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Silnice bezpečné
Kraj podpořil velkými 
penězi dopravní hřiště 
pro děti, přehlednější 
křižovatky a preventivní 
akce. strana 3

CHEMIE HROZILA VODĚ
Vysočina (kid) • Dopravní neho-
dy jakoby chtěly integrovanému 
záchrannému systému na Vysoči-
ně vyvážit poměrně klidného před-
jaří. Jelikož letos v našem kraji do-
sud nehrozily větší mrazy, sněhové 
kalamity a povodně, průmyslové 
havárie na sebe nenechaly čekat.  
Na konci ledna zaměstnal hasiče 
na mnoho perných hodin kamion 
s nákladem několika druhů velmi 
nebezpečných chemických látek. 
Náklaďák havaroval na silnici me-
zi Havlíčkovým Brodem a Habry. Tři 
druhy kyselin, sírová, solná a du-
sičná se mísily s hydroxidem sod-
ným a nebezpečná směs ohrožo-
vala místní potok. Hasiči po něko-
lika hodinách situaci zvládli.

Skleník z Bruselu
Střední škola v Třešti 
má novou zimní 
zahradu za europeníze. 
Slouží výuce mladých 
zahradníků. strana 6

Kam na výstavu
Přinášíme přehled akcí 
v krajských kulturních 
zařízeních na rok 2007. 
Vybere si opravdu 
každý. strana 7

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz
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Folklóru letos vládne HoráckoFolklóru letos vládne HoráckoFolklóru letos vládne HoráckoFolklóru letos vládne Horácko

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Vysočina si zaslouží mít svého vyslance v Bruselu. Vysočina dokonce tako-
vého vyslance potřebuje a v této době se už bez něj neobejde. Pro taková 
kategorická tvrzení mám hned několik důvodů. Na prvním místě je důvod 
zcela prozaický – peníze. Všichni víme, jak složitý proces je získávání ev-
ropských dotací, jak se neobejde bez odborné pomoci a jak životně důle-
žité je mít kvalitní a rychlé informace. Existuje například řada evropských 
programů – chcete-li dotací, které se vůbec nevyhlašují prostřednictvím 
národních vlád. Příkladem může být podpora investic v Asii, o které píše-
me na jiném místě a o které bychom se bez toho, že náhodou byli v Bru-
selu naši stážisté, ani nedozvěděli. Ale to není jediný druh informací, ja-
ké nutně potřebujeme – musíme znát i způsoby a vnitřní systémy, jakými 
Evropská komise funguje, navázat osobní kontakty. Můžete se ptát, proč 
jsme na to přišli až teď, když jsme už tři roky členy EU. Pádným důvodem je 
i to, že Česká republika bude mít v Bruselu dům v těsném sousedství čes-
ké ambasády, ve kterém budou soustředěny všechny aktivity naší země. 
Včetně kanceláří zástupců krajů. Prá- vě to velmi vítáme, 
protože dosud jsme zástupce krajů ví- dali rozstrkané 
po celém městě – v podstatě zapo- menuté. V čes-
kém domě najde zázemí také vysla- nec našeho kra-
je. Mezi jeho úkoly bude patřit napří- klad i prezenta-
ce Vysočiny při různých příležitostech v Bruselu a pří-
prava Vysočiny na celoevropská zase- dání. Ta se kva-
pem blíží, protože v roce 2009 bude 
Česko unii předsedat. Čeká jej 
také vyjednávání o regionál-
ním operačním programu 
– scénáři, který jsme pro 
Brusel vypracovali a pod-
le kterého nám bude při-
znávat až do roku 2013 
dotace.
Zkrátka – vyslanec 
Vysočiny bude 
mít spoustu prá-
ce a jsem pře-
svědčená, že 
se ta práce 
nám všem 
na Vysočině 
vyplatí.

Marie Černá
náměstkyně 

hejtmana

Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil se svým jihočeským protějškem 
Janem Zahradníkem ples zahájili zvesela. Foto: Luboš Pavlíček

Jindřich Procházka navázal na 
tradici firmy, kterou založil jeho 
pradědeček v roce 1887. V roce 
1948 byla společnost znárodně-
na a rodina násilně vystěhována 
z Polné. K porevolučnímu návratu 
přiměla Jindřicha Procházku, kte-
rý se dokonce přímo v areálu to-
várny narodil, zpráva o plánova-
ném uzavření závodu. Procház-
kova společnost Sapeli dnes patří 
k nejznámějším firmám v oblasti 
domácí výroby dýhovaných dveří 
a zárubní. Ze šesti modelů, dodá-

vaných polenskou firmou na po-
čátku její novodobé existence, Jin-
dřich Procházka sortiment rozšířil 
na současných 380 tisíc možných 
kombinací dveří. Dnes zaměstná-
vá Sapeli čtyři stovky lidí v provo-
zech v Polné a Jihlavě. Její obrat 
přesahuje miliardu korun ročně. 
Prestižní ocenění předal Jindři-

chu Procházkovi hejtman Vysoči-
ny Miloš Vystrčil (ODS) a zástup-
ce pořádající společnosti Ernst & 
Young. „Jsem přesvědčen, že Sa-
peli je rovnocenným soupeřem 

a výzvou pro všechny české pod-
nikatele, kteří postoupili do ce-
lostátního kola. Přiznávám, že 
v tomto případě mám jednoznač-
ně jasno, komu držet palce,“ ne-
skrýval svou podporu regionální-
mu zástupci hejtman Vystrčil. 
Nezávislá porota posuzovala 

i další podnikatelské příběhy: La-
dislava Zelenky z Biony Jersín, 
Antonína Urbana z havlíčkobrod-
ské společnosti B:Tech, Františ-
ka Vágnera z třebíčské společnos-
ti Envinet a Rostislava Dvořáka, 
který řídí oděvní družstvo Vývoj 
Třešť.

Živnostník vzkřísil rodinnou firmu

Horácko se významné oslavy 
zhostilo na výbornou. Místní folk-
lórní soubory ve více než hodino-
vém komponovaném programu 

Horácko se představuje předved-
ly tance jednotlivých dobových 
řemesel, zahrála krajová muzika 
a zněly horácké písně. „Každý, 

kdo chce ovlivňovat budoucnost, 
by měl velmi dobře znát minulost 
– své kořeny. A není lepšího způ-
sobu, jak si minulost připomínat, 
než je tento. Venkovská přímo-
čará zábava, prostá, jednoduchá 
písnička. To jsou kořeny nás, lidí 
z Vysočiny,“ řekl měsíčníku Kraj 
Vysočina hejtman Miloš Vystrčil 
(ODS), který měl nad plesem už 
tradičně záštitu. 
Horácko a Podhorácko je jed-

ním z největších souvislých 
a nejstarších národopisných re-
gionů. V oblasti písní a tanců pa-
tří k nejbohatším a nejpestřejším 

z nich. Rozkládá se na českomo-
ravském pomezí a tvoří jej nejen 
prakticky celé území Vysočiny, 
ale přesahuje i do okolních krajů. 
Nejtypičtějším horáckým tan-

cem jsou asi zpívaná kola a tu-
šové tance, dochovaly se i řeme-
slnické tance a taneční hry. Ori-
ginálním přínosem Horácka čes-
kému a moravskému folklóru je 
skřipácká muzika. Skřipky jsou 
jednoduché smyčcové nástroje – 
housle, vydlabané z jednoho ku-
su dřeva, s ostrým, nezaměnitel-
ným zvukem.

(Pokračování na str. 3)

Vysočina (jis) • Podnikatelem roku 2006 na Vysočině 
je Jindřich Procházka z Polné. Od roku 1992 řídí 
společnost Sapeli, nejvýznamnější tuzemskou firmu 
na výrobu dýhovaných dveří a zárubní. Navázal 
na odkaz svých předků a zásadně neotvírá téma 
o odchodu do důchodu. Jindřich Procházka je 
prvním z držitelů této prestižní ceny na Vysočině.

Jindřich Procházka si cenu opravdu zasloužil. Foto: Luboš Pavlíček

Žďár nad Sázavou (kid) • Stovky 
krojovaných účinkujících, tradiční písně 
a tance, zábava až do rána. Národní 
krojový ples České republiky má za 
sebou jubilejní desátý ročník, tentokrát 
zcela v režii našeho kraje.
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Kraj uspořádá obchodní misi 
po jihoasijských zemích
Vysočina, Asie (kid) • Už dvě de-
sítky firem z Vysočiny projevily 
zájem o navázání obchodní spolu-
práce v asijských zemích. Pro ta-
kový plán se vyslovily v průzkumu 
regionální kanceláře CzechTrade. 
Kraj se totiž snaží získat evrop-

ské peníze na obchodní mise do 
východní Asie právě pro střední 
a menší podniky z regionu. Vyu-
žívá bruselského programu Asia-
-Invest 2006–2007, o kterém se 
krajští úředníci na stáži v Bru-

selu dozvěděli. „Projekt zpraco-
váváme ve spolupráci s krajskou 
hospodářskou komorou a agentu-
rou CzechTrade. Zároveň pro něj 
hledáme partnery v Itálii i přímo 
v Asii, podmínky programu zahra-
niční partnerství to vyžadují,“ řek-
la náměstkyně hejtmana pro regi-
onální rozvoj Marie Černá (SNK 
ED). Pokud se podaří peníze zís-
kat, pojede podnikatelská mise do 
Indie a Vietnamu v letech 2008 
a 2009.

Žákům se rychle přibližují 
přijímačky na střední školy
Vysočina (kid, jis) • Střední ško-
ly na Vysočině se připravují na 
příliv bezmála 5.900 nových stu-
dentů. Tolik žá-
ků posledních 
ročníků základ-
ních škol si letos 
na školy střed-
ní podává při-
hlášku. Tradič-
ně je největší zájem o studium na 
gymnáziích, v počítačových obo-
rech, zvýšený zájem kraj zazna-
menal o lycea. Z učebních oborů 
jde nejvíce na dračku kadeřnice. 
Letošní první kolo přijímaček 

proběhne na všech středních ško-

lách v pondělí 23. dubna. Ten-
to termín je závazný i pro školy 
soukromé a církevní a pro vícele-

tá gymnázia. 
Pokud žák se 

svou přihláškou 
v prvním kole 
neuspěje, mů-
že ve druhém 
kole podat při-

hlášky na více škol. Informace 
o volných místech na středních 
školách všech zřizovatelů v kraji 
budou pro rodiče i žáky 9. tříd zá-
kladních škol uveřejněny a pravi-
delně aktualizovány na krajských 
webových stránkách.

