DRAKIÁDA ve stylu
vzdušných pirátů
20. října 2012, 13.00 hod.,
Jihlava, kopec Skalka
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Soutěž pro malé i velké o nejhezčího
vzdušného piráta a nejhezčího draka
Kraje Vysočina.
Teplé nápoje po celou drakiádu ZDARMA.

Náklad 225 000 výtisků
w w w. k r- v y s o c i n a . c z

Poznat dobré…
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Měl jsem tu čest potkat se s lidmi, kteří jsou
srdcem patrioty Vysočiny. Jsou zdravě ctižádostiví, houževnatí, skromní a odvahy mají na rozdávání. Díky nim dostala značka „Vysočina
regionální produkt“ jasný obrys a směřování.
Dobří lidé prostě dělají dobré věci a zaslouží
si za to ocenění. Ocenění v podobě zájmu veřejnosti, která bude mít o jejich produkty stálý
zájem. V přítomnosti těchto úspěšných lidí jsem
si potvrdil, že regionální produkt nestojí jen
na dobrých surovinách, ale také na nadání, talentu... a rozhodující je usilovná práce. A tak je
to vlastně všude stejné.
Ať už jste řezník, který denně vyrobí kila
poctivé šunky, ať jste sládek v pivovaru, který
pravidelně usíná s poctivě hořkou chutí na
rtech nebo třeba novinář, který denně nabízí
čtenářům periodik nové zprávy, máte radost z dobře odvedené práce. I hejtman Kraje
Vysočina předkládá po čtyřech letech veřejnosti
své účty. Věřím, že i za mnou a mým týmem
je kus dobře odvedené práce. I když – u dobrých zpráv si rád dám dobrou šunku s dobrým regionálním pivem. Dobré dny čtenářům
měsíčníku Kraj Vysočina přeje
MUDr. Jiří Běhounek (nez. za ČSSD)
hejtman Kraje Vysočina

Novinka: Veřejnost
může tvořit
krajský rozpočet
Kraj Vysočina přichází s novinkou v oblasti hospodaření. Proces schvalování krajského rozpočtu budou moci v letošním roce poprvé přímo ovlivnit jeho
obyvatelé prostřednictvím pilotního projektu elektronické online služby Váš názor.
„Od využití tohoto nástroje si slibujeme zpřístupnění informací o přípravě rozpočtu většímu okruhu
zájmových skupin a zvýšení transparentnosti procesu tvorby návrhu rozpočtu kraje. Návrhy k tvorbě
rozpočtu budou sumarizovány, analyzovány, a pokud budou akceptovány příslušnými orgány kraje,
budou následně zapracovány do finálního návrhu
rozpočtu, který bude předložen zastupitelstvu kraje.
Relevantní připomínky budou také využity pro případné další rozhodování samosprávy,“ uvedl Vladimír Novotný, náměstek hejtmana pro oblast financí.
S využitím internetu zveřejní kraj struktury a skutečnosti rozpočtů minulých let, kritéria pro rozpočet 2013 a možnosti jednotlivých kapitol. „Formou
diskusního fóra chceme získat připomínky k návrhu
rozpočtu, a pokud to bude reálné, budou připomínky následně zapracovány do finálního návrhu
rozpočtu, který předložíme zastupitelům,“ popisuje
proces Novotný.
Při tvorbě rozpočtu a stanovení priorit, které
z něho mají být financovány, je však nutné respektovat zdroje, se kterými kraj může v daném rozpočtovém roce počítat. Z tohoto pohledu jsou nejdůležitějším limitujícím faktorem daňové příjmy. Pro rok
2013 je uvažováno s daňovými příjmy kraje ve výši
3,26 miliardy Kč.
Do podoby rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
můžete zasáhnout na
www.vas-nazor.cz/kraj.html.
text: Anna Krištofová

První školní den
Do lavic základních škol
zasedly tisíce prvňáčků
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Registrace pro SENIOR PASY
Informace a registrační formulář pro
aktivní seniory
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Dokument o Hoffmannovi
Světový architekt a designér z Brtnice
byl inspirací pro dokumentaristy
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Kraj Vysočina pro školáky
Téměř dva miliony korun půjdou
na První pomoc do škol

Bezpečnostní roadshow po
okresních městech Vysočiny
Na začátku školního
roku odstartovala
preventivně
bezpečnostní akce
Bezpečně na Vysočině,
podporovaná Krajem
Vysočina a zaměřená
na malé, ale i odrostlejší
účastníky silničního
provozu. Roadshow
postupně navštívila
všech pět bývalých
okresních měst Vysočiny.

V centru Havlíčkova Brodu, první zastávky roadshow, vyrostlo mobilní dopravní hřiště s dopravními značkami
a semafory, na kterém si děti vyzkoušely znalosti pravidel silničního provozu.
Ti nejšikovnější pak odcházeli s Bezpečným kufříkem plným užitečných
dárků. „Akce je rozhodně přínosná, ať
už z toho pohledu, že děti poznají práci

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Hasiči a zdravotníci převedli v Havlíčkově Brodě zásah při simulované havárii osobního auta.

integrovaného záchranného systému,
anebo tím, že si osvojí pravidla silničního provozu v praxi,“ vysvětlil Libor
Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast dopravy.
Kromě dopravního hřiště byly k vidění i ukázky techniky integrovaného
záchranného systému či vyprošťování zraněné osoby z havarovaného auta.
Odborníci nabízeli zdarma měření krevního tlaku, množství kyslíku a cukru
v krvi. Děti si pak mohly zaskákat ve skákacím hradu, nechat si pomalovat obličej nebo si zatancovat s moderátorem
Hitrádia Vysočina Milanem Řezníčkem.
První zastávkou byl Havlíčkův Brod,
poté se akce přemístila do Třebíče,

Mobilní dopravní hřiště.

Pelhřimova, v neděli 23. září ji hostí Jihlava a svoji pouť po Vysočině zakončí v sobotu 29. září ve Žďáru nad
Sázavou. „Konec léta je vždycky nejrizikovější období z celého roku. Děti
jsou myšlenkami ještě na prázdninách a lehce se může stát, že při cestě
do školy nevěnují provozu na silnicích
potřebnou pozornost,“ vysvětlil důvod konání bezpečnostních akcí právě
na začátku školního roku Libor Joukl.
Zájemci se v pěti městech Vysočiny mohli navíc ve stanu Kraje Vysočina zaregistrovat do projektu rodinných pasů a také
do nově se rozbíhajícího systému senior
pasů, o které je v poslední době velký zátext a foto: Ondřej Rázl
jem.

Obyvatelé Vysočiny vyberou
nové zastupitele a senátory
Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina
a ve dvou volebních obvodech i do Senátu Parlamentu ČR se konají v pátek 12. a v sobotu 13. října. Druhé kolo
voleb do senátu pak proběhne případně o týden později, v pátek a sobotu
19. a 20. října 2012.
O přízeň voličů a 45 mandátů v krajském zastupitelstvu se na Vysočině
bude ucházet 647 kandidátů z osmnácti politických stran a hnutí. První den

se otevřou volební místnosti ve 14.00
a zájemci se mohou zúčastnit voleb až
do 22.00, v sobotu pak od 8.00 do 14.00.
Lidé, kteří budou chtít využít voličských průkazů, musí ale počítat s tím,
že volit mohou pouze ve volebním

okrsku, který se nachází na území kraje, kde má volič trvalý pobyt. Volební
místnosti budou proto vybaveny seznamem 704 obcí Kraje Vysočina, aby si
členové komise mohli ověřit, zda volič,
který se dostavil do volební místnosti

Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina
pátek 12. října od 14.00 do 22.00 a sobota 13. října od 8.00 do 14.00.

s voličským průkazem, je oprávněn
ve volební místnosti realizovat svoje
volební právo.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu pouze na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu.
Volby do senátu se na Vysočině uskuteční v senátním obvodu 44 Chrudim,
kam patří východní část Havlíčkobrodska, a v senátním obvodu 53 Třebíč.
text: Milan Pilař

ř

aktuálně

text: Eva Navrátilová, Rostislav Habán

Autobusová
doprava jede

Stávka řidičů autobusů na Vysočině
nehrozí. Odvrácena je i hrozba snižování jejich platů. Pouze s touto zárukou
od vedení největší dopravní společnosti
v regionu byl hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek ochoten jednat o budoucí
výši prokazatelné ztráty při zajišťování veřejné autobusové dopravy pro rok
2013. Tedy o částce, kterou kraj dotuje
autobusovou dopravu do škol a zaměstnání. V případě dohody o navýšení
dotací by stejné podmínky platily i pro
ostatní dopravce smluvně zajišťující
základní dopravní obslužnost pro Kraj
Vysočina.
Kraj Vysočina nemá vůči smluvním
dopravcům ŽÁDNÝ závazek po lhůtě
splatnosti a své povinnosti z platných
smluv si plní. Finanční požadavky dopravců nad rámec smluvních vztahů
nemohou být propláceny bez platných
dodatků.
text: Jitka Svatošová


Peníze pro rodiny
Částkou vyšší než 750 tisíc korun podpoří Kraj Vysočina ještě letos organizace, které nabízejí prorodinné aktivity.
Podpoření poskytovatelé z celého regionu budou tak s pomocí kraje moci udržet nebo rozšířit nabídku služeb zaměřených na možnost dalšího vzdělávání
nebo osobnostního rozvoje členů rodin.
„Pozornost bude věnována také námětům na trávení volného času, možnost sdílení a konzultací problémů
v oblasti rodinného života a maminkám
na mateřské nebo rodičovské dovolené
pak odborníci nabídnou prevenci sociální
izolace,“ upřesnil Petr Krčál (ČSSD), radní
Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.
Další milion korun je připraven v rámci
Fondu Vysočiny pro obce, které do konce
října předloží projekt řešící podporu prorodinné politiky obcí a budou mít zájem
věnovat se dlouhodobě podpoře rodinných vztahů, mezigeneračního soužití
nebo podpoře zaměstnavatelů za účelem
slaďování rodinného a pracovního života.
text: Jitka Svatošová

Prvňáčci v celém kraji
získali Bezpečné kufříky

Rozhovor s hejtmanem Jiřím Běhounkem

Více než čtyři tisícovky
prvňáčků ze všech koutů
Vysočiny usedly v pondělí
3. září do školních lavic.
Hejtman Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD) přijel
pozdravit školáky
na Základní školu v Ledči
nad Sázavou.

Téměř před čtyřmi
lety se stal lékař Jiří
Běhounek v pořadí
třetím hejtmanem Kraje
Vysočina. V závěru
volebního období
se ohlédl za měsíci
strávenými na postu
prvního muže regionu.

„Popřál jsem jim, aby se jim ve škole líbilo, aby měli skvělou atmosféru a aby si
rozuměli se svou paní učitelkou a ostatními učiteli,“ řekl hejtman Jiří Běhounek,
který do Ledče nepřijel s prázdnou. Více
než sedmi desítkám nových školáků předal takzvaný bezpečný kufřík, který kromě reflexní vesty a doplňků s reflexními
prvky skrýval i řadu pomůcek nepostradatelných ve škole nebo zdravé mlsání.
Bezpečný kufřík si ze školy odnesli všichni prvňáčci v kraji, ostatní děti ho mohou získat na bezpečnostní roadshow
v okresních městech Vysočiny.
Nový školní rok odstartoval i ve Věznici
Světlá nad Sázavou, kde byl ve spolupráci

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Hejtman Jiří Běhounek předal Bezpečné kufříky prvňáčkům v Ledči nad Sázavou.

s Krajem Vysočina zřizovanou Střední školou obchodu a služeb Jihlava otevřen první ročník studijního oboru kuchař-číšník.

