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STALO SE

NEMOCNICI ŘÍDÍ ŠUMA
Jihlava (kid) • Jihlavskou nemocnici nově řídí Martin Šuma. Nahradil tak prozatímního
ředitele pověřeného řízením
nemocnice Jana Procházku.
Krajští radní nového ředitele vybrali z devíti přihlášených
uchazečů.
Martin Šuma dosud zastával v Nemocnici Jihlava pozici
ekonomického náměstka, který má na starost finanční řízení nemocnice. „Nemocnice
Jihlava pod ekonomickým dozorem Martina Šumy dosahovala dobrých hospodářských
výsledků, podařilo se ji ekonomicky stabilizovat a docílit pozitivního hospodářského výhledu,“ shrnul náměstek
hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).

Přehrada drží

Ze společnosti

Recese trvá

Oprava narušené hráze
mostišťské přehrady
skončila. Zátěžové
zkoušky dopadly na
jedničku.
strana 3

Hejtman pořádal slavnostní večer pro ty, kteří
pomáhali při jarních
záplavách.

Humpolečtí mají svého
slavného přistěhovalce
rádi. Otevřeli zde s plnou
parádou Hliníkárium.
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Černá zkusila řídit vlak

Kamenice nad Lipou (jak) •
Hlavním místem oslav
stých narozenin trati
byla Kamenice nad
Lipou, kam se z Hradce
vydal vlak s hejtmany
Vysočiny a jižních Čech
Milošem Vystrčilem (ODS)
a Janem Zahradníkem
(ODS) a dalšími
cestujícími.
Trať doslova
lemovaly početné
skupiny příznivců
drážní dopravy.

Slavné úzkokolejce Jindřichův
Hradec – Obrataň už je

Náměstkyni hejtmana Marii Černé
to na lokomotivě vyloženě sluší.
Foto: Luboš Pavlíček

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Už několik dní fungují v našem kraji rodinné pasy. To je ve stručnosti propracovaný systém slev pro rodiny s dětmi. Vysočina je prvním regionem,
který se k projektu Jihomoravského kraje připojil.
Osobně si myslím, že rodinné pasy jsou jedním z nejdůležitějších počinů
kraje Vysočina v oblasti prorodinné politiky. A to nejenom v přísně funkční, ale zejména symbolické rovině.
Pokud se mohu vyjádřit trochu zeširoka: Budoucnost každého z nás je jen
a jen v našich dětech. A to nejenom v tom, že se o nás naše děti jednou
postarají – to je příliš zjednodušující. Budoucnost vnímám především jako
pokračování našich činů, rozvíjení a zdokonalování našich myšlenek a přetrvání všeho, čím jsme, přes další generace. Každý z nás si dobře pamatuje, čím vším pro nás byli naši rodiče, babičky a dědečkové a každý z nás
vidí podobné prožívání u svých dětí.
Jedinou, neotřesitelnou a nezpochybnitelnou institucí, která přirozeně zaručuje naši budoucnost v dětech, je rodina. Proto považuji za nesmírně závažné a smysluplné, že se kraj s plným nasazením podpoře rodin věnuje.
Jedině v rodině, v rodinné lásce, v rodinné
pohodě, v rodinném respektu, v rodinné úctě a v rodinné pospolitosti může totiž dozrávat zdravá a pevná
budoucnost.
To je i důvodem, proč jsme usilovali o to,
aby se projekt
rodinných pasů co nejdříve uskutečnil.
V tomto čísle měsíčníku Kraje Vysočina jsou k dispozici základní
informace k projektu rodinných pasů. Najdete zde užitečné rady a návody pro
všechny, kdo chtějí výhod
rodinných pasů užívat.
Děkuji krajských zastupitelům za schválení projektu na podporu prorodinné politiky
a přeji všem rodinám,
aby jim pasy sloužily ke snazšímu životu. Přeji jim ale ještě více, aby zůstávaly ostrovy lásky
a zdraví.
Jiří Vondráček
radní pro sociální věci

sto let

V místě, vzdáleném od Jindřichova Hradce přesně 17,402 kilometru vlak zastavil a hejtmani tam slavnostně odhalili tabule, které označují hranice obou
krajů a vítají jejich návštěvníky.
Jde o zvláštnost, protože dosud
byly obdobné tabule pouze u silnic, u železniční trati však žádné. „Nezdůrazňujeme tím nějaké hranice,“ připomněl při této příležitosti hejtman kraje Vy-

sočina Miloš Vystrčil a dodal:
„Nakonec je symbolické, že mezi tabulemi je most. Ten vlastně
představuje spolupráci a vědomí
společných zájmů obou krajů.“
Potvrdil to i kamenický starosta
Hejtmani Miloš Vystrčil a Jan Zahradník si s odhalováním hraničních tabulí
Ivan Pfaur: „Lokálka nezná addali práci. Foto: archiv kraje
ministrativní hranice mezi kraji. Trať spojuje Vysočinu s jižní- V Kamenici nad Lipou přiví- níků v historických kostýmech.
mi Čechami a vytváří podmínky taly historický vlak stovky fa- Vyvrcholila tak řada akcí, ktepro spolupráci mezi oběma regi- noušků úzkokolejky, pěvecký ré probíhaly v Kamenici celý
ony v nejrůznějších oblastech.“ sbor a scénky místních ochot- týden.

Školu slavnostně převzal rektor
Jihlava (kid) • První
veřejná vysoká
škola na Vysočině
má prvního rektora.
Gotický sál jihlavské
radnice byl dějstvím
slavnostní inaugurace
rektora Vysoké školy
polytechnické Jihlava
Ladislava Jirků.
Na slavnosti se sešli představitelé českých vysokých škol, města
i kraje. Rektor přijal oficiálně své
insignie a složil slib.
Vysokou školu polytechnickou
dnes navštěvuje kolem 1200 studentů. Letos ji čeká stavba kampusu a přípravy vzniku vědeckotechnologického parku.
noviny jsou součástí projektu

Rektor Ladislav Jirků při slavnostním slibu. Foto: Luboš Pavlíček

www.ceskydomov.cz

Z R A DY A ZASTU PITE L STVA
Informační centra získala
peníze na zkvalitnění služeb
Vysočina (kid) • Delší provozní
doba, lepší jazykové dovednosti obsluhy a kvalitnější vybavení.
To čeká turisty v informačních
centrech na Vysočině díky dotaci, kterou schválilo krajské zastupitelstvo.
Kraj tak mezi 27 center rozdělí 1,4 milionu korun. Podle náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie Černé (SNK ED)
je to nezbytné proto, že pracovníci na informačních centrech bývají zpravidla prvními, s kým se turisté v kraji potkávají. „Je samo-

ští radní schválili příspěvek na
dokončení informačního systému
hodnocení výkonnosti zdravotní
péče v kraji.

Hejtman: stát má obcím přidat
na opatření proti velké vodě
Karlovy Vary/Vysočina (kid) •
Kraje chtějí dotace pro ty obce, kterým hrozí trvalé nebezpečí záplav. Po jednání rady asociace krajů s ministryní zemědělství
Milenou Vicenovou v Karlových
Varech to měsíčníku Kraj Vysočina řekl hejtman Miloš Vystrčil
(ODS).
„Předpokládám, že ministerstvo
přizpůsobí dotační politiku re-

álným možnostem obcí. Především těch, kterým hrozí permanentní riziko velké vody a záplav
a kde je třeba velkých protipovodňových investic, které přesahují možnosti obce i kraje. Tyto obce má kraj Vysočina zmapované,“ upřesnil hejtman Vystrčil.
Hejtmani se nad tímto problémem hodlají s ministryní ještě
nejméně jednou setkat.

Kraj zkvalitní svoji propagaci
Vysočina (kid) • O propagaci
cestovního ruchu by se na Vysočině mohla starat nová společnost
– příspěvková organizace, kterou
v případě, že ji schválí zastupitelstvo, kraj založí. Takový záměr už
projednali radní i komise cestovního ruchu. „Jde o to, že kraj sám
nemůže například prodávat propagační materiály, vytvářet ucelené
turistické nabídky, balíčky služeb
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Vysočina o své práci nemlčí

ve spolupráci s podnikateli a následně je i nabízet. Společnost ano,
a to by zvýšilo možnosti konkrétní propagace turistiky na Vysočině například na veletrzích, které by byly obsazovány pracovníky této společnosti,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro regionální
rozvoj Marie Černá (SNK ED).
Zastupitelstvo by se záměrem mělo zabývat ještě letos.

