9
září 2014

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA PŘEDSTAVUJE
DRAMATURGICKÝ PLÁN NA SEZONU 2014–2015
Jako každý rok je snahou Horáckého divadla
Jihlava, jediné profesionální činoherní scény
v kraji, zaujmout všechny příznivce tohoto
umění a širokým repertoárem vyjít vstříc všem
jeho návštěvníkům.

Molière
LAKOMEC
komedie
režie Zdeněk Černín j. h.
premiéra 22. listopadu 2014

Letošní v pořadí již 75. divadelní sezonu otevře
13. září 2014 muzikál Někdo to rád horké. Mezi
stěžejní inscenace patří též hra Tankreda Dorsta
Merlin aneb Pustá zem, kterou bude režírovat
hostující režisér Peter Gábor, a příběh Jeana
Giraudouxe o síle lásky a obětování Ondina
v režii Kateřiny Duškové, ale divácky přitažlivé
jsou i všechny ostatní nabízené tituly.

Tankred Dorst
MERLIN aneb PUSTÁ ZEM
historická freska o rytířích krále Artuše
a hledání svatého grálu
režie Peter Gábor j. h.
premiéra 31. ledna 2015

Ředitelem divadla, které za minulou sezonu
odehrálo 239 představení pro více než 51 000
diváků, je Josef Fila, pozici umělecké šéf ky
zastává od února 2014 kmenová režisérka
Kateřina Dušková. Koncem loňské sezony získal
divadelní soubor tři nové tváře, které se představí
již ve zmíněném muzikálu Někdo to rád horké.
Horácké divadlo Jihlava je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina od roku 2003, další podrobnosti o divadle, jeho historii, členech souboru,
hereckém obsazení jednotlivých inscenací, doprovodných programech, výstavách, předplatném
a mnoho jiných zajímavých informací naleznete na
www.hdj.cz.

DRAMATURGICKÝ PLÁN HORÁCKÉHO
DIVADLA JIHLAVA 2014–2015
VELKÁ SCÉNA
Peter Stone, Jule Styne, Bob Merrill
NĚKDO TO RÁD HORKÉ
muzikálová gangsterka
režie Kateřina Dušková
premiéra 13. září 2014
Alois a Vilém Mrštíkové
MARYŠA
české klasické drama
režie Pavel Palouš
premiéra 4. října 2014
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Jean Giraudoux
ONDINA
romantická „pohádka“ pro dospělé
režie Kateřina Dušková
premiéra 21. března 2015
Michael Cooney
HABAĎŮR A aneb NÁJEMNÍCI PANA
SWANA
situační komedie
režie Petr Svojtka j. h.
premiéra 9. května 2015
MALÁ SCÉNA
Theodor Holman, Theo van Gogh
INTERVIEW
komorní hra o otázkách a odpovědích, realitě
a zdání, pravdě a lži
režie Kateřina Dušková
česká premiéra 15. listopadu 2014 v rámci Noci
divadel
Per Olov Enquist
V HODINĚ RYSA
hra o tajemné cestě do nitra lidské duše
režie Kateřina Dušková
premiéra 23. května 2015

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(biodaniela@seznam.cz)

 Lenka Novotná
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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Základní informace o školním roce 2014/2015
Období školního vyučování
ve školním roce 2014/2015 bude
zahájeno ve všech základních
školách, středních školách,
základních uměleckých školách
a konzervatořích v pondělí
1. září 2014. Do lavic základních škol v Kraji Vysočina
usedne cca 42 300 žáků. Střední
školy bude na Vysočině navštěvovat cca 20 500 žáků v denní
formě vzdělávání. Vyučování
v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou

na pondělí 27. října a středu
29. října 2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí
22. prosince 2014 a skončí
v pátek 2. ledna 2015. Vyučování
začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 30. ledna
2015. Jarní prázdniny v délce
jednoho týdne jsou pro Kraj
Vysočina stanoveny v termínu
2.–8. února 2015. Velikonoční
prázdniny připadnou na čtvrtek
2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat
od středy 1. července 2015 do
pondělí 31. srpna 2015. Období
školního vyučování ve školním

