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Turistiku umíme
Veletrh cestování 
RegionTour obsadila 
Vysočina. Dveře stánku 
se netrhly.
 strana 3

JEŽCI MAJÍ POTOMKY
Jihalava (kid) • První mláďa-
ta letošního roku přivítala také 
jihlavská zoo. Úplně poprvé zde 
přivedli na svět mladé ježci uša-
tí. Malá kolonie jednoho sameč-
ka a dvou samiček v africké ves-
ničce Matongo, která je součás-
tí ZOO, se tak rozrostla o dvoj-
čátka. 
Ježek ušatý pochází ze severní 
Afriky a Asie a je o něco menší 
než jeho evropský příbuzný, od 
kterého se také liší, jak jméno 
napovídá, podle velikosti uší. Fo-
to: Luba Ševčíková

Orkán řádil
Ani našemu kraji se 
nevyhnula prudká 
větrná smršť. Hejtman 
se při sčítání škod sešel 
s ministrem. strana 6

Rekordní leden
Na Vysočině se objevily 
hned dvě kuriozity. 
Nejvyšší vánoční strom 
a nejmenší hřbitov.
 strana 7
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Sanitky se viděly naposledSanitky se viděly naposledSanitky se viděly naposledSanitky se viděly naposled

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Nejpodivnější zima, kterou jsem dosud zažil, se přehoupla do své dru-
hé poloviny. Asi o mně víte, že jsem původním povoláním lesník a les 
a příroda jsou také mými koníčky. Nestává se mi poslední dobou čas-
to, abych se mezi stromy podíval, ale vyšetřené chvilky procházkám 
s dcerkou Aničkou věnuji. Letos jsem až do konce ledna nacházel kvě-
ty tam, kde jindy bývají závěje, zpěv ptáků tam, kde jindy bývá slyšet 
jen ostré křupání sněhu pod nohama a vůni mokré hlíny tam, kde jin-
dy bývá cítit jen kovový pach mrazu. 
Je samozřejmé, že podzimní zima, kterou prožíváme, není na první po-
hled nic dobrého. Zvěř sice nehladoví, ale ohrožují ji přemnožené mi-
kroorganismy, včely se vysilují poletováním, místo aby spaly a odpočí-
valy, rostliny nasazují na květy a posilující spánek jim určitě bude chy-
bět. Následné přívaly sněhu, které přišly na konci měsíce, pak působily 
jako blesk z čistého nebe. Přesto je taková zima velkým darem. My li-
dé máme takový nevyřčený, obec- ný pocit, že jsme sil-
ní, hodněmohoucí a nezranitel- ní. Přitom stačí málo 
– změna teploty o pět průměr- ných stupňů a rá-
zem je všechno jinak. A to je přesně to, co si stá-
le více při svých procházkách uvědomuji. 
Nejsme silní, nejsme nezrani-
telní. Jsme nedílnou součástí pří-
rody a měli bychom se vrátit 
k pokoře našich dědů. 
Náš pozemský život 
je příliš křehký a pří-
liš závislý na okolí, 
než abychom moh-
li zdvihat nos nad 
tím, odkud jsme 
vzešli. 
Mocné síly příro-
dy nás převyšu-
jí. Vracím se z le-
tošních lednových 
procházek s poko-
rou a úctou k ži-
votu i k tomu, kdo 
jej stvořil. Přeji 
vám dobrý konec zi-
my a dobré nadchá-
zející předjaří.

Václav Kodet
náměstek hejtmana

Náměstek Hájek se při kontrole nových sanitek 
pokusil auta seřadit. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina (jis) • Prvním 
miminkem letoška je 
na Vysočině Miloslav 
Šereda z Dobroutova 
u Polné. 

Zlatý šperk od náměstka hejtma-
na Pavla Hájka (ODS) a šek na 
10.000 korun z rukou hejtmana 
Miloše Vystrčila (ODS) mamin-
ce Janě udělal radost. „Malý Mi-
loslav měl přijít na svět až zhruba 
za měsíc. Nyní je v intenzivní pé-
či jihlavských lékařů a daří se mu 
dobře, nebude snad dlouho trvat 
a ujmu se plně svých maminkov-
ských povinností,“ vysvětlila ne-
přítomnost malého oslavence pyš-
ná maminka. Finanční dar od kra-
je Vysočina rodina použije na ná-
kup nového kočárku a za zbytek 
nakoupí drobnosti do výbavičky. 
„Podle našich rychlých statis-

tik se na Vysočině 1. ledna naro-
dilo deset nových občánků. Statis-
tiku nám tak trochu narušuje malá 
Sára, která se sice narodila v pel-
hřimovské nemocnici, ale se svý-
mi rodiči se po opuštění porodni-
ce vrátí zpět do Vlašimi. Je dobré 
vědět, že naše nemocnice vyhle-
dávají i maminky z jiných kra-

jů. Všem maminkám, dětem i ro-
dinám přeji hodně příjemných ži-
votních okamžiků plných radosti,“ 
nechal se slyšet hejtman Vystrčil. 
I pro ostatní miminka narozená 

v krajských nemocnicích 1. ledna 
kraj Vysočina připravil malá pře-
kvapení v podobě většího bale-
ní dětských plenek, které jim do-
vezli krajští radní. „Připadalo nám 

správné a spravedlivé, aby dárek 
dostala všechna miminka, která se 
v našich krajských nemocnicích 
narodila jako první,“ vysvětlil ná-
městek Hájek.

Jana Šeredová přijímá gratulace od hejtmana Miloš Vystrčila.  Foto: Luboš Pavlíček

Vysočině přibyl nový obyvatel

Auta pro záchrannou službu vy-
bíral kraj velmi pečlivě. Důle-
žité především bylo, aby v drs-
ných podmínkách Vysočiny vždy 
spolehlivě dojela tam, kam ma-
jí. V tendru nakonec zvítězil VW 
Transporter s náhonem na všech-

na kola. Vůz bez vnitřního přístro-
jového vybavení přišel asi na 1,8 
milionu korun. „U sanitky je sko-
ro důležitější to, co je uvnitř, než 
samotný vůz. Ten je opravdu spí-
še dopravou, ale ta musí být spo-
lehlivá a bezpečná. Záchranáři sa-

mozřejmě jezdí kvůli lidem a ne 
tak, aby auta moc netrpěla, takže 
je třeba sanitky pravidelně měnit. 
Ty, které nové vozy nahradí, po-
chází většinou z let 1994–1996,“ 
říká náměstek hejtmana pro zdra-
votnictví Pavel Hájek (ODS). 

Nové vozy jsou zřetelně označe-
né modrozeleným reflexním pru-
hem a dalšími insigniemi, kte-
ré značí příslušnost k Vysoči-
ně. Sloužit budou na stanovištích 
zdravotní záchranné služby v ce-
lém kraji.

Kraj koupil nové vozy a hned je rozeslal Kraj koupil nové vozy a hned je rozeslal 
po celé Vysočiněpo celé Vysočině

Vysočina (kid) • Silnice 
našeho kraje brázdí od 
začátku roku sedm zbrusu 
nových sanitek. Životy lidí 
pomáhá zachraňovat nej-
modernější technika za 
miliony korun.
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Dotace pomůže obcím pořídit 
nezbytné územní plány
Vysočina (kid) • Dalších 70 ma-
lých obcí si může pořídit územ-
ní plán díky krajské dotaci. Le-
tos má pro ně kraj připravených 
asi 6,6 milionu korun. Dotace 
na územní plány kraj obcím dá-
vá už popáté, dosud ji využilo 
zhruba 200 z nich. Územní plán 
je strategický dokument, který 
stanovuje rozvoj obce na něko-

lik let dopředu. Je nezbytný, po-
kud chce vesnice například žá-
dat o státní či evropské peníze, 
zároveň také pomáhá v rozhodo-
vání samotnému obecnímu za-
stupitelstvu. Na Vysočině už má 
územní plán většina obcí. Kraj 
chce tento stav přesně zmapo-
vat a informace umístit na svých 
stránkách.

Muzeum v Polné od ledna 
definitivně patří městu
Polná (kid) • Muzeum v Polné 
patří městu. Zpečetilo to lednové 
podespání smlouvy mezi městem 
a krajem.
O správu muzea, které patři-

lo pod krajské Muzeum Vysoči-
ny, projevilo samo město zájem. 
Kraj proto Polné daroval veškerý 
movitý majetek, tedy především 
sbírky a vybavení. Zároveň měs-
tu až do roku 2009 bude přispívat 
půl milionu korun ročně na pro-
voz muzea. „Malá městská mu-
zea jsou nenahraditelná. Před-
stavují vlastně historickou pa-
měť každého konkrétního mís-

ta a města si jich velmi považují. 
I proto jsme rádi, když o sprá-
vu těchto muzeí projevují radni-
ce zájem – je to výraz jejich vzta-
hu k historii,“ řekla po podpisu 
smlouvy měsíčníku Kraj Vysoči-
na krajská radní pro kulturu Mar-
tina Matějková (ODS).
Sbírky muzea v Polné předsta-

vují bezmála 54 tisíc položek 
v hodnotě asi 500 milionů korun. 
Podpisem darovací smlouvy te-
dy proběhl největší převod majet-
ku v historii Vysočiny. Muzeum 
je umístěno v polenském hradu, 
v nově opravených prostorách.

