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Více policistů
Na Vysočině přibude 
zhruba stovka policistů 
díky novému krajskému 
ředitelství.
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noviny jsou součástí projektu                                  www.ceskydomov.cz

Hasiči slaví
Staré hasičské vozy 
projedou Vysočinou. 
Je to doprovodná akce 
Dolnorakouské výstavy.
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AKTUÁLNĚ S RADNÍM

STALO SE

PRVNÍ POMOC

Pelhřimov (kid) • První pomoc 
při infarktu, automobilové havárii, 
při topení v řece a v dalších mez-
ních situacích ohrožujících život 
byla hlavním tématem 15. roční-
ku dvoudenní celostátní soutěže 
první pomoci pro žáky středních 
zdravotnických škol v Mladém 
Bříšti na Pelhřimovsku. Soutěže 
se zúčastnilo 140 studentů z Čes-
ka, Slovenska, Německa, Norska 
a Nizozemska a zástupci Červe-
ného kříže z Rakouska.
 Foto: archiv redakce

Ani Vysočině se nevyhnuly bleskové letní povodně a čekají nás tedy změ-
ny tak, abychom v čisté vodě našich řek a rybníků neměli splavenou hlí-
nu, kalnou vodu a následně spoustu sinic.
Je nepěkným zvykem svalovat vinu za záplavy z polí na zemědělce. Jen-
že drtivá většina z nich postupuje tak, jak jim předpisy velí – jinak to to-
tiž ani nejde. Ukazuje se ale, že zemědělství není podnikání jako každé ji-
né a možná ještě důležitější než výroba potravin, je péče o krajinu a ži-
votní prostředí. 
Dobře obdělaná krajina má schopnost vodu zachytit. Jestliže v lese zů-
stává část biomasy, umí zadržet až 50 milimetrů srážek. Jestliže je v pů-
dě dostatek organické hmoty, je to stejné.
Svůj dluh vůči krajině mají ale také správci komunikací a správci vodních 
toků v péči o příkopy a různé strouhy a jejich pravidelné čištění. Zamyslet 
se musí i stavební úřady při povolování staveb v záplavových územích. Bu-
de zřejmě nutné část orné půdy v ohrožených územích zatravnit nebo za-
lesnit, samozřejmě s nějakou náhradou vlast- níkům či uživa-
telům takových pozemků. To všechno musí být také pod-
pořeno změnou chování celé lidské popu- lace k příro-
dě tak, aby klimatické změny, které nás v poslední 
době provázejí, nebyly tak dramatic- ké, neoče-
kávané a tak škodlivé v podobě prud- kých srážek 
na malém území.
Protože jsou zemědělci na pra-
hu žní, chtěl bych jim po-
přát slušné výnosy, dobré 
ceny, solventní kupce. Všem 
chovatelům říkám: snažte 
se vydržet, udržte zejmé-
na stavy skotu a v ohro-
žených oblastech s velkou 
půdní erozí upravte osevní 
postupy. Společnost tu-
to péči musí ocenit a sli-
buji vám, že k tomu bu-
de směřovat i úsilí vede-
ní kraje.

Josef Matějek
krajský radní

Domácí péče
Radní Petr Krčál hledal 
zkušenosti s domácí 
péčí v Anglii. Má 
budoucnost, řekl.
 strana 2

Lesníci z Evropy viděli Vysočinu

Jednou z posledních akcí českého předsednictví EU bylo 
setkání lesních hospodářů z celé Evropy na Vysočině. 

Odborníci navštívili nejen lesy našeho kraje, ale 
i dřevozpracující podniky. Podrobnosti hledejte na straně 4.

Povodně řádně trápily i náš kraj
Vysočina (kid) • Červen-
cové bleskové povodně 
Vysočinu nepostihly tak, 
jak další české regiony. 
Přesto i zde voda řádila 
v desítkách obcí, a vy-
žádala si dokonce jeden 
lidský život. 

Hejtman Vysočiny Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD) v této sou-
vislosti ocenil práci povodňových 
orgánů obcí, jednotlivých staros-
tů, složek integrovaného záchran-
ného systému a dalších subjek-
tů, které se podílejí na odstraňo-
vání následků lokálních povod-
ní v kraji Vysočina. „Díky dobře 
fungujícímu systému se daří ško-
dy minimalizovat a následky po-
vodní rychle řešit,“ řekl Jiří Bě-
hounek. (Pokračování na str. 2) Silničáři po bouři opravují silnice v okolí Křižanova na Žďársku. Foto: archiv redakce
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Bohdalov dostal nový obchvat

Povodně řádně trápily i náš kraj

Dobrovolní hasiči z Borů na Žďársku prohledávají rybník a rozvodněný po-
tok v naději, že sousedovi ještě mohou pomoci. Muže našli bohužel utonu-
lého. Foto: archiv redakce

(Pokračování ze str. 1)
Nejpostiženější bylo okolí hor-

ního toku Oslavy na Velkomezi-
říčsku a některé obce na Pelhři-
movsku. Hasiči zde museli při-
stoupit i k evakuaci obyvatel 
a dětských táborů. 
Krajská rada uložila příslušným 

odborům kraje, aby ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem 
kraje Vysočina a samosprávami 
obcí mapovaly škody na majet-
ku obcí postižených povodněmi 
v našem regionu. Tyto informa-
ce kraj předává ministerstvu pro 
místní rozvoj a ministerstvu ži-
votního prostředí, které poskytu-
jí státní dotace. Zároveň má kraj 
připravené také vlastní účelové 
dotace na odstraňování povodňo-
vých škod. 
Vysočina se také aktivně zapo-

jila do pomoci ostatním krajům. 
Z krajské kasy radní uvolnili půl 
milionu korun na okamžitou po-
moc obcím Olomouckého kra-
je a nabídli také těžkou techniku, 
nákladní auta a kontejnery.Lidé v Bobrůvce na Žďársku se pokouší uvolnit ucpané kanály. Foto: archiv redakce

Poslední úpravy zbrusu nového mostu nad obchvatem. Foto: redakce

Bohdalov (kid) • Bohdalovu se 
ulevilo od tisícovek aut. Kraj zde 
otevřel obchvat obce. 
Stavba si vyžádala bezmála 112 

milionů korun a auta dnes Boh-
dalov míjí po tříkilometrovém 
okruhu severozápadně od obce. 

