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Anketa na webu
PAMÁTKY
Redakce iDNES.cz vybrala pětici
památek v Kraji Vysočina, které
potřebují nutně opravit. Vyberte
tu, která si zaslouží zachránit.

JIHLAVA, TŘEBÍČ, HAVLÍČKŮV BROD, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PELHŘIMOV

DOPRAVA Terminál pro biatlon
Nové Město chystá autobusové
linky, zázemí a časem i MHD Strana B2

Počasí v kraji

ROZHOVOR Fáma Arsenal
Theo Gebre Selassie se těší
na fotbal do Brém Strana B4

30 °C/34 °C
17 °C/21 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

Táňa Marečková
Žďár nad Sázavou
9 let

» Pojedeme na vodu

Že se nebudu konečně muset učit.
A taky na výlet s našima, pojedeme totiž na vodu. Konkrétně plánujeme řeku
Sázavu. Teď se na odpočinek od školy
těším, ale až budou prázdniny končit,
tak se mi tam bude chtít. Hlavně za kamarádkama, se kterýma je legrace.

Prázdniny! Děti ze třetí třídy základní školy ve žďárském zámku si užívají volnosti. Právě jim skončil školní rok.

» Podívám se do ciziny

Nemůžu se dočkat, až pojedeme s rodiči na dovolenou někam do zahraničí.
Přesné místo ještě nevím, ještě jsme
se o tom doma tolik nebavili. Ale i tak
se už teď moc těším. A taky na to, že
něco dostanu za vysvědčení, když
jsem měla samé jedničky.

Anežka Miškovská
Žďár nad Sázavou
9 let

» Těším se na babiččin tábor

Já se nejvíc těším na tábor k babičce.
Není to takový ten klasický, které se
běžně pořádají. Ona dělá každý rok takový dobrodružný tábor u sebe na chatě jen pro nás vnoučata. Bývá to hodně zábavné, hledáme vzkazy a podle
nich pak také poklad. To mě moc baví.

Josef Sejkora
Žďár nad Sázavou
9 let

» Prázdniny na chatě

Těším se, až pojedu na farní tábor do
Březiny. O prázdninách se také chystáme jet s rodiči na naši chatu, tam se
mi hodně líbí. Těším se taky na to, že
dostanu něco za vysvědčení. Rodiče
mi slibovali nějaké překvapení.

Foto: Petr Lemberk, MF DNES

Na prázdniny odchází
ze škol stále méně dětí
Školní rok skončil. Žáci a studenti si včera zašli pro
vysvědčení, dnes už mají volno. Až do září. Naopak
plno práce asi budou mít odborníci a úředníci. Dětí je
stále méně, školy budou muset postupně slučovat.

J

e to tady. Děti včera dostaly
vysvědčení a rozutekly se na
prázdniny. První prázdninovým dnem jim dnes začíná
dvouměsíční volno.
„Jsem spokojená s vysvědčením, ale už se nemůžu dočkat, až
odložím učení,“ prohlásila Táňa
Marečková, žákyně 3. třídy.
Že jsou vysvědčení rozdána
a budou prázdniny, si pochvalují
také učitelé. „Bylo to náročné, ale
o prázdninách si konečně všichni
odpočineme. Chystáme se do
Chorvatska,“ říká s úsměvem učitelka 4. základní školy ve Žďáře
nad Sázavou Pavla Porubská.
Podle ní si děti z její třídy od loňska známky o něco zhoršily. „Třetí
třída už je pro děti o něco náročnější než ty předchozí dva roky,“ vysvětluje učitelka.
S letošním vysvědčením jsou ve

4. základní škole ve Žďáru nad Sázavou jinak spokojeni. „Všichni
prospěli, nemáme žádné postupky, tedy žádná pětka nepadla.
Žáci, kterých máme přes osm set,
měli letos celkově lepší hodnocení
než třeba loni. To propadli čtyři,“
říká ředitel Jaroslav Ptáček.
„Třeba v naší specializované třídě s rozšířenou výukou matematiky má asi třetina žáků samé jedničky nebo prospěla s vyznamenáním,“ vyzdvihl ještě Ptáček.
Polepšení dětí zaznamenali
i v Jihlavě. „U nás jsme měli 414 vyznamenání. Letos propadlo deset
žáků, což je o čtyři méně než loni.
Děti se polepšily,“ uvedla ředitelka
jihlavské Základní školy Seifertova
Stanislava Prokešová.
Dětem a učitelům začaly prázdniny, odborníkům ale přibývají starosti. Počet žáků a studentů na Vy-

sočině se totiž stále snižuje. Lavice
nadobro opustilo 4 269 žáků základních škol, což je o tři stovky
méně než loni a nejméně za posledních několik let.
Ještě víc se pokles počtu studentů dotýká středních škol. Dvě se
kvůli nedostatku studentů budou
muset spojit v jednu. „V příštím
roce se sloučí Střední škola Kamenice nad Lipou a Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště
Pelhřimov,“ řekl Miroslav Pech

