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Cvičný požár
Záchranáři zkoušeli, 
zda zvládnou velký 
výbuch plynové kotelny. 
Na jedničku!
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noviny jsou součástí projektu                                  www.ceskydomov.cz

Barokní umění
Krajská kasa podpořila 
velkou výstavu o baroku 
v Santiniho Žďáru na 
Sázavou.
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AKTUÁLNĚ S RADNÍM

STALO SE

NOVÁ SILNICE

Brtnice (kid) • Už na podzim se 
motoristé projedou mezi Brtnicí 
a Zašovicemi po zbrusu nové sil-
nici. Práce na téměř pět kilometrů 
dlouhém úseku jsou dnes v plném 
proudu. Nová silnice za 175 milio-
nů korun bude bezpečnější a pro-
voz na ní plynulejší. Po celé délce 
se výrazně srovnají poloměry za-
táček, díky násypům a zářezům 
zmizí prudké stoupání a klesání.
„Velký umělý násep, stejně jako 
vytěžený zářez jsou z devadesá-
ti procent hotové. Extrémně tvrdá 
hornina musela být mimo plán vy-
těžena trhacími pracemi,“ uvedl 
náměstek hejtmana pro dopravu 
Libor Joukl (ČSSD). Silnice je kvů-
li stavbě uzavřena a řidičům slou-
ží objížďka. Stavba silnice Brtni-
ce–Zašovice je spolufinancována 
z ROP Jihovýchod.

Stavba přijde kraj Vysočina na 
309 milionů korun, 40 procent 
nákladů pokryje evropská dotace. 

Současná budova třebíčské po-
rodnice je z roku 1977.
 (Pokračování na str. 2)

Před šedesáti čtyřmi roky skončily vojenské operace druhé světové války. 
Tento největší konflikt lidských dějin znamenal pro naši zem a její obyva-
tele těžkou zkoušku. Tragická mnichovská dohoda, následná okupace Čes-
koslovenska a ustavení německého protektorátu Čechy a Morava zásadně 
ovlivnily budoucí osudy tisíců lidí. Roky útlaku a perzekuce byly pro mno-
hé tragické. Zároveň to ale byly také roky hrdinství tisíců těch, kteří odešli 
bojovat za svou vlast na západní a východní frontu. 
Nejtěžší roky dvacátého století nám Evropanům ale odkázaly draze zapla-
cenou zkušenost. 
Zkušenost, která říká, že ústupky zlu, naivní obětování 
zdánlivě postradatelného malého státu, jsou chybou, 
která se krutě vymstí. Toto dra- ze zaplacené po-
učení je potřeba mít na paměti. Musíme si být vě-
domi toho, že civilizace postave- ná na svobodě 
a právech jednotlivce je v dneš- ním světě vysta-
vena novým zkouškám a tla- kům. Je potřeba 
jim odolávat, hájit principy de- mokracie a ne-
zaměňovat korektnost s re-
zignací na základ-
ní hodnoty, jež na-
še společnost vy-
znává.

Petr Krčál
radní

Záchrana čolků
Kraj pomáhá 
obojživelníkům, kteří 
bydlí v jedinečných 
lagunách u Bohdalova.
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Třebíč (jis) • Během dvou let vyroste v areálu kraj-
ské nemocnice v Třebíči nový pavilon pro matku a dítě. 
Moderní budova s odpovídajícím přístrojovým vybave-
ním a komfortním zázemím pro maminky z celého kraje 
začne svému účelu sloužit v první polovině roku 2011. 

Třebíč dostane novou porodnici

Tak bude nový pavilon vypadat. Repro: kraj Vysočina
Petr Mayer, Jiří Běhounek, Libor Joukl, Erika Šteflová, Jan Karas a Svatoslav 
Outulný zahájili stavu. Foto: archiv kraje

Kraj zvýšil zdravotníkům plat

Kraj Vysočina tak přidá na pla-
ty zaměstnancům ve svých zdra-
votnických zařízeních v letošním 
roce více než 32 milionů korun. 
„K tomuto kroku jsme se rozhod-
li z důvodu zabezpečení stabili-
zace lidských zdrojů v nemocni-
cích zřizovaných krajem. Naše 
doporučení ředitelům zní: Pro lé-

kaře je určena částka 1000 korun 
a pro všechny ostatní zaměstnan-
ce 500 korun měsíčně,“ upřesnil 
hejtman Jiří Běhounek.
Mimořádná krajská dotace bude 

nemocnicím pokrývat i souvisejí-
cí odvody a do platů zaměstnanců 
krajských nemocnic se bude pro-
mítat až do konce letošního roku. 

Jedním z důvodů k tomuto kroku 
je také řešení problémů s perso-
nálním obsazením některých pro-
fesí. Jestli bude navýšení pokra-
čovat i příští rok, záleží na hospo-
dářských výsledcích a ekonomic-
ké situaci nemocnic. Konkrétní 
výše bude tedy záviset například 
na objemu uspořených peněz při 
plánovaných společných náku-
pech zdravotnického materiálu.
„Kraj dal tímto krokem najevo, 

že mu není situace lékařů a zdra-
votnického personálu v našich 
nemocnicích lhostejná,“ komen-
toval opatření vedoucí krajského 

odboru zdravotnictví Lukáš Kett-
ner. „Někomu se možná toto pla-
tové vylepšení bude zdát pouze 
jako kosmetické. Nikomu nena-
mlouváme, že se tím vše vyřeší. 
Ale 32 milionů je i pro kraj znač-
ná suma a jde o opatření v kraj-
ských nemocnicích v České re-
publice zcela ojedinělé. A neza-
krýváme, že současně budeme 
vyžadovat po zaměstnancích ne-
mocnic další zlepšení jejich práce 
– zvláště v přístupu k pacientům. 
Například v komunikaci s paci-
enty vidím stále značné rezervy,“ 
dodal Lukáš Kettner.

Vysočina (kid) • Až do konce roku najde každý lékař 
v krajské nemocnici na své výplatní pásce tisícikorunu 
navíc, každá zdravotní sestra pak pět set korun. Roz-
hodlo o tom krajské zastupitelstvo na návrh hejtmana 
Vysočiny Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD).



(Pokračování ze str. 1)
Nový pavilon vyroste v místech 

staré interny a přímo naváže na pa-
vilon malých interních oborů. Stav-
ba na zelené louce se stane pomysl-
nou branou do Nemocnice Třebíč. 
„Vzhledem k tomu, že jde o novo-
stavbu, práce nijak neovlivní obvyk-
lý provoz nemocnice a jejich oddě-
lení. Je však třeba počítat se zvýše-
nou prašností a hlučností v areálu 
nemocnice, což je malá cena za bu-
doucí velké pohodlí klientů nemoc-
nice,“ uvedl náměstek hejtmana pro 
majetek Libor Joukl (ČSSD).

Do nového pavilonu se po kolau-
daci sestěhuje nejen porodnice, ale 
i rehabilitace s vodoléčbou, lékár-
na a dětské oddělení. „Pavilon pro 
matku a dítě nabídne 29 lůžek po-
rodnického oddělení, 28 lůžek pro 
rehabilitační jednotku, 22 lůžek pro 
dětské oddělení. Speciální lůžkové 
jednotky budou disponovat pěti JIP 
lůžky dětskými a čtyřmi JIP lůž-
ky novorozeneckými. Odpovída-
jícího prostředí, především sociál-
ního a hygienického, se dočká také 
zdravotnický personál,“ řekl ředitel 
nemocnice Petr Mayer.