Ryšavý: Stálou podporu obcím
Vysočina (kid) • Kraj-
ští zastupitelé přivítali 
nováčka. Zdeněk Ryšavý 
(ČSSD) na únorovém 
zasedání složil zastupi-
telský slib a poprvé usedl 
do lavice mezi svých 45 
kolegů. Nahradil Ladi-
slava Péťu, který z funkce 
krajského zastupi-
tele odstoupil na vlastní 
žádost loni v prosinci. 
„Místa ve výborech zastupitel-

stva jsou obsazená, ale pokud se 
nějaká uvolní, měl bych zájem 
pracovat v rozpočtové komisi, 
protože tato oblast mě velmi za-
jímá,“ řekl Zdeněk Ryšavý mě-
síčníku Kraj Vysočina bezpro-
středně poté, co složil slib za-
stupitele. „Věnuji se také rozvoji 
informačních technologií a do-
pravě.“
Jsou nějaké další konkrét-

ní kauzy a události, kterým se 
budete z pozice krajského za-
stupitele věnovat?
„Jsem z Okříšek, takže se chci 

věnovat rekonstrukci silnice 
z Jihlavy do Třebíče a stavu sil-
nic vůbec. Jsem také už čtyři ro-
ky členem našeho obecního za-
stupitelstva, takže si troufnu říci, 
že rozumím i systematické a sys-

témové podpoře rozvoje venkov-
ských oblastí a menších obcí.“
Sociální demokracie byla v mi-

nulém volebním období v kraj-
ské koalici, tedy v radě, dnes je 
opoziční stranou. Vy jste mohl 
práci klubu ČSSD vidět zvenčí. 
Jak ji hodnotíte? 
„Opozice je ve výrazné menši-

ně, ale domnívám se, že se čle-
nové klubu snažili s tématy, kte-
rá si zvolili, viditelně vystupo-
vat. Myslím například nemoc-
nice a podobně. Samozřejmě 
není výsledek takový, jaký by-
chom si představovali, alespoň 
jsme ta témata otevírali a mlu-
vilo se o nich. Určitě by se na-

šla i řada návrhů, které se nám 
přímo podařilo prosadit. Domní-
vám se například, že práci kolegů 
Novotného a Běhounka ve zdra-
votní komisi a výboru respektu-
je i zdravotní náměstek. Nesmí-
me také zapomínat na práci v ří-
dících výborech grantových pro-
gramů a podobně.“

Zdeněk Ryšavý poprvé usedl mezi 45 členů krajského zastupitelstva. Foto: redakce

Lesům se nabízí peněžní pomoc
Vysočina (kid) • Majitelé lesů mo-
hou v našem kraji získat z krajské-
ho rozpočtu dotace na obnovu lesů 
či nové šetrné technologie. Koneč-
nou podobu pravidel pro tyto pří-
spěvky schválilo v únoru krajské 
zastupitelstvo. 
„Podporujeme zejména hos-

podárný a k přírodě šetrný pří-
stup,“ vysvětlil krajský radní pro 
lesní hospodářství Václav Kodet 
(KDU-ČSL). Krajský příspěvek 
mohou vlastníci získat ve čtyřech 
oblastech – na obnovu lesů po-
škozených imisemi, na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních po-
rostů, na sdružování vlastníků le-
sů malých výměr a na ekologic-
ké a k přírodě šetrné technologie. 
Pravidla i formuláře žadatelé na-
jdou na www.kr-vysocina.cz v do-

kumentech oddělení zemědělství. 
Pravidla přitom podléhají schvá-
lení v Bruselu a zastupitelé už je 
schvalovali loni v létě – o kladném 
postoji Evropské komise se dozvě-
děli na konci loňského roku. 
Lidé mohou na lesy získat i stát-

ní dotace a opět o ně mohou žádat 
na kraji. Stát dotuje vyhotovení 
lesních hospodářských plánů, vy-
brané činnosti mysliveckého hos-

podaření a chov a výcvik národ-
ních plemen loveckých psů a lo-
veckých dravců.
Další dotace existují v evropském 

a zčásti i národním Programu roz-
voje venkova na rok 2007–2013. 
Ten ještě není schválený, ale pod-
le informací z ministerstva země-
dělství bude pamatovat i na ško-
dy způsobené lednovým orkánem. 
Podrobnosti jsou na www.mze.cz.

NÁŠ ZDRAVÝ KRAJ

Vysočina (kid) • Každý si asi umí 
představit, co v dnešní době slovní 
spojení bez bariér znamená. Odstra-
ňováním bariér z každodenního ži-
vota se kraj Vysočina zabývá v ně-
kolika různých směrech. 
Projekt Vysočina BezBariér jsou ak-
tivity, které probíhají kolem inter-
netové adresy www.kr-vysocina.cz/
bezbarier. Zdravotně postižení mo-
hou sami na tuto stránku vkládat 
informace o vlastních praktických 
zkušenostech s přístupem do vybra-
ných budov. Na jedné stránce se tak 
postupně shromáždily popisy a fo-
tografie stovek objektů z Vysočiny, 
návody a tipy na usnadnění přístu-
pu. Stránka umožňuje snadné a pře-
hledné vyhledávání a lidé zde te-
dy mohou získat informace zejména 
o přístupu do úřadů veřejné správy, 
škol, knihoven, pošt, bank, doprav-
ních prostředků a terminálů, zdra-
votnických objektů a na veřejné to-

alety. Projekt vzniknul ve spoluprá-
ci kraje a občanského sdružení Bře-
zen, měsíc internetu.
Postupně se projekt Vysočina Bez-
Bariér bude věnovat i dalším aktivi-

tám zdravotně postižených v souvis-
losti s internetem a bude nové tech-
nologie postiženým zpřístupňovat. 
Grantový program Fondu Vysočiny 
Vysočina bez bariér podnítil usku-
tečnění stavebních, vzdělávacích 
a dalších akcí za více než 25 mili-
onů korun. O podporu projektů, za-
měřených na odstraňování bariér 

ve veřejných budovách a na veřej-
ných prostranstvích, v ubytovacích 
zařízeních, ve veřejné dopravě, a ta-
ké na výcvik, který zdravotně znevý-
hodněným pomůže k překonání ba-
riér, se ucházelo 43 žadatelů, kte-
ří si mezi sebe rozdělili asi čtyři mi-
liony korun. Protože granty jsou jen 
jednou z částí financování a vždy 
jsou podmíněny spoluúčastí žada-
tele a někdy i dalšími zdroji peněz, 
vznikly hodnoty daleko vyšší. Další 
grant pak vytvořil žadatelům pod-
mínky pro čerpání peněz z Národní-
ho rozvojového programu mobility 
pro všechny. Národní program totiž 
požaduje, aby byl v obci, kde projekt 
vzniká, zpracován generel bezbarié-
rové trasy – jakýsi soupis. Kraj te-
dy grantem vznik takových generelů 
v obcích podpořil jednak kvůli čer-
pání státních dotací, ale také proto, 
že podobné generely bude kvůli do-
tacím požadovat i Brusel.

Z Vysočiny mizí bariéry

Policejní vyšetřování skončí až na podzim a kraj chtěl lidem finančně pomoci už teď. Dar byl jedinou cestou. 
Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina (kid) • Rodiny obě-
tí Petra Zelenky získají od kraje 
finanční dar. Na základě návrhu 
rady o tom v únoru jednomyslně 
rozhodlo krajské zastupitelstvo. 
Kraj k finančnímu daru přistou-

pil kvůli tomu, že soudní řízení 
o odškodnění bude probíhat velmi 
dlouho. Sama policie říká, že po-
třebné důkazy pro soud shromáž-
dí nejdříve na podzim. „Finan-

ční jednorázovou pomoc rodinám 
zvažujeme již od počátku. Po-
té, co se celá věc začala protaho-
vat, jsme k ní neprodleně přistou-
pili,“ řekl náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví Pavel Hájek (ODS) 
a dodal: „Jde o nevratný dar, kte-
rý nemá žádnou souvislost s pří-
padným odškodněním, o němž by 
rozhodnul soud.“
Jednoznačné ano řekla daru 

i opoziční sociální demokracie. 
„Máme samozřejmě trochu pro-
blém s tím, že rada záměr daru 
nejdříve zveřejnila a pak až jej 
konzultovala s ostatními zastupi-
telskými kluby,“ prohlásil předse-
da klubu ČSSD Vladimír Novotný 
a dodal: „Nemocnice jsou ale na-
še organizace a je naší zodpověd-
ností, jak vyjádřit podporu lidem, 
kteří v nemocnici došli újmy.“

Zastupitelé schválili dar obětem

Kde získat informace:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu, 
Žižkova 57, Jihlava, tel.: 564 602 209, 564 602 263 a 564 602 268.
Detašovaná pracoviště: Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, tel.: 569 471 137, 
Pelhřimov, Pražská 127, tel.: 565 351 281, Třebíč, Masarykovo ná-
městí 6, tel.: 568 805 224 a Žďár nad Sázavou, Komenského 1786, 
tel.: 566 685 362. 

www.kr-vysocina.cz • www.mze.cz

První kolo přijímacích 
zkoušek je 23. dubna

Sledujte 
www.kr-vysocina.cz

Nemocnice hospodaří zase lépe
Vysočina (kid) • Hospodářské výsledky kraj-
ských nemocnic byly loni zase o poznání lep-
ší. Ani jedna z pěti neskončila ve ztrátě, nao-
pak, všechny vykazovaly na konci roku pře-
bytek. O něco se zmenšila i takzvaná kumulo-
vaná ztráta, tedy staré dluhy a pohledávky. 
Postupné uzdravování ekonomiky nemoc-

nic trvá na Vysočině a obecně v krajích od ro-
ku 2003. Tehdy stát krajům nemocnice do-
slova vnutil i přes jejich odpor. Zařízení byla 
v hodně špatném stavu, na Vysočině vykazo-
vala stamilionové dluhy a hospodaření vět-
šiny z nich na konci roku vykazovalo milio-
nové ztráty. Od té doby se ekonomická čísla 
každým rokem vylepšují.

