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Zlaté oči hotové
Sochař Radomír 
Dvořák dokočil Národní 
památník odposlechu 
v lipnických lomech.
 strana 3

FRIŠTENSKÁ A KOLEJNICE
Polnička (kid) • V Polničce na 
Žďársku se už popatnácté háze-
lo kolejnicí do dálky. Oblíbená re-
cesistická soutěž spočívá ve vrhu 
osmikilogramového kusu kolejni-
ce. Ten je už 170 let starý, odlili jej 
v místních hutích, tehdy největším 
českém železářském podniku. Na 
snímku hlavní postava letošního 
závodu, praneteř slavného siláka 
minulého století Gustava Frišten-
ského Zdena Frištenská.
 Foto: Luboš Pavlíček

Péče o zdraví
Mimo běžné ordinační 
hodiny lékařů se lidem 
na Vysočině dostane 
lepší péče v nemocnicích.
 strana 3

Vrtule hrozí
Starostové žádají 
pomoc: Na Vysočině 
mohou vyrůst stovky 
větrných elektráren.
 strana 6
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Vysočina hostila prezidentaVysočina hostila prezidentaVysočina hostila prezidentaVysočina hostila prezidenta

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Obecně snad v životě každého z nás, minimálně po určitý úsek života, exis-
tují v každém roce dva mezníky a těmi jsou měsíce leden a září.
Leden – nesporný začátek kalendářního roku, začátek účetního období 
firem, rozpočtového roku veřejných institucí a předsevzetí různého dru-
hu nás, občanů.
A září? Není to jenom začátek školního roku pro tří i cetileté školáky a stu-
denty, ale i jakési zahájení pracovní sezony po dvouměsíčním období do-
volených, kdy se řada věcí odkládá právě na září, až se většina z nás vrá-
tí ke svým pracovním povinnostem. Obecně tedy září patří k těm hutněj-
ším měsícům roku.
A moje září 2007?
První neděle – tradičně pouť v mé rodné vesnici těsně za hranicemi Vy-
sočiny, kde se všichni sejdeme u jedné z mých sester a společně oslavíme 
všechny zářijové svátky a narozeniny. A potom už začíná kolotoč – zahá-
jení školního roku nejmladší dcery, řada jednání souvisejících s dokončo-
váním Regionálního operačního programu se stohy podkladových mate-
riálů k prostudování, dlouhá přípravná zastupitelská rada, druhý týden je 
ve znamení návštěvy prezidentského páru na Vysočině. Následuje krajské 
i třebíčské zastupitelstvo, jednání ke strategiím, odložené pracovní schůz-
ky z prázdnin, řada kulturních událostí a dále a dále.
A navíc si tento hektický měsíc zvolila pro vstup do sta-
vu manželského naše nejstarší dce- ra. A tak ved-
le Prováděcího dokumentu k ROPu le- ží seznam 
příjemců svatebních výslužek, itine- rář každoden-
ních úkolů, po večerech a víkendech řeším peče-
ní cukroví, koláčků, malování a úklid domu, cídění 
aut, ušití svatebního kostýmu a desítky 
dalších drobností, které zná kaž-
dá svatební matka.
Jako světýlko v tunelu se mi 
teď jeví poslední zářijový, 
prodloužený svatováclav-
ský víkend, kdy se hodlám 
uchýlit někam do hloubi 
vysočinských lesů.
Zkrátka – až se mne 
někdo zeptá na úlo-
hu a postavení žen 
v politice a spo-
lečnosti, mám 
po letošním zá-
ří zase o pár od-
povědí víc.
Marie Černá,
náměstkyně 
hejtmana

Prezidentskému páru a hostitelům Milošovi a Ivaně Vystrčilovým na úvod zazpívali a zatančili členové folklorního souboru Vysočan. Foto: Luboš Pavlíček

Kdyby se na náměstích rozdáva-
lo něco zadarmo, tolik lidí by ne-
přišlo – i to bylo slyšet mezi da-
vy, které čekaly na prezidenta na 
závěr v malém Pacově. To už byl 
ale třetí, závěrečný den návštěvy. 
Ta začala 11. září v sídle kraje 

v Jihlavě. Prezidenta s manžel-

kou Livií přivítali jako hostitelé 
hejtman Vysočiny Miloš Vystr-
čil se svojí ženou Ivanou. „Tako-
vé cesty pro nás nejsou odpočin-
kem, ale příjemnou prací,“ ře-
kl při této příležitosti pro místní 
stanici Českého rozhlasu Václav 
Klaus. 

K rozdávání na náměstích pak 
skutečně došlo. S lidmi se prezi-
dentský pár sešel nejprve v Jih-
lavě, pak v Polné a v Havlíčkově 
Brodě. Rozdávali úsměvy i dob-
rou náladu a ještě něco. „Kdy-
bychom si vzali všichni příklad 
z pracovitosti pana prezidenta 

a paní Livie, žilo by se lépe,“ ne-
chal se slyšet krajský hejtman. 
Kromě autogramiád a diskusí 

s občany na náměstích absolvo-
val prezident s manželkou první 
den ještě diskusi na Vysoké ško-
le polytechnické.

(Pokračování na str. 2)

Nemocnicím přibývá technika

V září zde v privátní Nemoc-
nici svaté Zdislavy v Mostištích 
slavnostně zahájili provoz tepr-
ve pátého českého chirurgické-
ho robotu a v krajské nemocnici 
v Jihlavě začal na radiodiagnos-
tickém oddělení pracovat nový 
angiografický přístroj. 
Robotické centrum v Mostiš-

tích je páté v republice. Dosud 
využívaly chirurgického robotu 
pražské nemocnice Na Homol-
ce a Ústřední vojenská a také Fa-
kultní nemocnice u svaté Anny 
v Brně. Robot provádí operace 
s mimořádnou přesností, v pod-
statě umí dovést obratnou prá-
ci rukou operatéra k dokonalosti. 
Chirurg přitom řídí paže robota 
ze zvláštní konzoly, pomocí po-

čítačového zobrazení navíc vidí 
velmi zblízka a prostorově ope-
rovanou tkáň. Výsledkem je, že 
operace jsou pro pacienty dale-
ko méně nepříjemné a pooperač-
ní následky jsou minimální. 
Jihlavská angiografie slou-

ží k vyšetřování cév a provádě-
ní intervenčních výkonů na nich. 
Protože cévy jsou oku lékaře ne-
přístupné, využívá se při vyšet-
ření kontrastní látky. Pomocí té-
to metody může lékař prohléd-
nout tepny v mozku, končeti-
nách a dalších orgánech a nalézt 
zdroje různých chorob. To je ne-
ocenitelné pro pacienty s nemo-
cemi cév a zvláště pro diabetiky 
a kuřáky, kteří jsou z hlediska 
cévních chorob nejvíce ohrože-

nou skupinou. Následovat mo-
hou různé intervenční výkony, 
při kterých se cévy zprůchodňu-
jí například pomocí tlakovaných 

balonků. Tyto pomáhají zkraco-
vat dobu léčení a při některých 
onemocněních cév jsou nenahra-
ditelné.