Zájem o granty stále narůstá
Vysočina (kid) • Čisté 
návsi, bezbariérové pří-
stupy, internetové sítě 
na vsích, ubytování pro 
turisty a řada dalších 
užitečných věcí vznikla 
loni na Vysočině díky 
krajským grantovým 
programům v rámci 
Fondu Vysočiny. 

Kraj takových grantů loni vy-
hodnotil 34, rozdělil v nich bez-
mála 64 milionů korun, a protože 
se na každém projektu musí žada-
tel podílet i svými penězi, vyrůs-
tá na Vysočině spousta věcí v cel-
kové hodnotě asi 172 milionů ko-
run. „Za takovými čísly se skrý-
vají konkrétní opravená hřiště, 
konkrétní počítačové sítě na ves-
nicích a také třeba nová pracov-
ní místa. Řadu z toho jsem měl 
možnost vidět a měl jsem z toho 
radost,“ říká krajský radní Jaro-
slav Hulák (KDU-ČSL), který má 
Fond Vysočiny na starosti. 
Granty byly v roce 2006 vypsány 

na celou řadu činností. Od oprav 
malých památek až po dobrovol-
níky, kteří pracují v neziskovkách. 
Peníze mohly získat obce na svůj 
rozvoj nebo třeba neziskové orga-
nizace na svoje zázemí, také ma-
lé firmy na nové technologie i mu-
zea na péči o své depozitáře. 
Největší zájem byl o grant, vy-

psaný na podporu jednorázových 
kulturních a sportovních akcí. Při-
hlásilo se o něj 227 žadatelů, což 
převýšilo finanční možnosti pro-
gramu a peníze mohla získat asi 
třetina zájemců. Podobně na tom 

byl i program na podporu inova-
cí v malých firmách, kde získala 
peníze také zhruba třetina ze 122 
žadatelů. Naopak o program na 
podporu dobrovolnictví, zejmé-
na v sociálních službách, se 
přihlásilo 11 zájemců. 
Každý grantový pro-

gram se ale liší tím, 
jakou má k dispo-
zici částku. Ta je 
určená Fondem 
Vysočiny podle 
toho, jak je daný 
obor finančně náročný. Tak napří-
klad v programu na podporu roz-
voje mikroregionů bylo k dispozi-
ci 6,5 milionu korun a naopak ve 
specializovaném programu, který 

měl podpořit bezpečnost interne-
tových sítí před vniknutím zven-
čí, mohli žadatelé získat 300.000 
korun.
Fond Vysočiny je jeden z nejú-

činnějších nástrojů, kterým 
kraj podporuje rozvoj 

území. Každý granto-
vý program vzniká 
na základě Progra-
mu rozvoje kraje 
– obsáhlého a stá-
le aktualizovaného 
dokumentu s řa-

dou, který je jakousi kuchařkou 
a jízdním řádem rozvoje území. 
Každý program má svůj řídící vý-
bor – komisi, která se stará o hod-
nocení žádostí. Výbor přitom tvo-

ří nejen odborníci na danou ob-
last, ale zejména lidé, kterých se 
taková oblast úzce týká. „S Fon-
dem Vysočiny, který je opravdu 
propracovaný a dlouhodobě vy-
zkoušený, sklízíme uznání a ob-
div nejen mezi českými regiony, 
ale i v zahraničí. Má totiž obrov-
skou výhodu – lidé z Vysočiny se 
naučili pohybovat se v grantovém 
prostředí, což byl skvělý trénink 
na žádání o evropské peníze. A na 
výsledcích Vysočiny je to také vi-
dět,“ doplnil Hulák. 
Veškeré přehledy vyhodnoce-

ných programů i podrobné infor-
mace o rozdělování dotací z Fon-
du Vysočiny jsou na webové ad-
rese www.fondvysociny.cz.

Zanedbaná zákoutí na vesnicích rychle mizí také díky podpoře Fondu Vysočiny. Foto: archiv

Ústavům chybí peníze od státu
Vysočina (kid) • Domovům dů-
chodců, které provozují obce, le-
tos chybí peníze z ministerstva. 
Stát posílá málo peněz i ostat-
ním sociálním zařízením a pod-
cenil tak dopady nového sociál-
ního zákona. Po setkání s před-
staviteli stacionářů, domovů dů-
chodců a ústavů sociální péče to 
uvedl krajský radní pro sociální 

věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL). 
„Například Ústav sociální péče 
Černovice dostal o čtvrtinu pe-
něz méně a přitom toto zařízení 
jako jediné vykonává nákladnou 
diagnostickou činnost,“ vysvětlil 
Vondráček.
Stát dotace ponížil, protože no-

vý zákon o sociálních službách 
předpokládá, že si klienti část 

služby zaplatí sami z nové dáv-
ky, kterou naopak stát přiznává. 
Ústavy ale dlouhodobě upozor-
ňují na to, že ministerstvo práce 
přechod na nový systém podce-
nilo a peníze budou zejména na 
začátku roku chybět. „Nejvidi-
telnější je to u obecních domovů 
důchodců. Ty jsou ze strany mi-
nisterstva podhodnoceny o 35 ti-

síc korun na lůžko,“ řekl Jiří Von-
dráček.
Kraj má celou sociální síť zmapo-

vanou. „Přesně víme, co a kde chy-
bí, a tak se teď pokusíme s minis-
terstvem jednat o nápravě s kon-
krétními argumenty a konkrétní-
mi čísly. Uvidíme, jak se k tomuto 
vážnému problému Praha posta-
ví,“ uzavřel radní Vondráček.

Silničáři do ledna na zimě ušetřili
Vysočina (kid) • Zima bez sně-
hu a teploty vysoko nad nu-
lou, které charakterizovaly zi-
mu až do ledna, ušetřily silni-
čářům z Vysočiny velké peníze. 
Vyrovnal se tak opačný problém 
z počátku loňského roku. Loni 
od ledna do března spotřebova-

li silničáři téměř všechny peníze 
na zimní údržbu, které měli při-
pravené na celý rok 2006. Nao-
pak v listopadu a prosinci neu-
tratili skoro nic. „Velmi příznivý 
průběh listopadu a prosince tedy 
znamenal, že jsme nemuseli sáh-
nout do rezerv,“ vysvětlil náměs-

tek hejtmana pro dopravu Václav 
Kodet (KDU-ČSL). Průměrný 
zimní měsíc přitom stojí silni-
čáře na Vysočině asi 50 milionů 
korun. Od ledna do března loň-
ského roku kraj za zimní údržbu 
zaplatil přes 200 milionů.
Na konci ledna se problémy 

s počasím na Vysočinu vráti-
ly. Nejprve silničáře zaměst-
nal a jejich kase pustil žilou or-
kán, a poté několikadenní silné 
sněžení. Na cesty vyjela doslo-
va všechna technika a posypo-
vý materiál mizel ze skladů před 
očima.

Turisté dostanou na Vysočině 
informace v sedmi jazycích
Vysočina (kid) • Zahraniční ná-
vštěvníci i domácí turisté budou 
mít letos pobyt na Vysočině vel-
mi usnadněný. Tematické výlety, 
ucelené popisy dovolených, trasy 
po nejvýznamnějších památkách 
i drobných kuriozitách, nabídky 
pro aktivní 

sport i pasivní konzumaci. To vše 
obsahuje soubor 16 brožur pro 
turisty, z nichž si vybere oprav-
du každý. 
Návody, jak strávit volný čas na 

Vysočině, vyšly i v sedmi jazy-
cích. „Vycházeli jsme z výsled-
ků velkého průzkumu, který loni 

pořádala Česká centrála pro 
cestovní ruch. Vědě-
li jsme, ze kterých ze-

mí k nám turisté jezdí 
a co přesně u nás chtějí 

dělat a vidět. A to publi-
kace popisují,“ řekla ná-

městkyně hejtmana pro re-
gionální rozvoj Marie Čer-

ná (SNK ED). 
Brožury vyšly asi na 2,2 

milionu korun, většinu zapla-
tily bruselské dotace. Kraj je 

přiveze také na veletrhy cestovní-
ho ruchu, letos jich stánek Vyso-
činy navštíví 21.