„Bohdalov měl s narůstající do-
pravou velký problém. Silnice, 
která vede centrem obce, je úz-
ká a jsou na ní nepřehledné za-
táčky. To znamená mimo jiné ta-
ké nebezpečí pro obyvatele Boh-
dalova. Proto kraji na vybudová-

ní obchvatu tak záleželo,“ řekl 
náměstek hejtmana pro dopravu 
Lubor Joukl (ČSSD). 
Bohdalov leží na hlavní tra-

se mezi Jihlavou a Žďárem nad 
Sázavou. Obchvat pomůže řidi-
čům k většímu pohodlí a bezpe-

čí na této trase. Kromě samot-
né výstavby nové silnice a je-
jího napojení na stávající cestu 
stavba obchvatu znamenala ta-
ké přeložku vodovodu a plyno-
vodu a například také vybudová-
ní tří mostů.

Novotný: Rozpočet kraje 
čekají velmi těžké časy
Vysočina (kid) • Podnikatelé z Vysočiny vítají ini-
ciativu kraje při zmírňování dopadů hospodářské 
krize. Měsíčníku Kraj Vysočina to řekl náměstek 
hejtmana pro finance Vladimír Novotný (ČSSD).

„V možnostech kraje samo-
zřejmě není zasáhnout do vývo-
je ekonomických parametrů a eli-
minovat nepříznivý hospodářský 
vývoj, snažíme se však hledat ob-
lasti, které ovlivnit můžeme,“ řekl 
Vladimír Novotný a dodal: „Vel-
ké investice do 
liniových sta-
veb a do majet-
ku ve výši 2,5 
miliardy ko-
run jsou v souladu s proinvestič-
ní strategií kraje. Další grantové 
programy pro podnikatele a po-
sílení grantů, přinášejících další 
zakázky, doplňují naše snahy po-
moci podnikatelům a zprostřed-
kovaně i zaměstnanosti.“
Jako příklad grantů, které posi-

lují zaměstnanost v místech pro-
střednictvím posílení zakázek, 
uvedl Novotný grantový pro-

gram Naše školka, který umož-
ňuje obcím opravit sociální zá-
zemí a stravovací provozy mateř-
ských škol. 
Propad příjmů v souvislosti 

s hospodářskou krizí už postihnul 
i krajský rozpočet. „Proti loňské-

mu roku je to 
již více než 200 
milionů korun. 
Pro příští rok 
je perspektiva 

v oblasti příjmů ještě pesimistič-
tější,“ uvedl Novotný. „Musíme 
změnit přístup k podnikatelům 
a udržení zaměstnanosti. Je nut-
né nic nezastírat a připravit se na 
tvorbu reálných rozpočtů na ná-
sledující léta. Čeká nás výhled 
s pesimistickým vývojem, a pro-
to bude diskuse v oblasti nákla-
dů velmi tvrdá,“ uzavřel Vladi-
mír Novotný.

„Je nutné nic nezastírat 
a řádně se připravit.“

Krčál: Budoucnost má domácí péče
Vysočina, Anglie (kid) • Ang-
lická zkušenost s domácí péčí 
o seniory a handicapované je vy-
nikající a zároveň tento systém 
představuje cestu rozvoje sociál-
ních služeb v Česku. Po návště-
vě sociálních služeb v Anglii to 
řekl krajský radní pro sociální 
věci Petr Krčál (ČSSD).

Už příští rok získá Vysočina 
asi 100 milionů korun z Bruse-
lu na vyřešení havarijního stavu 
ústavu sociální péče v Jinošově. 
Kraj zde plánuje postavit chrá-
něné individuální bydlení pro 70 
klientů a má pro tento účel vyti-
pované pozemky v šesti obcích. 
„Angličané začali systém ústavů 

pro tisícovky lidí opouštět před 
třiceti lety a dnes vlastně žád-
né ústavy nemají. Lidé se o han-
dicapované a seniory starají do-
ma a stát pečovatelům – ať už 
rodinným příslušníkům či dob-
rovolníkům – vyplácí standard-
ní mzdu. Ústavy slouží jen po-
bytům pro rehabilitaci či rekre-

aci,“ vysvětlil Petr Krčál s tím, 
že anglická zkušenost je dob-
ře přenosná i do České republi-
ky. „Například seniorů bude při-
bývat a domovy důchodců nelze 
stavět donekonečna. Důraz mu-
síme klást na terénní pečovatel-
ské služby a domácí péči,“ řekl 
Krčál.

Kraj zachraňuje mokřady a tůně

Tak by mohla vypadat některá 
místa na Vysočině díky novému 
projektu Biodiverzita, který nyní 
zahájil kraj.
„Dnes jsme vytipovali 20 míst, 

kterým hrozí nebezpečí záni-
ku. Jsou to především rybní-
ky, mokřady a rašeliniště, kte-
ré díky necitlivým zásahům do 
krajiny ztrácí vodu a zarůsta-
jí plevelnými stromy,“ popisu-
je problém krajský radní pro ži-

votní prostředí Zdeněk Ryšavý 
(ČSSD). 
Krajská rada schválila, aby se 

za 650 tisíc korun ještě letos pro-
zkoumalo, zda u těchto míst bu-
de vůbec technicky možné nějaká 
opatření udělat – například i kvů-
li vlastnickým vztahům. Jestliže 
ano, kraj ihned podá žádosti o ev-
ropské peníze. „Z Bruselu by-
chom mohli získat 90 procent ná-
kladů,“ říká Zdeněk Ryšavý.

Vysočina (kid) • Obnovená koryta potoků, upra-
vené mokřady a tůně, přirozené prostředí pro 
rostliny a živočichy.

NĚKTERÁ Z MÍST, KTERÁ POTŘEBUJÍ ZACHRÁNIT:
lokalita co s ní? proč?

