
Vznik sdružení je přirozeným 
pokračováním pravidelných se-
tkávání pěs-
tounských ro-
din, které po-
řádá kraj. „Nej-
bližším cílem 
sdružení bude 
kontaktovat co 
nejvíce rodin 
s dětmi v pěs-
tounské péči, ale i s dětmi osvo-
jenými, vytvářet pro ně příležitost 
k setkání, zábavě, ale i vzdělává-
ní. Další činnosti se budou odvíjet 
od aktivity a možností všech čle-
nů nově vzniklého sdružení,“ řekl 

krajský radní pro sociální věci Jiří 
Vondráček (KDU-ČSL).

Zatím po-
slední setkání 
rodin bylo na 
konci září v jih-
lavské ZOO. 
Děti se zde za 
doprovodu za-
městnanců od-
dělení sociál-

ních služeb krajského úřadu ba-
vily, rodiče zatím plánovali zalo-
žení spolku. Rodiny už se měly 
také příležitost poznat například 
na sportovních hrách, anebo diva-
delním představení.
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Náklad 215.000 výt i sků
ověřen audi torem SC
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Žáci vyberou nejlepšího učitele
Poprvé v historii ankety Zlatý Ámos budou krajská kola ■ Zjistí se tedy, kdo je nejoblíbenější na Vysočině

Pěstounské rodiny založily spolek

Vysočina • Letos poprvé se mohou lidé do-
zvědět, kterého učitele z Vysočiny mají žáci 
nejraději.

Vážení pomáhá
Pravidelné kontro-
ly nákladních aut jsou 
účinné. Přetížených 
kamionů v našem kraji 
postupně ubývá.  strana 2

STALO SE

LIDÉ O STÁVCE VĚDĚLI
Vysočina • Říjnový protest prak-
tických lékařů se na Vysočině obe-
šel bez problémů. Podle krajských 
nemocnic i záchranné služby by-
li pacienti předem informová-
ní, a tak zařízení nezaznamenala 
zvýšený počet zájemců o své služ-
by. Své ordinace na den zavře-
lo více než 300 praktických léka-
řů a 100 dětských lékařů. „Prak-
tičtí lékaři mají podobný problém, 
jako naše nemocnice. Minister-
stvo nutí pojišťovny vydávat ví-
ce peněz, než na pojištění vybe-
rou a ty pak nemohou lékařům 
platit včas. Proto protest lékařů 
chápeme a ve shodě s nimi tvrdí-
me, že takový systém financová-
ní zdravotní péče je nadále neu-
držitelný,“ řekl v této souvislosti 
hejtman Miloš Vystrčil (ODS).

AKTUÁLNĚ S HEJTMANEM

Vysočina • Pěstounské rodiny i všichni zá-
jemci o problematiku náhradní rodinné 
péče zakládají na Vysočině sdružení Pěs-
tounské rodiny kraje Vysočina.

Z regionu
Hejtman Miloš Vystrčil 
otevřel v Hodicích novou 
čistírnu. Po třech letech 
práce teče do potoka 
čistá voda. strana 3

Horizont 2005
Záchranáři z Vysočiny 
pečlivě nacvičovali svůj 
postup po zákeřném 
teroristickém útoku.
   strana 6

Děti si návštěvu ZOO pořádně užily. Foto: archiv kraje

Žáci základních a středních škol 
volí už potřinácté svého Zlatého 
Ámose, poprvé ale v krajských 
postupových kolech. Na Vyso-
čině převzal nad anketou zášti-
tu hejtman Miloš Vystrčil (ODS). 
Své pedagogy do soutěže přihla-
šují sami žáci. Mají čas až do 31. 
prosince. Budou pak také své kan-

didáty na veřejných kláních obha-
jovat. „Volba bude velká, zábav-
ná i trochu vážná,“ slibuje krajská 
radní pro školství Martina Matěj-
ková (ODS). Zlatý Ámos z Vyso-
činy postoupí do republikového 
semifinále a z něj se pak šest nejú-
spěšnějších kandidátů dostane do 
finálového březnového klání.

Jak přihlásit svého oblíbeného učitele do ankety Zlatý Ámos?
Přihláška musí obsahovat: 
1. stručnou charakteristiku navrhovaného kandidáta a jeho fotografii
2. popis jedné příhody s ním prožité
3. podpisy 100 osob, které s návrhem souhlasí (ve školách do 150 žáků stačí 

polovina) 
4. podpis navrhovaného kandidáta, případně i ředitele školy a starosty obce (při-

hlášku neschvalují, pouze podpisem stvrzují, že jsou o ní informováni)
Přihlášku s nominací je třeba poslat do 31. prosince 2005 na adresu: 
Klub Domino, DTA, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4 nebo e-mailem na 
zlatyamos@zlatyamos.cz. Podrobné informace a on-line přihláška je na 
www.zlatyamos.cz.

Kraj chce evropské peníze na své silnice
Vysočina • Lepší spojení me-
zi Jihlavou a Třebíčí, narovna-
ná silnice mezi Jamným a Rytíř-
skem, nová silnice u průmyslové-
ho parku Přibyslavice – Okříšky. 
To jsou příklady odstranění bola-
vých míst silniční sítě Vysočiny, 
na které chce kraj získat evrop-
ské peníze.

Regiony chtějí, aby v období 

od roku 2006 do roku 2013 moh-
ly samy vytvářet samostatné ope-
rační programy. „Ty by už braly 
zřetel na naše potřeby a v tomto 
případě umožnily souvislé opra-
vy silnic. Dosud to nebylo mož-
né, Brusel nám dotoval jen vel-
ké přestavby,“ vysvětlil krajský 
radní pro dopravu Václav Kodet 
(KDU-ČSL). 

Radní už schválili soubor akcí, 
kterých se žádost o dotace bude 
týkat. Kraj teď začal připravovat 
projekty. „Až budeme žádost po-
sílat, měli bychom mít akce při-
praveny po fázi stavebního povo-
lení. Proto pracujeme s takovým 
předstihem, například výkupy po-
zemků trvají dlouho,“ řekl Kodet. 

Kraj spravuje více než 4500 

silnic II. a III. třídy. Od státu je 
převzal ve špatném stavu a jen je-
jich nutné opravy jsou vyčísleny 
na miliardy korun. „Náš rozpo-
čet, mimochodem také určovaný 
státem, nám ale neumožňuje vyš-
ší investice do silnic než v řádech 
stovek milionů. Evropské dota-
ce jsou proto pro nás důležitým 
zdrojem,“ dodal Václav Kodet.

Přivítají mezi sebou všechny, kdo se o problematiku náhradní rodinné péče zajímají

Sdružení pěstounských 
rodin Vysočiny vzniklo 

poté, co se rodiny několi-
krát na podnět kraje se-
šly při zábavě i diskusích.

Většině stromů opadaly listy. Podzim končí a na dveře Vysočiny klepe čím 
dál hlasitěji zima. Možná to někomu z nás ani nepřipadá, ale od termínu 
konání loňských krajských voleb uplynul bez několika dní právě rok. A tak 
přestože je před Vánocemi a přestože do konce kalendářního roku zbýva-
jí dva měsíce, není od věci již nyní po prvním roce druhého volebního ob-
dobí bilancovat.
Po nejednoduchých jednáních volebních stran, které uspěly ve volbách do 
Zastupitelstva kraje Vysočina a snad je vhodné připomenout, že se jedná 
o ODS (15 mandátů), KSČM (11 mandátů), KDU-ČSL (10 mandátů), ČSSD 
(6 mandátů) a SNK-Sdružení nezávislých (3 mandáty) a prosincovém usta-
vujícím zasedání krajského zastupitelstva začala, troufám si říci, normál-
ním a kultivovaným způsobem, fungovat krajská politická scéna.
Pravidelně zasedá zastupitelstvo kraje, rada kraje, výbory zastupitelstva 
i komise rady kraje. Normálně funguje krajský úřad, řídící výbory i různé 
pracovní skupiny. Strany koaliční smlouvy (ODS, KDU-ČSL, SNK-Sdružení 
nezávislých) spolupracují, opoziční zastupitelé (ČSSD, KSČM) jsou pozor-
nými kontrolory a zároveň někdy konstruktivní jindy tvrdou a třeba i ne-
konstruktivní opozicí.
Nekřičíme na sebe, nehádáme se a často hlasujeme i v širším souladu, 
než je vymezen pravidly koaliční smlouvy. Dovolím si tvrdit, že v našem 
zastupitelstvu zatím převažuje zájem o věc nad populismem a destruk-
tivními snahami. 
Na konci čtvrtého roku prvního volebního období (v roce 2004) jsme si ja-
ko končící krajští zastupitelé říkali, že ve druhém volebním období již může 
být práce nově zvolených krajských politiků jenom lepší a jedno-
dušší. Krajský úřad je zaběhnutý, nastavené sys- témy fun-
gují. 
Otevřeně říkám, že dnes si nemyslím, že tomu 
tak je. Stručně řečeno pořád je a bude co dělat. 
Anebo naopak, když politik nechce, udělá si vol-
no, kdy potřebuje. 
Proto je dobré si co nejčastěji uvědo-
mit, že žádný politik nemá píchačky 
a nemá ani šéfem stanovené vý-
konnostní normy. Každý politik 
však má své jméno, měl by ně-
kam patřit a je nositelem od-
povědnosti před svými i jiný-
mi voliči, kteří jsou společně 
vlastně jeho jedinými zaměst-
navateli. Oni definitivně rozho-
dují, zda svoji práci dělá dobře, 
anebo zda má být po čtyřech le-
tech propuštěn.

Miloš Vystrčil
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Záchytka bude otevřena také pro ženy

Vznikne rozšířením kapaci-
ty stávající stanice v domě zdra-
ví v Jihlavě, která dnes přijímá 
jen muže. Po úpravách bude mít 
protialkoholní záchytná stani-
ce k dispozici osm záchytných 
místností, z nichž budou dvě 
přizpůsobeny alternativně pro 

zadržení žen. „Místnosti budou 
osazeny kamerovým systémem 
s možností archivace, budou mít 
dlažbu na podlahách a na zdi do 
dvoumetrové výše, zapuštěné 
turecké WC s ovládáním spla-
chovačů mimo záchytné míst-
nosti, stanice dostane novou ka-

nalizaci, elektrické rozvody, ok-
na, větrání, mříže a plánováno 
je i novější zázemí pro perso-
nál,“ říká Jan Koten z krajského 
odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví. 

