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V soutěži Vesnice roku zvítězil Jakubov

Stalo se ...

Na Vysočině je o klání velký zájem ■ Vilémov, který vyhrál před dvěma roky, reprezentoval ČR i na evropské úrovni

ZÁMEK OŽIVILY LILIE
Žirovnice • Léčivé rostliny, ekozeleninu, růže a fuchsie a hlavně 350 odrůd lilií mohli obdivovat návštěvníci výstavy květin na
zámku v Žirovnici. Výstava lilií je
přitom největší akcí svého druhu v Česku. Každoročně přiláká
několik tisícovek lidí.
Tohle je Jakubov, říká pyšně starosta obce Miroslav Kabelka. Mezi obcemi Vysočiny se soutěž Vesnice roku těší obrovské popularitě. Foto: Luboš Pavlíček

Jakubov • Obec Jakubov
u Moravských Budějovic se
stala letošní Vesnicí roku.
Zvítězila mezi 38 celkově přihlášenými a pěti vítězi okresních kol.
Soutěž má na Vysočině velký
ohlas a počet obcí, které
mezi sebou o titul zápolí je

sů. Stali se jimi Dušejov z Jih- Osobně si myslím, že vyhrát komentovala výsledky soutěže
lavska, Pikárec ze Žďárska, Ji- mohla každá. Jakubov u Morav- náměstkyně hejtmana pro regiořice z Pelhřimovska, Havlíčko- ských Budějovic na mne vždy nální rozvoj Marie Černá (SNK).
va Borová z Havlíčkobrodska působil upraveným a čistým do- V Jakubově bude na začátku záa Jakubov z Třebíčska. Komise, jmem a místní obyvatelé na svou ří slavnostní vyhlášení a oceněsložená ze zástupců Svazu měst obec mohou být právem hrdí,“ ní obcí.
a obcí, krajského úřadu, NárodLetošní klání na Vysočině mě- ního památkového ústavu, Spolo pět vítězů z jednotlivých okre- lečnosti pro zahradní a krajinář- Výsledky soutěže Vesnice roku 2005:
skou tvorbu a Svazu knihovní- Vesnice roku 2005 – Jakubov
ků a informačních pracovníků, Modrá stuha za společenský život – Jiřice
všechny obce navštívila a rozhodla, že vítězem krajského kola Bílá stuha za činnost mládeže – Havlíčkova Borová
soutěže Vesnice roku 2005 kraje Zelená stuha za péči o zeleň – Pikárec
Vysočina se stal Jakubov u Mo- Diplom za vzorné vedení kroniky – Dušejov
Dovolenou trávím poslední léta doma na Vysočině. Náš kraj je
ravských Budějovic. „Všechny
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – Havlíčkova Borová
tak neuvěřitelně krásný, že mi opravdu nabízí pohodovou relaxanominované obce dobře znám.
ci i příležitost poznat něco nového. Jsme pátý největší kraj v České republice a máme tu tolik památek a přírodních zajímavostí, že
je budu poznávat ještě dlouho.
Ostatně, ruku na srdce, většinou známe dobře okolí svého bydliště a také místo, kde jsme vyrůstali. Mnohem méně už místa, jež
leží sice ve stejném okrese, ale například na opačné straně. A i ti
Třešť/Telč • Za podpory kraje
z nás, kteří dobře znají zajímavosti na protilehlé straně kraje, tvoproběhl v Třešti a Telči na Jihří spíše výjimky. A přitom je to třeba jen padesát nebo sto kilolavsku čtvrtý ročník mezinámetrů.
rodního folklorního festivalu
Kolik jen na Vysočině vzniklo koupališť, hřišť i dalších příležiEvropské setkání souborů.
tostí pro zábavu domácích i turistů. Před deseti lety jsem někde
Během pěti festivalových
napsal, že pro návštěvníky Vysočiny nestačí mít připraven jen hodní Českou republiku a Vytel či místo na postavení stanu či karavanu, ale také musíme nasočinu reprezentovaly soubobídnout program, který by návštěvníky pobavil a uspokojil i nary Kvítek a Podjavořičan Telč,
příklad jejich kulturní zájmy. Dnes se v řadě míst kraje odehráPramínek Jihlava a Studánka
vá tolik zajímavých koncertů, festivalů i divadelních představení,
Žďár nad Sázavou. Ze zahraže by se o víkendech nedaly ani jednoduše jen objet, natož všechničí přijely soubory Furmani
ny navštívit.
Nitra (Slovensko), Iglice ÁgaNěkterá místa v kraji se prázdninovým programem stala pověstsvár (Maďarsko), Vega del Sená široko daleko. Telčské či náměšťské Folkové prázdniny, Jaroměgura de Murcia (Španělsko),
řické operní slavnosti, Pacovský poledník a kolik dalších nových
Mexico Folclorico Querétaro
tradic vzniká i v menších obcích našeho kraje.
(Mexiko), Mix Dance ČeljaZkrátka, představa,
že budu dlouhé hodiny
Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (vpravo) má folklór očividně rád. Foto:
binsk (Rusko) a Usa Riga (Locestovat autobusem
nebo autem, abych stráLuboš Pavlíček
tyšsko). Festival zahájil velký
vil dovolenou v rozpálených a přeplněných
komponovaný program s vy- ho průběhu se vedle vystoupe- dy účastníků, sportovní soutěpřímořských letoviscích, mne vůbec nestoupením všech souborů. V je- ní souborů konaly také bese- že a další akce.
láká. Cizokrajné kuchyně
jsou sice zajímavé a jistě stojí za to je ochutnat, ale přece jen,
doma je doma.
A co vy, milí spoluobčané? NezkusíVysočina • Loni se bramboráři na Vysočině brambor v celé republice,“ řekl Vacek doslova.
te letos o prázdnidostali do nejhorší ekonomické situace v no- Zemědělci požadovali státní zásah do chovánách využít krávodobé historii. Na diskusi pěstitelů brambor, ní obchodních řetězců, které by měly ze dvou
sy naší Vysočiny
kterou pořádal krajský odbor lesního a vod- třetin prodávat domácí potraviny. Dále podpoa navštívit zajíního hospodářství a zemědělství pod zášti- ru exportu dlouhodobými smlouvami, vytvomavá místa třetou radního Iva Rohovského
ření tuzemského jedba i po návratu
(ODS), to řekl soukromý ze- Podobný rok jako loni by zname- notného trhu, zařaod moře? Vřele to
mědělec a člen komise pro zevám všem mohu
nal konec pěstování brambor na zení dotací na brammědělství a životní prostředí
bory mezi národní
doporučit.
Vysočině i v České republice
krajské rady Václav Vacek.
platby a další opatře„Loňský rok se stal ekononí. Diskuse o situaci
František
micky jedním z nejhorších od roku 1990 pro bramborářů z Vysočiny mají pokračovat.
Dohnal
pěstitele sadby a pro množení brambor na VyPodle slov Iva Rohovského je situace, ktenáměstek
sočině. Vstup do EU s podmínkami tak, jak rá v oblasti pěstování a množení brambor na
hejtmana
bylo před vstupem dojednáno a bohatá úro- Vysočině nastala, vážná. „Je nutné produkovat
da brambor v celé Evropě sehrály svoje. Zce- sadbu s vysokou kvalitou. Kvalita je totiž jedNenašli jste naše noviny ve Vaší schránce? la zodpovědně se dá říci a shodují se na tom ním z největších předpokladů úspěchu v konvšichni pěstitelé, že další takový podobný kurenci se zahraničními dovozci,“ připomněl
Reklamační linka: 242 450 505
rok by byl poslední pro pěstování a množení na závěr radní.
vždy vysoký. Vítěz ročníku
2003, Vilémov, dokonce vyhrál i celostátní kolo a reprezentoval Českou republiku
v Evropské ceně soutěže
o obnovu vesnice 2004.

Aktuálně s radním

Telčskem a Třešťskem zněl folklór

Aktuality
Dopravu v kraji budou koordinovat počítače.
čtěte na straně 2

Společnost
Hejtman navázal kontakt se Slováky, Francouzi a Američany.
čtěte na straně 3

Z regionu
Mostišťská přehrada: lepší zprávy,
než se vůbec čekalo.
čtěte na straně 6

Sport
Vysočina zazářila na
velké dětské olympiádě v Brně.
čtěte na straně 8

Bramboráři z kraje tlučou na poplach

Z RAD Y A ZASTUPITELSTVA
Z krajské rady

Kraj dává peníze na cyklotrasy
Vysočina • Pokud obce chystají velkou cyklotrasu a dostanou
na ni evropské peníze z podpory přeshraniční spolupráce,
kraj jim nabízí uhradit až po-

Kraj Vysočina
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Na Vysočinu se vrátila vzdušná obrana
Letadla byla v Pardubicích kvůli opravě základny ■ Teď už znovu střeží dukovanskou elektrárnu

lovinu zbývajících nákladů.
Nabídka platí pro letošní rok.
Podle toho, zda se podobná dotace osvědčí, bude v ní kraj pokračovat.

