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Vysočinská města
našla nové partnery

Novým partnerským městem Třebíče se stává Rachiv,
a Žďár nad Sázavou se
dohodl na partnerství
s Chustem.
Pavel Bajer
Region

Již čtyři významná vysočinská města mají své partnery na Zakarpatí. K
Jihlavě a Pelhřimovu se připojili Třebíč a Žďár nad Sázavou.
Jihlava podepsala v roce 2010 partnerskou smlouvu se Zakarpatskou
metropolí Užhorodem a Pelhřimov
v roce 2012 uzavřel stejnou formu
spolupráce s Mukačevem.
Před několika dny podepsala Třebíč partnerství s Rachivem a Žďár
nad Sázavou s Chustem.
„Viděli jsme tam historii. I tu, kterou v Rachivu psala Česká republika,
vlastně tehdejší Československo. Vzalo
nás to za srdce,“ sdělil k partnerství

Sloupek

VŘSR! WTF?

Bývalo nemyslitelné, že by
někdo neznal zkratku VŘSR. Nebo ROH, SSM, NF, LM,
KSČ. Dnes je běžné, že to lidé
neznají. VŘSR?, zakroutila
hlavou mladá dívka, které
jsme se v redakci zeptali. Je
pravdou, že ve škole již VŘSR nazývají pouze Říjnovou
revolucí.
Vysmívat se jim nemá cenu.
Každá doba má své zkratky, a
muzikant Mládek z nich kdysi dokonce vytvořil písničku:
Z PLR do MLR jel jsem přes
ČSSR, SNB mé DKW si stoplo
na TK…
Ti starší dnes možná nebudou rozumět diskuzi školáků,
z nichž jeden dostal sedmičku ze ZSV, a druhý se ten den
musí učit na VDO.
A zcela stoprocentně nebudou ani vzdáleně v obraze,
když by nakoukli dítěti do
mobilu a přečetli si zkratky
jako WTF, OMG, XOXO nebo
LOL. O čem si to asi ten náš
syn (dcera) píše? Ta první
zkratka by asi vyjádřila jejich
důrazné podivení se nad tím
VŘSR, které dnes „slaví“ 100
let: WTF? (Co to ksakru je?)
Petr Klukan

Chust

Rachiv

Více než 32tisícové zakarpatské město na soutoku řek Riky a Tisy, nacházející se 10 kilometrů severně od hranic s
Rumunskem. V letech 1938 – 1939 bylo
hlavním městem Podkarpatské Rusi.
Mezi významné chustské rodáky patří
režisér Antonín Moskalyk.

Více než 15tisícové město na východě Zakarpatí. Mezi významné rachivské
rodáky patří kanovník litoměřické katedrální kapituly Ladislav Kubíček.

s Rachivem třebíčský starosta Pavel
Janata (KDU-ČSL). To se zrodilo právě při návštěvě třebíčské delegace
tohoto zakarpatského města.
Spolupráce vysočinských měst s
protějšky ze Zakarpatí se odvíjejí
od partnerství Zakarpatské oblasti
Ukrajiny s Vysočinou, které trvá již
deset let.
„Kraj Vysočina stál jen na začátku
nových partnerství, jak budou naplněna konkrétními činy, záleží na jejich
samosprávách. Vidím velké odhodlání
si navzájem pomoci, a o tom je part-

nerství mezi regiony i městy,“ vyjádřil se hejtman kraje Jiří Běhounek
(ČSSD) ke spolupráci vysočinských
měst se zakarpatskými partnery.
Kraj se na Zakarpatí od roku 2008
podílí na 150 projektech, na které
doposud uvolnil více než 50 milionů
korun.
Nemusí však zůstat pouze u partnerství čtyř vysočinských a zakarpatských měst. Podle informací Kraje v současné době jedná o budoucí
spolupráci Chotěboř s Tjačivem, a
nové partnery na Zakarpatí hledají také Nové Město na Moravě nebo
Jaroměřice nad Rokytnou.

