
Za havarijní označila studie stav 
22 procent krajských silnic, dal-
ších 32 procent je pro dopravu 
nevyhovujících. Kraj má v majet-
ku 4608 kilometrů silnic II. a III. 
třídy, ve špatném stavu je z velké 
části zdědil po hospodaření stá-
tu. Nutné opravy by si vyžádaly 
přes šest miliard korun, to je ale 
nad možnosti krajského rozpoč-
tu. „Rekonstrukce silnic jsou na-
ší prioritou. Do nových úseků se 
ve větší míře pustíme v případě, 
že na ně získáme evropské dota-
ce,“ říká radní pro dopravu Vác-
lav Kodet (KDU-ČSL) s tím, že 
radní teď uvažují o úvěru. „Ně-
které kraje k půjčce na opra-
vy silnic už přistoupily,“ dodal 
Kodet. Nejhorší silnice jsou na 

Třebíčsku. V havarijním stavu je 
43 procent z nich. Naopak řidiči 
na Pelhřimovsku se setkají jen se 
dvěma procenty takových silnic. 
Kromě dědictví po státním hos-
podaření je jednou z příčin špat-
ného stavu krajských silnic ta-
ké mimořádně hustá silniční síť. 
Víc kilometrů má ve vlastnictví 
už jen Středočeský kraj. Vysoči-
na má totiž řídké osídlení, obyva-
telé jsou rozptýleni v největším 
množství v malých obcích, a tak 
je silniční síť značně rozsáhlá. 
Přitom takový stav se nijak neod-
ráží v příjmech do krajského roz-
počtu. „Ostatní kraje zkrátka mají 
méně kilometrů silnic a mohou si 
na ně dovolit vyčlenit víc peněz,“ 
vysvětlil Václav Kodet.
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Hráz přehrady už je bezpečná
V létě lidé nepřišli o pitnou vodu ■ Kraj byl připravený na nejhorší a v pohotovosti byl i záchranný systém

Kraj najde peníze na opravu silnic

Mostiště • Dobrá zpráva: Lidé, kterým 
teče z kohoutků voda z Mostišť, už mo-
hou mít klidné spaní. Ještě lépe se bude 
spát všem, kteří bydlí u řeky pod nádrží. 
Hráz je opravená, utěsněná a bezpečná.

Úspěch webu
Krajské webové stránky 
ocenila nezávislá 
organizace Otevřená 
společnost jako nejlepší 
v republice.  strana 2

STALO SE

BOSCH PŘISTAVĚL HALU
Jihlava • Hejtman Miloš Vystrčil 
(ODS) otvíral na konci října v Jih-
lavě novou výrobní halu společ-
nosti Bosch Diesel. Firma je největ-
ším zaměstnavatelem na Vysoči-
ně a novou halu stavěla asi deset 
měsíců. „Samozřejmě jsme rádi, 
že se společnosti Bosch na Vysoči-
ně daří. Zároveň si však uvědomu-
jeme, že neustálý rychlý rozvoj fir-
my zvyšuje nároky na dobudování 
infrastruktury Vysočiny, a zejména 
pak města Jihlavy. Pokud máme 
podporovat rozvoj průmyslu, pak 
současně s tím musíme podporo-
vat i rozvoj infrastruktury měst,“ 
řekl při slavnosti Miloš Vystrčil. 
Součástí ceremoniálu bylo i pře-
dání šeku na padesát tisíc eur spo-
lečností Bosch Diesel kraji Vysoči-
na na koupení nové, plně vybave-
né sanitky pro krajskou zdravotní 
záchrannou službu.

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Vysočina • Polovina krajských silnic je ve špat-
ném stavu. Vyplynulo to ze studie, kterou u od-
borné firmy nechal zpracovat kraj.

Nový radní
František Dohnal 
se stal prezidentem 
NKÚ. V krajské radě 
jej zřejmě  nahradí 
Miroslav Houška. strana 3

Oslavte Vánoce
Program oslav Vánoc, 
kterou 19. prosince 
pořádá kraj ve svém 
sídle na Žižkově ulici 
v Jihlavě.  strana 4

Řidiči mají na některých silnicích plné ruce práce. Foto: Luboš Pavlíček

Rozsáhlejší průsaky u pravého 
břehu zjistila obsluha hráze při 
pravidelných kontrolách před ro-
kem. Porucha byla natolik závaž-
ná, že Povodí Moravy ihned při-
stoupilo k rozsáhlému upuště-
ní nádrže. Zároveň kraj, Povodí 
Moravy a odborníci začali hledat 
nejlepší způsob opravy. Hráz je 
sypaná, z kamene a má jílové těs-
nicí jádro. Právě to bylo naruše-
né, a tak oprava spočívala v do-
plnění jádra speciální směsí, pod 
tlakem a v několika místech. 
Krajský hejtman také zřídil pra-

covní skupinu, složenou ze zástup-
ců kraje, krajského úřadu a odbor-
níků. Ta opravu pečlivě sledovala. 
„Situaci nebylo možné účinně řešit 

běžnou činností správních úřadů 
a složek integrovaného záchran-
ného systému. Nebylo možné žád-
ným způsobem zajistit rychlé za-
hájení neodkladných zabezpečo-
vacích prací pro odvrácení hava-
rijního stavu ještě letos. Hejtman 
proto vyhlásil na 30 dnů stav ne-
bezpečí pro část území Vysočiny, 
kde se nachází hráz vodního díla 
Mostiště. Vzhledem k tomu, že se 
v průběhu 30 dnů stále nepodařilo 
zmírnit rizika, prodloužil hejtman 
stav nebezpečí se souhlasem vlá-
dy o dalších 30 dnů,“ popisuje 
krajský radní pro vodní hospodář-
ství Ivo Rohovský (ODS) drama-
tické jaro a léto.
 (pokračování na straně 2)

Hejtmanství pořádá vánoční oslavu
Jihlava • Vánoční dekorace pro in-
spiraci, ochutnávka cukroví, anebo 
možnost nechat 
si zabalit vlastní 
vánoční dárky. 
To čeká na kaž-
dého, kdo se při-
jde 19. prosince 
podívat do sídla kraje na Žižkově 
ulici v Jihlavě.

Kraj zde už poněkolikáté pořá-
dá akci Barevné Vánoce. K ní pa-

tří zdobení vá-
nočních stromků 
v režii krajských 
domovů důchod-
ců, středních škol 
anebo ústavů so-

ciální péče, nebo výroba netradič-
ních vánočních ozdob a dekora-

cí. Studenti předvedou také balení 
dárků a zároveň všem, kdo budou 
o takovou službu mít zájem, nabízí 
zabalení dárků přinesených. 
K vidění a k ochutnání bu-

dou i ukázky vánočního cukroví 
a k dispozici recepty na originál-
ní druhy. Klienti sociálních zaří-
zení nabídnou své rukodělné prá-
ce a každý si tak bude moci odnést 

dárek pro někoho blízkého. Ná-
vštěvníci Barevných Vánoc také 
mohou vánočním dopisem přímo 
na místě oslovit krajského hejtma-
na se svým přáním. Třem vyloso-
vaným pak budou přání splněna.
Barevné Vánoce začínají v síd-

le kraje na Žižkově ulici v Jihla-
vě 19. prosince v 9.30 a trvají až 
do 17.00.