Podle náměstka hejtmana 
pro zdravotnictví Pavla Hájka 
(ODS) by náklady na přestav-
bu a dovybavení zařízení nemě-
ly přesáhnout milion korun. „Po 
zkušebním provozu koncem ro-
ku je zahájení rozšířeného pro-
vozu protialkoholní záchytné 

stanice naplánováno od ledna,“ 
řekl Hájek.

Loni prošlo jihlavskou záchyt-
kou 371 mužů z Vysočiny. Podle 
dosavadního vývoje by to letos 
mohlo být i 650 lidí. V České re-
publice funguje celkem 15 pro-
tialkoholních záchytných stanic, 
některé kraje provozují více než 
jednu, někde tuto činnost suplu-
jí nemocnice. Všechny stanice 
s výjimkou jihlavské provádějí 
záchyty mužů i žen a provoz je 
většinou nepřetržitý.

Je třeba počkat na zákon
Jsou to už skoro tři roky, co kraje převzaly nemocnice od státu. Dva roky před 
tímto převzetím krajská zdravotní komise, které jsem předsedal, zjišťovala 
stav jednotlivých nemocnic v kraji. Mnohá setkání s řediteli, odboráři a za-
městnanci přinesla množství materiálů, jež mohly připravit vedení kraje na 
převzetí nemocnic. Materiály zapadly a o to větší překvapení na kraj čekalo 
po jejich hladkém převzetí. Předlužená zařízení s velkou kumulovanou ztrá-
tou a s nestabilním vedením. Po počátečním podcenění situace, nedosta-
tečné komunikaci se zaměstnanci, několikeré výměně ředitelů a jednání se 
stávkujícími zaměstnanci došlo přece jenom k tomu, co nemocnice potřebo-
valy nejvíce. Stabilní vedení, jasná pravidla hospodaření a jeho kontrola.
Po roce těchto opatření a částečném oddlužení nemocnic státem se podaři-
lo dosáhnout na vyrovnané hospodaření. Ve státním systému, který nastavi-
ly Klausovy vlády a bohužel vlády současné mnoho nezměnily, to bylo ma-
ximum, jehož se dalo dosáhnout. Příspěvkové organizace tedy jsou funkční 
a jakákoli změna právní formy nemůže těmto zařízením zlepšit hospodaře-
ní a vyčarovat další finanční prostředky. Nebudu a nechci opakovat mnohá 
úskalí, která kraj čekají při převodu na akciové společnosti. Jedno si však 
neodpustím. Celý převod je uspěchaný. Nenavazuje na žádnou zdravotní 
koncepci vedení kraje a není součástí žádného zdravotního plánu. Proto ta-
ké neexistují žádné analýzy rizik tohoto převodu a jeho finančního dopadu. 
Převod na akciové společnosti budí dojem politického úkolu, který musí být 
za každou cenu splněn. Nulová diskuze ze strany „koaličních“ zastupitelů 
na krajském zastupitelstvu je toho důkazem. Odpovědi na jasné technické, 
pracovněprávní a ekonomické dotazy opozice také. Výmluva na takzvaný 
blokační zákon je bezpředmětná. Právě naopak. Náš kraj by to mělo donu-
tit zpomalit tempo převodu. Počkat na konkrétní výsledky fungování a hos-
podaření akciových společností těch krajů, kde již fungují. Mohlo by nám to 
pomoci získat informace o potřebnosti převodu a dopadech na pacienty, za-
městnance, kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Mohla by to být šance pro 
v Evropě běžnou formu provozování zdravotnických zařízení – neziskovou 
organizaci. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zaříze-
ních je ve fázi pozměňovacích návrhů a schvalování v Poslanecké sněmov-
ně. Přichází pozdě, ale přece. Měl by dostat šanci. Vladimír Novotný

člen krajského zastupitelstva (ČSSD)

Kraje postupují správně
Analýzy odborných firem, týkající se zhodnocení stavu ekonomiky a nasta-
vení pochodů řízení u zadlužených nemocnic převzatých od státu, sloužily 
právě jako základ pro vyhodnocení ekonomické situace spolu s hospodář-
skými výsledky nemocnic za rok 2004. U pěti nemocnic v kraji Vysočina do-
šlo v průběhu roku 2004 ke snížení nákladů, a to na úrovni 130 milionů ko-
run. Je třeba si však položit otázku, za jakou cenu. Bylo to za cenu snížení 
osobních nákladů (platů) zaměstnanců nemocnic, zvýšení vnitřního zadluže-
ní zdravotnických zařízení a značného omezování investic.
Je třeba říci, že zdravotnická zařízení hospodaří v nestabilním podnikatel-
ském prostředí, kdy zdravotní pojišťovny měsíc od měsíce prodlužují do-
bu splatnosti a vláda svými nařízeními zvyšuje základní mzdové tarify, aniž 
by na navýšení těchto tarifů jakýmkoliv způsobem krajům či nemocnicím fi-
nančně přispěla, anebo nesla za tyto kroky jakoukoliv odpovědnost.
Je zcela zřejmé, že jestliže chceme naše zdravotnická zařízení zachránit 
před krachem a neohrozit tak zdravotní péči pro pacienty, musíme přejít od 
prázdných slov a věčného čekání k činům. Opozice však má jiný názor: Ne-
chvátejme, čekejme. Přitom pozitivních zkušeností s fungujícími akciovými 
společnostmi ve zdravotnictví je dostatek (v Plzeňském, Jihočeském, Králo-
vehradeckém kraji).
Čekání na Godota, ve formě schválení Zákona o veřejných neziskových 
ústavních zdravotnických zařízeních, tak jak radí kolega Novotný, se na-
štěstí nekonalo.
V těchto dnech (19. října) byl ve sněmovně návrh zmiňovaného zákona sta-
žen klubem sociální demokracie. O kvalitě předložené právní normy mluví 
její zhodnocení bývalým sociálně-demokratickým ministrem zdravotnictví 
Jozefem Kubinyim: Byl to guláš. Pavel Hájek
 náměstek hejtmana (ODS)

DISKUZE

www.kr-vysocina.cz

Partnerství pro Vysočinu je 
cyklus přednášek, seminářů 
a konkrétních aktivit, jejichž cí-
lem je vybudovat v kraji part-
nerský dialog, v němž budou 
zastoupeni všichni ti, kteří ma-
jí co říci k rozhodování o bu-
doucnosti regionu, a zajistit tak 
maximální přijatelnost a udrži-
telnost rozvojových plánů kra-
je, v nejbližším období zejmé-
na v zaměření na zvyšování ab-
sorpční kapacity při čerpání 
z fondů EU v programovacím 
období 2007–2013. Na prvním 

místě soutěže se umístil jiho-
český projekt Domov sv. Anež-
ky, jehož posláním je pomoci li-
dem s tělesným, mentálním ne-
bo kombinovaným postižením 
a psychickým onemocněním za-
členit se do běžného života. Tře-
tí místo obsadil moravskoslez-
ský projekt Třineckých žele-
záren, a.s. Program spolupráce 
se školami všech stupňů, který 
spočívá v motivaci žáků a stu-
dentů v regionu ke studiu tech-
nických oborů, zejména hutnic-
kých a strojírenských.

Partnerství získalo ocenění

Kraj hostil hasiče z Evropy

Přibyslav/Jihlava • Vzácnou návštěvu hostili hasiči z Vysočiny. Sjeli se 
sem představitelé dobrovolného hasičského hnutí z deseti evropských ze-
mí. Kromě setkání ve svém centru v Přibyslavi navštívili hasiči i sídlo kra-
je, aby k jednání využili tamní kongresové centrum a prohlédli si dispečink 
krajského hasičského záchranného sboru. Pozdravit je přišla náměstkyně 
hejtmana pro regionální rozvoj Marie Černá (SNK). Foto: archiv kraje

Přetížených kamionů už pomalu ubývá
Vysočina • Vážení kamionů mů-
že na Vysočině probíhat už na 
24 místech. Poslední čtyři ne-
chal kraj postavit letos, přišly na 
800.000 korun. „Vypadá to, že 
všechny důležité silnice v kraji 
už takové stanoviště mají, další 
místa tedy zatím neplánujeme,“ 
řekl krajský radní pro dopravu 
Václav Kodet (KDU-ČSL).

Vážení nákladních aut probíhá 
v režii jednotek centra služeb pro 
silniční dopravu ministerstva do-

pravy, kraj s nimi úzce spolupra-
cuje. „Pravidelné kontroly uka-
zují, že přetížených aut postupně 
ubývá. To je dobrá zpráva, právě 
těžké náklady jsou jednou z hlav-
ních příčin poškozování našich 
silnic,“ pochvaluje si Kodet. Kro-
mě samotného vážení kontrolu-
jí pracovníci jednotek centra také 
dodržování bezpečnostních před-
pisů, občas bývají na místě i cel-
níci, kteří prověřují samotné ná-
klady.

VÝSLEDKY KONTROLY Z 13. ŘÍJNA 2005
stanoviště váženo aut přetíženo aut

Havlíčkův Brod 9 3

Žďár 11 1

Třebíč 11 0

Jihlava 9 0

Pelhřimov 11 0

celkem 51 4

Ze Svratky mají zmizet sinice
Vysočina • Krajské zastupitel-
stvo uvolnilo 1,1 milionu korun 
na projektovou dokumentaci ak-
ce Čistá Svratka. Ta má pomo-
ci omezit výskyt jedovatých sinic 
z řeky Svratky a zejména Vírské 
a Brněnské přehrady. 

Na akci Čistá Svratka spolu-
pracují Vysočina, Jihomoravský 
a Pardubický kraj, město Brno  
a státní podnik Povodí Moravy. 
Spočívá v postupném zlepšová-
ní technologií městských a obec-
ních čistíren odpadních vod tak, 
aby byly schopny zachytit fosfá-
ty, které tvoří pro sinice doslova 
živnou půdu.

Zároveň kraje apelují na oby-
vatele, aby používali bezfosfáto-
vé prací a mycí přípravky. „Podle 
údajů, které mám k dispozici, se 
do Víru ročně dostane 20 tun fos-

foru a 600 tun dusíku. Každý z nás 
přitom může pomoci jen chvilkou 
přemýšlení při nákupu,“ říká kraj-
ský radní pro vodní hospodářství 
Ivo Rohovský (ODS).

Podobně budou kraje vyzývat 
zemědělce, aby uvážlivě praco-
vali s dusíkatými hnojivy. Až bu-
dou příčiny znečišťování vody ve 
Svratce pomocí takových opatře-
ní omezeny, počítá se s vytěže-
ním usazeného bahna v brněnské 
nádrži, které fosfor i dusík také 
obsahuje. 

