JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Otevření výstavy „Kulturně-historická paralela českého a srbského národa” za účasti
představitelů JMK
Termín: 18. – 21. 1. 2011
Ve dnech 18. – 21. 1. 2011 proběhla cesta představitelů JMK do partnerského regionu
Šumadija. Představitelé JMK se během cesty setkali s místní samosprávou opštiny Lapovo.
Poté navštívili Dům zdraví v Lapovu, kde proběhla prohlídka sanitního vozidla po ročním
provozu, stejně jako stomatologické ambulance, která za poslední rok vykázala obrovský
nárůst pacientů. Sanitní vozidlo v hodnotě 1,8 milionu a přístrojové zařízení stomatologické
ordinace za více než milion korun ambulanci předal 26. 1. 2010 v Srbsku zástupcům Lapova
hejtman Michal Hašek.
V podvečer byla slavnostně zahájena vernisáž putovní výstavy „Kulturně-historická
paralela českého a srbského národa“na téma národních svátků obou zemí. V průběhu večera
předala paní Anna Matějková prestižní Cenu F. A. Zacha docentu českého jazyka a literatury
Filologické fakulty Univerzity v Bělehradě Jaromíru Lindovi. Vernisáž proběhla za velkého
zájmu médií.
Delegace se navštívila budovu Sokolovny, kde se účastnila slavnostního vystoupení
mladé sokolské generace. JMK přispěl 43 000 € na rekonstrukci Sokolovny v Kragujevaci.
Celkový rozpočet projektu byl 86 705 € (43 705 € poskytlo Město Kragujevac). Budova byla
vybudována již v roce 1929 z německé válečné reparace a je historickým skvostem města. Je
státem chráněným kulturně-historickým objektem. Byla sídlem sokolské organizace v
Kragujevaci pro dělnickou kolonii v Kragujevaci. Budova, stejně jako tělocvična, byla
zruinovaná a neudržovaná a nebyla používána. Tato budova má význam i pro další části
města: Stará dělnická kolonie, Palilula, Bagremar a další. Tyto části města mají čtyři základní
a jednu střední školu. Děti z těchto škol jsou členy gymnastického sdružení sokolské
společnosti v Kragujevaci. Po prohlídce budovy se delegace JMK přesunula přes park
Šumarica k dalšímu projektu. Tzv. projekt „linka 112“, Formování Situačního centra a Call
centra města Kragujevace pro mimořádné situace. JMK přispěl na tento projekt částkou
25000 €. V rámci projektu bude Město Kragujevac formovat v souladu se Zákonem o
mimořádných situací (Úřední věstník Republiky Srbsko, č.111/2009) Centrum pro řízení při
mimořádných situacích, v jehož rámci by fungovalo i školící centrum pro řízení při
mimořádných situacích. Stejně tak město zajistí prostředky pro vypracování projektu, dále
také pro provedení prací na adaptaci a rekonstrukci „Vily Čomić“, v jejichž prostorách by
bylo centrum umístěno. Město by zajistilo potřebná svolení a povolení pro implementaci
projektu. Vila je nyní vybydlena, bez oken, dveří. Vybudováním centra se region Šumadija
stane prvním v Srbsku, který bude disponovat takovýmto situačním centrem.