NÁŠ ZDRAVÝ KRAJ

Vysočina (kid) • Projekt Zdravý 
kraj získal v lednu ve veřejné sou-
těži nové logo. V praxi to znamená, 
že by se s takovým označením mě-
li napříště setkávat všichni, kterých 
se aktivity Zdravého kraje Vysoči-
na týkají.
„Zdravý kraj je 
velmi prestiž-
ní označení 
pro region, 
který se za-
pojí do me-
z iná rodn í -
ho projektu 
Zdravé město, 
obec, region, pod 
patronací Světové 
zdravotnické organiza-
ce OSN. Vysočina do to-
hoto projektu zapojená je, 
stejně jako řada měst v našem 
kraji,“ říká náměstkyně hejtma-
na pro regionální rozvoj Marie Čer-
ná (SNK ED). 
Aktivit, které se Zdravým krajem 
souvisí, je celá řada. Mohou to být 
programy, které podporují sladění 
rodinného a profesního života, ak-
tivity vedoucí k odstraňování bari-
ér a integraci menšin, protidrogové 
projekty, volnočasové aktivity dětí 
i dospělých, ochrana životního pro-
středí, prevence a podpora zdraví, 

podpora venkova a řada dalších. 
Kraj tyto aktivity podporuje pro-
střednictvím Fondu Vysočiny i další-
mi nástroji, svůj podíl na užitečných 
projektech má i EU. Kraj je ale mů-
že podpořit i nepřímo, třeba tím, že 

o nich dá vědět a že mezi 
sebou takové ná-

pady zkontak-
tuje. „Existuje 
řada progra-
mů ve měs-
tech a ob-
cích, kte-
ré podmín-

ky projektu 
Zdravý kraj spl-

ňují a přitom třeba 
ani neví, jak důležitou 

a mezinárodně uznáva-
nou práci dělají. Jejich vzá-

jemná spolupráce a propaga-
ce je jednou z možností podpory, 

kterou jim můžeme nabídnout,“ vy-
světlila Černá.
Měsíčník Kraj Vysočina bude po celý 
rok na tomto místě přinášet příkla-
dy aktivit, zařazených do programu 
Zdravý kraj, užitečné návody a infor-
mace a potřebná kontaktní spojení.
Informace o projektu Zdravý 
kraj lze získat na mailových ad-
resách cerna.m@kr-vysocina.cz, 
tesarova.d@kr-vysocina.cz.

Zdravý kraj: co přináší lidem?

Dálnice D1 na Vysočině je při sněhových přívalech doslova pastí. Velké kamiony nemohou tam ani zpět, silničáři mají problém dostat se do čela kolon a výsled-
kem jsou hodiny čekání. Kraj má v takovém případě plné ruce práce, protože objízdné trasy vedou po krajských silnicích. Foto: Luboš Pavlíček
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JAK TO VIDÍM JÁ

Názot zastu-
pitele Ladi-
slava Nechvá-
tala (ODS) na 
bruselské do-
tace.

Nemám rád slo-
vo dotace. Bo-
hužel ho v posledních letech slyším 
stále častěji. Zvláště po vstupu do 
Evropské unie se stalo toto slovo 
a jeho synonyma běžnou součástí 
našich slovníků. Místo slov jako je 
podnikat, vytvářet zisk, hospodařit, 
je stále častěji slyšet slovní spoje-
ní čerpat peníze. Jakoby někde bylo 
nějaké ladem ležící množství peněz, 
z kterých si je možno brát. Součas-
ná Evropa bohužel takto ekono-
micky a politicky funguje. Obrov-
ská míra přerozdělování peněz roz-
hodně neprospívá ekonomickému 
růstu, nese s sebou nárůst byrokra-
cie a tím i nákladů, vytváří korupč-
ní prostředí. A my všichni obdivně 
a toužebně hledíme na zázračné 
evropské peníze či podobné pení-
ze v Česku, aniž bychom si uvědo-
movali, že to jsou ty, které jsme ve 
svých daních zaplatili.
Na to, aby bylo co přerozdělovat, 
je třeba hodně vybrat od daňových 
poplatníků. Vysoké daně tlumí hos-
podářský růst, jsou spojeny se slo-
žitějším výběrem a nutností daleko 
větší kontroly. A to stojí docela dost 
dalších peněz. 
Žadatelé o dotace musí vynaložit 
vysoké náklady na zpracování pro-
jektů, se kterými se snaží z různých 
dotačních programů získat finanční 
prostředky na své záměry. Zpraco-
vávají jich celou řadu, k nim musí 
vyřídit množství razítek a potvrzení. 
To celé buď vlastními silami, nebo 
za pomoci komerčních agentur. Vět-
šinou žádají na všechno možné, na 
to, co opravdu potřebují, ale i na to, 
co pro ně není až takovou prioritou, 
ale na co zrovna je vypsán dotační 
titul. Podané žádosti a projekty mu-
sí někdo dále zkoumat, prověřovat, 
vyhodnocovat a rozhodovat o nich. 
V tomto procesu se ne až tak nevý-
znamná část prostředků sama spo-
třebuje. No a každou takto přeroz-
dělenou korunu je třeba náležitě 
a důkladně zkontrolovat. Tedy dal-
ší úředníci a další náklady.
Oč jednodušší je, když lidé a firmy 
platí nízké daně a sami si rozhodu-
jí, do čeho budou investovat, ob-
ce a kraje dostávají rozpočtovým 
určením větší podíl z daní a svo-
bodně řeší své potřeby. Nebo si 
snad někdo myslí, že občané, pod-
nikatelé či obecní a krajská zastu-
pitelstva se neumí sami dobře roz-
hodnout, že k tomu potřebují něko-
ho nad sebou, že jsou hloupější než 
byrokraté?

Kraj sem přijel s rozsáhlou pre-
zentací, na které se podílelo i osm 
největších měst. Návštěvníci vel-
kého vysočinského stánku ved-
le ochutnávky pečiva s čerstvě 
stloukaným máslem a jeřabino-

vým džemem mohli vidět i nejno-
vější informační materiály pro tu-
risty. „Na veletrhu byly předsta-
veny první čtyři publikace z řady 
16 nových prezentačních materi-
álů, jejichž vydání je spolufinan-

cováno z evropských peněz. Ak-
tualizovaný a doplněný přehled 
všech přístupných hradů, zámků, 
galerií, muzeí je přehledně zpra-
cován v materiálu Dědictví minu-
losti. Nabídka měst s památkami 
UNESCO, včetně tipů na ubyto-
vání a kulturního kalendáře, jsou 
součástí tištěné prezentace s ná-
zvem Památky Unesco, bohaté 
dědictví židovských památek pře-
stavuje další knížečka. Nádhernou 
přírodu Vysočiny popisuje bro-
žurka Kouzlo přírody. Průběžně se 
tisknou další, například pro milov-
níky pěšího putování Vysočinou 
a také pro cykloturistiku hned dvě 
specializovaná vydání Tipů na vý-
lety, která obsahují podrobný iti-
nerář, fotografie, mapu nebo pro-
fil trasy,“ představila novinky ná-
městkyně hejtmana pro regionální 
rozvoj Marie Černá (SNK ED). 
Při zahajování veletrhu prošly 

publikace křtem. Přidaly se k nim 
ještě knihy z Třebíče a Chotěbo-
ře a třešťští cukráři opět překvapili 
dortem – tentokrát v podobě třešť-
ského náměstí i s slunečními ho-
dinami.

�� ��www.kr-vysocina.cz

Vysočina ovládla veletrh cestováníVysočina ovládla veletrh cestování

Vysočina (kid) • Největší a nej-
rozsáhlejší opravy silnic v historii 
Vysočiny začaly. Krajští silničáři 
vypsali výběrová řízení na 200 
kilometrů, které přijdou na řadu 
jako první.
Jde o 19 silnic, mezi jinými například 

o desetikilometrový úsek od Lhotic po Dě-
dice na Třebíčsku, sedmatřicetikilometro-
vý úsek silnice 112 od Řídelova po hrani-
ce kraje, silnici mezi Havlíčkovým Brodem 
a Chotěboří a řadu dalších. Tyto první opra-
vy přijdou na 360 milionů korun. „Úplný 

seznam najdou lidé na krajském webu a bu-
de asi nezbytné takové informace sledo-
vat. Opravovaných úseků bude totiž přibý-
vat a ten, kdo je na 
silnicích Vysočiny 
denně, by měl být 
v obraze. Bude-
me se samozřejmě 
snažit lidem ces-
tu k informacím co 
nejvíce usnadnit,“ 
plánuje náměstek 
hejtmana pro do-
pravu Václav Kodet 
(KDU-ČSL). 

Právě v těchto dnech tedy vrcholí hledání 
firem, které se oprav ujmou. V nejbližších 
týdnech rada rozhodne o pořadí dalších 

opravovaných úse-
ků, protože letos 
hodlá kraj do sil-
nic investovat asi 
700 milionů korun. 
„Stále znovu při-
pomínám městům, 
která budou roz-
hodovat o objížď-
kách, aby nám vy-
šla vstříc a rozho-
dovala s rozmys-

lem. Takto plošná oprava tady dosud nebyla 
a je nutné objížďky stanovovat tak, aby mě-
ly smysl – zkrátka, aby bylo vůbec kudy 
jezdit,“ doplnil Kodet.
Mezi nejvýznamnější stavby, které kraj 

dokončil loni, patřil nový kruhový objezd 
v Moravských Budějovicích. Původně zde 
byla nepřehledná křižovatka s pěti vjez-
dy, dnes už mohou řidiči jezdit pohodlně 
a hlavně bezpečně. Náklady na stavbu pře-
sáhly deset milionů korun, ze čtvrtiny je 
hradil kraj, zbytek byl zaplacen prostřed-
nictvím evropského programu přeshranič-
ní spolupráce INTERREG IIIA mezi ČR 
a Rakouskem.