Vysočina (kid) • Tisíce lidí na 
zaplněných náměstích deseti 
měst Vysočiny. Nepřijela rocková 
legenda, na návštěvě kraje 
je prezident České republiky 
Václav Klaus s manželkou Livií.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek naslouchá výkladu Igora 
Šimoníka z mostišťské nemocnice o provozu robotu. Foto: archiv kraje

Jihlava/Mostiště (kid) • Pohodlí pro pacienty 
a jejich plnohodnotnější návrat do běžného života. 
To především je důsledek postupné modernizace 
lékařské techniky v nemocnicích našeho kraje.
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Vysočina hostila prezidenta

Vidět prezidenta a získat jeho podpis – za tím mířily na náměstí tisíce lidí. Foto: Luboš Pavlíček

(Pokračování ze str. 1)
Druhý den návštěvy začal na 

zbrusu nové čistírně odpadních 
vod a letecké základně v Náměšti 
nad Oslavou. Vojáci přivítali své-
ho nejvyššího velitele jaksepatří – 
přeletem letadel a ukázkou svých 
ojedinělých bojových dovedností. 
Václav Klaus na oplátku všechny 
ubezpečil, že základna má budouc-

nost jistou. Livie Klausová mezi-
tím viděla Axmanovu školu hma-
tového modelování pro nevidomé 
v Tasově – záležitost, která nemá 
v Evropě obdoby.
Prezidentský pár pak obědval 

na velkomeziříčské hotelové ško-
le a na tamním náměstí se opět se-
šel s občany. Navečer pak slavnost-
ně zahájil vhozením kotouče hoke-

jovou sezonu v Jihlavě, setkal se 
s velkými hokejisty jihlavské mi-
nulosti a den uzavřel na jazzovém 
koncertu v Třešti.
Zatrestband, Bokomara a Na-

ďa Urbánková ve vyhlášené třešť-
ské Cihelně Václava Klause očivid-
ně nadchli. Neformální večer s per-
fektní muzikou lidem nabídnul po-
hled na prezidenta tak, jak se často 

nevidí. Václav Klaus se baví a tan-
čí. A to opravdu důkladně a dlou-
ho.
Třetí a poslední den prezidentské 

návštěvy na Vysočině se odehrál na 
Pelhřimovsku. Václav Klaus s man-
želkou Livií se viděl s obyvateli Ži-
rovnice, Kamenice nad Lipou, Pa-
cova a cestu po našem kraji zakon-
čil mezi občany v Humpolci.

Václav Klaus se ženou Livií 
na Vysočině strávil 3150 minut. 
V historii regionu jde o nebýva-
lou délku prezidentské návštěvy, 
umocněnou faktem, že zde jako 
prezident byl Václav Klaus už po-
druhé během tří let. Navštívil de-
set měst, mezi nimi i taková, která 
ve své historii dosud žádného pre-
zidenta nehostila.

Nejčastější témata diskusí prezidenta 
Václava Klause s občany:
1. Globální oteplování
Prezident v podstatě odpovídal: Globální oteplování 
o šest desetin stupně Celsia za sto let není problém. Pro-
blém je v tom, že na základě nepotvrzené hypotézy do-
chází k omezování osobních svobod občanů a zásahům 
do ekonomiky.
2. Znovuzvolení prezidentem
Václav Klaus zpravidla odpovídal: O prezidentský úřad se 

ucházet budu, oznámil jsem to již před několika měsíci. Ke 
kolotoči kolem dalších kandidátů se vyjadřovat nechci.
3. Větrné elektrárny
Prezident v podstatě odpovídal: Větrné elektrárny ne-
řeší potřebu elektrické energie, vyplácí se jen kvůli vý-
razným zásahům státu do ekonomiky. Krajinu Vysoči-
ny by poškodily.
4. Americký radar
Václav Klaus v podstatě odpovídal: Větší ztrátu suve-
renity pro Čechy představuje předávání pravomocí do 
Bruselu než radar v Brdech.

MÍSTA, KTERÁ 11. – 13. ZÁŘÍ 2007 NAVŠTÍVIL 
PREZIDENT VÁCLAV KLAUS S MANŽELKOU LIVIÍ, 

A PREZIDENTSKÉ NÁVŠTĚVY V MINULOSTI
JIHLAVA:
6. 7. 1946 – Edvard Beneš, 7. 3. 1996 – Václav Havel, 
26. 6. 2001 – Václav Havel, 20. 5. 2004 – Václav Klaus
POLNÁ:
Václav Havel zde 7. 3. 1996 soukromě navštívil své přátele
HAVLÍČKŮV BROD:
6. 7. 1946 – Edvard Beneš s manželkou, 
25. 6. 1997 – Václav Havel
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU:
1928 – T. G. Masaryk, 1947 – Edvard Beneš, 1995 – Václav Havel
VELKÉ MEZIŘÍČÍ:
17. 6. 1928 – T. G. Masaryk, 21. 7. 1946 – Edvard Beneš
TŘEŠŤ:
20. 5. 2004 – Václav Klaus
ŽIROVNICE:
Nikdo z prezidentů ve městě nebyl
KAMENICE NAD LIPOU:
1965 – Antonín Novotný
PACOV:
Nikdo z prezidentů ve městě nebyl
HUMPOLEC:
Nikdo z prezidentů ve městě nebyl

ANKETA

Na náměstích Vysočiny 
jsme se ptali, jaký je Vác-
lav Klaus prezident.

„Václav Klaus je vel-
mi viditelný prezi-
dent, který umí jas-
ně, nahlas a přesně 
říci, co si my, obyčej-
ní lidé, myslíme. Ří-

ká to, co se jinak říká jen potichu, 
a novináři a politici to nechtějí 
slyšet, protože by tím přišli o svá 
pohodlná klišé. Tím myslím tře-
ba rozsáhlé omezení demokracie 
kvůli Evropské unii nebo kvůli fik-
tivní hrozbě změn počasí.“ 

Daniel S., Jihlava

„Skvělý. Měl by po-
kračovat ještě jed-
no období, už proto, 
že v Česku dnes ne-
ní v kategorii státní-
ků nikdo kromě něj. 

Politiků máme dostatek, státník je 
jen jeden – Václav Klaus.“

Tomáš R., Velké Meziříčí

„Václav Klaus je dob-
rý prezident. Je přes-
ně takový, jakého si 
prezidenta předsta-
vuji. Mluví srozumi-
telně, skvěle repre-

zentuje naši zemi v zahraničí a na 
první pohled je viditelné, jak pev-
né a neměnné má názory.“

David M., Velké Meziříčí

„Je to bezesporu vel-
mi dobře vypadající 
a velmi dobře oble-
čený muž. Má vybra-
né chování a výteč-
né způsoby. Na dru-

hou stranu nesouhlasím s jeho ná-
zory na ekologii a myslím si, že 
musí velmi skrývat lásku sám k so-
bě a pohrdání ostatními.“

Jitka S., Pelhřimov

NÁŠ ZDRAVÝ KRAJ

Jako podporu obcím a městům, kte-
ré se připojí ke kampani Evropské-
ho týdne mobility ETM a Evropského 
dne bez aut EDBA, připravil Zdravý 
kraj Vysočina propagačně výchovný 
materiál pro děti – Dopravní omalo-
vánky pro kluky a holky.
Omalovánky s úkoly a hádankami 
pro malé účastníky silničního provozu 
lze využít při výchovné práci s dětmi 
i jako propagačních předmětů na ak-
cích pořádaných v rámci Evropského 
týdne mobility. Odměnou za správné 
splnění úkolů bude reflexní samolep-
ka, která je součástí omalovánek.
Omalovánky i reflexní samolepky 
jsou koordinátorům akcí k dispozi-
ci zdarma.

Zdravý kraj Vysočina se k této myš-
lence připojuje realizací osvětové 
kampaně, která se snaží přiblížit ve-
řejnosti udržitelnou dopravu – do-
pravu bezpečnou, efektivní, slučitel-
nou se zdravím lidí i ekosystémů.
Ve spolupráci s koordinátory Zdra-
vých měst a Národní sítí zdravých 
měst ČR jsou během trvání kampa-
ně mediálně prezentovány konkrétní 
projekty z oblasti udržitelné dopra-
vy a aktivity probíhající ve Zdravých 
městech Vysočiny. 
Kampaň je realizována v rámci pro-
jektu Zdravý kraj Vysočina za finan-
ční podpory MŽP z prostředků do-
tace na implementaci místní Agen-
dy 21.