roce 2015/2016 začne v úterý
1. září 2015. Zápis do 1. ročníku
základní školy se uskuteční
od 15. 1. do 15. 2. 2015.
Pro vzdělávání dětí, žáků
a studentů je připraveno
(počty právnických osob):
• 364 mateřsk ých škol
(z toho 354 zřizovaných
obcí, 1 k rajem, 9 jiným
zřizovatelem)
• 260 základních škol, přičemž
je 133 úplných, 115 málotřídních a 12 „speciálních škol“
• (247 z ř i zova ných ob cí,
12 k r aje m a 1 ji ný m
zřizovatelem),

• 65 středních škol (43 zřizovaných krajem a 22 jiným
zřizovatelem)
• 13 vyšších odborných škol
(8 z ř i zova ných k r ajem,
5 jiným zřizovatelem)
• 24 základních uměleckých
škol (23 zřizovaných obcí
a 1 jiným zřizovatelem)
• 20 domů dětí a mládeže
(18 z ř i z o v a n ý c h o b c í
a 2 jiným zřizovatelem)
 Karel Látera
odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 944
e-mail: latera.k@kr-vysocina.cz

Bioodpady 2014 – grantový program na podporu
tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
Bioodpad, který je objemnou součástí směsných komunálních
odpadů, se stále ve velkém množství ukládá na skládky.
Odbor životního prostředí a zemědělství připravil do zářiového
zastupitelstva kraje k vyhlášení grantový program Bioodpady 2014
s alokací 500 000 Kč zaměřený na pořízení nádob, kompostérů,
interiérových nádob/tašek/sáčků provázané s místní informační
kampaní. Obce a právnické osoby s předmětem podnikání
Nakládání s odpady mohou žádat na svůj projekt o dotaci
v rozmezí 5–50 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 50 %.
Příjem žádostí končí 30. září 2014. O přiznání dotace úspěšným
žadatelům rozhodne listopadové zastupitelstvo kraje. Formulář

žádosti je k dispozici na krajských stránkách e-Dotace nebo Fond
Vysočiny. Projekty podpoří účelné využití bioodpadu, širší zapojení
obyvatel kraje do systému třídění využitelných složek komunálního
odpadu, plnění cílů POH Kraje Vysočina a směrnic Evropské unie
o snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných
na skládky.
 Eva Navrátilová
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 522
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

OŘECHOV: obec Kraje Vysočina 2014
Dne 15. srpna 2014 proběhlo
v obci Ořechov na Žďársku
slavnostní předávání ocenění
regionálního kola soutěže
Vesnice roku 2014.
Zlatou stuhu v soutěži Vesnice
Kraje Vysočina převzala z rukou
hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka starostka
obce Ořechov Petra Slámová.
Mezi gratulanty byli zástupci
ministerstev, spolků, měst
a obcí, zástupci parlamentu,
a především předseda Senátu
PČR Milan Štěch.
V letošním roce se do krajského
kola soutěže přihlásilo 20 obcí.

Devítičlenná komise strávila
týden jejich návštěvami,
hodnocením a rozhodováním.
Mezi hlavními kritérii byl
hodnocen například společenský
život, péče o krajinu a veřejná
prostranství nebo aktivita
občanů.
Podle předsedy poroty Jana
Sedláčka obec o svých
kvalitách každoročně
přesvědčovala a prezentace
aktivit obce měly vzestupnou
tendenci. V roce 2012 získal
Ořechov ocenění za vzorné
vedení obecní kroniky a loni
Modrou stuhu za společenský