Největší oprava silnic začala

František Dohnal pokřtil knihy stylovou jeřabinkou z Vysočiny. Foto: archiv kraje

Brno (kid) • Vše, co si turista usmyslí, najde pohro-
madě v jediném regionu Česka – na Vysočině. 
Lyže, koně, motosport, skvělé koupání, lesy, houby, 
památky, stylové dřevěnice i luxusní centra. Ukázal 
to letošní ročník veletrhu cestovního ruchu Region-
tour v Brně.

Stánek Vysočiny se v jeden okamžik proměnil v místo setkání významných 
lidí. Zleva krajský hejtman Miloš Vystrčil, ředitelka krajského úřadu Sime-
ona Zikmundová, ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, krajský radní Miro-
slav Houška a prezident NKÚ František Dohnal. Foto: archiv kraje

Nemocnice ohlídají kamery
Vysočina (kid) • Psychotesty při 
přijímání zaměstnanců, kamery 
na veřejných místech v nemocni-
cích, spolupráce s ministerstvem 
při akreditacích. Tak vypadá řada 
opatření, která přijal pro své ne-
mocnice kraj i jejich ředitelé na 
konci roku. 
„Většina z těchto opatření je 

dlouhodobá – svědčí o tom fakt, 
že například pro kamery či akre-
ditační procesy už jsme měli pe-
níze v rozpočtu připravené. Teď 
jsme ale všechny shrnuli do jed-
noho balíčku, a můžeme je tak 
navzájem lépe propojit,“ vysvět-

lil náměstek hejtmana pro zdra-
votnictví Pavel Hájek (ODS). 
Kraj uvolnil peníze také na 

vzdělávání personálu a chce od 
ministerstva, aby stanovilo pra-
vidla pro bezpečnostní opatření 
a vnitřní komunikaci v nemocni-
cích tak, aby bylo možné snáze 
odhalit případy poškozování pa-
cientů. „Je třeba ale dávat úzkost-
livě pozor na soukromí personá-
lu i pacientů. Proto chceme při 
zavádění takových opatření úzce 
spolupracovat s profesními orga-
nizacemi a svazem pacientů,“ do-
plnil Hájek.

Kraj pomohl neziskovým ústavům

Při schvalování rozpočtu o tom 
rozhodli krajští zastupitelé. „Je 
dobře, že zastupitelé vnímají pro-
blémy s aplikací nového zákona 
o sociálních službách,“ pochva-
loval si krajský radní pro sociální 
věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL). 
Nový zákon totiž říká, že sociál-
ní zařízení získávají část peněz na 
provoz přímo od klientů na zákla-

dě smluvního vztahu. Tyto peníze 
tvoří vlastně dotace, které dosud 
zařízením platil stát a ten je od le-
toška z velké části dává přímo kli-
entům formou příspěvku na péči. 
Klienti pak sami rozhodnou, zda 
si služby nakoupí od poskytovate-
lů, či třeba zůstanou v rodině a vy-
pomohou si jinak.
Vzniknul ale problém v tom, že 

dosavadní státní příspěvek na bez-
mocnost, který se na příspěvek na 
péči mění, podléhá od nového ro-
ku přezkoumání zdravotního stavu 
prováděného lékaři pod úřady prá-
ce. Žadatel se tak rozhodnutí od 
pověřené obce může dočkat až po 
čtvrt roce. Pro přiznání příspěvku 
je však důležité datum podání žá-
dosti. Klienti, a vlastně tedy i soci-
ální zařízení, by tak hned od ledna 
peníze neměli. U zařízení sociál-
ních služeb, provozovaných nezis-
kovkami, tak hrozilo omezení pro-
vozu, což záloha od kraje vyřešila.

Vysočina (kid) • Neziskové organizace, které v našem 
kraji provozují sociální služby, dostaly na začátku 
roku tři čtvrtiny obvyklé roční dotace od kraje, místo 
tradiční zhruba čtvrtinové zálohy.

Vysočina, jižní Morava (kid) • Nejpohádkovějším zámkem 
České republiky je Telč, nejpohádkovějším hradem Pern-
štejn. V dramatickém internetovém hlasování o tom roz-
hodli návštěvníci webu Národního památkového ústavu. 
Telčský zámek z Vysočiny v hlasování do poslední chvíle 

celkem bez problémů vedl. Druhý byl hrad Pernštejn, do-

nedávna také chlouba našeho kraje, kterou však po změně 
hranic regionů získalo Brno.
Až v noci před uzávěrkou ankety se neznámý škůdce po-

kusil hlasování zmanipulovat a Pernštejnu naráz přiby-
lo několik stovek hlasů – k nelibosti obou kastelánů, kte-
ří měli zájem na férovém souboji. Podivné hlasování ale 

správce ankety neuznal a hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil 
(ODS) na oplátku vymyslel smírné řešení. Telč získala ce-
nu za zámky a Pernštejn za hrady, a tak při vyhlašování ví-
tězů na veletrhu cestovního ruchu RegionTour v Brně byli 
spokojení všichni. Nejlépe z celé věci ale vyšly obě památ-
ky – zná je a navštíví je zase více lidí.

Telč a Pernštejn jsou nejpohádkovější

Zachariáš z Hradce s ženou Kateřinou drželi při předávání cen 
kastelánům Telče Miloši Norkovi za Zdeňku Škrabalovi slav-
nostní řeč. Foto: archiv kraje

Nová křižovatka v Moravských Budějovicích působí 
přehledně už na první pohled. Foto: archiv kraje
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Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie
Velké Meziříčí, U Světlé 36 – STOLETÁ TRADICE 

Tel. 566 522 837, Fax: 566 523 666, www.hotelskola.cz, admin@hotelskola.cz

Studium maturitních oborů:
� Hotelnictví a turismus 65-42-M/004 �
� Obchodní akademie 63-41-M/004 �

Strava a ubytování na domově mládeže • Dva povinné světové jazyky • Nadstandardní 
vybavení školy a učeben včetně počítačové sítě a Internetu • Odborné kurzy pro žáky • 

Státní zkoušky z psaní na stroji a počítači • Zahraniční praxe ve VB, SRN, I, F
Prosinec 2007 – Den otevřených dveří SC
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VOŠ a SPŠ
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VUT BRNO
Fakulta strojního inženýrství

ve spolupráci s

nabízí

VYSOKOŠKOLSKÉ KOMBINOVANÉ 
STUDIUM OBORU

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
Jedná se o tříleté bakalářské studium při 
zaměstnání, které je zajišťováno fakultou 
strojního inženýrství VUT Brno. Po jeho 
absolvování je možno pokračovat jeden rok 
diferenčním a dva roky inženýrským studiem. 

Přijímací zkoušky: matematika, fyzika.
Termín přihlášek:

– prostřednictví VOŠ a SPŠ do 15. 3. 2007
– přímo na VUT Brno do 31. 3. 2007

V případě dostatečného zájmu se pro 
uchazeče o studium uskuteční přípravný kurz 

z matematiky a fyziky na VOŠ a SPŠ Žďár 
nad Sázavou.

Bližší informace získáte na:
 tel.: 566 651 211, www.spszr.cz

e-mail: posta@spszr.cz SC
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nabízí pro školní rok 2007/2008 tříleté obory vzdělání:
Automechanik, Opravář zemědělských strojů, Ku-
chař – číšník pro pohostinství, Provoz služeb, Obrá-
běč kovů, Zámečník, Elektrikář, Zemědělec – hos-
podyňka, Pekař – pekařka, Řezník – uzenář, Mlékař, 
Zedník, Mechanik elektrotechnických zařízení, Krejčí 
a dále možnost nástavbového studia – denní i dálkovou 
formou pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání
Podnikání 
Možnost ubytování a stravování.
Tel. : 566 523 241, 42, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ JIHLAVA,
Polenská 2, 58601 JIHLAVA
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Velký výběr. Bezkonkurenční podmínky. Zkušební jízdy.
Záruky a servis zajištěny. Na splátky i bez navýšení!

Čtyřkolky všech kategorií od několika světových výrobců
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Ukrajinské obrazy (Erdélyi, 
Bokšay, Kocka aj), grafiku, 
předválečné knihy, dopisy, 
medaile a odznaky koupí 

sběratel. Tel.: 608 407 927. SC
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„�idi�ské pr�kazy vydané od 1. �ervence 1964 do 31. prosince 1993 
jsou jejich držitelé povinni vym�nit do 31. prosince 2007“

Kterých �P se vým�na týká?