Vysočina (jis, kid) • Již podruhé ve čtyřleté
historii soutěže Otevřeno/Zavřeno získala Vysočina
jednu z cen za poskytování nadstandardních
informací Otevřeno. Porotu složenou z nezávislých
odborníků zaujal webový telefonní seznam,
který zároveň zobrazuje přítomnost úředníků
a především zveřejnění čísel všech krajských
mobilních telefonů, včetně hejtmana a radních.
Kraj Vysočina do své sbírky
přidal k vítězství v této soutěži z roku 2003 letošní třetí místo.
O smaltované oranžové tabulky
s viditelným nápisem Otevřeno
se Vysočina podělila s městskou
částí Praha 6, která cenu získala
za aktivní poskytování informací
o majetkových a finančních vzta-

zích členů zastupitelstva k obci,
na stříbrné příčce se umístil Nejvyšší správní soud za přehledné
zveřejňování rozsudků na internetu. „Faktem zůstává, že zpětná vazba při dobře, rychle a přesně poskytnutých informacích není
ze strany tazatelů, tedy veřejnosti,
příliš častá. Jsme spokojeni, po-

Radní Jaroslav Hulák zkoušel, kde se bude symbol otevřenosti
kraje dobře vyjímat. Foto: Luboš Pavlíček

kud jsou i tazatelé spokojeni a podobné soutěže takovou zpětnou
vazbou bezesporu jsou. Pokud jde
o náš aktuální webový telefonní seznam, máme z mnoha zdrojů velmi příznivé ohlasy, osvědčil
se a patří k velice často navštěvovaným stránkám našeho webu,“
řekl krajský radní pro informati-

ku Jaroslav Hulák (KDU-ČSL).
O udělení cen Otevřeno/Zavřeno
rozhodovala desetičlenná porota, ve které zasedli například mediální konzultant Jan Šolc, lektor etiky Ladislav Špaček, režisér
Břetislav Rychlík nebo ředitelka
Transparency International Adriana Krnáčová.

Onšovský domov slavil padesátku
Onšov (vaj, kid) • Obyvatelé domova důchodců v Onšově objeli na rotopedech celý svět. Poslední kilometry
své cesty urazili v rámci oslav padesátky svého zařízení.
Oslavy v Onšově se nesly v duchu jídla, pití a dobré zábavy. Přišel kouzelník, obyvatelé domova debatovali s režisérkou Marií
Poledňákovou o filmech. Senioři zpívali domovskou hymnu a sehráli divadelní představení Medvědi nevědí, že turisti nemaj zbraně. Zahrála kapela z blízkého Lukavce a k vidění byl i ohňostroj.
Cesta kolem světa na rotopedech
je unikátní dlouhodobý počin se-

niorů z Onšova. Ti se postupně
střídají a vedou si záznamy o ujetých kilometrech. Postupné cíle si
stanovili tak, aby počtem kilometrů opravdu objeli zeměkouli. Cíle etap končily na pelhřimovském
festivalu rekordů. „Naši obyvatelé
ujeli přes 43.000 kilometrů a cestou spálili více než 1.000.000 kalorií. To je pro představu asi 650
kilogramů masa,“ ilustroval výkon ředitel domova Václav Jaroš.

Práce na silnicích finišují před zimou

Svratka má vyřešené čištění
odpadní vody na desetiletí

Oslavičku
už obkroužil
nový obchvat

Výpadovka
na Třebíč
bude
rovnější

Náměstek hejtmana pro dopravu Václav Kodet stavbu kontroloval velmi pečlivě. Foto: archiv kraje

Jihlava/Třebíč (kid) • Kraj má za
sebou další důkladnou kontrolu
rekonstrukce silnice mezi Jihlavou a Třebíčí. Přímo na stavbě se
sešli zástupci kraje, starostů okolních obcí a zhotovitele, aby viděli, jak práce pokračují. Dosavadní
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zřejmé, že spokojenost návštěvníka kraje je přímo úměrná servisu
v centrech,“ řekla Černá. Jednotlivé žádosti prověřovali krajští
úředníci přímo s provozovateli
a na místě následně také zkontrolují, jak s penězi příjemci naložili
a zda své sliby dodrželi. „Dotaci
poskytujeme letos poprvé a zkušenosti s ní nám napoví, jak postupovat příště. Prvními přínosy
bylo například prodloužení provozní doby u některých íček, aby
vůbec splnila základní podmínky
žádosti,“ doplnila Marie Černá.

Na internetu budou údaje
o úrovni péče v nemocnicích
Vysočina (kid) • Už od června příštího roku mohou lidé najít
údaje o kvalitě péče v krajských
nemocnicích na internetu. Kraj-

Kraj Vysočina

vývoj ukázal, že první úsek stavby až k odbočce na Puklice může
být dokončen do tří týdnů. V praxi by to znamenalo úlevu od složité objížďky přes Rančířov.
Po dokončení oprav nahradí
čtyřkilometrové serpentiny za



Jihlavou zbrusu nová rovná trasa s mostem. Ten v lesním úseku dokonce umožní migraci zvířat. Výpadovka na Třebíč je letos největší stavební akcí kraje.
Přijde na více než 150 milionů
korun.

Oslavička (kid, jis) • Řidičům se
opět o něco zrychlila cesta z Třebíče přes Velké Meziříčí k dálnici
D1. Od října je otevřený zbrusu
nový obchvat Oslavičky.
Stavba trvala přes rok a přišla
na více než 50 milionů korun.
Kraj na obchvat získal peníze ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
„Obchvat obce Oslavička je jednou z dopravních priorit kraje
Vysočina, jde o napojení druhého největšího města kraje Třebíče na D1. Touto stavbou však
naše snažení zdaleka nekončí, právě naopak, bude pokračovat dál,“ řekl první náměstek hejtmana pro dopravu Václav Kodet a dodal: „Určitě se
také uleví obyvatelům samotné
Oslavičky.“
Stavba obchvatu obce Oslavička
v délce přesahující 1,5 kilometru byla rozdělena do dvou úseků. Mezi stávajícími komunikacemi třetí třídy vznikla nová silnice, která tak odvádí dopravu
z centra obce. V průběhu stavby
vyrostly také tři úrovňové křižovatky a speciální podchody pro
migrující žáby.

www.kr-vysocina.cz

Krajští radní Jaroslav Hulák a Ivo Rohovský se při prohlídce čistírny zajímali
především o použitou technologii. Foto: archiv kraje

Svratka (kid) • Město Svratka má novou čistírnu odpadních
vod a opravenou kanalizaci. Většinu rozsáhlé stavby zaplatila
Evropská unie.
Čistírna má dostatečnou kapacitu, čtyřicetiletou životnost
a počítá i s nárůstem počtu obyvatel. Na přípravě stavby, která přišla na 125 milionů korun,
se podílel i kraj. „Svratka získala z krajského grantového programu Čistá voda 570.000 korun
na přípravu projektu,“ řekl krajský radní pro vodní hospodář-

ství Ivo Rohovský (ODS). Technologie velké čistírny ve Svratce je standardní, s mechanickou
a biologickou částí. „Jedná se
o běžné řešení čistírny komunálních vod, jejíž účinnost je ověřena ve stejně velkých aglomeracích jak materiálově, tak technologicky. Dobře sloužící čistírna odpadních vod je pro Svratku
zárukou rekreačního i průmyslového rozvoje,“ vysvětlil Rohovský. Na novou kanalizaci bude
napojeno všech 181 domácností Svratky.
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Kraj Vysočina

Kraj hostil první debatu
Záchranáři zvládli letecké neštěstí
o udržitelném rozvoji země
Vysočina (kid) • Jako první
z českých regionů hostila Vysočina kulatý stůl, který pořádá úřad
vlády k aktualizaci české strategie udržitelného rozvoje. Představitelé samospráv, odborníci,
podnikatelé, zástupci neziskovek
a další zde diskutovali nad vším,
co může udržitelný rozvoj Česka
ovlivnit. Padaly připomínky k legislativě, evropským dotacím pro
venkov, ekonomických dopadech

ekologických omezení, využití
půdy pro nepotravinářské zemědělství, soběstačnosti Česka v zemědělské produkci a řada dalších.
„Takové debaty velmi přispívají
k tomu, aby udržitelný rozvoj nebyl jen prázdnou frází, ale skutečnými opatřeními, která pomáhají
chránit životní prostředí při současném růstu životní úrovně lidí,“
shrnul debatu krajský radní Jaroslav Hulák (KDU-ČSL).

Školu zdobí nová socha,
která vznikla kvůli výstavě

Jihlava-Henčov (kid) • Integrovaný záchranný syssel i vrtulník. Podle výsledků cvičení se podařilo protém kraje prošel opět velkou prověrkou. V rámci cvivěřit nutné postupy, spojení mezi jednotlivými složkačení Horizont tentokrát záchranáři nacvičovali havárii dopravního mi systému a dalšími organizacemi, které při podobných haváriích
letadla. V akci byli nejen hasiči, lékaři a policisté, zasahovat mu- musí asistovat.
Foto: Luboš Pavlíček

Oprava hráze přehrady skončila
Mostiště (kid) • Oprava hráze přehrady
v Mostištích definitivně skončila. Symbolickou
tečku za ní udělalo rozpuštění pracovní skupiny,
která práce řídila z kraje.

Světlá nad Sázavou (jak) • Prostranství u uměleckoprůmyslové
školy ve Světlé nad Sázavou zdobí socha Tři grácie z místní dílny.
V rámci třetího ročníku výstavy
Sklo, kámen, keramika ji slavnotně a stylově odhalily Ivana Poupová z ministerstva školství, starostka Havlíčkova Brodu Jana
Fischerová (ODS) a krajská radní pro školství Martina Matějková (ODS).