život. Letos převzala starostka
obce Petra Slámová cenu
nejvyšší – Zlatou stuhu, která
je spojena s finančním darem
100 000 Kč. Pro obyvatele
Ořechova a místní části Ronova
představuje ocenění zároveň
dárek k nedávno oslavenému
výročí 650 let od první písemné
zmínky o obci.
Ořechov společně s dalšími
dvanácti finalisty postupuje do
celostátního kola, ve kterém
se utká o titul Vesnice roku
2014. Výsledky budou známy
během září.
Pořadí vítězů krajského kola

soutěže Vesnice roku 2014
v Kraji Vysočina:
Zlatá stuha: obec Ořechov (okres
Žďár nad Sázavou)
Modrá stuha za společenský život:
obec Martínkov (okres Třebíč)
Bílá stuha za činnost mládeže:
obec Radostín nad Oslavou
(okres Žďár nad Sázavou)
Oranžová stuha za spolupráci
obce a zemědělského subjektu:
obec Lípa (okres Havlíčkův
Brod)
Zelená stuha za péči o zeleň
a životní prostředí: obec
Jakubov u Moravských
Budějovic (okres Třebíč)

číslo 9/2014

Cena naděje pro živý
venkov za místní spolkový
život a občanskou společnost
v obcích: obec Heřmanov
(okres Žďár nad Sázavou)
Zlatá cihla v Programu obnovy
venkova za příkladné stavby na
venkově, realizované v duchu
Programu obnovy venkova:
Kategorie A – obnova či
rekonstrukce památkově
chráněných objektů a památek
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místního významu – obec
Heřmanov (okres Žďár nad
Sázavou)
Kategorie B – obnova či
rekonstrukce staveb venkovské
zástavby – obec Blízkov (okres
Žďár nad Sázavou)
Kategorie C – nové venkovské
stavby – obec Nové Syrovice
(okres Třebíč)
Diplom za moderní
knihovnické a informační

služby – obec Jiřice (okres
Pelhřimov)
Diplom za vzorné vedení
obecní kroniky – obec Bohuňov
(okres Žďár nad Sázavou)
Diplom za systematický rozvoj
obce – obec Vepříkov (okres
Havlíčkův Brod)
Diplom za plnohodnotnou
péči o místní části – městys
Libice nad Doubravou (okres
Havlíčkův Brod)

Čestné uznání za společenský
život – obec Sobíňov (okres
Havlíčků Brod)
Čestné uznání za péči
o kulturní odkaz předků
– obec Kralice nad Oslavou
(okres Třebíč)
 Dita Marešová
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 531
e-mail: maresova.d@kr-vysocina.cz

UNIVERZITA LEKTORŮ
Projekt Univerzita lektorů na ICV MENDELU poskytuje zdarma
další vzdělávání učitelů ZŠ i učitelů a ředitelů MŠ Kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje.
Bezplatná nabídka vzdělání, jde to? Ano, VÚ Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně poskytuje zdarma
vzdělávání pedagogickým pracovníkům různých typů škol.
Tuto možnost mohou díky projektu Univerzita lektorů na
ICV MENDELU využít učitelé 2. stupně ZŠ i učitelé a řídicí/
vedoucí pracovníci MŠ z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Uvedeným pedagogickým pracovníkům, je poskytnuta
možnost rozšíření si svého pracovního portfolia absolvováním
bezplatných stáží a kurzů akreditovaných MŠMT v rámci studia
DVPP. Kurzy jsou koncipovány co nejvíce interaktivně s důrazem
na praktické ukázky a nácviky, a povedou je erudovaní odborníci.
Veškeré aktivity pořádané v rámci projektu stejně jako všechny
studijní materiály a podklady připravené k výše uvedeným aktivitám
jsou účastníkům poskytovány zdarma.