V nových čtyřech patrech pacien-
ti najdou vstupní recepci a lékár-
nu, rehabilitaci a vodoléčbu, dětské 
a novorozenecké oddělení a porod-
nici. „Nové prostředí včetně tech-
nologického zázemí bude mít po-
zitivní dopad na vyšší úspěšnost 
a efektivitu léčby pacientů v reha-
bilitaci, zkrátí se průměrná čeka-
cí doba na výkony, průměrná ošet-
řovací doba a tím i průměrná do-
ba pracovní neschopnosti klientů. 
V nové budově výrazně stoupne 
úroveň pobytu nastávajících mami-
nek v nemocnici. V pokojích bu-

de vlastní sociální zařízení, v pří-
padě zájmu bude umožněn i pobyt 
otce s matkou a dítětem po poro-
du. Tato skutečnost jistě pozitivně 
ovlivní počty rodících žen,“ dopl-
nil hejtman Vysočiny Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD).
Přímá spádovost do Nemocnice 

Třebíč překračuje 130.000 obyva-
tel. Ročně se v nemocnici uskuteč-
ní v průměru více než 21.000 hos-
pitalizací a 250.000 ambulantních 
ošetření. Ročně se ve zdejší po-
rodnici narodí více než 1100 mi-
minek.
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Třebíč dostane novou porodnici 

Krize: Rozpočet se tenčí
Vysočina (kid) • Kraj letos pod-
le prognózy ministerstva finan-
cí přijde o 275 milionů korun ve 
srovnání s loňskem. Chystá proto 
úsporná opatření. 
„Ministerstvem financí předpo-

kládaný pokles výnosů daňových 
příjmů pro kraj Vysočina znamená 
výpadek ve výši 275 milionů korun 
oproti roku 2008 a zhruba 160 mi-
lionů korun proti schválenému roz-
počtu roku 2009,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro finance Vladimír No-
votný (ČSSD) a dodal: „Už v době 
sestavování a schvalování rozpoč-
tu kraj preventivně počítal s příjmy 
o tři procenta nižšími.“ 

Už dnes kraj zastavil některé 
výdaje v rozpočtu, které nejsou 
nezbytně nutné, a ušetřil tím asi 
67 milionů korun. Netýká se to 
ale projektů, které spolufinancu-
je Brusel, protože by o tyto pe-
níze bylo škoda přijít. Zároveň 
se to také netýká investic, které 
v důsledku znamenají práci pro 
firmy a jejich zaměstnance z Vy-
sočiny. 
„O tom, jak se bude rozpočet 

dále vyvíjet, rozhoduje hospo-
dářský růst v celém státě. Kraj 
je ale na další úsporná opatření 
připraven,“ uzavřel Vladimír No-
votný.

Kraj zachránil domov čolkům
„Tůně zbavíme nánosů bahna, 

odstraníme keře, které tůním stíní 
a zajistíme technická opatření, kte-
rá zabrání, aby voda v létě vysy-
chala,“ vysvětlil krajský radní pro 
životní prostředí Zdeněk Ryšavý. 
Se záchranou lagun začal kraj už 

loni. Přispěl na vytvoření projektu, 
který se mohl ucházet o evropskou 
dotaci. Peníze z Bruselu místní 
ochránci získali, a tak se mohla zá-
chrana jedinečného místa na Vy-
sočině rozjet. 
Pohodlněji se k lagunám dostane 

také veřejnost. Návštěvníkům bu-
de sloužit asi dvousetmetrová hráz, 
kde navíc najdou informační tabu-
le o životě v jezírkách. 
Laguny v Bohdalově jsou čty-

ři jezírka, která vznikla na mís-
tě těžby cihlářské hlíny. Žijí zde 
prakticky všechny druhy českých 
obojživelníků. V poslední době 
ale keře a stromy kolem jezírek 
stíní, a navíc do vody padá spous-
ta listí a odpadu, takže jsou jezírka 
stále mělčí a kvůli bahnu se z vo-
dy ztrácí kyslík. To žáby i čolky 
přímo ohrožuje.Zdeněk Ryšavý a Milan Paďourek ze Sdružení Krajina u bohdalovské laguny. Foto: archiv kraje

Rodinné pasy táhnou
Jihlava (kid, pk) • Bezmála 8000 
návštěvníků, rekord s plyšovými 
medvídky, hudební skupina Brt-
ník a otevírání nového medvědin-
ce. Tak vypadal den s Rodinnými 
pasy v jihlavské ZOO. 
Kraj, tedy organizátor Rodin-

ných pasů na Vysočině, adopto-
val v rámci slavnosti medvědici 
Áju a ta se tak stala novým mas-
kotem pro Rodinné pasy na Vy-
sočině. Přímo na místě se o Ro-
dinný pas hlásili další a další zá-
jemci. 
„Den s Rodinnými pasy v ZOO 

svědčí o velkém zájmu o celý 

projekt. Do budoucna se rýsu-
je i propojení pasů s Dolním Ra-
kouskem, a pokud všechno dobře 
dopadne, dočkáme se i propojení 
v rámci jednotlivých krajů Čes-
ké republiky,“ sliboval přímo na 
místě krajský radní pro sociální 
věci Petr Krčál (ČSSD).
Rodinné pasy, neboli systém 

slev pro rodiny s dětmi, rozvíjí 
v kraji Vysočina svoji činnost ví-
ce než tři roky. Rodinné pasy na-
bízejí rodinám celou řadu výhod 
a nabídek v oblasti účelného trá-
vení volného času dětí, mládeže 
a celých rodin.

Novotný: Pomůžeme 
podnikatelům s úvěry
Vysočina (kid) • Na splácení ban-
kovních úvěrů mohou podnikate-
lé z Vysočiny získat dotaci od kra-
je. V rámci protikrizových opat-
ření o tom rozhodla krajská rada 
a grantový program schválilo kraj-
ské zastupitelstvo.
Grant mohou podnikatelé vyu-

žít i na modernizaci výroby. K dis-
pozici mají 14 milionů oproti loň-

ským 12, z toho jsou na splácení 
úvěrů vyčleněny miliony tři. „Fir-
my investovaly v době hospodář-
ského růstu a teď jim ubývají za-
kázky. Musí ale splácet úvěry, a ze-
jména platit mzdy zaměstnancům. 
Proto jsme k takovému protikrizo-
vému opatření přistoupili,“ vysvět-
lil náměstek hejtmana pro finance 
Vladimír Novotný (ČSSD).

Záchranáři dostali ocenění
Vysočina (kid) • Celkem 
27 hasičů, záchranářů 
a policistů dostalo 
v dubnu Záslužnou 
medaili kraje Vysočina. 

Už druhý ročník slavnosti v Ho-
ráckém divadle v Jihlavě se nesl ve 
znamení uznání aktivní činnosti, 
která je zaměřena na ochranu živo-
tů, zdraví a majetku občanů. „Vy-
sočina patří k nejbezpečnějším re-
gionům České republiky. To, že se 
můžeme cítit bezpečně, je zásluha 
především vás všech. Profesionální 
i dobrovolní hasiči, policisté i zá-
chranáři si svou odborností a obě-
tavostí vysloužili uznání a úctu ve-
řejnosti našeho kraje. Děkuji všem 
oceněným za dosud vykonané 
a přeji jim, aby i nadále byli pro na-
še občany jistotou, tím stále připra-
veným zázemím pro ochranu jejich 
klidného a bezpečného života,“ po-
děkoval v rámci slavnostního veče-
ra oceněným hejtman Vysočiny Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).Ocenění hasiči Milan Kubíček a Václav Kubíska. Foto: archiv kraje

Hasičský záchranný sbor 
kraje Vysočina a Sdružení 
dobrovolných hasičů:
Ladislav Cyprian 
Václav Hess 
Stanislav Kříž 
Milan Kubíček 
Václav Kubíska 
Jaroslav Nácovský 
Jiří Rainiš 
Miroslav Šimon 
Drahoslav Ryba 
Soutěžní družstvo mužů Sboru 
dobrovolných hasičů Počátky 
Policie ČR:
Oldřich Martinů
Bedřich Koutný

Jaroslav Vaněk 
Petr Sikora 
Stanislav Brychta 
Marian Kotrba 
Petr Krčál 
Miroslav Mrkvička 
Bohumil Šlapák 
Zdravotnická záchranná 
služba kraje Vysočina:
Vladimír Bauer 
Ludmila Beránková 
Milan Bořil 
Jitka Macháčková 
Arnošt Rousek 
Oldřich Šimpach 
Jan Talpa 
Josef Toman

Kdo letos získal Záslužnou 
medaili kraje Vysočina:

Bohdalov (kid) • Žábám a čolkům v bohdalovských lagunách už nehrozí 
nebezpečí ztráty domova. Kraj laguny do několika týdnů vyhlásí chráněnou 
oblastí, a navíc pomůže vrátit místu původní podobu.

