
Vysočina/Brno (kid,jis) • Výstřední 
rodinka z Vysočiny hledá svůj stánek. 
Tam zatím zpívá originální veletržní 
band. Došly brambory. Tak vypadala 
letošní prezentace našeho kraje na 
velkém veletrhu cestovního ruchu 
RegionTour v Brně. 

Návštěvníkům veletrhu se představila nová orga-
nizace cestovního ruchu Vysočina Tourism. Tu kraj 
založil jako svoji příspěvkovou organizaci zejména 
proto, aby mohl lépe koordinovat turistické nabíd-
ky na Vysočině. 
„Nová příspěvková organizace kraje Vyso-

čina se bude zabývat především koordinací 
rozvoje cestovního ruchu ve smys-
lu služby poskytované veřejné-
mu i soukromému sektoru. Bu-
doucí úloha nové organizace je 
spolupráce s podnikatelskými 
subjekty a maximální snaha ori-
entovat se na organizaci infor-
mačních a servisních služeb pro 
turistický region Vysočina a na 

Kraj je na špici
Statistika prokázala, 
že na Vysočině se žije 
nejlépe.
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Reforma policie
Poslanci z Vysočiny 
se přidali k úsilí kraje 
a starostů vybojovat 
policejní ředitelství.
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Hrozba trvá
Lidé se stále bojí 
ledu, který odlétává 
z větrných elektráren na 
silnice.
 strana 6

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz
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AKTUÁLNĚ S RADNÍM

V poslední době jsem sám sebe nachytal u něčeho, co jsem v životě 
kladl až na druhé místo. U peněz. Totiž v profesním myšlení vztahu-
jícímu se k oblasti, za kterou nesu v radě kraje spoluodpovědnost, 
se asi nic jiného nedá očekávat. Mé uvažování a jednání je ve vět-
šině případů směrováno k převracení peněz, debatování o jejich ob-
jemu v krajské kase, či o finančních strategiích a kalkulacích. 

Téměř jsem zapomněl na to, co pro mne bylo donedávna na místě 
prvním. Připomněl jsem si, že je to především dobrá vůle, co moti-
vuje a pohání mnohé z nás vykonat něco pro sebe samé či pro dru-
hé. K tomu, aby se dílo poda- řilo je potřeba pros-
tě chuť a potom je vše na správné cestě. 
Druhým předpokladem je nalezení pro-
středků, díky kterým se za- mýšlený cíl zdo-
lává. Nadepsal jsem si pe- níze. Ano, to jsou 
jisté prostředky, ale nemu- sí být jediné. I ji-
ný druh motivace se může také stát nástro-
jem, díky kterému doká- žeme kolem se-
be stále ještě produko- vat dobré vě-
ci. Pokud je náš záměr 
okořeněn přesvědče-
ním o jeho smyslupl-
nosti a účelnosti, tak 
je okruh zavřen. 

Jsem velice rád, že 
kolem sebe stále 
nalézáme lidi po-
dobného smýšlení. 
Ačkoli neumím vy-
hodnotit, kolik jich 
v naší společnosti 
je, jejich dobrá vůle 
nám všem pomáhá. 

Miroslav Houška,
radní kraje 

Vysočina

Vysočina byla vidět
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Pohádková Telč hájí svůj titul. Foto: archiv

Telč obhajuje titul nejpohádkovější zámek
Vysočina (kid) • Až do 
25. března mohou lidé 
svými hlasy rozhodnout, 
který z českých a morav-
ských hradů a zámků je 
nejpohádkovější. Anketa 
probíhá druhým rokem, 
držitelem titulu a vítě-
zem prvního ročníku je 
zámek v Telči.

Vysočinu letos v soutěži repre-
zentují zámky v Jaroměřicích nad 
Rokytnou, Náměsti nad Oslavou, 
Telči a hrad v Lipnici nad Sáza-
vou. Hlasování probíhá na strán-
kách Národního památkového 
ústavu www.npu.cz, ústav je vy-
hlašovatelem ankety.

podporu prodeje. Má vytvořit postupně sys-
tém, který je obvyklý ve vyspělých turistic-
kých destinacích,“ popsala úlohu nové organi-

zace náměstkyně hejtmana pro regionální roz-
voj Marie Černá (SNK ED). Krajskou příspěv-

kovou organizaci pomohla představit 
také výstřední rodinka z Vysoči-
ny, která se po celou dobu veletr-
hu domáhala po celém výstavišti 
informací o našem regionu a sou-
časně upozorňovala veřejnost na 
zajímavý doprovodný program.

(Pokračování na str. 2)

Hejtman Miloš Vystrčil s ředitel-
kou Ivanou Mahelovou předsta-
vili novou organizaci Vysočina 
Tourism. Foto: archiv kraje

Pro jaké hrady a zámky z Vysočiny je možné hlasovat:
Lipnice nad Sázavou, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou, Telč.

Kde hlasovat: www.npu.cz
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Vysočina (kid) • Vyso-
čina už dávno není 
chudým krajem s vy-
sokou nezaměstnaností 
a malými vesničkami, 
kde lišky dávají dobrou 
noc a brambory s ko-
zím mlékem přejí dobré 
poledne. Vysočina je 
nejlepší místo pro život, 
s rychle se rozvíjejícím 
obchodem a službami 
a dobrým základem pro 
další růst.
Dokazuje to nejnovější dokument 

z dílny krajského analytického od-
dělení. Analytici zpracovávali úda-
je za několik let a porovnávali kra-
je mezi sebou. Snažili se zjistit, ne-
jenom jak na tom kraj je, ale jak 
rychle se vyvíjí právě ve srovnání 
s dalšími českými regiony. A čís-
la jsou velice zajímavá a pro oby-
vatele Vysočiny lichotivá. „Tolik 
charakteristických a zároveň prav-
divých informací o českých regio-
nech na jednom místě jinde nena-
leznete,“ komentoval dokument 
hejtman Miloš Vystrčil (ODS).
Například co se týká ekonomic-

kého rozvoje, patří našemu kraji 

druhé, či třetí místo mezi čtrnác-
ti kraji. Produktivita práce roste na 
Vysočině téměř nejrychleji. Abso-
lutní prvenství jsme získali v uka-
zatelích, které svědčí o kvalitě ži-
vota – například čistota životního 
prostředí, nízká krimitalita, či vý-
voj mezd. 
Analytici hodnotili všechna mož-

ná odvětví činnosti a různé uka-
zatele: příjem domácností po za-
placení všech poplatků, investice, 
které v budoucnu ponesou práci 
pro lidi, nezaměstnanost, zahra-
niční investice, počet vysokoško-
láků, ale třeba také čistotu ovzdu-
ší či průměrnou délku života. Kro-
mě toho, že zpracovali konkrét-

ní údaje do přehledných tabulek 
a grafů, které jsou k vidění na je-
jich webových stránkách analyti-
ka.kr-vysocina.cz, vydali také zá-
věrečný hodnotící graf, který shr-
nuje všechny tyto údaje do jedno-
ho. Z něj vyplývá, že Vysočina se 
ze všech krajů rozvíjí nejrychleji. 
A to je nejlepší zpráva.

Náš kraj je nejlepší místo pro život

Nemocnice získala ISO

Třebíč (kid) • Třebíčská nemoc-
nice hlásí dobrou zprávu. Získa-
la certifikát kvality ISO. 
To znamená, že pravidla prá-

ce všech jsou nastavena tak, 
aby bylo riziko chyb minimální, 
škody při chybách co nejmen-
ší a snadno napravitelné a hlav-
ně tak, aby se na chyby přišlo co 
nejdříve.
Certifikát ISO je mezinárodní 

norma, která se uplatňuje ve fir-

mách i dalších institucích. Pro-
ces jeho získání je poměrně slo-
žitý a přísný a podnik musí pro-
kázat, že tyto normy opravdu 
plní. Navíc nemá certifikát na-
vždy, ale jeho plnění prochází 
přísnou kontrolou. 
Kromě certifikátu ISO pracuje 

nemocnice i na získání akredita-
ce. Tedy podobné normy, přísně 
zpracované konkrétně pro zdra-
votnická zařízení.

(Pokračování ze str. 1)
V kufru vláčela překvapení pro 

labužníky – bramborovou poma-
zánku. „Skvělá pomazánka z vy-
sočinských brambor měla jedi-
nou chybu – došla již první den 
večer. K dispozici jsme však do-
stali originál receptu,“ prozradi-
la Eva Neuwirthová z krajského 
úřadu. 
Pro návštěvníky krajské expozi-

ce byla po celou dobu připravena 
zábavná vyhledávací soutěž o ce-
ny. Vysočina vystavuje už od ro-
ku 2002 společně s městy své-
ho regionu. I v letošním roce stá-
nek kraje svou expozicí obohatila 
města Žďár nad Sázavou, Třebíč, 
Telč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, 
Třešť, Jemnice, Moravské Budě-

jovice, Bystřice nad Pernštejnem, 
Nové Město na Moravě, Cho-
těboř a Velké Meziříčí. Posled-
ní dvě jmenovaná města navíc na 
veletrhu hned v prvních hodinách 
představila nové publikace o his-
torii a lidových pověstech.
Návštěvníky krajské expozi-

ce hned v prvním dnu veletrhu 
ke stánku lákala nejen rozšířená 
nabídka propagačních materiálů 
kraje a měst, ale i originální hu-
dební produkce přímo šitá na mí-
ru letošnímu veletrhu v režii cha-
rismatického Petra Píši. Jedno-
rázové vystoupení na třímístném 
velocipédu vyzdobeném charak-
teristickými znaky Vysočiny mě-
lo mezi návštěvníky mimořádný 
ohlas.

Vysočina byla vidět

NÁŠ ZDRAVÝ KRAJ

Obce a města z kraje Vysočina, 
které se systematicky věnují udr-
žitelnému rozvoji, podpoře zdra-
ví a otevřené spolupráci a komu-
nikaci s veřejností, měly v minulém 
roce poprvé možnost získat dotaci 
kraje Vysočina na realizaci projektů 
spojených s těmito aktivitami.
Do konce prosince 2007 bylo zrea-
lizováno jedenáct projektů ve měs-
tech a obcích Velké Meziříčí, Pelhři-
mov, Třebíč, Telč, Počítky, Radostín 
a Křižánky.