Dopravu budou hlídat počítače
Vysočina • Najít nejvýhodnější spojení, zjistit vytíženost linek anebo naopak nedostatky v jejich počtu, sladit vlaky
i autobusy mezi sebou a informace nabídnout veřejnosti. To
by měl umět nový počítačový
systém pro sledování dopravy
na Vysočině, který chce zavést
kraj. „Měl by pomoci doprav-

cům při určování nových spojů, lidem při jejich vyhledávání a také nám při rozhodování
o dotacích,“ vysvětlil hejtman
Miloš Vystrčil (ODS). Na vlaky i autobusy kraj ročně přispívá půl miliardy korun. Pro nový systém teď hejtmanství hledá firmu, která by jej dokázala
nabídnout.

Zločinnost narazí na nový grant
Vysočina • Už podruhé kraj všech úrovních. Příjemci movyhlásil grantový program
hou být obce, neziskové
Prevence kriminality.
organizace a školy. CelZájemcům v něm nakem je k dispozici 1,5
bízí až 200.000 komilionu korun a uzárun na projekty prevěrka pro žádosti je
vence kriminality na
na konci září.

Dotace pomáhá proti zlodějům
Vysočina • Bezpečnostní zámky,
alarmy a jiné zábrany proti zlodějům si může pořídit 40 obcí z Vysočiny, jež získaly krajskou dotaci na ochranu obecního majetku. O peníze se letos ucházelo 58
obcí, neúspěšné byly většinou ty,
kterým se nepodařilo splnit formální náležitosti žádosti.
Pro úspěšných 40 žadatelů má
kraj připravený bezmála mili-

on korun. Peníze mají sloužit na
zabezpečení těch objektů, které
obec vlastní a spravuje, ale nevyužívá je komerčně. Tedy například obecních úřadů, škol a podobně. Žadatel může získat až 65
procent nákladů na zabezpečení,
maximálně ale 50.000 korun. Dotaci na ochranu obecního majetku kraj obcím nabízí už druhým
rokem.

Měření radonu nic nestojí
Vysočina • V některých nově zkolaudovaných domech překračuje
koncentrace radonu doporučenou
hodnotu. Zjistil to Státní ústav radiační ochrany. Krajský úřad proto zdarma nabízí v nově zkolaudovaných domech zabezpečení ročního měření radonu pomocí detektorů RAMARN a zjištění
obsahu radonu v pitné vodě dodávané do domu z vlastního zdroje. Výsledky měření se dozví pou-

ze zájemce a nemají žádný zpětný
vliv na kolaudaci domu. Zjišťovací
řízení je dobrovolné a provádí se
za účelem ověření účinnosti protiradonových opatření v novostavbách. Zájemci o takové měření
mohou kontaktovat Krajský úřad
kraje Vysočina, odbor životního
prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Jaroslava Šmejkala na telefonním čísle 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz.

Náměšť nad oslavou • Letadla L-39 se po roce a půl vrátila na svoji základnu v Náměšti nad Oslavou. Na Vysočině
nebyly půl druhého roku kvů-

li velké rekonstrukci letiště. Základna mezitím dostala opravenou letištní plochu, nové inženýrské sítě, světelnou techniku
a podobně. Obrovskou inves-

tici z 60 procent zaplatilo NATO. Obnova letiště v Náměšti stále pokračuje a po jejím dokončení bude celý areál prakticky zbrusu nový. Letouny L-39

z Náměště se znovu ujaly také
důležitého úkolu – vzdušné ostrahy dukovanské elektrárny. Tu
během přestávky hlídala letadla
z Čáslavi.

Platby za služby mají nová pravidla
Vysočina • Financování neziskových
organizací, zejména v oblasti sociálních služeb, získává postupně nové
obrysy. Kraj připravuje upřesnění zásad, podle kterých bude přispívat ze
svého rozpočtu.

vysvětluje Vondráček. Nový systém financování by měl začít platit v roce 2006. Už pro
letošek ale kraj stanovil dílčí změny, aby byl
přechod postupný. První vlaštovkou je financování pečovatel-

„Sociální síť má jediný smysl a účel – potřebnost služby pro klienty. Nemá smysl platit něco, co nikdo nechce,“ říká radní pro
sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL)
s tím, že důležitá bude také role obcí: „Kraj
by měl dotovat to, co má regionální dosah.
A naopak, pokud je služba místní a daná obec
o ni stojí, nechť se s příslušnou organizací dohodne na jejím financování.“
Příkladem takové služby s regionálním
dosahem je raná péče v rodinách. Ta probíhá
především tak, že odborníci do rodin dojíždí.
A v kraji je možné mít jen dvě až tři centra.
„Může se stát, že se o podobný projekt bude ucházet víc organizací a umím si tak následně představit regulérní výběrové řízení,“

ských služeb.
Ty provozují obce
i neziskové organizace, dotují je obce, kraj
i ministerstvo práce. Vzniká tak složitý propletenec, který se kraj dnes snaží zprůhlednit.
Přijal tedy pro rok 2005 nové zásady. Mís-

to toho, aby organizace, jež se pečovatelskou
službou zabývají, dostávaly dotaci za jednoho klienta, získají dnes dotaci podle přepočtených počtů pracovníků s ohledem na náklady a tržby z činnosti. „Jednotlivé pečovatelské služby poskytují různou úroveň péče.
Systém z pohledu náročnosti péče je spravedlivější,“ prohlašuje Jiří Vondráček. Další změnou je nakládání s dotací od ministerstva práce. Pokud totiž pečovatelskou službu provozuje nezisková organizace, získává
od ministerstva dotaci. Pokud ji provozuje obec, nedostane nic. Kraj proto od
svých dotačních peněz pro neziskové organizace ministerský příspěvek jakoby odečte tak, aby obce nebyly znevýhodněny.
„Je jasné, že zavedení nových zásad se neobešlo bez diskusí, ale jsou nastoleny základy pro přípravu podkladů pro financování v roce 2006. Jde také o to, aby systém byl
pružný a mohl reagovat na změny na trhu sociálních služeb, které určitě přijdou,“ doplnil
Vondráček.

Rozhovor měsíce

Dvorský: Vysočina je symbolem pohody
Jaroměřice nad Rokytnou • Druhá polovina
prázdnin patří na Vysočině už posedmé Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Petra
Dvorského. Slovenský pěvec našel v našem kraji téměř druhý domov. Je čestným
občanem Jaroměřic nad Rokytnou, obdivovatelem našich kopců a vyznavačem jednoduchosti a elegance. Ptáme
se jej na letošní ročník akce,
která si své
příznivce získala doslova
napříč generacemi:

Našel byste v programu něco,
co by mohlo letošní ročník festivalu charakterizovat?
„Připravujeme jeden velmi netradiční večer. V Dalešicích se
setkají představitelé a tvůrci filmu Postřižiny, jako je například
Magda Vašáryová, Miroslav Donutil a Jiří Menzel. Budeme si
povídat a já to podbarvím zpěvem lehčího žánru. Věřím, že diváky čeká velmi příjemný zážitek.
Celý festival se letos odvíjí
hlavně od vokálů. Velkou podívanou bude určitě soubor donských
kozáků. Pěvci, hudebníci i tanečníci sice nepřijedou v tak obrovském počtu, jako známe ze sovětských dob, přesto
bude jejich vystoupení patřit k mimořádným zážitkům.“
Jak jste na myšlenku pozvat donské kozáky vůbec
přišli?
„Původní nápad
měl ředitel festivalu. Samozřejmě
jsme nad ním pečlivě přemýšleli, protože naším záměrem
je v každém roční-

www.kr-vysocina.cz

ku mít nějakou zvláštnost. Vystoupení donských kozáků je velké umění a pro návštěvníky festivalu bude určitě nesmírně zajímavé.“
Je na programu něco, co byste obzvlášť doporučil?
„Nevím, kolik toho lidé v Česku vědí o velké slovenské hvěz-