Výstava Sklo, kámen, keramika
prezentuje práce studentů a pedagogů uměleckoprůmyslové školy
a práce studentů partnerských škol
v České republice i zahraničí.
Světelská škola je dnes největší střední uměleckoprůmyslovou školou v republice, nabízí 26
oborů od učebních až po bakalářský. Na výstavě předvedlo ukázky ze své tvorby 92 autorů.
Foto: archiv kraje

Hráz je dnes utěsněná, má nový
systém měření množství prosakující vody i pohybu. „Všechny
zkoušky proběhly nad očekávání
dobře a velmi dobrý je i vývoj,“
říká krajský radní pro vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS),
který pracovní skupinu vedl.
Problém na hrázi se objevil před
dvěma lety. Hráz začala prosakovat tak masivně, že její správce přehradu ihned prakticky vypustil. Zjistilo se, že jílové jádro
sypané kamenné stavby je tak narušené vodou, že muselo být na
několika místech nahrazeno speciální směsí. Kraj ihned zřídil

pracovní skupinu z odborníků,
která všechny opravy řídila.
Hejtman dokonce vyhlásil na
místě stav nebezpečí. Takový režim mimo jiné umožnil jednodušší administrativu a rychlejší postup, ale odpovědné instituce se
také mohly snáze připravit na léto. Přehrada totiž zásobuje pitnou
vodou asi 70.000 lidí a nikdo nevěděl, zda se malé množství vody
v nádrži v létě nezkazí a lidé nebudou muset vodu dostávat nějakým náhradním způsobem.
Tyto obavy se naštěstí nepotvrdily a opravy postupovaly rychleji, než se zpočátku zdálo. Hráz

pak odolala mimořádné velké vodě při letošním jarním tání a během letošního léta už firmy provedly jen dokončovací práce.
Rozpuštěním pracovní skupiny
skončily i ty. „Dá se říci, že trhlina hráze byla velkou zkouškou pro odborníky, náš integrovaný záchranný systém, všechny
možné způsoby spojení a vůbec
vše, co s jakoukoliv živelní pohromou souvisí. Ověřili jsme si,
že krize řešit umíme. Chci v této souvislosti také velmi zdůraznit, že všem, kteří se na celé akci
podíleli, patří poděkování. Poděkování za obyvatele, kteří u přehrady žijí a kteří se bez ní už nyní
neobejdou. Setkal jsem se vždy
s profesionalitou, doplněnou také přirozenou lidskou ochotou
a vstřícností,“ ohlédnul se zpět
Ivo Rohovský.

Prezident pomohl otevřít sklad

Dukovany (kid) • Jaderná elektrárna Dukovany má na příštích
40 let jasno, kam s vyhořelým palivem. V areálu začal sloužit už
druhý mezisklad. Do haly se vejde 134 devadesátitunových kontejnerů, ve kterých se použité
tyče uchovávají. Stavba skladu
přišla na 200 milionů korun a trvala dva roky. O tom, že otevření
skladu bylo vskutku mimořádnou
událostí, svědčí i osobní přítomnost prezidenta republiky Václava
Klause. Foto: Luboš Pavlíček
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JAK TO VIDÍM JÁ
Názor člena
zastupitelstva, předsedy finančního výboru
Vladimíra
Novotného (ČSSD)
na přípravu krajského rozpočtu.
Krajský úřad, rada, finanční výbor a zastupitelstvo projednávají
a ještě nějakou dobu budou projednávat rozpočet Vysočiny na
rok 2007. Je to první krajský rozpočet, který bude zatížen velkou
půjčkou. Jedná se o úvěr na velké
opravy silnic. Přijetí půlmiliardové půjčky schválilo krajské zastupitelstvo a peníze z ní na Vysočinu přijdou ve dvou částech: 150
milionů už teď mohou řidiči vidět
na vlastní oči v právě probíhajících opravách, 350 milionů korun
bude znát v příštím roce.
Další peníze na opravy silnic kraj
dá ještě z vlastního rozpočtu. Pro
představu – zatímco v předcházejících letech se silnice II. a III.
tříd opravovaly vždy tak za 100
milionů ročně, příští rok to bude
700 milionů – tedy velmi razantní zvýšení.
Krajský rozpočet má před sebou
ještě několik úskalí. Například se
bude muset vypořádat s tím, že
nás čeká poměrně masivní příliv evropských dotací. To sice na
první pohled zní pěkně, je třeba si ale uvědomit, že ke každé evropské dotaci je nutné přidat ještě peníze vlastní, a s tím
musí krajská pokladna zkrátka
počítat.
Podobně se budeme muset vypořádat s novým zákonem o sociálních službách nebo s problémy
s tvorbou státního rozpočtu.
Je tedy jasné, že podoba krajské
kasy na příští rok je složitým oříškem, asi nejsložitějším v celé dosavadní historii kraje. Diskuse politiků tak budou určitě velmi rozsáhlé,
odhaduji, že i bouřlivé. Chci věřit,
že se ale ke schválení dobereme korektní cestou a že bude nejdůležitější dokument – rozpočet – schválen
nejen hlasy
koalice, ale
všech politiků, kteří pro
Vysočinu pracují.
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nabízí pro školní rok 2007/2008 tříleté obory vzdělání:
Automechanik, Opravář zemědělských strojů, Kuchař – číšník pro pohostinství, Provoz služeb, Obráběč kovů, Zámečník, Elektrikář, Zemědělec – hospodyňka, Pekař – pekařka,
Řezník – uzenář, Mlékař, Zedník, Mechanik elektrotechnických zařízení, Krejčí
a dále možnost nástavbového studia – denní i dálkovou
formou pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání

Podnikání

Den otevřených dveří 22. listopadu 2006.

KRAJ VYSOČINA: KAŽDÝ MĚSÍC
ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK

Vysočina (jaz) • Druhý listopadový týden bude v našem kraji ve znamení vzdělávání dospělých. Od 6. do 10. listopadu probíhá další ročník Týdne vzdělávání dospělých. Krajská akce má především propagovat možnosti celoživotního
vzdělávání na Vysočině.
Odborná i laická veřejnost má před sebou 14 akcí – dnů otevřených dveří, seminářů, kulatých stolů, diskusních setkání a workshopů. Týden vzdělávání

dospělých zakončí konference Senioři
a vzdělávání v kraji Vysočina, která má
dvě části – Senioři a zaměstnání a Senioři a volný čas.
Každý, kdo se chce některé z aktivit účastnit, se může obrátit na kontaktní osobu příslušné akce,“ radí krajská radní pro školství Martina Matějková (ODS), která má nad týdnem záštitu. Podrobné informace jsou také na
extranet.kr-vysocina.cz/tvd06.

Vysočina (rok) • Učitelé učitelům. To je název
společného projektu partnerů z šesti evropských
zemí, kteří v řínu navštívili Vysočinu. Jeho hlavním smyslem jsou nové metody a postupy při výuce a zejména vzdělávání samotných učitelů právě v inovacích.
Jedenáctičlenný tým během své návštěvy připravil návrh projektu. Účastníci návštěvy ze Švédska,
Finska, Dánska, Polska, Německa a Itálie viděli
Vysokou školu polytechnickou Jihlava, Základní
školu Otakara Březiny v Jihlavě a jihlavskou Střední školu stavební.

JAK BUDE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VYPADAT:
Číslo

Popis aktivity
cíl / cílová skupina

Kontaktní osoba

Určeno pro
veřejnost

Studium maturitních oborů:

Žďár nad Sázavou

celý kraj Vysočina

Kulatý stůl na téma „E-learningové vzdělávání v kraji“ / 12 odborníků z různých subjektů

2

Mgr. Pavel Veselý
vesely@wyda.cz
566 620 989

Dny otevřených dveří ve vzdělávacích společnostech / uchazeči
evidovaní na úřadu práce

Ano

každá instituce určí čas

3

Mgr. Jaroslav Bezchleba
bezchleba@wyda.cz
566 620 989

Testy PC aneb „Jak jste na tom s využíváním počítače“ / zaměstnanci firem

Ano

7. 11.
10.00

ABS Wyda, s.r.o., Brněnská
30, Žďár nad Sázavou

4

Marie Brodinová
oak.hb@worldonline.cz
569 426 748

Osvětová akce „Bezpečné potraviny v našem jídelníčku“ / ženy
z domácností

Ano

7. 11.
14.30

Havlíčkův Brod, Hotel Slunce

5

Marie Brodinová
oak.hb@worldonline.cz
569 426 748

Vzdělávací seminář „Zdravé české potraviny a vliv stravy na psychiku“ / ženy, spotřebitelská veřejnost a členky základních organizací ČSŹ z kraje Vysočina

Ano

11. 11.
9.30

Havlíčkův Brod, Hotel Slunce

6

Ing. Jitka Číhalová
cihalova@czso.cz
724 178 215

Seminář „Populárně o statistice Aneb znám svůj kraj“ / senioři

7. 11.
10.00

Jihlava

7

Mgr. Hana Málková
hana.malkova@up.mpsv.cz
567 128 150

Den otevřených dveří na CDPV / zaměstnavatelé, vzdělavatelé,
starostové, veřejnost

Ano

8

Mgr. Petr Kesl
kesl.p@kr-vysocina.cz
567 223 525

Vzdělávání v technických oborech pro strojírenské firmy / strojírenské firmy, HK, ÚP, VŠ, SŠ, KÚ

Ano

9. 11.
9.00

Vzdělávací a konferenční
centrum MŠMT Telč

9

Ing. Zuzana Pěchotová
pechotova@zivot90-jihlava.cz
567 310 837

Workshop k novému zákonu o sociálních službách / osobní asistenti, manažeři sociálních subjektů