Celkové náklady na realizaci pro-
jektů činily 928.636 korun, při-
čemž dotace kraje Vysočina po-
kryla 57 procent z těchto nákla-
dů, tedy 529.608 korun. Největší 
zájem ze strany žadatelů byl o re-
alizaci aktivit zajišťujících úpravu 
veřejných prostranství a výsadbu 
stromů za účasti veřejnosti. Ško-
ly a vzdělávací zařízení se zaměři-
ly na podporu zdravého životního 
stylu a přeměnu školních zahrad na 
přírodní učebny.

První projekty z podpory pro 
místní Agendu 21 ukončeny

Vyjde další přehled táborů
Vysočina (kid, map) • Otáz-
ku kam poslat děti na tábor ro-
dičům opět pomůže vyřešit oblí-
bený katalog táborů na Vysoči-
ně. V těchto dnech ho připravuje 
Rada dětí a mládeže Vysočiny za 
krajské podpory. 
Elektronická podoba katalogu 

je na adrese www.tabory-vyso-
cina.cz, která zároveň poslouží 

i provozovatelům táborů. Ti zde 
mohou svá zařízení do katalo-
gu přihlásit. Dnes je zde v data-
bázi asi stovka nejrůznějších tá-
borů a kromě toho i řada užitěč-
ných rad pro rodiče. Letos zde 
bude i novinka – digitální ma-
py vybraných táborů s možností 
přepínání na letecké snímky jed-
notlivých lokalit.

Na certifikát je ředitel nemocnice Petr Mayer pyšný. Foto: archiv

Největší část, a to více než po-
lovinu rozpočtu, představují vý-
daje ve školství, přesněji náklady 
na provoz středních škol, stejně 
jako na platy učitelů na Vysoči-
ně. „To jsou peníze, které stát po-
šle na účet kraje a kraj je přepo-
sílá školám. I když střední školy 
a další školská zařízení kraj zři-
zuje, na tyto peníze nemá žád-
ný vliv. V praxi to znamená, že 
kraje za platy ve školství nene-

sou žádnou odpovědnost, nemo-
hou je tedy například ani zvyšo-
vat,“ říká krajský radní pro ma-
jetek a finance Miroslav Houška 
(KDU-ČSL).
Bezmála půldruhé miliardy ko-

run kraj věnuje do dopravy. Opět 
je ale třeba počítat – půl miliar-
dy spolknou příspěvky autobuso-
vým dopravcům a drahám na tak-
zvanou základní dopravní obsluž-
nost. Tedy na ztrátové spoje, kte-

ré by jinak dopravci bez dotace 
neprovozovali. Zajímavostí je, že 
autobusoví dopravci dostanou asi 
239 milionů a ujedou za ně bez-
mála 16 milionů kilometrů spo-
jů ročně. Dráhy si vyžádaly 264 
miliony, za které ujedou necelých 
pět milionů kilometrů. „Zname-
ná to tedy, že kilometr ztrátového 
spoje autobusu stojí 15 korun, ki-
lometr ztrátového vlakového spo-
je stojí daňové poplatníky 57 ko-
run, tedy téměř čtyřikrát více,“ 
přepočítal Houška. Zbylou mili-
ardu kraj použije na údržbu, opra-
vy a investice do své silniční sítě, 
tedy do silnic II. a III. tříd. 
Půl miliardy korun letos bude 

stát zdravotnictví – pět krajských 
nemocnic a záchranná služba. Je-
jí rychlé sanitky s vrtulníkem na-
příklad přijdou krajskou poklad-
nu na asi 150 milionů korun. Pro-
tože kraj získá evropskou dotaci 
a má ve svých rezervách další pe-
níze, může si dovolit zahájit v ne-
mocnicích velké opravy. Lidé tak 
budou moci už od letoška vidět, 
jak se v některých krajských ne-
mocnicích opravují pavilóny 
i staví nové za neuvěřitelných 1,2 
miliardy korun. 
Populární Fond Vysočiny, ze 

kterého kraj formou grantů finan-
cuje rozvoj území, má letos k dis-
pozici přes 77 milionů korun.

Rozpočet zůstal opět vyrovnaný
Vysočina (kid) – Náš kraj bude letos hospodařit 
s více než 7,5 miliard korun. Krajské zastupitelstvo 
schválilo vyrovnaný rozpočet, což znamená, že 
krajská kasa vydá tolik peněz, kolik do ní přijde.

Pelhřimov/Brno (kid) • 
Letošní nejlepší produkt 
cestovního ruchu, tedy 
služba pro turisty, je 
z Vysočiny. Jmenuje se 
Pelhřimovská vstupenka 
- slevy pro každého 
a získal letošní Grand 
Prix RegionTour, cenu 
vyhlašovanou v rámci 
veletrhů cestovního 
ruchu GO a RegionTour. 

Cenu za město Pelhřimov pře-
vzal ředitel Kulturního zaříze-
ní města Pelhřimova Martin Ec-
ler, který si také společně s týmem 
spolupracovníků připsal velký díl 
úspěchu na probuzení nového pro-
duktu. Celý projekt vznikl za pod-
pory města Pelhřimov. 
Pelhřimovská vstupenka je spo-

lečná vstupenka do sedmi turis-
tických cílů přímo v Pelhřimově. 
Atraktivní je tím, že návštěvník 
nejenom ušetří čtvrtinu ceny opro-
ti situaci, kdy by si kupoval vstu-
penku všude zvlášť, ale získá i sle-
vy ve vybraných místních restau-
racích a navíc nemusí jít do všech 
sedmi míst v jeden den – vstupen-
ka platí celý rok. Turiské tak ma-
jí motivaci do Pelhřimova přijet 
opakovaně. Pelhřimovská vstu-
penka platí v Muzeu strašidel, Sí-

ni Lipských aneb Prvním českém 
MÚZYu, Galerii M, výstavní sí-
ni kostela sv. Víta, Muzeu rekordů 
a kuriozit, expozici Zlaté české ru-
čičky - Unikáty ze sirek a Muzeu 
Vysočiny Pelhřimov. Jedinečnou 
nabídku návštěvníci města hojně 
využívali již v minulém roce. 
„Zakoupením Pelhřimovské 

vstupenky je návštěvník motivo-

ván k návštěvě všech důležitých 
turistických cílů města. S tím-
to systémem nabídky mají v Pel-
hřimově již několik let zkušenos-
ti. Podobný systém nabídky může 
být zajímavým vzorem a motivací 
pro krajská zařízení jako jsou na-
příklad krajská muzea a galerie,“ 
komentoval zisk ceny hejtman 
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS), 

který na místě ihned po udělení 
ceny řediteli Kulturního zařízení 
Pelhřimov Martinu Eclerovi i je-
ho spolupracovnicím osobně po-
blahopřál. 
Pelhřimovská vstupenka – sle-

vy pro každého získala také Cenu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
a Cenu Asociace českých cestov-
ních kanceláří a agentur.

Vstupenka z Pelhřimova dostala cenu

Martin Ecler přebírá cenu z rukou náměstka ministra pro regionální rozvoj Jiřího Vačkáře. Foto: archiv kraje
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Poslanců a senátorů 
z Vysočiny jsme se 
ptali: Potřebuje náš kraj 
policejní ředitelství?

Důležité je řízení policie v kraji 
Vysočina z jednoho místa. Mů-
žeme se bavit o třech možných 
variantách, které leží na sto-
le. To znamená, zda budou za-
chovány současné policejní kra-
je a celý kraj Vysočina bude při-
řazen a řízen z Brna nebo z Čes-
kých Budějovic a nebo nastane 
varianta číslo tři, tedy krajské 
policejní ředitelství v Jihlavě, 
kterou osobně preferuji. 
Za absolutně nejhorší varian-
tu považuji přiřazení k Českým 
Budějovicím a za ideální tu tře-
tí, tedy krajské policejní ředi-
telství v Jihlavě. Všechno však 
má svá ale. Pokud by všech-
ny samosprávné kraje chtěly 
svá krajská policejní ředitelství 
(vedle Jihlavy i Zlín, Olomouc, 
Pardubice, Liberec a Karlovy Va-
ry), znamenalo by to na jedné 
straně vznik podobné struktu-
ry, jakou má dnes Hasičský zá-
chranný sbor ČR, ale na stra-
ně druhé potřebu nemalých fi-
nančních prostředků. Pokud by 
se zřizovalo pouze jedno no-
vé krajské policejní ředitelství, 
má nepochybně největší šan-
ci Jihlava. 
Na Výboru pro bezpečnost, je-
hož jsem členem (stejně jako 
další dva poslanci z Vysočiny), 
probíhá o tomto problému dis-
kuse. Podle mého názoru bude 
většina výboru vnímat problém 
Vysočiny stejně jako já a přiklo-
ní se k doporučení zřídit krajské 
policejní ředitelství v Jihlavě. 

Karel Černý (ČSSD), 
poslanec 

Plnohodnotné a kvalitní krajské 
policejní ředitelství Vysočina sa-
mozřejmě potřebuje. Kraj Vyso-
čina je jedním ze čtrnácti kra-
jů v České republice a nevidím 
jediný důvod, proč by Vysoči-
na měla mít odlišné postavení. 
Kraje dnes hrají důležitou ro-
li v životě občanů příslušného 
regionu (vše je v podstatě ří-
zeno z kraje). V principu přene-
sení pravomocí na nižší úroveň 
je zapotřebí, aby kraj dispono-
val kvalitními institucemi, které 
mohou plnohodnotně vykoná-
vat příslušnou činnost (ve spo-
lupráci s dalšími orgány kraje) 
pro jeho občany. Jako senátor za 
Vysočinu často jednám s regi-
onálními a celostátními politic-
kými představiteli a snažím se 
být nápomocen zejména v zále-
žitostech týkajících se mého vo-
lebního obvodu. Jinak tomu ne-
bude ani v tomto případě.

Bedřich Moldan (ODS), 
senátor

Vždy jsem zastával názor, že 
pokud má být reforma veřej-
né správy kvalitně dokončena, 
je třeba, aby všechny kraje byly 
plnohodnotné. Potřeba krajské-
ho ředitelství policie je přede-
vším pro zajištění bezpečnosti 
občanů kraje a rychlou a kvalit-
ní funkčnost záchranného systé-
mu velmi důležitá. Plnohodnot-
ný kraj Vysočina patří mezi mé 
priority a při všech souvisejících 
jednáních má moji podporu. 