Přírodní rezerva-
ce Rybník Pařez 
(Pehlřimovsko)

odbahnění rybníka, tůně současný stav ohrožuje předmět 
ochrany – společenstva chráně-
ných rostlin a živočichů

Přírodní památ-
ka Jezdovické 
rašeliniště (Jih-
lavsko)

revitalizace mokřadů,likvidace roz-
sáhlých náletů olší, tůně

obnovení a stabilizace vodních po-
měrů na části území přírodní pa-
mátky, likvidace olší, návrat pů-
vodních společenstev

Přírodní re-
zervace Údolí 
Chlébského po-
toka (Žďársko)

vybudování naučné stezky – pří-
stupové chodníky, tabule, oprava 
mostku přes potok 

zpřístupnění PR – bledule; vymezit 
návštěvníkům trasu, aby nechodili 
všude a nelikvidovali bledule

Fickův rybník 
(smluvně chrá-
něná Evropská 
vodní lokalita) 
(Žďársko)

odbahnění rybníka, oprava hráze 
a výpustného zařízení, tůně

současný stav ohrožuje předmět 
ochrany – čolka velkého – hro-
zí naprosté vyschnutí rybníka 
(v současnosti trocha vody pou-
ze u hráze)
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Vysočina (kid, jis) • Vybavené 
a opravené kuchyně, nová soci-
ální zařízení. Do takových školek 
se vrátí děti po prázdninách ve 33 
obcích Vysočiny díky novému 
krajskému grantovému programu 
Naše školka.
Grant se ihned poté, co jej kraj 

vyhlásil, stal obrovským hitem. 
Zájem o opravy, modernizace 
a dovybavení budov školek odpo-
vídajícím hygienickým a stravo-
vacím zázemím projevilo 95 ob-
cí. „Cílem tohoto programu, kte-

rý koresponduje s krajským pro-
tikrizovým plánem, je podpořit 
opravy, rekonstrukce, moderni-
zace a dovybavení budov stávají-
cích mateřských škol tak, aby je-
jich stav odpovídal hygienickým, 
bezpečnostním a prostorovým 
podmínkám v souvislosti s aktu-
álním demografickým vývojem 
v oblasti počtu dětí předškolního 
věku,“ popsal konkrétní zaměření 
grantu náměstek hejtmana pro fi-
nance Vladimír Novotný (ČSSD) 
s tím, že jde zároveň o to, aby 

v obcích získávaly místní firmy 
nové zakázky. „Tím pomáháme 
ekonomice na místní úrovni tak, 
jak o tom mluví krajský protikri-
zový plán,“ dodal Novotný. 
Program byl záměrně směřován 

na řešení nejpalčivějšího problé-
mu obcí – konkrétně na vyřeše-
ní nevyhovujícího stavu toalet, 
kuchyní, výdejen stravy nebo jí-
delen. „Přednost měly projek-
ty s udělenou výjimkou pro pro-
voz od krajské hygienické sta-
nice,“ uvedl administrátor gran-

tového programu Luděk Hrůza. 
Podle Vladimíra Novotného bude 
kraj pro příští rok zvažovat opa-
kování tohoto grantového pro-
gramu s tím, že zváží rozdělení 
na dva podprogramy se zaměře-
ním na opravy sociálních zaříze-
ní a na stravovací provoz. Ote-
vřená je také otázka výše celko-
vé rozdělované částky. „S ohle-
dem na budoucí finanční situaci 
kraje Vysočina zvážíme v přípa-
dě tohoto programu možné navý-
šení peněz,“ připustil Novotný.

Děti čekají opravené školky

Most v Číchově vydrží povodeň

Na Vysočině bude více policistů

Číchov (kid) • Obyvatelé Čícho-
va už nemají vesnici rozdělenou 
na dvě poloviny. Slouží zde zbru-
su nový most, který by měl vydr-
žet i velké povodně. 
Most v Číchově strhla jarní po-

vodeň v dubnu roku 2006. Od 
té doby zde byl pouze provizor-
ní most ze Správy státních hmot-
ných rezerv, který unesl jen auta 
do pěti tun. Ostatní museli využí-
vat objížďku, kterou zde pomáhal 
vybudovat kraj.
Ten zároveň poskytnul peníze 

na zpracování projektu nového 
mostu. „Dnes už most stojí a sou-
částí stavby byla i částečná pro-
tipovodňová opatření. Číchovu 
by tak most měl určitě vydržet,“ 
usmíval se při předání náměstek 
hejtmana pro dopravu Libor Jou-
kl (ČSSD).

Vpravo od nové silnice je rozlivová plocha, díky které nebude muset nový most při povodni sná-
šet tak velký nápor vody. Foto: archiv kraje Nový most v Číchově krátce před dokončením. Foto: archiv kraje

Třebíč (kid) • V pořadí už os-
matřicáté mistrovství republiky 
v požárním sportu mají za sebou 
čeští hasiči. Tentokrát domácí tře-
bíčská půda přála hasičům z Vy-
sočiny, kteří si odnášeli výbor-
né druhé místo. První byli hasiči 
z Moravskoslezského kraje, třetí 

jejich kolegové z Plzeňska. Hasiči 
se utkali v závodech jednotlivců, 
v soutěžích družstev a nakonec 
i v nejprestižnější a nejznámější 
disciplíně – požárním útoku. Prá-
vě v požárním útoku hasiči z Vy-
sočiny excelovali a časem 23,36 
sekundy jej naprosto ovládli.

Hasiči zazářili v soutěži

Vysočina (kid) • Místní Agen-
da 21, neboli soubor opatření, 
jak zlepšit život ve městech a ob-
cích prostřednictvím intenzivní-
ho zapojení veřejnosti do veřej-
ného života, se na Vysočině vel-
mi osvědčil a přináší rychlé vý-
sledky. Měsíčníku Kraj Vysočina 
to řekl krajský radní pro regionál-
ní rozvoj Martin Hyský (ČSSD).
Místní Agenda 21 je základním 

a hlavním nástrojem práce samo-
správ, které se snaží o odpověd-
nější přístup ke správě věcí veřej-
ných. Lidé v obcích a městech se 
mohou setkávat v diskusi nad ak-

tuálními problémy a zejména ak-
tivně nalézat jejich řešení. „Pří-
kladem může být třeba Jihlava, 
kde lidé v anketě hlasovali o po-
řadí problémů ve městě a magis-
trát se jimi postupně v tomtéž po-
řadí zabývá – tedy zjednodušeně 
řečeno,“ vysvětluje Hyský.
Počet zájemců o tento styl práce 

roste, postupně se přidávají i mi-
kroregiony. „Úloha kraje není ře-
šit problémy v jednotlivých ob-
cích, ale kraj příspívá k propaga-
ci místní Agendy 21 a finančně 
tyto aktivity podporuje,“ uzavřel 
Martin Hyský.