K bezpečné dopravě Dny zdraví na Vysočině
Třebíč • 1. 10. • Kulturní dům

Pelhřimov • 9. 10. • VZP
Havlíčkův Brod • 16. 10. • Knihovna a předsálí staré radnice

Žďár nad Sázavou • 23. 10. • Sokolovna
Rámcový program:
Vyšetření zdravotního stavu, stanovení hladiny cholesterolu v krvi, 
měření tlaku krve, váha, výška, určení BMI
Poradenské služby v oblasti zdravé výživy, zdravého životního sty-
lu, pohybu, kouření
Ukázky poskytování první pomoci, ukázka a nabídka zdravotně – 
výchovných materiálů, výstava výtvarných prací z celostátní soutěže 
Krásné je žít, kvízy o zdraví a zdravém životním stylu o ceny, soutě-
že pro děti o ceny, přednáška: Problematika HIV/AIDS
Podrobnosti o programu najdete na jednotlivých webových strán-
kách zdravých měst.

�

INZERCE

Do Přibyslavi se sjely 
stovky hasičských aut

Přibyslav (kid, jak) • Přátel-
ské setkání dobrovolných hasičů 
i přehlídka techniky. Tak vypadal 
historicky první ročník celostátní 
výstavy hasičských vozů Pyrocar 
v Přibyslavi. 
„Vysočinu vnímáme jako ko-

lébku dobrovolných hasičských 
sborů, a tak věřím, že stojíme 
u začátku nové tradice,“ zahá-

jil výstavu krajský hejtman Mi-
loš Vystrčil (ODS). Pyrocar na-
vštívilo asi 5000 účastníků z celé 
republiky, přijeli i hasiči z nejvý-
še položené polské obce, ze Zu-
bu u Zakopaného v Tatrách. Na 
letištní ploše bylo k vidění na 
300 hasičských vozů, stříkaček, 
vysokozdvižných plošin a další 
techniky.

Kraj zná svého nejlepšího 
živnostníka letošního roku

Třešť (kid) • Živnostníkem ro-
ku je Dušan Tripal, výrobce po-
travinářských obalů. Firmou roku 
je HTP Žirovnice, která dodává 
strojírenské díly automobilové-
mu průmyslu. Soutěž nejlepších 
podnikatelů Vysočiny měla letos 
velmi slavnostní vyhlášení. Ví-

těze ocenil během své návštěvy 
kraje prezident České republiky 
Václav Klaus. Ocenění se utkají 
o celostátní tituly v listopadovém 
pražském finále. Na snímku Du-
šan Tripal a Irena Šikulová s pre-
zidentem republiky.

Foto: Luboš Pavlíček
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BRAMBORY, ZLATO VYSOČINY

Devátý díl seriálu o nejtypičtější ze-
mědělské plodině našeho kraje. Au-
torkou je předsedkyně Komise pro 
brambory Okresní agrární komory 
v Havlíčkově Brodě Marie Rasocho-
vá. Všichni se těšíme na příjemné 
slunné a jasné zářijové dny – ba-
bí léto – před příchodem podzim-
ních studených mlh, deště a plíska-

nic. Pro bramboráře je to nejvýznam-
nější doba pěstování brambor – ob-
dobí sklizně. 
V pravlasti brambor, v Jižní Americe, 
označují toto období jako indiánské 
léto a je to i tam, v Peru, Chile, Ekvá-
doru období, které ukončuje vegetaci 
brambor a nastupuje čas jejich skliz-
ně. V chladnějších nocích nastává při-

rozené zchlazování hlíz, zpevňuje se 
slupka a v dužnině hlíz probíhají fy-
ziologické procesy přeměny produktů 
fotosyntézy na zásobní látky – škro-
by, minerální látky, vitaminy, bílkovi-
ny – látky, které představují nutriční 
hodnotu brambor při jejich spotřebě. 
Významné je, že právě na Vysočině 
téměř každoročně zažijeme slunné 

babí léto, a to je také hlavní příčinou, 
že brambory z Vysočiny jsou všeo-
becně považovány za nejkvalitnější 
a nejchutnější.
Kromě průběhu počasí je kvalita 
bramborových hlíz ovlivňována i dru-
hem půdy, ve které se brambory pěs-
tují. To je také privilegium Vysoči-
ny, neboť typické lehčí písčitohlinité, 

světlé půdy, označované jako bram-
borářské, se nacházejí právě v těch-
to oblastech. Jsou lehce prosévatel-
né, takže při sklizni zbytečně na hlí-
zách brambor neulpívají a sklizené 
hlízy jsou suché a čisté. Samotná skli-
zeň brambor je však pracovně i fyzic-
ky velmi náročná. Pěstitel při ní ma-
nipuluje s velkým množstvím hmoty, 

se kterým však musí zacházet velmi 
opatrně, aby hlízy mechanicky nepo-
škodil a tím celé pěstitelské úsilí, kte-
ré bramborám ve vegetaci věnoval, 
nezmařil. Přejme si proto, aby i letos, 
přes všechny výkyvy počasí, očekáva-
né babí léto včas přišlo a všichni pěs-
titelé brambor mohli brambory, zlato 
Vysočiny, úspěšně sklidit.

Václavské časy velmi svědčí vyzrávání brambor

Pohotovost zajistí krajské nemocnice

Významného posílení posádek 
se krajská záchranná služba dočká 
začátkem příštího roku. Zároveň 

začne fungovat zajiště-
ní lékařské pohotovosti 
prostřednictvím pě-
ti krajských ne-
mocnic. 
L i d é , 

k t e -
ří tedy budou 
potřebovat lé-
kaře mimo or-
dinační hodi-
ny svého prak-
tického lékaře, 
tak budou mít 
dvě možnosti. 
V případě váž-
ných zdravot-
ních problé-
mů zavolat zá-

chranku, v případě, že budou 
moci na pohotovost sami odjet, 
navštívit nejbližší nemocnici. 
V obou případech se jim dosta-

ne nesrovnatelně lepší péče. Váž-
nější případy totiž lékařská poho-
tovost běžně do nemocnic posílá 
i dnes a zdravotnická záchranka 
je profesionální služba s nejmo-
dernějším vybavením, začleněná 

do integrovaného záchranné-
ho systému. 

Dnes funguje lékařská po-
hotovost tak, že ji zajišťu-
jí obce, povětšinou smlou-

vami s praktickými léka-
ři, či zdravotnickým za-

řízením, peníze na 
tyto smlouvy zís-

kávají z krajské-

ho rozpoč-
tu. Ročně jde o zhruba 
30 milionů korun. Od 
prvního ledna tyto pe-
níze dostanou zčás-
ti nemocnice a zčás-
ti záchranná služba 
s tím, že jde o orga-

nizace zřizované přímo 
krajem, a mají povin-
nost pohotovost zabez-
pečit.

Proč zajistit pohotovost 
v nemocnicích:
• podstatná část 

pacientů pohotovosti 
stejně v nemocnici 
skončí

• zhoršení chronických 
onemocnění zvládne 
nemocnice lépe

• pohotovost má dnes 
otevřeno jen do 22.00, 
nemocnice stále

• vážné případy 
záchranka do 
nemocnice odveze 

Mladí chovatelé v soutěži 
na hlavu porazili soupeře

Vysočina (kid) • Mladí chovate-
lé z našeho kraje přivezli z celo-
státní chovatelské soutěže v Kro-
měříži hned sedm prvních míst. 
Vysočina se díky fenomenální-
mu úspěchu mladých stala nejú-
spěšnějším krajem. Tradiční sou-
těž má přísná pravidla. Mladí 
chovatelé dlouhodobě sledují své 
domácí svěřence, vypracovávají 
vlastní odborné práce, které ma-
jí často rozsah a úroveň menších 
diplomek. Ty pak v pohovoru vy-
světlují a obhajují, dále absolvují 
odborné testy, poznávací zkoušky 
a podobně.
Naši reprezentanti vytvořili navíc 

soudržnou skupinu, byli v Kromě-
říži na rozdíl od jiných lehce k po-
znání, soutěžili totiž v dresech 
kraje Vysočina, za pokřiku: „Ze-
lená a modrá – to jsou barvy naše, 
porazíme každého, vítězství je na-
še!“ Jirka Boháček ze Žďáru nad 
Sázavou zvítězil v kategorii akva-

rijní rybky dokonce už počtvrté 
a je vidět, že o svém koníčku pře-
mýšlí: „Baví mě pozorovat způ-
sob jejich života, jak třeba z ryb 
hejných by žádná nikdy nevlezla 
sama do nějakého zákoutí. Dost se 
zabývám i akvarijní technikou.“ 
Benjamínek mezi vítězi – deseti-
letá Karolína Nedělková rovněž ze 
Žďáru, zase nezapře citový vztah 
ke svým holubům: „Sleduji je při 
všem, jak žijí nebo jak vyvádě-
jí mladé.“ Dalšími vítězi z Vyso-
činy byli Jaroslav Klimeš z Hav-
líčkova Brodu (kožešinová zví-
řata), Mirka Valentová z Jihlavy 
(králíci) a další mladí chovatelé 
ze Žďáru nad Sázavou Vašek Ne-
dělka (drůbež), Jirka Kadlec a Da-
vid Chalupa (oba ve dvou katego-
riích okrasného ptactva). Na sním-
ku krajský radní pro zemědělství 
Ivo Rohovský děkuje chovatelům 
za skvělou reprezentaci kraje. Fo-
to: archiv kraje