Milan Šmíd (ODS), 
poslanec

Vysočina potřebuje dostatek 
kvalifikovaných policistů ve slu-
žebnách po celém kraji a aby 
byly vytvořeny podmínky pro 
jejich službu v rozsahu poža-
dovaném obcemi. Od staros-
tů z řady obcí vím, že podporu-
jí vznik krajského policejního ře-
ditelství, a proto jsem připraven 
takový návrh v senátu podpořit, 
pokud jej vláda předloží.

Milan Štěch (ČSSD), 
senátor

ANKETA

Vysočina krajské policejní ředi-
telství určitě potřebuje. Nejde 
jen o to, že svébytnost Vysoči-
ny jako kraje by se měla pro-
mítat i do struktury Policie ČR. 
Současná situace však zname-
ná, že různé části Vysočiny spa-
dají pod tři různé policejní sprá-
vy. Vedle problémů s návaznos-
tí a komunikací to představuje 
významné komplikace pro úřa-
dy našeho kraje. V situacích, kdy 
je potřeba vyřešit závažné pro-
blémy (jako například povod-
ně či sněhovou kalamitu), mů-
že být roztříštěnost mezi něko-
lik ředitelství výraznou kompli-
kací. Mohu na tento požadavek 
upozorňovat ministra Langera, 
stejně tak, jako jsem již dříve 
žádal ministra Bublana. Přede-
vším pak budu hlasovat pro tu-
to změnu, až ji ministerstvo vni-
tra předloží k jednání v Posla-
necké sněmovně.

Jan Kasal (KDU-ČSL), 
poslanec

Potřebujeme především důvě-
ryhodnou a fungující policii. Fi-
nance je třeba vložit přede-
vším do vybavení policie a ne 
do vzniku dalších úředních míst. 
Domnívám se, že není potře-
ba zřizovat kompletní policej-
ní ředitelství se všemi útvary, 
ale vzhledem k tomu, že Vyso-
čina spadá pod 3 policejní ře-
ditelství, chápu, že je třeba mít 
jednoho partnera při řešení si-
tuací, které se dotýkají bezpeč-
nosti občanů a dopravy v sou-
vislosti s dálnicí i v souvislosti 
s integrovaným záchranným sys-
témem. Nevěřím totiž, že by se 
při zřízení nového kompletního 
krajského ředitelství pouze pře-
sunuli pracovníci z jiných krajů, 
mám důvodné obavy z narůstá-
ní úřednických míst a úředníků 
už máme na 600.000. 

Josef Novotný (SNK ED), 
senátor

Vysočina krajské policejní ředi-
telství potřebuje. První důvod je 
ten, že je to praktičtější pro ří-
zení záchranářských a bezpeč-
nostních akcí. Druhý důvod je 
nepopiratelný fakt, že kraje mají 
být rovnocenné, tedy stejně vy-
bavené. Jinak by fakticky exis-
tovaly kraje první a druhé kate-
gorie a to v žádném případě ne-
bylo při vzniku krajů zamýšleno. 
Jedinou cestou pro vznik tako-
vého ředitelství je tlak na pří-
slušného ministra, na vládu.

Miroslava Němcová (ODS),
poslankyně

Dosavadní krajské policejní 
správy disponují zásahovou jed-
notkou, kriminalistickým útva-
rem, útvarem zvláštních činnos-
tí (např. sledovací jednotkou), 
zdravotními ústavy a expozitu-
rami celorepublikových útvarů 
– tj. protikorupční služba, pro-
tidrogová jednotka a útvar na 
boj s organizovaným zločinem. 
Zavést všechny tyto složky na 
14 krajů by bylo nereálné, ne-
efektivní a představovalo by to 
ohromný nárůst policistů a pře-
devším vedoucích funkcionářů.
Moje osobní vize je ponechat 
dosavadní specializované jed-
notky na dosavadních krajích či 
oblastech. Vytvořit skladebnost 
těchto oblastí a samosprávných 
krajů (v případě Vysočiny to zna-
mená, že by okresy Pelhřimov 
a Havlíčkův Brod spadly pod ji-
homoravskou oblast) – není to 
však nezbytně nutné, může do-
jít i k dohodě využívání speciál-
ních složek s oblastí jihočeskou 
a východočeskou. Vytvořit kraj-
ské policejní ředitelství v kra-
ji Vysočina, v jehož působnosti 
bude především řešení bezpeč-
nostních otázek spojených s do-
pravou, veřejným pořádkem, kri-
zovou situací a prevencí. 

František Bublan (ČSSD), 
poslanec

ANKETA

Na slavnostním otevření no-
vé policejní služebny v Humpol-
ci se tomuto tématu nevyhnul ani 
policejní prezident Oldřich Mar-
tinů. Zdůraznil, že nejpozději 
v roce 2012 bude mít Česká re-
publika krajskou policejní sprá-
vu pro území každého kraje. Or-
ganizační uspořádání se tak při-
způsobí územnímu členění státu. 
Zřizování oblastních ředitelství 
v krajích, které dosud nejsou pl-
nohodnotně vybaveny příslušný-
mi orgány a institucemi, však bu-

de postupné, podle místních pod-
mínek a připravenosti nezbytné-
ho zázemí. Hejtman Vysočiny 
Miloš Vystrčil (ODS) na slo-
va policejního prezidenta oka-
mžitě reagoval tak, že v Jihlavě 
je k dispozici budova s dostateč-
nou kapacitou pro zřízení ředitel-
ství a že kraj je připraven aktiv-
ně spolupracovat a pomoci, aby 
krajská správa mohla vzniknou 
už k 1. 1. 2009.
Krajské policejní ředitelství Vy-

sočině slíbil i ministr vnitra Ivan 

Langer (ODS). „Chceme změnit 
strukturu a způsob ekonomické-
ho fungování policie, ale bohužel 
teď není možné to celé zvládnout 
do roku 2009. V 2009 bude start 
této části reformy a podle stavu 
připravenosti v jednotlivých kra-
jích, nejpozději však v roce 2012, 
bude fungovat 14 územních ředi-
telství policie,“ řekl Langer. 
Vysočina dnes spadá hned pod 

tři policejní ředitelství – jihočes-
ké, východočeské a jihomorav-
ské. „Hejtman ani další orgány 
kraje a samozřejmě ani jiné in-
stituce a organizace Vysočiny 
tak nemají jednoho jednoznačně 
určeného policejního partnera. 
To působí řadu velmi závažných 
komplikací až absurdit v činnosti 
integrovaného záchranného sys-

tému na úrovni operačního i kri-
zového řízení, ale i při každoden-
ní práci a komunikaci mezi jed-
notlivými stranami,“ vysvětluje 
šéf hejtmanova sekretariátu Zde-
něk Kadlec s tím, že právě složitá 
komunikace se třemi ředitelství-
mi například při zimní kalamitě 
začíná být neúnosná.
Pro zřízení krajského policejní-

ho ředitelství na Vysočině je klí-
čový nový zákon o policii, kte-
rým se bude sněmovna zabývat 
na jaře. Zákon, který by měl pla-
tit od ledna 2009, o záležitostech 
územního uspořádání policie je 
navržen ve dvou variantách. Jed-
nou je zachování současných os-
mi krajských správ a druhou 
možností je vznik čtrnácti kraj-
ských správ policie.

Vysočina bojuje o ředitelství
Vysočina (kid) • Zřízení krajského policejního 
ředitelství na Vysočině má stále více zastánců. 
Hlasitě po něm volají starostové obcí a měst v čele 
s krajským zastupitelstvem a získali také důležité 
spojence v poslancích z Vysočiny.
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Co takový dálniční policista 
dělá?
„Lidé si myslí, že to jsou jen do-

praváci, kteří tam stojí, dávají po-
kuty a šetří dopravní nehody. To je 
ale mylný názor. K práci policis-
ty na dálnici patří spousta dalších 
věcí, které s provozem na dálnici 
souvisí. Jednotlivá stanoviště ma-
jí na starosti zhruba padesátikilo-
metrové úseky. V zimě tvoří vel-
kou část naší práce právě šetření 
a odstraňování dopravních nehod 
a jejich následků. Jinak policisté 
dohlíží na to, aby provoz byl ply-
nulý. Spolu s mobilními stanoviš-
ti také kontrolujeme přetěžování 
kamionů a dodržování předepsa-
ných přestávek. Služba na dálni-
ci D1 je velmi náročná v tom, že 
zde každé omezení znamená ko-
lonu a každá kolona extrémní ne-
bezpeční nehody. Policisté se ta-
dy musí opravdu ohánět. Je třeba 
ale vědět, že za fyzické odstraně-

ní havarovaných vozidel neodpo-
vídají, nesou ale na svých bed-
rech všechno ostatní – odklon do-
pravy, její řízení přímo na místě 
a další.“
Takže spíš Kobra 11, než oby-

čejný český dopravák?
„Kobra 11 je samozřejmě seriál, 

který svědčí spíš o fantazii tvůrců 
než o skutečné práci, ale docela 
dobře rozsáhlost činností dálnič-
ního policisty ilustruje. Pod dál-
niční útvar spadají i veškerá od-
počívadla a servisní plochy, které 
na dálnici jsou, takže naši policis-
té například šetří trestné činy, tře-
ba vloupání do kamionů, dohlíží 
na veřejný pořádek a další. Zkrát-
ka se zde setkávají veškeré poli-
cejní činnosti – veřejný pořádek, 
doprava i kriminalistika.“
Jestli tomu dobře rozumím, 

potřebujete tedy i specialisty?
„Po doplnění stavů je naším zá-

měrem vznik skupin, které se bu-

dou na určité problematiky spe-
cializovat. Například dodržování 
mezinárodních předpisů o provo-
zování nákladní dopravy, dodržo-
vání evropských směrnic, samo-
statná skupina pro šetření trestné 
činnosti a podobně.“
S čím policisté na dálnici pra-

cují?
„Máme speciální technické pro-

středky, velmi rychlá auta Ford 
Mondeo, rychlé motocykly. Hlíd-
ky mají k dispozici mobilní kan-
celář a na plánované kontroly 
i vrtulník. Dopravní nehody už se 
dávno nezakreslují tužkou a pra-
vítkem na papír, ale používá se 
speciální počítačový program.“ 
Jak se stalo, že najednou tolik 

lidí na dálnici chybí?
„Když se dostavovala dálnice 

a vznikly dálniční útvary, přišli 

sem policisté v podstatě stejného 
věkového průměru. A ti dnes od-
chází a protože jsou stejně staří, 
odchází vlastně téměř naráz. No-
ví policisté se hledají těžko. Jed-
nou z příčin může být odlehlost 
služebny od města. To se týká ze-
jména Velkého Beranova, v Do-
mašově, který je blíž k Brnu, to 
tak citelné není. Druhým fakto-
rem je to, že lidé v posledních le-
tech nemají o práci policisty vel-
ký zájem obecně. Faktem také je, 
že nástupní plat policisty na dál-
nici je srovnatelný s platem, který 
na Vysočině nabízí civilní sektor. 
Jenže práce policisty je spojená 
i s dalšími sociálními výhodami 
– dovolené, rekreace, vzdělává-
ní, příspěvky za službu i odchod-
né po odsloužených letech.“
Kdo se může stát dálničním 

policistou?
„Každý, kdo splní požadavky pro 

přijetí k policii. To znamená oso-
ba bezúhonná, starší 18 let, s ma-
turitou a s řidičským průkazem 
skupiny B. Musí samozřejmě ab-
solvovat i psychotesty a testy fy-
zické zdatnosti. Po absolvování 
základního policejního výcviku 
už může začít pracovat. Připomí-
nám, že pro uchazeče z Vysočiny 
je ta výhoda, že základní výcvik 
probíhá v Jihlavě.“