Ano

8. 11.
15.00

o. s. ŽIVOT90 - Jihlava,
Žižkova 89

10

Ing. Zuzana Pěchotová
pechotova@zivot90-jihlava.cz
567 310 837

Den otevřených dveří o. s. ŽIVOT90 – Jihlava, spojený se seminářem / senioři, zdravotně postižení

Ano

11

PaedDr. Martina Matějková
matejkova.m@kr-vysocina.cz
564 602 124

Konference TVD s tématem: Senioři a vzdělávání v kraji Vysočina
/ zástupci subjektů kraje, kteří nabízí aktivity pro seniory, subjekty
sdružující seniory, senioři

Ano

12

Mgr. Jaroslav Bezchleba
bezchleba@wyda.cz
566 620 989

Centrum dalšího profesní8. 11.
ho vzdělávání, Brtnická 25,
9.00, 14.00
Jihlava

6. 11.
o. s. ŽIVOT90 - Jihlava,
80.0, 14.00 Žižkova 89
10. 11.
10.00

Krajský úřad kraje Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava

Kulatý stůl na téma Příprava absolventů škol pro trh práce / 12
odborníků z různých subjektů

9. 11.
9.00

Pardubice

13

PhDr. Eva Sekorová
eva.sekorova@zr.mpsv.cz
566 682 140

Diskusní setkání na téma „Možnosti využití nabídky aktivní politiky zaměstnanosti ve firmách a aktuální změny v legislativě“ / pracovníci ÚP ve Žďáře nad Sázavou a personalisté významných subjektů okresu ZR

7. 11.
9.00

Žďár nad Sázavou

14

Ing. Jana Zikánová
zikanova.j@kr-vysocina.cz
564 602 845

Prioritní a dlouhodobé požadavky regionálního trhu práce a aktuální legislativa v oblasti zaměstnanosti / personalisté, potenciální
zájemci o vzdělávání

každá instituce určí čas

celý kraj Vysočina

Ano

Inzertní
manažer:

Ester
Rašíková
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Strava a ubytování na domově mládeže • Dva povinné světové jazyky • Nadstandardní
vybavení školy a učeben včetně počítačové sítě a Internetu • Odborné kurzy pro žáky •
Státní zkoušky z psaní na stroji a počítači • Zahraniční praxe ve VB, SRN, I, F
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 Hotelnictví a turismus 65-42-M/004 
 Obchodní akademie 63-41-M/004 
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Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1

• PRO ABSOLVENTY MATURITNÍCH
OBORŮ NABÍZÍME:
– ekonomika a management podniku
– 3-leté denní studium (VOŠ)

SC 60748/1

• PRO ABSOLVENTY S VÝUČNÍM LISTEM
NABÍZÍME:
– provozní technika, podnikání
– 3-leté dálkové studium

e-mail:
rasikova@consultants.cz

Polenská 2, 58601 JIHLAVA

u BêêêOêê¢ªª§½ª¨®
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b) učební obory:
– zámečník, nástrojař, obráběč kovů – 3-leté

tel.: 777 789 600

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ JIHLAVA,

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Dny otevřených dveří: 2. 12. 2006 (8.00–12.00 hod.), 10. 1. 2007 (15.00–17.00 hod.)
Možnost vlastního ubytování a stravování.
tel.: 569 430 501, e-mail: sekretariat@gvi.cz, webové stránky: www.gvi.cz

7. 11.
9.00

Mgr. Jaroslav Bezchleba
bezchleba@wyda.cz, 566 620 989
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Tel. 566 522 837, Fax: 566 523 666, www.hotelskola.cz, admin@hotelskola.cz
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SC 60749/1
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SC 60747/1

• PRO ŽÁKY ZŠ NABÍZÍME:
a) maturitní obory:
– gymnázium 8-leté
– gymnázium 4-leté
– strojírenství se zaměř. na výpočetní
a informační technologie – 4-leté
– informatika v ekonomice
– 4-leté
– mechanik strojů a zařízení
– 4-leté
– mechanik seřizovač – 4-leté

Místo
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Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie
Velké Meziříčí, U Světlé 36 – STOLETÁ TRADICE

Den otevřených dveří – 14. 12. 2006

Termín

1

SC 60750/1

Možnost ubytování a stravování.
Tel. : 566 523 241, 42, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz

SC 60734/1

Střední škola řemesel
a služeb Velké Meziříčí,
Hornoměstská 35, 594 12

SC 60733/1
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Začne týden vzdělávání Kraj navštívili kantoři
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Kraj Vysočina
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Vážené a milé dámy,
jste sice stále ještě mladé, navíc hezké, štíhlé brunetky, zapřísáhlé nekuřačky, už
je Vám třicet až pětatřicet, jste úspěšné ve své profesi, máte i dost nápadníků,
ale stálé to není to pravé ořechové a Vy podvědomě cítíte, že je už nejvyšší čas,
aby konečně přišel ten pravý...
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Takže o sobě napište a zároveň přiložte svoji aktuální podobu na fotografii.
Zašlete buď poštou na adresu redakce, nebo mailem do elektronické schránky
45x65_I.indd 1
on2006@seznam.cz!

ANGLIČTINA

10.5.2006
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Pokud je to tak, jak bylo řečeno v úvodu a Vy chcete jít svému štěstí kousek
naproti, pak Vám, milé dámy, nic nebrání v tom, aby jste se s tím pokusily něco
udělat. Prvním předpokladem ale je, že o sobě dáte nějakým způsobem vědět.

www.UčímeSeJazyky.cz

NĚMČINA
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H L E D Á M E :
SC 60692/1

bez biflování, slovíček, gramatiky a dojíždění
Jazykové kurzy, které si kupují především Ti, kteří nemají čas. Stále více zákazníků si kupuje na základě vlastní zkušenosti další produkt. Radost z toho, že se na dovolené dokázali sami domluvit, je vede k tomu, že jej doporučují svým přátelům a známým. Tím, že
kurz používá celá rodina, je velmi výhodný. Při zasílání poskytujeme 30 denní garanci
vrácení peněz. Nyní i na splátky bez navýšení! Objednávky a informace na 800 400 239
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SC 60754/1

SC 60611/1

Rovněž i ON dospěl k názoru, že k tomu všemu, co už má za sebou a co
nashromáždil, mu stále ještě chybí najít vhodný ženský protějšek. Jeho úmysly
jsou tedy vážné a zároveň i poctivé a upřímné.
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Vyzkoušejte si naši konkurenci a pak se rozhodněte!

aktivní, spolehlivé obchodníky na pozici
PORADCE, MANAŽER úvěrových produktů
– od 6000 do 1 000 000 Kč.
Nabízíme: zaškolení zdarma, podporu, kariérní růst.
Volejte regionální zastoupení 777 08 33 36
www.proﬁreal.cz

SC 51887/2

Stejně jako Vy hledá svou životní příležitost zralý muž z Prahy, úspěšný
podnikatel, velice dobře zaopatřený, milovník zahraniční turistiky, lyžování,
kvalitní hudby a rychlých vozů. Sběratel obrazů a umělecké fotografie.

Není se čeho bát: Horší je
nechat si šanci uplavat...
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SC 60054/1

Inzerce – seznámení (On hledá Ji)

Závěrem je nutné zdůraznit, že se tu nejedná o žádný druh castingu ani
o nejapný žert. Opravdu ON HLEDÁ JI a pokud se mu ozvete, rozhodně žádnou
chybu neuděláte!

IN Z E R C E

SC 60756/1
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VYCHÁZÍME V NÁKLADU
215.000 VÝTISKŮ!!!

Chytré investování se Živnostenskou bankou

Co nabízíte jiného ve srovnání
s ostatními bankami?
Většina bank a investičních společností nabízí klientům pouze klasické podílové fondy, ať už jde o obligační fondy, fondy peněžního trhu nebo akciové
fondy. My máme takové fondy v nabídce také, ale spolu s Pioneer Investments

nabízíme klientům ještě něco navíc –
investiční programy, kde klient investuje do portfolia složeného z více fondů.
Výhodou investičních programů je větší ochrana proti nenadálým změnám,
které bývají spojeny zejména s akciovými fondy a tedy i větší ochrana výnosů, které klient v průběhu investice může získat. Takovým investičním
programem je například Rentiér Invest,
který je na českém trhu unikátní.
Můžete Rentiér Invest více představit?
Rentiér Invest je investiční program
pro pravidelné i jednorázové investování, obě možnosti lze také kombinovat.
Klient investuje do portfolia složeného
většinou z pěti či šesti vybraných českých i zahraničních fondů. Lidé často
chtějí investovat nějaké prostředky, ale
neví přesně, který fond vybrat. Ví pouze, jak dlouho by chtěli ukládat peníze a mají určitou představu o tom, jaký by chtěli dosáhnout výnos. Rentiér
Invest nabízí celkem sedm typů portfolií, od nejagresivnějšího, které se hodí
pro dlouhodobé investování, až po nej-



konzervativnější, vhodné pro krátkodobé investice.
Znamená to, že klient si zvolí investiční strategii jednoduše podle délky zamýšlené investice? Na dlouhou
trať to bude dynamické portfolio, na
kratší dobu konzervativní?
Rentiér jde o pár kroků dál. Investiční strategie se totiž automaticky sama
mění s blížícím se koncem investičního programu. V prvních letech je investice převážně akciová, postupem času
ovšem roste dluhopisová, tedy konzervativní složka, a to právě na úkor akcií.
Klienta tak nemohou ohrozit případné
propady akciových trhů ke konci jeho
investičního horizontu. Klientovy peníze se vždy na konci časového úseku vymezeného pro danou investiční linii automaticky převedou do linie následující, tedy konzervativnější.
Název programu Rentiér Invest naznačuje, že jde o program vhodný
pro vytváření rezervy na stáří...
Rentiér Invest má sloužit ke splnění našich snů, přání a dlouhodobých cílů ať už