Nastal čas adventní, čas očekávání i zamyšlení. Je to již rok, kdy 
začalo pracovat nově zvolené zastupitelstvo kraje. V roce 2005 
jsme poprvé rozhodovali o svých prostředcích na komunikace, 

hledali způsob, jak zmírnit nepříznivé podmínky ve zdravotnických za-
řízeních, řešili jsme stovky rozhodnutí potřebných pro zajištění cho-
du kraje a života lidí v něm. Pokračovala podpora nejrůznějších aktivit 
neziskových organizací, občanských sdružení a zájmo-
vých organizací z Fondu Vysočiny. Jsem přesvědčen, 
že všichni zastupitelé rozhodo- vali se snahou na-
jít to nejlepší řešení. Jednání byla někdy napjatá, ne 
vždy jsme se shodli, ale vždy se jednalo korektně. 
Vážím si toho a chci za to svým kolegům a kole-
gyním v zastupitelstvu kraje po-
děkovat. 
Advent je i dobou naděje 
a očekávání svátků vá-
nočních. Přeji tedy všem 
občanům našeho krás-
ného kraje, aby si tento 
čas užili nejen předvá-
nočním shonem a sta-
rostmi, ale i radostí 
ze společné blízkosti. 
V rodinách, obci i kra-
ji. Aby svíce, zapalova-
né na adventním věnci, 
prozářily světlem rado-
sti i jejich srdce.

Jaroslav Hulák
radní kraje Vysočina

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz

Radní Ivo Rohovský při pravidelné kontrole postupu prací na hrázi. Foto: Luboš Pavlíček

BAREVNÉ  VÁNOCE
19. prosince
9.30–17.00

SC 10320/1

Obce postižené povodněmi 
získají finanční pomoc
Vysočina • Na odstranění škod 
po záplavách dá letos kraj Vyso-
čina devíti obcím 1,2 milionu ko-
run. Podle zásad, které zastupi-
telstvo schválilo už v roce 2002, 
obce dostanou dotace na škody, 

které mají přímý vliv na chod ob-
ce a přitom je nemůže zaplatit ze 
svého rozpočtu. Peníze letos zís-
kal například Žirov a Kojčice na 
Pelhřimovsku, nebo Maleč na 
Havlíčkobrodsku.
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(pokračování ze strany 1)
Nádrž slouží především jako té-

měř nenahraditelná zásobárna pit-
né vody pro 70.000 obyvatel Vel-
komeziříčska a Třebíčska. To byl 
další závažný problém. Poloprázd-
ná nádrž totiž v létě musela dodá-
vat kvalitní pitnou vodu i přes to, 

že snížená hladina by se v hor-
kých dnech stala příčinou prud-
kého zhoršení kvality surové vody 
pro místní úpravnu. Na nejčernější 
variantu naštěstí nedošlo, kraj byl 
ale připravený. Nechal na místo 
převézt mobilní účinnou úpravnu 
a zároveň připravit nouzové záso-

bování obyvatel. Úpravna dostala 
novou technologii, která zvládne 
vyčistit i horší surovou vodu. Na-
víc u dna nádrže vyrostlo i nové 
odběrné místo, protože surová vo-
da u dna je zpravidla v lepší kva-
litě než voda u hladiny. „Krajské 
zastupitelstvo v květnu schválilo 

pětimilionovou dotaci investorovi 
těchto úprav, tedy Svazu vodovo-
dů a kanalizací Žďársko,“ připo-
mněl Rohovský.
Hráz je v těchto dnech tedy už 

bezpečná a pitná voda pro desít-
ky tisíc lidí není ohrožená. No-
vé těsnění jádra vyzrálo a Povodí 

Moravy už požádalo krajský úřad 
o svolení k postupnému napuště-
ní nádrže. Na jaře ještě dostane 
koruna hráze nový povrch a nové 
kamenné ostění. 
Hráz mostišťské přehrady vy-

rostla v údolí řeky Oslavy nad 
Velkým Meziříčím počátkem še-

desátých let minulého století. Je-
jí průřez je nezvykle úzký, a to je 
pravděpodobnou příčinou loňské 
poruchy. Jak se k vrcholu stav-
ba postupně zužovala, nevešly se 
mezi stěny těžké stroje, které mě-
ly jílové jádro zdusat. Jádro tedy 
zůstalo příliš řídké a podle odbor-
níků u vrcholu nebyl použitý ani 
kvalitní materiál. Během čtyřice-
ti let pak voda vymlela v jílu roz-
sáhlé dutiny a hráz začala prosa-
kovat.

www.kr-vysocina.cz

Kraj má nejbohatší webové stránky v ČR
Webové stránky Vysočiny jsou tak nejúplnější a nejote-

vřenější v republice. Vyplynulo to z výsledků projektu In-
foliga, který srovnával informační obsah webů českých 
úřadů. Kraj Vysočina získal pomyslnou první příčku. 
Průzkum, pořádaný o.p.s. Otevřená společnost, po-

rovnával stránky 142 subjektů, tedy všech 14 krajských 
úřadů, 71 bývalých okresních měst a dalších měst, obcí 
a městských částí. Zaměřil se nejen na úplnost informa-
cí, ale také na jejich přístupnost, srozumitelnost a pří-
stupnost archivů. „Srovnává reálný informační obsah. 
Měření se provádí z hlediska otevřenosti procesu roz-
hodování, protikorupčních nástrojů, informací o osob-
ní odpovědnosti představitelů, tedy například záznamy 
jednání a hlasování, přehledy veřejných zakázek. Měře-
ní není citlivé na politické, výtvarné, zobrazovací, mar-
ketinkové a další podobné působení webových stránek. 
Nezapočítávají se informace neúplné, filtrované, napří-
klad jde-li jen o výběr informací, výtah ze zápisu a po-
dobně,“ vysvětlil poradce pro otevřenost veřejné správy 
Oldřich Kužílek. 
„Od počátku jsme náš web chápali jako nástroj k posky-

tování informací a ne jako výkladní skříň našich úspěchů. 
Proto je tam všechno, co se na web umístit dá. Navíc na-
ši informatici neustále pracují na vylepšování a zdokona-
lování stránek tak, aby se v nich dalo snadno orientovat,“ 
říká šéf sekretariátu hejtmana Martin Kalivoda a dodává: 
„Úspěch je cennější o to, že jej pořádá skutečně nezávis-
lá a renomovaná organizace, která klade důraz na otevře-
nost, jako nejlepší nástroj v boji proti korupci.“