Dálniční policii chybí lidé
Leoš Tržil: Služba na dálnici je velmi náročná, rozhodně ale zajímavá

Vysočina (kid) • Hledáte dobrou 
a zajímavou práci? Staňte se policis-
tou na dálnici. To vzkazuje vedoucí 
odboru dopravní policie jihomorav-
ské policejní správy Leoš Tržil. Ve 
Velkém Beranově policisté potřebují 
11 nových kolegů, v Domašově šest.

Kde získat další informaci 
o práci u dálniční policie?

Dálniční oddělení Velký 
Beranov, 

tel.: 974 622 751 – mjr.Doležal
Dálniční oddělení Domašov, 

tel.: 974 622 750 – npr.Matyáš
Personální oddělení 

jihomoravské policejní správy, 
tel.: 974 621 111 
– p. Zemanová

Vysočina (kid,ena) • Jízda po 
dálnici D1 je v úseku procháze-
jícím Vysočinou zase o kousek 
bezpečnější. Kraj Vysočina za-
platil připojení dálničních oddě-
lení Policie ČR v Bernarticích, 

Domašově a Velkém 
Beranově k ob-

razovým vý-
stupům 

k a -
m e r 

u m í s t ě -
ných na D1, 

které vlastní 
ředitelství silnic 

a dálnic. Policisté tak 
budou mít možnost sledovat on-
-line přímo na svém oddělení ak-
tuální dopravní situaci na dálnici 
a okamžitě reagovat. 
„Úsek dálnice D1 na Vysoči-

ně patří z hlediska nehodovosti 
k nejnebezpečnějším a v zimním 
období také k nejproblémověj-
ším. I proto se krajští radní roz-
hodli schválit poskytnutí dvouset-
tisícové dotace na technické vy-
bavení třech služeben dálničních 
policistů,“ řekl hejtman kraje Vy-
sočina Miloš Vystrčil (ODS) při 
slavnostním spuštění kamer.
Připojení policistů na dálniční 

kamerový systém znamená vel-
ký posun v zajištění bezpečnos-
ti na dálnici D1. Policisté nyní 
mohou sledovat situaci na dálnici 
v reálném čase bez nutnosti vy-
sílat průzkumné hlídky a mohou 

podle potřeby reagovat – na-
příklad včas odklonit dopravu 

z D1 v případě do-
pravní nehody a za-
mezit tak několika-

hodinovému čekání 
řidičů v koloně. 
Krajskou dotaci policisté pou-

žili k doplnění počítačového vy-
bavení služeben dálničních oddě-
lení Policie ČR, na datové připo-
jení a na zřízení přístupu do sítě 
ředitelství silnic a dálnic. Dálnič-
nímu oddělení ve Velkém Bera-
nově kraj již v minulosti dlouho-
době zapůjčil počítačovou sesta-
vu a modem pro připojení na in-
ternet.

Kraj přispěl k bezpečí
Humpolec (ena, kid) • Nová 
prostorná recepce, příjemné pro-
středí, moderní nábytek a připo-
jení na internet, to je jen něko-
lik z mnoha novinek, které če-
kají na všechny návštěvníky 
obvodního oddělení Po-
licie ČR v Humpolci. 
Tamní služebna je za-
tím první, která na 
Vysočině prošla 
tak rozsáhlou 
rekonstrukcí. 
Moderní ote-
vřené recep-
ce ale postup-
ně vzniknou 
i v dalších 
policejních 
s l u ž e b n á c h 
v kraji. 
Hejtman kraje 

Vysočina Miloš Vy-
strčil (ODS) připomněl ně-
kolik konkrétních případů dobré 
spolupráce mezi policií a krajem, 
zmínil například napojení dálnič-
ních oddělení policie na kamero-
vý systém ředitelství silnic a dál-
nic. Pochválil také pelhřimov-
skou policii za výtečné zvládnu-
tí free-party, která se konala před 
několika měsíci v Dobré Vodě 
u Pelhřimova. 
Ministerstvo vnitra vyhlásilo 

v září loňského roku v souvis-
losti s reformou policie projekt 
s názvem P1000, v jehož rámci 

postupně 

modernizuje všechna policejní 
oddělení v České republice pod-
le jednotného vizuálního kon-
ceptu.

Služebny se rychle mění

Umístění kamer a poli-
cejních služeben na dál-
nici D1 na Vysočině.
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zedník, truhlář, malíř-natěrač, švadlena, čalouník, kuchař, pečovatel, pečovatelka,
cukrář – (otevíráme nově od 1. 9. 2008)

Délka přípravy v učebních oborech je 3 roky a je ukončena výučním listem. Praktická
škola je 2letá se závěrečným vysvědčením. Ubytování a stravování je zajištěno.

nabízí žákům a uchazečům s ukončenou povinnou 9letou školní docházkou vyučení těmto profesím:

Kontakt: Pavel Krejča, tel.: 606 367 221
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a  S t ř e d n í  p r ů m y s l o v á  š k o l a
Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
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Studijní obory Vyšší odborné školy:
Informační technologie ve strojírenství – 26-47-N/03
Ekonomika strojírenství – 64-31-N/06
Automatizace a informatika – 26-41-N/03

Moderní počítačové učebny, nejnovější verze softwaru pro výuku, internet na všech počítačových 
učebnách. Domov mládeže (neomezený přístup k internetu na pokojích), jídelna, hřiště, kurty, posilovna.
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Přijímací řízení: pohovor
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Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2008, 12. 8. 2008
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Vysočina (kid) • Ještě 
do konce února má asi 
6000 deváťáků čas na 
výběr střední školy. 

Na základě počtu přihlášených 
pak budou ředitelé středních škol 
rozhodovat o tom, zda vypíší při-
jímací řízení. Termín přijímacích 
zkoušek pro první kolo přijíma-
cího řízení je letos stanoven na 
21. dubna. Přijímací zkoušky do 
vyššího stupně šestiletých gymná-

zií, pokud budou ředitelem školy 
stanoveny, proběhnou 7. dubna.
Ze základních škol na Vysoči-

ně v letošním školním roce vyjde 

téměř 6000 žáků, to je podobný 
počet jako loni. V prvních roč-
nících středních škol na Vysoči-

ně je k dispozici 7100 volných 
míst.
Na čtyřletá gymnázia se v mi-

nulém roce přihlásilo 780 dětí na 

760 volných míst, lycea nabíze-
la kapacitu 320 míst a přihlási-
lo se 260 uchazečů, odborně za-

měřené obory vzdělání zakon-
čené maturitní zkouškou měly 
3200 volných míst, o které pro-
jevilo zájem 2900 žáků, nejniž-
ší zájem byl o obory vzdělání za-
končené závěrečnou zkouškou 
(učňovské obory), kde na 2800 
volných míst podalo přihlášku 
pouze 1900 žáků. 
Seznam všech škol v kraji Vy-

sočina včetně telefonických kon-
taktů a elektronických adres je na 
www.kr-vysocina.cz/www/skol-
stvi.

Blíží se přijímačky na střední školy
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• veřejná vysoká škola 
• stipendia prospěchová,
 ubytovací a sociální
• atraktivní bakalářské studijní obory 
 s dobrým uplatněním:

Uzávěrka přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je 15. dubna 2008.

Bližší informace:
studijní oddělení tel. 567 141 181, e-mail: studijni@vspj.cz SC

 8
00

04
/1

SC
 8

00
79

/1
SC

 8
00

27
/1

Zemědělská fakulta
Jihočeské univerzity

v Českých Budějovicích

nabízí studium ve studijních 
programech a oborech:

Agroekologie
Agropodnikání

Biologie a ochrana 
zájmových organismů

Dopravní a manipulační 
prostředky 

Pozemkové úpravy 
a převody nemovitostí

Rybářství
Trvale udržitelné systémy 

hospodaření v krajině
Zemědělská technika, 

obchod, servis a služby
Zemědělské biotechnologie 

Zemědělství
Zootechnika

Více na www.zf.jcu.cz
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KRAJ VYSOČINA 
– KAŽDÝ MĚSÍC 

ZDARMA DO 
VAŠICH SCHRÁNEK

Více informací o přijímacích 
zkouškách naleznete na 

www.kr-vysocina.cz/www/skolstvi



Akce platí pouze na v˘robky s termínem montáÏe do 15.4. 2008, 
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 1.1. - 15.2. 2008.

Dorovnáme 
Vám rozdíl
novû zv˘‰ené 
DPH o 4%!

Tuto v˘hodu k zimní slevû obdrÏíte 
pfii uzavfiení smlouvy do konce mûsíce února 2008.

ZIMNÍ SLEVA 
S V¯HODOU 
Kromû zimní slevy na okna i montáÏe 

pro Vás nyní máme i tuto v˘hodu:

www.pks.cz

F
o

to
: 

G
la

ve
rb

e
l C

ze
c

h
 a

.s
.