Více informací o projektu, jednotlivých aktivitách, kurzech
i přihlášky k nim získáte zde:
• webové stránky projektu: http://icv.mendelu.cz/cz/univerzitalektoru
• e-mail: univerzitalektoru.icv@mendelu.cz
• stáže v MŠ: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, tel. č.: 545 135 217
• kurzy pro učitele MŠ: Mgr. Ivona Skalická, tel. č.: 545 135 232
• kurzy pro učitele ZŠ: Mgr. et Mgr. Lucie Foltová, tel. č.:
545 135 219
Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
 Iva Houbová, ICV MENDELU
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Novinky ve sbírce zákonů
Živnosti
V částce 59/2014 Sbírky zákonů vydané dne 22. 7. 2014 byl pod
č. 140 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Cílem novely zákona je snížit administrativní zátěž podnikatelů, a to
při opakovaném předkládání v minulosti již doložených dokladů
u jiného živnostenského úřadu, přičemž dané skutečnosti zůstávají
nezměněny. Novela zákona dále zneveřejňuje některé údaje, které
jsou v současné době vedeny jako údaje veřejné (adresa bydliště
a místa pobytu fyzických osob), a dále všechny údaje osob, jimž
zaniklo před více než čtyřmi lety poslední živnostenské oprávnění.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Trestní zákoník
V částce 59/2014 Sbírky zákonů vydané dne 22. 7. 2014 byl pod
č. 141 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
Novela zákona docílí plné transpozice směrnic EU v oblasti postihu
trestné činnosti spočívající v obchodování s lidmi, s pohlavním
zneužíváním a vykořisťováním dětí a projevům rasismu a xenofobie,
a dále v oblasti práva na informace o trestním řízení.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2014.
Potraviny
V částce 59/2014 Sbírky zákonů vydané dne 22. 7. 2014 byl
pod č. 139 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona reflektuje významné požadavky zpracovatelského
průmyslu a rovněž zájmů konečných spotřebitelů v souvislosti se
zajištěním jejich práva na zvýšení informovanosti spotřebitelů.
Zpřesňuje se také ustanovení týkající se Potravinářské komory
České republiky. Novela veterinárního zákona dává do souladu
výkon činností mezi Státní veterinární správou a Státní zemědělskou
a potravinářskou inspekcí při výkonu dozoru, a zejména správního
trestání.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Potraviny
V částce 65/2014 Sbírky zákonů vydané dne 1. 8. 2014 byla pod
č. 159 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d),
g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby,
ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. 12. 2014.
Hnojiva
V částce 56/2014 Sbírky zákonů vydané dne 17. 7. 2014 byla pod

č. 131 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na
hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb.,
o skladování a způsobu používání hnojiv.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2014.
Genofond lesních dřevin
V částce 57/2014 Sbírky zákonů vydané dne 21. 7. 2014 byla pod
č. 132 publikována vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu
lesních dřevin.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2014.
Akvakultura
V částce 57/2014 Sbírky zákonů vydané dne 21. 7. 2014 byla
pod č. 134 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro
předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů,
ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. 11. 2014.
Ovzduší
V částce 62/2014 Sbírky zákonů vydané dne 29. 7. 2014 byla
pod č. 155 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2014 (část 1. 10. 2014).
Zaměstnanost
V částce 59/2014 Sbírky zákonů vydané dne 22. 7. 2014 byl pod
č. 136 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl snížit administrativní zátěž zaměstnavatelů, podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením
a upravit kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část 1. 8. 2014).
Pracující důchodci
V částce 66/2014 Sbírky zákonů vydané dne 4. 8. 2014 byl pod
č. 162 publikován nález Ústavního soudu ze dne 10. července
2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba
odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů.
Ústavní soud zrušil část ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a)
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona
č. 500/2012 Sb., tvořenou slovy „;daň se nesnižuje u poplatníka,
který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod
z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění
stejného druhu", a to dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.
 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Přečetli jsme za vás
Zrušení jednotné kauce pro distributory pohonných hmot
V částce 55/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 11. 7. 2014 byl
pod č. 130 publikován nález
Ús t a v n í h o s o u d u z e d n e
13. května 2014, sp. zn. Pl. ÚS
44/13, ve věci návrhu na zrušení
některých ustanovení zákona
č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích
pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů
(zákon o pohonných hmotách),
ve znění zákona č. 234/2013 Sb.
Plé nu m Ús t av n í ho s ou d u
částečně v yhovělo náv rhu
skupiny 18 senátorů Senátu
Parlamentu České republiky