Region se předvedl americkým cestovkám
Vysočina/Montreal • Zástupci 
více než stovky amerických ces-
tovních kanceláří viděli v rám-
ci kongresu své asociace ASTA 
v kanadském Montrealu to nej-
lepší, co naše regiony turistům 
nabízí. V tříčlenné minidelega-
ci z Vysočiny byla i náměstkyně 
hejtmana pro regionální rozvoj 
Marie Černá (SNK).
V doprovodném programu kon-

gresu se ve velkém stánku předsta-
vilo 11 ze 14 českých krajů. Česko 
si přitom díky příspěvku z Bruselu 
mohlo dovolit poměrně rozsáhlou 
prezentaci. Na kongresu se před-
stavila naše republika jako jediná 
ze všech evropských zemí. „Naše 
úsilí, věnované této akci, se vypla-
tilo. Kraje, které z nejrůznějších 
důvodů do Montrealu nejely, na 
prezentaci jakoby neexistovaly,“ 
vysvětluje Marie Černá.
Celá akce byla velkou pozván-

kou pro americké touroperátory na 
kongres nazvaný ASTA Internatio-
nal Destination Expo, který bude 
v březnu příštího roku v Praze. 
Zástupci agentury CzechTou-

rism, která českou účast zajišťo-

vala, jednotlivé regiony americ-
kým cestovkám představili pro-
střednictvím nejvýznamnějších 
pamětihodností. „Náš kraj byl 
charakterizován zejména čistou 
přírodou, památkami UNESCO 
a spojením židovské a křesťan-
ské kultury. Ukázalo se, že je to 

cesta správným směrem, ohlasy 
byly velmi příznivé,“ říká Černá 
a dodává: „Účelem bylo ukázat, 
že Česká republika není jen Pra-
ha, ale také celá řada dalších zají-
mavých míst.“ Český den na kon-
gresu navštívil také ministr pro 
místní rozvoj Radko Martínek.

Kromě samotné expozice pořá-
dala česká strana také společen-
ské odpoledne a večerní recep-
ci. Té se účastnilo na 2000 lidí. 
„Společenským večerem prová-
zel Otto Jelinek, náš bývalý re-
prezentant v krasobruslení a své-
ho času i ministr kanadské vlády. 
Dokázal přesvědčit všechny, kteří 
ještě v Česku nebyli, že je to bez-
pečná, pohostinná země, velmi 
přátelská k turistům a s rozsáhlou 
nabídkou atraktivních památek 
a přírodních lokalit,“ pochvalu-
je si náměstkyně Černá s tím, že 
osobní kontakt se zástupci ame-
rických touroperátorů považuje 
za jednu z nejdůležitějších čás-
tí této akce. „Právě se mi ozvala 
majitelka jedné z cestovních kan-
celáří, že určitě přijede na jarní 
kongres ASTA do Prahy a velmi 
ráda zavítá, na naše pozvání, také 
na Vysočinu. Je ale jasné, že sa-
motné pozvání nestačí. Naši po-
skytovatelé služeb musí umět ná-
ročnějším americkým turistům 
vyjít všestranně vstříc tak, aby se 
na Vysočině cítili dobře a rádi se 
sem vraceli.“

Ivana Mahelová z krajského odboru cestovního ruchu, ministr pro místní 
rozvoj Radko Martínek, náměstkyně hejtmana Marie Černá a členka kraj-
ského zastupitelstva Jana Fischerová u české expozice. Foto: archiv kraje

Hráz přehrady už je bezpečná

Žáci si začali vybírat školy
Vysočina • Listopad v našem kra-
ji už tradičně pro žáky posledních 
ročníků základních škol zname-
ná vážné zamyšlení nad volbou 
střední školy. Začínají nejrůz-
nější přehlídky školských oborů, 
dny otevřených dveří a podobné 
akce. 
„S nabídkou oborů a pestrostí 

studijních možností jsem v našem 
kraji spokojená,“ říká krajská rad-
ní pro školství Martina Matějková 
(ODS) s tím, že na Vysočině se na 
takových akcích představují i ško-
ly z okolních krajů a naopak, ško-

ly z našeho kraje zase jezdí nabí-
zet své obory k sousedům. 
Loni poprvé měli rodiče i děti 

omezenou možnost volby. Mohli 
podat přihlášku jen na jednu ško-
lu. „Oficiálně probíhá jen jedno 
kolo přijímaček, praxe ale ukáza-
la, že školy, které pak ještě mají 
volná místa, vybírají své budoucí 
žáky i v neoficiálních dalších ko-
lech. Informace o volných mís-
tech jsou přitom snadno dostupné 
na webových stránkách a podává 
je i odbor školství krajského úřa-
du,“ řekla Matějková.

Vysočina • Lidem v našem kra-
ji roste životní úroveň. Bohužel se 
to ale negativně projevuje v rostou-
cí produkci odpadů z domácností. 
Uvedl to náměstek hejtmana pro ži-
votní prostředí Pavel Hájek (ODS). 
Každý obyvatel Vysočiny po sobě 
loni zanechal 3,1 tuny odpadků, což 
je o 160 kilogramů více než před 
čtyřmi lety. „Chybí nám ale kapa-
city na zpracování tohoto odpadu, 
přes 80 procent jej vyvážíme mimo 
kraj,“ vysvětlil Pavel Hájek.
Kraj chce proto podpořit sběr skla 
a obalů TetraPak. „Pro obce jsme 
již v minulosti vypsali grantové pro-
gramy na nákup kontejnerů na tří-
dění odpadu. Letos podporujeme 
likvidaci biologicky rozložitelných 
odpadků. Setkali jsme se s přízni-
vým ohlasem,“ řekl Hájek.

Vysočina • Autobusoví dopravci 
dostanou na zajištění základní do-
pravní obslužnosti od kraje o šest 
milionů korun více než loni. Rozdělí 
si tak 220 milionů.
Dalších 248 milionů získají z kraj-
ské kasy železnice. Výši dotace už 
projednala krajská rada a úřad teď 
s jednotlivými firmami jedná o kon-
krétních smlouvách.
Příspěvek dopravcům na základ-
ní obslužnost znamená dotaci na 

ty spoje, které přepravují lidi do 
škol, zaměstnání a podobně a při-
tom jsou obvykle ztrátové. Kraj na 
tento účel vynakládá zhruba sedm 
procent svého rozpočtu, další de-
sítky milionů získají dopravci ta-
ké od obcí.