Vysočina (kid) • Každému, kdo potřebuje 
lékaře mimo běžné ordinační hodiny, 
se v našem kraji dostane lepší péče. 
O pacienty se v naléhavých případech 
postarají profesionální záchranáři, 
běžnější ošetření s odborným zázemím 
pak lidé najdou v nemocnicích.

Běhounek: Po centrální pohotovosti volám už sedm let
Primář pelhřimovské ortopedie a zároveň předseda krajské zdravotní komise a člen zastupitelstva za 
ČSSD MUDr. Jiří Běhounek měsíčníku Kraj Vysočina řekl, že zajištění lékařské pohotovosti prostřed-
nictvím nemocnic je krok správným směrem. „Zdravotní komise už sedm let říká, že pohotovost má 
být řízena jednotně a centrálně. Plně chápu, že starostové mají zájem, aby pohotovost na jejich úze-
mích fungovala co nejlépe, a věřím, že všichni mají dostatek informací. Z takového dostatku totiž 

vyplývá, že změna zajišťování pohotovostí, o kterou nyní jde, je změnou k lepšímu,“ řekl Běhounek. Zároveň ale 
vyjádřil pochybnost: „V usnesení zastupitelstva se objevily výjimky pro Velké Meziříčí a Náměšť nad Oslavou. To 
nepovažuji za správné – buď bude systém jednotný, nebo o systém nejde.“ K zajištění části pohotovostí záchran-
nou službou Jiří Běhounek řekl: „Je otázkou, zda bude záchranka schopná počet stanovišť zajistit personálně a fi-
nančně. Věřím ale, že její vedení umí počítat.“ 

Kettner: Záchranáři jsou připraveni
Ředitel krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Kettner pokládá zabezpečení pohotovosti prostřednictvím ne-
mocnice za dobrý počin. „Dle mého názoru je toto rozhodnutí správné a koncepční. Jelikož je podle mých informa-
cí záměrem kraje Vysočina v budoucnu posilovat činnost zdravotnické záchranné služby vznikem nových výjezdo-
vých stanovišť, a to v počtu asi deseti, přinese to pacientům výrazný prospěch. Profesionální záchranáři totiž umí 
lidem pomoci nesrovnatelně lépe a dvacet čtyři hodin než pohotovost od šesti do deseti večer. Na toto posílení 
bude moci být využita část prostředků nyní určených na fungování pohotovosti,“ řekl Lukáš Kettner s tím, že je-
ho záchranáři jsou již dnes na převzetí části pacientů připraveni: „Záchranná služba je připravena být plně k dis-
pozici všem pacientům, kteří budou její pomoc oprávněně potřebovat.“

Novotný: Myšlenka je správná, provedení kulhá
Zástupce ředitele zdravotní péče KP VZP a člen krajského zastupitelstva za ČSSD Vladimír Novotný se 
soustředěním pohotovostí do nemocnic souhlasí, přesto pro něj nehlasoval. „Myšlenka zahuštění sítě zá-
chranné služby spolu s koncentrací pohotovostí do jednoho místa okresu je správná, vše musí být ale na-
vzájem propojeno, projednáno se všemi, kterých se to týká a v souladu s koncepcí státu a kraje. A tedy 
by to také ve výsledku nemělo být dražší než doposud,“ uvedl Novotný a dodal: „Důvody, proč jsem ne-

hlasoval pro představenou koncepci, jsou v podstatě čtyři. Prvním je nejistota v poskytování stomatologické pohotovos-
ti kvůli neprojednání s Českou stomatologickou komorou. Druhým jsou výjimky pro Náměšť nad Oslavou a Velké Me-
ziříčí. Není totiž jasné, jak to bude fungovat. Třetím důvodem je souběžné fungování stanovišť záchranky ve Žďáru nad 
Sázavou – není jasné, kolik to bude stát a zda lze personálně obsadit posádky ve Žďáru i v deset kilometrů vzdáleném 
Novém Městě na Moravě. A konečně čtvrtým důvodem je nedodržený slib vzniku stanoviště záchranky ve Velké Bíteši. 
Všechny tyto argumenty mě vedou bohužel k názoru, že přesto, že koncepce mohla být dlouhodobě připravována, neby-
la věnována dostatečná pozornost předjednání této velmi choulostivé otázky pro občany kraje a nebyla zvládnuta pří-
prava na novou koncepci. Všechna jednání probíhají až za pochodu. To může vést a vede k nepochopení celého záměru 
a k znehodnocení celého návrhu kvalitní a dostupné záchranky, doplněné dostupnou pohotovostí v nemocnicích.“

Lukáš Kettner

Zlaté oči uzavírají Dvořákův triptych

Lipnice nad Sázavou (jak) • So-
chař Radomír Dvořák ukončil 
v lomu u Lipnice nad Sázavou tri-
ptych, který znázorňuje způsoby 
šmírování občanů totalitní mocí. 
V zatopeném lomu přímo nad hla-
dinou do skalní stěny vytesal reli-

éf Zlaté oči. Po Bretschneidrovu 
uchu a Ústech pravdy, které jsou 
vytesány do žulových stěn soused-
ních lomů, uzavřela bezmála čtyř-
metrová plastika Zlatých očí už 
několik let budovaný Památník ná-
rodního odposlechu. „Oči jsou dal-

ším lidským smyslem, který minu-
lý režim zneužíval,“ řekl při slav-
nostním odhalení reliéfu autor. 
Slavnostnímu odhalení byla pří-

tomna řada hostí, na skále nad lo-
mem zazpíval i pěvecký sbor Ja-
soň. „Abychom mohli plnohodnot-

ně fungovat, potřebujeme umělce, 
jako je Radomír Dvořák, dále me-
cenáše, kteří se o toto dílo také za-
sloužili, potřebujeme Hašky, aby-
chom se uměli sami nad sebou za-
smát,“ ocenil Dvořákovu práci 
hejtman Miloš Vystrčil (ODS). 

Odhalení dívkou v barvách trikolory se stalo u Dvořákova triptychu pravidlem. Foto: Luboš Pavlíček
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USNADNĚTE VAŠEMU DÍTĚTI
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.
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Nobidick 300 4x4, odpojitelný 
předek, závěs, naviják, nosiče, alu 
kola 12", variátor, pro 2 osoby vč. 

SPZ, velký stroj nyní za 128.000 Kč

Nabízíme prodej a servis značek
Access-motor, Polaris, Masai,

Emu Alltrac. Splátkový prodej.
Zkušební jízdy.

Pořádáme mezinárodní setkání
všech fandů čtyřkolek.

Sledujte náš web!!!
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info@optimi.cz • optimibrno@quick.cz • www.optimi.eu

ZASKLENÍ LODŽIE

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

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

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

VVVÁÁMM  ŠŠEETTŘŘÍÍ   TTEEPPLLOO  AA  PPEENNÍÍZZEE

Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

ZASKLILI JSME PŘES 4455 000000 BALKONŮ!ZÁRUKA 5 LET
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VYCHÁZÍME V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ!!!

999903685-01T.indd 1 9.8.2007 10:54:13
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Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.