Hyský: Místní ankety 
zapojí veřejnost do dění

Senioři získali nový domov
Pelhřimov (kid, jis) • Lidé v Pel-
hřimově mají k dispozici nový do-
mov pro seniory. Stavbu za 170 
milionů korun v červenci slav-
nostně otevřeli hejtman Vysoči-
ny Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) 
a starosta Pelhřimova Leopold 
Bambula (ODS). 
Klientům nového domova slou-

ží 67 jednolůžkových a 17 dvou-
lůžkových pokojů, stravovat se 
mohou v jídelně s vlastní kuchy-
ní. „Mohou využívat občerstve-
ní v bufetu s možností občerst-
vení i pro neubytované návštěv-
níky. Praní osobního a ložního 
prádla zajišťujeme ve vlastní prá-
delně včetně sušení a žehlení. Lé-

kařskou péči pro klienty bude ob-
starávat smluvní lékař s ordinační-
mi hodinami v domově, odbornou 
lékařskou péči potom specializo-
vaní lékaři ve svých ordinacích 
v Pelhřimově,“ doplnil ředitel Do-
mova pro seniory Pelhřimov Josef 
Scháněl.
„Na Vysočině je dnes 24 do-

movů pro seniory a zaměstnávají 
zhruba 1300 osob. Včetně nového 
zařízení v Pelhřimově je v domo-
vech pro seniory celkem 2413 lů-
žek. Kraj v letošním roce na pro-
voz všech zařízení tohoto typu při-
spěl částkou vyšší než 30 milionů 
korun,“ uvedl krajský radní pro 
sociální věci Petr Krčál (ČSSD).

Vysočina (kid) • O rovnou stovku policistů na 
v ulicích Vysočiny více. To je přímý důsledek 
zřízení krajského policejního ředitelství, které 
v Jihlavě začne fungovat od 1. ledna příštího roku.

Pod krajské policejní ředitel-
ství na Vysočině budou spadat 
územní odbory Jihlava, Hav-
líčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč 
a Žďár nad Sázavou, Dálniční od-
dělení Velký Beranov, které záro-
veň rozšíří svou pravomoc až na 
celkovou délku 92 kilomet-
rů dálnice D1, a také Zá-
sahová jednotka Jaderné 
elektrárny Dukovany.
„V rámci Asociace kra-

jů ČR jsme otázku vzniku 
a podpory ředitelstvím již 
několikrát otevřeli a všichni 
hejtmani vyjadřují reformě Poli-
cie ČR podporu. V případě Vyso-
činy bude od ledna například jed-
nodušší krizové řízení a komuni-
kace s krajským policejním ředi-
telem,“ uvedl hejtman Vysočiny 
a místopředseda asociace krajů 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 
Krajské policejní ředitelství bu-

de sídlit v budově, kde je v Jihlavě 
dnes okresní policejní ředitelství. 
Stavební úpravy budovy skončí 
v prosinci. „Na investiční aktivi-
ty spojené se vznikem všech šes-
ti nových ředitelství máme při-
praveno 900 milionů korun. Za 
ně opravíme čtyři sídla a dvě no-

vá v Karlovarském a Libereckém 
kraji postavíme. Zmíněná celko-
vá částka je tvořena 240 miliony, 
které získáme odprodejem nepo-
třebného majetku, dále zhruba 90 
miliony z evropských fondů a 10 
procent kalkulované částky přislí-

bily poskytnout ze svých roz-
počtů také samy kraje,“ 

uvedl policejní prezident 
Oldřich Martinů, který 
se s krajskými hejtmany 
sešel na Vysočině.
Policii na Vysočině do-

nedávna řídila tři krajská ře-
ditelství – jihomoravské, výcho-
dočeské a jihočeské. To kompli-
kovalo především komunikaci 
při krizových situacích – policis-
té jsou součástí integrovaného zá-
chranného systému. Podobná si-
tuace jako na Vysočině je v dal-
ších pěti krajích – v Libereckém, 
Pardubickém, Zlínském, Karlo-
varském a Olomouckém kraji. 
Podle nového zákona o policii by 
měly nejpozději od 1. ledna 2012 
vzniknout krajská ředitelství po-
licie ve všech 14 krajích, vše však 
nasvědčuje tomu, že tento záva-
zek bude splněn ve všech krajích 
už do 1. 1. 2010.

Zlínský hejtman Stanislav Mišák, liberecký Stanislav Eichler, policejní prezident Oldřich Martinů a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek při setkání na Vy-
sočině. Foto: archiv kraje
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22. srpna ‘09 � Šiklův Mlýn
Zvole nad Pernštejnem � www.western.cz

RODINNÉ PASY

www.rodinnepasy.cz

� Otevření areálu pro veřejnost v 1000 hod.

� Vystoupení Michala Nesvadby ve 1400 hod.

� Soutěže o ceny � Westernová vystoupení

Pro držitele Rodinného pasu (děti i dospělé) vstupné s 50% slevou!

� Možnost koupání přímo v areálu

� Vzlety vrtulníkem � Vojenská vozidla v akci

� Family Point – zázemí pro miminka

Velké letní setkání rodin všech krajů!

�NA 
DIVOKÉM 
ZÁPADĚ

Projekt Rodinné pasy přináší rodinám s dětmi 
do 18 let slevy až 50% na spotřební nákupy, 

návštěvu kulturních akcí, hradů a zámků, ubytování. 
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13

/1

INZERCE

Lesníci z Evropy viděli Vysočinu

Část jednání probíhala stylově na lesním hradě Roštejn.