Vysočina • Kraj znovu otevírá 
otázku vysokorychlostní trati, kte-
rá by měla vést přes Vysočinu. Po-
žádá ministerstvo dopravy i odbor-
níky, aby jasně řekli, co bude trať 
pro rozvoj kraje znamenat. Záro-
veň se na začátku příštího roku nad 
celým problémem sejde krajské za-
stupitelstvo. 
Kvůli problémům s tratí nemá kraj 
už přes rok schválený územní plán. 
Ministerstvo totiž požaduje, aby se 
pro budoucí koridor vyčlenilo ví-
ce než 60 čtverečních kilometrů. To 
se nelíbí ani kraji, ani obcím. Nikdo 
neřekl, kdy by se taková železnice 
měla začít stavět, a navíc podle od-
půrců není trať pro Vysočinu žád-
ným přínosem. K vybudování české 
části mezinárodní vysokorychlost-
ní trati se před šesti lety zavázala 
vláda. Kraji předložila dvě varianty, 
obě se ale od sebe příliš neliší, půlí 
území kraje a na vyčleněném území 
doslova umrtvují veškerou výstav-
bu a rozvoj.

Z KRAJSKÉ RADY Lidé se sejdou nad plánem rozvoje školství
Vysočina • Odbor školství, mlá-
deže a sportu krajského úřadu ve 
spolupráci s Pedagogickým cen-
trem Vysočina připravuje sérii 
diskusních setkání k Dlouhodo-
bému záměru vzdělávání a roz-
voje výchovně vzdělávací sousta-

vy kraje Vysočina. Dlouhodobý 
záměr je dokument, který obsa-
huje analýzu vzdělávací sousta-
vy v kraji, hodnotí současný stav 
a na základě demografického vý-
voje, potřeb trhu práce i progra-
mu rozvoje kraje formuluje roz-

vojové priority pro následující 
dvouleté období.
Za tímto účelem se realizují se-

tkání škol, školských zařízení 
a regionálních partnerů, aby moh-
li aktivně přispět ke tvorbě toho-
to dokumentu, vyjádřit své názo-
ry a konfrontovat je s požadavky 
svých kolegů. „Setkání je určeno 
pracovníkům ve školství, členům 
školských rad, zástupcům zřizo-
vatelů, odborníkům z úřadů prá-
ce, hospodářských komor, agrár-
ních komor a zaměstnavatelských 
svazů, zaměstnavatelům a všem 
zájemcům o danou problemati-
ku, kteří mají chuť ohlédnout se 

za tím, co se v našem kraji událo, 
poslechnout si hosty prezentující 
konkrétní zkušenosti a zapojit se 
do formulování prioritních směrů 
pro tuto oblast na další období,“ 
vysvětlila radní pro školství Mar-
tina Matějková (ODS). 
Aktuální pracovní verze Dlou-

hodobého záměru vzdělává-
ní a rozvoje výchovně vzděláva-
cí soustavy kraje Vysočina je na 
www.kr-vysocina.cz pod téma-
tem Školství, v sekci Koncepce, 
analýzy, přehledy. Veškeré infor-
mace k sérii diskusních setkává-
ní, výstupy a komentáře budou 
také k dispozici na této adrese.

Termíny diskusí:
Střední školství v kraji Vysočina – Jihlava: 30. 11., Humpolec: 1. 12., Velké Meziříčí: 2. 12.
Terciární vzdělávání v kraji Vysočina – Jihlava: 8. 12.
Rozvoj vzdělávání dospělých v kraji Vysočina – Jihlava: 8. 12.
Základní vzdělávání v kraji Vysočina a Předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání 
v kraji Vysočina – Jihlava: 9. 12., Třebíč: 14. 12., Žďár nad Sázavou: 15. 12., Havlíčkův Brod: 
16. 12., Pelhřimov: 19. 12.
České vzdělávání v kontextu EU – Jihlava (termín bude upřesněn)
Vzdělávání jako součást ekonomického rozvoje kraje Vysočina – Jihlava (termín bu-
de upřesněn)

Na internetu zveřejňuje Vysočina úplně všechno, co sem umístit lze ■ Nezávislá organizace stránky ocenila prvním místem

Vysočina • Každý, kdo navštíví interne-
tovou adresu www.kr-vysocina.cz, na ní 
najde téměř všechno, co s činností kraje 
a krajského úřadu souvisí. Včetně infor-
mací, které úřady obvykle nezveřejňují.

Kalivoda: Stránky jsou základním nástrojem k poskytování informcí. Montáž: redakce



3 STRANA | LISTOPAD 2005 Kraj Vysočina AKTUALITY / TÉMA

Vysočina • Novým členem kraj-
ské rady je k volbě na zastupi-
telstvu navržen Miroslav Houš-
ka (KDU-ČSL). Má nahradit 
Františka Dohnala, kterého 
Poslanecká sněmovna na-
vrhla a prezident republi-
ky posléze jmenoval do če-
la Nejvyššího kontrolního 
úřadu. 
František Dohnal 

byl historicky prvním 
hejtmanem Vysočiny. 
Spolu s první radou 
a zastupitelstvem zakládal kraj 
Vysočina, nastavil systém práce, 
zavedl nové postupy, které kraj 
dodnes využívá. Byl zastáncem 
nových informačních technologií 

a zejména díky němu je Vysočina 
na špičce institucí veřejné sprá-
vy i v této oblasti. V současném 

volebním období byl Fran-
tišek Dohnal prvním ná-
městkem hejtmana a měl 
na starosti zejména finan-
ce, majetek a informační 
technologie. 

Pokud zastupitelstvo 
Miroslava Houšku 
zvolí, převezme agen-
du po svém předchůd-
ci. Prvním náměstkem 

se nově pravděpodobně stane Vác-
lav Kodet (KDU-ČSL). Miroslavu 
Houškovi je 46 let, bydlí v Častro-
vě na Pelhřimovsku, kde byl mís-
tostarostou a poté i starostou.

EXPONÁT MĚSÍCE

JAK TO VIDÍM JÁ

Názor člena 
zastupitelstva 
Vítězslava Jo-
náše na prá-
ci výboru regi-
onálního roz-
voje krajského 
zastupitelstva. 

Čas běží jako voda a mně se zdá, 
že tento příměr můžeme použít 
i pro rychlost, jak ubíhá čtyřleté 
volební období krajským zastupi-
telům. Proto je nutné práci zastu-
pitele věnovat dosti času, zvláště 
když pracuji ve Výboru regionál-
ního rozvoje, výboru, který projed-
nává strategické rozvojové doku-
menty našeho kraje. V prvním ro-
ce jsme ztratili mnoho času, než 
byli jmenováni jeho noví členové 
a než se seznámili, včetně mě, se 
svou činností. Přesto se nám poda-
řilo projednat ve spolupráci s od-
borem regionálního rozvoje takové 
strategické dokumenty, jako je Pro-
gram rozvoje kraje, grantová sché-
mata kraje Společného regionál-
ního operačního programu a na-
vrhli několik grantových programů 
do Fondu Vysočiny. Ovšem za nej-
větší úspěch činnosti Výboru regi-
onálního rozvoje považuji změnu 
Zásad Zastupitelstva kraje Vysoči-
na (dále jen Zásady) pro poskyto-
vání účelových dotací z rozpočtu 
kraje Vysočina v rámci Programu 
obnovy venkova Vysočiny. Pokud 
zastupitelstvo kraje schválí tento 
návrh, dojde nejen ke zjednodu-
šení a zprůhlednění těchto Zásad, 
ale především dotace obdrží kaž-
dá obec do 1500 obyvatel, která 
předloží žádost, jenž bude v soula-
du se Zásadami. Obce mohou do-
tace použít na více typů svých pro-
jektů se snížením finančního po-
dílu obce. V rozhodovacím proce-
su již nebude návrh na rozdělení 
dotací připravovat Hodnotící výbor 
POVV. Po vyhodnocení administra-
tivního souladu Odborem regionál-
ního rozvoje Krajského úřadu kra-
je Vysočina ve spolupráci s obcemi 
s rozšířenou působností, které sbí-
rají žádosti, bude seznam projektů 
navržených k dotaci předložen ke 
schválení přímo Radě kraje Vysoči-
na a následně i Zastupitelstvu kra-
je Vysočina.