se jedná o zajištění na stáří, o studia dětí, o cestu kolem světa nebo o nové auto. Z investičního hlediska se život skládá ze dvou období. Nejprve prožíváte
období shromažďování kapitálu, později období ochrany kapitálu Rentiér Invest
svým nastavením umožňuje optimalizaci poměru mezi výnosem a rizikem. Riziko můžeme výrazně snižovat zejména
pravidelným investováním, ale také postupným posunem portfolia od agresivního ke konzervativnímu. Tak klientovi
umožníme na začátku investovat značnou část prostředků do akcií a současně
také chráníme portfolio, aby investorovi
poskytovalo rentu, kterou si naplánoval.
Akcie v portfoliu tak disciplinovanému
investorovi přinesou nesrovnatelně zajímavější výnosy než mohou nabídnout
například penzijní fondy.
Co byste doporučil klientovi, který
je hodně konzervativní a hledá klasický vkladový produkt?
Pro ty, kteří chtějí spořit se zajímavým
výnosem a současně mít jistotu plné návratnosti investice, nabízíme zcela nový
typ termínovaného vkladu – tzv. struk-

turované vklady. Celý princip je přitom
velmi jednoduchý. Skloubili jsme výhody dvou odlišných investičních produktů a potlačili jsme naopak jejich nevýhody. Konkrétně jde o termínovaný
vklad a investice do akcií. Z termínovaného vkladu jsme využili prakticky nulové riziko společně se zákonným pojištěním vkladu a k tomu jsme přidali potenciál vyššího výnosu z růstu cen akcií.
Výsledkem je bezpečný produkt garantující návratnost vložené částky, a to za
předpokladu nadprůměrného výnosu.
Termínované vklady ale obecně nesou pouze malý úrok, který nemusí
pokrýt ani inflaci. Jaký je výnos strukturovaných vkladů Živnobanky?
V minulých dvou letech jsme klientům nabídli v několika emisích korunové strukturované vklady EUROTOP
50 a EUROTOP 30. Jejich průběžný
výnos se pohybuje od 8 procent do 16
procent.
Investování se mnoho lidí stále bojí. Připadá jim složité, netroufají si
na to, chtějí poradit. Jsou na to osob-

ní bankéři na vašich pobočkách připraveni?
Souhlasím, že ne všichni klienti se dokáží orientovat v široké nabídce investičních instrumentů. Navíc, každý klient chce od práce se svými penězi něco
jiného – někdo uvítá, že se o peníze nemusí několik let starat a ony zatím s jistotou vydělávají, jiní chtějí se svými
penězi aktivně pracovat, potřebují průběžné informace o dění na kapitálovém
trhu, chtějí své finance rozložit do více bankovních či investičních produktů.
Naším cílem je, abychom klientovi dokázali nabídnout takové investiční portfolio, které nejvíce odpovídá jeho osobnímu naturelu a dokáže optimálně spojit výnos, který klient od investice očekává s rizikem, které je s investováním
vždy do určité míry spojené.
Kontakt:
Živnostenská banka
Masarykovo náměstí 54
Jihlava
Telefon: 567 572 111
Fax: 567 572 119
Otevřeno: Po–Pá 9.00–16.30
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Podílové fondy
a spořící investiční programy jsou
stále oblíbenější
formou, jak zhodnotit volné peníze.
Spojenectví Živnostenské banky
a společností Pioneer Investments,
které společně patří do přední evropské skupiny UniCredit, přináší klientům unikátní možnosti ukládání peněz do kvalitních podílových fondů
a to už od několika stovek korun měsíčně. O nových možnostech investování s Živnostenskou bankou jsme
hovořili s Mgr. Zdeňkem Čechem,
ředitelem pobočky v Jihlavě.

VYSOČ I NA – NÁŠ DOM OV

Kraj Vysočina

Pocoucovští se asi dočkají klidu
Pocoucov (kid) • Jestliže
budou obyvatelé Pocoucova
u Třebíče klidnější
kvůli dopravě,
stojí za tím iniciativa náměstkyně
hejtmana Marie
Černé (SNK ED)
a kraje Vysočina. Náměstkyně
Černá přišla
v minulých týdnech s alespoň
částečným řešením zpomalení
dopravy ve vesnici, která leží na
frekventované
spojnici Třebíče
s dálnicí D1.

roveň svým drsným povrchem ři- za režie krajského odboru dopravy ard, na kterém na padesátku upodiče varovalo opticky i hlukem – ve spolupráci s technickým odbo- zorňuje malé dítě a který funguje
zároveň jako vítací cedule. Billboardy hradí
dotace České pojišťovny a BESIPu. „Takové
billboardy má například Stonařov a rozhodně jsou účinné,“
řekla Černá. Hejtman
Vysočiny také požádal
třebíčského policejního ředitele o častější
kontroly měření rychlosti policisty v tomto
úseku. „Pocoucovem
projíždím několikrát
týdně a vím, jak velký problém rušná doprava na průtahu obcí
představuje,“ vysvětlila svoji iniciativu Marie Černá. Pocoucovští
Marie Černá navrhna problém dlouhodola třebíčskému stabě upozorňují, nedávrostovi a zástupkyno se dokonce odhodni občanů Pocoucolali k veřejnému prova Martě Sobotkotestu, kdy organizové dvě opatření. Prvním z nich je podobně, jako jsou značené kraj- rem třebíčské radnice a správy sil- vaným přecházením přes přechod
vodorovné značení, které by zá- nice na dálnici. Značení už vzniká nic. Druhým opatřením je billbo- zablokovali v obci dopravu.
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Urbanovské mosty prošly
rekordně krátkou opravou

Urbanov (kid) • Jen dva měsíce trvala velká oprava dvou mostů v Urbanově u Telče. Rekordně krátká doba znamenala, že nebylo nutné zřídit složitou objížďku a kácet stromy u provizorního
přemostění. Řidiči totiž mohli
úsek objet delší trasou.
Celkovou opravu mostů na trase ze Stonařova do Telče musel
kraj postoupit kvůli havarijnímu

stavu mostů původních. Zaplatil
za ni bezmála 12 milionů korun.
Dnes je zde ale kromě mostů také opravená silnice a nový chodník. To vše také přispěje k bezpečnosti, zejména pro chodce
a cyklisty. Na snímku hejtman
Miloš Vystrčil a náměstek Václav Kodet (zprava) při slavnostním otevírání.
Foto: archiv kraje

Lidé se učí chránit koroptve Rodiny šplhaly do výšek V Třebíči učí evropská klasa
Nová Ves (kid) • Jak zachránit
koroptve a vrátit je do přírody
našeho kraje. To bylo téma semináře, který pro myslivce pořádal
krajský odbor životního prostředí s Agenturou ochrany přírody
a krajiny Havlíčkův Brod a mysliveckým sdružením Borovina Vidonín v Nové Vsi u Heřmanova.
Myslivci se mohli seznámit
s možnostmi, jak zlepšit korop-

Třebíč (kol) • Na Vysočině působí
Evropský učitel jazyků roku 2006.
Jmenuje se Dagmar Štanclová
a osmým rokem vyučuje angličtinu na Základní škole Kpt. Jaroše v Třebíči.
Cenu získala nejen za své vlastní
jazykové dovednosti, ale také za
zavádění nových metod a zapojení rodičovské veřejnosti do výuky,
spolupráci s kolegy a účast na me-

tvím životní podmínky. Záchrana koroptve nespočívá v nákupu uměle odchovaných jedinců,
ale ve vytvoření úkrytů a potravní nabídky formou úprav krajiny například vyséváním biopásů,
meziplodin, výsadbou remízků
a stromořadí. Součástí semináře
byla i exkurze s ukázkami biopásů a potravních políček v honitbě
Borovina Radňoves.

zinárodních projektech. „Paní učitelka obdržela mimo jiné certifikát s právem používat logo Evropského učitele jazyků a také získala
účelovou finanční dotaci na pomůcky do školy, které jí pomohou
v rozvíjení dalších tvůrčích aktivit
a vytváření motivujícího prostředí
v oblasti jazykového vzdělávání,“
vysvětlila krajská radní pro školství Martina Matějková (ODS).

Hejtman poděkoval všem,
kdo pomáhali při povodních

Obecní knihovny dostanou
peníze na připojení k síti

Vysočina (kid) • Společenským
večerem a divadelním představením v Horáckém divadle Jihlava poděkovali hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) a ředitel hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba všem, kteří se
aktivně podíleli na odstraňování
škod způsobených jarními zápla-

Vysočina (kid) • Počítače s připojením na internet se objeví
v 97 obecních knihovnách na Vysočině. Umožní to dotace, kterou
schválilo krajské zastupitelstvo.
O nabídku dotace byl mezi obcemi velký zájem. Sešlo se celkem 102 žádostí, podmínky splnilo 97 z nich. Získají více než
1,5 milionu korun.

vami. „Téměř denně, bez ohledu
na čas, koordinovali nebo přímo
v terénu zasahovali při mimořádných událostech. I přesto, že vykonávali svou práci, pro kterou se
svobodně rozhodli, patří jim poděkování za obětavý a příkladný
přístup,“ řekl při této příležitosti
hejtman.