Nebezpečné sinice, jejichž jed 
způsobuje alergie, zažívací pro-
blémy a vážná jaterní onemocně-
ní, se v posledních letech v Čes-
ké republice staly velkým problé-
mem a obě nádrže na řece Svratce 
jsou jimi každé léto velmi ohro-
ženy.

Vysočina • Letošní Silvestr bude v kraji zřejmě 
poslední oslavou, kterou nebude zpovzdálí zajišťo-
vat ženská záchytka. Už od prvního ledna by měla 
na Vysočině fungovat.

Soutěž v třídění odpadů má vítěze 

Vysočina • Obyvatelé 23 měst Vy-
sočiny dostali v září do svých poš-
tovních schránek startovací balíč-

ky pro třídění odpadů. Cí-
lem akce bylo poskytnout 
rady, jak a které druhy 
odpadů v domácnosti tří-
dit, a podnítit domácnos-
ti, které doposud netřídí, 
ke změně jejich posto-
je. Byly také vyhlášeny 
soutěže na podporu třídě-
ní odpadů. Ve 22 městech 
kraje se mohli lidé zapojit 
do soutěže zasláním od-
povědi na soutěžní otáz-
ku. Celkem přišlo 3215 
odpovědí, z toho 2357 

správných. Správná odpověď by-
la: Do žluté tašky přiložené v ba-
líčku se vejde až 15 sešlápnutých 

PET lahví 1,5 l. V případě Třebíče 
mělo více než 15 tisíc domácnos-
tí možnost se zapojit do samolep-
kové soutěže ve třídění PET lah-
ví. Kdo chtěl soutěžit, musel vypl-
nit svoji adresu na soutěžní samo-
lepku, kterou obdržel v balíčku, tu 
nalepit na sešlápnutou PET lahev 
a vhodit ji do kontejneru na plasty 
kdekoliv v Třebíči. Na dotřiďovací 
lince odpadů společnosti ESKO-T 
v Třebíči byly takto označené PET 
lahve vytříděny od ostatních a 14. 
října slavnostně slosovány. Příjem-
ným překvapením pro organizáto-
ry kampaně i pracovníky dotřiďo-
vací linky bylo 2183 označených 
lahví.

Výherci tří hlavních cen, cros-
sových jízdních kol, se stali Lud-
mila Tesařová z Velkého Mezi-
říčí a Lukáš Matějka z Třeště za 
SMS soutěž a Růžena Urbán-
ková z Třebíče za samolepko-
vou soutěž. Celkem bude v rám-
ci balíčkových soutěží rozděleno 
248 cen (kola, kompostéry, koše 
na třídění do domácností a trič-
ka s logem třídění). Podrobné vý-
sledky losování jsou uveřejněny 
na www.tridime-vysocina.cz. Na 
těchto stránkách jsou také uve-
řejněny průběžné výsledky sou-
těže obcí kraje Vysočina ve tří-
dění odpadů nazvané My třídíme 
nejlépe.

Pavel Gregor a Pavla Pysková z odpadové 
společnosti ESKO-T Třebíč losují výherce sa-
molepkové soutěže. Foto: archiv pořadatele

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 10. 2005 vyhlásilo tři nové grantové pro-
gramy z Fondu Vysočiny na podporu projektů z oblasti bezpečnosti informačních systémů, rozvoje 
komunikační infrastruktury a na podporu činnosti místních akčních skupin. Níže je uveden výčet 
vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou pro-
gramy realizovány:

BEZPEČNOST ICT – 500.000 Kč – program na podporu bezpečnosti informačního systému veřejné správy a komunikační infrastruktury 
(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 30. 11. 2005

WEBOVÉ STRÁNKY MĚST A OBCÍ – III – 500.000 Kč – program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury (odbor informatiky, 
Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 22. 11. 2005

LEADER VYSOČINY – 1.007.000 Kč – program na podporu místních akčních skupin pro přípravu čerpání prostředků v rámci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 2. 12.  2005

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách 
kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

INZERCE

Vysočina • Projekt Partnerství pro Vysočinu zís-
kal druhé místo v soutěži Dobrá rada nad zlato, 
kterou pořádal Národní vzdělávací fond. Ocenění 
získal v souboji 35 podobných akcí, hlasovalo při-
tom 3823 lidí.
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EXPONÁT MĚSÍCE

JAK TO VIDÍM JÁ

Názor člena 
krajského za-
stupitelstva 
Petra Kes-
la (KDU-ČSL) 
na optimali-
zaci nemocnic 
a škol.

Optimalizovat znamená udělat ta-
ková opatření, které jsou v da-
nou chvíli, ale i do budoucnos-
ti nejlepší.
V každé společnosti existovala, 
existují a budou existovat urči-
tá pravidla, z nichž některá jsou 
právně zakotvena. Psaných pra-
videl přibývá, někdy zbytečně, ně-
která naopak chybí a některá ne-
jsou optimální. To platí také pro 
zdravotnictví či školství. Koncepč-
ní řešení problémů v těchto resor-
tech již delší dobu zaměstnává 
odbornou i laickou veřejnost,ale 
také politiky, samosprávu a stát-
ní správu. V obou případech ne-
existují jednoznačná a jednodu-
chá řešení.
Ani sebelepší zákony, vyhlášky či 
usnesení se však nemohou rea-
lizovat sami. Jejich realizace je 
závislá na řadě faktorů. Jedním 
z rozhodujících faktorů při jejich 
naplnění jsou pak osobnosti, kte-
ré ovšem při absenci snahy se do-
hodnout, nemohou být samospa-
sitelné.
K řešení problémů zdravotnictví 
a školství nelze přistupovat jako 
k řešení např. DPH nebo nějaké 
stavby. Obě tyto oblasti příliš citli-
vě zasahují do života všech obča-
nů teď, v tuto chvíli, ale i do bu-
doucnosti. Nejsou pouze momen-
tální ekonomickou záležitostí,a-
le i oblastí, která silně ovlivňuje 
a bude ovlivňovat naplnění živo-
ta dalších generací ,všech občanů 
našeho státu. 
Neexistují řešení dobrá a špat-
ná,ale správná a špatná. Správ-
né řešení je i takové, jež se něko-
mu může jevit jako řešení nevhod-
né z osobních důvodů, ale které je 
nutné, které vychází z objektivní 
nutnosti. Špatným řešením je pak 
takové, jež někoho poškozuje bez-
důvodně.

Kostýmy z Horáckého divadla Jihlava
Prvním oděvem je kostým paní Kapuletové z inscenace hry Grigorie Go-
rina Mor na ty vaše rody. Režisér Michael Junášek do role obsadil hereč-
ku Taťánu Schottnerovou. Autorem výtvarného návrhu kostýmu byl hostu-
jící jevištní výtvarník Tomáš Kypta. Inscenace měla premiéru na Velké scé-
ně Horáckého divadla Jihlava v sobotu 4. dubna 1998.
Mužský kostým je krále Ludvíka XIII. z inscenace hry autorské dvojice J. L. 
Dabadi – Savary D‘Artagnan. Režisér Petr Žák do role obsadil Radka Kří-
že. Autorkou výtvarného návrhu kostýmu byla hostující jevištní výtvarnice 
Kristina Novotná. Inscenace měla premiéru na Velké scéně Horáckého di-
vadla Jihlava v sobotu 21. ledna 2001. Oba kostýmy byly vyrobeny v krej-
čovské dílně Horáckého divadla Jihlava.

www.kr-vysocina.cz

Vysočina • Rodiče dětí s autis-
mem našli od října v kraji po-
mocnou ruku. V Mateřské škole 
se speciálními třídami v Jihlavě 
se poradenství ujala nová krajská 
koordinátorka Ilona Dohnalo-
vá, která má k vykonávání této 
činnosti profesní předpoklady. 

„Budeme hledat další odborníky 
s příslušnou kvalifikací, protože 
dětí s touto diagnózou je více a je 
nám zcela jasné, že jeden koordi-
nátor na vyhledávání a odbornou 
diagnostiku pro celou Vysočinu 
je málo,“ řekl náměstek hejtmana 
František Dohnal (KDU-ČSL). 

Cílem centra, poskytujícího služ-
by pro autistické klienty, bude 
poskytování odborných a kvalit-
ních služeb, diagnostika, nabíd-
ka metodických a didaktických 
materiálů a pomůcek. Péče o dě-
ti s autismem se bez odborné po-
moci neobejde.

Děti s autismem mají poradnu

Hodice otevřely novou čistírnu
Hodice • Po třech letech příprav 
projektů, výstavby kanalizace 
a zprovoznění nové technologie čis-
tírny odpadních vod teče do míst-
ního potoka v Hodicích čistá voda. 
Obec má nejnovější čističku odpad-
ních vod na Vysočině.

Celková investice ve výši 26,6 milionu korun přesahova-
la finanční možnosti obce, jejíž rozpočet se pohybuje roč-
ně kolem 6 milionů korun. Akci tak 11,3 miliony spolufi-
nancovalo ministerstvo životního prostředí a 5,4 miliony 
kraj Vysočina. „Za takovým výčtem peněz se skrývá dva 
a půl kilometru nových kanalizačních sběračů, jež pokrý-
vají celé území obce a nová budova čistírny odpadních vod, 
včetně moderní technologie. Ta zaručuje mimořádně vyso-
kou účinnost v čištění odpadní vody,“ řekl krajský radní pro 
vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS). 

Dokončení čistírny a oprava kanalizace obci umožní 
opravit silnici Hodice – Roštejn z evropských peněz, kde 
bylo jednou z podmínek právě vybudování kanalizace pod 
silnicí. „Pomáhá se dobře těm, kteří jsou připraveni, umí 
se rychle rozhodnout a nebojí se práce. To byl příklad Ho-
dic,“ připomněl hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS), 
jenž byl jedním z čestných hostů při slavnostním uvedení 
čistírny do provozu.

Hejtman Miloš Vystrčil si společně s radním Ivo Rohovským a jihlavským primátorem Vla-
dimírem Hinkem prohlédli i běžně nepřístupné provozy nové čistírny. Foto: archiv kraje

Nové stavby mají svoje pořadí

Seznam by měl zejména pomo-
ci kraji orientovat se v potřebách 
jednotlivých ústavů sociální péče 
a domovů důchodců tak, aby po-
stupem času měli klienti kvalitněj-
ší prostředí a péči. „Mnohdy jsou 
technické možnosti staveb limitují-
cím faktorem, kdy je třeba s ohle-
dem na hospodárnost vkládaných 
investic a zajištění kvality bydlení 
hledat nejvhodnější řešení. To lze 
například nalézt ve snížení kapaci-
ty lůžek, ale i v přístavbě zařízení. 
Vždy se jedná o individuální po-
souzení s ohledem na zajištění dal-
šího chodu zařízení a jeho potřeb-
nosti v dané oblasti. Díky takové-
mu střednědobému plánu teď vi-

díme, co je třeba a je možné řešit 
hned, kde připravit projekt a kde 
stačí na zařízení v rozpočtu pama-
tovat třeba v příštích letech,“ vy-
světlil radní pro sociální věci Jiří 
Vondráček (KDU-ČSL).  