Vysočina (kid) • Krajská rada 
uchránila 24 vlakových spojů od 
zrušení. Rozhodla totiž o tom, že 
kraj přestane platit Českým dra-
hám pouze ty spoje, kterými li-
dé nejezdí, a naopak zachová 
platbu u vlaků, které sice nejsou 
skoro vytížené, ale ještě pořád je 
alespoň někdo využívá. 
Vysočinou denně projede 389 

vlaků regionální dopravy a 40 
rychlíků. České dráhy od kra-
je každým rokem chtějí uhradit 

ztrátu u těch spojů, které si na 
sebe nevydělají, ale lidé je vy-
užívají k cestě do zaměstnání 
a škol. Krajskou kasu to přijde 
na stovky milionů korun, a drá-
hy navíc své požadavky stupňu-
jí. Zatímco ještě v roce 2005 žá-
daly 240 milionů korun, letos už 
bezmála 276 milionů. Naopak 
počet cestujících ve vlacích stá-
le klesá. 
Pokles cestujících vlaky je tak 

razantní, že 65 spojů lidé prak-

ticky přestali využívat. Deseti 
z nich jezdí jen jeden či dva lidé, 
další desítkou průměrně tři ces-
tující. Náklady na tyto prázdné 
vlaky se tak šplhají do astrono-
mických částek. „U nejkřiklavěj-
šího případu stojí přeprava jed-
noho člověka tímto vlakem na 
jeden kilometr více než 500 ko-
run. Jestliže tento cestující prá-
vě tímto vlakem ujede deset ki-
lometrů, přijde to na 5000 ko-
run,“ popisuje zoufalou situaci 

Zdeněk Navrkal z krajského od-
boru dopravy. 
Krajská rada proto rozhodla, 

že právě na takové prázdné vla-
ky přestane dotaci Českým dra-
hám poskytovat. „Je to přesně 
tak, že dotovat přestaneme sku-
tečně pouze 41 prázdných vla-
ků, zbylých 24 spojů, kterými 
alespoň někdo jezdí, ještě bude-
me dál platit,“ vysvětlil náměs-
tek hejtmana pro dopravu Libor 
Joukl (ČSSD).

Rada zachová ztrátové vlaky
Vysočina (kid) • Krajský 
radní Petr Krčál hledal po-
moc při hledání zdrojů pe-
něz pro opravy a investice 
v krajských sociálních za-
řízeních u poslanců sociál-
ního výboru parlamentu. 
Jeho pozvání na Vysočinu 
přijala Zuzana Brzobohatá 
(ČSSD), která během ná-
vštěvy pomoc přislíbila.

Radní získal slib pomociRadní získal slib pomoci
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Vysočina ovládla Brusel
Vysočina, Brusel (kid) • Květen 
v Bruselu ovládla Vysočina. Kraj 
zde vystavil 31 grafik z Oblastní 
galerie Vysočiny, uspořádal hudeb-
ní večer s hudbou Gustava Mahlera 
a předvedl regionální potraviny. 
Grafická díla jsou součástí výsta-

vy Grafika 60. let 20. století, která 
v budově Evropské komise trvá až 

do 20. června. Hudební večer pak 
má připomenout skladatelovy vaz-
by na Vysočinu i blížící se výro-
čí jeho narození. „Hudební večer 
má status oficiální doprovodné ak-
ce předsednictví České republiky 
v Radě Evropské unie,“ vysvětlil 
krajský radní pro regionální rozvoj 
Martin Hyský (ČSSD).

Matějek: Jaro přeje kůrovci

Záchranáři cvičili velký požár

Studenti mají moderní učebnu

Jihlava (kid) • Studenti Střední 
školy technické v Jihlavě mají no-
vou učebnu mechatroniky. Ta při-
šla na 1,8 milionu korun, které za-
platil kraj. „Podpora technických 
škol a technických oborů všeo-
becně je jednou z priorit krajské-
ho školství. Chtěli bychom docílit 
toho, aby do firem přicházeli na-

ši absolventi už s potřebnými zna-
lostmi a praktickými dovednost-
mi. Proto kraj podporuje nákup 
a modernizaci výukových zaříze-
ní na středních technických ško-
lách. Vedle toho je však nezbytná 
i spolupráce s konkrétními pod-
niky, kde se žáci seznámí s pří-
stroji a technickým zařízením pří-

mo v provozu,“ řekla při otevírání 
učebny krajská radní pro školství 
Marie Kružíková (ČSSD). 
V učebně mechatroniky je pět 

pracovišť, kde si mohou žá-
ci vyzkoušet sestavování a řeše-
ní pneumatických obvodů, práci 
s programovatelným automatem, 
konkrétní mechatronické úlo-

hy v praxi a hydraulické obvo-
dy. Podobná učebna mechatroni-
ky by měla být postupně otevře-
na i v Třebíči, Žďáře nad Sázavou 
a Pelhřimově. Na snímku krajská 
radní Marie Kružíková se zástup-
kyní ředitele školy Helenou Moj-
rovou v nové učebně.
 Foto: archiv kraje

Záchranáři cvičně likvidova-
li rozsáhlý požár po úniku ply-
nu a výbuchu v kotelně podniku. 
Cvičení simulovalo i úmrtí čtyř 
lidí, desítky zraněných a dvacet 
uvězněných v hořící kotelně. Zá-
roveň obec procvičovala informo-
vání obyvatel a evakuaci nádraží. 
„Z prvních postřehů je zřejmé, 

že cvičení splnilo svůj účel a cíl. 
Z naší strany došlo k ověření re-
álných dojezdových časů jedno-

tek, spojení a komunikace. Cel-
kově jsem s odvedenou prací ha-
sičů, jak při samotném zásahu, 
tak také při koordinaci složek in-
tegrovaného záchranného systé-
mu velmi spokojen,“ popsal prv-
ní dojmy ředitel krajských hasi-
čů Drahoslav Ryba (na prvním 
snímku s ředitelem krajského 
úřadu Zdeňkem Kadlecem a ve-
doucí sekretariátu hejtmana Iva-
nou Šteklovou).

Šlapánov (kid) • Integrovaný záchranný systém 
na Vysočině funguje tak, jak má, a lidé se na něj 
mohou spolehnout. To je první závěr velkého 
cvičení záchranářů z Vysočiny v podniku Čepro ve 
Šlapánově na Havlíčkobrodsku.

Kraj radí lidem s krizí
Vysočina (kid) • Udržení za-
městnanosti na Vysočině a řeše-
ní následků hospodářské krize. 
To byl hlavní cíl setkávání kraj-
ské rady se starosty a podnikateli 
ve všech okresech kraje. 
Kromě samotných radních se na 

odborné stránce setkávání podíle-
la i Krajská hospodářská komora, 
CzechInvest a zástupci bank. 
„Podnikatele a starosty, kteří 

měli o informace zájem, jsme se-

známili se strategií kraje pro ob-
dobí hospodářské krize. Předsta-
vili jsme jednotlivá opatření, která 
může veřejnost průběžně sledovat 
také na webových stránkách kra-
je,“ uvedl náměstek hejtmana Li-
bor Joukl (ČSSD). Během dvou 
měsíců se tak krajská rada sešla 
s 80 největšími zaměstnavateli 
v regionu. V nejbližší době se ta-
to setkání budou konat také napří-
klad pro zemědělce a potravináře.