VYSOČINA (dza) Brány do školních budov se zavřely, vysvědčení byla rozdána. S těmi lepšími
mohou děti na zajímavý výlet.
Třeba školáci nejen ze Žďáru
nad Sázavou se mohou přenést
v čase. Dnes ve dvě hodiny odpoledne vyjede ze žďárského autobusového nádraží historický autobus Škoda ŠL.

Páter Josef Pospíšil působí už dvacet let ve známém číhošťském kostele. Proč tam před oltář stále jezdí lidé z celého světa?
ČÍHOŠŤ Kvůli událostem v padesátých letech znají venkovský kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti lidé v celé republice i daleko za
hranicemi. Už dvacet let v něm působí páter Josef Pospíšil.
Proč tam přišlo o poslední půlnoční mši jen deset lidí? Co zjistil
při pátrání po hýbajícím se křížku,
který zabavila Státní bezpečnost?
A považuje kostel v Číhošti za zázračné místo? I na to odpovídá
v čase, kdy uplynulo 110 let od narození později umučeného pátera
Toufara. Pospíšil také ukázal, co
napsal v kostele Josef Škvorecký.

A kdy jste poprvé vešel do číhošťského kostela?
Asi v roce 1954, tehdy zde působil
páter Kavřík.
V té době, pouhé čtyři roky po
smrti pátera Toufara, to muselo
být vše ještě hodně živé.
Já jsem od některých místních slyšel, že o tom raději nemluvili ani
doma. A děti, když přišly do ledečské školy, tak se jim posmívali: Co
to v té Číhošti děláte? Páter Kavřík
ale už tenkrát vyloučil, že by křížek
rozpohyboval nějaký mechanismus vyrobený z provázků. To nefungovalo ani při následné rekonstrukci, což zaznělo i před soudem.

Na faře Páter Josef Pospíšil

poprvé vešel do číhošťského
kostela v roce 1954.
Foto: Jaroslav Šnajdr, MF DNES

Co je dnes v číhošťském kostele
jiné, než bylo v nechvalně proslulých padesátých letech, kdy sem
jezdila StB?

z krajského odboru školství. „Úsilí
kraje o přizpůsobení kapacit jím
zřizovaných středních škol demografickému poklesu bude pokračovat i v budoucnu,“ doplnil. Nevyloučil tak další změny v síti středních škol.
Na Vysočině bylo na konci školního roku 75 středních škol a 262
škol základních. Žádná činnost neukončí, všechny by měly v září znovu otevřít.
Zuzana Kudrnová
(s využitím ČTK)

Za vysvědčení na loď nebo
na historický autobus

Pátrám po křížku z Číhoště, říká tamní farář

Kdy jste poprvé v životě slyšel
o číhošťském zázraku?
Hned v roce 1949, to mi bylo jedenáct roků. Jsem rodák z Mrákotína, který leží mezi Hlinskem
a Skutčí. Už tehdy od nás lidi do Číhoště jezdili.

B

Prohibice ve městě začíná
Od zítřka se nesmí ve Žďáře
popíjet na veřejnosti Strana B2

Opilci po rvačce
vyhrožovali
policistům zabitím

Anketa:
Na co se nejvíc
těšíte o letošních
prázdninách?

Anna Šotolová
Žďár nad Sázavou
9 let

SOBOTA 30. 6. 2012
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Dříve zde byl dřevěný obětní stůl,
od roku 1998 je tu nový z kamene.
V tom roce 1998 se zde nečekaně
objevil křížek na okně. Slyšel jste
o tom?
Slyšel. Ale připomeňte, jak
se to tehdy odehrálo?
Bylo jedenáctého prosince, přesně
49 let po začátku číhošťských událostí. Venku leželo čtyřicet centimetrů sněhu, bylo mrazivé počasí.
Tehdejší biskup a nynější kardinál
Dominik Duka zde světil kamenný
oltář. Ženy připravovaly ve farní
kuchyni občerstvení. A najednou
se tam na zamrzlém kuchyňském
okně objevil kříž.
Co vás v té chvíli napadlo?
Sám biskup Dominik Duka řekl:
„Je to zajímavé.“ Viděl to i tehdejší
starosta Číhoště.