Celkem zasedlo do lavic sedmnáct studentek odsouzených za drobné krádeže či
přepadení.

Do lavic na středních školách na Vysočině letos usedlo 4621 prvňáků.
text: Ondřej Rázl foto: Jiří Sladkovský

I na podzim čekají řidiče dopravní komplikace.
Například v Třebíči nebo Havlíčkově Borové
Ani v podzimních měsících se silnicím
Vysočiny nevyhne stavební ruch. Vedle dokončování oprav, které odstartovaly na jaře nebo v létě, začnou práce také
na úseku silnice III/3507 od Havlíčkovy
Borové ke křižovatce se silnicí II/350,
v Třebíči na Hrotovické ulici a na silnici
II/385 z Dolní Rožínky na hranice kraje. Řidiče ale čekají jen několikatýdenní
omezení, případně uzavírky s vyznačenými objížďkami.
„Předpokládáme, že už letos nic jiného
zahajovat nebudeme. Završují se stavby,
jejichž realizace byla zahájena již dříve,“

informovala vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství Kraje Vysočina
Hana Strnadová. I tyto podzimní rekonstrukce jsou součástí rozhodnutí Kraje
Vysočina opravit v letošním roce ty nejvíce poškozené silnice druhé a třetí třídy. Nového pláště se tak dočká například
most u kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově
Brodě a most v České Bělé, příspěvek dostala i Světlá nad Sázavou, kde vyroste
kruhový objezd. Celkově Kraj Vysočina
ze svého rozpočtu zaplatí za vlnu rekonstrukcí téměř dvě stě milionů korun.
text: Lucie Pátková foto: Libor Blažek

Rozsáhlou rekonstrukcí prochází v letošním roce most u kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě,
který je v havarajním stavu už od devadesátých let minulého století.

Jak byste zhodnotil uplynulé čtyři roky ve funkci hejtmana Kraje
Vysočina?
Jednoduchá otázka, na kterou není tak
jednoduché odpovědět. Hodnocení očekávám spíše od spoluobčanů. Na druhou
stranu, jako učitel bych patrně práci krajského zastupitelstva a především krajské
rady ohodnotil dvojkou. Záměrně mluvím o kolektivních nejvyšších orgánech
kraje, protože i hlas hejtmana je stále jeden ze 45 v zastupitelstvu a z devíti v krajské radě. Za chvalitebným hodnocením
stojí některé zatím nedořešené problémy
v regionální dopravě nebo zatím odložené změny v životaschopné struktuře krajského školství.

rozumného dopravního systému pro Vysočinu, ale i nalezení ideálního modelu
fungování regionálního školství s vyváženou a především kvalitní nabídkou širokého spektra maturitních i učňovských
oborů. Vzdělávací kapacity nastavit nejen podle poptávky studentů, ale především podle potřeb pracovního trhu. Je to
hodně dlouhý běh s překážkami a občas
se objeví komplikace, se kterou pravidla
závodu nepočítala. Ale i to je regionální
politika.
V tom s Vámi mohu jen souhlasit. Ale
jsou i věci, které Vysočinu posunuly
za čtyři roky o kus dál.
Povedlo se dokončit rozestavěné projekty
krajských nemocnic. Jejich existenci jsme
nikdy za poslední čtyři roky nezpochybnili
a stále je naší prioritou zachovat v nich dostupnou a plnohodnotnou zdravotní péči
pro pět spádových oblastí regionu. Dali
jsme reálnou podobu transformaci ústavů sociální péče a nebáli se dlouho odkládaných rekonstrukcí domovů důchodců,
které byly v havarijním stavu. To jsou ale
hodně mediálně známé věci, na druhou
stranu jsou tu i věci, které jsou zdánlivě nevýznamné, ale pro rozvoj regionu a klidný
život v něm nezbytné. Mluvím o podpoře –
finanční i pracovní – projektům zdravého
kraje, neziskovým organizacím, regionálnímu sportu nebo o zcela novém směrování v podpoře prorodinných aktivit.

Pokud zmiňujete dopravu a školství,
mluvíte pravděpodobně o problémech, které se za čtyři roky volebníJsou aktivity nebo projekty, které by
ho období nedají zcela vyřešit?
měly pokračovat i v dalších letech?
Tenhle kraj je zdravý. Když jsem nastouNa druhou stranu ale jde najít kompropil na místo hejtmana, neměl jsem ambice
misní řešení, které bude přijatelné pro
všechno měnit. To je hloupost. Moji předvšechny politické strany zastoupené v zachůdci vedli, stejně jako já, kraj k rozvoji
stupitelstvu, a pak je možné v započaté
inz_SP_Vysocina 285x208mm 10.9.2012 11:01 Stránka 1
a prosperitě. To, že k tomu každý volil jiné
práci pokračovat. Mám na mysli hledání

Jiří Běhounek: Přál bych si v čele Vysočiny takovou osobnost, která nezastaví rozvoj kraje.

cesty, je na jinou debatu. Ale to je přirozené. Na různá zadání existují různé varianty řešení. A já opravdu neříkám, že dělám
všechno nejlépe, rád o řešeních diskutuji
a dávám prostor odborníkům. Vždy zde
byla shoda na zahraniční politice kraje,
na nutnosti řešit budoucí podobu systému
nakládání s odpady, v dlouhodobé podpoře zemědělství a pečlivém sestavení krajského rozpočtu. Historicky si vedení kraje
zakládalo na jeho vyrovnané podobě. A já
jsem rád, že nikdy nebyl důvod na tom cokoli měnit.
Hospodaření kraje bylo po celé čtyři roky v hledáčku opozice a úspory
byly na denním pořádku.
Jistě. Pokud se má šetřit, je třeba začít
u sebe. Na druhou stranu, jsou oblasti, kde

už není zdravé šetřit. Mám na mysli státem
financované školství nebo zajištění bezpečnosti občanů. Ovšem tady jsou kompetence krajů minimální. Ale zpět k rozpočtu
Kraje Vysočina. Poslední uzavřený účetní
rok 2011 skončil v černých číslech s rozumnou rezervou. To mluví za vše.
Jaký by měl být hejtman,
resp. jeho osobnost?
Občanům bych přál, aby se do čela kraje postavila osobnost, která nezastaví
rozvoj Vysočiny. Spíše než politikem se
bude cítit managerem, kterého nesvazuje vděčnost politické straně a plané řeči
chápe jako veřejnou hrozbu. Tak šťastnou ruku.

Josef Matějek při dekorování královny Dne červenostrakatého skotu.

V Radešínské Svratce se nejvíc
líbila dojnice ze ZOD Kámen
Stovku špičkových zvířat předvedli
ve čtvrtek 6. září chovatelé na dvacátém
ročníku Dne červenostrakatého skotu.
Ten i letos hostila Radešínská Svratka
na Novoměstsku. Národní výstava založená z iniciativy samotných chovatelů
a regionálních chovatelských sdružení se
začátkem září koná pravidelně. „Vnímáme to jako výraz opravdového chovatelského cítění a hrdosti, který si v dnešním
rádoby racionálně uvažujícím světě zaslouží hluboké uznání,“ řekl o akci Josef
Matějek (ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast zemědělství.

Výstavu strakatých plemen z celého Česka tentokrát vyhrála dojnice z chovu ZOD
Kámen na Pelhřimovsku. Podle údajů Českého statistického úřadu je v chovech na Vysočině 211 tisíc kusů skotu. „V mezikrajském srovnání je Kraj Vysočina na druhém
místě za Jihočeským krajem. Celkem se
v České republice chová více než 1353 tisíc
kusů skotu,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina
Jitka Svatošová. Zahájení oslav strakatého
skotu se zúčastnil také vysočinský hejtman
Jiří Běhounek. Chovatelům popřál především mnoho úspěchů v jejich činnosti.
text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina

Běžný integrovaný dopravní systém se pro Vysočinu nehodí
Možnosti zavedení modelu integrovaného dopravního systému v Kraji Vysočina se
diskutují už druhé volební období. Dopravní
studie už v roce 2008 upozornila na omezené místní železniční spojení, chybějící komfortní propojení se sousedními kraji a nepočetnou nabídku městské hromadné dopravy.
Jak se ukázalo, řešením tohoto historického
problému není ani zavedení integrovaného
dopravního systému.
„Systém je možné zavést v krajích, které mají jedno spádové centrum, jako jsou
například Praha, Brno nebo Plzeň,“ uvedl
krajský náměstek pro dopravu Libor Joukl
(ČSSD). Z materiálů, které si nechalo krajské zastupitelstvo předložit k posouzení,
vyplynulo, že zavedení a provoz IDS na Vysočině vyžaduje obrovské finanční prostředky, jejich návratnost je ale přinejmenším
problematická. Nebylo navíc prokázáno,
že zavedení IDS přinese zvýšení počtu cestujících a už vůbec se patrně nepromítne
do snížení individuální automobilové dopra-

Tenhle kraj je zdravý

vy. Zavedení IDS, který funguje v některých
sousedních krajích, by dopravu na Vysočině
extrémně zkomplikovalo. „Lidé v regionu
si zvykli na přímé spoje. Zavedením IDS by
ve zvažované podobě znamenalo především
zvýšení počtu přestupů, kombinaci různých
druhů doprav a za současných podmínek by
patrně dopravci nebyli schopni garantovat
příznivé ceny,“ doplnil Joukl.
Vysočina má hustou síť autobusových
linek. Z autobusu na vlak lidé přestupují jen
málo a ze zkušeností je tuto zvyklost velice
těžké měnit. Naopak železniční síť se na Vysočině přirozeně nesbíhá do žádného z center jako na sousední jižní Moravě, kde se
železnice paprskovitě setkávají v Brně.
Před třemi lety o zavedení integrovaného
dopravního systému na Vysočině rozhodovalo krajské zastupitelstvo. S přihlédnutím
ke všem pro a proti jeho členové rozhodli
tento systém v regionu zatím nerealizovat.
text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina

Železniční síť na Vysočině nemá přirozené spádové centrum.