Skříňkový betlém z třebíčského muzea
Třebíčský skříňkový betlém je dílem současného autora, externího spo-
lupracovníka Muzea Vysočiny Třebíč, Antonína Žamberského. Autor vyu-
žil při tvorbě staré figurální vzory a klasické třebíčské předlohy. Tradiční je 
i výroba kašírovaných skal, figurek malovaných na tuhém lepenkovém pa-
píře a nalepených na ručně vyřezávaných špejlích. Klasická forma betlé-
mu z přelomu 19. a 20. století je zachována také použitím nízkého skal-
ního vysušeného mechu.
Scény z tohoto betlému jsou použity i na dvouletém pětijazyčném závěs-
ném kalendáři, který v tomto roce vydalo Muzeum Vysočiny Třebíč. Sou-
částí kalendáře jsou předtištěné figurky z tohoto betlému určené k vystři-
žení a sestavení betlému vlastního.

www.kr-vysocina.cz

Vysočina • Krajská rada stanovila 
termín zahájení činnosti nemocnic 
jako akciových společností nejdří-
ve od 1. července 2006. 
„Nyní nelze jednoznačně předví-

dat další kroky VZP a neznáme ani 
termíny zápisů našich nemocnic ja-
ko obchodních společností u rejstří-
kových soudů. Budeme tedy postu-
povat tak, abychom se stoprocentní 
jistotou zabezpečili normální fun-
gování zdravotní péče na Vysoči-

ně. To znamená, že termín stano-
vujeme na dobu, kdy předpokládá-
me, že si stát všechny své problé-
my vyřeší a situaci ve zdravotnictví 
na centrální úrovni stabilizuje,“ ří-
ká hejtman Miloš Vystrčil (ODS). 
„Všechny práce potřebné ke vzni-
ku nemocnic jako akciových spo-
lečností pokračují. Nepřehledná si-
tuace v našem zdravotnictví a naše 
odpovědnost vůči pacientům nám 
však nedovoluje postupovat rych-

leji,“ dodává náměstek pro zdra-
votnictví Pavel Hájek (ODS).
Nucená správa VZP a z toho vy-

plývající její nečitelná smluvní po-
litika, nejednotný postup rejstříko-
vých soudů, obtížně předvídatelný 
přístup ministerstva zdravotnictví 
v rámci výběrového řízení na lůž-
kovou zdravotní péči u obchodních 
společností – to jsou hlavní důvody 
stanovení termínu zahájení činnos-
ti a. s. od 1. července 2006.

Akciovky nejdříve od 1. 7. 2006

Dohnal odešel do Prahy, rada se změní

František Dohnal

Stát dotuje stavby sportovišť

Ministerstvo vyhlásilo první 
kolo výzvy k předkládání žádos-
tí o dotace ze dvou podprogra-
mů Státního programu podpo-
ry cestovního ruchu 2006. Vedle 
podprogramu Podpora rozvoje 
lázeňství se jedná o podprogram 
Podpora budování doprovod-
né infrastruktury cestovního ru-
chu pro sportovně rekreační ak-
tivity. 
Příjemcem dotace může být ob-

čanské sdružení (sportovní a tu-

ristický svaz, klub, spolek) nebo 
podnikatelský subjekt (právnická 
i fyzická osoba). Podporovaný-
mi aktivitami jsou rekonstrukce 
a budování sportovních zaříze-
ní sloužících rozvoji cestovního 
ruchu, například infrastruktury 
pro rekreační a sportovní plav-
bu, tenisových a víceúčelových 
hřišť u ubytovacích zařízení, ba-
zénů a koupališť, jezdeckých 
stájí a jízdáren, lyžařských vle-
ků a podobně. Akce, která bude 

spolufinancována v rámci uvede-
ného programu, musí být dokon-
čena nejpozději v prosinci roku 
2007. Podpora je poskytována 
formou systémové investiční do-
tace, která může dosáhnout až 50 
procent celkových nákladů pro-
jektu. Lhůta pro doručování žá-
dostí končí dnem 13. 1. 2006. 
Podrobné informace o jednot-

livých podprogramech jsou uve-
deny v pokynech pro žadatele, 
které jsou spolu s dalšími potřeb-
nými dokumenty uveřejněny na 
internetové adrese www.mmr.cz 
pod hesly Cestovní ruch/Rozvo-
jové programy v cestovním ru-
chu/Státní program podpory ces-
tovního ruchu/2006.

Vysočina • Až do poloviny ledna mohou podnikatelé 
i občanská sdružení žádat ministerstvo pro místní 
rozvoj o dotaci na budování sportovišť pro rozvoj 
cestovního ruchu.

Oslavičce se brzy uleví, 
stavba obchvatu běží dobře

Oslavička • Práce na obchva-
tu Oslavičky u Velkého Meziří-
čí běží podle plánu a skončí te-
dy v létě příštího roku. Vyplynu-
lo to z dalšího kontrolního dne, 
který na stavbě organizuje kraj. 
Obchvat Oslavičky měří dva 
a půl kilometru. Součástí stavby 
je i opatření pro ochranu obojži-
velníků. V obci žije asi 100 oby-
vatel, denně zde projede až 3000 

aut. „Obchvat je součástí řady 
staveb, jež vylepšují napojení 
Třebíče na dálnici D1 přes Vel-
ké Meziříčí,“ vysvětlil krajský 
radní pro dopravu Václav Kodet 
(KDU-ČSL). Na snímku Václav 
Kodet a hejtman Miloš Vystrčil 
(ODS) na staveništi nasloucha-
jí výkladu o postupu prací z úst 
stavbyvedoucího. 