Vysočina (kid) • Dřevo jako obnovitelný zdroj i materiál, lesní hospo-
dářství jako ekonomická výhoda a dobrý stav evropských lesů. Tak se 
budou od teď Evropanům představovat lesy v celé Evropské unii. Ho-
voří o tom takzvaná Jihlavská deklarace, kterou na svém čtyřdenním 
setkání na Vysočině přijali ředitelé evropských lesnických podniků. 
„V době krize deklarace pohotově reaguje právě na současné potře-

by lesnictví a věnuje část prostoru také strategii komunikace konku-
renceschopnosti odvětví, jejichž činností se lesnictví dotýká,“ uvedl 
krajský radní pro lesní hospodářství Josef Matějek (ČSSD).
Setkání lesníků na Vysočině bylo jednou z posledních akcí českého 

předsednictví EU. Na Vysočině diskutovali odborníci z členských ze-
mí EU a zejména hledali způsob, jak lesnická témata předávat veřej-
nosti co nejsrozumitelněji. 
Kromě lesů Vysočiny navštívili například největší českou pilu Stora 

Enso ve Ždírci nad Doubravou nebo hrad Roštejn.

Pila Stora Enso ve Ždírci se má čím pochlubit.

Tohle nepotřebuje komentář. K vidění pouze na Vysočině.

Některé výklady odborníků publikum zcela pohltily.

Jsou i studánky, ze kterých se dosud dá bez obav pít. Fota: archiv redakceTajemné lesní světlo při procházkách hlubokými porosty našeho kraje.
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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

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

9.024,-9.024,-s DPH a všemi poplatky
 s DPH a všemi poplatky

+ poukázka+ poukázkaBarbone W JIMIBarbone W JIMI
UltraUltra
Intel Atom 330/2GB/320GB/DVDRW/KBC/MG/Intel  Atom 330/2GB/320GB/DVDRW/KBC/MG/
Windows Vista Home PremiumWindows Vista Home Premium

ZLATÁ POKLADNA 

OTEVŘENA
Zlatá pokladna se pro Vás otevřela 
16.6., a bude uzavřena 21.11.2009.

V tomto období Vám rozdáme k vybraným produktům 
poukázky v celkové hodnotě 15 milionů Kč.

Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči v našich 
katalozích nebo na www.tsbohemia.cz/zlatapokladna

ROZDÁME 
15 MILIONŮ
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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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Inzertní manažer:

Klára Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
NOVINY KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ 

V NÁKLADU 215 000 VÝTISKŮ

UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO 
SRPNOVÉHO ČÍSLA JE 21. SRPNA 2009.



Závody dračích lodí sklidily velkou pozornost.
Foto: www.dolnorakouska-vystava.cz

DOPROVODNÉ AKCE 
DOLNORAKOUSKÉ ZEMSKÉ VÝSTAVY

červenec

24. 7.–9. 8. Telč Prázdniny v Telči, festival, koncer-
ty, divadla, výstavy www.prazdni-
nyvtelci.cz

26. 7. Mrákotín Nohejbalový turnaj,www.mes-
tysmrakotin.cz

25.–26. 7. 
1.–2. 8.
8.–9. 8.

Telč Parní léto – výletní jízdy historického 
parního vlaku

srpen / září / říjen

8.–22. 8. Jaroměříce nad 
Rokytnou, Telč

Mezinárodní hudební festival Petra 
Dvorského

10.–14. 8. Raabs, Telč Mladá univerzita

14. 8. a 15. 8. Telč Historické slavnosti Zachariáše 
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna

15. a 16. 8. Dobersberg Letecký den 09

15. 8. Raabs Letní večerní koncert ve farském 
dvorci Lindenhof

27. 8. Třebíč Příběhy železné opony, Kamenný sál 
Muzea Vysočiny Třebíč

5. 9. Telč Hasičský den

4.–6. 9. Gars, Horn, Raabs, 
Telč, Jihlava

Mezinárodní jízda hasičských veterá-
nů Fire Trophy

12. 9. Telč Dny Evropského kulturního dědictví

12. a 13. 9. Eggenburg Cesta středověkem

19. 9. Nová Říše Štrůdlování

24. 9.–4. 10. Horn 19. mezinárodní divadelní festival 
Szene Bunte Wähne

26. 9. Telč Svatováclavské časy

3. 10. Jindřichovice Výlov rybníka

3. a 4. 10. Geras Bramborové slavnosti

6. 11. Telč a Mikoregion 
Telčsko

Závěrečný večer Dolnorakouské zem-
ské výstavy 2009

po celou dobu výstavy

duben–říjen Telč, Jihlava, Horn, 
Raabs

Příběhy železné opony

červen–srpen Telč Koncerty pro města DRZV a další 
koncerty, divadlo

červenec–srpen Kostelec – Telč – 
Slavonice

Parní léto – výletní jízdy parního vla-
ku

�� ��
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Cyklisté projeli celou Vysočinu

Dětský domov z Ukrajiny 
k nám pošle výpravu

Vysočina, Zakarpatská oblast (kid) • Děti z dětského domo-
va ve Vilšanech na Podkarpatské Rusi přijedou v polovině září 
na Vysočinu. Tamní hudební soubor předvede své umění na čty-
řech místech kraje. Po návštěvě sociálních ústavů v Zakarpatské 
oblasti to řekl krajský radní pro sociální věci Petr Krčál (ČSSD). 
Návštěva z Vysočiny v Zakarpatí viděla nejen dětský domov, ale 
další tři ústavy sociální péče. „Chtěli jsme zejména zjistit stav na 
místě. V minulosti jsme totiž dětskému domovu slíbili pomoc 
s kotli na vytápění a chceme teď ten slib splnit,“ prohlásil Petr 
Krčál. Na snímku Petr Krčál (vpravo) s českou výpravou u brány 
domova.  Foto: archiv kraje

Mléčný problém má řešit stát
Vysočina (kid) • Ministerstvo 
zemědělství musí urychleně ře-
šit problémy s výkupními cenami 
mléka, vybíjením dojnic, evrop-
skými dotacemi a další. Na setká-
ní krajské rady se zemědělci a po-
travináři z Vysočiny to řekl kraj-
ský radní pro zemědělství Josef 
Matějek (ČSSD).
Radní se se zemědělci shodli na 

tom, že zemědělství může stát po-
moci zejména v oblasti chovu doj-
nic, dotační politiky státu a odstra-
nění rozdílů mezi výší dotací v jed-
notlivých zemích EU. A to přije-
tím zákona o významné tržní síle, 
který by odstranil drastické snižo-
vání výkupních cen potravin ob-
řími obchodními řetězci, zpřísně-
ním vstupní kontroly dovážených 
potravin a podporou alternativních 

zdrojů energie, tedy výstavbou bi-
oplynových stanic přímo v země-
dělských družstvech a farmách. 
„Možnosti kraje Vysočina, jak fi-

nančně pomoci našim zeměděl-
cům v současné krizi, jsou veli-
ce omezené, protože zemědělská 
politika je organizována převáž-
ně centrálně,“ vysvětlil radní Jo-
sef Matějek.
Hejtman Jiří Běhounek (nez. za 