Rada našla peníze pro 
pavlovskou stanici
Pavlov (kid) • Peníze z Evropské 
unie jsou jedinou reálnou cestou, 
jak zachránit Stanici pro ohrože-
né živočichy v Pavlově. Po jed-
nání krajské rady, která schváli-
la dvousettisícový příspěvek sta-
nici na vypracování evropského 
projektu, to řekl krajský radní pro 
životní prostředí Zdeněk Ryšavý 
(ČSSD). 
Peníze z Bruselu by zaplatily 

část objektu a pozemky, které je 
třeba vykoupit. Zároveň umožní 
i stavební úpravy a vylepšení vy-
bavení stanice. 
Pavlovské středisko začalo být 

ohrožené poté, co jeho provoz 
přestala zajišťovat Česká inspek-
ce životního prostředí a záro-

veň se objevily majetkové pro-
blémy kvůli nedořešeným resti-
tucím. Kraj proto začal podnikat 
kroky na jeho záchranu. Stani-
ce totiž neslouží jen jako útulek 
pro zraněná zvířata, ale poskytuje 
i osvětu dětem a útočiště živoči-
chům zabavených z nezákonných 
chovů a pašování. 
„Podobná zařízení v ostatních 

krajích získávají podporu z kraj-
ského i obecních rozpočtů. Před-
pokládáme tedy, že následně bu-
deme diskutovat také o dílčí pod-
poře provozu stanice. Stejným 
způsobem by k fungování toho-
to zařízení měla přistoupit i měs-
ta v našem regionu,“ doplnil Zde-
něk Ryšavý. 

Na webu jsou nová data 
z policejních statistik

Vysočina (kid) • Máme se na 
Vysočině bát? Je tady bezpečno? 
Přesně na tyto 
otázky odpoví li-
dem nový statis-
tický portál bezpečnosti, který na 
krajském analytickém webu běží 
od května. Lidé se zde dozví ne-

jen aktuální údaje z policejních 
statistik o kriminalitě a doprav-

ních nehodách, 
ale mohou srov-
návat i kraje mezi 

sebou. Zároveň zde najdou i sta-
tistiky o penězích, které kraj na 
bezpečnost vydává.

analytika.kr-vysocina.cz
„Škůdce sice do smrkových le-

sů bohužel neodmyslitelně pat-
ří, nicméně je jednou z nejvyš-
ších priorit a zároveň zákon-
nou povinností každého vlastní-
ka lesa bránit jeho vývoji, šíření 
a přemnožení. Tím se zejmé-
na rozumí soustavné vyhledává-
ní a včasné zpracování napade-
ných stromů, včetně provádění 
obranných opatření,“ připome-
nul Josef Matějek. 
Při pochůzkách po lese je třeba 

věnovat pozornost zasmoleným 
závrtům kůrovce v kůře, hro-
mádkám drtinek na kůře, kte-
ré následně po oschnutí opadá-
vají na kořenové náběhy a jsou 

dobře patrny i za šupinkami ve 
spodní části kmene. Dále dochá-
zí k barevným změnám jehličí, 
které světlá, později rezne, po-
stupně opadává, a současně za-
číná v místě primárního nále-
tu opadávat kůra. Včasně zpra-
covat znamená odvést kůrov-
cem napadené dřevo před jeho 
výletem, v případě nemožnosti 
včasného odvozu provést včas-
nou asanaci (chemické ošetře-
ní či odkornění). Nejdůležitější 
je přitom provést odvoz či asa-
naci před výletem kůrovce. Od-
voz či asanace po výletu kůrov-
ce se zcela míjí účinkem a vlast-
ník jde takzvaně za kůrovcem, 

to je bezeškodně mu umožňu-
je vývoj, rozmnožování a šíření 
do okolí. Mnozí vlastníci si také 
neuvědomují, že samotné poká-
cení kůrovcem napadených stro-
mů je zcela nedostačující. Záro-
veň si je třeba uvědomit, že cel-
kový vývoj kůrovce trvá za nor-
málních podmínek šest až deset 
týdnů, a tedy že kůrovec je scho-
pen za jeden rok mít několik ge-
nerací. „Liknavý vlastník zne-
hodnocuje svůj či cizí majetek 
a vystavuje se nebezpečí ulože-
ní statisícových pokut,“ dodal 
Matějek. Odborným garantem je 
pro vlastníky lesa odborný lesní 
hospodář, na kterého se je mož-
né obrátit a zkonzultovat s ním 
hospodaření v lesích. Vlastní-
ci lesa se pro získání kontaktu 
na odborného lesního hospodá-
ře mohou obrátit na pracovníky 
státní správy lesů místě přísluš-
ných městských úřadů.

Vysočina (jib) • Letošní velmi teplý začátek jara 
s malým množstvím dešťových srážek společně 
s liknavostí některých vlastníků lesů kůrovci 
velmi vyhovoval. Řekl to krajský radní pro lesní 
hospodářství Josef Matějek (ČSSD).

Srovnání počtu trestných činů v krajích za březen 2009
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Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.

Rychlá platba,
tel 608 444 424
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prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

www.provapo.cz

•Funkční bez přípojky vody,
odpadu, el. proudu.

 I na dobírku.•
• Sedm typů.

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3

Kouřimská 18

HZZ a.s., Brno
Gajdošova 82
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Velké Meziříčí, u EXITU 146, dálnice D1 (ve směru Brno-Praha) tel.: 725 60 30 60 (724 560 249)

Provozní doba: Po-Pa 8:30 - 18:00 hod., So 09:00 - 15:00 hod. 
(mimo vyznačenou dobu kdykoliv po telefonické domluvě) 

Auta, která potěší
Autocentrum zánovních vozů FORD, OPEL, ŠKODA, VW, starší vozy z protiúčtu

Škoda Octavia
1.9 TDi SLX 81 kW
2000

128.000 Kč protiúčetprotiúčet

Garance původu     Garance najetých km     Garance stavu

Opel Zafi ra
1.9 CDTi 150PS
2008

479.000 Kč

Ford Mondeo 
2.0 TDCi TITANIUM
2008

590.000 Kč

Ford Focus 
1.8 TDCi
2005

195.000 Kč

0000000 0 0 0000 hohohohohohohod.d.d.d.d.d.d ,,,, , SoSoSoSoSoSooS  0 0 0 0009:9:9:9:99:99 0000000000 -- 11 15:5:5:55:0000000000 h h hhhododododdod. . .. 
ololiviviv ppo o tet lelefonickkkkké é ééé dododododomlmlmlmmlmluvuvuuuvě)ě)ě)ě)ě) 

ajetých km Garance stavu

   ... a nyní
možnost

ODPOČTU DPH
NA NAŠE VOZY!

EXIT 146dálnice D1

www.d1cars.cz
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NOVINY KRAJ VYSOČINA 
VYCHÁZÍ V NÁKLADU 215 000 

VÝTISKŮ
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Společnost T.S.BOHEMIA a.s. doporučuje systém Windows Vista® Home Premium

VÁŠ OSOBNÍ
ELEKTROMARKET

T.S.BOHEMIA a.s.
tř. Legionářů 10, Jihlava
585 157 494, jihlava@tsbohemia.cz 
www.tsbohemia.cz

z 
Změna cen vyhrazena. Foto je jen ilustrační. Monitor není součástí počítače.

BARBONE® W REBEL HAWX
Speciální edicí počítače Barbone je novinka Barbone W REBEL HAWX! Herní 
počítač pro každého! Součástí tohoto počítače je i počítačová hra H.A.W.X. v 
hodnotě cca 1000,-.  Operační systém Windows Vista Home Premium je 
součástí sestavy! 