Ze seznamu jasně vyplývá, že 
prioritou jsou nové pokoje v ÚSP 
ve Zboží. Kraj zde navíc po dvoule-
tém neúspěšném dohadování s mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí 
získal příslib státní dotace. „Obec-
ně je kapacita ústavů na Vysočině 
nižší, než v ostatních krajích, nemá 
tedy smysl ve Zboží snižovat počet 
klientů, ale přistavět zde nové po-
koje. Neznamená to ale, že by se 
počet lůžek v ústavu zvýšil, klien-

ti budou bydlet ve větším soukro-
mí,“ říká Jiří Vondráček. 

Státní dotace na rekonstrukci 
ÚSP Zboží je podmíněna nejmé-
ně pětadvacetiprocentní spoluúčas-
tí kraje. O výši příspěvku teď kraj 
s ministerstvem vyjednává. „Na 
výsledku jednání závisí množství 
peněz, které budeme mít na ostatní 
investice. I v takovém rozhodování 
nám pomáhá nový plán. Jasně vidí-
me, co je prioritou a zastupitelstvo 
tak může kvalitně rozhodovat,“ do-
plnil Vondráček. Kraj ovšem ne-
chce zvyšovat kapacitu svých so-
ciálních zařízení, účelem opatře-
ní je opravdu spíše zkvalitňovat je-
jich prostředí a péči. „Byl bych rád, 
kdyby potencionální klienti sociál-
ních zařízení měli zajištěn tako-
vý systém služeb, aby mohli dlou-
ho zůstávat v domácím prostředí,“ 
prohlásil radní Vondráček.

Vysočina • Radní projednali seznam investičních 
záměrů v střednědobém výhledu ve všech 22 sociál-
ních zařízeních, zřizovaných krajem.

V listopadu už bude u konce 
velká oprava mostišťské hráze
Mostiště • Nové odběrné mís-
to surové vody a dokončená vy-
lepšení úpravny. To jsou hoto-
vé práce na mostišťské přehra-
dě, které znamenají téměř jisto-
tu, že desítky tisíc lidí nepřijdou 
o dodávky pitné 
vody. 

Nové odběr-
né místo je ví-
ce u dna a suro-
vá voda, jež do 
úpravny teče, má lepší kvalitu 
než voda z vrstev u hladiny. Vy-
lepšená technologie navíc umož-
ní snáze zpracovat surovou vodu 
horší kvality. Tyto práce si vyžá-
dal stav, kdy je v nádrži jen asi 
třetina vody kvůli narušené hrá-
zi. I na ní ale opravy pokraču-
jí podle plánu a skončit by měly 
v listopadu. Dutiny v jílovém já-
dru hráze, které za desetiletí vy-

mlela voda, firma vyplňuje spe-
ciální směsí. „Podle dosavadní-
ho vývoje se ukazuje, že zvole-
ný postup opravy bude zřejmě 
úspěšný. Navíc jsme nezjisti-
li další poruchy,“ říká krajský 

radní pro vod-
ní hospodářství 
Ivo Rohovský 
(ODS).

M o s t i š ť s k á 
přehrada záso-

buje pitnou vodou desítky tisíc 
lidí ze Žďárska a Třebíčska. Na 
porušenou hráz se přišlo koncem 
zimy a správa přehrady ihned ná-
drž upustila. Hejtman pak v ob-
lasti vyhlásil stav nebezpečí, aby 
zajistil pro nezbytné opravy tu 
nejvyšší prioritu. Příčinou poru-
chy je zejména nekvalitně pro-
vedená stavba ze šedesátých let 
minulého století.

Rohovský: Zvolený po-
stup opravy se ukazuje 

jako úspěšný

Odborníci prověří záchranku
Jihlava/Havlíčkův Brod • Situa-
ce na záchranné službě v Havlíč-
kově Brodě se zklidnila poté, co 
hejtman Miloš Vystrčil (ODS) se 
svým náměstkem pro zdravotnic-
tví Pavlem Hájkem (ODS) jed-
nali s externími lékaři a před-
nostou střediska Pet-
rem Blaťákem. Přímo 
na místě se dohod-
li na možném řeše-
ní. Hejtman zadal 
z p r a c o v á -
ní nezávislé 
analýzy si-
tuace v zá-
chranné služ-
bě a pod-
le jejích vý-
sledků kraj 
r o z h o d n e 
o dalším po-
stupu. „Před-
pokládáme, že 

analýza bude zpracovaná v prv-
ní polovině listopadu,“ říká Pa-
vel Hájek. 

V říjnu přerušili externí lékaři 
se záchrannou službou v Havlíč-
kově Brodě spolupráci. Stalo se 

tak poté, co krajský ře-
ditel odvolal z funkce 

tamního primáře. 
Záchranářům vy-
pomohli lékaři 
z okolních pra-
covišť a provo-
zu se tak přeru-
šení spoluprá-
ce nijak nedo-
tklo. Externí 

lékaři po jed-
nání s před-
staviteli kra-
je potvrdili, 
že v listopa-

du do služeb 
nastoupí.

Vysočina • Na dálnici D1 by se 
do konce roku měly objevit prv-
ní proměnné informační tabule, 
které varují řidiče před hrozícím 
nebezpečím na úseku, do něhož 
vjíždí, a doporučí jim nejbliž-
ší sjezd. Potvrdilo to Ředitelství 
silnic a dálnic ČR.

I když dálnice kraji nepat-
ří a ten za ni ani nenese odpo-
vědnost, přesto se situací na na-
ší nejrizikovější dopravní tepně 
zabývá. „Je to bezpečnostní ri-
ziko, které přímo ovlivňuje ži-
vot obyvatel Vysočiny,“ vysvět-

lil Martin Kalivoda z odboru 
sekretariátu hejtmana. V těch-
to dnech se dokončuje krajská 
studie, jež měla najít možnos-
ti technických opatření pro zvý-
šení bezpečnosti provozu na D1. 
Ze studie vyplývá, že právě pro-
měnné informační tabule, kame-
rové systémy s automatickou vi-
deodetekcí a meteohlásky by 
včasným varováním řidičů bez-
pečnosti výrazně prospěly. Byly 
by také účinným nástrojem pro 
záchranáře. 

Realizace těchto opatření je 

věcí státu. Michal Hala z ředi-
telství silnic a dálnic potvrdil, 
že na tom ředitelství už pracu-
je: „Pokud nenastanou v projek-
tu vážnější komplikace, pak ješ-
tě do konce roku osadíme první 
proměnné informační tabule. Na 
těch budou zobrazovány infor-
mace o případných nehodách, 
kolonách, ale i informace čis-
tě preventivní, například o me-
teorologické situaci.“ Podle ře-
ditelství závisí hustota osazení 
proměnných značek a rozšiřová-
ní jejich funkcí na penězích.

Jízda po dálnici bude klidnější

Dotace na sociální projekty jsou k mání
Vysočina • Krajská rada schváli-
la výzvu pro předkládání projektů 
do grantového schématu v rám-
ci Společného regionálního ope-
račního programu, jehož cílem je 
podpořit sociální integraci na Vy-
sočině. Termín pro předkládání 
žádostí je do 11. listopadu.

Grantové schéma Podpora so-
ciální integrace v kraji Vysoči-
na 2004–2006 je určeno veřej-
ným subjektům a neziskovému 
sektoru. Cílem tohoto granto-
vého schématu je zlepšit život-
ní podmínky obyvatel ohrože-
ných sociálním vyloučením, ze-

jména zvýšit jejich participaci 
na celoživotním učení a uplat-
nitelnost na trhu práce a inte-
grovat sociálně vyloučené sku-
piny do komunity a k pracovní-
mu uplatnění. Jedná se například 
o realizaci různých neinvestičně 
zaměřených programů, kurzů, 

na poradenství a na další služby 
handicapovaným občanům, v je-
jich rámci rovněž na informač-
ní a propagační činnost. Kraj má 
pro přijaté projekty  připraveny zá-
lohy formou grantu. S jeho pomo-
cí mohou překlenout dobu, než ev-
ropské peníze dostanou.
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Školy získaly 
rehabilitační pomůcky

Pomůcky koupilo speciálně 
pedagogické centrum, zůstáva-
jí tak v majetku kraje a školy 
je dostávají zapůjčené. „Napří-
klad výškově nastavitelný stůl 
a židle za 3500 korun, poloho-
vací sedací zařízení za 39.000 
korun, ale i barevná televizní 
lupa za 122.000 korun umož-
ňující slabozrakým žákům čtení 
a prohlížení obrázků,“ popsala 
nákup Marie Vašíčková z odbo-
ru školství, mládeže a sportu.

Individuální integrace v běž-
né třídě má proti umístění ve 
školách nebo třídách s upra-
veným vzdělávacím progra-
mem nezanedbatelné výho-
dy. Umožňuje dětem zůstávat 
v jejich přirozeném prostředí, 
v rodině, v běžné škole a není 
je nutné vozit do specializova-

ných zařízení, která jsou často 
velmi vzdálená od jejich domo-
va. „Jak je zřejmé z uvedené-
ho příkladu, učební a kompen-
zační pomůcky, jež usnadňu-
jí individuální integraci a které 
jsou pro ni v některých přípa-
dech dokonce nezbytné, jsou 
značně finančně nákladné. Je-
jich dlouhodobé využití v rám-
ci školy nemající speciální tří-
dy není pravděpodobné a školy 
je z těchto důvodů vesměs ne-
vlastní. Proto bude kraj podle 
schválených zásad každoročně 
přispívat systémovou dotací do 
jednoho milionu korun na po-
řízení těchto pomůcek, jež po-
mohou ke zlepšení vzděláva-
cích podmínek při individuální 
integraci,“ doplnila Marie Va-
šíčková.