Hospodářský výsledek nemocnic v tis. Kč

Kumulovaná ztráta v tis. Kč
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JAK TO VIDÍM JÁ

Názor člena 
zastupitelstva 
Petra Kes-
la (KDU-ČSL) 
na celoživot-
ní vzdělávání 
a zaměstna-
telnost.

Počet dětí ve věku povinné škol-
ní docházky se stále ještě snižu-
je. Několik základních škol už bylo 
uzavřeno a existence řady dalších 
je ohrožena. Situace není jedno-
duchá, ale bylo by velmi vhodné 
i v menších obcích zachovat ale-
spoň první dva ročníky základ-
ní školy.
Slabší populační ročníky přichá-
zí postupně také na střední školy. 
Počty míst na nich jsou pak vyš-
ší než počet žáků, který vychází 
ze základních škol. Některé obory 
nabízené žákům nejsou v souladu 
s poptávkou na trhu práce, o ně-
které potřebné obory zase ne-
ní zájem mezi žáky či spíše rodi-
či. To přináší řadu problémů, které 
se nedaří vždy řešit optimálně. Je 
třeba si položil otázku, jaké pra-
covníky podniky či firmy potřebu-
jí. I podle názorů personalistů po-
třebují firmy absolventy škol, kte-
ří jsou všeobecně odborně vzdělá-
ni a hlavně mají pracovní návyky 
a chuť pracovat. Ukazuje se, že 
pro velkou většinu obyvatel na-
šeho kraje je zaměstnanost velice 
důležitá nejen z hlediska hmotné-
ho, ale i naplňováním jejich živo-
ta. Kraj společně s obcemi musí 
vytvářet podmínky pro vznik no-
vých pracovních míst a vzhledem 
k měnící se poptávce po jednot-
livých profesích podporovat dal-
ší vzdělávání a rekvalifikaci jed-
notlivých profesních skupin a ta-
ké jednotlivců. Celoživotní vzdě-
lávání je nutno vidět nejenom ve 
vztahu k ekonomice a světu prá-
ce. Jeho sociální role je mnohem 
širší. Peníze vložené do výcho-
vy a vzdělání jsou peníze inves-
tované do budoucnosti. Řešení 
zaměstnatelnosti, vzdělávání, ale 
hlavně výchovy pouze ekonomic-
kými a právními nástroji, bez sou-
vislostí se sociálními aspekty, ne-
může přinést očekávaný efekt.

Asi polovinu z této částky tvo-
ří škody v lesích. „Na rodinných 
a bytových domech evidujeme 
škody za více než dva miliony 
korun, poškození kulturních za-
řízení zhruba za 25 milionů, ško-
du na školách a školských zaříze-
ních ve výši čtyři miliony korun 
a škodu na kulturních památkách 
za více než 37 milionů korun,“ 
uvedl zástupce ředitelky krajské-
ho úřadu Miroslav Březina, který 
má sumarizaci škod na starost. 
Vítr, který se místy hnal až dvě-

stěkilometrovou rychlostí odná-
šel střechy, ničil parky a přerušil 
dodávku elektrické energie. Me-
zi nejpostiženější místa na Vyso-
čině patří například kulturní dům 
v Brtnici, kde škoda na poškoze-
né střeše, budově a vybavení pře-
sáhne 24 milionů korun. „Nena-
hraditelně byl poškozen i park 
ve Světlé nad Sázavou, který je 
kulturní památkou. Zcela zde-
vastována byla kostra Zámecké-
ho parku a parku Antonína So-
vy v Pacově. Škoda byla vyčísle-

na zatím pouze jako ekologická, 
nebyl proveden dopočet za kul-
turní hodnotu stromů. V tomto 
případě se také jedná o kulturní 
památku a odhad škody byl pro-
veden soudněznaleckým praco-
vištěm ve výši více než 24 mi-
lionů korun. Podobný charakter 
škod nižšího rozsahu je nahlá-
šen i ze zámeckého parku v Tel-
či,“ popsal některé případy Du-
šan Vichr z krajského odboru od-
boru regionálního rozvoje.
„Podle informací lesních hos-

podářů probíhá odstraňování po-
lomů na Vysočině hladce a po-
kud se neobjeví nepředvídatel-
né komplikace, měly by být ná-
sledky větrné smršti odstraněny 
do poloviny roku. Zatím také nic 
nenasvědčuje tomu, že by mělo 
v našem regionu dojít k přemno-
žení kůrovce. Situaci však stá-
le pečlivě sledujeme a jsme při-
praveni na různé scénáře,“ dopl-
nil náměstek hejtmana pro les-
ní hospodářství Václav Kodet 
(KDU-ČSL).

�� ��www.kr-vysocina.cz

Sečteno: Škody po orkánu jdou do stamilionů

Živelných katastrof přibývá. I v našem kraji jsou hasiči hrdinové všedních dní. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina (jis) • Lednový orkán způsobil 
na Vysočině škody za 283 milionů korun. 
Vyplývá to z rychlého mapování, které 
v únoru prováděl krajský úřad.

Lidé na kraji důsledně třídí
Vysočina (jis) • Krajský úřad jde 
příkladem v péči o životní pro-
středí. Používá recyklovaný pa-
pír, renovuje náplně do počítačo-
vých tiskáren a třídí odpad. 
„Na krajském úřadě se třídí pa-

pír a plasty už od roku 2004. Loni 
přibyly nádoby i na sklo a nebez-
pečný odpad. Čtvrtina kancelář-
ských potřeb je z recyklovaných 
materiálů a tam, kde to jde, nepo-
užíváme papírové dokumenty, ale 
důsledně se snažíme vydávat je 

v elektronické podobě,“ vyjme-
novala Ivana Šmídová ze sekreta-
riátu ředitelky krajského úřadu.
„Nejméně nebezpečný odpad je 

odpad, který vůbec nevznikne, 
a proto i provozovatel bufetu sou-
hlasil s nabídkou nápojů ve vrat-
ných obalech pro zajištění občer-
stvení na akcích konaných v síd-
le kraje. Začal s tím tento měsíc,“ 
doplnil příklad z praxe náměs-
tek hejtmana pro životní prostře-
dí Pavel Hájek (ODS).

Doprava: Kraj podpořil prevenci
Vysočina (kid) • Nová dopravní 
hřiště pro děti, informační rada-
ry do obcí, přebudování křižova-
tek na bezpečná místa a řada dal-
ších akcí. To je výsledek loňských 
opatření, která kraj přijal v sou-
vislosti se zvýšením bezpečnosti 
provozu na silnicích.
„Kraj se na dopravní bezpeč-

nost nedívá jako na soubor opat-
ření, která mají postihovat řidi-
če. To je věcí státu. Podle nás je 
důležitá především výchova dě-
tí a pasivní bezpečnost – tedy to, 
aby silnice a křižovatky vůbec 
bezpečnou jízdu umožňovaly. Co 
je platný policista s radarem, kte-
rý číhá za keřem, když je silnice 
nepřehledná, úzká a křižovatka 

zcela zmatená,“ vysvětlil náměs-
tek hejtmana pro dopravu Václav 
Kodet (KDU-ČSL). 
Samotné finance, které zastupi-

telstvo na bezpečnější silnice vě-
nuje, se dají rozdělit do tří skupin. 
První je grantový program Bez-
pečná silnice 2006. Ten loni žada-
telům nabídnul přes dva miliony 
korun a peníze šly obcím na dva-
cet projektů. Obce za ně pořídily 
nejen věci, které slouží jen k po-
stihování řidičů, tedy radary pro 
strážníky, ale i užitečné akce – 
například v Náměšti nad Oslavou 
prošla stavební úpravou nebez-
pečná křižovatka před základní 
školou. Druhou skupinou peněz 
je dotace na vybudování dětských 

dopravních hřišť. Krajské zastupi-
telstvo uvolnilo zhruba 1,5 milio-
nu korun, které obce věnovaly na-
příklad na nákup 64 jízdních kol, 
pěti autíček, cyklistických přileb 
či učebních pomůcek pro doprav-
ní výchovu. Na dopravních hřiš-
tích po celé Vysočině přibyla no-
vá světelná signalizace a ve Svět-
lé nad Sázavou vyrostlo takové 
hřiště zbrusu nové. Třetí skupinou 
peněz je přímá podpora z rozpoč-
tu krajského odboru dopravy. Z ní 
získala asi stovka základních škol 
příspěvek na výukové programy 
dopravní výchovy a soutěž Mladý 
cyklista. Odbor například pomohl 
zaplatit proškolení nových lekto-
rů dopravní výchovy.

Horácké kroje jsou typicky jednoduché, stylově čisté a elegantní jako celý kraj. Při-
ložená mapka dokazuje, že Horácko a Podhorácko tvoří jeden z největších souvislých 

folklórních celků naší vlasti. Zdroj: www.folklor.cz

Hranice: Sporná místa končí

Hranice totiž u Nedvědice a Sej-
řku na Bystřicku vedla středem 
jednoho úseku silnice a středem 
mostu a v jednom místě se za-
se jihomoravská silnice v krátké 
smyčce vracela zpět na Vysoči-
nu. Kraje stály před úkolem, jak 
se s úseky silnic vypořádat majet-
kově a jak například rozdělit zim-
ní údržbu. 
„Už loni jsme se s Jihomorav-

ským krajem dohodli, že most 
převezme do vlastnictví a Vysoči-
na si naopak ponechá ony dva úse-
ky silnic,“ říká krajský radní pro 
majetek a finance Miroslav Houš-

ka (KDU-ČSL) a dodává: „Této 
dohodě už se silničáři obou krajů 
přizpůsobili.“
Poté, co část území Vysočiny pře-

šla k Jihomoravskému kraji, zů-
staly nevypořádány také pozemky 
pod silnicemi – šlo o desítky ki-
lometrů. Vysočina navrhovala, že 
pozemky prodá, Jižní Morava ale 
na to neměla peníze. „Letošní stát-
ní rozpočetn na výkupy pozemků 
pod silnicemi II. a III. třídy ale už 
pamatuje asi 450 miliony korun. 
Padla tak poslední překážka, zřej-
mě k dohodě dojde,“ konstatoval 
Miroslav Houška.