Procesor: INTEL Core 2 Duo E8400 3,00GHz (6MB/1333), Grafi cká karta: 
nVIDIA GEFORCE GTS250, 512MB, Paměť: 2048MB, Pevný disk: 500GB, 
Mechanika: DVD RW, Operační systém: Windows Vista® Home Premium

Obj.č.: 9344521 18.250,-18.250,-s DPH a všemi poplatky
 s DPH a všemi poplatky
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VYKOUPÍME
Váš BYT

či D Ů M
PENÍZE I DO 24 HODIN.
EXEKUCE VYŘEŠÍME.

Tel.: 736 631 401
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Informační kancelář:
Konzultační hodiny:

Kontakt:

Jihlava – Hruškové Dvory III Jihlava – Hruškové Dvory IV

JSME VAŠE JISTOTA - STAVÍME PRO VÁS JIŽ 10 LET

www.bytyjihlava.cz
tel. 466 614 677
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Inzertní manažer: Klára Černíková
tel.: 777 789 600, e-mail: cernikova@ceskydomov.cz

UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK 

INZERCE DO ČERVNOVÉHO 

ČÍSLA JE 19. ČERVNA 2008.



Na co se můžeme těšit tento-
krát?
„K vidění toho bude opravdu hod-

ně. Přijede například malý motocy-
kl babetta pro velký počet šesti lidí, 
nejlepší fotbalový driblér na světě 
– německý silák Rainer Schröder, 
se pokusí v zubech zlomit dílenský 
klíč č. 13, k vidění bude pes, kte-
rý snáší vejce a slepice, které hra-
jí fotbal, uvidíte ale i unikátní sou-

bor hradů a zámků slepených ze 
špejlí, sraz legendárních automo-
bilů Lotus Seven, pití piva pod vo-
dou, rychlokarikaturistu Lubomíra 
Vaňka, který dokázal na předcho-
zích ročnících za tři hodiny vytvo-
řit portréty 382 lidí, mistr bublinář 
vytvoří křehounkou, ale více než 
desetimetrovou mýdlovou bubli-
nu, silou vůle se budou ohýbat ne-
rezové lžíce, ozdobou bude tradič-

ně i Vláďa Hron, Naďa Urbánková 
a Jakub Smolík. Páteční Galavečer 
kuriozit zpříjemní Žalman a spol., 
v sobotu před půlnocí program za-
končí ohňostroj.“
Máte za ta léta nějaký oblíbený 

rekord? 
„To je těžká otázka, protože kaž-

dý rekord má svůj příběh. V Čes-
ké knize rekordů se o něm objeví 
několikařádková zmínka, ale o řa-

dě z nich by šlo napsat samostat-
ný článek, možná i knihu. Víte tře-
ba, že člověk může bez pomoci ru-
kou udržet na své hrudi díky svému 
tělesnému magnetismu závaží těž-
ké 225 kilogramů, že lze vyšlechtit 
strom plodící pět druhů ovoce na-
jednou, že lze z hlavy odříkat ce-
lý kalendář 20. století včetně dnů 
v týdnu a svátků, že lze za minu-
tu sedmačtyřicetkrát vzepřít plný 
pivní sud, že lze žonglovat třemi 
míčky ve chvíli, kdy jste přilepeni 
podrážkami svých bot ke stropu, že 
lze postavit dům za 24 hodin, uběh-
nout 52 kilometrů na chůdách? To-
hle všechno mě namátkou napadá 
a tohle všechno, a nejen to, se stalo 
na pelhřimovském náměstí.“
Letos pořádáte již 19. ročník fes-

tivalu. Pozorujete nějaký trend 
v zaměření rekordních pokusů?

„Rekordy drží krok s vývojem ve 
společnosti. Kdo by před pár lety 
tušil, že budeme registrovat nej-

rychlejšího písaře esemesek nebo 
nejdelší webovou stránku (35 kilo-
metrů)? Nás ale nejvíc těší nápady, 
které souvisí s lidovou nebo míst-
ní tradicí.“
Nějakou takovou tradiční disci-

plínu uvidíme i letos? 
„Tým Ze zad na záda se poku-

sí překonat svůj loňský rekord – 
kompletní zhotovení vlněného 
svetru za osm hodin 48 minut a 29 

vteřin. Celý výhradně ruční pro-
ces začne ostříháním vlny z ovce. 
Hned, jak je vlna k dispozici, za-
čnou přadleny příst na ručních ko-
lovrátcích. Následuje upletení jed-
notlivých částí svetru. Všechny dí-
ly se nakonec spojí stehem podle 
přesně stanoveného postupu.“

�� ��
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Velká Bíteš (kid, pek) • Měs-
to Velká Bíteš by mohlo být do 
budoucna jedním z míst, kde se 
v rámci transformačního proce-
su v sociálních službách postaví 
zařízení pro mentálně a tělesně 
postižené klienty. Kraj Vysoči-
na společně s ministerstvem prá-
ce a sociálních věcí připravuje fi-
nanční projekt na zařazení klien-
tů ÚSP v Jinošově do městských 
a obecních komunit. Na pracov-
ní návštěvě Velké Bíteše to ře-

kl krajský radní pro sociální vě-
ci Petr Krčál (ČSSD).
Petr Krčál společně s náměst-

kem hejtmana Vladimírem No-
votným (ČSSD) a vedoucím 
krajského oddělení sociální pé-
če Jiřím Bínou jednali v Bíte-
ši o problematice sociální péče 
a financování a plánování sociál-
ních služeb.
„Sociální služby plní v mikro-

regionu Velká Bíteš velmi důle-
žitou roli v procesu péče o celou 

generaci seniorů. Město provozu-
je i terénní služby pro další obča-
ny Velkobítešska a okolí. V této 
oblasti budeme muset již v příš-
tím roce uvažovat o tom, jak do 
systému terénních služeb dostat 
podstatně více peněz. Jsem také 
velice rád, že představitelé města 
projevili zájem účastnit se trans-
formačního procesu v rámci za-
čleňování klientů z nedalekého 
ÚSP v Jinošově. Pokud to dob-
ře dopadne, mohla by ve městě 

stát část domků anebo denní sta-
cionář,“ řekl po návštěvě Petr Kr-
čál.
Na provoz sociálních služeb ve 

Velké Bíteši přispívá ze svého 
rozpočtu i kraj Vysočina. Na ví-
cezdrojovém financování se po-
dílí ministerstvo práce a sociál-
ních věcí, které v letošním roce 
výrazně zkrátilo dotace pro pro-
vozovatele služeb. V systému so-
ciálních služeb nyní celostátně 
chybí přes 1,5 miliardy korun.

Krčál pochválil Velkou Bíteš

Ultramaratonec Miloš Škorpil opakovanými výstupy na 148 schodů věže kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově vy-
stoupal symbolicky na nejvyšší horu světa Mount Everest (8848 m). Na snímku rekordman přebírá kontrolní lístek 
s pořadovým číslem běhu, které pokaždé odevzdává na vrcholu věže. Foto: archiv redakce

Vysočina (jis) • Zájem ruských 
podnikatelů o spolupráci s firma-
mi na Vysočině přijeli tlumočit 
do Jihlavy zástupci Obchodní ko-
mory Ruské federace v České re-
publice Givi Karkašadze, Andrej 
Archangelsky a zástupce Obchod-
ní a průmyslové komory Ruské 
federace Tajmuraz Dzasochov. 
V současné době má vážný zájem 

o zahraničního obchodního part-
nera téměř 90 ruských subjektů.
Vedle zástupců krajské samo-

správy se se zahraničními hosty 
setkali také členové Krajské hos-
podářské komory Vysočiny. Spe-
ciální jednání vedl odděleně také 
krajský radní pro regionální roz-
voj Martin Hyský (ČSSD). Pře-
vzal prezentační materiály jednot-

livých ruských regionů a seznámil 
se s jejich charakteristikami. „Ne-
bráníme se spolupráci se zeměmi 
mimo Evropskou unii a nic nebrá-
ní rovněž vyslání obchodně-pod-
nikatelských misí kraje Vysoči-
na do Ruské federace – pokud se 
ukáže, že naši podnikatelé mají 
ambice se na ruském trhu realizo-
vat,“ uvedl Martin Hyský.