a z r u š i l o u pl y n u t í m d n e
30. června 2015 část zákona
o pohonných hmotách, jehož
obsahem byla jednotná kauce
pro distributory pohonných
hmot ve výši 20 mil. Kč.
Návrh brojil nejen proti jednotné
výši kauce pro všechny distributory pohonných hmot, a to pro
rozpor s ustanovením článku 26
Listiny Listiny základních práv
a svobod, a dále proti právní
úpravě použití kauce v případě,
že dojde k pravomocnému
zrušení nebo k zániku registrace
distributora pohonných hmot.
Úst av n í soud konst atoval,

že stanovení jednotné kauce
n e b yl o j e d i n ý m m o ž n ý m
řešením, avšak v úvahu
přicházela zejména varianta
zákon né úprav y podmínek
stanovení výše kauce, která by
byla zákonodárcem rozumně
odstupňována. Není přitom
vyloučena ani varianta, že by
kauce byla stanovena pouze
pro ty distributory, kteří na trh
pohonných hmot vstupují, a to
na časově omezenou dobu.
Ústavní soud zdůraznil, že
napadená právní úprava může
mít takzvaný rdousicí efekt na
menší distributory pohonných

hmot, spočívající již například
v samotné obtížnosti opatřit
si požadovanou částku kauce,
a proto ji Ústavní soud shledal
vedle uvedených alter nativ
za nejméně šetrnou ve vztahu
k právu podnikání garantovanému člán k u 26 Listiny
základních práv a svobod.

 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

POZVÁNKA NA KONFERENCI
Dnem 31. prosince 2014 ukončuje Kraj Vysočina realizaci (slaďování pracovního a rodinného života, mezigenerační solidarita,
projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné chudoba a sociální vyloučení).
politiky kraje podpořeného z operačního programu Lidské zdroje Osobní účast přislíbila paní ministryně Mgr. Michaela Marksová.
a zaměstnanost. Projekt probíhal v kraji od roku 2012 a v jeho rámci Mezi přednášejícími budou i zahraniční odborníci z Francie
se realizovalo (respektive do konce roku bude ještě realizovat) a ze Slovenska. Účastníci konference se budou moci zapojovat
mnoho aktivit. V každém z okresů
do panelových diskusí, které
se uskutečnilo několik seminářů
tvoří podstatnou část programu
a kulatých stolů pro aktéry rodinné
celé konference. Připraven je také
politiky (obce, firmy, neziskové
atraktivní doprovodný program.
organizace). Bude vydáno celkem
Organizátoři konference rovněž
pět monotematických brožur,
pamatovali na dostatečný prostor pro
dále proběhlo dotazníkové šetření
sdílení informací mezi účastníky akce.
realizované v téměř 400 firmách
Podrobný program a přihláška je na
Kraje Vysočina a byly realizovány
Sociálním portálu Kraje Vysočina >
dvě podpůrné skupiny na podporu
Projekty kraje financované z EU >
nezaměstnaných žen s obtížným
Projekt Rovnost šancí na Vysočině >
postavením na trhu práce.
conference > Závěrečná konference.
Ve dnech 18.–19. září 2014 se
Pro zájemce je účast na konferenci
v hotelu Zámek Valeč v okrese
včetně stravování a doprovodného
Třebíč bude konat druhá (závěrečná)
programu zdarma. Platí se pouze
slavnostní konference s názvem
doprava a ubytování. Na místě
„Rovné šance. Práce. Rodina. =>
účastníci obdrží řadu tištěných
Spokojený občan“. Její program
materiálů – výstupů projektu, které
18. – 19. 9. 2014
je ovlivněn získanými zkušenostmi
obsahují řadu konkrétních nástrojů
Zámek Valeè, okr.Tøebíè
s praktickým zaváděním rodinné
a námětů pro systémové zavádění
politiky v kraji. Realizace projektu
rodinné politiky.
Koná se v souvislosti s 20. výroèím vyhlášení Mezinárodního roku rodiny OSN.
potvrdila, že řada rodin v kraji se
Z v e m e v š e c h n y, j i m ž n e n í
Záštitu nad konferencí pøevzali
paní ministrynì práce a sociálních vìcí Mgr. Michaela Marksová
potýká s problémy, které samy
problematika rodin Kraje Vysočina
a pan radní Kraje Vysoèina pro oblast sociálních vìcí a prorodinné politiky Mgr. et Bc. Petr Krèál.
lhostejná, a těšíme se na setkání.
nezvládnou (nezaměstnanost,
Vstup zdarma!
chudoba). Proto se konference
 Ivana Matoušková
bude věnovat také tématům
odbor sociálních věcí
vyhlášeným Organizací spojených
telefon: 564 602 823
národů u příležitosti 20. výročí
e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz
Mezinárodního roku rodiny
Pøihlášky zasílejte na e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz.
Více informací: www.kr-vysocina.cz/rodinny_portal