�P vydány v období:
1.7.1964-1986

�P vydány v období:
1987-1991

�P vydány v období:
1992-1993

Kde si mohu vym�nit sv�j �P?
- na p�íslušném pracovišti obecního ú�adu obce s rozší�enou
p�sobností nebo magistrátu m�sta na území �R (dle místa 
trvalého pobytu držitele �idi�ského pr�kazu)

Kdy budu mít vystaven nový �P?
- lh�ta pro p�evzetí nového �P je zpravidla do 15-20 dní

Kolik m� to bude stát?
- vým�na �P je osvobozena od správního poplatku

- p�edejdu dlouhému �ekání na ú�adu (magistrátu)
- budu mít vystaven �idi�ský pr�kaz v zákonem stanovené lh�t�

Pro� si mám vym�nit �P již nyní?

Kde najdu více informací?
- www.mdcr.cz (stránky  Ministerstva dopravy)

odbor dopravn� správní a BESIP; odd�lení agend �idi��, evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy; Náb�eží Ludvíka Svobody 12; 110 15 Praha 1

Inzertní
manažer:

Klára Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail: 
vysocina@ceskydomov.cz

•
VYCHÁZÍME 
V NÁKLADU 

215.000 
VÝTISKŮ!!!

KRAJ VYSOČINA: KAŽDÝ MĚSÍC 
ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK

České projekty jsou žádané 
i pro zahraniční investory

Kdy byla vaše společnost zalo-
žena a co je hlavní náplní vaší 
činnosti?
Naše společnost byla založe-

na v roce 1993 Ing. Vojtěchem 
Rohlíčkem, Ing. Milošem Hejt-
mánkem a Ing. Pavlem Molčí-
kem. Jsme soukromou projek-
tovou společností, jejíž hlavním 
předmětem činnosti jsou projekty 
středně velkých výrobně-sklado-
vých hal a logistických center pro 
automobilový a elektrotechnický 
průmysl, převážně japonských in-
vestorů. Výše uvedené akce reali-
zujeme ve spolupráci s japonskou 
architektonicko-inženýrskou spo-
lečností TAKENAKA EUROPE, 
GmbH. Dále se zabýváme projek-
ty prodejních center obchodních 
řetězců LIDL, projekty bytových 
domů, případně i individuálních 
rodinných domů. Samostatnou 
část pracovní náplně společnosti 
tvoří projekce základnových sta-
nic mobilních operátorů pro Čes-
kou republiku i Slovensko. Vlast-

ními silami zajišťujeme staveb-
ně-architektonické řešení projek-
tů, celkovou koordinaci a rovněž 
inženýrskou činnost. Při naší čin-
nosti trvale spolupracujeme s ex-
terními projekčními kancelářemi 
a projektanty. 

Komu jsou vaše služby určeny 
a můžete nám představit někte-
rý z vámi realizovaných pro-
jektů? 
Spektrum našich klientů je 

opravdu široké. Naleznete mezi 
nimi tuzemské i zahraniční sou-
kromé investory, ale i nadnárod-
ní společnosti a korporace. K za-

jímavým projektům realizova-
ným v naší republice patří be-
zesporu kompletní projektová 
dokumentace obchodních cen-
ter LIDL. Finanční objem námi 
realizovaných zakázek v posled-
ních letech stále stoupá. Nicmé-
ně největším oceněním je pro nás 
dobře odvedená práce a spokoje-
ní klienti. Podrobný výčet a refe-
rence našich významných klien-
tů a projektů je zájemcům k dis-
pozici na našich webových strán-
kách www.rhm.cz.

Jaké služby vaše společnost 
svým klientům nabízí?
V naší nabídce je zpracování 

územních, urbanistických a ar-
chitektonických studií, ale i studií 
dopadu na životní prostředí (EIA) 
či hlukových a rozptylových stu-
dií. Naši další, neméně důležitou 
činností, je vypracování projekto-
vé dokumentace pro územní říze-
ní a stavební povolení a projekto-
vé dokumentace pro výběr doda-
vatele a pro realizaci. Pro klienty 
dále zajišťujeme počítačové mo-
dely projektů a staveb, včetně je-
jich vizualizace a fotomontáže.
Velmi žádanou službou je i vý-

kon autorského či stavebně-tech-
nického dozoru a projednání do-
kumentace s veřejnoprávními or-
gány pro vydání územního roz-
hodnutí, stavebního povolení 
a kolaudačního rozhodnutí nebo 
zastupování zahraničních klien-
tů před orgány české státní sprá-
vy a místní samosprávy. V nepo-
slední řadě zajišťujeme průzkum-
né práce a zpracování dokumen-
tace stávajícího stavu objektů, 
včetně zajištění přesného geode-
tického zaměření.

Děkuji vám za váš čas a ochotu.
 (kmi)

Poklady architektury nás provázejí na 
každém kroku. Každý dům, obchodní 
centrum i výrobní hala však potřebuje 
dokonalý a funkční projekt. Jednou 
z významných firem zajišťujících pro-
jekty a projektové dokumentace staveb, 
nejen pro tuzemské, ale i zahraniční 
investory, je projektová společnost 
RHM s.r.o., sídlící na Praze 4. Na pár 
slov jsme se sešli s jednateli této společ-
nosti, pány Ing. Vojtěchem Rohlíčkem 
a Ing. Pavlem Molčíkem. 

Výrobní závod KOITO ŽATEC.
 Foto: archiv

SC 71059/2
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Vysočina (kid, jis) • 
Desítky obcí a měst bez 
elektřiny, tisíce pova-
lených stromů, škody 
v milionech korun. Do 
takového rána se pro-
budil náš kraj po řádění 
orkánu Kyrill. 

Běsnící živel si dokonce vyžádal 
jedno těžké a několik lehkých zra-
nění lidí. Hasiči vyjížděli ke stov-
kám zásahů. Vítr v našem kraji 
dosahoval rychlosti až 144 kilo-
metrů za hodinu. 
Integrovaný záchranný systém 

na Vysočině zafungoval napros-
to bezchybně – nemusel ani zase-
dat krizový štáb. Krajský hejtman 
Miloš Vystrčil (ODS) se ale ješ-
tě během noci vydal na obhlídku 
postižených míst. „Měli jsme štěs-
tí v neštěstí. Náš region byl zasa-
žen těžce, přesto ne tak dramatic-
ky jako vyloženě horské oblasti. 
Věřím, že se vše potřebné podaří 
zprovoznit hladce a hlavně rych-
le,“ řekl během své cesty hejtman. 
V sobotu pak Miloš Vystrčil uká-

zal zejména škody v lesích minis-
tru zemědělství Petru Gandalovi-
čovi (ODS). „Šlo nám o to, aby 
ministr viděl situaci na vlastní 
oči a podpořil vyhlášení krizové-

ho stavu. To by umožnilo urychlit 
práce v lesích tak, aby se ve kme-
nech nezačal množit kůrovec,“ 
vysvětlil Vystrčil. 
Škody přímo na krajském na ma-

jetku spočívaly především v po-
škozených střechách a oknech bu-
dov škol a školských zařízení, ga-
lerií a ústavů. Práce na jejich od-
straňování začaly prakticky ihned.

Petr Gandalovič a Miloš Vystrčil se v doprovodu šéfa polesí vypravili do lesů našeho kraje. Foto: Luboš Pavlíček

Orkán zpustošil lesy i budovyVážení kamionů pomohlo 
omezit přetížené vozy
Vysočina (kid) • Přetížených ka-
mionů na silnicích kraje ubývá. 
Vyplynulo to z výsledků loňských 
kontrol, které na území Vysočiny 
udělalo Centrum služeb pro sil-
niční dopravu ve spolupráci s kra-

jem. Od ledna do listopadu prošlo 
kontrolním vážením 2.327 kami-
onů, a jen 129, to znamená asi 5,5 
procenta, z nich bylo přetížených. 
O rok dříve bylo přetížených vo-
zů bezmála devět procent.

Kraj poskytuje dobré služby
Vysočina (jis) • Krajský úřad 
kraje Vysočina se může pyšnit 
titulem Organizace dobré veřej-
né služby. Ocenění převzala ře-
ditelka krajského úřadu Simeona 
Zikmundová. „Cenu jsme získa-
li za aplikaci modelu CAF v naší 
organizaci. Jde o mimořádně dů-
ležitý nástroj pro sebehodnocení 
organizace, umožňující dlouho-
době zvyšovat kvalitu poskytova-
ných služeb,“ řekla Simeona Zik-
mundová.
Hlavním iniciátorem a organizá-

torem soutěže, která byla poprvé 
vyhlášena v červnu 2005 k pod-
poře zvyšování kvality a efektiv-

nosti služeb poskytovaných orga-
nizacemi územní veřejné správy, 
bylo ministerstvo vnitra. Do sou-
těže se mohly přihlásit úřady obcí 
a krajů, správní úřady, organizace 
veřejného sektoru, například ne-
státní neziskové organizace, pří-
spěvkové organizace a další orga-
nizace poskytující veřejné služ-
by.
Model CAF, aplikovaný v pro-

středí krajského úřadu již v ro-
ce 2006, získal ocenění Národní 
ceny za jakost. V obou případech 
se jedná o morální ocenění, jehož 
držitelé získávají vysoký spole-
čenský i profesní kredit.