Rychlá platba,
tel 608 444 424
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Inzertní manažer:
Klára Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail:
cernikova@ceskydomov.cz
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NÁZOR ODBORNÍKA

Větrné elektrárny na Vysočině
Ing. Daneš Burket, Ph.D.

Vysočina je oblastí často vyhle-
dávanou potenciálními investo-
ry se záměrem výstavby větrných 
elektráren. Jakmile se ale v ob-
ci takový investor objeví, rozdělí 
se zpravidla obyvatelé na dva ne-
smiřitelné tábory. Jedna skupina 
vidí ve větrníku zdroj peněz pro 
místní pokladnu a zatraktivnění 
obce, druhá pochybuje o přínosu 
takové investice a poukazuje na 
negativní vlivy stavby na životní 
prostředí.
Větrnou elektrárnu můžeme po-

suzovat z mnoha pohledů. Patří 
sem ekonomické otázky výstav-
by a provozu, vliv na ráz krajiny 
a na životní prostředí, kam může-
me zařadit i problematiku vlivu 
na zdraví obyvatel v okolí tako-
vé stavby.

Vrtule zaplatíme všichni
Z pohledu ekonomického je 

problémem vysoká počáteční in-
vestice. Investiční náklady větr-
né elektrárny jsou okolo 0,75 Kč/
kWh, zatímco například u ja-
derných zdrojů je to v průměru 
0,29 Kč/kWh. Vložené prostřed-
ky se musí navrátit v horizon-
tu deseti až patnácti let a to by 
za současné situace na trhu ne-
bylo reálné. Proto musel přispě-
chat na pomoc zákon 180/2005 
o podpoře výroby elektřiny z ob-
novitelných zdrojů, na jehož zá-
kladě Energetický regulační úřad 

stanovuje výkupní ceny elektřiny. 
Ceny jsou nastaveny tak, aby by-
la provozovatelům vodních, větr-
ných, slunečních nebo biomaso-
vých elektráren zaručena návrat-
nost jejich investice. Distribuční 
společnosti mají dokonce povin-
nost připojit takové zdroje před-
nostně do sítě a vykupovat od 
nich elektřinu za předem stano-
vené ceny. Elektřina z větru ne-
bo slunce je tak několikanásobně 
dražší než silová elektřina z kla-
sických zdrojů. Celkové zvýšení 
ceny silové elektřiny se pak sa-
mozřejmě promítá do ceny pro 
koncové zákazníky, kteří tak fak-
ticky zaplatí státní podporu obno-
vitelným zdrojům.
Z pohledu ekonomického, ale 

i ekologického, je zajímavým 
údajem poměr vyjadřující množ-
ství energie, které daný zdroj vy-
robí k celkovému množství ener-
gie, která se spotřebuje při jeho 
výrobě, výstavbě, získávání pa-
liva, provozu a údržbě. Vyjádří-
me-li tento poměr v procentech, 
zjistíme, že jaderná elektrárna 
spotřebuje v tomto smyslu 1,7 % 
energie, které vyrobí, vodní 2 %, 
uhelná 3,5 %, větrná 8.3 % a slu-
neční dokonce 9,4 %. 

Sloupy jsou v krajině vidět
Z pohledu síly větru je situa-

ce u nás pro větrné elektrárny 
nepříznivá. Podle větrné mapy 
České republiky, kterou sestavu-
je Ústav fyziky atmosféry Aka-

demie věd, nepřesahuje na vět-
šině našeho území rychlost vět-
ru 4 m/s. Lokalit, kde fouká do-
statečně je u nás velmi málo. Jsou 
soustředěny především ve vrcho-
lových partiích severních pohra-
ničních hor. Rychlost větru stou-
pá s výškou nad povrchem země. 
Proto se staví i sloupy o výšce 70 
metrů a více. 
I malé větrné elektrárny, které se 

staví v blízkosti našich obcí mají 
stožáry vyšší než 30 metrů. Nej-
vyšší stavbou na vsi je většinou 
kostelík. Je jasné, že takový sto-
žár s větrníkem je hlubokou jiz-
vou na rázu dané lokality. 
Musíme si také uvědomit, že pro 

výstavbu a následný provoz větr-
né elektrárny je třeba vybudovat 
přístupovou komunikaci, která 
může být také výrazným zásahem 
do krajiny. Nesmíme zapomenout 
na to, že stožár není jen sloup, ale 
potřebuje mohutnou základovou 
betonovou desku. 

Hlučná energie
Při provozu větrníku vznikají 

dva druhy hluku. Jedním je me-
chanický, jehož zdrojem je stro-
jovna zařízení, druhým je hluk 
aerodynamický, který vzniká při 
obtékání vzduchu kolem listů ro-
toru a při procházení listů kolem 
stožáru. Problém tohoto zvuku je 
jeho periodičnost, která může ne-
blaze působit na psychiku obyva-
tel v okolí. Druhým problémem 
je potom široký rozsah frekvencí 

těchto zvuků. Zastánci větrných 
elektráren poukazují na fakt, že 
pro kolaudaci takového zaříze-
ní je nutné měření hluku, jehož 
úroveň musí splňovat hygienické 
podmínky. Problémem jsou však 
infrazvuky, lidskému uchu nesly-
šitelné, avšak mající také vliv na 
lidskou psychiku. Lidé mohou být 
následkem působení zvuků o níz-
kých frekvencích podráždění a tr-
pět depresemi. Vzpomínám si, ja-
ké těžkosti provázely čtyři větr-
né elektrárny o výkonu 400 kW, 
postavené v roce 1995 v blízkos-
ti obce Nový Hrádek v Orlických 
horách. První problémy se obje-
vovaly už během montáže a v ro-
ce 1997 byl přerušen zkušební 
provoz pro vysokou úroveň hlu-
ku, který byl slyšet až na půl kilo-
metru vzdáleném náměstí. V roce 
2002 byla sice provedena kon-
strukční úprava, ale byl povolen 
pouze denní provoz, protože by-
ly překračovány povolené hodno-
ty hluku pro noční hodiny. 
Zastánci větrných elektráren ar-

gumentují tím, že dnešní větrné 
elektrárny jsou mnohem moder-
nější a problémy s hlukem ma-
jí vyřešené díky optimalizované-
mu tvaru listů vrtule. To je pravda, 
ale háček je v tom, že málokterý 
investor si v našich podmínkách 
může dovolit investovat něko-
lik desítek milionů korun do mo-
derní technologie nové elektrár-
ny. Namísto toho se k nám ve vět-
šině případů dováží repasované 

vysloužilé elektrárny z Rakouska 
a Německa, které na tom s hlukem 
nejsou o mnoho lépe než zmíněné 
větrníky na Novém Hrádku.

Trpí ptáci i letadla
Ještě více než lidé trpí zvířectvo 

žijící v okolí. To je důvod, proč by 
se elektrárny neměly stavět napří-
klad na trasách stěhování tažných 
ptáků. Přesto podle studie Ame-
rické asociace pro větrnou ener-
gii rozsekají ročně tamní větrníky 
30 tisíc ptáků. Řeklo by se, že na 
celé Spojené státy to není mno-
ho. Novinář a ekolog Ivan Brezi-
na v jednom ze svých článků po-
rovnal toto číslo s počtem ptáků, 
kteří zahynuli u španělského po-
břeží v důsledku havárie ropné-
ho tankeru Prestige. Tehdy zahy-
nulo 80 tisíc ptáků a havárie byla 
označována za jednu z největších 
ekologických katastrof v historii 
lidstva. Americké větrníky zabi-
jí stejné množství ptáků za nece-
lé tři roky.
Zajímavostí je, že jsou větr-

né elektrárny nebezpečím nejen 
pro živé, ale i pro ocelové ptáky. 
Česká armáda už vydala něko-
lik desítek nesouhlasných stano-
visek k výstavbě větrných elek-
tráren. Podle ministerstva obra-
ny by tak vysoké stavby omezily 
provoz vojenských radiolokátorů, 
jež jsou součástí integrovaného 
systému protivzdušné obrany ČR 
a mohly by narušovat i samotnou 
leteckou činnost.