7DWRDNWLYLWDMHSRĜiGiQDYUiPFLSURMHNWXÄ5RYQRVWQD9\VRþLQČYNRQWH[WXWYRUE\NRQFHSFHURGLQQpSROLWLN\NUDMH´&=NWHUêMH¿QDQFRYiQ]SURVWĜHGNĤ(6)
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Ve dnech 3. až 15. září 2014
Jedná se o společné letecké cvičení příslušníků Armády České republiky
s armádami členských států NATO.

Intenzivní výcvik bude probíhat ve dnech 8. - 12. září.
Letouny budou primárně startovat a přistávat na letecké
základně Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.
Součástí cvičení jsou ostré střelby na leteckých střelnicích ve
Vojenských výcvikových prostorech Libavá a Boletice. Během
cvičení se budou letouny převážně pohybovat nad Olomouckým,
Jihočeským krajem a krajem Vysočina, zejména pak v okolí
letiště Náměšť nad Oslavou a vojenského útvaru Bechyně.

Omlouváme se
za zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení
Ample Strike 2014
Kontaktní osoba:

npor. Mgr. Josef Daňhel
Styčný důstojník
tel: 702 000 544
email: amplestrike@seznam.cz
web: www.lznamest.army.cz www.airn.nato.int

290914JUL14-IEAS-01
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Vysočina - zdravá, čistá, bezpečná

–

PROGRAM:

Masarykovo náměstí, Jihlava
10:00 – 13:00 Program pro děti, školy
- zábavné dopoledne a soutěže s promotýmem Kraje Vysočina
13:00 – 13:30 Naučte se ZACHRÁNIT ŽIVOT
- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina slaví 10 let
13:30 – 15:00 Oslava svátku seniorů – Dechová kapela Vysočinka
15:00 – 15:30 Naučte se ZACHRÁNIT ŽIVOT
- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina slaví 10 let
15:30 – 16:30 Dětský program – Václav Upír Krejčí, Jů a Hele
16:30 – 17:00 Čisté životní prostředí – zdravý životní styl a čisté ovzduší Vysočiny
17:00 – 18:00 Koncert - Miroslav Žbirka s kapelou
18:00 – 21:00 Vystoupení finalistů soutěže Vysočina hledá talent
V průběhu celého dne se můžete naučit základy první pomoci a získat diplom záchranáře.
Naučíte se např.: ošetření zlomenin, popálenin, zastavení krvácení, nepřímou masáž srdce,
zprůchodnění dýchacích cest a další rady a návody chování se v krizových situacích.

Těšit se můžete také na:

-

Ukázky a prodej včelařských produktů, nahlédnutí do života včel, vědomostní soutěže
Ukázky měření kvality ovzduší „Víte co dýcháte?“
„Jízda do stanice recyklace“ – přineste na náměstí starý spotřebič a vyhrajte nový
BESIP – simulátor dopravní nehody
Ukázky policejní a hasičské techniky

Můžete se zasoutěžit a vyhrát zajímavé ceny.
Vstup zdarma.