Výměna řidičského průkazu 
se týká desetitisícovek lidí
Vysočina (kid) • Každý, kdo 
má řidičský průkaz vydaný před 
rokem 1994, jej letos musí vy-
měnit za nový. Řidičský průkaz 
vymění odbor dopravy v nej-

bližším městě tak, jak jsou li-
dé zvyklí. Na výměnu je čas do 
konce letošního roku. Na Vyso-
čině se celá věc týká asi 68.000 
lidí.

Mosty ve dvou obcích letos 
projdou velkou opravou
Štěpánov nad Svratkou/Ceto-
raz (kid) • Obyvatelé dvou obcí 
Vysočiny se letos určitě dočkají 
zbrusu nových mostů. 
Ty stávající jsou totiž v tak nevy-

hovující stavu, že už začaly doslo-
va ohrožovat provoz. Například 
most přes Lesoňovický potok ve 
Štěpánově musí prostě zmizet 

a rychle jej nahradí nová železo-
betonová konstrukce. K šířce sil-
nice zde přibude ještě nový chod-
ník, který na mostě dosud nebyl.
Most v Cetorazi je z roku 1850 

a podle toho vypadá. Projde tedy 
celkovou opravou a zatím se zdá, 
že práce budou moci probíhat i za 
provozu.

BRAMBORY, ZLATO VYSOČINY

Přinášíme první díl seriálu 
o jedné z nejtypičtějších plo-
din našeho kraje. Autorkou 
je předsedkyně komise pro 
brambory, Okresní agrární 
komory v Havlíčkově Brodě, 
Marie Rasochová.
Dnes se zdá, že brambory byly 
u nás vždy. Není to pravda. Pra-
vlastí brambor je Jižní Amerika. 
Evropa se s nimi seznámila tepr-
ve před čtyřmi stoletími a české ze-
mě o 200 let později. Přesto bram-
borářství na Vysočině historicky při-
spělo k rozvoji zdejších oblastí po 
stránce zemědělské, zpracovatel-
ské i společenské. Jako okopanina, 
hnojená chlévským hnojem, zvedly 
brambory úrodnost polí i pro ostat-
ní plodiny, zejména obiloviny. Byly 
nejen spolehlivou potravinou chu-
dých, ale i surovinou pro lihovary, 
škrobárny a krmivem pro hospodář-
ská zvířata.
V současné době se význam bram-
borářství výrazně změnil. Brambory 
se již jako krmivo nepoužívají, zpra-
cování na škrob je stanoveno kvó-

tou v rámci EU, výroba lihu z bram-
bor se neprovozuje.
Proč tedy věnujeme pozornost 
bramborám dnes? Ne snad pro-
to, že hledáme potravinu chudých. 
Dnes preferujeme zdravé potraviny 
a tou brambory jsou. Konzumuje-
me je téměř denně. Spotřebujeme 
jich zhruba 75 kilogramů na obyva-
tele za rok. Ve světě jsou i větší jed-
líci brambor, například v Anglii je to 
asi 125 kilogramů na osobu ročně, 
v Holandsku 87 kilogramů, i v Čí-
ně snědí 33 kilogramů a celosvěto-
vá spotřeba je asi 32,1 kilogramu 
brambor na osobu a rok. Náš spo-
třebitel klade velký důraz na kva-
litu konzumovaných hlíz – vnější 
vzhled a lahodnou chuť. Všeobecně 
se traduje, že nejlepší a nejchutněj-
ší konzumní brambory jsou z Vyso-
činy. Ano, oblast Vysočiny má vel-
mi vhodné přírodní podmínky pro 
brambory – půdu i klima. To pomá-
há pěstitelům brambor k dosažení 
kvalitní úrody. Oceňme tuto výho-
du a rozvíjejme a podporujme na 
Vysočině pěstování brambor, zla-
ta Vysočiny.

Zdravé, chutné, spolehlivé

SVÍTÁNÍ PŘINESLO NERADOSTNÝ POHLED A SPOUSTU DŘINY 

Lidé sčítali škody, hasiči se s vypětím všech sil snažili zprovoznit silnice a elektřinu, místostarosta Brtnice Stanislav Jirků bezmocně obhlížel zničenou stře-
chu kulturního domu. Foto: Luboš Pavlíček

Albert přispěl dětským domovům
Praha/Vysočina (jab) • Hejtma-
ny ze všech regionů či jejich zá-
stupci, manželka prezidenta re-
publiky a zástupci dětských do-
movů, nemoc-
nic či škol – ty 
všechny spojil 
v polovině led-
na charitativní 
večer. Hejtma-
ni převzali přes 
devět milionů 
korun pro obda-
rované ve svém 
kraji v rámci 
sedmého roční-
ku dobročinné 
akce Bertík, pro-
bíhající ve 244 
supermarketech 
Albert. Za Vyso-
činu převzal šek 
v hodnotě bez-
mála půl milionu korun hejtman 
Miloš Vystrčil (ODS). Peníze zís-
kaly dětské domovy v Rovečném, 
Hrotovicích, Jemnici, Jihlavě 

a Senožatech, společnost Čtyřlís-
tek z Telče a ústav v Křižanově. 
V průběhu večera zároveň došlo 

k předání daru Nadačnímu fondu 
manželů Livie 
a Václava Klau-
sových ve výši 
1,5 milionu ko-
run na projekt 
Startovné do ži-
vota. „Částka 
pro nadaci bude 
rozdělena mezi 
1018 dětí z celé 
země,“ řekla při 
převzetí daru pro 
fond Livie Klau-
sová. Smyslem 
projektu totiž je, 
aby děti uměly 
nejenom peníze 
přijímat, ale ta-
ké aby věděly, 

jak s nimi zacházet. „Mohou je 
tak využít například k financová-
ní ubytování na kolejích či dokon-
čení studia,“ uvedla Klausová.

Ředitelé dětských domovů Milan Opravil z Telče, Miluše Řehůřková z Ro-
večného a Dagmar Průšová z Jemnice převzali šek společně s hejtmanem 
Milošem Vystrčilem. Foto: archiv kraje

Bertíci na Vysočině:
DD Rovečné
66.172 korun
DD Hrotovice
12.395 korun
DD Jemnice
50.592 korun

DD se školou Jihlava
126.030 korun
DD Senožaty
55.061 korun

Čtyřlístek, ops DD Telč
46.700 korun
ÚSP Křižanov
108.666 korun

celkem pro Vysočinu
465.316 korun



Vysočina (kid) • Nejmenší hřbi-
tov a nejvyšší živý vánoční strom. 
To jsou dva zbrusu nové rekordy, 
které přinesl přelom roku v na-
šem kraji. 
Oba zaevidovala pelhřimovská 

agentura Dobrý den, která data-
bázi českých rekordů spravuje. 
Nejmenší český hřbitov je v Hlu-
boké u Náměště nad Oslavou. 
Měří zhruba 11,5 na devět met-
rů a slouží místním evangelíkům. 
Hřbitůvek má nyní sedm hrobů 
a je zde místo ještě pro sedm dal-
ších.
Nejvyšší český živě rostoucí vá-

noční strom roste před průmys-
lovou školou ve Žďáru nad Sá-

zavou. Smrk je vysoký přes 22 
metrů a studenti jej každoročně 

ozdobí devadesátimetrovým ře-
tězem se 150 barevnými světly 

vlastní výroby. Strom takto ožívá 
už od roku 1999.

Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 18. února. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Mezi obcí Štoky a Jihlavou je vrch 
zvaný Vysoký kámen se žulovými 
skalními útvary a botanickou re-
zervací, kde roste sasanka prys-
kyřníkovitá, česnek medvědí, 
kyčelnice devítilistá, dymnivka 
dutá a další rostliny.
Výherci z minulého čísla J. Křišťá-
lová, Jihlava, V. Votruba, Bystřice 
nad Pernštejnem a I. Kudová, 
Jimramov získali krajský diář pro 
letošní rok a psací potřeby.