Faru v Třešti navštívil zloděj
TŘEŠŤ (kra) – Hodně netradiční případ vloupání vyšetřují od víkendu strážci
zákona v Třešti na Jihlavsku. Pátrají totiž po lapkovi, který se chtěl obohatit na úkor
místních farníků. Jenže z fary nakonec odešel s nepořízenou. Podle všeho se mu
totiž nic ukrást nepodařilo. Jen po sobě zanechal několikatisícovou spoušť. Poškodil okno a dveře v celkové výši škody tři tisíce korun. „Pachatel vnikl na oplocený
dvůr farnosti, poté vypáčil okno. Když se dostal do obytné části, vypáčil ještě dveře od
kanceláře,“ popisuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Po zloději zatím policisté pátrají marně. Případ ale šetří kvůli podezření ze spáchání přečinu krádeže
vloupáním a porušování domovní svobody.

Kolem Jihlavy na D1 bez
poplatku? Nejdřív v r. 2019

JIHLAVA (pab) - Zlepšení
dopravy v Jihlavě i ulehčení od
husté dopravy ve špičkách průmyslovým zónám.
Z tohoto důvodu chce Město
vyjmout ze zpoplatnění přibližně sedmikilometrový úsek dálnice D1 u Jihlavy mezi Velkým
Beranovem a Pávovem.
Radnice si od toho slibuje
vytvoření jakéhosi severního
obchvatu města. Již nyní je jasné, že na příští rok toho Město
nedosáhne, protože Ministerstvo dopravy už rozhodlo o úsecích dálnice, které budou v roce
2018 bez poplatku.
Náměstek jihlavského primátora Vratislav Výborný (ČSSD) JL

potvrdil, že Město ministerstvu
návrh předloží na rok 2019.
„Mám již domluvenou schůzku
s panem ministrem, a doufám, že
ho přesvědčím,“ sdělil náměstek
Výborný.
Podle mluvčího Ministerstva
dopravy Tomáše Neřolda nebyl
zatím na D1 od zpoplatnění vyjmut žádný úsek D1 mezi Prahou
a Brnem.
„Pokud Jihlava o to požádá, je
to možné posoudit pro sezonu
2019,“ doplnil Neřold.
Dodal, že úsek dálnice osvobozený od poplatku musí splňovat
určitá kritéria. Například musí
tvořit přirozený obchvat města.

ŠESŤÁCI ze stonařovské základní školy mají ještě na volbu povolání čas, ale jasno mají
v tom, jaké předměty je ve škole baví.
Foto: Petr Klukan

Co z nás bude? Voják, kuchař…?

Bytová designérka, fotografka, číšnice, zemědělec, voják, novinářka, „ajťák“, kuchař, myslivec, letuška, kadeřnice… Tak vidí své budoucí povolání děti
se šesté třídy Základní školy Stonařov. I když se jim
jejich plány s největší pravděpodobností ještě mnohokrát změní, nyní mají tito jedenácti a dvanáctiletí
školáci jasno.
Je jich dvaadvacet a téměř jednohlasně se shodují

na tom, že škola je sice baví, ale že mají radši prázdniny. Moc dobře ale ví, že kdyby se neučili, tak že
nebudou mít jednou tak velkou možnost získat dobrou práci. I když mají na výběr střední školy ještě
téměř čtyři roky, řeší ho už nyní.
Nejen jim může v rozhodování pomoci dnešní
příloha JL uvnitř listu. Více na stranách 5 až 10.
-lb-

O budoucnosti si s dětmi povídejte

Kdy je dobré s dětmi začít
řešit jejich budoucnost? Otázka pro Milenu Musilovou, třídní
šesťáků ze ZŠ Stonařov.

Volba povolání je každoročně s nástupem podzimu aktuální hlavně pro žáky devátých tříd. I přesto, je vhodné
budoucnost řešit s mladšími
dětmi?
Samozřejmě, i když než dojdou do deváté třídy, stokrát se
jejich výběr ještě změní.
Málokdo ví v 11 letech, čím
by jednou chtěl být, nebo neví

Milena
Musilová
to přesně.
Takže kdy je ideální o tom,
co bude „po základce“, začít
mluvit?
Pořád – s dětmi si o jejich
budoucnosti musíte povídat.

Není vůbec dobré, že rodiče si
v posledních letech se svými
potomky málo povídají.
Nechají je u televize, u počítačů, a vůbec si jich nevšímají.
Přitom povídat si s nimi, je to
nejlepší, co mohou udělat.

Měla byste radu pro rodiče
deváťáků, jak svým potomkům poradit s volbou střední
školy?
Aby byli soudní! Většina z nich
totiž vidí ve svém dítěti víc, než
na co má, než co zvládá.
-lb-