DPH
PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
tel:  566 697 301
fax: 566 697 392
e-mail: mont@pks.cz

Záruka kvality! 
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

VOLEJTE ZDARMA 

800 23 00 23

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ
PŮJČEK NA VYSOČINĚ
registr nevadí • měsíční splátky

žádné poplatky

Telefon: 739 611 894
www.financni-sluzby.cz

Produkt 45x65.indd 1 10.1.2008 12:33:27
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Koupím
byt nebo dům,

platím hotově!!!
tel: 776 81 41 41
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info@optimi.cz • optimibrno@quick.cz • www.optimi.eu

ZASKLENÍ LODŽIE

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
mobil: 602 477 874

Lidická 31, 602 00 Brno
tel.: 541 248 697
mobil: 728 440 150

VVVÁÁMM  ŠŠEETTŘŘÍÍ   TTEEPPLLOO  AA  PPEENNÍÍZZEE

Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

ZASKLILI JSME PŘES 4455 000000 BALKONŮ!ZÁRUKA 5 LET
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VYCHÁZÍME 
V NÁKLADU 

215.000
VÝTISKŮ!!!

Inzertní manažer:

Klára Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail: cernikova@-
ceskydomov.cz
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„Alternativní zdroje mají samo-
zřejmě svůj význam, podmínkou 
jejich širšího uplatnění ovšem 
bude výrazné snížení jak inves-
tičních, tak provozních nákladů. 
V současné době je většina z nich 
ekonomicky zajímavá pouze díky 
finanční podpoře státu a dotova-
ným výkupním cenám. Navíc ne 
všude jsou vhodné přírodní pod-
mínky pro jejich využití. Jsem ale 
přesvědčen, že alternativní zdroje 
vždy budou jen doplňkem výroby 
elektrické energie v klasických 
elektrárnách, v budoucnu přede-
vším jaderných. Pokud jde o Vy-
sočinu, je podle mého názoru je-
diným zdrojem s významnějším 
potenciálem biomasa.“

Jaký je váš názor na větrné 
elektrárny?
„Energie větru je obnovitel-

ný zdroj, který se může výraz-
ně uplatnit v přímořských státech 
nebo v rovinatých oblastech, kde 
nemá vítr překážky, jako je tře-
ba severní Německo. Naopak pro 
Vysočinu je považuji za napros-
to nevhodné jak z hlediska efek-
tivnosti provozu – rychlost větru 
zde není zdaleka tak velká a pra-
videlná, tak především kvůli na-
rušení krajinného rázu. K těm-
to důvodům, na které mohou být 
rozdílné názory, přistoupil v po-
slední době ještě jeden, mož-
ná nejpádnější, a tím je ohrožení 
zdraví a životů obyvatel.“

Máte na mysli odlétávání ku-
sů ledu z větrných elektráren 
u Pavlova?
„Přesně tak. V posledních dvou 

měsících k němu dochází opa-
kovaně a jsou zdokumentová-
ny několikakilogramové kusy le-
du, které dopadly i na silnici, ví-
ce než 150 metrů od elektrárny. 
Zásah takovým ledovým projek-
tilem, letícím podle odborníků až 
třistakilometrovou rychlostí, mů-
že způsobit vážné zranění nebo 
i smrt chodců či řidičů. Dosavad-
ní přístup provozovatelů k řešení 
tohoto problému pro mě není zá-
rukou, že v případě dalších elekt-
ráren by situace byla lepší.“ 
Co říkáte na záměr ČEZ 

umístit k jaderné elektrárně 
Dukovany větrný park?
„Jak vyplývá z předchozí odpo-

vědi, nejraději bych na Vysoči-
ně neviděl žádné větrné elektrár-
ny. Nicméně pokud už někde ma-
jí vzniknout, zdá se mi tato loka-
lita ještě nejpřijatelnější, protože 
vzhled krajiny je zde již stejně 
poznamenaný obřími chladícími 
věžemi. Navíc věřím, že firma ja-
ko je ČEZ bude garantovat maxi-
mální bezpečnost provozu.“
Kdyby sociální demokracie 

vedla kraj, co by v otázce větr-
níků dělala?
„V našem volebním programu 

bude jednoznačně řečeno, že ne-
podporujeme výstavbu větrných 

elektráren na Vysočině. Hlavním 
problémem u větrníků je zcela 
nedostatečná legislativa. V řadě 
oblastí nejsou stanoveny limity 
vůbec nebo nedostatečně (hluk, 
infrazvuk, vzdálenosti od obyd-
lí). Proto budeme chtít, aby kraj 
ve svých strategických materi-
álech jako jsou zásady územní-
ho rozvoje, energetická koncepci 
a podobně, stanovil limity vlast-
ní. Jako příklad bych uvedl umis-
ťování větrníků u komunikací 
– v současné době požadovaná 
vzdálenost 50 – 100 metrů se na 
zkušenostech z Pavlova ukazu-
je jako zcela nedostatečná. Klub 
ČSSD bude proto prosazovat mi-
nimálně 250 – 300 metrů. Osob-

ně bych byl pro využití zkuše-
ností Plzeňského kraje a vytvoře-
ní mapového podkladu, který by 
zahrnul všechny limitující fakto-
ry. Investoři i občané by měli jas-
no, kde větrníky určitě ne a kde 
je popřípadě možno jednat. Po-

kud bude sociální demokracie po 
volbách ve vedení kraje, budeme 
prosazovat usnesení rady, kterým 
by vyjádřila nesouhlas s výstav-
bou větrných elektráren na ce-
lém území kraje. Takové usnese-
ní by bylo závazné pro vyjádře-
ní kraje k záměrům výstavby ve 
fázi posuzování vlivů na životní 
prostředí.
Má být k jaderné elektrár-

ně Dukovany přistavěn další 
blok a tím prodloužena její ži-
votnost?
„Nejsem odborník na jadernou 

energetiku, ale pokud by to by-
lo technicky možné, tak ano. Ur-
čitě je výhodnější rozšířit stáva-
jící elektrárnu a využít její infra-

strukturu než stavět úplně novou 
takříkajíc na zelené louce.“
Patří jaderná energie na Vy-

sočinu?
„Vzhledem k tomu, že už tady 

tři desítky let existuje dukovan-
ská elektrárna, s jejímž fungová-

ním nebyly žádné vážné problé-
my, tak jednoznačně ano.“ 
Když má Vysočina výho-

dy, které z provozu elektrár-
ny plynou, neměla by se také 
hlásit ke skladování vyhořelé-
ho paliva?
„Přímé výhody z umístění elek-

trárny v Dukovanech mají přede-
vším okolní obce, v případě kra-
je jsou spíše nepřímé – zaměst-
nanost, rozvoj podnikání v oko-
lí. Pokud by došlo k výstavbě 
nového bloku, měl by kraj jednat 
i o dalších kompenzacích. Dove-
dl bych si třeba představit finan-
ční spoluúčast na rekonstrukci 
únikových tras, které jsou vět-
šinou ve velmi špatném stavu. 
Otázka úložiště vyhořelého pali-
va je velmi citlivé téma. Obecně 
samozřejmě platí, že kdo užívá 
výhod, měl by akceptovat i ně-
které nevýhody, ovšem umístě-
ní skladu právě na Vysočině, kde 
je vysoká hustota obcí, nepova-
žuji za dobrý nápad. Tento pro-
blém by se měl řešit v rámci celé 
Evropy a měly by se hledat loka-
lity v neobydlených oblastech, 
například severských zemí, do-
vedu si představit v této oblasti 
i spolupráci s Ruskem. Velké na-
děje vkládám do výzkumu mož-
nosti recyklace vyhořelého pali-
va a jeho opětovného použití. To 
by znamenalo výrazné snížení 
objemu jaderného odpadu.“

ROZHOVOR

Ryšavý: Socialisté větrníky nepodpoří
Vysočina (kid) • Málo se o tom ví, ale 
Vysočina je velmocí ve výrobě elektřiny. 
Může za to samozřejmě hlavně dukovan-
ská jaderná elektrárna, ale to nic nemění 
na faktu, že každý pátý český lustr je 
nápájený elektřinou z Vysočiny. Téma 

je pro kraj stále důležitější – nájezdy spekulantů 
s energií větru na venkov Vysočiny jsou realitou 
a vesnice se bouří. Navíc starostové vyzvali ČEZ, 
aby se jasně vyjádřil k budoucnosti jaderné elekt-
rárny Dukovany. Ptáme se proto člena zastupitelstva 
Zdeňka Ryšavého (ČSSD), který se problematikou 
energie z větru zabývá, zda jsou obnovitelné zdroje 
v podmínkách Vysočiny dobrý nápad.

„Jsou zdokumentovány několikakilogramové kusy 
ledu, které dopadly i za silnici, více než 150 metrů 
od elektrárny. Zásah takovým ledovým projektilem, 

letícím podle odborníků až třistakilometrovou 
rychlostí, může způsobit vážné zranění nebo i smrt 
chodců či řidičů. Dosavadní přístup provozovatelů 
k řešení tohoto problému pro mě není zárukou, že 

v případě dalších elektráren by situace byla lepší.“

Vysočina (kid) • Stížnosti ob-
čanů na led, který padá z větr-
ných elektráren na silnici, neu-
stávají. Podle stěžovatelů, kte-
ří píší a telefonují na krajský 
úřad, led z elektráren odlétá-
vá nejen v Pavlově na Jihlav-

sku, ale i v Kameni na Havlíč-
kobrodsku. 
Tam prý navíc led ohrožuje au-

ta na velmi frekventované silni-
ci. „Provedli jsme další prohlíd-
ku přímo na místě. Naši pracov-
níci z oddělení pro mimořádné 

situace místa navštívili a sku-
tečně kusy ledu našli. Stopy na 
místě ukazují, že led odlétává 
velkou rychlostí,“ říká šéf se-
kretariátu hejtmana Zdeněk Ka-
dlec. 
Krajský úřad celou věc předal 

příslušným stavebním úřadům 
ve městech. Ludvík Rudolf, ve-
doucí stavebního úřadu v Třešti, 
který řeší pavlovský problém, 
měsíčníku Kraj Vysočina řekl, 
že provozovatel elektrárny při-
jme taková opatření, aby námra-

za z elektráren silnici neohrožo-
vala. „Nepřísluší nám hodnotit, 
jaké opatření je účinné a jaké 
ne. Rozhodující je, aby zkrát-
ka led silnici neohrožoval,“ re-
agoval pak na náš dotaz Zdeněk 
Kadlec.