�od 1. do 28. února
Výstava dětských výtvarných pra-
cí, Městské muzeum, Bystřice nad 
Pernštejnem
Výstava prací zařízení SPMP Úsvit, 
Štáflova chalupa, Havlíčkův Brod

�1. únor
Olej, plátno krajina, výtvarně vzdě-
lávací program pro veřejnost, Ga-
lerie výtvarného umění, Havlíčkův 
Brod, 15.30
Autopilote, koncert, Národní dům 
Třebíč, 19.00
Vernisáž výstavy sdružení Slepíši, 
Výstavní síň Klubu kultury, Velká Bí-
teš, 17.00

�3. únor
Reprezentační ples města Cho-
těboře, hotel U Zámku, Chotěboř, 
20.00
Druhý farní ples Kulturní dům, Vel-
ká Bíteš, 20.00
10. národní krojový ples, Dům kul-
tury, Žďár nad Sázavou

�6. únor
Poslední léto, divadelní předsta-
vení, Divadlo Na Kopečku Jihla-
va, 19.00
Poutníci, koncert, Městské kulturní 
středisko, Třešť, 19.30
Jakub Pustina, koncert, Kulturní 
dům, Velká Bíteš, 19.00

�7. únor
Klavírní recitál Martiny Merunko-
vé-Schulmeisterové, sál Staré radni-
ce Havlíčkův Brod, 19.30

�9. únor
Hudba Praha, koncert, Národní 
dům, Třebíč, 20.00

�10. únor
Balada z hadrů, divadelní před-
stavení, Divadlo Na Kopečku, Jih-
lava, 10.00

�12. únor
Josef Alois Náhlovský a Josef Mla-
dý, Divadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

�13. únor
Setkání s Fouskem, hudební po-
řad, Společenský dům, Světlá nad 
Sázavou, 19.00

�15. únor
Quitar Arte trio, Základní umělec-
ká škola, Chotěboř, 18.30
Miroslav Donutil, Městské diva-
dlo, Pelhřimov, 19.30
Koncert jazzové a populární hudby, 
soubory a sólisté ZUŠ Jana Štursy, 
sál kina, Nové Město na Moravě

�18. únor
Setkání s misionářkou sest-
rou Veronikou, Farnost Velká Bí-
teš, 15.00

�19. únor
Anna K s kapelou, Národní dům, 
Třebíč, 19.00

�21. únor
Žalman & spol., Národní dům, Tře-
bíč, 19.00

�22. únor
Koncert žáků ZUŠ, Základní umě-
lecká škola, Chotěboř, 17.30

�27. únor
Duo Silvie Hessová a Daniel 
Wiesner, Kostel sv. Víta, Pelhři-
mov, 19.30

NAŠE TIPY

V obci (1. tajenka) se 
narodil evangelický 
kněz (2. tajenka), 

kterého známe jako 
autora nádherného 

díla (3. tajenka).

Autor:
K.Lear Sarmat

Zařízení
k výběru

peněz
Stovky Sudoko-

pytník
Domácky

Erika
Psí

citoslovce Nádherně Anglicky
„ven“

SPZ
Litoměřic 1. tajenka

Jinak
zvaný

(z latiny)

Značka
kosmetiky

Protažení 
nitě látkou Svěrákův

film
Karetní hra

Skořápka
mlžů

Oxid
titaničitý

Jakým
způsobem

Ženské
jméno

3. tajenka
2. tajenka Římských

1001

Slovensky
„rozdíl“

Kozáčtí
náčelníci

Gól SPZ
Vsetína

Druh
papouška

Zrovna

365 dní

Otec
(řídce) Čtverečný

nerostNázev
hlásky L

Zkratka
Odznaku
zdatnosti

Název
hlásky M Dámský

klobouček

Na určité
místo Zkratka

Státmí
arbitrážeNa onom

místě
Povrchový

důl

Přemoci
Druh

šachového
zakončení

Druh palmy
Popěvek Rameno

(v anatomii)

Pytel Španělsky
„zlato“

Skutek
Otop Slovenský

kraj

Citoslovce
drnčení

Citoslovce
povzdechu

Jehličnatý
strom

Plachetnice
se dvěma

trupy Pomůcky:
anatas; Iler; ita; omos; 

rutilStudna
v Alžíru Útok Manželé
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Děti hledají 
velké kamarády

Vysočina (kid) • Skautští a pio-
nýrští vedoucí, učitelé, vychova-
telé z domů dětí, vedoucí oddílů 
dobrovolných hasičů a řada dal-
ších lidí, kteří se zabývají volným 
časem dětí, mohou na Vysočině 
získat další ocenění.
Rada dětí a mládeže kraje Vyso-

čina vyhlásila první ročník anke-
ty Dospělý kamarád. Účastnit se 
jí mohou profesionálové i dob-
rovolníci. Pro ty, kteří by chtě-
li někoho do soutěže přihlásit, 
jsou nejdůležitější webové strán-
ky www.rdmkv.cz. Najdou tam 
veškeré informace a navíc zde lze 
i soutěžícího přihlásit. Samo hla-
sování pak probíhá také na této 
adrese, a to až do 18. března.

Knihovna má 
nové vedení
Havlíčkův Brod (kid) • Kraj-
skou knihovnu Vysočiny vede 
nově osmadvacetiletá dosavad-
ní vedoucí dětského oddělení Ve-
ronika Peslerová. Vystřídala tak 
Tomáše Gece, který z knihovny 
odešel po čtyřech letech. Veroni-
ka Peslerová v knihovně pracuje 
od roku 2000, výběrového říze-
ní se spolu s ní účastnilo dalších 
osm lidí.

Betlémy uspěly
Řím/Vysočina (kid) • Polen-
ský betlém z kukuřičného šustí 
a dva vyřezávané betlémy z Tře-
bíče a Staré Říše získaly na svě-
tové výstavě betlémů v Římě ce-
nu italského senátu. Zástupci Vy-
sočiny triumfovali mezi desítka-
mi betlémů z celého světa. 
Výstava 100 jesliček v Římě má za 

sebou už 31. ročník. Betlémy z Vy-
sočiny se na ní úspěšně objevily už 
čtyřikrát.

Rekordy: vánoční strom a minihřbitov

Letošní krojový ples ovládne Horácko
Žďár nad Sázavou (kid) • Už po-
desáté mohou příznivci folklóru 
a milovníci lidové muziky navští-
vit Národní krojový ples ve Žďáru 
nad Sázavou. Jubilejní ročník se 
nese ve znamení hostitelského ná-
rodopisného regionu – Horácka.
Kulturní dům ve Žďáru rozezní 

vysočinské skřipky už 3. února. 
Horácko, jeho hudbu a tance, zde 
představí 11 souborů přímo z Vy-
sočiny a další z blízkého okolí. 
Kromě samotné plesové zábavy 
jsou zde připraveny i ukázky ře-
mesel, krajové speciality a další. 
Ples se koná již tradičně pod zá-
štitou místopředsedkyně sněmov-
ny Miroslavy Němcové (ODS) 
a hejtmana Vysočiny Miloše Vy-
strčila (ODS).

Rodiče získají 
seznam táborů
Vysočina (kid) • Správný tábor 
pro tu naši ratolest. Rozhodování 
budou mít rodiče z našeho kraje 
opět usnadněné. Rada dětí a mlá-
deže už počtvrté vydá brožuru 
s přehledem všech táborů, které 
budou na Vysočině probíhat. Lidé 
zde najdou nejen seznam s popisy 
jednotlivých akcí, ale také rady, 
jak si ten správný tábor vybrat, zá-
konné normy, kterými se pořada-
telé musí řídit a řadu dalších uži-
tečných informací. Vše je samo-
zřejmě k dispozici i na webu, na 
adrese www.tabory-vysocina.cz.

Začíná už třetí 
Zlatá jeřabina
Vysočina (kid) • Zlatá jeřabina, 
krajská anketa o nejzajímavěj-
ší a nejpřínosnější kulturní po-
čin roku, má před sebou už třetí 
ročník. Nominace běží do pátého 
února, poté kraj spustí hlasování. 
To bude opět probíhat nejen na 
internetu, lidé najdou seznam no-
minovaných akcí i pokyny k hla-
sování v příštím čísle měsíčníku 
Kraj Vysočina. Zlatou jeřabinu 
kraj poprvé vyhlásil v roce 2005, 
tehdy cenu získala třešťská Tan-
čírna a rekonstrukce galerie Ha-
sičský dům v Telči. Loni soutěž 
vyhrálo setkání kovářů Brtnické 
kovadliny a oprava portálu sýpky 
v Lukách nad Jihlavou.Soubory z Vysočiny, které vystoupí 

na X. Národním krojovém plese:
Bajdyš .............................................................. Třebíč
Bítešan .....................................................Velká Bíteš
Kalamajka ......................................... Havlíčkův Brod
Podjavořičan ....................................................... Telč
Pramínek ........................................................ Jihlava
Rožínka ............................................... Dolní Rožínka
Stražišťan ......................................................... Pacov
Studánka .......................................Žďár nad Sázavou
Trnávka ........................................................ Lukavec
Vysočan ......................................................... Jihlava
Božejáci ........................................................Božejov

Dokumentarista Šikl dostal svého Poutníka
Jihlava (jak) • Cenu pro nejlepší český dokumen-
tární film roku 2006 si těsně před koncem roku 
z Jihlavy odvezl režisér Jan Šikl.
Dokumentaristovi předal cenu 

v podobě skleněné plastiky Pout-
ník hejtman Vysočiny Miloš Vy-
strčil (ODS). Nejlepší český do-
kument loňského roku se jmenuje 
Nízký let a režisér s ním zvítězil 
na loňském ročníku Mezinárod-
ního festivalu dokumentárních 
filmů Jihlava. Na závěru festiva-
lu ale Jan Šikl nebyl, a tak si ce-
nu, kterou vypsal hejtman, vy-
zvednul v sídle kraje až na kon-
ci roku. 
O rok dříve byl Šikl mezi šesti 

českými režiséry, kteří se o stej-
nou cenu pro nejlepší český do-
kumentární film podělili. Všech-

ny režisérovy vítězné filmy, le-
tošní Nízký let i loňské dva s ná-
zvem Král Velichovek a Tatíček 
a Lili Marlén, jsou součástí Ši-
klova dlouhodobého filmového 
projektu s názvem Soukromé sto-
letí.
Zdrojem cyklu Soukromé století 

je amatérský rodinný film. Mate-
riál, který byl v době svého vzni-
ku důležitý pro úzký okruh lidí, 
přináší dnes v detailech a nala-
dění výlučná neoficiální svědec-
tví o historii. Rodinný obraz na-
byl během desetiletí kinemato-
grafické paměti podoby univer-
zálně sdělného příběhu.