Bystřice nad Pernštejnem
(kid) • Pěstounské rodiny z Vysočiny se sešly v lanovém centru
v Bystřici nad Pernštejnem. Děti
i dospělí si zde vyzkoušeli adrenalinové atrakce. Malé překážky byly připraveny i pro nejmen-

ší. Další setkání pěstounský rodin, které pravidelně organizuje občanské sdružení s krajským
odborem sociálních věcí bude už
1. prosince na mikulášské oslavě
v jihlavském divadle Na KopečFoto: archiv kraje
ku.

Na knižním veletrhu bodoval Da Vinci

Hejtman Miloš Vystrčil se knihám věnoval důkladně. Foto: Luboš Pavlíček

Havlíčkův Brod (jak) • Jedna
z nejvýznamnějších kulturních
událostí podzimu na Vysočině,
havlíčkobrodský Podzimní knižní trh, má za sebou další ročník.
V rámci slavnostního večera,
který pořádal krajský hejtman
Miloš Vystrčil (ODS), zde nejkrásnější publikace získaly ocenění.
Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou knihu předal
hejtman Miloš Vystrčil zástupci nakladatelství Computer Press
za knihu Matthewa Landruse Leonardo da Vinci. Publikace o životě a díle renesančního umělce

obsahuje i 30 unikátních příloh
– dobové historické dokumenty,
da Vinciho plány a nákresy vynálezů. Cenu města Havlíčkův
Brod za nejkrásnější beletristickou knihu obdrželo z rukou starostky Jany Fischerové (ODS)
a místopředsedkyně Poslanecké
sněmovny Miroslavy Němcové
(ODS) nakladatelství Bonaventura za nový výbor z díla Bohuslava Rynka V nadějích samoty.
V kategorii dětské knihy si cenu
Tiskáren Havlíčkův Brod odnesla Kouzelná flétna W.A.Mozarta,
vydaná nakladatelstvím Bon Art
Music.

Kraj touto dotací doplnil pomoc
ministerstva informatiky, které podporovalo připojení. Peníze
z kraje mají malým knihovnám
sloužit k nákupu samotných počítačů. „Podpoříme ale samozřejmě i knihovny, které jsou připojeny prostřednictvím obecních sítí,“
doplnil krajský radní pro informatiku Jaroslav Hulák (KDU-ČSL).

POČET ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ PODLE OKRESŮ
Třebíčsko
33
Žďársko
19
Havlíčkobrodsko
16
Jihlavsko
15
Pelhřimovsko
14

Motorpal oslavil šedesátku

Zástupci kraje táhli na Brusel
Vysočina/Brusel (kid, jis) • Jestliže na Vysočině
vyroste vědeckotechnologický park, bude nutná
jeho přímá spolupráce s vysokým školstvím.
To je jeden z nejdůležitějších závěrů některých
seminářů, které v Bruselu absolvovali zástupci
projektu Partnerství pro Vysočinu.
Obsahem seminářů byly zejména
konkrétní zkušenosti lidí z evropských zemí, kteří v regionech vědeckotechnologické parky budovali. „Problém, který se bude týkat
i nás, je bezesporu nedostatek lidských zdrojů – inovátorů, vědců,

výzkumných pracovníků, zaměstnanců s potřebnou kvalifikací. Na
druhou stranu se otevírá jedinečná příležitost pro uplatnění vysoce
vzdělaných a kvalifikovaných lidí
právě u nás, na Vysočině. Potvrdili
jsme si, že v projektech tohoto ty-



pu musí existovat úzká spolupráce
mezi veřejným a soukromým sektorem, bezpodmínečně nutná je
vazba na akademickou sféru. Jedná se o běh na dlouhou trať a my
stojíme na startu,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie Černá (SNK ED),
a nepřímo se tak dotkla úvah o vybudování vědeckotechnologického parku v Jihlavě.
Zástupci projektu Partnerství pro
Vysočinu odjeli do Bruselu na
dny otevřených dveří Open Days,
které se konají každý rok v první
polovině října pro zástupce všech

regionů Evropy. Mohli se tak setkat s těmi, kteří mají za sebou řadu zkušeností s evropskými projekty. Na cestě je doprovázeli i někteří krajští zastupitelé.
Vědeckotechnologické
parky
jsou moderní výzkumná centra,
která sdružují akademická pracoviště s vývojovými odděleními firem, a mohou tak pružně reagovat
na tržní poptávku. Studenti se tak
mohou učit přímo v praxi, naopak
firmám se usnadní přístup k inovacím. Vybudování takového parku je aktuální při Vysoké škole
polytechnické v Jihlavě.

www.kr-vysocina.cz

Simeona Zikmundová ocenila význam Motorpalu pro zaměstnanost v kraji.
Foto: archiv kraje

Jihlava (kid) • Jihlavský Motorpal patří mezi významné tradiční zaměstnavatele Vysočiny. Na
oslavách šedesátiletého výročí
firmy to řekla ředitelka krajského úřadu Simeona Zikmundová.
Motorpal oslavil šedesátku v říjnu konferencí, kde firma ukázala nejen historii, ale i současnost
a budoucnost podniku.
Generální ředitel Motorpalu
Antonín Policar v této souvislosti připomněl, že dnešní podo-

ba firmy sice navazuje na kořeny
jihlavského průmyslu už ve 13.
století, ovšem strojírenství se zde
začalo rozvíjet až po druhé světové válce. Jméno firmy přežilo
i bouřlivý závěr minulého století. Řada tradičních českých značek po uvolnění trhu neobstála
v zahraniční konkurenci a zanikla. Motorpalu se podařilo všechny otřesy ustát a vybudovat firmu, jejíž produkce se opět navyšuje.
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NAŠE TIPY
1. listopad
Michal Hrůza, Asi se něco děje
TOUR 2006, KD Ostrov, Havlíčkův
Brod, 19.00

3. listopad
Jiří Krampol a Zdeněk Srstka,
kino, Jemnice, 20.00
Moimir Papalescu & The Nihilists, Národní dům, Třebíč, 20.00

4. listopad
Bluegrass Minifestival U Kuřítků, Hostinec U Kuřítků, Luka nad
Jihlavou, 19.00
Folkový špíz, Jarmark a Klára Šimková, Pavel Pokorný, Nestíháme,
Careta, Vladimír Langer, V. K.Tomáško, Marien, sokolovna Náměšť
nad Oslavou, 18.00
Vysočinou k Telči, trasa 12, 25,
35, 50 km, start: 6.30–9.00, sokolovna, Telč

5. listopad
W. A. Mozart – Requiem, Pěvecké sdružení Campanula, chrám sv.
Ignáce z Loyoly, Jihlava, 18.00
Drakiáda, za parkem A. Sovy, Pacov, 13.00
Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic,
trasa: 10, 20, 30, 35, 50 km, start:
6.30–9.00, sokolovna, Telč

O zákonním
odporu

Z

ákonní odpor a všeliké prospěchy z něho vyplývající
zakládají se na tom, že v každém
skoro člověku jest jistý vrozený,
od Boha daný cit pro spravedlnost, pro právo. Každý nezkažený člověk rozmrzí se a naplněn
bývá hořkostí, kdykoli vidí, že se
někomu děje násilí a nespravedlivost, cítí ošklivost ke každému,
koho vidí páchati něco násilného, nespravedlivého, něco proti
úmluvám, něco proti danému slovu; člověk nezkažený cítí útrpnost s každým, komu se nezákonitě, nespravedlivě děje. Kdykoli

se tedy od vládního úředníka neb
orgánu, komukoli něco děje proti
zákonům, nemá nikdy tuto křivdu
mlčky snášeti a snad té pohodlné
zásady se držeti, „že proti proudu
se dá těžko plouti“, nýbrž má se
vždy všemožně hájiti zákonným
způsobem, třeba i z toho větší nepohodlí měl a škodlivější pro sebe následky, nežli kdyby byl utrpěnou křivdu mlčky nesl. Kdyby
každý každou utrpěnou křivdu,
každé obejití neb zrušení zákona
zcela pasivně a tiše snesl, nebude
za krátký čas ani pocitu o zákonitosti a právě. Čím větší ale hluk
v zemi způsobí každé jednotlivé zrušení zákonu, tím méněkráte se osmělí orgány vládní takový krok učiniti. Neboť každá vlá-

da, byť by se i k tomu veřejně nehlásila, přece potají velmi dobře
o tom ví, že všechna moc vlastně leží v národu a že vláda jest
jen zástupce, zosobnění této národní moci. Vláda každá dobře
o tom ví, že kdyby proti ní bylo smýšlení celého národu, neobstojí dlouho, a proto se musí
vždy varovati toho, aby celé veřejné smýšlení aneb alespoň příliš velikou část jeho neměla proti
sobě. Každým krokem ale, kdežto zákony své ruší, nevyhnutelně
proti sobě popuzuje vláda veřejné mínění, a čím více se tedy podobné činy vládní do všeobecné
vědomosti lidu dostávají, tím více to škodí vládě…
Není tedy dobře mysliti: „Což