Pomoc rodinám,
seniorům, obcím
i živnostníkům
na Vysočině
Úspěšným startem lidoveckého
návrhu rodinných pasů v roce
2006 a jejich rozšířením do větší části České
republiky, včetně přeshraniční spolupráce, začala
na Vysočině podpora rodin. Byli jsme
druzí po jižní Moravě. Na tento projekt navazují nyní Senior pasy, které
právě na Vysočině odstartovaly. Ty
nabídnou podporu obyvatelům Vysočiny starším padesáti pěti let. Jde
o ucelený systém slev na výrobky
a služby pro držitele karet Senior pas.
Zastupitelstvo kraje schválilo koncepci rodinné politiky kraje
Vysočina, která má problematiku
funkce rodiny obsáhnout komplexně. Na podporu prorodinných aktivit navazuje další lidovecký projekt,
nazvaný Region pasy. V době, kdy
většina rodin, seniorů, živnostníků
i obcí je zatížena vzrůstajícími náklady na své živobytí, přicházíme
s projektem SPOLEČNÉHO NÁKUPU.
Tuto myšlenku už náš kraj realizoval pro krajský úřad a příspěvkové
organizace jím zřizované a dosáhl
významných úspor. Lidovci ji chtějí
rozšířit i na obyvatele kraje, malé firmy a obce. Region pas umožní svým
držitelům díky společnému postupu
vůči dodavatelům energií a telefonních služeb lepší vyjednávací pozici.
Můžeme tak ušetřit až 15 % proti
stávajícím cenám elektrické energie
a plynu a až 60 % u cen telefonních
služeb. Budete mít zájem?
Jaroslav Hulák
krajský zastupitel za KDU-ČSL

Rozhovor připravila Eva Vorálková
foto: archiv Kraje Vysočina

�

„Cílem pětiletého projektu je optimalizace sítě monitoringu kvality ovzduší
v Kraji Vysočina prostřednictvím mobilních měřicích stanic, které doplní stávající státní monitoring. Na 24 lokalitách v kraji, vybraných tak, aby reprezentovaly největší typy znečištění
– dopravu, lokální topeniště s různými
zdroji (plyn, uhlí, dřevo) a průmysl, budou opakovaně mobilní stanice v průběhu roku měřit koncentrace prachových částic, oxidů dusíku a síry i další
sledované látky,“ konkretizuje projekt
kraje radní Ryšavý (ČSSD).
Ve výběrovém řízení na realizaci
projektu zvítězilo konsorcium: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Envitech
Bohemia s.r.o., Praha.
Aktuální informace o stavu ovzduší
prostřednictvím on-line dat s frekvencí
1 hodina budou dostupné široké veřejnosti na speciální webové stránce,
kde budou rovněž zveřejňována data
vybraných stanic ze státního imisního
monitoringu.
„Nový informační systém kvality
ovzduší včetně interpretace naměřených dat bude zároveň podpůrným
nástrojem pro rozhodování samosprávy o rozvojových záměrech a také pro
výkon státní správy na úseku ochrany
ovzduší,“ dodává radní Ryšavý.
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Vysočina, náš region

Zde odstřihněte

Sledování kvality
ovzduší v kraji nad
rámec státního
monitoringu začíná
1. října 2012
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Žádost o registraci
SENIOR PASU
Jméno
Příjmení
Ulice, č.p.
Město
PSČ
Telefon
E-mail

Kartu získejte
ZDARMA:
� registrujte se on-line na adrese

Datum narození
cvcxxcvxvxcvxc

www.seniorpasy.cz

Kontakt:
SENIOR PASY, P.O. BOX 15, 586 01 Jihlava
tel.: 840 111 122
e-mail: vysocina@seniorpasy.cz

www.seniorpasy.cz

� SŠ

� VŠ

manikúra, wellness, solné jeskyně, procedury, masáže apod.)

vysocina@seniorpasy.cz
Senior pasy, P.O.BOX 15, 586 01 Jihlava
� telefonicky – na čísle 840 111 122
� na kontaktním místě - Odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina

� ZŠ

Zájmy (zaškrtněte):
� Zdraví, lázeňství a péče o tělo (vč. kadeřnictví, pedikúra,

� zašlete e-mailem na adresu
� zašlete vyplněný formulář poštou na adresu

Vzdělání (zaškrtněte):

Slevová karta ZDARMA
Registrace od 55 let
Slevy od 5 do 50 %
Projekt SENIOR PASY je realizován
za podpory Kraje Vysočina

� Cestování � Gastronomie (restaurace, kavárny, čajovny...)
� Muzea, galerie, památky � Sport � Literatura
� Hudba � Móda � Vzdělávání � Motorismus
� Hobby (kutilství, zahradničení, vaření, ruční práce apod.)
Prohlášení o pravdivosti údajů:

Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté informace jsou
pravdivé a současně se zavazuji informovat o změnách
výše uvedeného.
V

dne

Podpis
Poskytnuté údaje budou použity v rámci projektu Senior pas v souladu se
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uvedením e-mailu klient
souhlasí dle zákona č. 480/2004 Sb. se zasíláním propagačních a informačních
materiálů.

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.
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Obcím Kraje Vysočina
se zvýší příjmy o stovky
milionů korun
Parlament ČR schválil, prezident podepsal. Po několikaletém snažení se města
a menší obce dočkaly
navýšení svých příjmů. Když jsme se
v roce 2011 sešli se
starosty z Vysočiny v Telči, byla novela
zákona navyšující příjmy hlavně menších obcí předmětem sporů a hádek.
Nakonec zvítězil zdravý rozum a zákon
o navýšení příjmů obcí byl schválen napříč politickým spektrem.
U obcí a středně velkých měst (do
asi 20 tisíc obyvatel) to znamená, že
se jejich daňové příjmy podle odhadu Ministerstva financí zvýší v roce
2013 v průměru o 1 500 Kč na obyvatele. Pokud bychom sečetli teoretické
navýšení příjmů všech obcí na Vysočině
pro rok 2013 proti roku 2012, dostáváme se k částce 900 milionů korun.
V této souvislosti je důležité poznamenat, že skutečné navýšení příjmů
obcí v roce 2013 se může od propočtu
značně lišit. Pokud bude pokračovat
hospodářská recese a nebude naplněn
předpokládaný celostátní daňový výběr,
navýšení příjmů obcí a měst bude
možná i o desítky procent nižší.
Přesto jsem přesvědčen, že schválení
nového zákona o příjmech měst a obcí
je pro Vysočinu velmi dobrá zpráva,
která Vysočině přinese od roku 2013
stovky milionů korun navíc.
Pokud Vás zajímají některé údaje
podrobněji, rozklikněte banner RUD
VYSOČINY na www.vystrcil.cz.
Miloš Vystrčil

Zemědělci z Vysočiny představili
svůj kraj na Zemi živitelce
Na výstavě Země
živitelka v Českých
Budějovicích se
na přelomu srpna a září
představila Vysočina
jako region chutnající
po medu, a tím i včelaři
z Vysočiny.
Návštěvníci mohli ochutnat medové výrobky, podívat se, jak se odvíčkovávají
medové plástve nebo malují medové perníčky. Po dobu výstavy probíhaly na stánku Vysočiny ochutnávky regionálních potravin oceněných v soutěži Regionální
potravina.
Mezi vystavovanými produkty mohli
návštěvníci ochutnat i vařené brambory.
„Jako jediní jsme vystavovali čerstvě uvařené, loupané i neoloupané brambory, které u návštěvníků vzbuzovaly velký zájem.
Uzeniny, sýry a cukrovinky mají všichni, ale brambory na loupačku byly jenom
na stánku Vysočiny,“ uvedl Josef Matějek
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast
lesního a vodního hospodářství a zemědělství, který účast Vysočiny na největším
hospodářském agrosalonu v ČR hodnotil
jako úspěšnou.
Letošního třetího ročníku krajské soutěže Regionální potravina se zúčastnilo osmnáct výrobců se 43 výrobky. „Problém je dostat tyto velmi chutné a kvalitní
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Dokument o Josefu Hoffmannovi
Theodor Mojžíš, autor filmových medailonků osobností Vysočiny, které na podzim převezmou Nejvyšší cenu Kraje Vysočina, představil v krajském městě svůj
dokument o rodákovi z Brtnice u Jihlavy, jednom z nejvýznamnějších světových
architektů a designérů první poloviny
20. století, Josefu Hoffmannovi.
Snímek vznikal v koprodukci České televize a společnosti Videotheo a přibližuje
život průkopnické osobnosti secese ve Vídni. Josef Hoffmann se narodil 15. prosince
1870 v Brtnici v německy mluvící katolické rodině, a také proto je pro Čechy osobností, kterou do své historie zahrnuli až
v současnosti na rozdíl od rakouské veřejnosti, jež ho jako rodilého Rakušana přijala okamžitě. Dnes je v jeho rodném domě
Muzeum Josefa Hoffmanna, což je projekt,
na kterém spolupracuje Moravská galerie
v Brně a Rakouské muzeum užitého a současného umění ve Vídni.
Natáčení nového dokumentu finančně
podpořil i Kraj Vysočina. „Vytvoření dokumentu je součástí projektu Vysočina
fandí kultuře, který nás provází kulturním děním v kraji již několik měsíců.
Jsem velmi rád, že se Kraj Vysočina mohl
účastnit vzniku dokumentu o osobnosti,

V úterý 11. září převzali herci na Velké scénu Horáckého divadla Jihlava už podvacáté
ceny Horác, kterou opanovalo Zpívání v dešti. Na startu sezony 2012/2013 se předávalo

výrobky do většího povědomí zákazníků
a do větších obchodů,“ uvádí Josef Matějek. „Líbily by se mi regionální tržnice nebo regionální koutky v obchodních

řetězcích, ale to by řetězce musely podstatně slevit ze svých marží. Regionální tržnice by byly spíše záležitostí měst, ale i kraj
by tomu mohl napomoci. Něco takového,

Palác Stoclet v Bruselu (1905–1911).

která se dočkala mnohem většího ocenění
v zahraničí než ve svém rodném kraji. Tímto dokumentem bychom to chtěli částečně

celkem sedm cen, o kterých rozhodli převážně diváci Horáckého divadla Jihlava. Moderování, scénáře a výpravy večera se tradičně
ujal ředitel divadla Josef Fila.

jako jsou farmářské trhy, dostat pod krytou plochu, kde by to mohlo fungovat celý
rok,“ uvažuje Matějek.
 text: Eva Vorálková foto: archiv Kraje Vysočina

předseda klubu zastupitelů ODS, senátor

Panna patří mluvci
Jan Zábrana
* 4. 6. 1931 Herálec
† 3. 9. 1984 Praha
Život je jen okamžik,
jenom rozplynutí
nás všech ve všech ostatních,
dar jim nabídnutý.
Budoucí básník, překladatel a spisovatel Jan
Zábrana se narodil v učitelské rodině v Herálci na Havlíčkobrodsku 4. června 1931. Se
svými rodiči se brzy přestěhoval do Humpolce a ten byl pak místem, které mělo
na mladého Jana asi největší vliv. Absolvoval i zdejší, ještě mladé gymnázium, kde měl
štěstí na pedagogy, mezi nimiž byl i pozdější
želivský opat Vít Bohumil Tajovský.

Zábranovi rodiče patřili v Humpolci k nesmírně oblíbeným pedagogům, ale... Přišla
léta padesátá a začalo se kádrovat i s následky. A Jiřina Zábranová, členka ústředního výboru národních socialistů, šla po vykonstruovaném procesu do vězení. Za dva
roky následoval obdobný proces s jejím
manželem. Jan začal svá studia na bohoslovecké fakultě, ale byl vyloučen. Pak následovala práce ve vagonce Tatra a později pracoval jako brusič družstva Smalt. Od roku
1955 se věnoval naplno překladatelství.
Do této doby patří velké přátelství Jana
Zábrany a Škvoreckého a vzájemné krytí
svých děl jménem přítelovým. Toto „pokrývačství“ se týkalo i řady překladů i volné
tvorby, a tak jsme se teprve pozvolna dozvídali, kdo je autorem.
Překládal výtečně a v pravý čas, to se
týká především překladů americké poezie
beatnické generace – Jacka Kerouaca, Alana
Ginsberga, Diane di Prima a dalších. Nepřekládal jenom americké beatniky, ale byl
významným překladatelem autorů ruských.
Prapodivný život ale nepřál jeho zdraví.
V květnu 1984 odešel do nemocnice
text a foto: Luboš Göbl
a 3. září zemřel.