Vysočina (kid) • Zákony o změně hranic krajů 
a pozemních komunikacích zapříčinily sporná místa 
nových hranic mezi Jižní Moravou a Vysočinou.

Krajský audit:
Nemocnice má
uvnitř pořádek
Havlíčkův Brod (kid) • Říze-
ní havlíčkobrodské nemocnice 
funguje bez problémů, nemoc-
nice pracuje v souladu s před-
pisy a má dostatek pracovníků, 
kteří jsou vzájemně zastupitelní. 
To je výsledek krajské kontroly, 
zaměřené hlavně na personalis-
tiku, dodržování předpisů, evi-
denci léků a zdravotnickou do-
kumentaci. 
Kontrola našla v podstatě jen 

běžné provozní závady, nikde ale 
neobjevila systémovou chybu. 
Prováděli ji přitom nejen sami 
pracovníci vnitřní kontroly kraj-
ského úřadu, ale přizvali si také 
vedoucího referátu řízení kvality 
nemocnice Na Homolce.

Eurodotační scénář je dokončen
Vysočina/Brusel (kid) • Náš kraj 
má o podstatný krok blíže k brusel-
ským penězům, které by do regio-
nu měly začít letos proudit. Evrop-
ské komisi by měl v těchto dnech 
přistát na stole Regionální operač-
ní program Jihovýchod, tedy vlast-
ně scénář, podle kterého bude Vy-
sočina a jižní Morava o dotace žá-
dat. Po pátém zasedání výboru Re-
gionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod to uvedl jeden ze zá-
stupců Vysočiny, krajský zastu-

pitel Vladimír Novotný (ČSSD). 
Výbor regionální rady je politic-
ký orgán, složený z osmi zástup-
ců Vysočiny a osmi z jižní Mora-
vy. Regionální operační program 
je totiž společný pro oba kraje.
„V červnu by mohla Evropská 

komise operační program schvá-
lit a pak už podle něj mohou žada-
telé začít buď zpracovávat, anebo 
jen finalizovat své projekty – sa-
mozřejmě, že většina z nich už má 
reálnou podobu. Důsledná přípra-

va v podobě programu Partnerství 
pro Vysočinu ponese své ovoce,“ 
řekl Novotný. Od letoška do roku 
2013 by na Vysočinu a jižní Mora-
vu mělo z Evropy doputovat bez-
mála 20 miliard korun v dotacích. 
Oba kraje přitom společně operač-
ní program nastavily tak, že více 
než polovina z těchto peněz je ur-
čená na dopravu, 26,6 procenta na 
rozvoj obcí a měst, 19 procent na 
cestovní ruch a asi 3,5 procenta na 
technickou podporu.

Folklóru letos vládne Horácko
(Pokračování ze str. 1)
V kapele vždy účinkovalo něko-

lik hudebníků, s nástroji rozliše-
nými podle velikosti. 
 Z lidových zvyků je pro Ho-

rácko typické vybírání studánky 
s průvodem ke studánce a čiště-
ním za doprovodů hudby a zpě-
vu. 
Lidový oděv – kroj na Ho-

rácku byl jednoduchý, 
kombinoval svá-
teční čistotu 
a pracov-
ní praktič-
nost. Po-
užívaly se 
ručně tkané 
látky a jedno-
duché výšivky. 
Svérázné Horácko 

a Podhorácko je kra-

jem, který byl donedávna jako-
by ztracený a zapomenutý me-
zi dvěma nejsilnějšími politic-
kými a hospodářskými centry – 
Brnem a Prahou. V posledních 
letech ale Vysočina prokazu-
je, že se o svoji existenci obá-
vat nemusí a lidé z Horácka, vě-
domi si barvité a pohnuté minu-

losti svého kraje, našli místo 
nejen na mapě národopis-

ných regionů Čech 
a Moravy.
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vyhlašuje anketu 

Zlatá jeřabina
Cena kraje Vysočina za nejlepší kulturní počin roku 2006

Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0545/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 
schválilo vyhlášení III. ročníku ankety „Zlatá jeřabina“ – Cena kraje Vysočina za 
kulturní počin roku 2006. Cílem je poukázat na množství zajímavých kulturních 
akcí probíhajících v kraji a na péči o jeho bohaté kulturní dědictví. 

Cena kraje Vysočina za kulturní počin se vyhlašuje ve 2 kategoriích:
1) kulturní aktivita roku 2006
2) péče o kulturní dědictví v roce 2006

Anketa zjišťuje názor občanů na úspěšnost kulturních akcí. Své názory zasílejte 
do 16. 4. 2007 na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové 
péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a na obálku uveďte heslo „Zlatá jeřabina“. Hlaso-
vat je možné rovněž prostřednictvím internetových stránek kraje Vysočina, a to na 
tematické stránce kultura a památky http://kultura.kr-vysocina.cz, kde bude hlaso-
vání ukončeno 16. 4. 2007 ve 24.00 hodin. Výsledky ankety budou prezentovány 
v tisku a na internetových stránkách kraje. Ceny kraje Vysočina budou uděleny prv-
ním třem kulturním počinům v každé kategorii, které získají největší počet hlasů. 
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v květnu 2007.  V každé kategorii je možno 
podpořit pouze jednu akci.

✂

CENA KRAJE VYSOČINA ZA KULTURNÍ POČIN ROKU 2006 – SEZNAM NOMINOVANÝCH AKCÍ
Kategorie: Kulturní aktivita Kategorie: Péče o kulturní dědictví

Název akce Název akce

Architekt a památkář Pavel Janák a jeho odkaz pro současnost – konference 
u příležitosti 50. výročí úmrtí Pavla Janáka / Pelhřimov

Arnolec / postupná obnova kaple sv. Vendelína

Dřevořezání 2006 – 6. setkání řezbářů a betlémářů / Třešť 
Brtnice (Panská Lhota) / obnova fasády lodě kostela sv. Antonína 
Paduánského

Folkové prázdniny – 21. ročník festivalu / Náměšť nad Oslavou Budkov / obnova hřbitovní kaple

Francouzsko–česká hudební akademie – mistrovské kurzy vážné hudby / Telč Bystřice nad Pernštejnem / celková obnova kostela Nejsvětější Trojice 

Hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 2006 a Dny záchranářů / Pelhřimov Dolní Město, Loukov, Řečice / podlipnické kostely – postupná obnova

Havlíčkův Hydepark – happening při odhalení monumentu ke 185. výročí 
narození Karla Havlíčka Borovského / Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod / digitalizace Smetanova náměstí (počítačový model Zmizelé 
náměstí) 

Hodokvas na Roštejně / Roštejn Horní Cerekev / obnova kašny

Hračkobraní – 1. ročník festivalu hračky z přírodního materiálu / Kamenice nad 
Lipou 

Humpolec / Projekt staročeská vesnice aneb Humpolecký keramický betlém 

Klarinetový festival na zámku v Žirovnici 2006 / Žirovnice Chotěboř / otevření nových stálých expozic v Městském muzeu Chotěboř 

Křídla 2006 – multikulturní festival / Nové Město na Moravě Jaroměřice nad Rokytnou / rekonstrukce zámecké kuchyně 

Kulturní akce v Poetickém podkroví nad kavárnou U notáře / Havlíčkův Brod Jihlava / celková rekonstrukce radnice

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 2006 / Havlíčkův Brod Jihlava / rekonstrukce barokního hudebního sálu v Hotelu Gustav Mahler

Mahler Jihlava 2006 – mezinárodní hudební festival / Jihlava Jihlava / výstava sochaře Jana Koblasy v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

Mezinárodní festival dokumentárních filmů – 10. ročník / Jihlava Koroužné / obnova dřevěné lávky

Music gate Edgar – koncertní činnost klubu / Jihlava Ledeč nad Sázavou – postupná obnova hradu Ledeč nad Sázavou

Nocturno 2006 – 6. ročník hudebního festivalu / Přibyslav Lipnice nad Sázavou / postupná obnova Kapitulního paláce hradu Lipnice n/S

Novoříšské štrůdlování – 2. ročník soutěže o nejlepší štrůdl / Nová Říše Luka nad Jihlavou / dokončení celkové obnovy zámku 

Podzimní knižní veletrh – 16. ročník / Havlíčkův Brod Náměšť nad Oslavou / restaurování portálu vstupu na hlavní nádvoří 

Prázdniny v Telči – 24. ročník festivalu nejen folkové hudby / Telč Nová Říše / celková obnova areálu premonstrátského kláštera 

Setkání na Podhorácku – 4. ročník folklorního festivalu / Velká Bíteš Pelhřimov / restaurování Freskového sálu Muzea Vysočiny Pelhřimov

Slavnosti žirovnického jednorožce – středověké městské slavnosti / Žirovnice Pelhřimov / restaurování hlavního oltáře kostela sv. Bartoloměje

Stamicovy slavnosti – hudební festival / Havlíčkův Brod Pohleď / pořádání výstav s doprovodným programem ve skanzenu Michalův statek 

Středoevropské vlnobití – cyklus koncertů / Žďár nad Sázavou Polná / reinstalace kovové brány u bývalého špitálu na Sezimově nám.