Letos je to 185 let od narození jednoho z největších
publicistů a politiků Česka, rodáka z Vysočiny,
Karla Havlíčka Borovského. Navíc si připomínáme 155. výročí jeho známé deportace státní
mocí do Brixenu. Muzeum Vysočiny v Havlíčkově
Brodě připravilo na konec roku velkou tematickou výstavu
o Havlíčkově životě a díle. Výstava bude trvat od konce
října do konce prosince. Měsíčník Kraj Vysočina se k letošnímu Havlíčkovu výročí připojuje seriálem jeho textů, které
K. H. Borovský publikoval v dobovém tisku. Úryvky z článků
budeme postupně uveřejňovat do zahájení výstavy.
bych docílil, kdybych se dále hlásil, co bych přemohl, co mi to bude platno? Atd.? Kdybys nic nedocílil právě v té věci, o kterou
se jedná, přece alespoň jistě docílíš toho, že toto bezpráví, které se
ti stalo, více povyku a hluku na-

dělá, více k všeobecné vědomosti
přijde, docílíš toho, že tak snadně
se zase nic podobného nestane,
neb alespoň že se tak rychle pokračovati nebude na cestě bezpráví. A tím již dosti jest docíleno.
Slovan 10. 8. 1851

Recese: V Humpolci otevřeli Hliníkárium

Zahraje Plíhal

9. listopad
Koncert Sax a Piano Duo, Základní umělecká škola, Chotěboř, 19.30

10. listopad
Tradiční rock`n`rollová show, Revival Elvis Presley Band, Freddie
Mercury & Princess, Smokie Revival, Tina Turner, Suzi Quatro, Fórum,
Třebíč, 20.00

Humpolec (kid) • Kromě pamětní desky má nejslavnější neexistující humpolecký rodák Hliník
ve městě také svoji síň slávy –
Hliníkárium.
V rámci jeho otevření mohli lidé psát Hliníkovi své gratulace. Začátkem října to bylo totiž
přesně 30 let, kdy ve Svěrákově
filmu poprvé zazněla věta „Hliník se odstěhoval do Humpolce.“
Pozdravy pečlivě spočítala pelhřimovská guinessovská Agentura Dobrý den a zaznamenala jako rekordních nejvíce zaslaných pohledů neexistující osobě.

11. listopad
Podzimním Horáckem, trasa: pěší 13, 26, 40, 50 km, cyklo 40, 60,
80 km, start: 6.00 – 10.00, klubovna KČT, Třebíč

12. listopad
Koncert duchovní hudby, Pěvecké
sdružení moravských učitelů, kostel sv.Jana Křtitele, Náměšť nad
Oslavou, 17.00
Martinská jízda městem, průvod sv. Martina v dobových kostýmech vychází od kostela sv. Martina v Třešti v 16,15, program: 16.30
– příjezd a přivítání sv. Martina
na náměstí, 16.45 – vystoupení
skupiny historického šermu Hebrix,
17.00 – vystoupení členek JK Třešť
– aneb co sv. Martin neviděl, 17.15
– závěrečná ohňová show

13. listopad
Vlasta Třešňák Band, Národní
dům, Třebíč, 19.00

16. listopad
Na hliníkovém oři Divokým západem, beseda s cyklocestovateli
Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem, sál hasičské zbrojnice, Luka
nad Jihlavou, 18.00

V Ledči vyrostla tělocvična Senioři začali bydlet v novém
Ledeč nad Sázavou (kid) • Lidé z Ledče nad Sázavou a okolí,
profesionální sportovci i amatéři
a zejména žáci místního gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy mohou od října
využívat novou moderní tělocvičnu. Budova, která patří ke střední
škole, poskytuje zázemí pro mezinárodní házenou, basketbal, florball, sálovou kopanou, tenis a volejbal. Její součástí je i osm odborných učeben a výstavba přišla
na 47 milionů korun. Investorem
byl kraj, 10 miliony přispělo měs-

to. „Sportoviště o rozměrech 44
na 23 metrů s výškou až 14 metrů
je vybaveno například i komentátorským stanovištěm, tribunou
pro 68 sedících a 68 stojících diváků, bezbariérovým přístupem,
sociálním zázemím pro sportovce, trenéry a rozhodčí,“ popsal
tělocvičnu krajský radní pro majetek a finance Miroslav Houška (KDU-ČSL). Stavba trvala 14
měsíců, kraj od počátku počítal
s tím, že ji využije nejen škola.
Například odpoledne je vždy až
do 21.30 otevřená veřejnosti.

Slavíkov (kid) • Senioři ze Slavíkova na Havlíčkobrodsku získali domov
v 25 malých
bytech zbrusu
nového Domu s pečovatelskou službou.
Stavba vyrostla na místě bývalé školy a přišla na
20 milionů korun, které obec získala ze státního rozpočtu. Dnes

22. listopad
Divadelní podzim – Chvála bláznovství, Jupiter club, Velké Meziříčí, 19.30
Dave Freeman: Postel plná cizinců, Divadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

Město viz 1. taj.
má barokní zámek a viz 3. tajenku. Narodil
se zde malíř viz
2. taj.

23. listopad
Balada z hadrů, sokolovna, Náměšť nad Oslavou, 19.00

24. listopad
Koncert, Kamelot, Národní dům,
Třebíč, 19.00

3. tajenka

25. listopad
Posázavskou krabatinou, trasa:
35 km, start: 6.45 – 8.00, hala nádraží, Havlíčkův Brod
Koncert Jakuba Smolíka, Lidový
dům, Jaroměřice nad Rokytnou,
19.00

do 26. listopadu
Kouzelný svět panenek, historie,
současnost, kuriozity, krojované
panenky, hrací koutek pro děti,
Muzeum Vysočiny, Jihlava

27. listopad
Němý Bobeš – divadlo Járy Cimrmana, Kulturní dům, Velká Bíteš,
19.00
Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

S pozdravem přispěl i hejtman
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).
„I přesto, že je občan Hliník vnímán jako velmi skromná osobnost, která se důsledně vyhýbá
všem společenským aktivitám,
věřím, že neodmítne mou nabídku a bude i nadále svou popularitou přispívat k věhlasu Humpolce a Vysočiny,“ ocitoval část
svého dopisu pro měsíčník Kraj
Vysočina hejtman. Na snímku
Miloš Vystrčil se Zdeňkem Srstkou a Zdeňkem Svěrákem při
otevírání Hliníkária.
Foto: Luboš Pavlíček

Autor:
rich

Směr
populární
hudby

Sumerské
město

Řím. čísl.
51

Kočkovitá
šelma

1. tajenka
Akt

Čínská lidová
republika zkr.

Loketní kost

Jméno režiséra Klose

Hlavní město
Tahiti

Citoslovce
vrány

Sokolská
slavnost

Slepičí
citoslovce

Slina
zdrobněle

Trachytový
tuf

Semiš

Silniční
horské kolo

Proražení nepřátelské obrany

Způsob sehrávky v bridži

Studentská
jídelna

Asijský stát

Shrom. jezdců
před honem

Ostrov a město
v Indonésii

Amer. bojovník za
lid. práva (M. L.)

Egyptský
faraon



Křídlo
(zool.)

Mez. kód letiště
Hinchinbrooke
v Austrálii

Ruský kozák-dobyvatel
Sibiře

Dř. titul
tureckých
náčelníků

Toulající se
člověk
Gogolův pseud.

Řecký
bůh lesů
a pastvin

Jihoamerický
mravenec

Malý sud

Legendární
postava
doktora

Morek

Evropský
pohár zkr.

Polní plošná
míra

Bystřice nad Pernštejnem
(kid) • Až do 20. listopadu mohou děti ze základních a výtvarných škol Bystřicka a Novoměstska posílat své práce do soutěže Život u potoků, říček a rybníků naší Vysočiny. Práce mohou
zpodobňovat rostliny, zvířátka,
ptáky, motýly a vše další, s čím
se děti při pozorování přírody mohly o prázdninách setkat.
Bližší podmínky jsou k dispozici v IC v Bystřici nad Pernštejnem, v kanceláři Mikroregionu
Bystřicko na bystřické radnici, nebo na www.bystricenp.cz
a www.bystricko.cz.

už je obsazených 20 bytů a další zájemce obec registruje. „Obec
postavila pro
své seniory
dům, já všem
jeho obyvatelům přeji,
aby se z něj
v krátké době
stal domov,“
řekl při slavnostním otevírání zařízení krajský radní pro sociální věci
Nové Město na Moravě (kid) •
Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
S podzimem se lidé v Novém
Městě na Moravě opět mohou
potkat se včelaři, včelami a meČeské
Hroznýšovitý Ošetřující
dovými výrobky. Velká včelařměsto
had
lékař
ská výstava Vůně medu nabízí
od 18. do 24. listopadu v gobeChem. zn.
línovém salonku Kulturního doastatu
mu v Novém Městě na Moravě prosklený úl se živým včelNeděle zkr.
stvem, repliku historického kláChem. zn.
tového úlu, vánoční výzdobu
manganu
s voskovými figurkami, ukázky práce včelařů a další atraktivní exponáty. Výstava je prodejní, lidé si tedy mohou koupit
(a před tím ochutnat) med, včetně ochucených specialit, medovinu, medové pivo, medové pePrimát
čivo, figurky ze včelího vosku,
Posel
kosmetiku, včelařské potřeby
a další výrobky.
SPZ

Výstava včelařů

Oblíbený
nápoj
Antilopa

Německy
„úhoř“

Mys

Původní obyvatelé Japonska

Napomínat

Iniciály atleta Odložila

Základní organizace zkr.