Vysočina • Speciální nábytek, rehabilitační po-
můcky a další důležité věci za bezmála milion 
korun získají letos mateřské, základní a střední 
školy na Vysočině pro své handicapované žáky, 
integrované v běžných třídách. Kraj na pořízení 
těchto pomůcek poskytl dotaci.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ LESNICKÉ, DOPRAVNÍ A SLUŽEB
Na bělisku 295, 592 31 Nové Město na Moravě. Tel.: 566 615 120, e-mail: info@sos-nmor.cz, www.sos-nmor.cz

Nabídka studia ve školním roce 2006–2007

Studijní obory s maturitou:
– Management dopravy pošt a telekomunikací
– Obchodně podnikatelská činnost
– Operátorka provozu a ekonomiky dopravy
– Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
– Podnikání v technických povoláních (nástavbový obor s maturitou)
– Podnikání (tříletý nástavbový obor s maturitou)
– Dopravní provoz – železniční doprava a přeprava (tříletý 

nástavbový obor s maturitou)

Učební obory:
– Železničář/ka
– Instalatér

– Krejčí, krejčová
– Malíř
– Zedník
– Mechanizátor lesní výroby
– Mechanik-opravář pro lesní stroje a zařízení
– Truhlář

Moderní střední škola
Ubytování a stravování přímo v objektu, ideální umístění školy v krásné a klidné 
zóně města.
V rámci výuky zajišťujeme získání:
• řidičského průkazu skupiny A,B,T,C • svářečského průkazu Z-G1, Z-E1, Z-M1 
• oprávnění pro práci s hydraulickou rukou • kurz práce s motorovou pilou

Návštěva škol i jednotlivých pracovišť je možná kdykoli dle předběžné dohody.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 24. 11. 2005, 3. 12. 2005, 12. 1. 2006

588 56 Telč,
Hradecká 235

Tel.: 567 584 551

e-mail:
info@gymnsostelc.cz
www.gymnsostelc.cz

Gymnázium Otokara Březiny

a Střední odborná škola Telč

79-41-K/801 všeobecné osmileté studium
79-41-K/401 všeobecné čtyřleté studium
78-42-M/003 pedagogické lyceum
64-41-M/001 podnikání a služby

Dny otevřených dveří: gymnázium a lyceum: 1. 12. 2005 ve 13:30 hod

SOŠ a lyceum:  8. 12. 2005 a 18. 1. 2006,
8:00–17:00 hod

nabízí pro školní rok 2006/2007 tříleté obory vzdělání:
Zemědělec – hospodyňka, Opravář zemědělských strojů, 
Pekař – pekařka, Řezník – uzenář, Mlékař, Obráběč 
kovů, Zámečník, Elektrikář, Zedník, Automechanik, 
Mechanik elektrotechnických zařízení, Kuchař – číšník pro 
pohostinství, Provoz služeb, Krejčí 

a dále možnost nástavbového studia – denní i dálkovou 
formou pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání SOU
Podnikání 
Možnost ubytování a stravování.
Tel. : 566 523 241, 42, e-mail: skola@souzvm.cz, www.souzvm.cz
Den otevřených dveří 30. listopadu 2005.
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Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
zve všechny zájemce o studium na gymnáziu

ke svému informačnímu stánku na Festivalu vzdělávání
9. a 10. listopadu 2005 v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou

a na Dny otevřených dveří  23. listopadu 2005 a 10. ledna 2006.
Aktuální informace o profilu školy, o přijímacích zkouškách atd. na 

stránkách www.bigyzr.cz
Biskupské gymnázium, U Klafárku 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:566 502 470   Fax:566 628 795   sekretariat@bigyzr.cz

• PRO ŽÁKY ZŠ NABÍZÍME:
a) maturitní obory:
– gymnázium 8-leté 
– gymnázium 4-leté
– strojírenství se zaměř. na výpočetní 

a informační technologie – 4-leté
– informatika v ekonomice – 4-leté
– mechanik strojů a zařízení – 4-leté
– mechanik seřizovač – 4-leté
b) učební obory:
– kuchař–číšník pro pohostinství – 3-leté 

– zámečník, nástrojař, obráběč kovů 
– 3-leté

• PRO ABSOLVENTY MATURITNÍCH 
OBORŮ NABÍZÍME:

– ekonomika a management podniku – 3-leté 
denní studium (VOŠ)

• PRO ABSOLVENTY S VÝUČNÍM LISTEM 
NABÍZÍME:

– provozní technika, podnikání – 3-leté dálkové 
studium

Střední průmyslová škola stavební 
akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, 
Jihlavská 628

pořádá

Dny otevřených dveří
30. 11. 2005 od 9.00 do 16.00
18. 1. 2006 od 14.00 do 18.00
Studijní maturitní obory: Stavebnictví a Technické lyceum

Tel: 569 433 519, Fax: 569 427 310
http://www.stavskola.cz, e-mail posta@stavskola.cz

Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola
Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1

Dny otevřených dveří: 3. 12. 2005 (8:00–12:00 hod.), 11. 1. 2006 (15:00–17:00 hod.)
Možnost vlastního ubytování a stravování.

tel. 569 430 501, e-mail: vosiss@ledec-net.cz, webové stránky: www.gvi.cz
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Studijní obory
ve školním roce 2006/2007

✓ Technické lyceum 78-42-M/001

✓ Automatizační technika 26-44-M/001

✓ Strojírenství se zaměřením 23-41-M/001
počítačovým

✓ Strojírenství 23-41-M/001

✓ Elektronické počítačové 26-47-M/002
systémy

Den otevřených dveří se koná:
23. 11. 2005, 11. 1. 2006 a 8. 2. 2006
začátek v 16.00 hodin

Střední průmyslová

škola Jihlava

tř. Legionářů 3

586 01  Jihlava

tel.: 567 574 611

fax: 567 574 688

web: www.sps-jia.cz

e-mail: sps@sps-jia.cz
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Střední odborná škola technická, Střední odborné
učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2

Vám nabízí studium strojírenských a elektrotechnických oborů, 
o které je mezi podnikatelskými subjekty regionu stále větší 

zájem.

Kontaktní informace: tel.: 567 584 311, fax.: 567 210 261
e-mail: soupol@soupol.ji.cz, http://soupol.ji.cz,

nábor žáků: p. Marie Pytlíková 567 584 323

NABÍDKA STUDIA:

Čtyřleté studijní obory:
39-41-M/003 Mechatronika
23-45-L/001 Mechanik seřizovač
23-45-L/005 Mechanik číslově 

řízených strojů
23-45-L/004 Mechanik seřizovač 

– mechatronik

Tříleté učební obory:
25-51-H/001 Zámečník
23-52-H/001 Nástrojař

26-51-H/002 Elektrikář – 
slaboproud

26-51-H/003 Elektrikář – 
silnoproud

23-56-H/001 Obráběč kovů
23-57-H/001 Strojní kovář

Nástavbové studium:
26-41-L/505 Provozní 

elektrotechnika
23-43-L/506 Provozní technika
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Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice
nabízí vyučení těmto profesím:

zedník, truhlář, malíř-natěrač, švadlena, čalouník, brašnář-sedlář, 
kuchař, pečovatelka (práce ve zdrav. a sociálních zařízeních).

Délka přípravy je 3 roky, střední vzdělání ukončené výučním listem.

Dále nabízíme studium ve 2-leté Praktické škole.
Ubytování zajistíme na internátě, který je součástí našeho učiliště.

Kontaktní osoby: Ing. Karel Matějů, Pavel Krejča,
 tel.: 565 492 182, fax: 565 492 110,

mobil: 606 367 221, e-mail: ou_cernovice@quick.cz

ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ČERNOVICE
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SOOU řemesel a služeb a Učiliště
Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, tel./fax: 568 421 496
www.sours.cz, e-mail:sours@sours.cz, ředitel – tel./fax:568 420 117

Nabízíme žákům ZŠ pro školní rok 2006/2007
vystudování a vyučení v těchto oborech:

Den otevřených dveří 8. 12. 2005, 8.00–18.00 hod.
Bližší informace ke studijním oborům a učebním oborům na www.sours.cz

Maturitní obory čtyřleté:
• Mechanik seřizovač 25-45-L/001
• Obchodník 66-41-L/008

Učební obory tříleté:
• Krejčí – krejčová 31-58-H/001
• Prodavač – smíšeného zboží 66-51-H/004
• Řezník – uzenář pro výrobu 29-53-H/003
• Kuchař – číšník pro pohostinství 65-51-H/002
• Automechanik 23-68-H/001

• Elektrikář – silnoproud 26-51-H/003
• Instalatér 36-52-H/001
• Klempíř – stroj. výroba (Autoklempíř) 23-55-H/002
• Klempíř – stavební výroba 36-55-H/001
• Obráběč kovů 23-56-H/001
• Opravář zemědělských strojů 41-55-H/003
• Zámečník 23-51-H/001

Nástavbové studium dvouleté:
• Podnikání pro výše uvedené obory  64-41-L/524 
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Nabízíme:
žádaný a dobře prodejný produkt,

kompletní zaškolení, motivační programy,
zázemí stabilní a úspěšné společnosti.

Pro info volejte: 800 166 000
www.profireal.cz

NESTAČÍ
VÁM

VAŠE PŘÍJMY?

NESTAČÍ
VÁM

VAŠE PŘÍJMY?

!NEJVYŠŠÍ PROVIZE!
v oblasti prodeje

FINANČNÍCH PRODUKTŮ

Profireal, a.s. přijme
zprostředkovatele finančních půjček 

737 007 875
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❖ výhodné hypotéky na bydlení od
2,75% úroku

❖ Americká hypotéka (na auto,
úhradu jiných půjček,...)