Tančírna Třešť / Třešť Přibyslav / rekonstrukce starého špitálu č. p. 271

Třebíčský operní festival – 1. ročník festivalu / Třebíč
Telč / dům č. p. 31 (tzv. Telčský dům) – celková obnova objektu a otevření 
expozice v podzemních prostorách 

Třešťské divadelní jaro – 45. ročník krajové přehlídky ochotnických divadelních 
souborů / Třešť

Telč / postupná obnova parního mlýna

Tygrování – cyklus koncertů v kavárně U Tygříka / Pelhřimov Třebíč / celková rekonstruce domu č. p. 19 (Travellers´ Hostel)

White Stork – 5. bluegrassový festival / Luka nad Jihlavou Třebíč / model židovského ghetta (umístěný v Zadní synagoze)

Zámostí – letní kulturní festival / Třebíč Velká Losenice / celková obnova domu č. p. 30

Zaváté šlépěje – vydání knihy a natočení filmového dokumentu o osudu 
sochaře Jaroslava Šlezingera

Žirovnice / rekonstrukce zámeckého špýcharu

Dejte svůj hlas nejúspěšnější kulturní akci roku 2006!Dejte svůj hlas nejúspěšnější kulturní akci roku 2006!
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VYCHÁZÍME 
V NÁKLADU 

215.000 
VÝTISKŮ!!!

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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ZASKLENÍ LODŽIE

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10

tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
mobil: 602 477 874

info@optimi.cz • www.optimi.eu

VVVÁÁMM  ŠŠEETTŘŘÍÍ   TTEEPPLLOO  AA  PPEENNÍÍZZEE

Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

ZASKLILI JSME PŘES 4455 000000 BALKONŮ!ZÁRUKA 5 LET 45x65_I.indd 1 10.5.2006 12:55:05
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Podmínky soutěže:
Pokud si koupíte jakékoliv vozidlo v Autocentru 

“
Hrotovická” a správně zodpovíte 

soutěžní otázku, nebo v případě, že nikdo nezodpoví soutěžní otázku správně 
a Vaše odpově� bude nejblíže ze všech soutěžících, vyhrajete hlavní cenu NOVÝ 
SKÚTR KEEWAY. 

Pokud si u nás vozidlo nevyberete, ale kupon vyplníte a odevzdáte, zúčastníte se 
soutěže o MP3 autorádio LG s USB konektorem a soupravu autokosmetiky.

Pokud Vás soutěž zaujala, neváhejte nás navštívit:
Třebíč, Hrotovická 191, tel./fax: 568 848 420, 777 933 186, www.auto-trebic.cz 
Pelhřimov (výpadovka na Humpolec), tel.: 565 327 263, 777 777 240, 
www.auto-pelhrimov.cz

Detailní podmínky soutěže můžete nalézt na našich internetových stránkách 
www.auto-trebic.cz a www.auto-pelhrimov.cz

Třebíč, Hrotovická 191, www.auto-trebic.cz       Pelhřimov (výpadovka na Humpolec), www.auto-pelhrimov.cz 

Tak neváhejte, léto 

se blíží a skútr se bude 

hodit. A autorádio přijde 

vhod celý rok.

Trvání soutěže: 

12.3.2007 – 12.5.2007

ZASTAV SE
v Autocentrum “Hrotovická”

pobočky: Třebíč, Pelhřimov

a VYHRAJ!

Skútr
za koupi vozidla

Autorádio 
za návštěvu 

Přij�te se podívat na naší nabídku 
300 vozidel a zúčastněte se soutěže 
o zajímavé ceny, které se Vám v létě 
budou hodit.

Autokosmetika 

za návštěvu 

Nabídka rekvalifikačních kurzů

ŠKOLA ŘEMESELL

Inzertní manažer:
Klára Černíková • tel.: 777 789 600
e-mail: kr-vysocina@ceskydomov.cz
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Třešť (kid) • Budoucí 
zahradníci a krajináři 
mají u budovy své školy 
v Třešti zbrusu novou 
zimní zahradu. Skleník 
za více než tři miliony 
korun zaplatily evropské 
peníze. 
„Absolvujeme tu část praktic-

ké výuky, jde především o kont-
rolu a posouzení zdravotního sta-
vu rostlin nebo způsob správné-
ho ošetření a přístupu k rozdíl-
ným druhům flóry,“ popsala náplň 
praktické výuky studentka první-
ho ročníku Martina Veselá.
Škola je v získávání bruselských 

dotací mimořádně úspěšná. V její 
blízkosti vyrůstá arboretum za více 
než dva miliony korun z programu 
přeshraniční spolupráce Interreg 
IIIA. „Nebudou v něm chybět zá-
kladní dřeviny sloužící k praktické 
výuce nebo rostliny užitkové. Ar-
boretum zároveň vyřeší i vzhled 
okolí,“ řekl ředitel školy František 
Pospíchal. Škola také plánuje zís-

Hejtman Miloš Vystrčil a Eva Hegerová diskutují nad novými záhony o budoucnosti oboru zahranictví. Foto: archiv kraje

Studenti vybudovali skleníkStát: skládka musí zmizet

Vysočina/Praha (kid) • Sklád-
ka v Pozďátkách na Třebíčsku se 
nemůže rozšiřovat a nemůže ani 
sloužit k ukládání odpadů – mu-
sí zkrátka zmizet. Vyplývá to ze 
stanoviska ministerstva životního 
prostředí k posuzování vlivu sklád-
ky na životní prostředí (EIA). 
V souhlasném stanovisku EIA 

ministerstva životního prostředí 
byla doporučena jako jediná mož-
ná varianta sanace skládky. Pro tu-
to variantu stanovilo ministerstvo 
zhruba stovku podmínek, které by 
měl majitel splnit. Firma by napří-
klad po sanaci skládky měla za-
bezpečit kompletní rekultivaci za-
sažených pozemků. Mezi vyjme-
novanými podmínkami je i odchyt 

ještěrky obecné a její přemístě-
ní na nejbližší vhodné místo nebo 
eliminace veškerého poškozování 
lesní vegetace například zřízením 
manipulačních ploch nebo úložišť 
materiálu.
Výstavbu a provoz technologic-

kého střediska pro nakládání s od-
pady a rozšíření skládky pro ko-
merční odstraňování externích od-
padů v současné době neumožňuje 
územní plán obce Slavičky. Kraj-
ská rada navíc už loni poukázala 
na Plán odpadového hospodářství 
kraje Vysočina, který na Vysočině 
nepředpokládá výstavbu zpracova-
telských závodů nebezpečných od-
padů. Ministerstvo k tomuto faktu 
přihlédlo.

Myslivci sečetli zvířata
Vysočina (kid) • Myslivci už vě-
dí, kolik zvířat žije v lesích a na 
polích Vysočiny. Každoroční 
únorové sčítání zvěře skončilo 
a výsledky budou známé už za-
čátkem dubna. 
„Termíny sčítání zvěře neohro-

zil ani nouzový stav po orká-
nu a s ním spojený zákaz vstupu 
do lesů,“ řekl náměstek hejtma-

na pro lesnictví Václav Kodet 
(KDU-ČSL). K nejpočetnějším 
druhům lesní zvěře na Vysoči-
ně patří tradičně srnčí zvěř, které 
myslivci loni napočítali celkem 
28.433 kusů a zajíc polní v počtu 
28.000 kusů. V evidenci za loň-
ský rok se objevil i jeden zápis 
u rysa ostrovida a sčítání neunik-
li ani čtyři bobři evropští.

V domově důchodců se 
hned dvakrát slavilo
Pelhřimov (kid, jak) • Paní Ště-
pánka Rešlová oslavila v Domo-
vě důchodců v Proseči-Obořišti 
u Pelhřimova sté narozeniny. Ke 
kulatému výročí jí přišli pobla-
hopřát hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil (ODS) s krajskými rad-
ními pro sociální věci Jiřím Von-
dráčkem (KDU-ČSL) a maje-
tek a finance Miroslavem Houš-
kou (KDU-ČSL) a starostou Pel-
hřimova Leopoldem Bambulou 
(ODS). Slavnostního setkání se 
také zúčastnili všichni obyvatelé 

a zaměstnanci domova důchod-
ců. Příjemnou atmosféru dotvo-
řila trojice klientů domova, kteří 
oslavenkyni i hostům zahráli na 
harmoniku a zazpívali. 
Ředitel domova důchodců Pa-

vel Pípal poté představil návštěv-
níkům podkrovní přístavbu, kde 
přibylo šest nových zařízených 
pokojů s moderním vybavením 
včetně vlastní koupelny. Kraj Vy-
sočina jako investor vložil do této 
přístavby přes sedm milionu ko-
run.

BRAMBORY, ZLATO VYSOČINY

Přinášíme druhý díl seriálu o jed-
né z nejtypičtějších plodin naše-
ho kraje. Autorkou je Marie Ra-
sochová, předsedkyně komise 
pro brambory Okresní agrární 
komory v Havlíčkově Brodě.

Brambora je největší vitaminovou pi-
lulkou na světě, konstatovala součas-
ná věda a v roce 1996 vyslala do ves-
míru jako první zemědělskou plodinu 
právě brambory. Proč – co obsahují? 
Mezi potravinami, které konzumu-
jeme, jsou brambory významným 
zdrojem vitaminů, minerálních lá-
tek a antioxidantů. Vzhledem k to-
mu, že spotřeba u nás je zhruba 75 
kilogramů brambor na osobu a čers-
tvé zeleniny (zelí, mrkev, cibule, me-
louny, rajčata a podobně) asi 80 ki-
logramů na osobu, je role brambor 
z hlediska zdravé lidské výživy sku-
tečně významná, srovnatelná právě 
se zeleninou.
Brambory jsou zdravou základní po-
travinou, kterou lze podávat v nejrůz-
nějších podobách – saláty, přílohy va-
řené, pečené, smažené, grilované, do 
těsta, polévek, omáček, omelet nebo 
na kaše. Variant je nepřeberné množ-
ství. Pro lepší orientaci jsou pro spo-
třebitele konzumní odrůdy brambor 

zařazeny dle vhodnosti ke kuchyňské 
úpravě do varných typů: A – salátové 
(pevné, lojovité), B – přílohové (polo-
moučné), C – pyré (moučné).

Pro zdraví: 
– každodenní zdroj vitamínů C 

(17–22 mg/100g), B1, B2, niaci-
nu, minerálních látek – především 
draslíku (400–547 mg/100g), kte-
rý působí příznivě na odvádění 
vody z těla, dále vápníku, fosfo-
ru, železa a sodíku. Mají dietetic-
ké účinky.