» Pokračování na str. B3

Ten zadarmo sveze děti, které
skončily letošní rok s vyznamenáním na vysvědčení. Projížďka zamíří směrem k areálu Vagon
v Polničce. Autobus, který jezdil
po českých silnicích v sedmdesátých a osmdesátých letech, je pak
od půl páté poveze zpátky na
žďárské nádraží.

» Pokračování na str. B2

JIHLAVA (vok) Je to jen něco přes
měsíc, co se jihlavští policisté stali
terčem útoku agresivní skupinky
lidí. Totéž se jim málem stalo ve
středu večer.
Hlídka přijela vyšetřit rvačku
čtyř podnapilých agresivních lidí
v ubytovně na Pávovské ulici. „Jeden z útočníků policistovi agresivním a brutálním způsobem vyhrožoval usmrcením,“ uvedl komisař
Radim Novák. I když se útočníci
bránili zatčení, k napadení mužů
v uniformě tentokrát nedošlo.
Všichni čtyři agresoři, někteří
po ošetření v nemocnici, skončili
v poutech. Dva z nich putovali na
záchytku. U útočníků policisté zajistili i dvě plynové pistole.

Čelním sklem
auta prolétlo
brzdové obložení
z náklaďáku

JIHLAVA (iDNES.cz) Jen málo chybělo, aby cesta 38letého muže po
dálnici D1 skončila ve středu večer
tragédií. Předním sklem mu proletěla část brzdového obložení, která se uvolnila z náklaďáku. Dvaceticentimetrový kus kovu se zastavil
kousek od hlavy řidiče.
Nehoda se stala krátce po osmnácté hodině na stém kilometru
dálnice ve směru na Brno. V levém
pruhu po ní jel řidič s Volkswagenem Multivan. „Do čelního skla
mu náhle narazila část brzdového
obložení z nákladního vozidla, které jelo v pravém jízdním pruhu. Zastavilo se o sluneční clonu,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Šofér auta přejel do odstavného
pruhu, zastavil a přivolal policii.
„Řidič byl převezen do jihlavské nemocnice k lékařské prohlídce, bez
zranění byl propuštěn,“ dodala
mluvčí. Na autě vznikla škoda za
dvacet tisíc korun. Řidič neznámého náklaďáku pokračoval v cestě.

INZERCE

KAŽDÝ DESÁTÝ Z NÁS JE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ
Přibližně každý desátý obyvatel České republiky (dle dat ČSÚ z r. 2007) má přiznaný status osoby se zdravotním postižením (OZP). Zdravotní postižení přináší řadu omezení.
Zvláště v okamžiku vstupu na pracovní trh se toto omezení stává vážnou překážkou.
Zaměstnavatelé vnímají tuto skupinu často jako potenciální problém a ohrožení výkonnosti své firmy. Situaci zaměstnávání OZP proto dlouhodobě věnuje zvláštní pozornost
jak stát, tak i řada profesních organizací a zájmových sdružení.
Skupina zdravotně postižených je velmi rozmanitá a kromě vozíčkářů, nevidomých
a neslyšících zahrnuje také skupinu lidí, jejichž postižení není na první pohled příliš
patrné. Astmatici, diabetici nebo třeba lidé s duševním onemocněním - i takoví lidé
obtížně hledají pracovní uplatnění. Významnou pomoc jim může nabídnout pracovní rehabilitace, kterou zabezpečují a financují krajské pobočky Úřadu práce České
republiky (ÚP ČR).
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného
zaměstnání pro OZP. Právo na pracovní rehabilitaci má nejen každý člověk uznaný
orgánem sociálního zabezpečení jako invalidní (OZP), ale také ten, kterému byla
invalidita odebrána v posledních 12-ti měsících či člověk dočasně práce neschopný na
základě doporučení ošetřujícího lékaře. Žádost o pracovní rehabilitaci může OZP podat
na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR příslušné podle místa jejího bydliště.
Cílem projektu MPSV ČR, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, je
podpořit rozvoj pracovní rehabilitace v ČR a změnit systém posuzování zdravotního
stavu OZP stanovením okruhu jejich funkčních schopností (ergodiagnostika) a systému
využití jejich disponibilního pracovního potenciálu. Snahou je propojit v tomto regionu
významné partnery podílející se na procesu pracovní rehabilitace (krajská pobočka ÚP
ČR, zaměstnavatelé, zdravotnické zařízení, poradenské a vzdělávací organizace, neziskové organizace a další subjekty).
Pro více informací se obracejte na dodavatele veřejné zakázky projektu „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (zkr. PREGNET) Vzdělávací společnost
EDOST, s. r. o., www.edost.cz, nebo na internetové stránky www.pracovnirehabilitace.cz