❖ rychlé půjčky pro zaměstnance
i podnikatele

HYPOTÉČNÍ CENTRUM

E. Kolouchová • tel.: 777 873 810
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PŮJČKY, ÚVĚRY, 
HYPOTÉKY

PŮJČKY, ÚVĚRY, 
HYPOTÉKY

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ     
Tel. 604 245 463 SC
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AMERICKÁ PŮJČKA, ÚVĚRY, HYPOTÉKY
• bankovní i nebankovní
• i pro důchodce

Staňte se
zprostředkovateli
finančních půjček

tel:606 826 637SC
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poruch v organismu, odblokování 
příčiny nemoci nebo problému, 
kreslení léčivých obrázků.

tel.: 603 977 763
Saidlová Hana

D i a g n o s t i k a
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ÚVĚRY, HYPOTÉKY
nebankovní a bankovní

Tel: 721 816 523 SC
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
dne 7. 3. 2005 byla zahájena činnost

VETERINÁRNÍ ORDINACE
pro MALÁ ZVÍŘATA

v obci ÚJEZD 20, 592 12

 Ordinační hodiny: Pondělí–pátek 14.00–19.00
 V jiném čase: pohotovost dle domluvy po telefonu
Prováděné úkony:

� preventivní činnost (vakcinace, odčervení, odstraňování zubního kamene)
� čipování
� léčba interních nemocí
� chirurgické zákroky (kastrace, chirurgie měkkých tkání)
� ošetření akutních pacientů
� rentgenologické a sonografické vyšetření
� vyšetření krve
� možnost krátkodobé hospitalizace
� poradenství v oblasti výživy a prodej krmiv

MVDr. Ing. Zdeněk POHANKA

Mobil: 775 104 436, Telefon: 566 667 537 SC
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Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené 

pracoviště Jihlava, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
tímto podle ust. § 21 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření 
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

vyhlašuje dne 1. listopadu 2005

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na zjištění zájemce o koupi majetku:

1. budova – chata č. e. 1
stavební parcela č. 186 – zastavěná plocha a nádvoří – výměra 28 m2

movitý majetek – nacházející se v chatě
2. budova – chata č. e. 2
stavební parcela č. 185 – zastavěná plocha a nádvoří – výměra 28 m2

movitý majetek – nacházející se v chatě
vše v obci a k. ú. Řásná

Základním a jediným kritériem vyhlašovatele je 
nabídnutá kupní cena. Cena majetku uvedeného pod 

bodem 1 je 248.000 Kč a pod bodem 2 rovněž 248.000 Kč. 
Bližší informace: 

Bc. Pípová, tel. 567 551 231, e-mail: jitka.pipova@uzsvm.cz
B. Navrátilová, tel. 567 551 431, e-mail: bohdana.navratilova@uzsvm.cz
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noviny jsou součástí projektu

www.ceskydomov.cz

Inzer tní manažer:
Ester Rašíková  •   tel . : 777 789 600

e-mail: rasikova@consultants.cz



VYSOČINA – NÁŠ DOMOV Kraj Vysočina ŘÍJEN 2005 | STRANA 6

Námětem cvičení byl tero-
ristický útok za použití špinavé 
bomby. Ta právě rozmetá radi-
oaktivní materiál do okolí. Zá-
chranáři si vyzkoušeli postup 

nejen při záchraně zraněných, 
ale také při hromadné dekonta-
minaci osob, techniky a území. 

Zhruba čtyři desítky figuran-
tů z řad posluchačů Střední po-

licejní školy ministerstva vnitra 
imitovaly zraněné osoby, které 
měly navodit autentičnost nasta-
lé situace. Více než stovka zasa-
hujících profesionálů z řad hasi-

čů, chemiků, zdravotníků, poli-
cistů, ale i dobrovolných hasičů 
zachraňovala a evakuovala oso-
by po výbuchu. Záchranáři zří-
dili dekontaminační pracoviště 
a chemickou laboratoř. Veškeré 
cvičné úkony prováděli v plné 
výstroji za použití všech dostup-
ných ochranných pomůcek, včet-
ně techniky. Poslední fáze zása-

hu byla v režii 153. záchranné-
ho praporu z Jindřichova Hrad-
ce, který provedl dekontaminaci 
objektů, použité hasičské tech-
niky a simuloval asanaci zemi-
ny. „Cvičení potvrdilo potře-
bu těchto simulovaných zásahů, 
při nichž je možné prověřit sou-
činnost jednotlivých složek IZS, 
a to především v situacích, kdy 

jde právě o zásah s větším po-
čtem zraněných. Předpokládám, 
že do budoucna by se měla po-
dobná cvičení opakovat častěji, 
připravenost na mimořádné si-
tuace tohoto rozsahu je v dnešní 
době stále důležitější,“ komen-
toval cvičení hejtman Vysočiny 
Miloš Vystrčil (ODS).

Foto: Luboš Pavlíček

Záchranáři se připravovali na útok teroristů

Jihlava/Třešť • Výbuch u supermarketu v Jihlavě a následné zamoření 
radioaktivitou. Tak vypadalo letošní cvičení složek krajského Integrova-
ného záchranného systému Horizont 2005.

www.kr-vysocina.cz

Figuranti svoji roli sehráli přesvědčivě.

Výbuch u supermarketu nahlásil hejtman Miloš Vystrčil.

Hasiči od místa výbuchu odváděli ty, kteří mohli odejít po svých.

Zjistilo se, že v náloži byl uran, který znamená radioaktivní zamoření okolí.

Vondráček: Dlouhověkost je 
pro Vysočinu velmi typická

Velké Meziříčí • Paní Anděla Kučerová z Velkého Meziříčí oslavila v říj-
nu v tamním domově důchodců své 100 narozeniny. S gratulací za ní při-
jel i krajský radní pro sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
Převážnou část svého života strávila paní Kučerová ve Velkém Meziří-
čí, kam přišla se svým mužem, který zde pracoval jako ředitel gymnázia. 
V těžkých totalitních dobách se živila jako domácí dělnice a rukama jí pro-
šly kilometry pletených drátů pro místní továrnu. Vychovala dvě pracovi-
té dcery a starala se o svou domácnost, poté co se zhoršil její zdravotní 
stav, těší se z péče pracovníků místního domova důchodců. Dlouhověkost 
je pravděpodobně v rodině paní Kučerové obvyklá, neboť její bratr se dožil 
86 let a sestra dokonce 93 let. Úctyhodného věku paní Anděla prý podle 
ošetřovatelů dosáhla také díky pravidelným dlouhým procházkám do oko-
lí a především zdravé stravě. 
Domov důchodců ve Velkém Meziříčí se už dnes připravuje na další velké 
oslavy. Zhruba za rok zde budou slavit svou stovku hned dvě další obyva-
telky. „Vysočina je asi krajem dlouhověkosti. V posledních týdnech je to 
už několikátá podobná krásná oslava, které se účastním,“ řekl měsíčníku 
Kraj Vysočina s úsměvem radní Vondráček přímo v Meziříčí.

Vysočina/Francie • Pracovníci krajského odboru 
regionálního rozvoje, odboru rozvoje 
města jihlavského magistrátu a zá-
stupci krajské hospodářské 
komory navštívili salon Inno-
vact 2005 ve francouzské Re-
meši. Pokračuje tak spolupráce 
kraje Vysočina a regionu Cham-
pagne-Ardenne.

Innovact už deset let představuje inovační společ-
nosti, nové technologie, prezentuje spolupráci při 
výzkumu a vývoji mezi podnikatelskými subjek-
ty a vysokými školami, nabízí technologické par-
ky, včetně inovačních pobídek, napomáhá nalézt 
nové kontakty, ať již po stránce přenosu technolo-
gií, síťování, financování nebo rozšíření zkušenos-

tí do ostatních odvětví. Česká strana se tak měla mož-
nost seznámit s různými modely fungování spolupráce 

subjektů v rámci vědecko-technických parků, 
s podmínkami fungování podnikatel-
ských inkubátorů, s podpůrnými pro-
gramy financování. Navázala kontakt 
s univerzitou v Remeši, která by moh-

la v dalším období být partnerem Vysoké 
školy polytechnické v Jihlavě. Toto part-

nerství by se mohlo stát základním kamenem 
pro zajištění fungujícího vědecko-technic-
kého parku v Jihlavě.

Salon Innovact je otevřen i pro zahra-
niční zájemce a zástupci regionu Cham-

pagne-Ardenne nabídli podnikatelským 
subjektům, vysokým školám a dalším 

organizacím z Vysočiny možnost aktiv-
ní účasti na jedenáctém ročníku v příštím 

roce.

Technologie GPS spočívá 
ve sledování vozů přes satelit 
a předávání údajů o jejich pro-
vozu na dispečink. Bude stát řá-
dově stovky tisíc korun, jež rov-
ným dílem uhradí kraj Vysoči-
na a čtyři krajské správy a údrž-
by silnic. Pořízení GPS je také 
podmínkou státu, pro který kraj-
ské správy silnic vykonávají za 
úhradu zimní údržbu na státních 
silnicích. 

První, kdo technologii zkou-
šel, byli silničáři z Jihlavska. 
„V současné době GPS zajišťu-
jí základní činnosti, jako je sle-
dování vozidel on-line i archiv 
jednotlivých jízd, kde je mož-

né doložit výkon vozů na tra-
sách. Na základě těchto dat je 
pak možné vykázat výkony jed-
notlivých sypačů i údaje potřeb-
né pro fakturaci. Systém také 
umožňuje dispečerovi sledovat 
pohyb a průjezd vozidla daným 
úsekem a následně lze prokázat 
trasu a čas průjezdu jednotlivé-
ho vozidla, dále lze velice vý-
hodně použít vozidla v rámci 
integrovaného záchranného sys-
tému. Když vyjede sanitka a má 
také GPS, víme, kam jede a ta-
ké víme, zda je v blízkosti náš 
pluh. V případě potřeby jsme 
schopni jí vyjet naproti a upra-
vovat cestu,“ vysvětlil výhody 
systému krajský radní dopravu 
Václav Kodet (KDU-ČSL). Kraj 
počítá s tím, že počítačový pro-
gram postupně také rozšíří tak, 
aby uměl sledovat i spotřebu 
nafty a posypového materiálu.

Silničářům v zimě pomůže GPS
Vysočina • Silničáři dostanou před zimou důležité vybavení. 
Nové informační technologie GPS nejen usnadní práci a přine-
sou úspory, mohou také přispět k záchraně životů.

Sami záchranáři tedy museli projít odmořením.

Zastupitelé schválili akciovky
Vysočina • Krajští zastupite-
lé na svém říjnovém zasedá-
ní schválili založení pěti akci-
ových společností, jejich za-
kládací listiny a stanovy. Spo-
lečnosti založili za účelem 
poskytování zdravotnické pé-

če. Zároveň také odsouhlasili 
rozšíření počtu členů dozorčích 
rad těchto společností ze zá-
konných tří na šest. Jednotlivé 
politické kluby zastupitelstva, 
vyjma KSČM, do dozorčích rad 
nominovaly své zástupce.

Dispečer na vozy stále vidí a může je tak třeba poslat prohrnovat cestu sanitce

Zimní silnice Vysočiny si nezadají s těmi na horách. Foto: archiv

Náš kraj dobře spolupracuje s Francouzi



Program 
festivalu 
Modré dny
Pod záštitou hejtmana 
kraje Vysočina Miloše 
Vystrčila.
Festival Modré dny je za-
měřený především na pro-
tidrogovou prevenci. Jeho 
výtěžek je věnován na dob-
ročinné účely.