ČSSD) zemědělcům slíbil, že bu-
de společné závěry prostřednic-
tvím Asociace krajů ČR tlumočit 
právě vládě a ministerstvu země-
dělství. „Na Vysočině hraje země-
dělství velmi významnou roli, pro-
tože zaměstnává kolem osmi pro-
cent obyvatel, a má i nezanedba-
telnou krajinotvornou funkci,“ řekl 
Běhounek.

Krajský radní Zdeněk Ryšavý se zdraví s prezidentem Agrární komory Ja-
nem Velebou. Foto: archiv kraje

Kraj zřídil virtuální centrum
Vysočina (kid) • Obce i příspěv-
kové organizace, které potřebují 
informace o elektronizaci veřejné 
správy, je nově získají na bezplat-
né telefonní lince či na internetu. 
Umožňuje to zkušební provoz kon-
taktního centra, které spustil kraj 
ve spolupráci s městy Telč, Velké 

Meziříčí a Nové Město na Mora-
vě. „Kontaktní centrum je virtuál-
ní kancelář dostup-
ná prostřednictvím 
sady přístupových 
kanálů. To zname-
ná, že klient může 
pro kontakt využít bezplatnou in-

formační linku, poslat dotaz e-mai-
lem nebo si zjistit potřebné infor-

mace na portálu 
kontaktního cent-
ra. Informace po-
skytují v součas-
né době operátoři 

– pracovníci spolupracujících úřa-

dů v kraji Vysočina,“ uvedl kraj-
ský radní pro informatiku Zdeněk 
Ryšavý (ČSSD), který doplnil, že 
hlavním přínosem projektu je sjed-
nocení komunikace s klienty samo-
správ a vytvoření společné znalost-
ní báze úřadů pro řešení různých 
problematik a životních situací.

tel.: 800 809 809
egon@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz/kc

LETNÍ CYKLOJÍZDA

Peloton před ranním startem. Foto: www.region-vysocina.cz

Krajský radní Tomáš Škaryd vyrazil s pelotonem z Havlíčkova Brodu. 
Foto: www.region-vysocina.cz

Krajský radní Zdeněk Ryšavý krátce poté, co všichni v letní bouřce zmokli.
 Foto: www.region-vysocina.cz

Vysočina (kid, jim) • Prohlídky výstav a muzeí, rozhledny, vy-
hlídky, turistické zajímavosti, ale také přes 500 kilometrů v os-
mi etapách. Tak vypadal letošní ročník cyklistického puto-
vání Křížem krážem Vysočinou na kole, který připravila 
krajská příspěvková organizace Vysočina Tou-
rism.
Během týdenního putování cyklisté navští-

vili významné turistické cíle na Vysočině 
a nejen přímí účastníci jízdy si užili i do-
provodné soutěže. Hrálo se o největší počet 
absolvovaných kilometrů v kategorii ženy 
a muži, o nejzajímavěj-
ší fotografii z průběhu 
trasy nebo o nejpřes-
nější tip celkového 
počtu najetých ki-
lometrů.
Podporu celé akci 

vyjádřili svou aktiv-
ní účastí v jednotli-
vých etapách kraj-
ští radní Zdeněk 
Ryšavý a Tomáš 
Škaryd.



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 21. srpna. Tři vy-
losovaní obdrží zajímavé ceny. Mů-
žete využít i e-mailovou adresu ta-
jenkyvysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: V Telči 
se – mimo mnoha jiných památek 
– nachází i bývalá jezuitská kolej 
s kostelem ze 17. století.
Výherci z minulého čísla: Jiří Čer-
mák, Praha 9, Jiřina Jelínková, Pel-
hřimov, Oldřich Přech, Počátky do-
stanou mapu Vysočiny, láhev na 
kolo a ručník.

�� ��
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�1. srpen
Country večer s kapelou Skaláci, 
hrad Orlík, Humpolec, 18.00
Zahájení výstavy obrazů Jiřího 
Duffka na hradě Kámen, výstava 
potrvá do konce září 2009, hrad 
Kámen, 18.00
Jezdecké závody Cena Vysoči-
ny, včetně soutěží pro děti, jízdy 
dětí na koních, jezdecký areál So-
kolí, Třebíč, 10.00

�2. srpen
Malorážková soutěž K4M, střel-
nice na Dyjických mostech, Telč, 
9.00

�7. srpen
Devítka, koncert folkové kapely se 
zpěvačkou Jindřiškou Brožovou, zá-
mek, Kamenice nad Lipou, 19.00

�8. srpen
Střelecké závody o cenu měs-
ta Pacova, střelnice Propad, Pa-
cov, 8.00
Parní léto na Vysočině, k tan-
ci a poslechu hraje na hlavním 
vlakovém nádraží country kape-
la JCS, Třešť
Noční prohlídky zámku, Žirovni-
ce, 20.00 a 22.00

�8.–22. srpen
Mezinárodní hudební Festival 
Petra Dvorského 

�12.–26. srpen
Mistrovství Evropy v letním 
biatlonu 2009, v kategoriích mu-
žů, žen, juniorů a juniorek, Nové 
Město na Moravě 

�13. srpen
Koncert Vlasty Redla s kapelou, 
kino, Pacov, 19.30

�14.–15. srpen
Historické slavnosti Zachariáše 
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, 
910 let od založení města, kultur-
ně společenská akce města s lido-
vě historickou tematikou, Telč

�14.–16. srpen
Volleyball Cup Dobronín 2009, 
17. ročník mezinárodního volejba-
lového turnaje dívek