Evropské peníze pro školy
pomohou učňům i studentům

Nová kampaň pomůže dětem
najít dočasné náhradní rodiče

Projekt Kraje Vysočina s názvem
„Od myšlenky k výrobku“ získal dotaci
z ROP Jihovýchod ve výši 48,7 milionu
korun a šest středních škol na Vysočině
tak dostane nové vybavení, stroje a zařízení. Rozhodl o tom Výbor Regionální
rady Jihovýchod. „Bude pořízeno nové
vybavení pro šest středních škol ve čtyřech městech na Vysočině, které plní
funkci regionálních technicky zaměřených vzdělávacích center,“ uvedl Martin
Hyský (ČSSD), krajský radní pro oblast
regionálního rozvoje.

Kraj Vysočina zahájil kampaň Hledáme
dětem rodinu, zaměřenou na rodiny, které
chtějí přijmout roli profesionálních pěstounů. Jejím cílem je nalézt rodiny, jež mohou
dětem poskytnout pěstounskou péči na přechodnou dobu – když jsou vlastní rodiče dětí
například v nemocnici nebo ve vězení. „Záměrem je, aby dítě nemuselo být umístěno
v ústavní péči. Díky pěstounům bude dítě
vychováváno v prostředí, které se co nejvíce
podobá životu v přirozené rodině,“ vysvětlila smysl pěstounské péče na přechodnou
dobu Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí Kraje Vysočina.
Kampaň začala letos v dubnu a obsahuje přednášky a semináře se stávajícími
pěstounskými rodinami a sociálními pracovníky. Příští rok se uskuteční konference pro veřejnost. „Nehledáme stovky rodin
pro pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Naším cílem je oslovit osoby, které budou splňovat požadavky. Jde o specifickou
skupinu pěstounů, kteří musí být odborně

 Střední průmyslovou školu a Střední školu technickou v Jihlavě
 Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 Střední průmyslovou školu Třebíč
 Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou
 Střední školu technickou Žďár nad Sázavou

Nové vybavení výrazně zlepší podmínky pro přípravu učňů a studentů strojírenských a elektrotechnických oborů na praxi
ve firmách a usnadní zapracování po nástupu do zaměstnání. Konkrétně zlepší
přípravu žáků od projektování a konstrukce prototypů přes simulaci výroby produktů díky pořízení čtyř 3D scannerů, tří 3D
tiskáren, sedmi klasických soustruhů, sedmi klasických frézek, čtyř CNC soustruhů
a tří robotických pracovišť. Rovněž bude
pořízen související software a příslušenství a budou zaškoleni učitelé. „Projekt navazuje na předchozí systémovou podporu
kraje a soustřeďuje se na pořízení základního zařízení s tím, že zapracování žáků
na konkrétních strojích a praxe ve vyšších
ročnících proběhne ve firmách,“ doplnil
Hyský.
text: Kateřina Dobešová

připraveni, supervidováni a pravidelně školeni,“ uvedl Petr Krčál (ČSSD), radní kraje
pro oblast sociálních věcí.
Zájemcům o pěstounství kraj připraví
vzdělávací kurzy a programy. „O službu je
zájem, od začátku kampaně máme osm nových žádostí. Kritéria jsou ale přísná. Prověřili jsme zatím dvě rodiny, jednu z nich
jsme už zamítli,“ informovala Švarcová.
Pěstounskou péči na přechodnou dobu
upravuje zákon od roku 2006. Kraj Vysočina kampaní Hledáme dětem rodinu reaguje
na přeměnu systému péče o ohrožené děti
zahájenou před třemi lety a zároveň poukazuje na to, jak je rodina pro dítě důležitá.
Pěstouni na přechodnou dobu budou
na Vysočině rozděleni do skupin podle věku
dětí. Nejvíce rodin je přitom potřeba pro ratolesti do šesti let. „Jednou z aktivit Kraje
Vysočina je snaha o zajištění takového počtu náhradních rodičů, aby měly všechny
děti v kraji šanci vyrůstat v prostředí rodiny,“ zdůraznil Petr Krčál. text: Lucie Pátková

Domov pro seniory ve Ždírci otevřen
V polovině září byl oficiálně
otevřen Domov důchodců ve Ždírci
u Jihlavy. Jeden z nejmodernějších
domovů na Vysočině nabídne
aktuálně nový domov 53
klientům, kteří budou bydlet už
pouze ve dvou či jednolůžkových
moderních pokojích.
Rekonstrukce pavilonu stála přibližně
63 milionů korun. Státní dotace z MPSV
ČR činila 70 % nákladů a 30 % je dotace
z prostředků Kraje Vysočina s tím, že kraj
navíc financoval veškeré vnitřní vybavení
za 10 milionů korun.
Do konce roku by měla být hotová
i stavba nového pavilonu domova ve Ždírci, určeného pro seniory s Alzheimerovou
chorobou nebo jinou formou demence.
Nový pavilon za zhruba 65 milionů bude
mít kapacitu 60 lůžek. „Obyvatelé by se
do nového pavilonu měli nastěhovat nejdéle do dubna roku 2013. V moderním
pavilonu vznikne také krajské centrum

péče o lidi s Alzheimerovou chorobou,“
uvádí Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast sociální.

„Chceme také revitalizovat celý areál
parku domova. Práce začnou teď na podzim a první část by měla být dokončená

Otevření ždíreckého domova důchodců se kromě hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
účastnil také ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

na jaře příštího roku. Chceme areál otevřít
veřejnosti, nejen návštěvám, ale i lidem ze
Ždírce,“ plánuje Petr Krčál. Kraj Vysočina získal na revitalizaci parků v domovech
pro seniory a ústavech dotaci z EU ve výši
asi dva miliony korun. „Částku do jednoho milionu na první část revitalizace parku
doplatíme z krajských peněz. Park začneme obnovovat u původní budovy a budeme
pokračovat u nového pavilonu, kde kromě
parku bude i zahrada pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Vznikne tam pro ně
tzv. Zahrada tisíce cest, všechny vedou zpět
k novému pavilonu,“ vysvětluje Petr Krčál.
V příštím roce by měl být vybudován
i spojovací krček mezi oběma budovami.
Vznikne tak atrium, kde bude odpočinková zóna pro seniory. „Chtěli bychom také
zřídit jakýsi klub aktivního stáří pro lidi
zvenčí, kteří by tam mohli přijít třeba cvičit,“ dodává Petr Krčál. Do budoucna Kraj
Vysočina počítá spíše s rozvojem terénních a ambulantních služeb pro seniory.
Kapacita ústavů pro nejhůře postižené by
měla zůstat zachována.
text: Eva Vorálková foto: archiv Kraje Vysočina

V Horáckém divadle znovu převzali nejlepší herci ocenění Horác 2012. Role moderátora
a průvodce slavnostním večerem se ujal Josef Fila, ředitel divadla.

napravit,“ uzavírá Tomáš Škaryd (ČSSD),
radní kraje pro oblast kultury.
text: Milan Pilař foto: Moravská galerie v Brně

Divákům se v loňské sezoně nejvíce
líbilo představení Zpívání v dešti v režii
Petra Palouše, které vyhrálo v kategorii Nejzajímavější inscenace a Nejhezčí výprava. Nejoblíbenějším hercem se
stal Zdeněk Stejskal s více než dvojnásobkem hlasů než druhý Petr Soumar,
který obhajoval loňské prvenství. Mezi
ženami zvítězila opět Lenka Schreiberová, jež o více než sto hlasů porazila Annu
Bazgerovou a Terezu Otavovou. Tu ale
prohra mezi stálicemi Horáckého divadla mrzet nemusela, protože sama vyhrála s obrovským náskokem v kategorii Mladý talent. Zbylé dvě ceny, Smolná
Horákyně a Zlatý Horác, neudělují diváci, ale sami činovníci divadla. Smolnou
Horákyni, cenu ředitele divadla, převzal
po důkladném zvážení všech zábavných
průšvihů, jichž se jeho kolegové a kolegyně v průběhu sezony dopustili, sám současný ředitel divadla Josef Fila. Zlatého
Horáce za celoživotní přínos Horáckému
divadlu získali výjimečně dvě osobnosti
Horáckého divadla. První oceněnou byla
Taťána Schottnerová, kterou doplnil její
kolega, herec a režisér Michael Junášek.
text: Lukáš Zelený foto: Marek M. Hnatiak

Křížovka o ceny
Během svého života se Jan Zábrana mohl prezentovat především jako překladatel. Překládal z moderní angloamerické a ruské literatury,
a to jak poezii, tak prózu, zcela výjimečně pak i dramata (hry Isaaka Babela). Nevyhýbal se však ani tvorbě detektivní (Agatha Christie, Ed
McBain aj.). Z ruské literatury věnoval zvláštní zaujetí dílům Sergeje Jesenina, Ivana Bunina a Isaaka Babela, podílel se na překladu Solženicynova Souostroví Gulag, vydaném posléze v Curychu. Některé jeho významné překlady mohly vyjít až posmrtně, na počátku 90. let (Boris
Pasternak: Doktor Živago, Allen Ginsberg: Kvílení).
Autor:
Martin
Němeček
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Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni a máte svůj oblíbený recept, o který
byste se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nejlepší recepty otiskneme a autora
oceníme.
text a foto: Monika Fiedlerová

S Vysočinou do Evropy počtvrté
Kraj Vysočina vyhlásil čtvrtý ročník
vědomostní soutěže pro středoškoláky ze škol Vysočiny. Úkolem je odpovědět na řadu otázek zaměřených
na znalosti zeměpisu, historie, kultury, ale i sportu nebo hospodářství Vysočiny s využitím anglického jazyka
a internetu. Soutěží se prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz, kde jsou zveřejněny všechny informace. Trojici nejúspěšnějších
řešitelů Kraj Vysočina odmění čtrnáctidenním vzdělávacím kurzem anglického jazyka ve Velké Británii.
„Podmínkou účasti je registrace zájemců na www.ourregion.cz, přihlásit
se mohou od 17. září vyplněním formuláře v anglickém jazyce. Vstupní údaje pro komunikaci v soutěži a podrobné
informace obdrží přihlášení od pověřených pedagogů z registrovaných škol.
Jednu z pěti sad všeobecně zaměřených

otázek o Vysočině soutěžícím odtajní
první soutěžní kolo, které startuje 8. října,“ informovala Marie Kružíková (nez.
za ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast školství.
Soutěž je rozdělena na průběžnou a finálovou část. V průběžné části čeká soutěžící od října do ledna pět kol s různě náročnými sedmi otázkami. Dvě z nich jsou
v anglickém jazyce a jedna s označením
bonus. Hodnocen bude i čas zaslané odpovědi. Třicítka nejúspěšnějších řešitelů
postoupí do dvoukolového březnového
finále. V prvním kole finalisté odpovídají
formou testu na dvacet otázek o Vysočině. Ve druhém představí deset nejlepších
soutěžících své prezentace na téma Na co
jsem na Vysočině hrdý. Zadání otázek,
prezentace i vystoupení budou v anglickém jazyce. Pro všechny finalisty jsou
připraveny hodnotné věcné dárky.