Mám hluboký vztah k přirozeným, jednoduchým věcem
a to u vás nacházím.
dě, operní stálici, vynikající mladé zpěvačce L‘ubici Vargicové.
Její soprán dnes zní na velkých
světových jevištích a pro Slováky
je velkým pojmem. Pro Čechy,
a zejména pro ty, kdo se operou
intenzivně nezabývají, to bude
určitě pozoruhodný objev. L‘ubica Vargicová je naší pýchou a bude jí patřit hlavní večer na zámku v Telči. Já s ní budu také zpívat, ale ona je opravdu hvězdou
vystoupení.“
Slyšel jsem, pane Dvorský, že
se na festivalu představí i vaše
výtvarná tvorba. Co přesně pro
nás chystáte?
„Jsou to fotografie vybrané
z výstavy, jež jsem měl v Brati-

slavě. Výstava vznikla na podnět
mých přátel malířů, kteří mne důvěrně znají. Viděli moje fotografie, jež jsem pořídil doma i ve
světě, fotografie z cest i vystoupení, snímky mých kolegů, přírody, květin. Není to samozřejmě žádná kolekce profesionálního díla, ale pro lidi, kteří mne
znají jen jako pěvce, to může být
zajímavé. Zkrátka – přátelé mne
přemluvili, abych snímky vystavil. Lidem se to v Bratislavě líbilo, a tak část té expozice přivezeme i na Vysočinu.“
U nás v kraji jste už téměř
jako doma. Můžete tedy hodnotit a říci, co se vám na Vysočině líbí?
„Na Vysočinu jezdím velmi
rád. Skutečně. Váš kraj mi vždy
uvnitř vytvoří takovou milou pohodu. Kdybych se měl opravdu
zamyslet, asi bych řekl, že za tím
stojí hlavně přátelští a otevření lidé. Jsem rád, když se můžu zastavit a jen tak si popovídat o obyčejných věcech, a to u vás mohu
skoro na každém kroku. A pak se
mi také velmi líbí krajina, vesnice z Vysočiny, příroda. Mám hluboký vztah k přirozeným, jednoduchým věcem, a to u vás nacházím.“
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Exponát měsíce

Hutní sklo z Horácké galerie

AKT U A L I T Y / TÉ M A

Kraj Vysočina

Hájek: Nemocnice si žádají shodu
Cíl je jasný: dobře hospodařící zařízení a zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro všechny pacienty
Vysočina • Kraj při transformaci svých pěti nemocnic
postupuje velmi obezřetně.
„Nechceme nic uspěchat.
Důležité jsou pro nás odborné názory, zkušenosti
odjinud i shoda zúčastněných stran,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).
Krajská rada o změně právní
formy všech pěti zařízení rozhoduje a hledá způsob, jak to co
nejlépe udělat. Proto radní zřídili pracovní skupinu, ve které
zasedají všechny politické subjekty z krajského zastupitelstva.
Oslovili také odborné firmy, jež
mají přesně pojmenovat všech-

na úskalí transformace, včetně
dopadů na ekonomiku nemocnic, jejich oddlužení a zdravotní
péči pro pacienty. „Proces přeměny proběhl, či právě probíhá ve všech krajích. Je to logické, protože stávající příspěvkové organizace už ze své podstaty nejsou schopné normálního
fungování,“ říká Pavel Hájek.
V krátké době proběhne také řada diskusí a seminářů v zastupitelstvu i mezi odbornou veřejností, od které si rada slibuje také další návrhy a podněty. „Náš
cíl je jasný. Výsledkem transformace mají být dobře hospodařící nemocnice, při zachování vysoké úrovně zdravotní péče,“
dodal Hájek.

Dostupnost zdravotní péče není planá fráze, ale cíl kraje při transformaci
nemocnic. Foto: archiv

Vysočina má přímý kontakt na USA
Vysočina • Podnikatelům z kraje, kteří mají obchodní zájmy ve
Spojených státech, se otevírají další možnosti odborné pomoci.
Z návštěvy obchodního rady U.S.
Commercial Service Velvyslanectví USA v ČR Richarda SteffenZe sbírek Horácké galerie
v Novém Městě na Moravě
představujeme soubor artefaktů hutně tvarovaného a broušeného škrdlovického skla od
předního českého sklářského
výtvarníka Prof. PhDr. Jaroslava Svobody.
Soubor vznikl počátkem
osmdesátých let (1981–1983)
a tvoří jej rozměrný talíř, objekt ve tvaru rozkrojeného jablka a válcová stéla z červeného opálového hutně tvarovaného a broušeného skla.
Spodní strana talíře o průměru 45 centimetrů je matná, horní je broušená a leštěná, aby
vynikla kresba vrstveného opálu. Stéla o výšce 51,3 centimetru je opět v matu, až na vykrojenou žlábkovou výseč, která je
vybroušena a vyleštěna a od-

krývá opálové vrstevnice. Obdobně je vytvořeno jablko, které doplňuje geometrické artefakty o objekt inspirovaný vegetabilním tvarem. Opálové
jablko vnáší do celého souboru nejen určité napětí, ale i poezii, která intenzivní rudou barevností skla souzní s barvami
měsíce – července, v němž je
tento soubor prezentován.
V současné době je připravována do tisku rozsáhlá monografie Jaroslava Svobody z pera sklářského teoretika a historika PhDr. Antonína Langhamera s fotografiemi Miroslava
Vojtěchovského.
Prezentaci této publikace
a autorskou výstavu z díla Jaroslava Svobody připravuje
Horácká galerie na letní sezónu příštího roku.

Hejtman: Naši záchranáři jsou
dobře připraveni na pohromy

se na kraji vyplynula konkrétní nabídka konzultací a zprostředkování
kontaktů.
S obchodním radou se v Jihlavě setkal krajský hejtman Miloš
Vystrčil (ODS), jihlavský primátor Vladimír Hink (ODS), zástup-

ci Regionální rozvojové agentury,
Krajské hospodářské komory a řady firem z regionu. Jedním z nejdůležitějších výsledků rozhovorů
je kontakt na obchodního specialistu velvyslanectví, který mohou zájemci o prvotní informace využít.

Kraj spolupracuje se Slováky
Vysočina/Slovensko • Spolupráci v oblasti kultury a sportu,
vzájemnou výměnu zkušeností
regionálních rozvojových agentur a zkušeností úředníků si na
konci června ve slovenské Nitře
nabídli hejtman Vysočiny Miloš
Vystrčil (ODS) a předseda Nitranského samosprávného kraje Milan Belica. Setkali se spolu na pracovním jednání o rozvoji venkova, který pro evropské samosprávy Nitranský kraj
pořádal.
S podobnou nabídkou pro oba
kraje přišel i prezident francouzského regionu Champagne-Ardenne Jean-Paul Bachy, jenž pozval oba představitele krajských
samospráv na zářijovou konferenci o možnostech studia a praxe pro mladé lidi do Francie.
Česká, slovenská i francouzská
strana pak jednaly o možnosti spolupráce škol, výměně ex-

Miloš Vystrčil (vlevo) se zdraví s Milanem Belicou. Foto: archiv kraje

pertů, lidových souborů, praxi
v oblasti cestovního ruchu a podobně. „Takové předběžné rozhovory o spolupráci jsou důležité. Podle mých zkušeností se

z nich rychle vyvine intenzivní a velmi praktická a užitečná
vzájemná pomoc,“ komentoval
výsledky rozhovorů Miloš Vystrčil.

Regiony komentují tvorbu
zákona o sociálních službách

Záchranáři v kraji pravidelně trénují. Naposledy při cvičném požáru
v jaderné elektrárně Dukovany, Foto: Luboš Pavlíček

Matrace prošly Skončila jedenáctá akademie
Nová Říše/Telč • Za podpory ký závěrečný koncert byl v preaukcí po síti
kraje Vysočina proběhl v červ- monstrátském klášteře v Nové
Vysočina • Téměř třicet procent
nákladů ušetřil kraj tím, že při nákupu speciálních matrací pro ústavy sociální péče a domovy důchodců využil elektronickou aukci. Následně byla prověřena kvalita výrobků tak, aby jediným
kritériem nebyla jen cena, ale naopak, aby ústavy získaly matrace
dobré. „Určitě v takovém způsobu
nákupu chceme pokračovat. I to
je cesta, jak zkvalitnit bydlení pro
klienty v našich sociálních zařízeních,“ říká radní pro sociální věci
Jiří Vondráček (KDU-ČSL).