Režisér Jan Šikl převzal skleněnou plastiku Poutník z rukou hejtmana Miloše 
Vystrčila za přítomnosti ředitele festivalu Marka Hovorky. Foto: archiv kraje
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Zřícený stadion v Humpolci vstal z trosek

Humpolec (hil) • Po deseti měsí-
cích se na betonové ploše stadio-
nu v Humpolci objevil led. Stře-
cha stadionu nevydržela v lo-
ni v únoru tíhu sněhu a zřítila se. 

Na konci prosince už se ale hum-
polečtí příznivci hokeje a brusle-
ní mohli znovu radovat. Stadion 
s novou střechou otevřelo exhi-
biční utkání mezi týmy Humpo-

lec Stars a HC Olymp, za který 
nastoupili herci seriálu Posled-
ní sezóna Petr Forman, Michael 
Beran, Zbyněk Fric, Jan Révai či 
Martin Dejdar. Zápas skončil po 

samostatných nájezdech remízou 
12:12. Výtěžek exhibičního utká-
ní poslouží na podporu mládež-
nického hokeje v Humpolci. Fo-
to: Luboš Pavlíček

Sáblíková se stala evropskou hvězdou
Žďárská rychlobruslařka ukázala na evropském šampionátu všem, kam až může mladého člověka vytáhnout píle a vytrvalost

Studentka gymnázia v Novém 
Městě na Moravě vypálila ryb-
ník všem svým evropským sou-
peřkám. Na svém takřka domá-
cím oválu v italském středisku 
v Colalbu ukázala, že s ní musí 
rychlobruslařský svět počítat. Na 
evropském šampionátu ovládla 
tratě tři a pět kilometrů, ustano-
vila na nich nové světové rekor-
dy, a v závěrečném součtu bodů 
se pak stala také mistryní Evropy 
v rychlobruslařském víceboji. 
Na náměstí Republiky ji pro-

to ve středu 17. ledna vítalo ně-
kolik tisíc nadšených fanoušků. 
Čerstvou mistryni Evropy přiví-
tali také v sídle kraje Vysočina. 
Devatenáctiletá sportovkyně na 
kraji dostala vedle dortu v podo-
bě rychlobruslařského oválu ta-
ké zapůjčený přenosný počítač 
a kartu pro připojení na internet 
se stotisícovým kreditem. „Pení-
ze nemůže Martina vyčerpat ji-
nak, než že bude pomocí počí-
tače ze zahraničí komunikovat 
s Vysočinou a svými blízkými. 
Zároveň se zavazuje, že se bude 
věnovat nejen rychlobruslení, ale 
i škole,“ řekl s mírnou nadsázkou 
hejtman Miloš Vystrčil (ODS).
Loni už získala Sáblíková sti-

pendium, které kraj vypsal pro 

mimořádné sportovní talenty. Fi-
nanční odměnu přislíbili Marti-
ně Sáblíkové také radní ze Žďá-
ru nad Sázavou.
Na Martinu Sáblíkovou čekal 

hned po slavnostním vyhlášení 
vítězů a několika čestných ko-
lech na stadionu letecký speci-
ál, který ji spolu s trenérem Pe-
trem Novákem přepravil do Pra-
hy na vyhlášení Sportovce roku 
2007. Tam svůj úspěšný víkend 
korunovala Martina osmým mís-
tem v kategorii dospělých a prv-
ním místem v juniorské katego-
rii. A jak tento zlatý víkend vní-
mala žďárská rychlobruslařka? 
„Vážím si obou úspěchů. Pro mě 
je velká čest být mezi deseti nej-
lepšími sportovci Česka a štěs-
tí se na mě usmálo také na ev-
ropském šampionátu. Musím za 
to poděkovat trenérovi, ale také 
všem ostatním, kteří na mě mys-
lí a drží mi palce, protože to mě 
dostává výš a výš.“
Martině Sáblíkové se na mis-

trovství Evropy podařilo překo-
nat rekordy na tři a pět kilome-
trů. Na delší trati se přitom ja-
ko první žena na světě dostala 
pod sedm minut. Na co závod-
ních k těch necelých sedmi mi-
nutách myslí? „První tři kilomet-

Colalbo, Žďár nad Sázavou (hil) • Bouřlivou 
atmosféru připravili na uvítanou ve Žďáře nad 
Sázavou pro svoji aktuálně nejslavnější rodačku, 
rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.

Radost a oslavy. Martina Sáblíková s medailí, mezi fanoušky i se svým příznivcem – hejtmanem Milošem Vystrčilem. Foto: Luboš Pavlíček

ry, to je asi sedm kol, tak to mys-
lím hlavně na to, abych udržela 
stejné tempo. Tento úsek se dá 

ujet celkem v pohodě. Ale potom 
je to náročnější, protože začína-
jí bolet stehna a začnu si říkat: 

Už abych byla v cíli. Nesmím na 
to ale myslet, musím se pozved-
nout a začnu přemýšlet nad tím, 

co bude až dojedu do cíle,“ po-
psala rekordních šest minut, 58 
sekund a 48 setin.

Rzeszoto zůstal
Jihlava (hil) • Brankářská jednič-
ka fotbalistů FC Vysočiny zůstane 
minimálně do konce této sezóny 
na Vysočině. Druholigový klub, 
který usiluje o návrat do nejvyš-
ší domácí fotbalové soutěže, se na 
začátku ledna dohodl na prodlou-
žení smlouvy s Branislavem Rze-
szotem. Definitivní podoba jarní-
ho kádru ale ještě není zcela úpl-
ná. Ještě v polovině ledna jednalo 
vedení klubu o návratu útočníka 
Pavla Simra. FC Vysočina by ta-
ké ráda získala posily do defenzí-
vy, především na post stopera ne-
bo defenzivního záložníka. Ředi-
tel klubu Zdeněk Tulis loví ve vo-
dách Mladé Boleslavi nebo Zlína.

Nové Město na Moravě (hil) • Atleti z Tělo-
výchovné jednoty Nové Město na Moravě na 
mistrovství republiky vybojovali dvě medai-
le a v celkovém hodnocení obsadili třetí příč-

ku mezi všemi českými oddíly. Na čtyřkilome-
trové trati získala stříbrnou medaili Lucie Sáro-
vá a na šestikilometrové trati bronzovou junior 
Lukáš Kourek. Petr Hubáček skončil na mílo-

vé trati šestý a jeho oddílový kolega Martin Ve-
selský byl osmnáctý. Lukáš Kourek a Lucie Sá-
rová byli v prosinci vyhlášení za nejlepší atlety 
ve své kategorii v Českém běžeckém poháru.

Černovičtí střelci mají pohár
Plzeň, Černovice (scv) • Hned po Novém roce čer-
novičtí střelci zvítězili v soutěži O putovní pohár 
SSK Plzeň Slovany, který se jim tedy podařilo při-
vézt domů již podruhé za sebou. Pohár získali v ka-
tegorii do 12 let ve složení P. Nymburský, P. Vránek 
a M. Kubů, výkonem 885 bodů (družstvo na sním-
ku pořadatele). V tomto pořadí se za sebou umístni-
li od prvního do třetího místa v kategorii jednotliv-
ců do 12 let. 
Ve starší kategorii do 14 let získalo družstvo ve slo-

žení M. Vránková, P. Sváček a T. Strnadová druhé 
místo vynikajícím výkonem 894 bodů (maximum 
je přitom 900 bodů) za SSK Manušice, které rovněž 
podalo excelentní výkon a nastřílelo 897 bodů. Mo-
nika Vránková, T. Strnadová a E. Krenarová společ-
ně střílely ve stoje soutěž družstev, v kategorii do 16 
let, ve které se umístnily na třetím místě.

Novoměstští atleti nasbírali medaile