Foto: archiv kraje

Z Bruselu už do kraje proudí miliardy

Náměstkyně hejtmana pro regi-
onální rozvoj Marie Černá (SNK) 
v této souvislosti uvedla, že prá-
vě teď je nutné intenzivně se při-
pravovat na příští plánovací obdo-
bí od roku 2007. „Bude to poslední 
možnost masivnějšího přísunu ev-
ropských dotací. Obecně se před-
pokládá, že kvůli vylepšení vlast-
ní hospodářské situace a přístu-
pu hospodářsky slabších států do 
EU Česká republika už nebude mít 
po roce 2013 na tak rozsáhlé dota-
ce nárok,“ řekla Černá. Základním 

rozdílem pro příští období je sys-
tém rozdělování peněz. Regiony si 
vytvoří své vlastní operační pro-
gramy a o zacílení peněz pak bu-
dou vyjednávat přímo s bruselskou 
centrálou. V praxi to znamená, že 
propracovanější projekt bude mít 
větší pravděpodobnost úspěchu. 
Vysočina proto zahájila rozsáhlý 
systém diskusí a vyhledávání po-
třeb kraje v akci Partnerství pro 
Vysočinu, jehož výsledkem má 
být právě podrobný přehled zámě-
rů a potřeb v jednotlivých oblas-

tech i rámcové plány, jak s penězi 
naložit. „Spolu s vlastními postře-
hy z úřadu budeme mít základ pro 
regionální operační program, jehož 
obsah, společně s Jihomoravským 
krajem v rámci NUTS II Jihový-
chod, můžeme vyjednat s Bruse-
lem,“ vysvětlila Černá s tím, že se 
předpokládá, že v příštím plánova-
cím období může Vysočina jenom 
v rámci tohoto regionálního pro-
gramu získat ročně zhruba miliar-
du korun. 
Města, obce, podnikatelské sub-

jekty i neziskové organizace z Vy-
sočiny dosud z Bruselu získaly 1,8 
miliardy korun. Společný regio-
nální operační program (SROP) 
v oblasti dopravní infrastruktury 
podpoří první etapu rekonstrukce 
silnice II/405 Jihlava-Třebíč, au-
tobusový terminál pro integrova-
ný systém veřejné dopravy v Hav-
líčkově Brodě a zavedení bezbari-
érové dopravy v Jihlavě – celkem 
za 286 milionů korun. Celá řada 
úspěšných infrastrukturních pro-
jektů se věnuje problematice da-
tových sítí, od krajského projektu 
optické páteřní sítě ROWANet po 
metropolitní sítě v mnoha městech 
a obcích. Celková výše podpory 
činí téměř 50 milionů korun.

(pokračování na straně 6)

Vysočina • Zlepšená vzájemná 
koordinace, úspory a tím i zvý-
šení pružnosti záchranného sys-
tému. Takové výsledky bude mít 
dotace na pořízení GPS, kterou 
záchranářům, hasičům, policis-
tům i správám silnic dává kraj.
Systém GPS tvoří vlastně ko-

munikační jednotka ve voze, kte-
rou umí sledovat satelit. Ten pak 
předává informace o pohybu au-
tomobilu dispečinku organizace. 
„V každém okamžiku dispečer 
ví, kde se vozy právě nacháze-
jí. Vylepšuje se organizace práce 
a vzájemná koordinace mezi jed-

notlivými složkami záchranného 
systému. Tedy hasiči, záchranáři 
a policií,“ vysvětluje šéf sekreta-
riátu hejtmana Martin Kalivoda. 
Technologii GPS loni testoval 

kraj. „Výsledky byly výborné,“ 
pochvaluje si Kalivoda.
Na základě pozitivních výsled-

ků testů pak krajské zastupitel-
stvo schválilo finanční podporu 
právě na pořízení GPS do vozi-
del. „O peníze se mohly přihlá-
sit základní složky integrovaného 
záchranného systému, ale i ostat-
ní složky, tedy například městské 
policie. O dotaci se rovněž moh-

ly ucházet správy a údržby sil-
nic,“ říká Martin Kalivoda.
O dotaci projevily zájem sprá-

vy a údržby silnic v kraji Vyso-
čina a městské policie v Jihla-
vě a ve Žďáře nad Sázavou. Poli-
cie České republiky by sice měla 
o GPS zájem, nemá ale peníze na 
spolufinancování, což je podmín-
ka krajské dotace a hasiči prý řeší 
své vybavení GPS centrálně a če-
kají na pokyn generálního ředitel-
ství. Záchranná služba na Vysoči-
ně už GPS má. „Celkem by tedy 
kraj měl rozdělit 800.000 korun,“ 
doplnil Martin Kalivoda.

Záchranný systém užívá GPS

Miroslav Houška

Vysočina • Od vstupu do Evropské unie získá Vysočina, po realizaci dosud 
schválených projektů, z evropských fondů 1,8 miliardy korun. Svědčí o tom 
podepsané smlouvy v rámci všech evropských programů, které na celém 
území zaznamenal kraj.

Informační centrum pomáhá 
zemědělcům a venkovu
Vysočina • V kraji vzniklo Kraj-
ské informační středisko pro roz-
voj zemědělství a venkova (KIS). 
Cílem střediska je zajištění to-

ku adresně směrovaných infor-
mací na úrovni kraje prostřednic-
tvím jednoho subjektu. To v praxi 
znamená, že skrze středisko bude 
zejména zainteresovaná veřejnost 
informována o cílech Společné 
zemědělské politiky a postupech 

přijatých k jejich naplňování, zá-
ležitostech strategie bezpečnos-
ti potravin, programech národ-
ních dotací, poradenském systé-
mu a realizaci poradenského pro-
gramu.
Úkolem KIS je nejenom tyto 

centrální informace předávat, ale 
také je třídit a dopracovávat dle re-
gionálních potřeb a rozvojových 
aktivit. Poskytování informací 

je bezplatné a plošné. 
Nejdůležitějším nástro-
jem je webová adresa 
www.kis-vysocina.cz, 
dalšími pak letáky, SMS, 
e-maily a podobně. 
Hlavními příjemci in-
formací jsou především 
podnikatelé v země-
dělství a jejich profes-
ní sdružení, regionální 
iniciativy rozvoje ven-
kova a nevládní organi-
zace s rezortním zamě-
řením. 
Se střediskem úzce 

spolupracuje kraj, čímž 
projekt získal podpo-
ru regionální samosprá-
vy. Velký důraz je kla-
den právě na regionál-
ní aktivity kraje Vysoči-
na v oblasti zemědělství 
a rozvoje venkova.
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BAREVNÉ VÁNOCE
pondělí 19. prosince 2005
Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57, Jihlava

9–17 hodin

CELODENNÍ PROGRAM:
 Ukázky netradičního zdobení vánočních stromků 
a výroba netradičních vánočních ozdob

 Ukázky výroby vánočních dekorací 
(SOŠ, SOU a OU Třešť)

 Balení vánočních dárků 
(SOŠ obchodu a služeb a SOU Třebíč)

 Ukázka pečení a ochutnávka 
vánočního cukroví (SOŠ, SOU a OU Třešť)

 Zpěv vánočních koled (ZŠ Dušejov)
 Promítání vánočních pohádek
 Prodej vánočních dárků (Střední průmyslová 
škola textilní Jihlava-Helenín, Střední odborná 
škola, Střední odborné učiliště a Odborné 
učiliště Třešť, Střední odborná škola obchodu 
a služeb a Střední odborné učiliště Třebíč, 
Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední 
sklářská škola a Střední odborné učiliště 
Světlá nad Sázavou, Domov důchodců Proseč 
Obořiště, Ústav sociální péče Křižanov)

 Vánoční pošta, která slibuje splnění 
vánočních přání

Přijďte si vybrat vánoční dárek pro 
své blízké, ochutnat vánoční cukroví 
a nasát atmosféru Vánoc. 
Těšíme se na Vás! 