U.S. Commercial Service
U.S. Embassy Prague
Tržiště 15
118 00 Praha 1
tel.: +420 257 531 163 ext. 2046
fax: +420 257 531 165

Jak to vidím já
Názor členky krajského zastupitelstva Jany Fischerové (ODS) na
přínos kraje
při rozvoji cestovního ruchu.

Vysočina • Z připravovaného zákona o sociál- ší akceptovatelnou variantou je dotace z rozpočtu
ních službách není jasné, kdo bude konkrétní ministerstva práce. „Nejhorší způsob je účelová mislužby platit a v jakém rozsahu. Obce a kraje nisterská dotace. Tedy ministerstvo dá peníze, ale
navíc neví, jakým způsobem
zároveň přesně řekne, na co se
peníze na sociální služby zísmají použít,“ vysvětlil krajský
Sociální komise Asociace
kají. To jsou jedny z hlavních krajů se sejde v Jihlavě, při radní pro sociální věci Jiří Vonzávěrů karlovarského zasedráček (KDU-ČSL).
dání sociální komise Asoci- akci Srdce na dlani II. Čtěte
Příští jednání sociální komise
na straně 7.
ace krajů České republiky.
Asociace krajů ČR bude v Jihlavě při příležitosti akce Srdce na
Pro samosprávy, tedy kraje a obce by bylo nej- dlani, pořádané krajem ve spolupráci s příspěvkojednodušší, kdyby peníze na financování sociálních vými organizacemi v sociální oblasti, jichž je kraj
služeb získaly přímo jako svůj daňový příjem. Dal- Vysočina zřizovatelem.
Vysočina • Pokud by na území kraje došlo k teroristickému útoku, jsou složky krizového řízení připravené. Problém ale může nastat s přístrojovou kapacitou některých nemocnic. To jsou
nejdůležitější poznatky z rychlé kontroly akceschopnosti krizových štábu na Vysočině, kterou po událostech v Londýně na začátku června nařídil hejtman Miloš Vystrčil (ODS).
Je třeba prověřit, zda všech pět krajských nemocnic může
v případě potřeby ošetřit větší množství těžce zraněných. A to
zejména kvůli jejich přístrojové kapacitě. Takovou analýzu kraj
právě teď zpracovává. Vyplynulo to ze schůzky hejtmana s vybranými členy bezpečnostní rady kraje. Dalším výsledkem této
schůzky bylo zadání pro krajské operační a informační středisko prověřit dosažitelnost členů krizového štábu kraje. Hejtman
také vyzval obce k prověření akceschopnosti jejich vlastních
krizových štábů. „Vnímáme rizika, která nám hrozí v souvislosti s možnými teroristickými útoky. Rychlá a spolehlivá dosažitelnost těch, kteří jsou zodpovědní za řešení krizových situací,
je základem úspěchu,“ prohlásil Vystrčil.

Ivo Hofman

Commercial Specialist

nu už 11. ročník Francouzsko-české hudební akademie. Letos
se jí účastnilo 71 studentů hudby
z Česka a Francie, ale také Slovenska, Belgie, Švýcarska, Polska či Koreje.
Ti v prostorách základní umělecké školy, domu dětí, univerzitního centra a sálech bývalé synagogy absolvovali kurzy smyčcových a dechových
nástrojů pod vedením českých
i francouzských umělců. Součástí akademie jsou veřejné přehrávky a koncerty, letošní vel-

www.kr-vysocina.cz

Říši na Jihlavsku. Francouzsko-českou hudební akademii založilo v roce 1995 město Telč ve
spolupráci s kulturním oddělením Francouzského velvyslanectví a Francouzským institutem v Praze.
Od loňska se o akci stará obecně prospěšná společnost Česko-francouzská akademie Telč,
kterou město ustavilo k tomuto účelu. Ta hodlá akademii postupně rozšířit i do dalších měst
na Vysočině a zvýšit počet koncertů pro veřejnost.

Když se v roce 2000 zrodil kraj Vysočina, byla jsem
od samého začátku jako zastupitelka kraje u toho a velice ráda jsem se podílela zejména na spolupráci v oblasti cestovního ruchu. S radostí
vnímám změny v tomto směru, jako například výstavbu
nových penzionů, hotelů, ale
například i budování doplňkových služeb. Velice dobrým
pomocníkem pro návštěvníky
našeho kraje je dle mého soudu nabídka turistických informací na webových stránkách
kraje Vysočina. Velice důležité je, že každý z provozovatelů si sám zdarma může zadávat a aktualizovat své nabídky. Odbor regionálního
rozvoje, potažmo cestovního
ruchu, velice úzce spolupracuje i s turistickými informačními středisky v jednotlivých
obcích a městech, současně
i s podnikatelskými subjekty. Podařilo se vytvořit hodnotné databáze i v několika
jazykových mutacích, k tomu
i řadu map a průvodců. Počet návštěvníků našeho kraje
se oproti letům minulým zvýšil. Naším cílem je, aby se turisté zdrželi v našem kraji co
nejdéle.
K tomu nám ale doposud
chybí například kongresové
centrum, neboť kongresová
turistika je jednou z možností,
jak k nám návštěvníky přilákat a pozdržet je v příjemném
prostředí, včetně různých doprovodných akcí.
Ještě na závěr přidám jednu ze svých osobních zkušeností. Zahraniční turisté často
potřebují pomoci drobnou radou. Můžeme se snažit připravit jim co nejlepší ubytování,
doprovodné programy a podobně, někdy však neochota
někoho z nás může znamenat,
že se turisté k nám už zpět nevrátí. Proto Vám všem děkuji za každý úsměv, který ke své
radě turistovi přidáte.

Kraj Vysočina
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Inzertní manažer:
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Ester Rašíková

V

yberte si z bohatého katalogu různých
designů ... systém pro vaše vlastní aktualizace fotografií i textů, dodání do 3 dní ...
profesionální vzhled. Pokud potřebujete

firemní webové strany anebo své osobní
stránky, pokud nechcete platit nikomu za
změny na webu a jednoduše si je dělat sami
... rozhodně navštivte www.levneweby.cz

Tel: 721 816 523

• bankovní i nebankovní
Staňte se
• i pro důchodce
zprostředkovateli
finančních půjček

tel:606 826 637

SC 51168/1

HYPOTÉČNÍ CENTRUM

tel.: 777 789 600
e-mail:
rasikova@consultants.cz

❖ výhodné hypotéky na bydlení od
2,75% úroku
❖ Americká hypotéka (na auto,
úhradu jiných půjček,...)
❖ rychlé půjčky pro zaměstnance
i podnikatele

•

E. Kolouchová • tel.: 777 873 810

KRAJ VYSOČINA
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA
DO VAŠICH SCHRÁNEK

Vycházíme pro
Vás v nákladu
215.000 výtisků

Přemýšlíte o budoucnosti místa,
ve kterém žijete?
Víte do čeho investovat, aby se vám i lidem
ve vašem okolí žilo lépe?
Poraďte nám, které problémy
je třeba řešit!
Realizační tým projektu

„Partnerství pro Vysočinu“
Vás zve na veřejnou diskusi
o problémech, které budete chtít v budoucnu řešit
s přispěním fondů EU
Setkání, určené nejen občanům jmenovaných obcí, ale celého jejich spádového území, se uskuteční

2.8. v Telči

16.8. v Havlíčkově Brodě

horní restaurace hotelu Na Hrázi, Na Hrázi 78

ÚZSVM (býv. Okresní úřad), Štáﬂova 2003

3.8. ve Světlé n. Sáz.

17.8. v Humpolci

Společenský sál, Náměstí Trčků z Lípy 217

Velký sál Spolkového domu, Smetanova 59

4.8. v Chotěboři

18.8. v Pacově

salonek hotelu U zámku, Riegrova 6

zasedací místnost MěÚ Pacov, náměstí Svobody 1

8.8. v Náměšti n. O.

23.8. v Pelhřimově

jídelna Penzionu, Husova 947

Kulturní dům Máj, Třída Legií 1115

9.8. v Moravských Budějovicích

24.8. v Jihlavě

Velká zasedací místnost MěÚ, Náměstí Míru 31

Společenský sál, hotelu Gustav Mahler, Křížová 4

10.8. v Novém Městě n. M.

26.9. ve Velkém Meziříčí

Gobelínový salonek Kulturního domu, Tyršova 1001

Koncertní sál Jupiter clubu, Náměstí 17

11.8. v Bystřici n. P.