text: Eva Ampapová

Univerzita volného času
v Brodě slaví desáté výročí
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě nabízí od roku 2002 nejen
svým čtenářům vzdělávací projekt Univerzita volného času (UVČ). V nabídce
UVČ se během deseti let objevilo široké spektrum témat od dějin literatury
po trénování paměti, ale i oblíbená výuka práce na počítači, přednášky dějin
malířství nebo architektury. Aktuálně
je podle statistik knihovny velký zájem
o otevřenou výuku anglického jazyka
pro seniory.
„Cílem UVČ je uspokojení zájmů veřejnosti různého věku, rozšíření nabídky možností aktivně a kvalitně trávit

volný čas, prohlubovat nebo aktualizovat své vědomosti. Zájmové vzdělávání také napomáhá ke zmírnění pocitů izolace, méněcennosti a stereotypu.
Usnadňuje plnohodnotné začlenění
do společnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce,“ uvedla Marcela
Valecká z krajské knihovny, která zároveň veřejnost zve na oslavy 20. výročí Univerzity volného času v Havlíčkově Brodě. Ty jsou naplánovány
na 5. října v prostorách havlíčkobrodské Staré radnice od 9.00 do 17.00.
Více informací na www.kkvysociny.cz
text: Milan Pilař

Havlíčkův Brod zaplní
opět po roce knížky

Druh
rodinného
domku
Příbuzná

Láska
k bližnímu
Chemická
značka
hliníku

recept

S přicházejícím podzimem je potřeba se
připravit na plískanice a sychravé počasí, a proto si tentokrát uvaříme pořádný kus
masa – roštěnky.
Na čtyři porce
budeme potřebovat
čtyři roštěnky, lžíci
sádla, sůl, pepř, jednu
menší cibuli, trochu
hladké mouky a osm
středně velkých brambor.
Nejprve si připravíme roštěnky, na okraji je nakrojíme, osolíme, opepříme a poprášíme moukou.
Na sádle zpěníme drobně pokrájenou cibuli
a roštěnky na ní po obou stranách opečeme, až zezlátnou. Poté je podlijeme a na
každou roštěnku dáme navrch osolené plátky syrových brambor. Maso dusíme přikryté
doměkka za občasného podlévání brambor.

Jihlavský Horác patří mezi nejstarší divadelní ceny v ČR
Malování medových perníků pod dohledem Josefa Matějka a Jiřího Běhounka.
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panorama

Vyslanec
(zastarale)

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci 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. Znění minulé tajenky: …jeho bratr mu ušil oblek, ve kterém také atentát… Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Václav Jelínek, Simtany, Karel Svoboda, Pelhřimov,
Marie Lauschová, Kadov

Knížky, spisovatelé a čtenáři zaplní o víkendu 19. a 20. října Kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Brodě v rámci dvaadvacátého pokračování Podzimního
knižního veletrhu. „Představí se na něm
více než 150 nakladatelů všech žánrů
z celé České republiky. Hlavní téma –
Knihy a sny – dal veletrhu nový román
jednoho z nejvýznamnějších evropských
spisovatelů Jiřího Kratochvila Dobrou
noc, sladké sny, který bude na veletrhu
představen ve světové premiéře v pátek 19. října v 17.17. Sny jsou i mottem
letošního ročníku festivalu Free the
Word!, pořádaného při veletrhu českým
a mezinárodním PEN klubem ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny,“
popsala Markéta Hejkalová, ředitelka
veletrhu.
Festival představí kurdské novináře
a spisovatele Raschida Khalila a Nejipa
Balaye, srbského prozaika Sašu Stojanoviče, slovenského spisovatele Jozefa Banáše a české autory Michala Viewegha,

Markéta Hejkalová, ředitelka veletrhu.

spisovatele Martina Reinera, prozaiky
Ludvíka Vaculíka, Kateřinu Tučkovou,
Jiřího Hájíčka, Irenu Obermannovou,
Romana Ludvu, básníka Milana Kozelku a skupinu studentů z Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
pod vedením Ivo Haráka.
Veletrh začíná pro veřejnost v pátek
ve 12.00 a končí v sobotu v 17.00.
text a foto: Milan Pilař

Úsobí 118
Chotěboř, Tyršova 794, KD Junior
Světlá nad Sázavou, Na Hrázi 477
Havlíčkův Brod, Pod Letištěm 1557
Světlá nad Sázavou, Nádražní 222
Havlíčkova Borová, Havlíčkova ul. 105
Havlíčkův Brod, Beckovského 2179
Hluboká 30
Bělá 55
Chotěboř, Firkušného 1110
Světlá nad Sázavou, Zahrádecká 649
Okrouhlička 7
Okrouhlice 215
Chotěboř, Herrmannova 802
Jakubovice 1
Ledeč nad Sázavou, Nádražní 309
Chotěboř, Tyršova 794, KD Junior
Heřmaň 1
Kohoutov 29
Dolní Město 127
Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171
Sobíňov 49
Hamry 1581
Břevnice 42
Cibotín 36
Štoky 78
Chotěboř, Žižkova 701
Havlíčkův Brod, Humpolecká 1391
Ždírec nad Doubravou, Brodská 120
Havlíčkův Brod, Sázavská 430
Bílek 53
Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 177
Havlíčkův Brod 580 01, Havlíčkovo nám. 18
Chotěboř, Riegrova 1
Ledeč nad Sázavou, ZUŠ Nádražní 231
Pohleď 16

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

Bartoň David
Bílková Miroslava
Fischer Petr
Habermannovi Alfréd a David
Habermann Leopold
Chloupek Antonín
Kislinger Miloš
Leupold Antonín
Mirčev Petr
Musil Bedřich
Nejedlá Michaela
Prokop Jan
Toman Pavel
Vacek František
Oblastní galerie výtvarného umění Jihlava
Oblastní galerie výtvarného umění Jihlava

MALÍŘ
KERAMIKA
KOVÁŘ
KOVÁŘI
KOVÁŘ
FOTOGRAF
NOŽÍŘSTVÍ A KOVORYTECTVÍ
KOVÁŘ
MALÍŘ
KOVÁŘ
KERAMIČKA
SEDLÁŘ
ŘEZBÁŘ, SOCHAŘ
ŘEZBÁŘ
VÝSTAVA Zamlčená moderna / Iluze a sny /
VÝSTAVA Emanuel Ranný – grafik

Telč, Na Parkáně 123
Věžnička 24
Luka nad Jihlavou, Nádražní 294
Klatovec 42
Větrný Jeníkov, Dolní mlýn 9
Jihlava, Komenského 1613/25
Dobronín, Karla Pravdy 314/4
Rozsičky u Telče (Kovárna na statku)
Třešť, Tovární 966
Malé 6
Kamenice 28
Nové Dvory 7/Polná/
Jihlava, Okružní 5094
Polná, Na Pěšince 693
Jihlava, Masarykovo náměstí 24
Jihlava, Komenského 10

SO: 8–20
SO: 9–17
SO: 9–16
SO: 9–16
SO: 9–17
SO: 9–14
SO: 9–17
SO: 8–17
SO: 8–12, 13–19
SO: 9–16.30
SO: 14–16
SO: 8–15
SO: 14–17

Bloudková Jiřina
Čermáková Iveta
Duffek Jiří
Hoffmann František Maxmilián
Kába Arnošt
Kotek Jiří
Kuzdas Vratislav
Mudrovi Blanka a Václav – Ateliér Rynárec
Rozvodovi Viktor a Luboš
Říčanová Tereza
Svárovská Marta
Sztacho Josef

MALÍŘKA
MALÍŘKA
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘ
TVORBA Z KŮŽE – OBRAZY, GALANTERIE
ŘEZBÁŘI, MALÍŘI
MALÍŘKA A GRAFIČKA
MALÍŘKA
MALÍŘ

Brtná 8, /Želiv/
Humpolec, Hradská 280
Pacov, U svaté Anny 150
Žirovnice, Sídliště 682
Stanovice 13 /Nová Cerekev/
Senožaty 246
Strměchy 6
Rynárec 1
Humpolec, Čejovská 84
Mezná 28
Pelhřimov, Nádražní 897
Humpolec, Výstavní sál Muzea Dr. A. Hrdličky

SO: 13–18
SO: 9–17
SO: 10–18
SO: 10–12, 13–18
SO: 9–17
SO: 9–18
SO: 9–12
SO: 8–18
SO: 14–17
SO: 9–18
SO: 9–17
SO: 10–16

Čechová Miluše
Jura Pavel
Kheková Lýdie
Kjulleněn Boris st. a Boris ml.
Kremláček Josef
Nix Jaroslav
Noha Václav
Pražáková Miluše – Galerie Karlovo náměstí
Prodělal Josef
Vomáčka Miroslav
Galerie Anděl
Galerie Čertův ocas – Mohelský mlýn
Galerie Kruh
Galerie Vlasta
Galerie Vrátka
Muzeum řemesel Moravské Budějovice

SKLÁŘKA
KOVÁŘ
KERAMICKÁ DÍLNA
FOTOGRAF, GRAFIK, MALÍŘ, SOCHAŘ
MALÍŘ
FOTOGRAF
KOVÁŘ
VÝSTAVA
FOTOGRAF
GRAFIK
VÝSTAVA
GALERIE
KERAMIKA
VÝSTAVA
UKÁZKA PRACÍ
EXPOZICE ŘEMESEL

Stařeč, Tyršova 42
Vladislav 270
Třebíč, Blahoslavova 149/28a
Třebíč, Stinná 52/2
Třebíč, Subakova 1/44
Moravské Budějovice, Náměstí ČSA 49
Štěměchy 37
Třebíč, Karlovo náměstí 50
Třebíč, U Obůrky 953/7, PROL studio
Moravské Budějovice, Pražská 318
Třebíč, Blahoslavova 22 – Zámostí
Mohelský mlýn
Třebíč, L. Pokorného 40
Třebíč, L. Pokorného 112/31
Třebíč, L. Pokorného 56/19
Moravské Budějovice, Náměstí míru 1

SO: 13–17
SO: 8–17
SO: 10–18
SO: 10–17
SO: 10–12, 13–16
SO: 13–16

Brázda Petr
Buršíková Renata
Dobiáš Josef
Lašťovičková Grygarová Jana
Macháček Zdeněk – Galerie z ruky
Mierva Johana
Mikysková Jana
Pejchal Bořivoj
Sklářská huť AGS
Svoboda Jan
Svobodová Míla
Štěpánek Miroslav
Tulis Josef
Vosyková Monika
Wimmerová Jitka
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

MALÍŘ, SOCHAŘ
MALÍŘKA
MALÍŘ
MALÍŘKA
SOCHAŘ
KERAMIČKA
KERAMIČKA
MALÍŘ
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
ODĚVNÍ VÝTVARNICE
ŠPERKAŘ
KOVÁŘ
SOCHAŘKA
MALÍŘKA
VÝSTAVY

Kocanda 332/Herálec/
Sazomín 77
Jimramov, Strachujovská 227
Velká Losenice 293, Ateliér Jana s. r. o.
Křížovice 3, /Doubravník/
Jámy 123
Velké Meziříčí, Novosady 36, Ateliér V Podloubí
Velké Meziříčí, U Bašty 1
Karlov 31 /Žďár nad Sázavou/
Radňovice 1
Velké Meziříčí, Novosady 36, Ateliér V Podloubí
Velké Meziříčí, Novosady 36, Ateliér V Podloubí
Dlouhé 69
Žďár nad Sázavou, Vejmluvova 422/40
Žďár nad Sázavou, Kulturní dům - Dolní 183/30
Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 1
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www.vysocina-news.cz

MÁTE PROBLÉMY SE ČTENÍM?
HAVLÍČKŮV BROD

Trápí vás problémy se psaním,
pravopisem či matematikou?
Projevy:
• nechuť k učení
• problémy a neúspěchy ve škole
• dyslexie nebo dysgrafie
• špatné známky z diktátů
• pomalé čtení
• nečitelné písmo

Studijní centrum BASIC - Jihlava, o.p.s.
Havlíčkova 30, Jihlava
tel.: 725 774 710

Potřebujete opravy v bytě či domě?