�15. srpen
Jazz ve dvoře, festival, nádvoří 
u fary, Mladé Bříště, 11.00

�15.–18. srpen
Zahrada Vysočiny: Mečíky – ji-
řinky, zámek a špýchar Žirovnice, 
světový sortiment mečíků a jiřinek 
doplněný o unikátní novošlechtě-
ní mečíků českých a slovenských 
šlechtitelů, prodej zahrádkářských 
výpěstků, občerstvení a poradna, 
denně 9.00–17.00

�22. srpen
Chotěbořský džem, letní areál 
Svinný, při nepřízni počasí chotě-
bořská aréna, Chotěboř, 13.00
Hasičská soutěž O pohár starosty 
města Pacova, prostor před gym-
náziem, Pacov, 12.00

�21.–22. srpen
Horácký džbánek, 27. ročník fol-
kového festivalu, Vlasta Redl, Ca-
mael, Fleret a Jarmila Šuláková, 
Tomáš Klus, Druhá tráva a Robert 
Křesťan, Žalman a spol, ETC a Vla-
dimír Mišík a další, zámek, Žďár 
nad Sázavou

�21.–23. srpen
Zlatá podkova 2009, celorepub-
likové finále seriálu závodů ve vše-
strannosti a spřežení, Humpolec 

�27. srpen – 20. září
Slavnosti jeřabin, výstavy, diva-
delní a umělecká vystoupení, kon-
certy, Žďár nad Sázavou

�28.–29. srpen 
Novoměstské slavnosti medu 
aneb sladké ukončení léta, tra-
diční slavnost medu s ochutnávkou 
medových výrobků, Vratislavovo ná-
městí, Nové Město na Moravě, 8.00

�29.–30. srpen
Hasičský festival dechových hu-
deb a Dny záchranářů, Masary-
kovo náměstí, Pelhřimov

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

V Humpolci se 
roku 1869 narodil 
(tajenka). Zemřel 

roku 1943 ve 
Washingtonu.

Autor:
K.Lear

Název jedlé 
houby

Řecký 
a římský 
starověk

Prsknutí
Rokokový 
dekorační 

motiv

Iniciály 
Panenky

Fyzikální 
jednotka 
hlasitosti

Jméno 
herečky 
Vránové

Tohleto Turecký nižší 
úředník Napadat Batolící se 

mimina

Přitakání

Domácí 
zvířata Značka naší 

kosmetiky
Tihle

1. díl 
tajenky Tahle

Ouha Jméno 
Zagorové

Oslovovati
3. osobou 
množného 

čísla

Něco k ob-
tisknutí

Nevláčet

Jednotka 
objemu na 
Srí Lance

Vyzvat 
voláním

Sídlo na 
ostrově 
Honšú

Mys Citoslovce 
váhání

Slovensky 
„jako“

Mléčný 
výrobek Zápor Druh 

papouška

Slůvko 
nabídnutí

Jednání Ženské 
jméno

Součást 
éterických 

olejů
Hudební dílo Domácky 

Ondřej Naše řeka

Jméno 
Jahelky

Platidlo na 
Macau

Solmizační
slabika

Slovenský 
kraj

Naše město Styl Obyvatel 
Skotska

Hromada

Ouško 
(v anatomii) Stovky Značka 

astatu

Zábava Zkratka na-
šich aerolinií

Japonsky 
„širé moře“

2. díl 
tajenky

Mužské 
jméno

Slovensky 
„ar“

Cizí drnkací 
nástroj

Etiopské 
sídlo Náš herec

POMŮCKY: 
Ansa, Oki,

Ozuki, rokaj
Druh palmy Citoslovce 

povzdechu
Značka 

počítačů

Krajem pojede 
kolona veteránů
Vysočina, Dolní Rakousko (kid) • 
Milovníci starých časů budou mít 
o prvním zářijovém víkendu do-
slova hody. Na Vysočině se obje-
ví padesátka historických hasič-
ských aut z České republiky i Ra-
kouska. Pojede se zde propagační 
jízda Fire–Trophy 2009. Jízda je 
jednou z doprovodných akcí Dol-
norakouské zemské výstavy. Tra-
sa začíná 5. září v dolnorakouském 
Hornu a vozy pojedou přes Raabs, 
Znojmo, Želetavu a Heraltice do 
Jihlavy, kde bude probíhat hasič-
ské odpoledne. V neděli 6. září se 
auta zastaví v Telči a přes Znojmo 
a Dobersteg odjedou do hasičské-
ho muzea v Garsu.

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z EHP/NORSKA

Novogotický kostel sv. Filipa 
a Jakuba v Žirovnici vyrostl na 
základech starší gotické stavby 
v letech 1868–1871. Tento objekt 
dnes spolu se žirovnickým zám-
kem dominuje širokému okolí.
Trojlodní kostel s presbytářem 

a vstupní hranolovou věží, podle 
plánů architekta Jana Kubrichta, 
vystavěl Štěpán Walser, stavitel 
z Čížkova. Ten se na Pelhřimov-
sku, dle dobových dokumentů, 
podílel i na jiných zájem vzbuzu-
jících stavbách, z nichž nejpozo-
ruhodnější je novorománská sy-
nagoga v Nové Cerekvi.
Z původního kostela se docho-

vala pouze gotická křtitelnice 
a dřevěná socha Piety. Nedávná 
oprava kostelní věže odhalila pří-
jemné tajemství. V makovici vě-
že pod křížem byly objeveny his-
torické dokumenty, pocházející 
z doby dokončení stavby v roce 
1871. Tyto dokumenty byly ješ-
tě v roce 1935, při výměně střeš-

ní krytiny, doplněné o další sou-
dobé materiály. 
Pamětní listina, sepsaná u příle-

žitosti svěcení a vztyčování kří-
že na věž nového kostela, posky-

tuje mnoho informací o dějinách 
původního chrámu i nově posta-
veného sakrálního objektu. Po-
zoruhodná je zmínka o existen-
ci vzácného, dnes již ztracené-

ho oltářního obrazu s motivem 
ze života patronů kostela sv. Fi-
lipa a sv. Jakuba od vynikajícího 
českého barokního malíře Karla 
Škréty, který se nacházel ve sta-
rém chrámu. 
Dále nám historické dokumen-

ty jmenovitě představují vedou-
cí řemeslníky, kteří se na stavbě 
nového chrámu podíleli – zední-
ky, kameníky, tesaře, zámečníky, 
klempíře, sklenáře, truhláře. Ob-
sah listiny vykresluje také aktuál-
ní, ne příliš radostné politické po-
měry v Evropě v poslední třetině 
19. století a informuje nás o čel-
ních představitelích státu, církve 
i samosprávy.
Rekonstrukce kostela v Žirovni-

ci je ze stavebního hlediska nej-
rozsáhlejším projektem ze šesti 
úspěšných realizací na Vysočině 
podpořených z FM EHP/Norska. 
Kostel sv. Filipa a sv. Jakuba, 
který je kulturní památkou teprve 
od roku 2003, v rámci komplexní 
obnovy exteriéru dostane novou 
fasádu s restaurovanými vitrážo-
vými okny a novou střechu.