1. Kusy ledu mají typický tvar.
2. Pavlov – led se tříští na silnici.
3. Typická křivka na ledu, námraza 
kopíruje tvar vrtule.
4. Na vrtuli je opravdu silná vrstva 
námrazy – větrník u obce Kámen.
5. Také u Kamene se najdou charak-
teristické kry. Fota: archiv kraje

Lidé se stále bojí ledu z vrtulí elektráren

Památkáři mají krajskou organizaci
Vysočina (jis,kid) • Další ze státních institucí už 
kopíruje krajské uspořádání. Od ledna na Vyso-
čině působní samostatní krajší památkáři a sídlo 
mají symbolicky v Telči. 
Vyvrcholilo tak několikaleté úsilí památkářů 

i kraje o zřízení samostatného pracoviště NPÚ 
pro kraj Vysočina. 
Nové územní odborné pracoviště Národního pa-

mátkového ústavu v Telči najde veřejnost nyní na 
adrese Slavatovská 98, do budoucna pak v památ-
kově chráněném Lanerově domě, který nyní pro-
chází celkovou rekonstrukcí. Územní odborné 
pracoviště Národního památkového ústavu v Tel-
či plní veškeré odborné úkoly vyplývající ze zá-
kona o státní památkové péči. Ve své přímé sprá-
vě má pět zpřístupněných kulturních památek 
(hrady a zámky – národní kulturní památky i pa-
mátky zapsané na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO). 
Na území Vysočiny je 3045 nemovitých kultur-

ních památek, 3323 movitých kulturních pamá-
tek a také osm nemovitých a dvě movité národní 
kulturní památky. Kraj Vysočina sám vlastní asi 
30 objektů – kulturních památek. „V případě ma-
jetku kraje se jedná převážně o poměrně rozsáh-
lé areály s náročnou údržbou. Konkrétně se sta-
ráme o některé zámky, ve kterých sídlí například 
sociální ústavy, dětské domovy, nebo o měšťan-
ské domy, v nichž sídlí například Muzeum Vyso-
činy Jihlava, dále je v majetku kraje i hrad Ká-
men. Mezi nejmladší památkově chráněné budo-
vy patří budovy školy od architekta Vladimíra 

Beneše v Bystřici nad Pernštejnem,“ uvedla Jana 
Zadražilová z krajského odboru kultury a památ-
kové péče.
Od roku 2004 poskytl kraj Vysočina na obno-

vu kulturních památek na svém území bezmá-
la 76 milionů korun. Spolu s penězi grantových 
programů Fondu Vysočiny a investicemi do obno-
vy vlastních objektů prohlášených za kulturní pa-
mátky vynaložil kraj od roku 2002 přes 225 mi-
lionů korun.

Vysočina (kid) • Starostové 
z okolí jaderné elektrárny v Du-
kovanech žádají od monopolní-
ho ČEZu odpověď na otázku dal-
ší budoucnosti elektrárny. Obá-
vají se, že stát bude tuto složitou 
věc řešit až na poslední chvíli. 
Vyplynulo to ze setkání staros-

tů Energoregionu 2020 s hejtma-
nem Milošem Vystrčilem. Sta-
rostové požadovali od ČEZu sta-
novisko k budoucnosti stáva-
jících bloků, případně zvážení 
výstavby dalších, což umožňu-
je i chladící kapacita řeky Jihla-
vy. Na základě vlastních zkuše-

ností upozornili na nutnost včas-
ných dlouhodobých řešení té-
to problematiky. Od hejtmana 
pak požadovali podobné stano-
visko krajské, které jim hejtman 
slíbil. Životnost jaderné elekt-
rárny Dukovany končí v letech 
2015–2018.

Starostové se ptají na Dukovany

Sešlo se tam na 500 lidí a kromě 
soutěží a kvízů pro děti se jim po-
drobně věnovali chovatelé zvířat. 
Děti se tak mohly dozvědět klíp-
ky a zajímavosti ze života lemu-
rů, problémy, 
které má poník 
se svou výškou, 
anebo důvod, 
proč je pan vydra se svými rošťá-
ky vydřátky nespokojen. „Přesto-
že počasí bylo mrazivé, všichni se 
očividně dobře bavili,“ komentoval 

setkání krajský radní pro sociální 
věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
V neobvyklém prostředí africké 

vesničky Matongo se potkali s ve-
verčákem Čendou – maskotem 

Rodinných pasů – jásali nad cena-
mi ze soutěží. 
Rodinné pasy jsou v podstatě sle-

vové karty pro rodiny s dětmi. Po-

skytovatelů slev jsou desítky, a to 
nejen na území České republiky, 
ale i v sousedním Rakousku, či na 
Slovensku. Přehled poskytovatelů 
slev a způsob, jak pas získat, je na 
přehledné webové adrese www.ro-
dinnepasy,cz. Kromě slev se drži-
telé rodinných pasů mohou setká-
vat na nejrůznějších akcích a pro-
gramech, podobným tomu před-
vánočnímu v Jihlavě. Vysočina je 

po jihomorav-
ském kraji dru-
hým českým re-
gionem, který se 

k podpoře rodin formou slevových 
karet přihlásil. Zájemci o rodinné 
pasy najdou veškeré informace na 
webových stránkách.

Rodiny se dobře bavily v ZOO
Jihlava (kid) • Hezké odpoledne prožily 
rodiny – držitelé Rodinných pasů – 
v jihlavské ZOO.

www.rodinnepasy.cz



Správné znění tajenky za-
šlete na adresu redakce do 
15. února. Tři vylosovaní ob-
drží zajímavé ceny. Můžete 
využít i emailovou adresu 
vysocina@ceskydomov.cz.

Vyluštění z minulého čísla: 
Roku 1867 ve Světlé nad Sá-
zavou započala stavba Seve-
rozápadní dráhy.

Výherci z minulého čísla 
Emanuel Klíma, Vícenice, Mi-
roslav Mareš, Batelov, Jaro-
slav Berka, Cetoraz získali 
Diář 2008, mapu Vysočiny 
a propisku KV.

Počátkem 
13. století se datuje 

předpokládaný 
vznik města 

(1. tajenka) jako 
(2. tajenka).

Autor:
K.Lear

Proutěné
nádoby

Anglicky 
„použít“

Dětský
pozdrav Modly Obrněné

vozidlo
Kůň

(básnicky)

Japonský
národní

oděv
Šereda

Části
ženských

těl
Vydání Donucovat

Hromadit
Zákop Název 

hlásky N

Předložka Značka
astatu

2. díl 
tajenky

Pamlsek

Postrašit

Liturgický
obřad

Osobní
zájmeno

Potírat
mastí

Ztráceti
listí

Romančí-
kovo jméno

Asijské
území

Obdělaný
pozemek

Druh usně Kujné
nerosty

Římských
101

Rodový svaz Obec u N.
Jičína

Sníst
(dětsky)

Římská
bohyně
úrody

Sloní zuby Monička Souprava

Uzenky 
(nářečně) Pečivo Patřící

Evě

Popěvek

Poplatek za
převážené

zboží

Cizí tanec Zkratka Elek-
tr. podniků Čínské

ženské
jméno

Tady
Zušlechtě-
né železo Lůno

Osahání

Edíkova

Listnatý
strom Rychlost

Název
planetky Číslovka

1. tajenka

Útok Alkoholické
nápoje Pomůcky:

Anat, elk, choro, 
Olav, useNervové

záškuby

Jméno
severských

králů

Kanaánská
bohyně

plodnosti
a válek
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�2. únor
Masopust v Salavicích, maso-
pustní průvod ve 14.00, zábava 
s JCS Salavice od 20.00  

�3. únor
Ježibaby z Babína, veselá po-
hádka, divadelní sál KD Ostrov, 
Havlíčkův Brod, 14.30
Benefiční koncert, Mezinárodní 
smyčcový orchestr pod vedením 
Miroslava Chytky, kostel sv. Víta, 
Pelhřimov, 17.00

�2. – 3. únor
ČP Biatlonu, areál hotelu SKI, 
Nové Město na Moravě

�5. únor
Vlastimil Třešňák, Effect Music 
Club, Havlíčkův Brod, 20.00
Trio concertino, kostel sv. Víta, Pel-
hřimov, 19.30

�6. únor 
In modo camerale, koncert, sál 
Staré radnice, Havlíčkův Brod, 
19.00

�7. únor
Beethovenovské slavnosti, Ka-
menný sál zámku, Třebíč, 18.00

�8. – 10. únor
1. MČR v běhu na lyžích doros-
tu, areál hotelu SKI, Nové Město 
na Moravě

�9. únor
Masopust v Čenkově, maso-
pustní průvod a zábava, 13.00

�11. únor
Ondřej Valášek: Egypt, země 
dvou světadílů, cestopisná be-
seda, sál Staré radnice, Havlíčkův 
Brod, 18.30

�12. únor
Pavlína Jíšová & Pavel Bobek 
a přátelé, Národní dům, Třebíč, 
19.00

�14. únor
Beethovenovské slavnosti, Ka-
menný sál zámku, Třebíč, 18.00

�12. – 14. únor
Akademické MČR s mezinárod-
ní účastí, areál hotelu SKI, Nové 
Město na Moravě

�16. únor
Turnaj v mariáši ve třech, osmý 
díl devítidílného seriálu o přebor-
níka v mariáši Vysočiny a Jihomo-
ravského kraje, hostinec U Komín-
ků, Rudíkov, prezence 8.00–8.30

�17. únor
Sporten Ski Adventure, lyžař-
ský závod dvojic pro širokou ve-
řejnost, lyžařské tratě v okolí No-
vé Města na Moravě

�18. – 24. únor
ME v biatlonu, areál hotelu SKI, 
Nové Město na Moravě 

�29. únor
Miroslav Donutil, Národní dům, 
Třebíč, 18.00

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Naše betlémy 
okouzlily Řím
Vysočina, Řím (en,kid) • Betlém 
Josefa Macholána ze Sudic zís-
kal bronzovou medaili na prestiž-
ní výstavě betlémů a jesliček 100 
presepi v Římě. 
Výstava, která se koná v Bra-

mantských sálech Baziliky Santa 
Maria del Popolo, má za sebou už 
32. ročník a betlémy z Vysočiny 
zde nikdy nezapadnou. Například 
loni zde tři získaly stříbrnou pla-
ketu italského senátu. U betlému 
Josefa Macholána odborná poro-
ta ocenila zejména netradiční po-
užití materiálů (kombinace dřeva, 
papíru a starých tiskových listů) 
a originální ztvárnění symboliky 
roviny lidské a božské. 
Oceněný autor Josef Macholán 

se bohužel zahájení výstavy ani 
předání ceny již nedožil, protože 
9. listopadu 2007 náhle zemřel. 
Bronzovou medaili proto spo-
lu s diplomy za účast na výstavě 
převzali z rukou italských organi-
zátorů Pavel Jajtner, velvyslanec 
České republiky při Svaté stolici 
ve Vatikánu a ředitel třebíčského 
muzea Vysočiny Jaroslav Martí-
nek. 
Po skončení výstavy se oba vy-

stavované betlémy staly součástí 
sbírek Muzea Vysočiny Třebíč.