Studijní centrum BASIC - Vysočina, o.p.s.
Svatovítské nám. 128, Pelhřimov
tel.: 775 040 808, 724 709 986

www.basic.cz

Zveme Vás na den otevřených dveří:
14/9-VI/12

Inzerát
- SOUTÌŽ
Zavolejte nám
– 724 102 581v rozmìrech 140 x 205 mm

21/9-VI/12

10.10. od 9.00 do 18.00, Jihlava, Havlíčkova 30,
a 12.10. od 9.00 do 18.00, Pelhřimov, Svatovítské náměstí 128

JIHLAVA

media
R
komunikační agentura

Jsme 100% dceřinou společností ECONOMIA a.s., a svým
klientům nabízíme komplexní vydavatelský servis – klientské
časopisy, magazíny a noviny na klíč: od koncepce, redakčního
a grafického zpracování přes tisk až po distribuci a zpětnou
vazbu.
Dále nabízíme klientům tvorbu dalších firemních publikací jako
jsou profily společností, výroční zprávy, katalogy, exkluzivní
publikace, brožury, kalendáře, webové stránky nebo POS
materiály.
Díky příslušnosti k velkému vydavatelskému domu máme velmi
silnou pozici mezi řadou tiskáren i distribučních společností,
a tak dokážeme pro své klienty zajistit vysoce konkurenční
cenové i termínové podmínky.
V roce 2010 jsme se umístili na 2. místě v prestižní soutěži
ZLATÝ STŘEDNÍK za vydávané noviny HORNÍK,
v kategorii Nejlepší interní noviny.
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ZÁZRAKY ŽIVOTA

u Sečské
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tratě
přehrady i strojově upravované
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Rehabilitace už v červnu

Dětské centrum v Jihlavě doplní
kraje
rehabilitační pavilon z rozpočtu
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...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH

Zámek v Herálci se změní
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Vzniká zde moderní hotelový
korun
za téměř sto třicet milionů
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Během léta velká část našeho
asistentského týmu změnila
svůj rodinný stav.
Kláro, Andreo, Veroniko, gratulujeme!
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Šachta jako na dlani

NADĚJE

foto: KFV

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

Oba týmy hrály na ledě soupeřů,
podlehly
oba také svým protivníkům

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

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

účinkujícími na 49. ročníku

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

Mezinárodního

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

nost neklesla

Kino se opraví – návštěv

Internetová anketa

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

Rozhodli jsme
před otázkou, co s ním.
v Jise počkat, až co udělá multikino
návštěvníhlavě, jestli nám nestáhne
taktiku radky,“ vysvětluje vyčkávací
a senátorka
nice místostarostka Žďáru
Dagmar Zvěřinová.
dnes nejsou
kina VysočiŽďár nad Sázavou – Kina
Návštěvnost žďárského
terno. Většinu
V roce 2007
pro podnikatele žádné
na podle statistiky neklesá.
chtějí jejich
představení,
z nich musí města, pokud
tady proběhlo celkem 218
částečně do17 282 náprovoz zachovat, alespoň
na které se přišlo podívat
Vysočina
zhlédlo 292
tovat. Stejné je to i s kinem
vštěvníků. V loňském roce
Hned v úvodu
Žďáve Žďáru nad Sázavou.
filmů 18 914 diváků: obyvatelé
ztrátový zimní
za zábavou
roku přispěje radnice na
ru nad Sázavou nepojedou
výši sto dvai nadále vyuprovoz finanční injekcí ve
do Jihlavy, raději budou
kulceti tisíc korun.
žívat služeb svého domovského kino
žádné fiI když provoz kina městu
A to i přesto, že
stánku.
turního
spíše naonabídnout
nanční výhody nepřináší,
Vysočina nemůže zdaleka
kino přes
komfort, jako
pak, nehodlá radnice hodit
návštěvníkům takový
lety jsme stáli
palubu. „Už před dvěma

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

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

POP vidí
Darkovské řídicí stanoviště
veškeré dění v dole na monitorech

Hokejisté z Vysočiny nezářili

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

1139, za husitských
Želivský klášter vznikl v roce
vojska a za svou dlouhou
válek ho dobyla husitská
Zásadní úpravy prodělal
existenci několikrát vyhořel.
století a podílel se
klášterní komplex v osmnáctém
na nich Jan Blažej Santini.
si klášter v Želivě
„Za bezmála tisíciletou existenci
si právem zaslouží.
prošel pestrou historií a ocenění
ohodnocení kulV každém případě jde o jedinečné
zachování autentického
turní památky, které slibuje
generace,“ komentopříběhu kláštera i pro budoucí
Šimek, provizor kláštera.
val událost Jáchym Jaroslav
ještě častější cíl tuPravděpodobně od nynějška
čeká přísnější režim při
ristů nejen z České republiky
ochrana znamerekonstrukci. „Nejvyšší památková zachování jeo důsledné
ná určitá omezení. Jde ale
byla stavba oceněna.
dinečnosti památky, za kterou
blíže finančním dotaZas však budeme mít mnohem
služeb pro návštěvnízlepšování
na
a
cím na opravy
správce kláštera.
ky,“ uzavírá František Marek,
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si
na vydání DVD, ale může
dat na netu, nemusí čekat
v City parku takovéto
anonymní odpůrce
by zaniklo! Ovšem kino Cinema
to rovnou stáhnout...“ pokračuje
se spoustou filmoKina zejí prázdnotou...“ tak
Líbáš jako Bůh jsme tam
„Zájem o umění klesá!!!
starosti neřeší...na komedii
kina. „Nyní mají všichni kabelovky
který dále posomrovat do kin. V BnP
a promítalo se bez problézačíná příspěvek jedné z dotazovaných,
v celém sále seděli 4 lidé
vých kanálů, tak proč se ještě
už není co bývala. Pamatuji
po převratu. Lidi nechodili,
kračuje: „Návštěvnost kin
mů...“
kino zrušili už dávno, hned
na provoz byly vysoké.
pomalu čekal, zda se dostaví
„odvázal“: „Jaká kultuplné sály a teď aby člověk
Zato anonym se pořádně
tak se to nevyplácelo a náklady
vás bylo 10 a promítalo se.
a čučet na film, který stejně
bylo každý léto, pamatuju
ještě 2-3 návštěvníci, aby
ra a společnost??? Sedět
To samé i letní kina. Dřív to
možnost si kdykoliv
kině Dukla ještě před rekontak i na stadionu v BnP,
To jsem zažila v Jihlavě, v
později uvidím v televizi, nemít
jak na hřišti v Dolní Rožínce,
která se mimochodem
a nezájmu lidí. To samý
možnost si tam dát chipsy
strukcí. Jenže teď po renovaci,
odskočit na záchod, nemít
ale i to zaniklo kvůli ztrátovosti
lepší. Provozovatel to musel
možnost si tam pokecat se
Radši tu stovku za lístek inmoc povedla, to není o nic
a otevřít flašku vína, nemít
multikino v kulturáku. PS:
že už našlo) dalšího dobdruhé přísedící, mít moždokumentární DVDčka z novzdát a město hledá (možná,
sousedy, protože by to rušilo
vestuju za 2 filmová nebo
byt prodělečný. To chce
kýmsi vysokým vepředu...
si to doma v soukromí!“
rodruha, co by chtěl risknout
nost mít zacloněn výhled
vin nebo časáků a pustím
i dokumentárním filmům
je soukromí. A kdo umí hlefakt odvahu!!! Kino slouží
Nezlobte se, ale soukromí
– byla by velká škoda, kdyv rámci filmového festivalu
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Ondrášek – pomoc v beznaději

O klienty
NOKD podpořila mobilní hospic.
tak lépe
se starají doma, odchází se
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ě
Veleúspěch náborové kampan

OSTRAVA – Při masivSpolečnost OKD získala
ním zavádění programu
ve slovinské Portoroži
trvalého zlepšování
prestižní mezinárodní
(Continuous Improvement) si jistě řada z vás
ocenění Golden Drum
týká
klade otázku, zda se tato iniciativa
za komunikaci s veřejností
pouze důlních či výrobních pracovišť,
a orgauspěanebo zahrnuje veškeré činnosti
OSTRAVA – Společnost OKD
nizační jednotky včetně administrativních
la se svými komunikačními
vás
útvarů správy společnosti. Odpověď
projekty na mezináčinnosti
festivalu
asi překvapí, ale prostřednictvím
rodním
trvalého
interního auditu funguje proces
ve slovinské Portolet.
několik
již
OKD
Správě
zlepšování na
roži. Prestižní oceInterní audit OKD je tříčlenný útvar
nění Golden Drum
ředitele,
v přímé podřízenosti generálního
(Zlatý buben) získaujišťovakterý se zabývá prováděním řady
la v konkurenci 116 projekPráce
OKD.
cích a konzultačních auditů v
tů z celého světa za loňskou
který je
ﬁnáútvaru se řídí ročním plánem,
náborovou kampaň. Do
námětů
vytvořen na základě analýzy rizik,
le postoupila také informační
také členů
členů senior managementu a
o veřejně prospěšných
kampaň
Zjednovýboru pro audit a dozorčí rady.
aktivitách ﬁrmy a založení
někoho
dušeně řečeno, pokud je třeba
Nadace OKD.
ujistit o tom, že jsou dobře nastavené
pokud
kontrolní mechanismy, případně
procesu,
je potřeba poradit se zlepšením
či
s novým organizačním uspořádáním
se k tomu
se zvýšením efektivity, využívá
často interní audit.
jiné
V roce 2009 se interní audit mimo
sanací
zabýval procesy nákupu, prodeje,
a rekultivací, podílel se na iniciativě
skladech,
snižování zásob materiálu ve
kritických
v oblasti IT ověřoval bezpečnost
a zabýval
aplikací informačního systému
Jen
se také centralizací osobní dopravy.
roku naza prvních devět měsíců tohoto
doporučení
vrhl interní audit více než 120
ke snížení rizik a zvýšení efektivity.
Zlepšování je však záležitostí každého
můžete
z nás a já pevně věřím, že i vy
přispět k rozvoji naší společnosti.