27.9. v Třebíči

Malý sál Kulturního domu, Luční 764

Malý sál Fórum, Masarykovo náměstí 1313/13

15.8. ve Žďáře n. Sáz.

Vždy v 16.00 hodin

Kongresový sál, Hotelu Jehla, Kovářova 4

J s t e

s r d e č n ě

z v á n i !

„Partnerství pro Vysočinu“
SROP 3.3
„Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií“

SC 51449/1

SC 51269/1

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ
Tel. 604 245 463

nebankovní a bankovní

AMERICKÁ PŮJČKA, ÚVĚRY, HYPOTÉKY
SC 10286/1

PŮJČKY, ÚVĚRY,
HYPOTÉKY

SC 51409/6

Stačí 4 kliknutí a máte je.

ÚVĚRY, HYPOTÉKY

SC 51308/1

Projekt levneweby.cz nyní i pro oblast
Prahy.

SC 10268/1

SC 51403/1

Moderní webové stránky za 4.990,-

w w w.par tnerstvi-v ysocina.cz
Kontakt: Magda Svatoňová, 564 602 549, 724 650 229, e-mail: svatonova.m@kr-vysocina.cz

noviny jsou součástí projektu
www.kr-vysocina.cz www.ceskydomov.cz
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Mostiště: přicházejí první dobré zprávy
Vydatné červencové deště prudce zvýšily naději na kvalitní pitnou vodu ■ Povodí Moravy našlo firmu, která hráz opraví ■ Stavba je mírně v předstihu
Mostiště • Povodí Moravy vybralo firmu, která opraví narušenou hráz mostišťské přehrady. Červencové deště výrazně přispěly kvalitě vody
pro úpravnu. Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) prodlužuje vyhlášený stav nebezpečí. To jsou nejdůležitější závěry minulé schůzky
pracovní skupiny, jež se situací na Mostištích zabývá.
Hráz opraví firma Soletanche
ČR s.r.o., která nabídla při výběru přijatelnou cenu. Opravy, včetně předání a zaměření staveniště,

začnou dokonce o tři týdny dřív,
než se původně předpokládalo. Po
zkouškách potřebné směsi ji odborníci pod tlakem vpraví do jílového jádra hráze a zacelí tím poruchy.
V nádrži je dnes, po červencových vydatných deštích, takové
množství vody, že to pomáhá udržet hladinu na potřebné výši. I přes
to, že je přehrada ze dvou třetin
prázdná kvůli narušené hrázi, totiž
úpravna pitné vody stále zásobuje
kolem 70.000 lidí. Další snižování
hladiny kvůli suchu by tak přineslo obrovské problémy. „Červen
byl natolik suchý, že nás všech-

ny začalo počasí trošku znervózňovat. Méně vody a teplejší počasí
totiž znamená sinice, řasy a další
nepěknosti, které zhoršují kvalitu
surové vody pro úpravnu a zvyšují riziko, že lidé nedostanou v žádoucí kvalitě vodu pitnou. Červenec mne uklidnil. Kvalita vody je
teď na stejné úrovni, jako je v běžném roce v létě. Tedy jasně řečeno: voda je pitná a kvalitní,“ řekl
vedoucí pracovní skupiny a krajský radní pro vodohospodářství
Ivo Rohovský (ODS).
Sypaná hráz mostišťské přehrady má narušené jílové jádro. Porucha má příčinu zejména v nekvalitní stavbě ze šedesátých let minulého století. Z bezpečnostních
důvodů je dnes přehrada upuštěná
a opravy mají být dokončeny do
začátku zimy. Problém řeší kraj
velmi razantně, ustanovil pracovní skupinu, jež se schází pravidelně. Zároveň hejtman vyhlásil stav nebezpečí a ve spolupráci s Ivo Rohovským pravidelně
a úplně informují veřejnost o aktuálním stavu.

Pohled na dno téměř prázdného jezera je smutný. Foto: archiv redakce

Statistikové vydali nový lexikon obcí Začíná kampaň k třídění odpadu
Vysočina/Česká republika • Po
deseti letech znovu vyšel Statistický lexikon obcí ČR 2005. V užitečné publikaci mohou čtenáři najít nepřeberné množství informací
o městech i vesnicích a celou řadu
zajímavostí.
Jde totiž o soupis 6248 obcí
České republiky, včetně základních dat z jejich 11.468 částí, které
jsou administrativními jednotkami
těchto obcí.
V lexikonu je uživatelům k dispozici především oficiální seznam
obcí, jejich částí i základních sídelních jednotek (ZSJ), přičemž
obce jsou, v souladu s platnou
územní strukturou státu k 1. lednu
2005, řazeny podle krajů a okresů.
Znamená to, že 25 obcí, které přešly z Vysočiny do Jihomoravského
kraje, je zařazeno již podle platného územního uspořádání.
Statistická data publikovaná
u jednotlivých obcí o domech, bytech a osobách jsou údaji ze sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu
2001 a jsou přepočtena na současnou územní strukturu. U územních
jednotek s jedním nebo dvěma

obyvateli je uveden, z důvodu
ochrany individuálních dat, pouze
počet obyvatel bez dalších podrobnějších údajů.
Lexikon také zahrnuje seznam
všech 527 měst České republiky a retrospektivní přehled vývoje počtu obyvatel za kraje, okresy
a města s více než 10 tisíci obyvatel za období 1869–2001. Jmenovitě je v lexikonu uveden přehled
všech vyhlášených územních
změn za období od vydání posledního lexikonu obcí, tedy konkrétně od roku 1993 do počátku letošního roku.
Přínosem pro řadu uživatelů,
především ve vazbě na úřední platnost názvů, je abecední rejstřík
obsahující více než 32 tisíc hesel
všech užívaných územních jednotek, tedy obcí, částí obcí a ZSJ.
Jednotlivé výtisky lexikonu lze
zakoupit v prodejně Informačního
servisu Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 – Strašnice (konečná stanice metra A – Skalka) e-mail:
prodejna@gw.czso.cz.
K nahlédnutí je lexikon k dis-

Vysočina • Už v září se budou
dů, např. počty obyvatel obcí k 31. moci obyvatelé kraje poprvé se12. 2004, lze nalézt na interneto- tkat s hlavními motivy kampaně,
vých stránkách krajské reprezenta- která má podpořit třídění odpadů.
Organizátory je kraj Vysočina
ce www.jihlava.czso.cz.
a firma EKO-KOM a.s., jež zároveň v té době organizuje svoji
kampaň na celostátní úrovni. ProJavořice / 837 m.n.m. / Jihlavské vrchy
pagace ekologického zacházevodní nádrž Švihov na řece Želivce / 253 m.n.m.
ní s odpady bude spočívat nejen
Vlachovice / 754 m.n.m. / okres Žďár nad Sázavou
v běžné reklamě, ale lidé se mo-

pozici rovněž na krajské reprezentaci ČSÚ v Jihlavě, ul. Ke Skalce
30. Další zajímavosti, ale i praktická data pro činnost obecních úřa-

Nej… kraje Vysočina
Nejvýše položený bod
Nejníže položený bod
Nejvýše položená obec
Nejníže položená obec k 1. 1. 2005

Zvěstovice / 288 m.n.m. / okres Havlíčkův Brod

Obec s největším počtem obyvatel

Jihlava / 49.865 obyvatel / okres Jihlava

Obec s nejmenším počtem obyvatel

Vysoká Lhota / 23 obyvatel / okres Pelhřimov

Obec s nejvyšším průměrným věkem
obyvatel

58,1 roku / Čáslavsko / 113 obyvatel / okres Pelhřimov

Obec s nejnižším průměrným věkem
obyvatel

31,8 roku / Ždírec / 112 obyvatel / okres Havlíčkův Brod

Obec s nejvyšším podílem žen

Rovná / 61,3 % / okres Pelhřimov

Obec s nejnižším podílem žen

Těchobuz / 27,7 % / okres Pelhřimov

Obec s nejvyšším podílem rodáků

Řečice / 76,4 % / okres Žďár nad Sázavou

Obec s nejnižším podílem rodáků

Těchobuz / 24 % / okres Pelhřimov

Obec s největší výměrou

Pelhřimov / 9527 ha / okres Pelhřimov

Obec s nejmenší výměrou

Nimpšov / 98 ha / okres Třebíč

Obec s nejdelším názvem

Nová Ves u Nového Města na Moravě / okres Žďár nad
Sázavou

Obec s nejkratším názvem

Eš / okres Pelhřimov

Nejvyšší naměřená teplota v roce 2003

36,0 °C / 13. 8. / Meteorologická stanice Velké Meziříčí

Nejnižší naměřená teplota v roce 2003

–19,2 °C / 18. 2. / Meteorologická stanice Přibyslav

Pozn.: údaje k 31.12.2004, není-li uvedeno jinak.
(údaje za obec Těchobuz ovlivňují osoby v Ústavu pro mentálně postižené)

hou těšit i na soutěže a zábavné
akce. „Samotné téma, tedy třídění odpadů určitě nenechá chladným nikoho z nás. Není si je tedy od věci připomenout i trošku
lehčí formou. Kvalita životního
prostředí je jedna z nejdůležitějších podmínek pro život samotný,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro životní prostředí Pavel Hájek (ODS).