Obě strany se shodly na další vý-
měně informací. Česká strana za-
stoupená krajskou hospodářskou 
komorou připraví seznamy firem 
pro možnou spolupráci a krajští 
regionalisté odešlou prezentaci 
o Vysočině, kterou by mohlo ob-
chodní zastupitelství využít pro 
propagaci našeho kraje a hledání 
vhodného partnera v Rusku.

Rusové s námi chtějí obchodovat

Vysočina (kid, pk) • Společenské 
změny přinášejí mnohdy zásadní 
problémy v oblasti životních pod-
mínek a možností seniorů. Pro 
starší lidi jsou změny velmi stre-
sující, protože možnost ovlivně-
ní životních podmínek seniorů je 
z jejich strany mnohdy velmi mi-
nimální. Po jednání krajské rady 
se zástupci Rady seniorů České 
republiky to řekl krajský radní pro 
sociální věci Petr Krčál (ČSSD). 

„Spolupráce s radou seniorů, 
která zastupuje celé spektrum 
seniorských organizací v našem 
kraji, byla podepsána v loňském 
roce. Jsem rád, že na naší prv-
ní schůzce můžeme společně ho-
vořit o celkem vážných problé-
mech, které je třeba společně 
řešit v oblasti péče o naše star-
ší spoluobčany. Naše dosavad-
ní spolupráce bude do budoucna 
rozšířena i o besedy k tématům, 

která jsou spojena s otázkou 
vzdělávání, sociální péče a čin-
nosti organizací seniorů v našem 
kraji,“ dodal Petr Krčál.
Na setkání krajských radních 

se seniory hejtman Vysočiny Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD) zhod-
notil působení seniorů a senior-
ských organizací při tvorbě so-
ciálních programů a databází or-
ganizací, které se v našem kraji 
věnují práci se skupinami senio-

rů. Podtrhnul i roli kraje na pro-
cesu vzdělávání starších lidí a je-
jich účast na akcích, které pořá-
dá kraj Vysočina. Předseda rady 
seniorů Zdeněk Smutný navázal 
a vyslovil přesvědčení, že spo-
lečná setkání představitelů kraje 
a rady seniorů pomohou při řeše-
ní problematiky starších občanů 
a budou se zabývat i problémy 
v oblasti sociální péče a zdravot-
nictví v kraji.

Senioři rozšíří spolupráci s krajem

Cyklista Vysočiny 2009
Systém závodu
1. fáze (červenec–srpen): Registrace účastníků a cyklovýlety do vybraných měst 
a obcí regionu Vysočina. Účastníci se budou registrovat na inetrnetoých stránkách 
www.cyklistavysociny.cz. Trasy byly vybrány pro všechny typy kol. Ukončení první fáze 
bude do 31. 8. 2009. Doporučení: v rámci bezpečnosti účastníků závodu doporučuje-
me používat ochranné cyklistické přilby.
2. fáze: 19. 9. 2009 v Nové Říši. Zúčastnit se jí mohou pouze zaregistrovaní účastníci, 
kteří v první fázi soutěže ujeli minimálně 50 kilometrů mezi uvedenými městy. V tento 
den závodníci absolvují dovednostní disciplíny a finálový závod po stanovené trase (viz 
internetové stránky), která povede z větší části terénem. Pro její absolvování doporuču-
jeme použít horská nebo trekinková kola. Podmínkou účasti na finálovém zavodě je cyk-
listická přilba, bez které se účastník nebude moci zúčastnit tohoto závodu. V závěru fi-
nálového dne dojde k vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií a předání cen vítězům. 
Ceny pro vítěze finále: První tři v jednotlivých kategoriích – finanční odměna. 
Každý z účastníků obdrží tričko a malé občerstvení.
Trasy závodu: www.cyklistavysociny.cz
Registrace: Samotný způsob registrace spočívá tedy ve vyplnění přihlášky na interne-
tu a stáhnutí si registrační karty k zápisu najetých km z cyklovýletů do měst regionu.
V případě, že nemáte přístup k internetu, zašlete vyplněnou přihlášku na adresu MP 
Jihlava, Věra Fantová, Křižíkova 10, 586 01 Jihlava.

PŘIHLÁŠKA NA 6. ROČNÍK CYKLISTA 
VYSOČINY 2009 PRO VŠECHNY TYPY KOL

Příjmení: ............................................................  Jméno: ..................................................

Ulice: .................................................................................................. čp: .......................

Město, obec: ..........................................................................  PSČ: ..................................

Telefon: ...................................................  Datum narození: .............................................

e-mail (máte-li): ...............................................................................................................

instrukce k závodu mi stačí poslat (zakroužkujte):               na e-mail  poštou

Kategorie (zakroužkujte):
A – Juniorky od 15 let do 20 let (ročník 1994–1989)
B – Ženy od 21 let do 40 let (ročník 1988–1969)
C – Ženy nad 40 let (ročník 1968 a starší)
D – Junioři od 15 let do 20 let (ročník 1994–1989)
E – Muži od 21 let do 40 let (ročník 1988–1969)
F – Muži nad 40 let (ročník 1968 a starší)

Velikost pamětního trička (zakroužkujte):    M     L     XL    XXL

Jsem si vědom(a), že závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí. Bu-
du dodržovat jeho pravidla. Dále prohlašuji, že jsem zdravotně a fyzicky způsobilý(á) a zpro-
šťuji pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit během 
závodu. Prohlašuji, že souhlasím s tím, aby MP zpracovávala mnou poskytnutá data s tím, 
že nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému 
než uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 Sb.

V ............................................... dne  .........................  Podpis .........................................

ROZHOVOR

Pelhřimov se chystá na rekordy

Pelhřimov (kid) • O druhém víkendu v červnu se Pelhřimov každoročně 
stává hlavním městem rekordů a kuriozit. Letos proběhne už 19. ročník 
největšího festivalu rekordů a kuriozit v Evropě. „Jako již tradičně se 
v Pelhřimově divákům představí rekordmani ve sportovních, kuriózních 
a silových disciplínách, sběratelé a majitelé kuriozit,“ říká Miroslav Marek, 
prezident pořádající Agentury Dobrý den.

Český atašé v Indii na festivalu předvádí tradiční indické cvičení na kůlu. Foto: Dobrý den

Pelhřimov – město rekordů
19. ročník mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit

12.–13. června 2009
Festival probíhá za podpory kraje Vysočina, města Pel-
hřimov a Czech Tourism. Záštitu nad festivalem převzal 
hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a starosta Pelhřimova 

Leopold Bambula.



Správné znění tajenky zašlete na ad-
resu redakce do 18. června. Tři vy-
losovaní obdrží zajímavé ceny. Mů-
žete využít i emailovou adresu 
tajenkyvysocina@ceskydomov.cz.

Vyluštění z minulého čísla: V Třešti se 
narodil herec Otto Šimánek, známý 
jako pan Tau. Působil i jako peda-
gog na pražské konzervatoři v oboru 
pantomima.