FOTO: B & R

Klokočov přivítá běžkaře

Filharmonici z Vysočiny

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

1.7.
GTS NOVERA s.r.o. od
Přestřižená pupeční šňůra
Krizi navzdory

Z bunkru na Dukle muzeum
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Klášter v Želivě na mapě
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Havlíčkův Brod –
Hejtman kraje Vysočina
Jiří Běhounek poprvé
v letošním roce navštívil
havlíčkobrodskou radnici. V doprovodu ředitele
Krajského ředitelství
policie ČR kraje Vysočina Josefa Bačkovského
radními především
jednal s vedením města a
a města Havlíčo společných projektech kraje
pak přítomné seznákův Brod. Josef Bačkovský
policejního ředitelství.
mil s fungováním nového
otázkou spolu„Zabývali jsme se především
se např. o nemocpráce kraje a města. Hovořilo
o školách, které
nici v Havlíčkově Brodě nebo
je jejich zřizovatejsou u vás, ale kraj Vysočina
přiblížil organizaci
lem. Josef Bačkovský radním
ředitelství,
a systém řízení nového policejního
upřesnil téma jednání
2010,“
1.
1.
které vzniklo
hejtman Jiří Běhounek.
výstavbě
Řeč byla i o dlouho připravované
Brodě. V poslední
krajské knihovny v Havlíčkově
zda krajská knihovna
době se rozvinuly debaty,
vznikne opravdu tady.
definitivně vyřešili
„Otázky o umístění už jsme
Brodě neuvažua o jiné lokalitě než o Havlíčkově
velice náročnou invesjeme. Jde však o finančně
formy spolupráce
tici, a proto hledáme možné
Předpokládáme, že výi se soukromým sektorem.
doplnil Běhounek.
stavbu zahájíme v roce 2011,“
s ředitelem
Postupně hejtman Jiří Běhounek
Jihlavě Josev
ředitelství
krajského policejního
všech pět okresních
fem Bačkovským navštíví
Brod byl cílem
měst kraje Vysočina. Havlíčkův
Alena Doležalová
jejich návštěvy jako první.
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Společné projekty
a nové policejní ředitelství

foto: HN

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

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

ISO recertiﬁkace
OneGTS
Změny v TDi
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Milan Pilař

Inzerát_Soutěž_víčka_140_x_205_mm
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R MEDIA, spol. s r.o.
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
tel.:
+420 233 071 639
mobil:
+420 737 220 035
e-mail:
david.svabenicky@rmedia.cz

Adam Sawicki – rozhovor
Zelená Novera
Wholesale Line Rental
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Petr Hanzlík
OKD

vedoucí útvaru vnitřního auditu

Ze světa

Souhlas se státní podporou
španělskému uhlí

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

DARKOV – Projekt Continuous
Improvement (CI) neboli Systém
v dolech
trvalého zlepšování se stal
hitem.
OKD největším pozdně letním
Dole
Úspěšně odstartoval také na
Darkov. Povzbudivé jsou zejména
údržby
výsledky projektu Optimalizace
2, který
v porubu 140 912 na závodě
zářijobyl realizován v prvních dvou
vých dekádách.
„Projekt se týkal optimalizace
od přípracelého komplexu činností,
vy techniky k těžbě, přes samotné
společse
Haladovou přebírají ocenění
dobývání až po odtěžení. Podíleli
Petra Mašínová (vpravo) s Jitkou
Ředitelka pro PR a komunikaci
s OKD na projektech spolupracovala.
něm horníci v rubání, ale také
agentury Bison & Rose, která
na
z
Bystrovem
Vladimírem
s
ně
či
elektrikáři, zámečníci-specialisté
specialistů. OKD se
výrazně
v duchu horníků a důlních
obsluha odtěžení. K úspěchu
Náborová kampaň se nesla
představila veřejnosti jako
provozu
přispěl i vedoucí mechanik
co drží par- také nově
motta „Hledáme chlapy,
ﬁrma, která v moravskokterý zajistil
Míra,
perspektivní
Antonín
formě
rubání
podporuje hornictu“. Firma díky této netradiční
nových slezském regionu
nadstandardní dodávky náhradobory
náboru získala několik stovek
údržbu
ké učňovské školství i vybrané
ních dílů a pečlivě sledoval
na vysokých školách.
kombajnu. Důslednou koordinací
a nejúkaždý
„OKD patří mezi největší
všech navazujících činností
ale i v celé
co má
spěšnější ﬁrmy v Česku,
člen kolektivu přesně věděl,
jsme, že se
vyzněl jako
střední Evropě. Dokázali
dělat a celý výrobní proces
neJe až
vyrovnáme evropské konkurenci
mistrovsky sehraný koncert.
bezpečnoszvyšování
a tím
jen v těžbě uhlí,
škoda, že porub byl již dokopán
ale
zhodnotil
ti a zavádění nových technologií,
byl i celý projekt ukončen,“
naší práce,“
Darkov
také v ostatních oblastech
vedoucí projektu CI na Dole
Mašínořekla při přebírání ceny Petra
Česlav Lincer.
OKD.
pracovvá, ředitelka PR a komunikace
Díky optimálnímu přístupu
ale nikdy
prvků CI
„Na toto ocenění bychom
níků k projektu a uplatnění
zaměstdobývací
nedosáhli bez pomoci všech
se průměrná doba provozu
roce po50 pronanců, kteří nám v loňském
techniky prodloužila na plných
do na(celorevírmáhali hledat nové „parťáky“
cent celkové pracovní doby
red.)
šich důlních provozů,“ dodala.
ní průměr je 30 procent – pozn.
profei plnění
V porotě soutěže zasedli zkušení
a úměrně tomu se navýšilo
světa. Nejlepcelého
z
těžba
branže
z
Denní
sionálové
výrobních ukazatelů.
vybírala ze2100
ší práce v oblasti PR porota
z porubu vzrostla ze srpnových
prokazatelný
ze
jména s ohledem na jejich
na 2800 tun uhlí a denní postupy
důraz také
výsledný efekt, přičemž kladla
4,1 na 5,1 metru!
myšlení
Pokračování na str. 2
na strategický přístup, neotřelost
Vladislav Sobol
a ucelenost provedení.

v podzemí
o bezpečnostpředseda
Českého báňského úřadu
Prvořadý zájem
navštívil Ivo Pěgřímek,
vybavený technologií POP 2010

se rozhod- Porub 40 204 v Dole Darkov
zvyšování hmotnostního
ŠPANĚLSKO – Evropská komise
Konstatoval, deb a
krok
zpřístupnit
chodbové výztuže je
zavítala ní problematiku.
la nevznést námitky proti plánu
nových komplexů stupně
DARKOV – Vzácná návštěva
rezervy, ani
směrem při zajišťováDo porubu že nasazování
v letech 2008-2010 uhelné
profilu cho- správným
12. října na Důl Darkov.
související
báň- spolu se zvětšováním
proti každoroční státní podpoře
40 204 fáral předseda Českého
podpora,
za dos produkcí uhlí. Celková státní
ského úřadu Ivo Pěgřímek
OKD
kterou Španělsko podpoří současnou
provodu generálního ředitele
EUR.
dalších maprodukci, dosáhne 1,247 miliardy
Klause-Dietera Becka a
špaNa základě informací poskytnutých
těžební společnosti.
že pomoc nažerů naší
vybaven
nělskými úřady Komise stanovila,
Navštívený porub je
rozdíl mezi
tj. sekceuhelnému sektoru pokryla pouze
technologií POP 2010,
těžebních
kombajnem
produkčními náklady a výnosy
mi Bucyrus 2,6/5,5,
v redukci
jednotek. Španělsko pokračuje
SL500 a porubovým dopravníkem
průmyslu
také zúčasttěžební kapacity svého uhelného
PF 6/1042. Fárání se
podpor.
předseda
a s tím souvisejících státních
nili za OBÚ v Ostravě
navržená
že
závěru,
k
Mardospěla
Komise
Libor Hroch a jeho zástupce
ohled ustaJán Fabipodpůrná opatření berou v
tin Štemberka a za OKD
1407/2002
a strategii,
novení Nařízení Rady EU č.
án, ředitel pro rozvoj
uhelnému
a Botýkající se Státních podpor
Leo Bayer, provozní ředitel
se správDolu
průmyslu a jsou proto slučitelná
leslav Kowalczyk, ředitel
trhu.
ným fungováním společného
Darkov.
Zdroj: IP/09/1125
hlavně
Fárání bylo zaměřeno
opatna kontrolu protiotřesových
Klaus-Dieter Beck, Leo Bayer
se zajímal
Ivo Pěgřímek, Ján Fabián,
ření. Předseda ČBÚ
POP Zleva: Boleslav Kowalczyk,
nejen o novou technologii
Vévodová (tlumočnice).
bezpečnost- a Eva
2010, ale především o

Nicméně
ní bezpečnosti horníků.
řešit styk
poukázal i na nutnost
způsobem,
porub-chodba jiným
v OKD,
než je dosavadní praxe
se cela to hlavně kvůli zvětšující
nutno zajiskové ploše, kterou je
OKD na to
tit. Generální ředitel
z hlavních
reagoval, že je to jeden
kteúkolů těžební společnosti,
zvyšování
rý vychází ze strategie
porubů.
bezpečnosti a výkonnosti
Beck
Klaus-Dieter
vyfárání
Po
zejména
a Ivo Pěgřímek diskutovali
hornické
o otázkách bezpečnosti,
investicích
problematice a dalších
nových
a
do oblasti bezpečnosti
technologií.
ČBÚ a geNa závěr se předseda
na dalnerální ředitel OKD dohodli
Tentokrát
ší inspekční prohlídce.
by se měla
do oblasti příprav, kdy
razicí techfárat čelba s nejnovější
340 se svornikou, tj. kombajn MR
lb
níkovacím zařízením.
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Představujeme nového
CE
technického ředitele GTS
ředitelem
Petr Možíš se stal obchodním
o zákazníky
Personální změny v péči
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FOTO: Důl Darkov
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Přejeme vám
veselé Vánoce
a úspěšný rok 2009!
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PALIČKOVANÁ KRAJKA, MALÍŘ A GRAFIK
MALÍŘ
ZPRACOVÁNÍ BŘIDLICE
SOCHAŘ
KAMENÍK A SOCHAŘ
MALÍŘ, GRAFIK
FOTOGRAFIE
MALÍŘKA
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
SKLÁŘ
KERAMIKA
SKLÁŘSTVÍ
SKLO
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘ, BRUSIČ
KAMENNÉ RELIÉFY A MOZAIKY
KERAMIKA
MALÍŘ
ŘEZBÁŘ
KNIHAŘ
MALBA NA HEDVÁBÍ, FOTOGRAFIE
KOVÁŘI
DŘEVOŘEZBY
MALÍŘ
VÝSTAVA
VÝSTAVA Tvorba grafika Jiřího Hanuše
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
ATELIÉR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY
EXPOZICE ŘEMESEL

co zajímavého,
Děje se u vás ně
news.cz
ravy@vysocinazp
napište nám:

Nový ceník
inzerce
najdete na
iKrajvysocina.cz
Nové bytové jádro? Kuchyň?
Záchod? Podlahu? Sádrokartony?
Vymalovat? Tesařské práce?
Vyrobit altánek nebo zahradní domek?
Vyměnit svody, vyměnit střešní okna?
Postavit garáž nebo garážové stání?
Natěračské práce? Opravit plot?