�Slavnostní zahájení 
festivalu Modré dny
1. listopadu, Dům kultury 
Žďár nad Sázavou, 19.00 
Martin Dejdar, Ali Amiri, Gába 
Al Dhábba, Petr Bende, Ondřej 
Brzobohatý, Petr Jablonský

�Benefiční koncert 
SuperStars pro Modré 
dny
2. listopadu, klub Hell, Žďár 
nad Sázavou, 19.30
Ali Amiri, Michal Hudček, Fi-
lip Jankovič, Michael Foret, 
Michaela Nosková, Monika 
Šramlová

�Rockový benefiční 
koncert Hvězdy pro 
Modré dny
16. listopadu, Dům kultury 
Žďár nad Sázavou, 18.00 
Richard Krajčo & Kryštof, Vlas-
ta Horváth & Frenzy, Ondřej 
Brzobohatý & Bůhví, Děda 
Mládek Illegal Band

Vstupným přispíváte na stav-
bu sportovního hřiště ve Žďá-
ru nad Sázavou

www.modredny.cz

Správné znění tajenky zašlete 
na adresu redakce do 18. listo-
padu. Tři vylosovaní obdrží zají-
mavé ceny.

Vyluštění z minulého čísla:
8. července 1904 byla v Pacově 
založena Světová motocyklová 
federace.

Výherci z minulého čísla Z. Pa-
vlasová, Jihlava, rodina Hav-
lova, Pelhřimov a Z. Bouda, 
Jemnice získali speciální po-
známkový blok s logem kraje 
Vysočina, psací soupravu a klí-
čenku na krk s poutkem na mo-
bilní telefon.

Horolezec Jaroš 
předvede fotky
Nové Město na Moravě • Horo-
lezec Radek Jaroš převedl svoje 
sportovní výkony na velkoploš-
ných fotografiích. Putovní výsta-
vu odstartoval v polovině října. 
Spolu s dalším fotografem Andre-
jem Macenauerem nazvali výsta-
vu Himálaj 1000 až 8848 metrů 
nad mořem. Vernisáž byla v Pra-
ze, na Vysočinu se výstava do-
stane začátkem prosince. Až do 
konce ledna 2006 bude k vidění 
v Horácké galerii v Novém Městě 
na Moravě. Celý soubor obsahu-
je 90 velkoformátových fotogra-
fických tisků, většinou o rozmě-
rech 70x50 a pět fotografií o roz-
měrech 121x90 centimetru.

Výstava obrazů
Havlíčkův Brod • Až do kon-
ce listopadu mohou návštěvní-
ci Muzea Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě vidět výstavu obrazů a ta-
piserií grafičky Šárky Benešové. 
Vernisáž výstavy byla součástí 
15. ročníku Podzimního knižní-
ho trhu. V rámci konference Li-
teratura a totalita zde přednášel 
i manžel autorky, exilový spiso-
vatel a překladatel Jan Beneš.

Hejtman ocenil naučnou knihu

7 STRANA | ŘÍJEN 2005 Kraj Vysočina VYSOČINA – NÁŠ DOMOV

www.kr-vysocina.cz

Divadlo slaví
Jihlava • Situační komedii fran-
couzského autora Francise Joffa 
Prázdniny snů uvedlo v říjnu ja-
ko třetí premiéru sezony Horác-
ké divadlo v Jihlavě. Na řadě jsou 
ještě další čtyři premiéry. Divadlo 
si tak připomíná tři výročí – v zá-
ří oslavilo deset let provozu v no-
vé budově, v říjnu 65. narozeniny 
a v listopadu to bude 155 let, co 
se v Jihlavě profesionální divadlo 
nepřetržitě hraje. Horácké divadlo 
je příspěvkovou organizací kraje.

V krajské galerii 
otevřeli expozici 
Jihlava • Až do konce listopadu je 
v Oblastní galerii Vysočiny v Jih-
lavě k vidění výstava Město a di-
vadlo. Přibližuje města, ve kterých 
profesionální divadla působí.

Včelaři vystaví 
svoje produkty
Nové Město na Moravě • Vůně 
medu je včelařská výstava, kterou 
včelaři z Novoměstska pořáda-
jí od 9. do 15. listopadu v Novém 
Městě na Moravě. Výstava před-
staví letošní jednodruhové medy 
a další včelařské produkty, včet-
ně ochutnávky. Letošek byl totiž 
pro včelaře snůškově dobrý, ne-
jen kvůli množství, ale také kvůli 
kvalitě jednotlivých druhů medu.

Otakar Štáfl
* 30. 12. 1884 Havlíčkův 
Brod, † 14. 2. 1945 Praha

Malíř, grafik, ilu-
strátor, krajinář 
z Havlíčkova Bro-
du, žil v Praze 
a přechodně, více 
než 15 let půso-
bil na Slovensku, 
převážně ve Vyso-

kých Tatrách. Slovenské velehory zob-
razoval na svých plátnech, maloval 
ale i rodný Havlíčkův Brod a pražská 
zákoutí. Byl průkopníkem novodobé-
ho moderního plakátu, tvořil knižní 
grafické listy, ex libris. Ilustroval ví-
ce než stovku knih. Je také autorem 
předlohy dvou poštovních známek 
s motivem Vysokých Tater.
Pracoval jako scénograf v Národním 
a Vinohradském divadle. Jako vedou-
cí grafického oddělení v tiskařských 
závodech Politika, Ottově i vlastním 

nakladatelství se výrazně podílel na 
knižní tvorbě. Režíroval pět filmů, 
v některých i hrál. 
Během první světové války udržoval 
blízké kontakty s předními předsta-
viteli protiválečného a protirakous-
kého odboje. Organizoval společen-
ská a kulturní setkání, výstavy a slav-
nosti v Praze, Havlíčkově Brodě i na 
Slovensku. Byl členem mnoha vý-
tvarných skupin. Inicioval a realizo-
val odhalení pomníku Karla Havlíč-
ka Borovského v Havlíčkově Brodě, 

byl autorem velké Havlíčkovské vý-
stavy v rodném městě i v Praze, při-
pravil úspěšnou oslavu 200 let hav-
líčkobrodského gymnázia. V Tatrách 
spoluzakládal symbolický hřbitov 
obětem hor u Popradského plesa. 
Otakar Štáfl byl pro svoji sociální, 
kulturní a politickou angažovanost 
za komunistického režimu odsouzen 
k zapomnění, zejména v rodné vlasti. 
Jednoho z nejvýznamnějších rodáků 
si může Vysočina opět připomenout 
až po roce 1989. 

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

Školy si nakoupí nové klavíry
Vysočina • Klavíry a piána za mi-
lion dostanou žáci sedmi základ-
ních uměleckých škol na Vysoči-
ně. Umožní to krajská dotace. 

Podle předem schválených zá-
sad na kraj přišlo 24 žádostí od 
17 základních uměleckých škol. 

Hodnotící komise z nich vybrala 
čtyři zřizované obcemi a tři zřizo-
vané krajem. „Dostanou tedy pe-
níze na opravy či nákup koncert-
ních křídel a pián. Tyto nákladné 
hudební nástroje byly také nejčas-
těji předmětem přijatých žádostí,“ 

vysvětlila krajská radní pro škol-
ství Martina Matějková (ODS).

Systémovou dotaci do milio-
nu korun se kraj rozhodl vyplácet 
kvůli tomu, že ceny hudebních ná-
strojů jsou velmi vysoké a základ-
ní umělecké školy nemají vždy 

možnost pořídit nové pomůcky 
přímo ze svého rozpočtu. První 
zkušenosti s podporou umělecké-
ho vzdělání v regionu má kraj Vy-
sočina v jihlavské ZUŠ, kam v ro-
ce 2003 pořídil koncertní křídlo 
v celkové hodnotě 400.000 korun.

Havlíčkův Brod • Cel-
kem 180 vystavovatelů, 
davy návštěvníků, řada 
knižních novinek a velký 
výběr doprovodných se-
minářů, přednášek a při-
tažlivých autogramiád. 
To byl už 15. ročník Pod-
zimního knižního trhu 
v Havlíčkově Brodě.

Slavnostní večer spojený s pře-
dáním ocenění za nejkrásnější 
knihy letošního roku proběhl pod 
záštitou hejtmana Miloše Vystr-
čila (ODS), který zároveň pře-
dal Cenu kraje Vysočina za nej-
krásnější naučnou knihu pražské-
mu nakladatelství CP Books za 
knihu Západní fronta od Juliana 
Thompsona. Kromě shrnutí nej-
důležitějších událostí na západ-
ní frontě druhé světové války od 
Dne D až do pádu Berlína, ob-
sahuje tato výpravná publikace 
ve zvláštních oddílech faksimile 
nejrůznějších dokumentů, vzta-
hujících se k dané problemati-
ce. Mezi jinými i frontové mapy 
a osobní dopisy z fronty.

Cenu města Havlíčkův Brod za 
nejkrásnější beletristickou publi-
kaci získala kniha Moniky Plšíko-
vé Opat chuligán, vydaná Karme-
litánským nakladatelstvím v Kos-
telním Vydří. Tiskárny Havlíč-

kův Brod udělily svou cenu za 
nejkrásnější dětskou knihu na-
kladatelství Albatros za publikaci 
Zuzanka autorky Daniely Krolu-
perové. Porota se rozhodla navíc 
udělit ještě svou zvláštní cenu. Tu 

předala místopředsedkyně posla-
necké sněmovny Miroslava Něm-
cová (ODS) pražským vydavate-
lům Karolinum a Pražská imagi-
nace za vydání Encyklopedie Ji-
řího Suchého.

Hejtman Miloš Vystrčil se 
v sobotu rovněž zúčastnil čás-
ti literární konference Literatura 
a totalita a pokřtil knihu Jana Ci-
mického a Zbyňka Stárka Paříž-
ská zastavení.