Vraťme se ještě na chvíli k eko-
nomice. Větrné elektrárny se vy-
značují nízkou hustotou výkonu, 
takže větrná farma o celkovém 
výkonu 1000 MW (jeden blok te-
melínské elektrárny) zabere roz-
lohu 35 tisíc kilometrů čtvereč-
ních. Uhelná nebo jaderná elek-
trárna o stejném výkonu má roz-
lohu pouze několik kilometrů 
čtverečních. Pro výstavbu větr-
ných parků je tak třeba vykupo-
vat rozsáhlé pozemky, což může 
být začátkem konce celého pod-
nikatelského záměru. Dalším pro-
blémem je přenos elektřiny. Větr-
né elektrárny na severu Německa 
mají celkový instalovaný výkon 
přes 16 tisíc MW. V této části ze-
mě je nízké osídlení a tak se musí 
elektřina přenést do střední a ze-
jména jižní části země. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že ten-
to problém se nás netýká. Kámen 
úrazu spočívá v tom, že proud ne-
teče podle našich přání, ale pod-
le fyzikálních zákonů a německá 
přenosová soustava není na pře-
nášení tak velkého výkonu di-
menzovaná. Zatížení se tak pře-
náší na naši přenosovou sousta-
vu. Díky paralelním a kruhovým 
proudům jsou tak omezovány 
možné přeshraniční kapacity pro 
vývoz elektřiny z České repub-
liky na západ. Paradoxně tak na 
německé větrníky doplácí naše 
ekonomika.

autor je radní města Třebíče,
pracuje v energetice 

Vysočině hrozí stovky vrtulí

„Zastupitelstvo kraje doporu-
čuje obcím kraje Vysočina, aby 
pečlivě zvažovaly vydávání sou-
hlasu s umístěním větrných elek-
tráren (souhlasu s výstavbou ob-
jektů určených pro výrobu elek-
trické energie s využitím energie 
větru) na jejich území a vyzývá je 
k důkladnému, všestrannému po-
suzování všech s investičním zá-
měrem souvisejících ekonomic-
kých a mimoekonomických as-
pektů,“ tak přesně usnesení za-
stupitelstva zní. 
„Uvědomujeme si, že krajská 

samospráva nemůže nijak zasa-
hovat do rozhodování samospráv 
obecních. V poslední době se ob-
jevilo ale tolik situací, kdy nás sa-
mi starostové žádají o radu a po-
moc, že jsme k pomoci formou 
doporučení a revize naší územně 
energetické koncepce přistoupi-
li,“ vysvětlil hejtman Miloš Vy-
strčil (ODS). 
Hlasování zastupitelstva před-

cházela rozsáhlá diskuse. Té se 
mimo jiných účastnil i bývalý 
jihlavský primátor a současný lo-
bista Vratislav Výborný, který za-
stupuje firmu KV Venti. „Vysoči-
na má pro stavitele elektráren vý-
hodu, že je zde větrno,“ přiznal 
Výborný velký zájem investorů. 

Záměrů postavit elektrárnu jsou 
dnes v kraji stovky. Jeden takový 
schválila i malá obec Úhořilka na 
Havlíčkobrodsku a vzbudila tím 
nevoli sousedních vsí, kterým tak 
elektrárna vyroste doslova pod 

okny. „Obec má právo rozhod-
nout, zda elektrárnu podpoří,“ 
řekla Marie Brodinová z Úhořil-
ky a směrem ke krajským zastu-
pitelům dodala: „Nedělejte unáh-
lená rozhodnutí a nechejte obce, 
ať o sobě rozhodují samy.“
Hejtman Miloš Vystrčil upozor-

nil, že obce řeší něco, co samy 
nezavinily: „Energie z větrných 
elektráren je tak drahá, že by žád-
ný investor do takové věci nešel. 
Před dvěma lety ale byl schvá-

len zákon, že stát tuto elektřinu 
dotuje a vykupuje ji přednostně 
s garantovanou cenou. Z výstav-
by elektráren se tak stal veliký 
obchod a investoři teď Vysočinu 
doslova oblehli.“ Zájemci o vý-
stavbu se v našem kraji soustře-
dí hlavně na malé obce a nabízí 
jim roční desetitisícové a statisí-
cové částky do obecních pokla-
den. To pak zastupitelé zvažují, 
protiváhou bývá jen masivní od-
por občanů.

Vrtule už vyrostly u Pavlova na Jihlavsku. Foto: archiv redakce

Nevýhody větrné 
elektrárny:
• hluk a infrazvuk
• stroboskop z otáčení vrtulí
• rozsáhlé stavební úpravy mís-

ta
• nebezpečí odletující námrazy
• významný zásah do vzhledu 

krajiny
• pokles cen nemovitostí v blíz-

kosti

• malá účinnost 
• nestálost větru – nutné záložní 

zdroje
• na výrobu a instalaci se spo-

třebuje příliš velké množství 
energie

Výhody větrné elektrárny
• nevyčerpatelný obnovitelný 

zdroj
• žádné emise
• minimální údržba

Vysočina (kid) • Krajští zastupitelé doporučili 
obcím, aby pečlivě zvažovaly nabídky investorů 
na výstavbu větrných elektráren na jejich území. 
V hlasování se na tom shodli všichni členové 
zastupitelstva bez ohledu na politickou příslušnost. 

Jak mohou obce ovlivnit výstavbu větrných elektráren na svém území:
1. Jestliže mají územní plán, může investor elektrárnu postavit pouze v soula-

du s ním, umístění podléhá územnímu řízení. Tedy: je nutný souhlas obce.
2. Jestliže nemají schválený územní plán, podléhá umístění větrné elektrárny 

územnímu řízení. Tedy: je nutný souhlas obce.
3. Jestliže obec územní plán pořizuje, či mění stávající, je možné lokality prů-
myslových zón podrobněji řešit územní studií využitelnosti. Obec také mů-
že vymezit nevhodné lokality pro výstavbu větrných elektráren a v neposled-
ní řadě může vyjádřit nesouhlas s umisťováním větrných elektráren na celém 
svém katastru. Tedy: je nutný souhlas obce.
Umístění každé větrné elektrárny na Vysočině je podmíněno v každém přípa-
dě souhlasem obce, tedy zastupitelstva. Nic jiného v první fázi nehraje roli.

Ryšavý: Obce by měly 
s elektrárnami počkat
Vysočina (kid) • Náš kraj není zase 
tak vhodný pro výstavbu větrných 
elektráren. Měsíčníku Kraj Vysoči-
na to řekl člen krajského zastupitel-
stva Zdeněk Ryšavý (ČSSD).
„Odborně zpracovaná krajská 

energetická koncepce předpokládá, 
že na Vysočině by mělo být něco 
kolem 50 větrných elektráren. Vy-
chází přitom z přírodních podmí-
nek a možností výstavby. Dnes se 
ale objevují doslova nájezdy inves-
torů do malých obcí se záměry na 
výstavbu stovek větrníků. To nepo-
važuji za přiměřené,“ řekl Ryšavý. 
Zastupitelé krajské radě uložili, 

aby se zabývala strategickým do-
kumentem Program rozvoje kra-
je i energetickou koncepcí. V pra-

xi to znamená, že by odborníci 
měli určit, která místa na Vysoči-
ně jsou pro výstavbu vrtulí vhodná. 
„Podobnou studii, přímo věnova-
nou větrným elektrárnám, už ma-
jí v Plzeňském kraji a obce tak vě-
dí, zda na jejich území jde o vážný 
zájem investora, nebo o zlatokopy, 
kterým jde o státní peníze a jejich 
záměr stojí na vodě,“ vysvětlil Ry-
šavý. 
Pokud tedy starostové obcí sto-

jí o vážnou spolupráci s investory, 
měli by ještě počkat. „V ruce bu-
dou mít podklad, který určí vhodná 
a především nevhodná místa. Mys-
lím, že by bylo dobré do té doby 
neuzavírat nové smlouvy,“ doplnil 
Zdeněk Ryšavý.