Bartůškovi Ludmila a Stanislav
Čermák Jiří
Doucha Jiří - Ateliér D
Dvořák Radomír
Fieger Jaroslav
Filip T.A.K.
Fotoateliér KUNC
Hovorková Zdenka
Huť Anna
Jirka Bohuslav
Jírovec Miloš
Keramika Okrouhlička – Trbuškovi
Koťara Jaroslav – Sklárna CRYSTAL GLAMOUR
Kovačková Jana
Kreibich Jaroslav
Krofián Miroslav
Málek Ladislav
Minařík Josef Mathias - Galerie Fara
Pátek Milan
Pilger Milan – Ateliér Stodola
Rabensová Lucie - Ateliér LR
Starý František
Špicl Josef
Těsnohlídek Jaroslav
Trávníčkovi Lenka a Michal
Umělecké kovářství Fučík & Skála
Veselý Jaromír
Voháňka Jiří
Galerie Doubravka
Galerie Kavárny U Notáře
Galerie Penzion Bílek
Galerie Vinum Missae
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brod
Městské muzeum Chotěboř
ZUŠ Ledeč nad Sázavou
Selské muzeum Michalův statek

PELHŘIMOV

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

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

Dny otevřených ateliérů jsou šancí a nabídkou pro ty, kteří se chtějí podívat do míst,
kde vznikají díla nejrůznějších uměleckých a řemeslných stylů a směrů. Svoje ateliéry
a dílny otevře návštěvníkům stovka výtvarníků, uměleckých řemeslníků a galeristů
v celém regionu. Přinášíme Vám seznam všech zúčastněných umělců, k nimž můžete
v uvedenou sobotu a neděli zajít na návštěvu.

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

21/9-VI/12

cena
15,50 Kč
17,30 Kč
19,50 Kč
20,30 Kč
28,00 Kč

ZPRAVODAJST VÍ Z VYSOČINYY

1/9-VI/12

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

Kupujete nový byt či dům? Stavíte?
Nebaví Vás papírování a nemáte čas?
Vybereme pro Vás nejlepší hypotéku!
Porovnáme nabídku od 14 bank.
Vyřídíme jednání s bankou.
Kontaktujte nás - Nezávislé poradenství!
Volejte 724 102 581.

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

18/9-VI/12

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

6. a 7. 10. 2012
NA VYSOČINĚ

Končí Vám fixace hypotéky?

Prodej cihlového bytového domu,
Kamenice nad Lipou

7

inzerce

TŘEBÍČ

PLETIVO

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6cm
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

Září 2012

www.kr-vysocina.cz

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

inzerce

14/9-VI/12
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O Senior pasy
je obrovský zájem
Kraj Vysočina od 1. září
spustil přihláškový
systém pro senior pasy
a jen za prvních deset
dní se zaregistrovalo
přes tisíc lidí a další přibývají. Senior pasy jsou
systémem slev pro lidi
starší 55 let. „Podobně jako u rodinných
pasů spolupracujeme na akci s Rakouskem, projekt podporuje zdravý životní styl
u lidí od 55 let věku. Z Evropského sociálního fondu jsme na něj získali třináct
milionů korun na administraci projektu
na tři roky,“ uvádí Petr Krčál (ČSSD), radní
Kraje Vysočina pro oblast sociální.
Do systému Senior pasů se mohou
zájemci přihlásit elektronicky na www.
seniorpas.cz, nebo vyplněním tištěné
přihlášky, kterou získají na krajském
úřadě, v informačních centrech okresních měst a v tomto vydání novin Kraj
Vysočina. „Přihlášky jsou k dispozici
i na akci Bezpečně na Vysočině, která
probíhá v okresních městech. Pokud někdo zavolá na úřad kraje, také mu ji pošleme,“ vypočítává možnosti Petr Krčál.
Na Vysočině také proběhnou dvě
akce nazvané Svátek seniorů, 30. září
v Jihlavě na Masarykově náměstí a 6.
října ve Žďáru nad Sázavou, kde bude
možné získat přihlášku. „Já osobně
vnímám Senior pasy jako velmi úspěšný projekt, už proto, že od prvních dnů
je o ně obrovský zájem. Je podstatně
vyšší než u rodinných pasů, ale to jsme
čekali. Senioři chtějí být aktivní, chtějí
se sdružovat, navštěvovat kulturní akce
a to je samozřejmě lepší než trávit
seniorský věk doma,“ uzavírá Petr Krčál.
text: Eva Vorálková

Naučte se
zachránit život
Nemocnice v Novém Městě na Moravě
nabízí volná místa v kurzu první pomoci. Pracovníci anesteziologicko-resuscitačního oddělení seznámí účastníky
s nejčastějšími život ohrožujícími stavy
u dospělých a dětí a poradí, jak se v daném případě zachovat. Už o první kurz
byl velký zájem z řad veřejnosti. Proto
nemocnice připravila další. Ten je naplánován na čtvrtek 18. října v posluchárně
pod heliportem. Další kurzy pak budou následovat vždy každý třetí čtvrtek
v měsíci. Informace a přihlášky je možné
získat na anesteziologicko-resuscitačním
oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě u staniční sestry Evy Litochlebové
na telefonním čísle 566 683 808 nebo
na mailu eva.litochlebova@nnm.cz.
Cena kurzu je 100 korun. Obdobné kurzy
první pomoci nabízí i ostatní nemocnice
Kraje Vysočina. Více informací lze získat
na jejich www stránkách. text: redakce
Zadavatel: Kraj Vysočina

www.kr-vysocina.cz

Obrazem ze Země živitelky. Vysočina voněla medem

Tomáš Plevan, včelař z Jihlavy, vedl při krajské prezentaci na Zemi živitelce v Českých Budějovicích
výklad o užitečnosti včel.

Prezentace regionálních produktů Kraje Vysočina.

Vysočina už šest let pomáhá lidem Zakarpatské oblasti Ukrajiny

Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, a Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu,
při slavnostním přijetí v partnerském regionu.

Velká Kopanja – probíhající kompletní rekonstrukce školského zařízení v partnerském regionu
Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

V první polovině září navštívili zástupci
Vysočiny v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem (nez. za ČSSD) region Zakarpatská oblast Ukrajiny, která je už šest let
partnerským regionem Vysočiny. Cílem
cesty byla kontrola a slavnostní předání
společných projektů za rok 2012 do užívání. „Letos jsme začali pracovat na dalších devíti investičních projektech. Jde

novou střechu a fasádu na budově školy, v obci Bohdan pak rekonstrukci objektu sociálního centra, v Lipovci výměnu střechy na zdravotnickém zařízení
a v Užhorodě rekonstrukci parku T. G.
Masaryka. Zúčastnili se také slavnostního otevření Kabinetu ukrajinsko-českého partnerství na Fakultě mezinárodních vztahů Užhorodské univerzity, kde

o investice do školských, zdravotních
a sociálních objektů, spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání,“ zhodnotil Jiří Běhounek, který s kolegy navštívil
při pracovní cestě mimo jiné Velkou Kopanju, Svaljavu a Rodnykovu Hutu, kde
proběhla rekonstrukce školských objektů, dále Lazeščynu, kde měli zástupci
Kraje Vysočina možnost si prohlédnout

Cestářské rodeo 2012 opět prověřilo řidiče
Popáté se v polovině září uskutečnilo v Jihlavě Cestářské rodeo 2012, které každoročně
pořádá Krajská správa a údržba silnic Vysočiny pod záštitou Libora Joukla (ČSSD),
náměstka hejtmana Kraje Vysočina.
Profesionální řidiči předvedli v rámci pátého ročníku soutěže zručnosti své
řidičské umění v areálu Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny v Kosovské ulici
na speciálně upravené dráze.
Vedle soutěže pak na návštěvníky čekala
výstava cestářské techniky, ukázky zdravotní péče či projížďka v kabině sypače
po určené trase.
 text: Milan Pilař foto: archiv KSÚS Kr. Vysočina

Řidiči znovu předvedli své umění návštěvníkům Cestářského rodea 2012.
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KARDIOLOGIE SOUČASNOSTI
10. října 2012 od 13:00 do 16:00 hodin

Krajský úřad Kraje Vysočina, Kongresový sál, Žižkova 57, Jihlava

Program

13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:00

mocn
Vaše ne

Zahájení konference
Jihlavská kardiologie - Prim. MUDr. Z. Klimsa
Akutní srdeční infarkt - MUDr. P. Šimek
Koronární angioplastika - metoda volby v léčbě akutního srdečního
infarktu - Prim. MUDr. I. Horňáček
Moderní léčba vysokého krevního tlaku - MUDr. M. Mravcová
Přestávka
Poruchy srdečního rytmu, kardiostimulace - MUDr. M. Holub
Akutní plicní embolie - MUDr. M. Chaurová
Ischemická choroba dolních končetin - MUDr. H. Mischková
Nejčastější chlopenní vady v dospělosti - MUDr. D. Foldyna
Diskuze, občerstvení

ice

se od října 2012 začne vyučovat český jazyk. Od roku 2007 Kraj Vysočina spoluinvestoval do veřejně prospěšných zařízení
na Zakarpatské oblasti Ukrajiny částku
dvacet milionů korun. Společně s podílem Zakarpatské oblasti Ukrajiny se tedy
podařilo přispět k rozvoji regionu více
než 40 miliony korun.
text: Milan Pilař foto: archiv Kraje Vysočina

Záchranáři učí
první pomoc
Kraj Vysočina chce podpořit projekt
První pomoc do škol ve školním roce
2012/2013 částkou 1 950 000 korun.
Cílem je poskytnout mladým lidem
na Vysočině kvalitní výuku laické
zdravotnické první pomoci s důrazem na praktickou přípravu. „Projekt
První pomoc do škol by měl připravit
mladé lidi na možnou situaci, kdy
budou muset poskytnout nezbytnou
pomoc pro záchranu lidského života. Ve chvílích, kdy jde o minuty, by
měli umět rychle a zejména kvalitně
zasáhnout. Za dobu trvání projektu
se podařilo proškolit téměř šedesát
tisíc žáků regionálních škol,“ uvedl
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), hejtman kraje.
V loňském roce se osmého ročníku
zúčastnilo 205 škol a ve 443 výukových kurzech se proškolilo 9794 žáků
a studentů. Podle vyjádření hejtmana je
projekt mimořádně úspěšný. „V uplynulém školním roce výuku absolvovala téměř celá populace čtrnáctiletých a přes
85 % sedmnáctiletých z Vysočiny,“ dodal Jiří Běhounek.
Výuku povedou odborně vyškolení
lektoři, pedagogové a studenti vyšších zdravotnických škol z Vysočiny
a pracovníci Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina. Do projektu
se zapojil také Hasičský záchranný
sbor Kraje Vysočina. Studenti a žáci
druhých ročníků učilišť a středních
škol si od září 2012 až únor 2013
procvičí kardiopulmonální resuscitace, život zachraňující úkony a komunikaci s operátorem záchranné
služby. Po absolvování obou částí
projektu budou mladí lidé Vysočiny dostatečně vzdělaní a připravení
poskytovat laickou zdravotnickou
první pomoc.
text: Eva Vorálková