– jsou základem mnoha diet.
– kalorická hodnota: 100 g vaře-

ných brambor ve slupce = 86 kcal, 
vařených loupaných = 72 kcal.

Zajímavost:
Brambory mají velmi významný ob-
sah antioxidantů a selenu, které 
chrání lidské buňky a tkáně před 
kardiovaskulárními chorobami, rako-
vinou, předčasným stárnutím a po-
silují imunitní systém. Brambory ne-
obsahují tuk, cholesterol, lepek ani 
alergeny.

Brambora je největší vitaminovou pilulkou na světě Jihlava je v parlamentu mládeže
Jihlava (jis) • Studenti jih-
lavského gymnázia vyšli 
vítězně z národní výběrové 
konference a dostali mož-
nost reprezentovat Českou 
republiku na Mezinárod-
ním zasedání Evropského 
parlamentu (European 
Youth Parlament EYP) 
mládeže v Kyjevě. 

Tato nevýdělečná, nepolitická 
vzdělávací organizace pro mlá-
dež sdružuje více než 30 evrop-
ských zemí. Nominace na 53. 
ročník mezinárodního sjezdu 
Evropského parlamentu mláde-
že mezi 280 delegátů z 35 zemí 
Evropy byla pro studenty velkou 
výzvou. Zatím poslední sjezd 
se konal v ukrajinském Kyjevě, 
v zemi, jež není součástí Evrop-
ské unie. 
Pracovní náplň zasedání tvoří 

procedurálně věrná kopie práce 
Evropského parlamentu. Je při-
tom obohacena celou řadou do-
provodných programů a aktivit, 
které činí EYP jedinečným pro-
gramem mezi podobnými svě-
tovými organizacemi. Náš tým 

reprezentoval Českou republi-
ku v následujících skupinách: 
lidská práva a svobody, ekono-
mické a hospodářské záležitos-
ti, rozšíření eurozony, adaptace 
na euro, zaměstnanost, sociál-
ní záležitosti a vzdělání, životní 
prostředí, mezinárodní obchod 
a nové strategie evropské unie, 
průmysl, vývoj a energetika, 
spravedlnost, domácí záležitosti, 
ústava a rasismus, obrana, bez-

pečnost a iránský nukleární pro-
gram.
„Práce Evropského parlamen-

tu mládeže se soustřeďuje na vy-
pracování závěrečných důleži-
tých rezolucí, o kterých se ce-
lé dva dny diskutuje na Valném 
shromáždění a které posléze pu-
tují do Evropského parlamentu 
k přečtení,“ osvětlila práci par-
lamentu studentka z jihlavského 
týmu Michaela Hadravová.

Michaela Hadravová, František Jůzl, Karolína Sommerová a Roman Nová-
ček jako příležitostní poradci hejtmana Miloše Vystrčila. Foto: archiv kraje

Jihlava (kid) • Na jaře začne 
v jihlavském Kronospanu pra-
covat zařízení, které sníží emi-
se ze sušárny třísek. Po návště-
vě provozu firmy to uvedl náměs-
tek hejtmana pro životní prostře-
dí Pavel Hájek (ODS). 
Instalace filtru a jeho pomoc-

ných zařízení si vyžádala investi-
ci kolem 220 milionů korun a ny-
ní celá věc prochází administra-
tivním řízením na ministerstvu 
životního prostředí.
Pavel Hájek navštívil Krono-

span společně s jihlavským pri-
mátorem a jeho náměstky. „Pod-
nik patří mezi největší znečišťo-
vatele životního prostředí nejen 
v Jihlavě, ale na Vysočině vůbec. 
Vnímáme to jako problém a pro-
to se snažíme všemožně podpořit 
nové technologie, které by zátěž 
snížily,“ řekl Hájek. 
Firma představila například pro-

jekt náhrady stávajících lisů za 
moderní zařízení, které by odstra-
nilo emise formaldehydu. Projekt 
modernizace lisů by podle odha-
du Kronospanu přišel přibližně 
na 1,5 miliardy korun.

Podnik slibuje méně kouře

Pavel Hájek s náměstkyní primátora Irenou Wagnerovou a primátorem Jaroslavem Vymazalem při exkurzi mezi dře-
votřískové desky. Foto: archiv magistrátu

kat peníze ze SROP i na projekt, 
týkající se obnovitelných zdrojů 

energie, tedy na zařízení, které by 
v budoucnu bylo schopno regulo-

vat teplotu ve vybudované zimní 
zahradě i dalších částech školy.

Doporučení pro Vaše zdraví: 
každý den brambory, zeleninu 
Vysočiny.



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 18. března. 
Tři vylosovaní obdrží zajímavé 
ceny.
Vyluštění z minulého čísla: V obci 
Jimramov se narodil evange-
lický kněz Jan Karafiát, kterého 
známe jako autora nádherného 
díla Broučci.
Výherci z minulého čísla: J. Le-
beda, Vilémov, M. Matoušková, 
Čechočovice a V. Kučeríková, 
Přibyslavice získali kalkulačku, 
krajský poznámkový bloček 
a klíčenku.

V Třešti byla 
roku 1873 
zřízena viz 
tajenka.

Autor:
Rich Odít Krátké 

spojení Malakov
Mezinár. 

kód letiště 
Olomouc

Přitakání Polysacharid 
omanu

Zbytek karet 
po rozdání Znoj Anglicky 

„nebo“ Seřazovat
Zdravotnické 
nakladatel-
ství v Praze

Slitina na 
výrobu děl

Dekorovat
Relace

Vlastnit

2. část 
tajenky

Chlapecké 
jméno

Běda

Řím. spisovatel 
1. stol. před n. l. Trochu odlít 549 řím. 

čísl.

Pražský biskup 
od 1122 Dětská zbraň Základní 

číslovka

Potrácet 
(u zvěře)

Ohrada Hora na 
Měsíci

Biletář Násep

Lenošit

Moč (knižně)
Ratolest

Indiánský 
kmen v Mexi-
ku (Otomiové) Vedra

Amer. 
jachtař 

(OH 1952)

Ovanutí Nerozhodná 
hra v šachu

Chem. zn. 
niklu

Starožidovský 
měsíc (nísán) Karetní hra Scénář

Citoslovce 
smíchu Útok Lékopisné 

označení soli Kartaginec

Filipínksá 
sopka

Osobní 
zájmeno Spojka Kruhové 

otvory

Spisová 
zkratka

Sídlo v Černé 
Hoře

Starší polní 
míra

Olomoucký 
podnik

Značka 
voltampéru

Samuraj 
období Edo

Slovenská 
republika zkr.

1. část 
tajenky Pomůcky:

Abíb; Endt; inulin; 
Menhart; pico; Ši; 

Varro
Jméno 

spisovatele 
Pavla

Ruská řeka Útok najetím
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O pasy je zájem
Vysočina (kid) • Projekt Rodin-
né pasy na Vysočině zaujal už 
bezmála 2.500 zájemců, kteří tak 
vlastní asi 5.000 slevových karet. 
Každý den přitom prostřednic-

tvím webových stránek, poštou 
i osobně žádají další lidé o infor-
mace, nebo se rovnou registrují. 
Narůstá také počet poskytovate-
lů slev. Od spuštění projektu, te-
dy od loňského prosince na Vyso-
čině poskytuje slevu rodinám asi 
170 subjektů. 
Slevy přitom nenabízí jen ob-

chody a provozovny, ale i kultur-
ní instituce. Například do galerie 
v Havlíčkově Brodě a do všech 
krajských muzeí zaplatí držitelé 
pasu jen poloviční vstupné, de-
setinu ušetří v Horáckém divadle 
a od začátku letošní sezóny pak 
polovinu na krajském hradu Ká-
men. 
Poskytovatele slev rodiny najdou 

v celém Česku, na Slovensku a ta-
ky v sousedním Rakousku. Cel-
kem je takových provozoven a in-
stitucí přes 7.000. Jejich seznam, 
který lze třídit podle regionů, a ta-
ké webovou přihlášku a další po-
drobné informace najdou zájemci 
na www.rodinnepasy.cz.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

4. únor – 16. duben
Židé v Čechách a na Moravě, výstava, 
hlavní sál – máshaus

3. březen
Koncert Jakuba Pustiny a jeho hostů, 
Stará radnice, 19.00

11. březen
Přežil jsem Šoa – povídání o holocaustu 
z osobní zkušenosti, židovské písně, hlavní 
sál – máshaus

23. březen
Zmizelí sousedé z Německého Brodu – 
osudy jedné německobrodské rodiny, hlavní 
sál – máshaus, 17.00

20. duben – 30. červen
Egypt, tajemství pouště a pyramid, vý-
stava, hlavní sál – máshaus

20. duben – červen
Daniel Rynek, výstava fotografií, malý sál 
– Brixen

květen
Muzejní noc

květen–červen:
J. V. Stamic, výstava, malý sál – Brixen

září:
Dny evropského kulturního dědictví, 
malý sál – Brixen

červenec–srpen
Zaniklá sklářská huť v Božejově, před-
náška, malý sál – Brixen

5. červenec – 25. září
Mladé brodské umění, výstava, hlavní sál 
– máshaus

září
Dny evropského kulturního dědictví, 
klášterní kostel sv. Rodiny

konec září
Houby, výstava, hlavní sál – máshaus

5. říjen – 30. listopad
Jan Zrzavý, výstava, hlavní sál – máshaus

5. prosinec – 30. leden 2008
Finsko – nejen vánoční, přednáška, výsta-
va, malý sál – Brixen, hlavní sál – máshaus

prosinec
Vánoční koncert, klášterní kostel sv. Ro-
diny

Galerie výtvarného umění v H. Brodě

od 1. března
Výtvarná soutěž Ilustrace k básni

do 25. března
Marcela Vichrová, Craig Cahoon, výstava, 
vzdělávací program

duben
galerie z důvodu opravy budovy uzavřena

květen
Galerijní noc

květen–červen
Inu Dekune, ilustrace, výstava

20. a 21. červen
Den otevřených dveří

červenec – srpen 
Jaroslav Válek, grafika, objekty, výstava 
Slepotiskání, vzdělávací program pro ve-
řejnost
Galerijní plenér, seznámení s výtvarnými 
technikami

srpen – 30. září
Pavel Štich, fotografie, výstava, vzděláva-
cí program 

8. září
Dny Evropského dědictví, volný vstup, 
koncert, soutěže

4.říjen – 25. listopad
Současná česká ilustrační tvorba, výsta-
va, vzdělávací program 