Lidem se obří stožáry nelíbí
Vysočina (kid) • Bezmála dva 
tucty občanských sdružení z Vy-
sočiny a dalších podhorských ob-
lastí se obrátilo dopisem na kraj-
ské hejtmanství a také na vládu 
a příslušné instituce s tím, aby se 
pokusily dát živelnému vzniku vě-
trných elektráren nějaká pravidla. 
Doporučují převzít rámec ze ze-

mí, kde mají s výstavbou větrných 
elektráren dlouholeté zkušenos-
ti. Mezi jinými například stanove-
ní minimální vzdálenosti elektrá-
ren od obydlí, dorovnání cen ne-
movitostí, či posuzování z hledis-
ka ochrany přírody a krajiny. 
„Firmy, které teď masivně pro-

česávají snad všechny menší ves-
nice na Vysočině (i jinde v ČR) 
a lobují za své výrobky, předklá-
dají zcela neobjektivní, zkreslené 
a matoucí informace, přikrášlené 
frázemi o ekologii, jednostranně 
zaměřené hlavně na získání sou-
hlasu obcí s umístěním elektráren 
v jejich katastru,“ píší v dopise za 
občanské sdružení Krajina Vyso-
činy Ludmila Harantová a Zuzana 
Samková. Mezi hlavními výhrada-
mi jmenují občanská sdružení mi-
mo jiné fakt, že mnozí z investorů 
v podobném oboru nikdy nepod-

nikali a využívají jen příznivé do-
tační prostředí, dále pak vliv elek-
tráren na kvalitu bydlení a života 
ve vesnicích a také ochranu kraji-
ny. „Je nepochopitelné, že v době, 
kdy existuje rozsáhlá, legislativně 
ošetřená ochrana rostlin a živoči-
chů, nikdo nebere ohledy na pro-
stou nepohodu prostředí, v kterém 
má žít člověk,“ ilustrují svá tvrze-
ní autoři dopisu.
Naopak lobisté přinesli na 

hejtmanství prohlášení starostů 
z Vysočiny, kteří výstavbu elek-
tráren podpořili. Toto prohláše-
ní není nijak podepsané, podpisy 
jsou prý k dispozici v investorské 
firmě KV Venti. „Našemu souhla-
su s výstavbou větrných elektráren 
na katastrálních územích našich 
obcí předcházelo pečlivé projed-
nání s občany. V žádném případě 
se nejedná o rozhodnutí unáhlené 
a laické,“ stojí v prohlášení a dá-
le se píše: „Nepopíráme, že náš 
souhlas byl podmíněn finančním 
benefitem pro obec. V současné 
ekonomické situaci státu a stávají-
cího rozpočtového určení daní je 
to však ojedinělá šance na pravi-
delný a nezanedbatelný příjem do 
obecní pokladny.“



Správné znění tajenky zašlete na ad-
resu redakce do 18. října. Tři vyloso-
vaní obdrží zajímavé ceny. Můžete 
využít i emailovou adresu vysoci-
na@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: Jako 
město je Ledeč nad Sázavou uvá-
děno již od 1442. V XVI. a XVII. stol. 
jej proslavilo hrnčířství. Od 1656 
je známa nejstarší papírna v Posá-
zaví. Za prohlídku stojí i Mariánský 
sloup z roku 1770. Najdeme jej na 
náměstí.
Výherci z minulého čísla S. Novotný, 
Jihlava, B. Marešová, Havlíčkův Brod 
a J. Sobotková,  Žďár nad Sázavou 
získali psací soupravu, krajskou če-
pici a záložku do knihy.

Navštívíte-li Horní 
Cerekev, můžete se 

podívat na (popřípadě 
navštívit) například 

stejnojmenný zámek, 
nebo i ... (???)

Autor:
K. Lear
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�2. říjen
Láďa Kerndl & Jazz Friends, čes-
ký král swingu zazpívá za doprovo-
du své skupiny, složené z vynika-
jících muzikantů, bývalých sólistů 
orchestru Gustava Broma, Národ-
ní dům, Třebíč, 19.00

�4. říjen
Tóny nad městy, slavnostní kon-
cert, který je součástí šestého roč-
níku mezinárodního hudebního 
festivalu, účinkují italští umělci Fa-
bio Gallucci – mandolína a Anto-
nio Pilato – kytara, zámek, Chotě-
boř, 18.00
Hudební festival Mahler Jihla-
va 2007, Zjasněná noc – Terezín 
Ghetto Requiem – Schönberg, Ma-
hler, Bodorová – Komorní orchestr 
Quattro, I. Kusnjer – zpěv, presbytář 
hotelu G. Mahler, Jihlava, 18.00

�5. – 6. říjen
Podzimní knižní veletrh, tradič-
ní výstavní a prodejní akce součas-
né české knižní produkce doplněná 
soutěží, výstavou knižní ilustrace 
v Galerii výtvarného umění a dal-
ším doprovodným programem, KD 
Ostrov, Havlíčkův Brod

�8. říjen
Honza Nedvěd se skupinou, KD 
Ostrov, Havlíčkův Brod, 19.00

�9. říjen
Otevřené památky i srdce, tře-
bíčské památky se otevírají han-
dicapovaným, prohlídka památek, 
kulturní program, Divadlo Pasáž, 
Třebíč, 14.00

�12. říjen
Nezmaři, Klára Šimková, kon-
cert a křest CD, dále country zába-
va, KD Třešť, 19.30

�15. říjen
Hana Hegerová, koncert, Divadlo 
Pasáž, Třebíč, 19.00

�17. říjen
Yveta Simonová a Josef Zíma, 
koncert, Národní dům, Třebíč, 18.00

�28. říjen 
Den krajů, program na www.kr-
-vysocina.cz

�29. říjen
Vernisáž výstavy kreseb Táni Ada-
mové, výstavní síň Klubu kultury, 
Velká Bíteš, 17.00

�31. říjen
Kamelot, koncert, Národní dům, 
Třebíč, 19.00

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Vysočina se stane krajem knih

Zároveň je to veletrh nejkratší 
– trvá jen sedmnáct hodin. Pod-
zimního knižního veletrhu se zú-
častní více než 180 nakladatelů 
z celé České republiky a několik 
ze Slovenska. Prostřednictvím 
Maďarského kulturního institutu 
se veletrhu zúčastní i několik na-
kladatelů z Maďarska. 
Velkým tématem bude PEN 

klub, při jehož programech se 

čtenáři budou moct setkat s řa-
dou známých českých spisovate-
lů. Hostitelem pátečního setkání 
(Káva s PEN klubem) bude sou-
časný prezident Českého cent-
ra PEN klubu Jiří Dědeček, hos-
titelem sobotní Snídaně s PEN 
klubem bude dlouholetý býva-
lý prezident českého PEN klu-
bu Jiří Stránský (který na vele-
trhu také uvede svou novou kni-

hu, novelu Stařec a smrt). První 
místopředseda Českého centra 
PEN klubu a nejpřekládanější 
český spisovatel Ivan Klíma byl 
patronem soutěže Dopište Iva-
na Klímu, kdy úkolem soutěží-
cích bylo dokončit Klímovu po-
vídku Na veletrhu. Tři výher-
ce vybere sám autor. Česká as-
tronomická společnost udělí na 
veletrhu již pošesté cenu Litte-
ra Astronomica za literární dí-
lo, přispívající k popularizaci as-
tronomie. Letošním laureátem se 
stane ředitel Hvězdárny a plane-
tária Mikuláše Koperníka v Br-
ně Doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, 
CSc. Jeho přednáška bude sou-

částí slavnostního ceremoniálu.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův 

Brod uspořádá při veletrhu kon-
ferenci Jan Zrzavý 1890–1977. 
Konference se bude konat v so-
botu 6. října dopoledne, odpo-
ledne pak na ni naváže verni-
sáž výstavy Jan Zrzavý na Vy-
sočině. 
Na veletrhu se jako každoroč-

ně budou udílet ceny za nejkrás-
nější knihy: Cena kraje Vysoči-
na za nejkrásnější naučnou kni-
hu, Cena města Havlíčkova Bro-
du za nejkrásnější beletristickou 
knihu, Cena Tiskáren Havlíč-
kův Brod, a. s., za nejkrásnější 
dětskou knihu a Cena Evropské 

akademie pro demokracii za nej-
přínosnější knihu z oblasti poli-
tické literatury. 
Kromě už jmenovaných autorů 

se čtenáři mohou těšit na setká-
ní s Michalem Vieweghem, Lud-
víkem Vaculíkem, Ivanem Mlád-
kem, Michalem a Milošem Ne-
svadbovými, Romanem Rážem, 
Janou Štroblovou, Petrem Ko-
vaříkem, Ivanem Kopeckým, Pe-
trou Vaisovou, Pavlem Dolej-
ším, Jiřinou Tejkalovou, Petrem 
Musílkem, Michalem Dlouhým, 
Evou Talpovou, Pavlou Jazairio-
vou a na prezentaci desítek zají-
mavých knih. Podrobný program 
je na www.hejkal.cz.