Splňte si svá vánoční přání – napište 
Ježíškovi, třeba se na Vás usměje štěstí 
a letos to opravdu vyjde!

Lidé budou pomáhat dětem i zvířatům
Vysočina • Začala další sbírka 
vánočních dárků pro děti z dět-
ských domovů Vysočiny, kterou 
pořádá krajská stanice veřejno-
právního rozhlasu, Český roz-
hlas Region. 
Děti z domovů v Dudkově, Tel-

či, Rovečném, Humpolci, Ka-
menici nad Lipou a Jihlavě svá 
přání kreslí a malují. Jejich ob-
rázky pak rozhlas vyvěsí na ve-
řejně přístupných místech a lidé 
pak mohou dětská přání plnit. 
Dárky sbírá rozhlas ve svém síd-
le na Masarykově náměstí v Jih-
lavě a také na zábavném odpo-
ledni 7. prosince na jihlavském 

náměstí. Na programu odpoled-
ne je westernová show, taneční-

ci, přestřelky, přeborníci v práci 
s lasem a bičem, soutěže pro dě-

ti a vystoupení hudební skupi-
ny Kotlíkáři. „Loni jsme dětem 
zprostředkovali přes 1500 dár-
ků. Většinou to byly hračky, ale 
objevila se i kytara, kolo, dětské 
sedačky a další nákladnější vě-
ci. Šlo o případy, kdy se dohodli 
například žáci z jedné třídy, ne-
bo pracovní kolektivy a na dá-
rek se složili,“ vysvětlil marke-
tingový manažer Českého roz-
hlasu Region Petr Palovčík.
Rozhlas v prosinci pořádá ta-

ké sbírku pro zvířátka z útulků. 
Lidé mohou své příspěvky nosit 
na jihlavské náměstí 22. prosin-
ce od 15.00 do 17.00. Připrave-

ný je zábavný program s vystou-
pením šermířů, tanečníků z ZUŠ 
Jihlava, ale také Monika Absolo-
nová a pekelný muž, rekordman 
z České knihy rekordů. „Tuto 
sbírku jsme loni pořádali popr-
vé. Vybrali jsme velké množství 
dek, matrací, psího krmení a po-
choutek. Lidé také donesli oboj-
ky, hračky a nádoby na krmení 
a vodu. To samé budeme vybírat 
i letos. Dárky, které jsme vybra-
li, jsme rozdělili a i letos rozdě-
líme do útulků v Jihlavě, Tře-
bíči, Havlíčkově Brodě, Žďáru 
nad Sázavou a Polné,“ řekl Pa-
lovčík.

Dárky z loňské sbírky se v sídle 
rozhlasu loni vršily a vršily.
Foto: archiv

Vysočina potřebuje
krajské ředitelství policie 

Podle návrhu ministerstva vnit-
ra a policejního prezidia se počí-
tá se tím, že by na Vysočině mělo 
být pověřeno jedno ze stávajících 
okresních policejních ředitelství 
koordinací spolupráce s krajem 
Vysočina. „Věřím, že jde o pře-
chodnou variantu, která zastřeší 
všechny stávající okresní ředitel-
ství,“ řekl hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil (ODS). Ministr vnitra při-
tom nevyloučil, že se jedná o jeden 
z prvních kroků, který v budoucnu 
povede ke vzniku krajského poli-
cejního ředitelství na Vysočině. To 

však předpokládá nejprve vyřešení 
situace s existencí krajského sou-
du a krajského státního zastupitel-
ství. Policejní prezident už situaci 
na Vysočině znal, při jeho říjnové 
návštěvě kraje jej s komplikacemi 
seznámili radní. Největším problé-
mem neexistence krajského poli-
cejního ředitelství je krizové říze-
ní. Policisté jsou součástí integro-
vaného záchranného systému a při 
mimořádné situaci musí hejtman 
složitě komunikovat se třemi kraj-
skými ředitelstvími, a navíc ještě 
v sousedních krajích. 

Vysočina • Komplikovaná situace, kdy policisté 
z Vysočiny spadají pod tři krajská ředitelství, může 
postupně skončit. Vyplynulo to z jednání krajských 
hejtmanů s ministrem vnitra, jeho náměstkem a po-
licejním prezidentem.

Hejtman vysvětluje situaci novému policejnímu prezidentovi Vladislavovi 
Husákovi. Foto: archiv kraje

ROZHOVOR MĚSÍCE

Wasserbauer: Ptačí chřipka nyní nehrozí

*  Uvedené bonusy k nejprodávanější 
pile na trhu OM 947, v ceně 12 890 Kč

Benzín  na 7 let (210 litrů) 6 300 Kč
Sekera Fiskars 1400g 1 500 Kč
Značková bunda Tabarly® 1 800 Kč

V celkové hodnotě     V celkové hodnotě       9 600 Kč9 600 Kč**

K pilám získáte ZDARMA:K pilám získáte ZDARMA:
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9 600,- Kč
9 600,- Kč
z ceny pily zpět !
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��Záruka na 7 let
���Posezónní prohlídky po dobu 7 let ZDARMA
���Pilu Vám přivezeme, zprovozníme a předvedeme ZDARMA

TŘEBÍČ
Brněnská 723 • tel.: 568 822 717
Po–Pá 9–18, So 8–17, Ne 10–17

PELHŘIMOV – OD VYSOČINA
Solní ulice • tel.: 565 322 180

Po–Pá 8–17, So 8–17, Ne 10–17

NOVÉ VESELÍ 
Na Městečku 296 • tel.: 566 667 440

Po–Pá 8–17, So 8–17, Ne 10–17

JIHLAVA – OD PATROL
R. Havelky 5b• tel.: 567 313 296

Po–Pá 9–18, So 8–17, Ne 10–17

Přijďte si pro zajímavé vánoční dárky Přijďte si pro zajímavé vánoční dárky 

do prodejendo prodejen

��zahradní sekačky a křovinořezy
��nářadí Fiskars
��hračky Bruder
���jizní kola Author 