Vysočina nabízí i v zimě pro 
oko fotografa krásné scenérie. 
Snímky pořízené náhodou nebo 
čistě účelově často dokumentu-
jí neopakovatelné situace, krá-
sy přírody a památky. Pro foto-
grafy amatéry je připraveno po-
kračování fotosoutěže, kterou 
opět vyhlašuje turistický portál 
www.region-vysocina.cz a nová 
organizace zabývající se cestov-
ním ruchem Vysočina Tourism. 
Velká zimní fotografická soutěž 
se hraje o zajímavé ceny.

Jak na to? 
Na turistickém portále kraje Vyso-
čina www.region-vysocina.cz na-
jdete hned na úvodní stránce od-
kaz Soutěž, který o podmínkách 
soutěže informuje. 
Každý účastník zimní fotografické 
soutěže může přihlásit maximálně 
sedm fotografií s výhradně zim-
ní tématikou a to až do 31. břez-
na 2008.
Odměněna budou první tři místa. 
Jména výherců a vítězné fotogra-
fie budou zveřejněny v červnovém 
vydání měsíčníku Kraj Vysočina 
a na turistickém portále kraje Vy-
sočina www.region-vysocina.cz. 
1. cena víkendový pobyt na 

Vysočině
2. cena počítač na kolo
3. cena turistický vařič
Fotografie, které budou zaslá-
ny do soutěže, budou po jejím 
skončení využity s uvedením au-
tora pro propagaci turistické na-
bídky kraje Vysočina (turistické 
portály www.region-vysocina.cz, 
www.lyze-vysocina.cz, www.kr-
-vysocina.cz, pro výrobu tištěných 
materiálů kraje Vysočina, na vý-
stavách, pro inzerci v tisku atp.). 
Fotografie budou použity příspěv-
kovou organizací Vysočina Tou-
rism a krajem Vysočina.

SOUTĚŽAnketa Zlatá jeřabina začíná
Vysočina (kid) • Do 8. února mohou 
lidé posílat své nominace do 
ankety Zlatá jeřabina. 
Anketu vyhlásil kraj už počtvrté a opět 

ve dvou kategoriích – kulturní aktivi-
ta a péče o kulturní dědictví. Nomi-
naci mohou získat například zajíma-
vé koncerty, ediční počiny, výsled-
ky grantových programů na 
podporu regionální kultury, 
rozvoje muzejních expo-
zic, modernizace knihoven 
a kulturních domů a postu-
pové přehlídky pořádané v našem kraji. 
Třicet nominací z každé kategorie zveřejníme 

v měsíčníku Kraj Vysočina a na webových strán-
kách kraje, kde hlasující vyberou v anketě Zlatá je-

řabina vítěznou akci. Výherci ankety ob-
drží Cenu kraje Vysočina za nej-

lepší kulturní počin roku 2007 
– Zlatá jeřabina, včetně fi-
nančního ohodnocení. Nomi-

nace je možné zasílajt písem-
ně na adresu: Krajský úřad 

kraje Vysočina, odbor kultury 
a památkové péče, Žižko-
va 57, 587 33 Jihlava, nebo 
elektronicky na zlatajera-
bina@kr-vysocina.cz, po-

případě přes nominační formulář, který je na strán-
kách www.kr-vysocina.cz.

Czech Point je na kraji
Vysočina (jis) • Obyvatelé Vyso-
činy mají od ledna snadnější ces-
tu za potřebný-
mi dokumen-
ty. Na několika 
místech regionu 
začala fungovat 
další kontakt-
ní místa Czech 
Point, na nichž 
mohou lidé na 
počkání získat 
výpisy z katas-
tru nemovitos-
tí a z trestní-
ho, obchodní-
ho i živnosten-
ského rejstříku. 
Součástí této sí-
tě kontaktních míst celé veřejné 
správy se stal i krajský úřad. 
„Díky službě Czech Point mo-

hou občané získat na jednom 
místě a prakticky okamžitě ově-

řené výpisy, pro něž dosud museli 
na čtyři různá místa. Postupně by 

měla být k dis-
pozici i mož-
nost na těchto 
místech úřed-
ně ověřovat do-
kumenty, listiny 
a podpisy a pře-
vádět dokumen-
ty do elektro-
nické formy,“ 
uvedla ředitel-
ka Sekce eko-
nomiky a pod-
pory Krajského 
úřadu kraje Vy-
sočina Eva Ja-
noušková.

Kontaktní místo Czech Point je 
v sídle kraje Vysočina v Jihlavě 
umístěno v přízemí hlavní budo-
vy krajského úřadu, v kanceláři 
A1.08.

Jaké ověřené výpisy 
Czech POINT poskytuje:

Výpis z obchodního 
rejstříku

Výpis z katastru 
nemovitostí

Výpis ze živnostenského 
rejstříku

Výpis z evidence 
Rejstříku trestů

�

�

Jak platit poplatky 
v krajských nemocnicích 

na Vysočině: 
Nemocnice Havlíčkův Brod
platební automaty + rozměňovačka peněz
platba na recepci (nepřetržitě)
úhrada faktury

Nemocnice Nové Město na Moravě
platební automaty + rozměňovačka peněz
platba na recepci (nepřetržitě)
úhrada faktury

Nemocnice Jihlava
platební automat + rozměňovačka peněz
pokladna 6.00–17.00
úhrada faktury

Nemocnice Pelhřimov
výběr peněz přímo v ambulancích, na každém oddělení, v ordinaci LSPP
pokladna 7.00–16.00
platební terminály pro bezhotovostní platby

Nemocnice Třebíč
výběr peněz přímo v ambulancích, na každém oddělení, v ordinaci LSPP
pokladna 6.30–14.00
platební terminály pro bezhotovostní platby
Podrobné informace o platbách za jednotlivé poskytované služby lze získat 
v jednotlivých nemocnicích nebo na internetových stránkách nemocnic.

Poplatky za poskytované služby 
30 korun vyšetření u praktického lékaře, za klinická vyšetření ve specia-

lizovaných ambulancích nemocnic včetně vyšetření u ženské-
ho lékaře, u zubního lékaře, klinického psychologa a klinické-
ho logopeda, 

30 korun za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem, 
30 korun za vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékař-

ské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu na počet balení 
60 korun za každý den hospitalizace 
90 korun za poskytnutí pohotovostní služby (lékařská služba první po-

moci, ústavní pohotovostní služba
U regulačních poplatků je stanoven limit 5000 korun. Pokud tedy pacient 
v souhrnné částce za celý rok zaplatí na poplatcích více jak 5000 korun, 
částka přesahující tento limit mu bude zdravotní pojišťovnou vrácena zpět.

www.zdravi-vysociny.cz

INZERCE
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Kvůli mistrovství Evropy ve 
víceboji se nemohla Martina zú-
častnit vyhlašování Nejlepšího 
sportovce roku. Z Ruské Kolom-
ny si po boji díky závěrečným 
pěti kilometrům dovezla bronz, 
avšak pro ocenění v anketě si ne-
mohla dojít osobně.
Nemrzí vás, že jste nebyla na 

vyhlášení ankety?
„Určitě. Tohle je moje prv-

ní vítězství v této prestižní an-
ketě. Moc si ho cením. O to víc 
mě mrzí, že jsem nemohla být na 
pódiu, protože už třeba nikdy ne-
vyhraji.“
Kdy jste se dozvěděla o svém 

vítězství a jak jste reagovala?
„Byl to pro mne šok. Něco ta-

kového mě vůbec nenapadlo. 
Jak mi to postupně docházelo, 

byla jsem vysmátá jako sluníč-
ko a ten nádherný pocit v sobě 
mám pořád. Víte, když jsem za-
čala závodit, snila jsem, že jed-
nou budu vyhrávat. Vysnila jsem 
si i start na olympiádě a olym-
pijskou medaili, po které stále 
toužím a je pro mne velkou mo-
tivací. Nikdy mě ale nenapadlo, 
že bych se stala nejlepší českou 
sportovkyní roku. I po loňské 
úspěšné sezóně jsem si moc přá-
la, abych se vešla do pětky nej-
lepších, ale první, to mě oprav-
du nenapadlo.“
Je pro vás toto vítězství důle-

žité?
„Hrozně moc. Zařadit se mezi 

takové hvězdy českého sportu, 
jako je Emil Zátopek, jeho man-
želka Dana, Věra Čáslavská, Jan 

Železný, Kateřina Neumannová,  
to je něco fantastického, neu-

mím ten pocit slovy ani pořádně 
vyjádřit. Prostě je to skvělé.“

��� ���
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Nejlepší sportovec ČR poprvé z Vysočiny

MĚSÍČNÍK ZDARMA DO 
VAŠICH SCHRÁNEK
NÁKLAD 215.000 VÝTISKŮ

Šéfredaktor: Petros Martakidis
tel.: 775 944 229,
e-mail: petros.martakidis@email.cz

Inzerci vám zprostředkuje:
Klára Černíková
tel.: 777 789 600, e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz

Adresa redakce: Netín 36, 594 44 Radostín nad Oslavou.
Internet: www.kr-vysocina.cz. DTP: Tomáš Coufal.

Distribuci zajišťuje Česká pošta. Případné nedostatky v distribuci re-
klamujte u svého poštovního doručovatele a oznamte SMS zprávou na 
tel. č. 775 944 229.

Registrováno pod číslem MK ČR E 14751. Vytištěno na recyklovaném 
papíru, běleném bez použití chlóru.