Tajemství kopule kostelní věže

Hoffmann je na seznamu UNESCO
Brtnice, Brusel (kid) • 
Palác Stocklet v Bru-
selu je od června nově 
zapsanou památkou na 
seznamu světového kul-
turního a přírodního 
dědictví UNESCO. Jeho 
autorem je vysočinský 
rodák, architekt a desig-
nér Josef Hoffmann.

Palác byl postavený v letech 
1905–11 jako soukromá reziden-
ce pro bohatou rodinu belgické-
ho finančníka. Vzhledem k tomu, 
že Hoffmann měl na stavbě vol-
nou ruku, vznikla stavba, která 
svým významem patří k nejdů-
ležitějším obytným stavbám 20. 
století a je považována za zásad-
ní dílo uměleckého sdružení Wi-
ener Werkstätte. To založil Hoff-
mann v roce 1903 s designérem 
Kolomanem Moserem a průmy-
slníkem Wärndorferem. Pro vel-
mi zámožné zákazníky projek-
toval celé domy, včetně veškeré-
ho vnitřního zařízení až po sou-
bor stolního náčiní. Vrcholem 
architektonického díla Josefa 
Hoffmanna je pak palác Stocklet 
v Bruselu, za tuto stavbu byl vy-

znamenán Královským belgic-
kým řádem Leopolda II.
„Na Vysočině se s dílem Josefa 

Hoffmanna můžeme setkat v jeho 
rodné Brtnici. V letech 1910 až 
1911 Josef Hoffmann upravoval 
svůj rodný dům. Adaptace domu 
nebyla žádnou dramatickou pře-
stavbou, ale citlivou, z dnešního 
pohledu až památkovou restitucí. 

Dnes se v objektu nachází muze-
um Josefa Hoffmanna,“ přiblížil 
krajský radní pro kulturu Tomáš 
Škaryd (ČSSD).
Na seznamu UNESCO je dnes 

téměř 880 míst ve 145 zemích 

světa – mezi nimi je 679 kultur-
ních, 174 přírodních a 25 smíše-
ných památek. Česko má na se-
znamu památek 12 a v porovnání 
s rozlohou území patří k úspěš-
nějším státům. Tři z domácích 

památek UNESCO jsou na Vy-
sočině: zámek a náměstí v Tel-
či, kostel sv. Jana Nepomucké-
ho ve Žďáru nad Sázavou a bazi-
lika sv. Prokopa a židovská čtvrť 
v Třebíči.

Hasičská Tatra z roku 1920. 
Foto: Jiří Pátek, CHH Přibyslav

• pátek 4. září
15.30 Prolog – jízda k cíli v regionu 
Dolnorakouské zemské výstavy, následně 
přátelský večer v hasičské zbrojnici Gars.

• sobota 5. září 
7.00 Registrace vozidel v hasičské 
zbrojnici Horn. 
9.00 Start se zahajovacím ceremoniá-
lem v Hornu, jízda přes Irnfritz do města 
Raabs an der Thaya, přes hranice do ha-
sičského muzea Heraltice. 
14.00 Jízda Heraltice–Jihlava.
Od 16.00 výstava vozidel s následnou 
slavnostní přehlídkou na náměstí 

• neděle 6. září
9.30 odjezd ze shromaždiště do Telče 
(31 km), tam polední pauza do 
13.00 Odjezd z Telče přes Dobersberg 
(hasičské muzeum) do města Gars am 
Kamp 
17.00 Přehlídka vítězů

Odvážný tvar paláce Stocklet. Fota: archiv redakce

Skleněná nápojová souprava je 
ozdobou sekce o Josefu Hoffman-
novi v právě probíhající Dolnora-
kouské zemské výstavě
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Letošní olympiáda skončila úspěchem
Vysočina, Jihočeský kraj • Historickým úspěchem pro barvy Vysočiny skončila čtvrtá Letní olympiáda dětí a mládeže. Výprava 130 reprezentantů našeho kraje obsadila celkovou osmou příčku, dosáhla tedy nej-
lepšího výsledku Vysočiny v historii her. Naši sportovci si odvážejí 10 zlatých, sedm stříbrných a tři bronzové medaile.

Florbalisté z našeho kraje jsou bravurní.

Atleti z Vysočiny těsně před slavnostním zahájením.

DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 09
HORN.RAABS.TELČ.

18. duben – 1. listopad

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

50% sleva s Rodinným pasem
Majitelé Rodinných pasů kraje Vysočina, Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje,

Horního Rakouska a Štýrska obdrží v SRPNU slevu 50% na vstupenku
„Rodinný pas“ (2 dospělí, max. 4 děti do 15 let nebo žáci a studenti do 18 let).

ROZDELENI    ODLOUCENI    SPOJENI
CESKO.RAKOUSKO.

l l
www.dolnorakouska-vystava.cz

Ceremoniál zahájení byl velkolepý.
Krajská radní Marie Kružíková gratuluje Martině Vybíralové k 2. místu 
a Kristýně Leskové k 5. místu.

Plavkyně Kateřina Vítková ve finále motýlka.

Tenis občas nabízí nečekaný po-
hyb.

Kristýna Lesková obsadila páté 
místo v moderní gymnastice.

Plavec – Luboš Vlčas přebírá bron-
zovou medaili na dráze 100 m znak.Miroslav Chyba – vítěz turnaje v kategorii mladší žáci.