Havlíčkův Brod (kid) • Už posedmnácté se bude 
5. a 6. října v Havlíčkově Brodě konat Podzimní 
knižní veletrh. Je tak úplně nejstarším a po 
pražském Světu knihy druhým největším českým 
knižním veletrhem.

Chrám v Polné 
znovu vysvěcen

Polná (kid) • Biskup královéhra-
decké diecéze Dominik Duka za 
účasti několika tisíc věřících bě-
hem pontifikální mše svaté po 
300 letech znovu vysvětil jeden 
z největších českých barokních 
chrámů, chrám Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Polné na Jihlavsku.

Foto: Luboš Pavlíček

Horácké divadlo 
v Jihlavě

68. sezona, 2007–2008
Barbora Jandová – Jakub 

Škrdla
Divadlo za čtyři sous

režie: Michael Junášek j. h.
česká premiéra: 8. září 2007

Eugéne Labiche – Jiří Vosko-
vec – Jan Werich
Slaměný klobouk 
hudba: Karel Cón

texty písní: Arnošt Goldflam
režie: Rudolf Tesáček

premiéra: 27. října 2007
William Shakespeare

Jak se vám líbí
překlad: Martin Hilský

režie: Zdeněk Černín j. h.
premiéra: 15. prosince 2007

Vladislav Vančura
Markéta Lazarová

hudba: Vladimír Franz
režie: Věra Herajtová j. h.

česká premiéra: 16. února 2008
Calderón de la Barca

Dcera vichřice
překlad: Vladimír Mikeš
režie: Pavel Palouš j. h.

premiéra: 5. dubna 2008
John Godber 

V noci jako tato 
(pracovní název)

režie: Petr Palouš j. h.
česká premiéra: 24. května 2008

více informací na www.hdj.cz

Největší česká 
ruka Petra Davida 
v porovnání s ru-
kou jeho manželky 
a oba prstýnky. Tím 
větším projde dva-
cetikoruna. 

Foto: Luboš Pav-
líček

Prstenem projde mince
Pelhřimov (kid) • To svět nevi-
děl. Prstenem na snímku projde 
dvacetikorunová mince. Největší 
snubní prsten v České republice 
je v evidenci České knihy rekor-
dů a kuriozit od září. Zlatý šperk 
má vnitřní průměr 26,5 milime-

tru a patří majiteli největší čes-
ké ruky Petru Davidovi. Ten si 
prsten o váze sedmi gramů ne-
chal vyrobit na zakázku, protože 
konfekční velikosti selhaly. Bylo 
to nutné, v září se totiž oženil se 
svojí dlouholetou přítelkyní.

Doupě (kid, haj) • Kaple na hra-
dě Roštejn, která tvoří severozá-
padní roh hradního celku, se pyš-
ní nově opravenou střechou. Do-
chované zastřešení kaple pochá-
zí z renesanční přestavby hradu, 
což potvrdilo i dendrochronolo-
gické datování dřevěné krokové 
konstrukce. 
„Veškeré rekonstrukční kroky 

byly vedeny snahou minimalizo-
vat zásahy do autentických do-
chovaných částí významné pa-
mátky. Návrat ke staršímu, tedy 
ještě původnímu renesančnímu 
vzhledu jsme, podobně jako již 
při opravě části chodby malého 
ochozu provedené v roce 2006, 
zvolili i u jejího pokračování při 

severní straně kaple,“ uvedla Ha-
na Javůrková z krajského majet-
kového odboru. 
Celá stávající dřevěná kon-

strukce byla postupně rozebrá-
na a snesena. Všechny nově vy-
robené prvky i protézované kon-
ce jsou provedeny ze smrkového 
dřeva tradičním způsobem z ruč-
ně tesaných trámů. Nová šinde-
lová krytina má důsledné dvoji-
té krytí, barva bude shodná s již 
opraveným úsekem malého ocho-
zu. Krytina střechy věžičky, žla-
by a svody jsou provedeny z mě-
děného plechu. 
Náklady na rekonstrukci střechy 

kaple přesáhly částku dvou mili-
onů korun.

Kaple má novou střechu Hejtman vítal prvňáčky ve škole

Vyskytná (kid) • Tucet prvňáč-
ků malotřídky ve Vyskytné při-
vítal do školního života hejtman 
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). 
Přinesl jim praktický dárek – 
první čtení o kraji. Žáčci slíbili, 
že na konci školního roku z no-

vé knížky hejtmanovi společ-
ně přečtou a navíc ukážou, co se 
za deset měsíců za pomoci paní 
učitelky Lenky Linhartové nau-
čili. 
První zářijový den přišlo na 

Vysočině poprvé do školy asi 

4500 prvňáčků. V regionu je 
268 základních škol, z toho 131 
úplných, 117 malotřídních a 20 
speciálních škol. Na snímku 
přebírá Martin Pejcal za prvňáč-
ky ZŠ Vyskytná malý dárek od 
hejtmana. Foto: archiv kraje
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Slavnostní setkání v aule Vysoké školy polytechnické a jeho výjimečná at-
mosféra.

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY OBRAZEM

Krajská rada s prezidentem. Radní Jiří Vondráček, radní Jaroslav Hulák, ná-
městek hejtmana Václav Kodet, hejtman Miloš Vystrčil, prezident republiky 
Václav Klaus, ředitelka krajského úřadu Simeona Zikmundová, náměstek 
hejtmana Pavel Hájek a radní Miroslav Houška.

V Havlíčkově Brodě přivítala prezidenta starostka Jana Fischerová.

Zaplněná náměstí očekávala vzácnou návštěvu. Zde jsou občané Jihlavy.

Vojáci na letecké základně v Náměšti přivítali svého nejvyššího velitele po 
vojensku.

Ve městech měli pro prezidenta připravené dárky i sousta na uvítanou. Zde 
je v Kamenici nad Lipou.

Pacovské náměstí a davy na něm. Prezident zahájil hokejovou sezonu prvním buly.

Sportovní klub aerobiku v Havlíčkově Brodě si nenechal ujít společné foto.

Starosta Polné Jindřich Skočdopole Václava Klause provedl opraveným po-
lenským hradem. Prezident se na Horáckém zimním stadionu setkal s hokejovými legendami 

Vysočiny.

Na své cestě se Václav Klaus potkal i s fenomenální rychlobruslařkou Mar-
tinou Sáblíkovou a jejím trenérem Petrem Novákem.

Jazzový koncert v Třešti patřil k nejradostnějším okamžikům návštěvy. 
Skvělá muzika a Václav Klaus v kole s manželkou hejtmana Ivanou.

Václav Klaus se zdraví s obyvateli Žirovnice. Fota: Luboš Pavlíček

Fotogalerie z návštěvy prezidenta na www.kr-vysocina.cz za-
znamenala obrovskou návštěvnost. Během prvních dní se na ni 
podívalo přes 5000 lidí. Fotogalerie je stále aktualizovaná.