Michal byl docela obyčejný 
kluk. Jako mnozí jiní se vyučil 
automechanikem, začal pracovat, 
ve volných chvílích se bavil se 
svými vrstevníky. Například cho-
dil na zábavy. Při návratu z jedné 
z nich byl ovšem spolujezdcem 
v autě, které havarovalo. Micha-
lovi zjistili narušení míchy a de-
finitivní krutý verdikt zněl: doži-
votně na vozíku. Bylo mu deva-
tenáct let.
„Dost dlouho jsem se utá-

pěl v sebelitování a v beznaději. 
Bydlel jsem s rodiči ve vesničce 
Veselí u obce Kámen. Veselé to 
nebylo. Nevěděl jsem, co dělat, 
všechno se mi zdálo marné. Tak 
jsem žil v té ponorce asi pět let.“
Nejdůležitější bylo rozhodnutí 

zkusit to. Vyplout ze své ponorky 
do světa. Nezoufat, ale hledat. Na 
svých webových stránkách o tom 
okamžiku píše:
„Píše se rok 2002 a já po něko-

likaletém odmítání pozvánek od 
sdružení Kontakt BB Praha se 
rozhoduji a vyrážím na týdenní 
plavecký kurs do Strakonic. Toto 
sdružení zde každoročně pořádá 
plavecké kursy jak pro úplné za-
čátečníky, tak i plavce repre. Ten-
to pobyt dokonale pozměnil můj 
život, nejenže mi pomohl k větší 
soběstačnosti a rozvinul můj po-
cit nezávislosti, ale ukázal mi, že 
existuje i volný pohyb, který po-
může tělu, které sedí celý den na 
zadku, odpočívat a relaxovat.“
Michal si uvědomil, že může žít 

svůj život, stát se samostatným 

a třeba i úspěšným sportovcem 
navzdory svému handicapu. Zís-
kal byt v pečovateláku v Havlíč-
kově Brodě, po prvních úspěších 
na plaveckých závodech začal zá-
vodit i na handbike. Handbike je 
speciální sportovní nářadí, kte-
ré kompenzuje fyzické postižení 
jedince a umožňuje mu zařadit se 
mezi zdravou cyklistickou veřej-

nost. V současnosti je tento druh 
sportu uznáván Mezinárodním 
paralympijským výborem (IPC) 
a konalo se první oficiální mis-
trovství světa. Při paralympiádě 
v Aténách v roce 2004 byli han-
dbikeři poprvé na startu. 
„Ten dynamický pohyb na kole, 

to je úžasný pocit. Když jsem se 
poprvé posadil na kolo a poprvé 
jsem se projel, byl jsem naprosto 

nadšený. Možnost zlepšit si kon-
dici – ta neuvěřitelná volnost po-
hybu. Na závodech dosahujeme 
průměrné rychlosti kolem 35 ki-
lometrů v hodině. Ale jel jsem 
už i sedmdesátkou. Pochopitelně 
z kopce. Nechci sportem jen vy-
plňovat volný čas, chci v něm ně-
co dokázat. Zatím si nejvíce ce-
ním třetího místa v letošním Čes-
kém poháru hanbikerů. A taky 
devátý čas na světě na 100 metrů 
prsa v mé kategorii není marný.“
Jako každý sportovec má i Mi-

chal své sny a cíle. Mezi ty jeho 
patří závody v triatlonu. Už letos 
se chce zkusit kvalifikovat na zá-

vodech v Belgii na prestižní svě-
tovou soutěž Ironman na Havaj-
ských ostrovech. K tomu ovšem 
potřeboval speciální vozík, kte-
rý slouží místo běhu v klasic-
kém triatlonu. I to se díky dob-
rým lidem povedlo. Na jeho we-
bových stránkách si o tom může-
me přečíst: „Dnes odpoledne při 
příležitosti návštěvy pana pre-
zidenta České republiky Václa-

va Klause mi byl za jeho přítom-
nosti předán od společnosti Futa-
ba Czech, s. r. o. sponzorský dar 
na zakoupení speciálního vozíku 
– formulky. Touto cestou děkuji 
prezidentu Koichi Futai ze spo-
lečnosti Futaba a paní starostce 
Havlíčkova Brodu Janě Fische-
rové.“
Dalším důležitým bodem na Mi-

chalově cestě byla skutečnost, že 
začal pracovat. Napřed na poda-
telně, nyní na odboru dopravy 
městského úřadu. Začal i dálko-
vě studovat. Přestože přiznává, 
že cesta k maturitě je ještě dlou-
há a nelehká, nepochybuji, že to 
určitě dokáže. A co je podle ně-
ho pro handicapovaného člověka 
nejdůležitější?
„Uvědomit si, že může být uži-

tečný a chtít něco dokázat. Jsou 
to zpočátku jen krůčky, na ně na-
vazují další. Někdo na to přijde 
hned, mně to trvalo déle.“
Usměvavý mladík působí pří-

jemným a přirozeným dojmem. 
Ne náhodou je narozený ve zna-
mení lva. Umí bojovat. Žije ak-
tivně, dnes má spíše nedostatek 
času. V zimě trénuje doma na ko-
le na válcích, plave, v létě najez-
dí denně nejméně 40 kilometrů. 
Má své trasy, lidé v Brodě a oko-
lí ho už znají. Má i své starosti. 
Mezi ty nejpodstatnější patří shá-
nění prostředků na cesty na závo-
dy, soustředění a podobně. We-
bové stránky www.michalsiska.
cz naznačují i bohatý osobní ži-
vot. Překvapivě na nich najdete 
nejen jeho sportovní úspěchy, ale 
i komunikaci s přáteli a fanklu-
bem, dokonce i něžnou procítě-
nou poezii. Zkrátka Michal Šiš-
ka je opravdovou osobností, u níž 
zdravotní stav není tím nejpod-
statnějším.

PŘÍBĚH

Michal Šiška je bojovník ve znamení lva
Havlíčkův Brod (hel) • Michal Šiška z Havlíčkova 
Brodu je příkladem toho, jak se může člověk 
dostat ze zdánlivě slepé uličky osobní tragédie. 
A současně toho, jak k tomu může pomoci sport 
a vůle něco v něm dokázat.

Vysočina (hel) • Jednadvacet let 
vládli novinářské anketě Sporto-
vec roku muži, letos už podruhé 
za sebou vyhrála hlasování že-
na. A navíc je to poprvé v his-
torii reprezentant Vysočiny. Po 
loňské vítězce Kateřině Neu-
mannové usedla na trůn pro krá-
lovnu českého sportu rychlo-
bruslařka Martina Sáblíková ze 
Žďáru nad Sázavou, která zís-
kala o 32 bodů více než v pořa-
dí druhá oštěpařka Barbora Špo-
táková. 
Dvacetiletá závodnice ze Žďá-

ru nad Sázavou v loňském roce 
získala dva tituly mistryně svě-
ta, k tomu přidala zlato z evrop-
ského šampionátu, celkový tri-
umf ve Světovém poháru a dva 
světové rekordy. Hlavní záslu-
hu na úspěších Martiny Sáblí-
kové má kouč našich rychlo-
bruslařů Petr Novák a celý No-
vis Team.S hejtmanem Vysočiny Milošem Vystrčilem se Martina potkala i na mistrovství ČR na žďárském Piláku. Foto: archiv kraje

Předání ceny Martině bylo hektické. Novináři mohli s Martinou Sáblíko-
vou a Petrem Novákem osobně mluvit jen na krátkém setkání přímo na 
letišti. Foto: Strategic Consulting

Martina: Byl to pro mne šok

Zlatá lyže slavila výročí
Nové Město na Moravě (hel) • 
Pořadatelé Zlaté lyže v Novém 
Městě na Moravě prožili napřed 
veliké starosti a nakonec euforii 
z povedených závodů jubilejního 
70. ročníku a suverénních vítěz-
ství Lukáše Bauera. Ještě v polo-
vině prosince to vypadalo podob-
ně jako v loňské sezóně, kdy teplé 
počasí nedovolilo závody realizo-
vat. Sněhové podmínky na Vyso-
čině nebyly příznivé ani letos. Ale 
ve druhé polovině prosince začalo 
mrznout a podmínky vhodné pro 
výrobu technického sněhu daly 
Zlaté lyži zelenou. Vánoční svátky 
strávili pořadatelé tvrdou prací na 
úpravě tratí a navážením technic-
kého sněhu. 
V Novém Městě se nakonec 

uskutečnily dokonce čtyři závody 
série FIS Tour de Ski. Organizáto-
ři souhlasili, že přiberou dva pod-
niky za německý Oberstdorf, kte-
rý účast v Tour odřekl. Dva závody 
navíc fanoušky potěšily, pořadate-
lům však způsobily komplikace, se 
kterými původně nepočítali. Mu-

seli vyřešit ubytování, což nebylo 
jednoduché. Naštěstí hoteliéři vy-
šli organizátorům v četných přípa-
dech vstříc a zrušili původní rezer-
vace a smlouvy. Také Česká televi-
ze operativně zajistila přenosy ze 
dvou dnů na začátku roku 2008.
Samotným závodům vévodily 

skvělé výkony Lukáše Bauera. Pat-
ří už řadu let ke světové špičce, vý-
razné úspěchy ho však dlouho mí-
jely. Čekání na medaili mezi do-
spělými se mu podařilo prolomit 
na OH 2006 v Turíně, kde získal 
na klasické patnáctce stříbro. Na 
letošní Zlaté lyži zahájil spanilou 
jízdu, která skončila suverénním 
triumfem v celé Tour de Ski.
Mile překvapil i žďárský Martin 

Koukal. Devětadvacetiletý rodák 
z Nového Města na Moravě absol-
voval na začátku sezóny operaci ra-
mene a musel pak dohánět, co kvů-
li tomu v tréninku zanedbal. Na-
konec navzdory začínajícímu na-
chlazení si vedl skvěle a obsadil 
v seriálu Tour de Ski výborné dva-
nácté místo.

Michal Šiška na svém handbiku. Foto: archiv

Jana Fischerová, starostka 
Havlíčkova Brodu: „Jsme 
hrdí na to, že Michal Šiška 
pracuje na našem úřadě. 
Je milý, pracovitý, má 
úžasnou vůli. Vážím si toho, 
jak reprezentuje náš úřad 
i celé město. Ostatně není 
sám. Na našem stavebním 
úřadě pracuje další skvělý 
handicapovaný sportovec – 
Josef Dáňa. I on ukázal, jak 
se člověk může poprat se 
svým osudem a zvrátit ho 
k dobrému.“
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