5. prosinec
Peklo v galerii aneb Nebojte se umění, 
program pro děti

prosinec
Jan Zrzavý na Vysočině, výstava, vzdělá-
vací program 

Hrad Kámen

31. březen
zahájení návštěvní sezony

7. – 9. duben
Velikonoce na Hradě Kámen 

29. duben
Poutní mše svatá 

27. květen
Sběratelská burza na Hradě Kámen

2. červen
Prezentace knihy Jana Tomáška Hrad Ká-
men a jeho poslední soukromý majitel, 330 
let od úmrtí Jana Kryštofa Malovce z Malovic 

9. červen
Hudební slavnosti 

4. srpen
Shannon – irská muzika

Muzeum Vysočiny Jihlava

7. březen – 29. duben 
Ostrovy Sandokana, výstava, Jihlava

9.březen – 1. duben 
Z. Zronek, M. Kos, I. Králová, výstava, 
Jihlava

4. duben – 29. duben
Život na Nilu (fotografie), výstava, Jih-
lava

1. květen – 31. červenec
Podmalby na skle, výstava, Telč

4. květen – 3. červen 
L. Obršlík, výstava, Jihlava

10. květen – 17. červen
Výstava modelářů, Jihlava

1. červen – 2. září
Živá voda, výstava, Třešť

7. červen – 8. červenec
Fotografie – Fotografiti, výstava, Jihlava

13.červen – 17. červen
Výstava kaktusů, Jihlava

27. červen – 2. září 
Ve stylu 1. republiky, výstava, Jihlava

12. červenec – 26. srpen
Významné osobnosti Jihlavy, výstava, 
Jihlava 

8. srpen – 31. říjen
Horácké výšivky, výstava, Telč

5. září – 30. září
Fotografie – Fotoklub, výstava, Jihlava

12. září – 14. říjen 
Jihlavský kroj a ornament v lidovém 
bydlení a architektuře, výstava, Jihlava 

12. září – 16. září
VII. výstava exotických rostlin, Jihlava

23. září – 25. září
Výstava hub, Jihlava

10. říjen – 2. prosinec 
Strašáci aneb Úpadek strašáctví nejen 
na Moravě, výstava, Jihlava 

19. říjen – 25. listopad
Fauna a flora v kresbách a rytinách 
Martina Srba, výstava, Jihlava

1. listopad – 31. říjen 
Archeologie na Vysočině, výstava, Jihlava

1. listopad – 2. únor
Hlavu vzhůru, výstava, Třešť

7. prosinec – 6. leden
Světci v umění, výstava, Jihlava

8. prosinec – 6. leden
Fotografie: Photographia natura 2007, 
výstava, Jihlava

24. prosinec – 31. prosinec
Vánoce v muzeu, výstava, Telč

Oblastní galerie Vysočiny Jihlava

28. únor – 29. duben
David Kubů – Milan Magni, prezentace 
mladých autorů

do 1. května
Hory, skály, kameny, výstava

3. květen – 1. červenec
Michal Kříž, prezentace mladých autorů

do 6. května
Papež kouřil trávu / pope smoke do-
pe, výstava

10. květen – 1. červenec
Egon Schiele a Gustav Klimt, výstava

24. květen – 2. září
Veduty Antonína Chittussiho, výstava

31. květen – 1. červenec
Josef Kos – retrospektiva, výstava

5. červenec – 2. září
Filip T.A.K, prezentace mladých autorů

15. červenec – 7. říjen
Tomáš Císařovský, výstava

6. září – 29. říjen
Jan Macko – Filip Oliva, prezentace mla-
dých autorů

11. říjen – polovina ledna
Karikatura 50. let a umění této doby, 
výstava

15. listopad – polovina ledna
Mikuláš Medek a Emila Medková, vý-
stava

1. listopad – 2. prosinec
Bohumila a František Sarnovi, prezenta-
ce mladých autorů

6. – 31. prosinec
Jan Schneider, prezentace mladých autorů

Horácká galerie v Novém Městě n/M 

do 8. dubna
Bohumír Matal – výběr z malířské tvor-
by, výstava, červený sál

do 15. dubna
Svět Jiřího Trnky – výběr z díla, výstava, 
zámecké podkroví

do 22. dubna
Učni černého řemesla – kovářské práce, 
výstava, zámecký sklípek 

1. březen – 22. duben
Václav Dosbaba – Koncept konceptuál-
ně, výstava, zámecká arkáda 

28. duben – 17. červen
ZUŠ J. Štursy v Novém Městě na Mora-
vě 55 – práce bývalých absolventů, vý-
stava, zámecké podkroví

3. květen – 4. červen
Vojtěch Štolfa, Jakub Deml: Moji přáte-
lé, výstava, zámecká arkáda

17. květen – 16. září
Biblické příběhy – keramika slepých so-
chařů, výstava, zámecký sklípek

31. květen – 30. září 
Zdeněk Macháček sochy, Antonín Čal-
kovský – výběr z malířského díla, výsta-
va, červený sál
Zdeněk Macháček – dřevěné sochy, vý-
stava, zámecké nádvoří 

28. červen – 9. září
Jiří Kodym – dřevořezy, výstava, zámec-
ká arkáda 

Alois Mikulka – Ráj, výstava, zámecké 
podkroví

14. září – 28. říjen 
Rudolf Jung – Fotografie, výstava, zá-
mecké podkroví

16. září – 21. říjen
Václav Hradecký – kreslený humor, vý-
stava, zámecká arkáda

4. říjen – 20. leden
Monika Vosyková, výstava, zámecký sklí-
pek

24. říjen – 27. leden
Josef Kos – grafická tvorba, výstava, zá-
mecká arkáda
Josef Kos – malba, výstava, červený sál

8. listopad – únor
Josef Kremláček, výstava, zámecké pod-
kroví

Muzeum Vysočiny Třebíč

Do 25. března
Viktor Nikodem, výstava
Jiří Uhlíř, výstava

15. únor – 13. květen
Tajemství školního kabinetu, výstava

8. březen – 10. červen
Jiří Dvořák, výstava

5. duben – 15. květen
Společnost výtvarných umělců Vysoči-
ny, výstava

23. – 24. květen
12. veletrh muzeí, setkání muzejníků

29. květen – 17. červen
Open Performance, výtvarná přehlídka

7. červen – 30. září
Ondřej Knoll – Malebná zákoutí Vysoči-
ny, výstava 

21. červen – 30. září
Co dokážou šikovné ruce, tradiční ruko-
dělné výrobky

28. červen – 14. říjen
Tajemný jednorožec, cesta za bájnými 
tvory, výstava

27. říjen
12. Třebíčské kouření, setkání dýmkařů

11. říjen – 27. leden
Obrázky na skle, výstava

8. listopad – 20. leden
Vladimír Netolička, výstava

20. listopad – 21. prosinec
Tradiční vánoce, zvyky a obyčeje

Termíny všech akcí jsou předběžné a mo-
hou se v průběhu roku měnit. Doporuču-
jeme sledovat kalendář kulturních, spor-
tovních a společenských událostí na 
www.region-vysocina.cz.

Na co se letos můžete těšit v krajských kulturních zařízeních:

VE VŠECH TĚCHTO ZAŘÍZENÍCH MŮŽETE VYUŽÍT RODINNÝ PAS

Přednášku vede 
včelí specialista
Nové město na Moravě (kid) • 
Včelaři, příznivci včelaření i kaž-
dý, koho včely zajímají, mohou 
už 23. března navštívit přísálí kul-
turního domu v Novém Městě na 
Moravě. Místní členové Českého 
svazu včelařů zde pořádají výji-
mečnou besedu s předním českým 
včelařským odborníkem Jiřím Za-
mazalem z Hlinska. Téma-
tem debaty je využití 
včelích produktů ve 
výživě i v péči 
o zdraví.



Dvojnásobný medailista z únorového mistrovství světa v biatlonu Michal 
Schlezinger otevřel nový biatlonový areál v Novém Městě na Moravě. Na 
stavbě za více než sto milionů korun se podílel také kraj Vysočina.
 Foto: Luboš Pavlíček
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Nové Město začalo psát moderní biatlonovou éru
Nové Město na Moravě (hil) • 
Český biatlon má moderní cen-
trum. Areál za sto milionů ko-
run, který vyrostl v Novém Měs-
tě na Moravě patří k nejlépe vy-

baveným sportovním střediskům 
na světě. Premiéru zažil při Ev-
ropském poháru biatlonistů. Ten-
to podnik byl generálkou na dal-
ší akce světového významu. Vy-

vrcholením by pak mělo být mis-
trovství světa v roce 2012.
Areál byl dokončen za patnáct 

měsíců. Na financování se podí-
lely kraj Vysočina, Nové Město 

na Moravě, ministerstvo školství 
a tělovýchovy a ministerstvo fi-
nancí. „Stavba je bez dluhů. Ještě 
zbývá všechny místnosti vybavit 
nábytkem,“ řekl novinářům ma-

nažer Jiří Hamza, který byl du-
chovním otcem výstavby areá-
lu. Kromě střelnice se v Novém 
Městě rekonstruoval celý stadi-
on. Na něm vyrostly nové tribu-

ny, tiskové středisko a také míst-
nostmi k mazání lyží, pro roz-
hodčí a chladící věže pro výrobu 
umělého sněhu. Už příští se rok 
tady pojedou závody mistrovství 
Evropy. „Budeme kandidovat na 
uspořádání mistrovství světa ju-
niorů v roce 2009. Pokud uspě-
jeme v kandidatuře na mistrov-
ství světa, tak automaticky o rok 
dříve dostaneme také pořadatel-
ství Světového poháru. Součas-
ný kalendář Světových pohárů je 
ale do roku 2010 uzavřen,“ řekl 
prezident Českého svazu biatlonu 
Václav Fiřtík. 
V Novém Městě ještě zbývá do-

končit asfaltovou dráhu a více-
účelovou plochu. „Sloužila by 
k výrobě technického sněhu a po 
jeho rozvezení na trať by se změ-
nila v parkoviště. Také potřebu-
jeme kvalitnější zázemí pro ser-
visní týmy,“ nastínil další staveb-
ní plány ředitel SK Nové Město 
Petr Honzl.