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil a radní Martina Matějková se zástupcem CP Books Radkem Mrkosem si pro-
hlížejí publikaci Západní fronta, oceněnou jako nejkrásnější naučnou knihu. Foto: archiv kraje

�1. listopad
Čínský národní cirkus, stadion 
Kotlina, Havlíčkův Brod, 17.00
Přehlídka středních škol, nabídka 
středoškolského studia pro žáky 
základních škol, KD Ostrov, Hav-
líčkův Brod
Vernisáž výstavy Moravská kera-
mika, Muzeum Vysočiny, Třešť

�6. listopad
Murray Schisgal: Láska, kome-
die v nastudování Divadla Bez 
zábradlí, divadelní sál DKO Jihla-
va, 19.00

�7. listopad
Teskně hučí Niagara, beseda 
o výstavě fotografií Ctibora Vele-
by, Klub kultury, Velká Bíteš, 17.00

�9. listopad
Cestou necestou s Miroslavem 
Donutilem, zábavná talk show, 
Klub kultury, Velká Bíteš, 19.00

�11. listopad
Přehlídka středních škol Vysoči-
ny, nabídka středoškolského stu-
dia pro žáky základních škol, DKO 
Jihlava, společenský sál, od 8.00 
do 18.00

�13. listopad
Martinská jízda městem, u kos-
tela sv. Martina, Třešť, 16.30

�15. listopad
Marie Rottrová se skupinou Ne-
řež, Divadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

�27. listopad
Zahájení adventu, Nám. T. G. Ma-
saryka, Třešť, 17.00

�29. listopad
Vánoční salon Fešáků, divadelní 
sál, DKO Jihlava, 19.30

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

KULTURNÍ TIPY
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U hotelu bude biatlonový areál

V první etapě by stavba měla 
spolknout 31 milionů korun. Cel-
kové náklady dosáhnou 87 milio-
nů korun. Na financování se bu-
de podílet stát, kraj Vysočina, 
Nové Město na Moravě i samot-
ný klub.

Biatlonová trať by měla spl-
ňovat požadavky na pořádání 
vrcholných světových závodů. 
Novoměstští věří, že se jim po-
daří uspořádat mistrovství svě-
ta v biatlonu nejpozději v ro-
ce 2012. „Prakticky už 7. září 
jsme začali pracovat. Stavba je 
rozdělená na dvě etapy. Ta prv-
ní by měla skončit už v listopa-
du letošního roku,“ uvedl před-
seda organizačního výboru Zla-
té lyže Petr Honzl. Stavba biat-
lonového areálu bude pokračovat 
na jaře roku 2006. Letos by měli 
v Novém Městě na Moravě stih-
nout postavit dvě tribuny pro čty-
ři tisíce diváků. Poprvé by je měli 
prověřit diváci na závodu Světo-
vého poháru v klasickém lyžová-
ní 30. a 31. prosince 2005. „Bude 
to ale hodně složité. Část stadio-
nu, kde bude tribuna a další zá-
zemí, musíme zvýšit. Celá stavba 
bude stát na 112 šestimetrových 
betonových pilotech,“ upřesnil 
Honzl. Vedle tribun vyroste mo-
derní zázemí pro pořádání svě-
tových závodů. Poslouží závod-
níkům, servismanům, dopingové 

laboratoři a také samotným divá-
kům. 

Nový sportovní areál bude mít 
vlastní trafostanici, rozšíří se 
i čerpací stanice na vodu, ze které 
se vyrábí technický sníh. Kromě 
toho probíhají úpravy části tratí 
a příjezdových cest.

Ve druhé etapě, která začne na 
jaře příštího roku, bude v areálu 
postupně růst samostatná střelni-
ce. Ta bude stát v místě součas-
ných tenisových kurtů. Střelni-
ce bude stát pět a půl milionu ko-
run. O podpoře výstavby moder-
ního sportovního stánku, který by 
měl přinést i další využití, by mě-
li v listopadu rozhodovat také za-
stupitelé kraje Vysočina. 

Kromě biatlonového areálu 
u hotelu SKI pokračuje rekon-
strukce skokanských můstků na 
Šibenici. Dva můstky budou mít 
umělý povrch, takže na nich bude 
možné pořádat závody celoroč-
ně. Stavba se ale deset dnů před 
kolaudací dostala do problémů. 
Chybělo sedmdesát metrů umě-
lé hmoty na doskočiště. „Naštěs-
tí se nám podařilo zorganizovat 
rychlou dodávku hmoty z Finska, 
prostřednictvím našich partnerů 
z Lomnice nad Popelkou. Ale by-
ly to tři probděné noci,“ konstatu-
je Petr Honzl.

Novoměstský Sportovní klub 
lyžování má hotový harmono-
gram soutěží v běhu na lyžích pro 
léta 2006 až 2007 a od zimy 2007 
i pro biatlon. Pojede se v něm ev-
ropský pohár, mistrovství Evro-
py i světa juniorů. Nejbližší svě-
tové závody se pojedou v No-
vém Městě poslední dva dny to-
hoto roku.

Slavnostního položení základního kamene se ujal náměstek hejtmana Franti-
šek Dohnal. Foto: Luboš Pavlíček

Už za dva roky se na tratích v Novém Městě pojedou první biatlonové závody

Nové Město na Moravě • Sportovní klub lyžování zahájil mo-
dernizaci lyžařského areálu u Hotelu SKI. O tu usilují novo-
městští lyžaři od roku 2004. Hlavním záměrem je především 
postavit zcela nový biatlonový areál.

Jihlavští běžci získali bronz

Do mužského závodu nastoupili 
jihlavští závodníci ve stejném slo-
žení, v jakém štafetové závody bě-
hají už více než sedm let. Na prv-
ním úseku se na startovní čáru me-
zi téměř padesátku dalších štafet 
postavil Milan Venhoda. Svůj úkol 
– udržet se mezi nejlepšími a pře-
dávat s co nejmenší ztrátou – splnil 
beze zbytku. Po většinu závodu se 
držel ve vedoucí skupině a nakonec 

předával Markovi Prášilovi na de-
váté pozici v kontaktu s ostatními 
soupeři a jen minimální ztrátou na 
čelo závodu. Prášil na druhém úse-
ku zaběhl excelentní závod. Velmi 
rychle se propracovával dopředu 
a již ve dvou třetinách své trati se 
dostal do čela a vedení udržel až do 
předávky finišmanovi Janu Lauer-
manovi. Toho na posledním úse-
ku čekal nelehký úkol. Sice vybí-

hal na prvním místě, ale v patnác-
ti vteřinách za ním vyběhla trojice 
pronásledovatelů. Jak poznamenal 
po závodě: „Velmi brzy jsme se se-
běhli a všichni čtyři běželi až zhru-
ba do poloviny trati společně. Vě-
řil jsem, že pokud poběžíme spolu, 
tak to bude hodně rychlé a zezadu 
nás nikdo další nedoběhne.“

Druhá polovina trati byla po 
mapové stránce velmi obtížná, ve-
doucí čtveřice se rozdělila a kaž-
dý kromě pozdějšího vítěze Pro-
cházky lehce chyboval. Na cílové 
čáře tedy byl nejrychleji Procház-
ka z Pragy Praha, na druhém mís-
tě skončila štafeta Žabovřesk Br-

no a jen půlminutu za nimi protnul 
cílovou čáru na třetí pozici finiš-
man Jihlavy Lauerman a získal tak 
pro klub dosud historicky nejlep-
ší umístění. Po loňském čtvrtém 
místě, se jihlavskému triu koneč-
ně splnil dlouholetý sen a cíl zís-
kat vytouženou medaili.

V závodě žen si jihlavské závod-
nice mezi třicítkou štafet vedly také 
velmi dobře. Trojice Kamila Jirků, 
Petra Palátová a Barbora Chudíko-
vá běžela velmi vyrovnaně a to jim 
vyneslo konečnou osmou příčku. 
Podobně jako u jejich mužských 
kolegů se jedná o historicky nejlep-
ší umístění na mistrovství ČR.

Chvaleč, Jihlava • Na začátku října se podařil jih-
lavským orientačním běžcům husarský kousek. 
Na Mistrovství České republiky štafet se v Chvalči 
v Podkrkonoší umístili na skvělém třetím místem.

Kulovaná třetí
Havlíčkův Brod • První říjnovou 
neděli skončil II. ročník meziná-
rodního šachového festivalu Open 
Vysočina 2005. Na programu by-
la devátá kola třech turnajů. V po-
lofinále mistrovství ČR mužů a mi-
strovství ČR juniorů remizoval ve-
doucí hráč Šimáček s velmistrem 
Polákem a oba si tak zajistili po-
stup na finále v Brně. Tento postup 
si vybojoval i Bernášek výhrou 
nad velmistrem Vokáčem a Cvek 
nad Ivo Příborským. Mistrem ČR 
do 20 let se stal Bernášek před Ro-
jíčkem a Kaňovským. V katego-
rii do 18 let se stal mistrem repub-
liky Rojíček před Janem Příbor-
ským a Martinem Petrem. Na mi-
strovství ČR žen a mistrovství ČR 
juniorek vyhrála Kubíková s Valíč-
kovou, zatímco Bálková pouze re-
mizovala s Marečkovou. Kubíko-
vá se tak stala mistryní republiky 
v kategorii žen, juniorek do 18 i do 
20 let a Bálková získala ve všech 
třech kategoriích stříbrnou medaili. 
Bronz v kategorii do 20 let získala 
Kulovaná (kraj Vysočina) a v kate-
gorii do 18 let Pertlová.

Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava
vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do grantových schémat 
v rámci Společného regionálního operačního programu pro:

Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů 
v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina  
Č.: V/MSP/SROP/1.1/2/2005
a pro
Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů  
v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina 
Č.: V/DP/SROP/1.1/2/2005
1. Číslo výzvy: 02 
2. Priorita programu: 1 Regionální podpora podnikání

Opatření priority: 1.1.Podpora podnikání ve vybraných 
regionech 

3. Plné znění výzev naleznete na: www.vysocina-finance.cz
4. Podrobné informace nutné pro zpracování žádosti jsou uvedeny 

v „Pokynech pro žadatele a příjemce podpory“, které jsou 
uveřejněny na webové stránce www.vysocina-finance.cz  

5. Příjem žádostí: 
● Od 5. října 2005 do 30. listopadu 2005, do 12.00 hod.

u Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů
● Od 5. října 2005 do 5. prosince 2005, do 12.00 hod.

u Grantového schématu na podporu malých a středních
podnikatelů

6. Místo pro osobní příjem žádostí je:                                
Regionální kancelář CzechInvestu, Komenského 31, Jihlava
Ing. Dagmar Strnadová, Ing. Iva Zabloudilová
tel.: 567 155 197, 198, e-mail: jihlava@czechinvest.org

Kontaktní osoby pro 
poskytování informací 
o programu:

Martina Kršňáková, 
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, 
tel. 564 602 546, e-mail: 
krsnakova.m@kr-vysocina.cz

Ing. Stanislava Lemperová, 
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, 
tel. 564 602 532, e-mail: 
lemperova.s@kr-vysocina.cz

Ing. Dagmar Strnadová 
a Ing. Iva Zabloudilová, 
Regionální kancelář Czech-Investu, 
Komenského 31, Jihlava,
tel. 567 155 197, 198, e-mail: 
jihlava@czechinvest.org
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