Na Vysočinu putují europeníze
na zvýšení vzdělání dospělých
Vysočina • Zvyšování kvalifikace nezaměstnaných. To je společný jmenovatel pěti projektů z Vysočiny, které získaly prvních 20
milionů korun z Evropské unie.
Peníze dostane například firma, jež organizuje školení obsluhy CNC strojů a následná pracovní místa pro absolventy. Další
úspěšný žadatel pořádá rekvalifikace pro informační technologie,
a našel se i projekt kurzů administrativy pro dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 50 let.

O dotaci z operačního programu pro rozvoj lidských zdrojů se
ucházelo 12 podniků z Vysočiny, úspěšná pak byla necelá polovina z nich. „Z práce předkladatelů projektů mám radost. Už
proto, že rekvalifikace je finančně náročná, ale vyplatí se. Podle zkušeností úřadů práce většina absolventů takových kurzů
uplatnění najde,“ komentovala
celou věc náměstkyně hejtmana
pro regionální rozvoj Marie Černá (SNK).

Třešť má na léto nový most Obce před kontrolory uspěly
Třešť • Od července mohou lidé v Třešti jezdit po novém
mostě. Ten nahradil nevyhovující most na trase Jihlava
Telč a jeho slavnostní otevření tak zakončilo náročnou rekonstrukci silnice mezi Jihlavou a Telčí.
Nový most vyrovnává zatáčku silnice o poloměru 180 metrů (původně 54 metrů), má
běžnou nosnost 32 tuny, výhradní 80 tun a výjimečnou zátěž 196 tun. Stavba také splňuje požadavek na propojení biokoridoru na obou stranách Valchovského potoka. Investorem
stavby byl kraj Vysočina, který na ni získal z Fondu dopravní infrastruktury bezmála 25
milionů korun. „Skončila jedna z největších a nejsložitějších dopravních staveb v kraji. Silnici mezi Jihlavou a Telčí jsme totiž prakticky stavěli
znovu, most byl její nedílnou
součástí. Teď máme ale jistotu, že na jednu z nejfrekventovanějších krajských silnic nebudeme muset několik let sáhnout,“ řekl radní pro dopravu
Václav Kodet (KDU-ČSL).

Vysočina • Obce v kraji vedou svou administrativu
v souladu s pravidly. To je
hlavní výsledek přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků, které v červenci dokončil krajský odbor kontroly.

rovolných svazků obcí požádalo o kontrolu svého hospodaření
krajský úřad.
Čtvrtina obcí, které úřad kontroloval, vyšla z šetření bez ztráty kytičky. V ostatních případech
se objevily chyby a nedostatky,
jež budou odstraněny nebo napraveny ve stanovené lhůtě. Nej„Cílem kontroly nejsou sank- častěji kontrola odhalila nedodrce a nařizování odvodů do stát- žování zákona o rozpočtových
ního rozpočtu, ale
pomoc při nápravě
často neúmyslného
prohřešku,“ vysvětlil vedoucí odboru
Michal Ňachaj.
Letošní přezkoumání probíhalo poprvé na základě nového zákona. Ten
zachoval možnost,
aby si obce nechaly přezkoumat své
hospodaření krajským úřadem nebo
profesionálním auditorem a nově poskytl možnost výběru mezi kraj- pravidlech územních rozpočtů,
ským úřadem a auditorem i dob- to znamená například neprovárovolným svazkům obcí. Slu- dění rozpočtových opatření, nežeb auditora využilo 83 obcí a 40 přijímání rozpočtového providobrovolných svazků obcí, zby- zoria. Kontroloři se setkali také
lých 621 samospráv a 34 dob- s porušováním účetních předpi-

www.kr-vysocina.cz

sů (nedostatky v evidenci majetku, chybné postupy účtování, neúplné vnitřní předpisy, nedostatky v inventarizacích a podobně).
Některé obce byly upozorněny
na nedostatečně zavedený vnitřní
kontrolní systém, ne ve všech obcích pak fungují finanční a kontrolní výbory zastupitelstev nebo
jsou zcela správně stanoveny výše odměn zastupitelům obcí.
Kontrola
také
prokázala, že úroveň zadlužení obcí
v kraji je nízká a nepředstavuje
žádné riziko pro jejich
budoucí hospodaření. „To jsem očekával. Zprávy o špatném
hospodaření samospráv, které
čas od času vydává ministerstvo financí, jsou planým
strašením a svědčí
spíš o obavě, že by
obce mohly v budoucnu hospodařit tak špatně, jako právě ústřední orgány v Praze.
Naše zkušenost je však opačná,“
komentoval výsledky náměstek
hejtmana pro ekonomiku František Dohnal (KDU-ČSL).
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Kulturní tipy
1. srpna
Výstava fotografií Viléma
Mokrého, dětských kreseb žáků
ze Stonařova a USA, Židovské
památky Jihlavska, obřadní síň,
židovský hřbitov, Jihlava

6. srpna
Střelecké závody ve střelbě na
asfaltové terče na střelnici Propad, Pacov, 8.00
Volejbalový turnaj žen z Vysočiny – V. ročník, Lidový dům –
antukové kurty, Polná

7. srpna
Vavřinecká pouť, Masarykovo náměstí, Bystřice nad Pernštejnem
Hudební prázdniny v ZOO,
koncert skupiny Pařáty, ZOO
Jihlava, 14.00

11. srpna
Hudební festival Vysočina 2005, Aldo Mancinelli (Itálie, USA) – klavír, Adventistický kostel, Mošnova 1, Jihlava,
19.30

13. srpna
Memoriál Jaroslava Dvořáka,
otevřený závod jednotlivců, lovecké kolo na střelnici MS Chotěboř
Rocková tea, hraje Ztráta času
+ STPr, před KD Máj, Pelhřimov, 17.00

14. srpna
Hudební prázdniny v ZOO,
koncert skupiny The Mousetrap,
ZOO Jihlava, 14.00
Letní promenádní koncert, Počátecká dechovka, Masarykovo
náměstí, Pelhřimov

Kraj Vysočina

Hájek vyzkoušel ultralighty
Svatava • Ultralehké létání je
nejen adrenalinovým sportem, ale také zpestřením života pro venkovské oblasti. Na Dni otevřeného
letiště ve Svatavě na
Pelhřimovsku to
řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Pavel
Hájek (ODS).
Den otevřeného letiště byl
oslavou prvního výročí provozu zařízení. To je jediným
funkčním letištěm na Pelhřimovsku a nabízí výcvik sportovního létání na ultralehkých
strojích, s následným evropským osvědčením.
Na oslavě se představila letadla sportovního klubu Aero Černovice a okolních mimokrajských letišť.

Pavel Hájek (vpravo) s předsedou SK Aero Černovice Petrem Kovandou. Foto: archiv redakce

VYS O Č I N A – N Á Š D O M O V
Hejtman přijal
členy PTP
Jihlava • Paradoxně v bývalých kasárnách, současném
sídle kraje Vysočina, přijal
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) členy Českého a moravského svazu pomocných technických praporů (PTP).
Hlavním cílem přátelského setkání bylo zamyslet se
nad možností vzájemné spolupráce. Akce se také stala předzvěstí blížících se
oslav 55. výročí od založení PTP. Hejtman uvedl, že je
třeba pečovat o historii, tedy
i o ty, kteří ji zažili. „Je dobře, že se takto scházíte a vyvíjíte činnost, která informuje dnešní generace o nesmírně těžké době, které jste byli
přímými svědky,“ řekl Miloš
Vystrčil.