Sáblíková míří k prvenství

Zlato na pěti kilometrech získala 
nejenom na evropském, ale i svě-
tovém šampinátu. Přemožitelku 
nemá ani v seriálu Světového po-
háru, ve kterém je před poslední-
mi závodi v kanadském Calgary 
v čele před svojí největší soupeř-
kou Němkou Claudií Pechsteino-

vou. Svoji nadvládu potvrdila Sá-
blíková na posledních závodech 
před odletem do zámoří v němec-
kém Erfurtu. Tam Sáblíková zaje-
la ve své dvojici prakticky sólozá-
vod, Nizozemce Groenewoldové, 
dosud druhé v průběžném pořa-
dí Světového poháru, ujela skoro 

13 vteřin. Po Martině pak na trať 
nastoupily nakonec Pechsteino-
vá s Kanaďankou Grovesovou, ale 
na „blesk z Vysočiny“ zdaleka ne-
stačily. Sáblíková si tak před po-
sledním závodě v Calgary vytvo-
řila komfortní náskok 78 bodů. Na 
olympijském okruhu jí bude navíc 
psychicky podporovat její oddílo-
vá kolegyně Andrea Jirků, která se 
do finále Světového poháru kvali-
fikovala osobním rekordem.

Světový pohár průběžně:
1. Martina SÁBLÍKOVÁ (CZE) 
390 b., 2. Claudia Pechsteino-
vá (GER) 312, 3. Renate Groe-
nevoldová (NED) 310, 4. Da-
niela Anschützová – Tomso-
vá (GER) 306, 5. Irena Wüstová 
(NED) 230, 6. Kristina Groveso-
vá (CAN) 215, 7. Marja Visová 
(NED) 203, 8. Catherine Raneyo-
vá (USA) 164,... 22. Andrea JIR-
KŮ (CZE) 57.

Žďár nad Sázavou, Heerenveen (hil) • Martina Sáb-
líková vévodí v letošní sezóně Světovému poháru 
rychlobruslarů. Nejvíce se jí daří na dlouhých tratích.

Zlato ze Salzburgu
Nové Město na Moravě (hil) • 
Novoměstská orientační běžky-
ně Hana Hančíková získala zla-
tou medaili na světovém šampi-
onátu lyžařských orientačních 
běžců v rakouském Salzburgu. 
Reprezentantka, která závodí za 
tým SK Orientační sporty Nové 
Město získala titul hned v úvodní 
sprinterské disciplíně. V konku-
renci šedesáti závodnic ze čtrnác-
ti zemí vyhrála časem 12:13:08. 
Na střední trati skončila Hančí-

ková sedmá. Svoje vynikající vy-
stoupení na světovém šampionátu 
zakončila novoměstská závodni-
ce ve štafetovém závodě. V něm 
nastoupila na posledním úseku 
a ve strhujícím závěru smazala 
devadesátivteřinový náskok Fi-
nek a Norek a najela na ně další 
půl minuty. Na vítězné kvarteto 
švédských závodnic to ale nesta-
čilo. Přesto byla stříbrná medaile 
českých orientačních běžkyň vel-
kou senzací.

Rebelové posilují
Havlíčkův Brod (hil) • Hokejis-
té Havlíčkova Brodu a pražské 
Slávie spojují své síly. V prv-
ní polovině února podepsali zá-
stupci obou klubů dlouhodobou 
smlouvu o spolupráci. Podle ní 
se zavazují k užší spolupráci při 
hráčských výpomocích. Ve Sla-
vii se například v poslední do-
bě prosadil obránce Jiří Vašíček, 
který by měl do pražského klu-
bu i přestoupit. Havlíčkovu Bro-
du budou naopak i nadále vypo-

máhat hráči jako Jiří Drtina, Ja-
kub Šulc, Martin Malát či Lukáš 
Havel. Slavia by měla v Hav-
líčkově Brodě odehrát i někte-
ré přípravné zápasy. Spoluprá-
ce obou klubů by se navíc moh-
la prohloubit v případě uzavření 
extraligy, o kterém se v posled-
ní době opět jedná. Poté by se 
z Havlíčkova Brodu mohl stát 
farmářský klub, který by fungo-
val podobně jako je to u zámoř-
ských týmů NHL.

Kulovaná ozdobila přebor
Jihlava (hil) • Na začátku února 
rozehráli mladí šachisté z Vyso-
činy krajský přebor. Na šestatřice-
ti šachovnicích se utkalo osm desí-
tek žáků základních škol i středo-
školáků a svojí účastí ho ozdobila 
také česká juniorská reprezentant-
ka Eva Kulovaná z Náměště nad 
Oslavou. První dvě družstva z kaž-

dé kategorie postupují na republi-
kový přebor. Vítězem kategorie 1. 
až 5. tříd základních škol se stala 
ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou 
před ZŠ Krásovy Domky Pelhři-
mov, ZŠ Havlíčkova Borová, ZŠ 
Hálkova Humpolec a ZŠ Otakara 
Březiny I. Jihlava. V kategorii 6. 
až 9. třídy základních škol postu-

pují do celostátního kola ZŠ Kollá-
rova Jihlava a tým Gymnázia Hav-
líčkův Brod. V kategorii středních 
škol se nejlépe umístily Havlíčko-
vo gymnázium Havlíčkův Brod 
a Gymnázium Třebíč, za které ja-
ko velká posila hraje i Eva Kulo-
vaná, mistryně republiky v šachu 
v kategorii juniorky do 20 let.

Ditrich posílil Vysočinu
Jihlava (hil) • Fotbalový obrán-
ce Radim Ditrich stráví jarní část 
sezony na hostování ve druholigo-
vém týmu Jihlavy, kam jej uvolnil 
jeho mateřský klub Zlín. Hráč, kte-
rý v Jihlavě uspěl na čtrnáctiden-
ních testech, během nichž absolvo-
val i čtyři přípravné zápasy. Ditrich 
v nejvyšší soutěži zatím nastoupil 
pouze k osmi zápasům, pětkrát se 
na hřišti objevil v podzimní části 
sezony. Jinak většinou nastupoval 
za třetiligový B tým. Ditrich je třetí 
zimní posilou Jihlavy: na hostování 
už přišli záložníci Radek Gorol z Tý-
niště nad Orlicí společně s brněn-
ským Liborem Balážem. 

Marešové v reprezentaci
Havlíčkův Brod (hil) • Roman 
a Michal Marešové byli nominová-
ní do futsalové reprezentace. Hav-
líčkobrodští odchovanci se v ná-
rodním týmu objevili po dvou le-
tech, kdy nastupovali v klubu Dina 
Moskva. V současné době mají být 
oporami reprezentace, která chce 
vybojovat postup na listopadové 
mistrovství Evropy v Portugalsku. 
Marešové se loni na podzim vráti-
li do druholigového Pramenu Hav-
líčkův Brod. V reprezentaci nejsou 
Marešové žádnými nováčky. Třikrát 
se objevili na evropských šampio-
nátech. V roce 2003 se v Itálii po-
díleli na bronzové medaili.

KRÁTCE

Kaštan dojel Dakar
Velké Meziříčí, Dakar (hil) • Už 
po osmé se letos postavil na start 
slavného Dakaru velkomeziříčský 
závodník Ivo Kaštan. A už pošesté 
dojel až na cílovou rampu u Růžo-
vého jezera v senegalském Daka-
ru. I když letos nedosáhl na žádný 
titul, je se svým účinkováním spo-
kojený: „Dobytí dakarské cílové 
rampy u Růžového jezera je pořád 
tou největší výzvou, proč se nás 
sem každý rok tolik vydává. Vy-
hrát může jen pár vyvolených, ale 

dojet sem chce úplně každý. Jen to 
se počítá,“ uvádí Kaštan na svých 
stránkách www.ivokastan.cz. Na 
začátku rallye stálo v Lisabonu 
245 motocyklů, 145 automobi-
lů a 85 kamionů. K cíli, 21. led-
na 2007, se po celkem 7915 km 
dlouhé trase dostalo 132 motocy-
klů, 109 automobilů a 60 kamio-
nů. Ivo Kaštan skončil celkově na 
51. místě, v kategorii motocyklů 
s obsahem 251–450 ccm obsadil 
dvacátou příčku.

Zlatou lyži vyhrál Novák
Nové Město na Moravě (hil) • 
Nejstarší lyžařský závod v Čes-
ku má svého dalšího vítěze. I přes 
nepříznivé sněhové podmínky se 
v Novém Městě na Moravě jel od-
ložený závod o Zlatou lyži Česko-
moravské vysočiny. V závodě, kte-
rý byl součástí Českého poháru zví-
tězil Petr Novák ze Slovanu Karlo-
vy Vary. Mezi ženami si nejlépe 
vedla Eliška Hájková z Jablonce, 
která vyhrála běh na 5 km klasicky 

i volnou technikou. Závody v No-
vém Městě na Moravě se uskuteč-
nily na 2,5 km dlouhém okruhu. 

Výsledky
Muži: Zlatá lyže (10 km klasicky 
+ 10 km volně): 1. Novák (Slovan 
Karlovy Vary) 52:26,9, 2. Ry-
kr (Jablonec) –34,2, 3. Kupilík 
(Dukla Liberec) –34,9, 4. Razým 
(Dukla Liberec) –1:32,3, 5. Ro-
čárek (Nové Město) –2:40,1, 
6. Krupčík (Jablonec) –3:08,1.

Mladí přeborníci, vítězové kategorií s krajskou radní pro školství Martinou Matějkovou. Foto: archiv pořadatele

Biatlonový areál v Novém Městě na Moravě patří k nejmodernějším na světě. Poprvé se na něm závodilo v polovině února. Foto: Luboš Pavlíček