2. tajenka

Pomůcky:
Herpes
(nemoc
kůže)

www.kr-vysocina.cz

Děti si zasoutěží

Komárna

Příslušník keltského kmene

Sestra Taťány z Evžena
Oněgina

Jihlava (zdech) • V Divadle Na
Kopečku v Jihlavě mohou lidé
vidět a slyšet Karla Plíhala. Jeden z nejvýznamnějších a nejpopulárnějších představitelů české folkové scény zde vystoupí
v pondělí 20. listopadu v 19.00.
Příznivci jemné lyriky mohou
vstupenky získat i v předprodeji
v jihlavském Knihkupectví Jitka.

Ala; HNK; impas;
meet; reis; Roti; Ur

Správné znění tajenky zašlete
na adresu redakce do 18. listopadu. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla: Ve
městě VELKÉ MEZIŘÍČÍ bylo roku
1588 založeno LUTERSKÉ GYMNÁZIUM.
Výherci z minulého čísla M. Marková, Brtnice, F. Bocký, Chotěboř
a M. Menoušková, Horní Dunajovice získali psací potřeby a speciální edici pohlednic Vysočiny.
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Jaroše dvakrát zradil sníh
Nové Město na Moravě, Dhalaghiri (hil) • Novoměstský horolezec Radek Jaroš ukončil expedici na sedmou nejvyšší horu světa Dhalaghiri. Jaroš se dvakrát pokusil o zdolání vrcholu.
Poprvé se mu podařilo dostat se
do nadmořské výšky 7900 metrů,
výš jej ale nepustilo špatné počasí. Proto v polovině října sestoupil do základního tábora. Po několika dnech odpočinku se česká výprava vedená právě Jaro-

šem pokusila o druhý vrcholový
útok. Ten už ale skončil ve druhém výškovém táboře. O definitivním konci expedice rozhodlo znovu počasí. V místech, kde
se horolezci otočili k sestupu, totiž hrozilo akutní nebezpeční sesuvu lavin. Radek Jaroš tak prozatím svojí sbírku šesti osmitisícových vrcholů nerozšíří. K další
výpravě do Himalájí se s největší
pravděpodobností vydá až na jaře
příštího roku.

Nová tribuna
přinesla
vítězství

Zlato: Šachistka Kulovaná
je nejlepší v republice
Havlíčkův Brod • Velký úspěch slavili šachisté
z Vysočiny na mistrovství České republiky.
V kategorii juniorek do dvaceti let vybojovala zlato
Eva Kulovaná z Náměště nad Oslavou.
Po nečekané prohře na začátku
s Marečkovou, porazila v dalším
průběhu své největší konkurentky, a to ji vyneslo na první místo
zcela po zásluze. Zisk titulů je dosavadním největším úspěchem šachistů Vysočiny v historii.
Turnaje Open Pleas se v Havlíčkově Brodě zúčastnilo přes tři
sta šachistů. Součástí šachového
svátku bylo také polofinále mistrovství České republiky mužů,
žen a juniorů. Mezi muži zvítězil
mezinárodní mistr Pavel Šimáček
se ziskem 7,5 bodu z devíti partií, který v Havlíčkově Brodě zopakoval loňské prvenství a spolu

s velmistrem Tomášem Polákem,
mezinárodními mistry Robertem Cvekem a Jiřím Jirkou, kteří shodně získali 6,5 bodu, postupují. O vyrovnanosti svědčí stejný bodový zisk velmistra Marka
Vokáče a Pavla Zpěváka na pátém
a šestém místě. Nejlepší z Vysočiny Vlastimil Sibenburger ze
Žďáru nad Sázavou skončil na 22.
místě s 5 body.
Mezinárodní turnaj Open Pleas a domácí šampionát se konal
v Havlíčkově Brodě pod záštitou
krajského hejtmana Miloše Vystrčila (ODS) a starostky Havlíčkova
Brodu Jany Fischerové (ODS).

Jihlava • Fotbalisté FC Vysočiny pokřtili novou tribunu zrekonstruovaného jihlavského stadionu vítězstvím nad Čáslaví. To se ale v pátek 13. října nerodilo vůbec lehce.
Naštěstí se jihlavští střelci probudili po obrátce stran, když stříleli
právě na branku před novou velmi
slušně zaplněnou tribunou. Klíčový
první gól vsítil Ivo Svoboda a na
konečných 2:0 zvýšil z penalty kapitán Petr Vladyka.
Před úvodním hvizdem hrací plo-

cha patřila jihlavským mažoretkám
a poté trojici ve složení ředitel
klubu Zdeněk Tulis, primátor Jihlavy Vladimír Hink (ODS) a hejtman
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). Tito
klíčoví protagonisté rekonstrukce
stadionu nejdříve promluvili k rekordně zaplněnému stadionu
a poté slavnostně přestřihli pásku.
Pak už se na stadionu v Jiráskově ulici začal hrát fotbal. Trenér
Bokša postavil do úvodního zápasu
11. kola II. ligy zcela očekávanou se-

stavu, která byla totožná s duelem
v Blšanech. Obavy z dlouhého dobývání pozorné a úporné čáslavské
obrany zaplašil už v 52. minutě Svoboda, který z voleje ke vzdálenější
tyči usměrnil přetažený centr agilního Veselého. Domácí se poté trochu zatáhli a Zenit začal hrozit vyrovnáním. Naštěstí Kunášek ani Bálek cestu do sítě nenašli. Definitivní
zlom tak přišel v 70. minutě, kdy Veselý v pokutovém území hlavičkoval tak, že obránce Kunáška přinutil

zahrát rukou. Následnou penaltu se
štěstím proměnil Vladyka.

Vysočina Jihlava
– FC Zenit Čáslav 2:0
Góly: 52. Svoboda, 70. Vladyka
z pen.
Sestava FC Vysočina: Rzeszoto –
Demeter, Šourek, Kadlec, Dujka –
Veselý (86. Cihlář), Vladyka, Lovětínský, Svoboda – Faldyna, Peteřík
(56. Malínek).

INZERCE

Kraj Vysočina podporuje své rodiny

Rodinné pasy

Rodinný pas

Registrační kupón

Ve druhé polovině měsíce října se dostává do
realizační fáze projekt „Rodinné pasy“
určený rodinám z kraje Vysočina. Tento projekt
nabízí možnost využít služby, které se díky
slevám stanou pro účastníky atraktivnějšími.
Kraj Vysočina se jako první v České republice
připojil ke Kraji Jihomoravskému, kde Rodinné
pasy fungují od počátku tohoto roku.

Žádost o registraci rodinného pasu

Komu je Rodinný pas určen?

PSČ:

Projekt „Rodinné pasy“ je založen na systému poskytování slev
v komerční i nekomerční sféře pro rodiny s alespoň jedním dítětem do 18ti let. Do systému lze zařadit i rodiny, kde vyrůstá dítě
v náhradní rodinné péči.
Kraj Vysočina tímto projektem podporuje rozvoj kvalitního rodinného života a podnětného výchovného prostředí pro děti.
Realizace projektu by měla současně přispět k podpoře podnikání, obchodu a služeb v kraji Vysočina.

Telefon:

Doručovací adresa
Jméno a příjmení:

Ulice:
Obec:

E-mail:*
*) v případě zájmu o pravidelné zasílání informací o nových poskytovatelích slev, novinek a pozvánek na akce spojené s projektem RP, uveďte prosím Váš e-mail, čímž
souhlasíte se zasíláním informací elektronickou poštou v souladu se Zákonem č.
480/2004 Sb.

Údaje pro výrobu karet
Jméno a příjmení otce:

Rodinný pas Vám doručíme až domů
Na základě přihlášky budou každé rodině zaslány dva Rodinné
pasy v podobě plastových karet (oba rodiče žijí ve společné
domácnosti). V případě samoživitelů, dostane rodina kartu jednu.
Karty jsou nepřenosné.
Zásilka dále obsahuje průvodní dopis a katalog s výběrem nejzajímavějších poskytovatelů slev.

Jméno a příjmení matky:

V případě samoživitelů, uveďte pouze jméno samoživitele.

Kontrolní údaje

Kde můžete Rodinný pas využít?

Děti (jméno, rok narození)

Snahou kraje Vysočina je podpořit co nejširší nabídku
poskytovaných slev v oblasti kultury, volnočasových aktivit,
nákupů (např. oděvy, elektronika, sportovní potřeby, hračky, atd.)
a ostatních služeb (restaurace, ubytování, dovolené, atd.) v celé
České republice, na Slovensku a v Dolním Rakousku. Počet firem
napojených do slevového systému se bude postupně rozšiřovat
a kraj Vysočina se bude aktivně zasazovat o tento trend.

V dalším čísle měsíčníku Kraj Vysočina přineseme aktuální seznam firem z Vysočiny, zapojených do projektu
Rodinné pasy.

Čestné prohlášení
Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté informace jsou pravdivé.

Slevy jsou poskytovány v rozsahu 5-50%

www.rodinnepasy.cz

www.rodinnepasy.cz

zde odstřihněte

označení
poskytovatelů
slev

Podpis

Kontaktní adresa:
Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel.: 564 602 311

www.rodinnepasy.cz
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