Výherci z minulého čísla I. Janoušek, 
Jemnice, A. Šindelářová, Hodice, N. 
a A. Uhrovi, Bošovice dostanou blok, 
tužku a mapu vysočiny.
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�2. červen
XIV. Mezinárodní hudební fes-
tival 13 měst, Art Trio Bohemia, 
zámek, knihovna, Náměšť nad 
Oslavou, 19.30

�5.–7. červen 
Evropský festival filosofie, Vel-
ké Meziříčí
Hudební festival Setkání Václa-
va Hudečka, oslava houslového 
umění a setkání umělců

�6. červen
Mistrovství ČR v akrobatickém 
rokenrolu, sportovní hala, E. Ro-
šického, Jihlava, 12.00
1. benefiční koncert – Odpo-
ledne s dechovkou, Dambořanka 
z Dambořic, Dolanka z Ratíškovic, 
zámecký park, Myslibořice, 14.00
100 let výročí SDH Česká Jab-
lonná, slavnostní setkání s boha-
tým programem po celý den, Při-
byslav
Ždírecký okruh II., start u klu-
bovny SDH, Ždírec nad Doubra-
vou, 7.00–10.00

�7. červen
Oslaviáda aneb plavba netra-
dičních plavidel po řece Oslavě, 
u kamenného mostu, Náměšť nad 
Oslavou, 14.00
Sraz motocyklů, Roštejn, Růžená

�9. červen
XIV. Mezinárodní hudební fes-
tival 13 měst, Magdalena Ko-
žená, Private Musicke – viola da 
gamba, knihovna, zámek, Náměšť 
nad Oslavou, 19.30

�10.–12. červen
Neo-Schumpeterian Econo-
mics: An Agenda For The 21st. 
Century II, setkání ekonomů z ce-
lého světa, Zámecký hotel, Třešť

�13. červen
Martin Sýkora & spol., koncert, 
hrad Orlík, Humpolec, 18.00
Krucemburská stopa, 5. ročník 
pochodu a cykloturistické jízdy, 
sokolovna, Krucemburk, 8.00

�13.–14. červen
Strunobraní, 3. ročník folk 
a country, Sluneční Zátoka, Ledeč 
nad Sázavou, 16.00

�18. červen
Folkování nad lucernou, kom-
ponovaný pořad, malá scéna, KD 
Máj, Pelhřimov, 19.30

�18.–21. červen
Arts&film 2009, V. ročník mezi-
národního festivalu o umění, Telč

�19. červen
Jarofest, festival začínajících dět-
ských a mládežnických kapel, 
Střelnice, Jaroměřice nad Rokyt-
nou, 19:00

�19.–21. červen
Brtnické kovadliny, mezinárodní 
setkání uměleckých kovářů v Brt-
nici, zámecký areál

�21. červen
Festival dechových hudeb Vy-
sočiny 2009, zámek, Žďár nad 
Sázavou, 14.00

�23.–25. červen
XXXVIII. Mistrovství HZS ČR 
v požárním sportu, mistrovství 
ČR ve čtyřech disciplínách požár-
ního sportu, Třebíč

�25.–29. červen
Mistrovství Evropy Masters 
2009 – silniční cyklistika, závo-
dy mužů a žen v silniční cyklistice, 
Žďár nad Sázavou

�26. červen
52. Festival sborového umění 
Jihlava, setkání nejlepších amatér-
ských pěveckých sborů z České re-
publiky i ze zahraničí, DKO Jihlava

�27. červen
Country-fest Třebíč 2009, ná-
dvoří zámku, Třebíč

�5. července
Přehlídka dechových hudeb Stu-
denec 2009, kulturně-sportovní 
areál u sokolovny, Studenec, 13.30

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Třešť (en) • Už počtvrté při-
pravil krajský odbor sociál-
ní věcí společné setkání klien-
tů krajských ústavů sociální pé-

če. Zábavné pondělní odpoledne 
v Třešti s hudebním doprovo-
dem skupiny MIX Tábor si ne-
nechalo ujít asi 140 klientů a 40 

pracovníků sociálních zařízení. 
Zázemí pro společné setkání po-
skytla ve svém sále SOŠ a SOU 
Třešť.
Odpolední program doplni-

lo i šest sociálních ústavů vlast-
ním hudebním nebo tanečním 
vystoupením. „Čím více na-
vštěvuji sociální zařízení v kra-
ji Vysočina, tím více jsem pře-
kvapen, kolik toho jejich klienti 
umí. Navíc se do všech činností 
pouští s obdivuhodnou energií. 
Mám z toho radost a přeji pra-
covníkům i klientům sociálních 
ústavů spoustu dobrých nápadů 
do budoucna,“ řekl hned na za-
čátku setkání radní pro sociální 
věci Petr Krčál (ČSSD).
Součástí programu byla i tom-

bola, ve které převažovaly vlast-
ní výrobky klientů z jednotli-
vých zařízení.

Sešli se klienti ústavů

V Telči byla 
roku 1852 

založena – jako 
(1. tajenka) 

– (2. tajenka).

Autor:
K.Lear

Očistit 
praním

Bulharská
jednotka 

hmotnosti
SPZ Ostravy Vzorec

nitridu uranu
Vydávati 

tíkavé zvuky Zolův román Ženské 
jméno SPZ Rokycan Plemeno 

kura
Slovensky 
„výrostek“ Druh horniny S radostí na 

něco čekati

Otéci
Nechrochtat

Dlouhá 
chvíle

1. tajenka

Anička

Cizokrajný
hlodavec

Výměra 
pozemků

Kožešinová
šelma

Jméno 
Valenty

Rozdělat 
oheň Vraníci Kdo kibicuje

Oznámení

Slovní 
pomoc Rádoby

Kopcovité
terény Nadávat

Cit

Citoslovce
překvapení Váhat (řídce)

Porodit Lovecký pes

Mužské 
jméno

Pravoslavní
kněží Stařena Římských 

101

Proutěná 
nádoba

Jihoamerický 
stát Vniknutí

Japonská 
desková hra

Kocouři 
(nářečně) Psí plemena Tělocvičná 

poloha

Sídlo 
u Komárna Moje Ona

Týkající se 
opia

Jméno 
Farrowové

Italský 
šermíř

Iniciály 
Pilarové

Značka 
astatu

2. tajenka Básnický 
zápor POMŮCKY: 

Conte, eat,
kata, otogona.Značka 

přetlaku Model Anglicky 
„jíst“

Slovensky 
„jestliže“

Kraj podpořil výstavu o baroku
Žďár nad Sázavou (kid) • Návš-
těvníci žďárského zámku mohou 
vidět novou stálou expozici Ba-
rokní umění, kterou sem trvale 
propůjčila Národní galerie ČR. 
Z velkých jmen barokního ma-

lířství v Čechách tu jsou zastou-
pena například Karel Škréta, Mi-
chael Václav Halbax, Petr Bran-
dl a Jan Kupecký, sochařství re-
prezentují mimo jiné Matyáš 
Bernard Braun, Ferdinand Max-
milián Brokof či Ignác František 
Platzer. Jedná se o osobnosti, je-
jichž každé dílo by se stalo oz-
dobou a chloubou kterékoliv ev-
ropské galerie. 
Expozice je náročná na tech-

nické a provozní podmínky, 
protože vystavovaná díla potře-
bují zvláštní péči. Proto stálou 
výstavbu dlouhodobě finanč-
ně podporuje i kraj. „Je to ja-
kési soudobé vyjádření obdivu 
a podpory k období, které v ob-
lasti malířství, sochařství, archi-
tektury, ale i hudby může být 
pro nás inspirací,“ řekl při zahá-
jení výstavy hejtman Vysočiny 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
„Zpřístupnění stálé expozice 

barokního malířství a sochař-
ství patří v našem regionu ved-
le zahájení Dolnorakouské zem-
ské výstavy k nejvýraznějším 
kulturním počinům současného 
výstavnictví,“ doplnil krajský 
radní pro kulturu Tomáš Škaryd 
(ČSSD). Hejtman Jiří Běhounek a krajský radní Tomáš Škaryd si výstavu důkladně prohlédli. Foto: archiv kraje

V Jihlavě bylo 
klání lakýrníků 
Jihlava (pz) • Václav Dostál z Vy-
sokého Mýta je pro letošek nejlep-
ším lakýrníkem mezi žáky. Zvítězil 
v celostátním kole soutěže Lakýr-
ník Cup Junior 2009, letos kona-
ném ve Střední škole automobil-
ní Jihlava. Celostátního kola sou-
těže se zúčastnilo 18 žáků z devíti 
středních škol z celé ČR. V profes-
ní soutěži žáků třetích ročníků obo-
ru vzdělání lakýrník (autolakýrník) 
mladí autolakýrníci pod dohledem 
odborné poroty prokazují v sou-
těži své vědomosti v teoretických 
a praktických znalostech.

KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2009 
Máte rádi pohyb a jezdíte na kole? Chcete poznat krásy Vysočiny? Rádi fo-
títe a soutěžíte? Pak právě pro vás připravuje příspěvková organizace Vy-
sočina Tourism druhý ročník vícedenního putování na kolech. 
Objevovat krásy Vysočiny můžete společně s námi již podruhé ve dnech 
3.–10. července 2009 v rámci vícedenního putování na kolech s názvem 
Křížem krážem Vysočinou na kole, která účastníky provede Vysočinou 
a představí její krásy jak přírodní (např. CHKO, PP Třebíčsko, Melechov atd.) 
a historické (Telč, Pelhřimov, Želiv, Humpolec, Havlíčkův Brod atd.), tak 
i technické (Vodní elektrárna Dalešice a vodní dílo Dalešice).
První etapa odstartuje z Jihlavy dne 3. července 2009 a povede přes Brtnici do 
Telče. V rámci putování navštíví peloton dále například Žirovnici, Pelhřimov, 
Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Svratku, Nové Město na Moravě, Velké 
Meziříčí, Třebíč, Náměšť nad Oslavou a řadu dalších zajímavých míst. Dojez-
dovým místem je areál Akciového pivovaru Dalešice, a.s. Jezdci mohou projet 
celou trasu nebo se mohou libovolně kdykoli a kdekoli připojit a odpojit. 
V rámci tohoto putování připravují organizátoři i zpestření cesty návště-
vou některých turistických atraktivit – za všechny jmenujeme např. návště-
vu Muzea rakousko-uherského pivovarnictví včetně nového provozu pivo-
varu. Doprovodnými akcemi budou soutěže jak pro účastnící se cyklisty, 
tak i pro všechny, kteří rádi soutěží o zajímavé ceny. Kromě toho trasa ve-
de mnoha místy, která jsou zapojena do soutěže „Cyklista Vysočiny 2009“, 
a tudíž soutěžící v této akci se mohou zúčastnit obou zároveň. 
Podrobné informace o trasách, programu a soutěžích jsou průběžně do-
plňovány na turistickém portálu www.region-vysocina.cz/nakole. Akce je 
podpořena skupinou ČEZ a MF Dnes. 
Přijďte, jeďte s námi, bavte se, poznávejte a vyhrajte!
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Sportovcem roku je Sáblíková
Titul nejlepšího sportovce kraje Vysočina pro rok 2008 obhájila podle očekávání rychlobruslařka Martina Sáblíková

Česká rychlobruslařská jednička si titul vysloužila 
poté, co zopakovala prvenství ve světovém poháru na 
dlouhých tratích a stala se mistryní světa. Z mistrov-
ství Evropy přivezla bronzovou medaili a stejný kov 
vybojovala v časovce družstev na republikovém mi-
strovství v silniční cyklistice, jíž se věnuje přes léto. 
Ocenění za Martinu, která je momentálně na sportov-
ním soustředění v Itálii, přebírala maminka Eva. 
Nejlepším sportovcem se zdravotním handicapem je 

pro rok 2008 cyklista Michal Šiška z Veloservisu Te-
am Havlíčkův Brod, který jako dvanáctý vozíčkář na 
světě dokončil Havajský závod v dlouhém triatlonu 
Ironman a dále obsadil třetí místo na MČR v handbi-
ke, což je speciální kolo pro vozíčkáře, na stejném ná-
činí mu patří také druhé místo v Českém poháru.

Trenérem roku 2008 se stal Petr Ryška z Jihlav-
ského plaveckého klubu AXIS. Jeho svěřenci získali 
čtvrté místo na MČR družstev mužů a dále 19 titu-
lů mistrů ČR v kategoriích žactva, dorostu a dospě-
lých. Petr Ryška je zároveň hlavním trenérem junior-
ské reprezentace ČR. Na mistrovství Evropy juniorů 
v Bělehradě získal jeho svěřenec Jan Šefl bronzovou 
medaili.
Nejlepším sportovcem do 15 let se stala talentovaná 

Kateřina Švecová, která se aktivně věnuje sportovní 
gymnastice, horolezectví a vodnímu lyžování. V kate-
gorii do 14 let obsadila na přeborech České republi-
ky druhé místo v kombinaci a ve skoku a třetí místo ve 
figurální jízdě. Na absolutním mistrovství České re-
publiky (bez rozdílu věku), získala bronz ve slalomu, 

čtvrté místo ve skoku a kombinaci. V evropských žeb-
říčcích za rok 2008 figuruje v kategorii do 12 let na 
šestém místě ve slalomu. Ve skoku, tricích a kombina-
ci je nejlepší v Evropě. Všestranná sportovkyně dá-
le závodí ve sportovní gymnastice za oddíl TJ Sokol 
Bedřichov. V horolezectví na umělé stěně reprezentu-
je Švecová Club sportů Jihlava. Na přeborech mláde-
že v Praze obsadila stříbrnou pozici. V celkovém po-
řadí pohárových závodů Moravské skupiny Tendom 
cup 2008 skončila třetí.
Své sportovní úspěchy z loňského roku zúročil v po-

době vítězství v kategorii sportovec senior Zdeněk 
Kocman. Tento zápasník v řecko-římském stylu získal 
na konci loňského roku titul mistra světa v nejmladší 
veteránské kategorii od 35 do 40 let. Za Jiskru Havlíč-

kův Brod nastoupil v ruském Permu v hmotnostní ka-
tegorii do 120 kg, kde vybojoval čtyři utkání, v nichž 
nenašel přemožitele, a získal tak titul mistra světa.
Sportovně relaxační centrum Fanatic Havlíčkův 

Brod odborná porota umístila na první místo v kate-
gorii sportovní kolektiv. V roce 2008 do sbírky oddílu 
přibylo zlato z mistrovství světa v kadetské i juniorské 
kategorii v Rusku, dále domácího šampionátu ve stej-
ných kategoriích. Havlíčkův Brod kraloval i turnajům 
Fitness Cupu v Praze a Open Cupu na Kladně.
Čtenáři krajských periodik rozhodli o vítězích me-

diální ankety – nejoblíbenější sportovkyní se stala 
rychlobruslařka Martina Sáblíková, nejoblíbenějším 
sportovním kolektivem je pro rok 2008 TJ Sokol Nové 
Veselí – mladší žáci soutěžící v házené.

Michal Šiška přijímá gratulace radních Petra Krčála a Zdeňka Ryšavého. Za Martinu Sáblíkovou převzala cenu maminka Eva. 

Házenkářům z Nového Veselí blahopřála krajská zastupitelka a starostka Hav-
líčkova Brodu Jana Fischerová.

Klub Fanatic nastoupil proti hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi.

Zápasník Petr Kocman s radním Josefem Matějkem.

Radní Marie Kružíková předala cenu Petru Ryškovi.

• Výstava cestářské techniky • Ukázka činnos� cestářské techniky • Ukázka technologie pro zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů • Výstava techniky pro efek�vní údržbu veřejných ploch • 

• Výstava techniky pro celoroční údržbu měst a obcí • Individuální ukázky práce vystavované techniky • 
• Ukázka prvků bezpečnos� silničního provozu • Občerstvení •

Přijďte se podívat, 
inspirovat se 
a seznámit 

s komunální technikou

Kosovská 16, 586 01 Jihlava
www.ksusv.cz

Srdečně Vás zveme na

Den komunální techniky
Prezentace dodavatelů komunální techniky 

pro organizace a obce v kraji Vysočina

Akce se koná pod záš�tou hejtmana kraje 
Vysočina

čtvrtek 25. června 2009
9.00–16.00 hod

areál organizace, Kosovská 16, Jihlava

Od 10 hodin srdečně zveme širokou veřejnost. Vstup zdarma.  