Sociální zařízení předvedou svoji činnost
Vysočina • Srdce na dlani. Tak
se jmenuje už druhý ročník představení práce sociálních zařízení z Vysočiny, které pod záštitou
radního Jiřího Vondráčka (KDU-ČSL) pořádá krajský úřad.
Kraj zřizuje celkem 23 zařízení
sociální péče, z toho je 13 domovů důchodců, 9 ústavů sociální
péče a Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina. Všichni budou na setkání Srdce na dlani II. prezentovat
svoji činnost formou kulturního
vystoupení, fotografiemi, hoto-

vými výrobky i praktickou ukázkou práce klientů.
V přednáškovém sále krajského úřadu proběhne hlavní kulturní program, jenž začne přivítáním
hostů z domova důchodců ADE
Amerhorst z nizozemského města Amersfoort a podpisem smlouvy o partnerství s domovem důchodců „Pogodna Jesieň“ z Polského Těšína. Dopoledne bude
pokračovat vystoupením hudebních a tanečních skupin, pěveckých sborů, cvičenců s kužely
a na židlích, divadelním předsta-

vením, ale třeba i fotbalové jedenáctky a dalšími ukázky dovednosti klientů sociálních zařízení.
Současně s programem bude v kongresovém sále probíhat
panelová diskuse pořádaná Psychocentrem – manželskou a rodinnou poradnou kraje Vysočina
na téma Krizové situace v rodině
a formy pomoci. Na závěr diskuse vystoupí jako host známý psycholog Petr Šmolka s příspěvkem
nazvaným Manželská krize.
Celý den bude probíhat ve veřejných prostorách krajského

19. srpna
Big beatový festival pod otevřeným nebem Hradní příkop,
zámek Žirovnice, přírodní divadlo

úřadu také doprovodný program,
na kterém budou klienti sociálních zařízení představovat praktické ukázky své činnosti. Veřejnost i sociální zařízení se budou
moci seznámit s projektem dlouhodobého pronájmu automobilů
právě pro sociální zařízení. Velmi výhodný projekt už má v kraji první vlaštovku. Současně zde
vznikne řetěz přátelství, jenž bude symbolicky představovat přátelství všech klientů a pracovníků sociálních zařízení a zaměstnanců kraje.

VÝHERCI SOUTĚŽE
MAPUJEME VYSOČINU:
V pátém, posledním kole soutěže Mapujeme Vysočinu jako pátá, a tedy
v pravidly stanoveném čase, odpověděla Ivana Katrincová z Jihlavy. E-mail se
správnou odpovědí (na výřezu z krajského ortofota bylo centrum Žďáru nad
Sázavou) poslala 17. června v 17.45.
Získává reprezentativní publikaci Vysočina ve fotografiích.
V těchto dnech zpracováváme vaše odpovědi s tipy na výlet v našem kraji.
V příštím čísle už bude jasné, kdo se
stal celkovým vítězem soutěže a přineseme jeho jméno.

Porta letos končila
pořádným deštěm
Jihlava • Improvizovaným komorním večerem skončil kvůli dešti už
39. ročník legendárního festivalu
trampské, country a folkové hudby Porta, který se v Jihlavě konal
za podpory kraje Vysočina.
Festival letos vyhrály folkové duo Nestíháme z Nelahozevsi
a Prahy, pardubická skupina Marien, pražská sestava My3.AVI
a pražské duo Barbora Koubová
a Patrik Henel. Návštěvníci Porty letos slyšeli kolem 20 soutěžních kapel a další dvě desítky hostů. Organizátoři chtějí s festivalem
na Vysočině zůstat a na příští, jubilejní 40. ročník připravují velký
průřez historií soutěže.

Galerie vystavuje
rakouskou tvorbu
Jihlava • Až do 2. října mohou návštěvníci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě obdivovat díla rakouských malířů 19. století. Výstava
Dotek časů minulých představuje
kolekci 62 obrazů ze sbírek jihomoravských galerií, muzejí a zámků. K vidění jsou krajinky, zátiší,
portréty i obrazy zvířat.

Autoři soutěžili

20. srpna
O pohár starosty města, soutěž v požárním sportu – požární
útok dle pravidel Žďárské ligy,
před hasičskou zbrojnicí, Nové
Město na Moravě

Chotěboř • Verše Miloše Vihana a povídky Soni Harasimové byly nejzajímavějšími letošními pracemi festivalu Literární Vysočina.
Alespoň podle rozhodnutí odborné
poroty. Už čtvrtého ročníku soutěže
se účastnilo 130 autorů. S pracemi
všech dosavadních ročníků se veřejnost bude moci seznámit také na
CD, v knižní podobě a i na podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Příští ročník má uzávěrku v lednu 2006, organizátoři shromažďují soutěžní práce na emailové adrese L.soutez@seznam.cz.

21. srpna
Hudební prázdniny v ZOO,
koncert skupiny Garden Party
Band, ZOO Jihlava, 14.00
Letní promenádní koncert,
Malá muzika, Masarykovo náměstí, Pelhřimov

27. srpna
Loučení s prázdninami, soutěže pro děti, tříkolkové závody,
ukázky moderní požární techniky, požární útok dvou družstev
mladých hasičů, hřiště na Suché
louce, Náměšť nad Oslavou
Náměšťský
cyklomaraton,
Masarykovo náměstí, Náměšť
nad Oslavou, prezentace do
11.00, start ve 12.00, 45 km volným terénem podél a přes údolí
řeky Oslavy, vhodné pro horská
a crossová kola
Malý svratecký maraton, 52.
ročník, doprovodné závody dětí
a mládeže, vytrvalostní běh pro
všechny věkové kategorie na
trati Vír–Nedvědice–Vír 32km
a závody mládeže od předškolního věku, prezentace od
8.30, start prvního závodu dětí v 10.00, start hlavního závodu
ve 14.30, start dorostu v 15.00

Škola bude mít
nové symboly
Jihlava • Jeřabiny jako symbol
Vysočiny, jihlavský ježek, český lev, moravská orlice a zkřížená kladiva jako symbol dolování
stříbra. Tak budou vypadat rektorský řetěz a žezlo Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, které
veřejnost poprvé spatří na říjnové
imatrikulaci nových studentů.

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 18. srpna. Tři
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla:
Hrad Roštejn leží asi 7 km od
Telče. Postavit jej nechali páni
z Hradce. V polovině 16. století
byl přestavěn na renesanční lovecké sídlo s oborou. V 19. století zpustl. Opraven byl v letech
1955–62, vybaven mobiliářem
a 1969 zpřístupněn.

28. srpna
Loučení s létem – beachvolejbalový, nohejbalový a pingpongový turnaj příchozích, plovárna
Budín, Žirovnice, 8.30 prezentace, 9.00 začátek

Výherci z minulého čísla:
J. Tesař, Pelhřimov, J. Martínková, Kamenice nad Lipou a M.
Boušková, Žďírec nad Doubravou
dostanou cestovní budík, přívěsek
na klíče se světlem, hrneček kraje
Vysočina a mapu kraje Vysočina.

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz

SP O RT

Kraj Vysočina

ČERVENEC 2005 | STRA NA

8

Vysočina oslňovala nejen barvou dresů
Druhá olympiáda dětí a mládeže přinesla pro náš kraj úrodu 17 medailí ■ Výpravu vedla Jarmila Kratochvílová ■ Náš rekord ve sprintu pokazil vítr
Vysočina/Brno • Výprava z Vysočiny přivezla
z druhé olympiády dětí a mládeže v Brně celkem 17 medailí, tedy sedm zlatých, tři stříbrné a sedm bronzových. Na klání, které probíhalo v pěti červnových dnech odjelo z kraje
bezmála 300 mladých sportovců, které svojí
účastí podpořil i hejtman Miloš Vystrčil (ODS)
a krajská radní pro školství Martina Matějková
(ODS). Celkem se olympiády účastnilo na 4000
reprezentantů všech krajů a součástí olympiády byly i soutěžní i nesoutěžní přehlídky kultury a regionálií. Celkový přehled výsledků je
na webových stránkách www.lodm2005.cz.
Děti z Vysočiny se už teď připravují na zimní
olympiádu, která bude v lednu.

Jarmila Kratochvílová motivuje reprezentanty Vysočiny
před začátkem všech klání.

Autobus: přesun mezi ubytováním i sportovišti.

Těsně před slavnostním začátkem. Naše výprava mezi
ostatními jednoznačně vyčnívá.

Slavnostní defilé sportovců z našeho kraje.

Nástup naší výpravy na stadion.

Baseballový tým Vysočiny uprostřed utkání.

M. Vystrčil, J. Kratochvílová, M. Matějková a Z. Ludvík.

Vítězný sprint v podání našeho rekordmana.

Volejbalisté z Vysočiny občas doslova čarovali.

Florbal: Soupeř se snaží, naši borci mají převahu.

Florbalové mužstvo Vysočiny na olympiádě zazářilo.

Zápas s Libereckým krajem zvedal diváky ze sedaček.

Tak vypadá zlatá radost našeho kraje.

A takové bylo závěrečné loučení.

Havlíčkův Brod/Žďár nad Sázavou • Ve dnech 4.–7.srpna se pojede jeden ze dvou v Česku pořádaných etapových cyklistických závodů pro kategorii mužů – 9. ročník Rovner Vysočina 2005.

Program závodu:
Čtvrtek 4. srpna • Havlíčkův
Brod – prolog 3,4 km: start 15.30.
Trať závodu: Havlíčkovo náměstí
– ul. Dolní – Žižkova a zpět.
Pátek 5. srpna • Havlíčkův Brod
– 1. etapa 135,3 km: start 12.00,
cíl cca 15.20. Trať závodu: 11
okruhů – Havlíčkovo náměstí – ul.
Horní – Dobrovského – Chotěbořská – obchvat – Břevnice – Kyjov
– HB ul. Žižkova – Dolní – Havlíčkovo náměstí.
Sobota 6. srpna • Žďár nad Sázavou – 2. etapa 97,5 km: start
9.00, cíl 11.25. Trať závodu: Žďár
n. Sáz. – Hamry n. S. – Sázava –
V. Losenice + 7 okruhů (V. Losenice – Vepřová – M. Losenice
– V. Losenice) – po absolvování
okruhů zpět do Žďáru n. Sáz.
Sobota 6. srpna • Žďár nad Sázavou – 3. etapa 18 km: start 15.30,
cíl od 15.55 do 17.30. Trať závodu: Žďár n. Sáz. – Hamry n. S. –
Sázava – Nové Dvory a zpět.
Neděle 7. srpna • Žďár nad Sázavou – 4. etapa 162 km: start 9.00.
cíl 13.05. Trať závodu: 6 okruhů –
Žďár n. Sáz. – Vysoké – Počítky –
Sklené – Tři Studně – Vlachovice
– N. Město na Mor. – Radňovice –
Žďár n. Sáz.

Revoluční angličtina
Pro ty, kteří nemají čas se učit. Bez biﬂování a gramatiky
Pro začátečníky, věčné začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku.

z

pozorněte! Jak to, že vůbec mluvíte? Přemýšleli jste o tom někdy?
Všichni jsme se ve škole učili cizí
jazyk, ale 95 % z nás ho neovládá. A ještě
si myslí, že jsou na jazyky hloupí.
Jenže to je omyl. Nejsme hloupí. Protože
kdybychom byli, pak bychom se nenaučili
ani mateřský
k jazyk. Dokonce i mentálně retardovaní jedinci se naučí mluvit. Naučit se
první (mateřskou) řeč je nejtěžší ze všech
řečí. U dalších jazyků
k totiž můžeme porovnávat nové poznatky se starý
r mi.
A jak se tedy naučíte první řeč?
Rozhodující je jazykové prostředí. Tříleté dítě asi 13 000 hodin ze svého života
prospalo, ale dalších 13 000 hodin na něj
ě
působilo jazykové (zvukové) okolí. Nejdříve začalo chápat,
á
pak mluvit a nakonec
přišlo na řadu psaní a čtení. Ve třech letech
již hodně rozumí a také samo mluví, i když
ještě ne „na úrovni“. Stejně tak, i když pomaleji, to zvládnou i retardované děti.
Naše první řeč je čeština a další jazyk
ovládají pouze děti z vícejazyčného prostředí. Ve Švýcarsku a zemích Beneluxu je
několik rozdílných úředních řečí a lidé je
ovládají. Myslíte si, že lidé ve Švýcarsku
nebo v Beneluxu jsou chytřejší než my?
Ne, to určitě nejsou. Jen od dětství žijí ve
vícejazyčném prostředí.
A nyní přijde to nejzajímavěj
ě ší. I když

tomu asi nebudete věřit, přesto se vy dospělí můžete naučit další řeč stejně jednoduše
jako kdysi svou mateřskou řeč. Čeští spoluautoři metody
TAXUS Learning® Ivo Toman
a Martina Králíčková spojili
postup malých
dětí s moderními poznatky o
mozku. Využili
i toho, že vy již
umíte číst, a tedy
dokážete zapojit
obě mozkové po- u všech typů lidí
lokoule současně: posloucháním originální
angličtiny a čtením doslovných překladů
d .
Doslovné překlady jsou z hlediska češtiny
nesprávné, ale pro pochopení angličtiny
správné, neboť anglicky mluvící lidé používají jiný slovosled než my.
Pokud byste používali český
k slovosled,
cizinec by vám nerozuměl, i kdybyste vyslovovali jednotlivá slova správně. Takto se
naučíte myslet anglicky a získáte i dobrou
výslovnost. Špatný přízvuk mají lidé hlavně proto, že danou řeč nemají dostatečně
dlouho „naposlouchanou“.
Teorii a gramatiku vůbec neprobíráte.
Tu pochopíte z doslovných překladů
d .

Ostatně, děti jdou do první třídy a gramatiku již umí. Až ve škole zjistí, jak je to vlastně „těžké“.
Dokonce ani slovíčka se nebudete učit
a přitom s TAXUS Learning® získáte slovní
zásobu přes 4000 slov.
TAXUS Learning® je vybaven pozitivními podprahovými záznamy.
Kromě 9 modr ch výukových
rý
CD obsahuje i
3 červená CD,
která vám vytvoří tiché anglické prostředí,
a knihu s 270
obrázky, ve které je tato metoda podrobně popsaná. 14 hodin mluveného slova obsahuje
7960 vět.
Postup je jako u dítěte: nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a nakonec číst a psát.
Každý jiný postup je nepřirozený. Nejdříve si „vědomě“ projdete lekci na modrém audio CD. Pak si tutéž lekci na červeném CD pouštíte velice potichu, na samém
prahu slyšitelnosti stále dokola. Musí to být
tak potichu, že vás to nijak neruší, a vy se
přitom můžete věnovat čemukoliv jinému.
Dívat se na televizi, pracovat, bavit se, jet
autem, sportovat, prostě cokoliv vás napad-

ne. Váš mozek se tím bude podvědomě zabývat a vy se učíte, aniž byste však měli ty
nepříjemn
í
é pocity, že se musíte učit.
Navíc toto může „jet
„ “ několik hodin
denně u vás doma a celá rodina má tak vytvořeno anglické prostředí z výrazů, které
již vaše podvědomí zná z doslovných překladů
d . Nemusíte se kvůli tomu odstěhovat
do ciziny. To je ideální postup pro ty lidí,
kteří nemají čas na intenzivní „vědomé“
učení se. Což je vlastně většina z nás!
Zdá-li se Vám něco nadsazené, pak
vězte, že pouze naše „racionální“ školství v nás vypěstovalo poznání, že cizí
jazyky jsou těžké.
Systém výuky angličtiny ve škole je totiž
špatný, neboť tam musíte ihned nahlas číst
a psát. A hlavně učit se slovíčka. Biﬂování
jednotlivých slov je přímo rakovinou pro
naše znalosti jazyků
k . Proč? Ze dvou důd
vodů
d : 1. Vraťme se k dětem. Kdo z rodičů
mluví na své děti jednotlivými slovy? 2.
Samotné slovo navíc zní úpln
ú ě jinak, než
slovo spojené s jinými do celých vět.
Tyto i další objevy metody TAXUS Learning® stojí 5990 Kč (nebo dobírka +100
Kč, posílá se ještě v den objednání). Máte
je napořád a navíc pro celou rodinu. Pro
srovnání: jedna hodina konverzace s anglický
k m lektorem stojí v ČR asi 300 Kč na
hodinu. Návratnost TAXUS Learning® je
asi 20 takových hodin.
Máte málo času na učení a chcete poznat vylepšenou cestu poznávání dětí?
Pak navštivte společnost POLA PROTIVÍN, s.r.o., Jiráskova 211, 398 11 Protivín,
od 8 do 18 hod.
Nebo objednávejte: 736 761 951 (nonstop),
e-mail: info@ucimesejazyky.cz,
www.ucimesejazyky.
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