a Heavy Tools

„Na úvod bych rád zdůraznil, že epi-
demická situace běžné chřipky je v tu-
to chvíli na území ČR klidná. Znamená 
to, že chřipkový virus se u nás proza-
tím nešíří a ani nebyl na našem úze-
mí zaznamenán žádný výskyt pta-
čí chřipky.“ 
Je na místě strach a panika z pan-
demie ptačí chřipky?
„V současné době není panika určitě 
na místě. Řekl bych, že není správné 
propadat panice, ale na druhé straně 
bychom neměli podceňovat riziko té-
to hrozby a být dostatečně připraveni. 
Pro náš stát existuje Národní pande-
mický plán, který je dostupný na we-
bových stránkách Ministerstva zdra-
votnictví. Podle jeho zásad by se řídila 
i opatření v rámci našeho kraje.“
Co je ptačí chřipka?
„Na úvod je třeba zdůraznit, že na 
území ČR se tato chřipka prozatím 
vůbec nevyskytuje. Ptačí chřipka je 
veterinární nákaza způsobená ptačí-
mi chřipkovými viry. Přirozenými hos-
titeli těchto virů jsou výhradně ptáci. 
Ptačí chřipka patří mezi vysoce infekč-
ní onemocnění a může se snadno pře-
nést i na domácí ptáky, včetně kuřat, 
kachen a krůt. Ptáci mohou onemoc-
nět i uhynout.“
Čím je způsobena ptačí chřipka?
„Tato chřipka je způsobena chřipko-
vým virem typu A, který je označo-
ván jako H5N1. Ten se poprvé objevil 
u ptáků v roce 1961 v jižní Africe.“ 

Může se ptačí chřipkou nakazit 
člověk?
„Virem ptačí chřipky se člověk zpravi-
dla nenakazí, ale přesto bylo již od ro-
ku 1997 několik lidských onemocně-
ní touto chřipkou zaznamenáno, a to 
zejména u lidí s trvalým kontaktem 
s nemocnými ptáky. Dosud však nebyl 
zaznamenán přenos tohoto viru z člo-
věka na člověka.“
Jak se viry ptačí chřipky liší od vi-
rů lidské chřipky?
„Důvodem strachu z pandemie ptačí 
chřipkou je především možnost zkří-
žení virů běžné chřipky a ptačí chřip-
ky. Takový nový virus by mohl být 
schopen napadnout a infikovat člově-
ka a dále se šířit z člověka na člověka. 
Protože lidé by proti tomuto novému 
viru nebyli nikterak chráněni, je znač-
ně pravděpodobné, že by se extrémně 
rychle šířil a vznikla by pandemie.“
Jaké jsou příznaky ptačí chřipky 
u člověka?
„Ptačí chřipka se projevuje velmi ob-
dobně jako běžná chřipka, často býva-
jí i záněty spojivek, záněty plic či jiné 
vážné a život ohrožující komplikace.“
Jak léčit ptačí chřipku u lidí?
„Provedené studie naznačují, že léči-
vo schválené pro léčbu tradiční chřip-
ky by mělo být dostatečně účinné i při 
léčbě lidské formy ptačí chřipky.“ 

Běžná sezónní chřipka
To byla tedy chřipka ptačí. Pojďme 

se věnovat chřipce běžné, sezónní. 
Je to nebezpečné onemocnění?
„Ano, určitě. Každoročně v České re-
publice chřipkou onemocní více než 
milion lidí, většina z nich zbytečně, 
protože tito lidé nejsou proti chřipce 
očkováni. Chřipka je každým rokem 
zodpovědná zhruba za 10 procent 
pracovních neschopností a vede ke 
značným ekonomickým ztrátám. Bě-
hem několika dnů v dané lokalitě vět-
šinou onemocnění až třetina lidí.“
Jak chřipce předcházet?
„Nejúčinnější možností prevence je 
očkování. Je určitě tou nejlepší, nej-
jednodušší a nejlevnější ochranou 
před vznikem chřipky. Očkování je 
jednorázové, očkuje se tedy pouze 
jednou dávkou. Očkovací látka vždy 
obsahuje aktuální, právě se vyskytují-
cí typy chřipkového viru. Rizika očko-
vání jsou přitom velmi malá. 
Je třeba si uvědomit, že očkování pro-
ti chřipce nemá pouze zdravotní vý-
znam, ale i nesporný ekonomický pří-
nos. A to jak pro občany – zaměst-
nance, tak samozřejmě i pro zaměst-
navatele. Proto i některé firmy hradí 
toto očkování svým zaměstnancům.
Každým rokem se připravuje nové slo-
žení vakcíny, protože chřipkové viry se 
stále mění. Kvalita těchto vakcín se 
v posledních letech rapidně zlepšila. 
Dnes existují i speciální vakcíny pro 
děti, dospívající a dospělé. S vyšším 
věkem klesá výkonnost imunitního 

systému, a proto byla vyvinuta vakcí-
na pro osoby od 65 let výše.“
Můžeme se před chřipkou bránit 
i jinými způsoby?
„Samozřejmě že v prevenci před 
chřipkou i dalšími virózami je nesmír-
ně důležitou součástí i naše odolnost, 
kterou lze zlepšit především zdravou 
výživou s dostatkem vitaminů, zejmé-
na C, dostatečným pohybem a zá-
roveň odpočinkem. K ochraně před 
chřipkou přispívá například i celoroč-
ní otužování, dostatek tekutin a ne-
kouření.“
Kde se může občan nechat na-
očkovat proti chřipce a kolik to 
stojí?
„Osoby starší 65 let a osoby mlad-
ší, kteří trpí závažným chronickým 
onemocněním srdce a cév, dýchacích 
cest, ledvin či diabetem, se mohou 
obrátit na svého praktického lékaře. 
U těchto osob hradí náklady na oč-
kování zdravotní pojišťovny. Ostatní 
osoby se mohou nechat očkovat na 
všech územních pracovištích v býva-
lých okresních městech Zdravotního 
ústavu se sídlem v Jihlavě v daných 
ordinačních hodinách. Cena očkování 
je pouze 190 korun. V souvislosti s oč-
kováním proti chřipce upozorňuji i na 
to, že s největší pravděpodobností bu-
de pro letošní sezónu velmi omezený 
počet očkovacích látek.“
Ochránilo by nás letošní očkování 
i proti ptačí chřipce?
„Samozřejmě neochránilo, protože 
proti tomuto viru žádná vakcína ne-
existuje. Nicméně se předpokládá, 
že očkování proti běžné chřipce zvý-
ší obecně obranyschopnost a případ-
ná ptačí chřipka u očkované osoby by 
měla lehčí průběh.“

INZERCE

Vysočina • Ptačí chřipka zatím neohrožuje Českou republiku. Do bu-
doucna ale může být vážným nebezpečím a není radno ji tedy pod-
ceňovat. Ptali jsme se ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Jih-
lavě Stanislava Wasserbauera, jaká jsou hlavní rizika a co mohou li-
dé dělat. 
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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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ZPOZORNĚTE! Jak to, že vůbec mluvíte? 
Přemýšleli jste o tom někdy? Všichni jsme se ve 
škole učili cizí jazyk, ale 95 % z nás ho neovládá. 
A ještě si myslí, že jsou na jazyky hloupí. 

Jenže to je omyl. Nejsme hloupí. Protože 
kdybychom byli, pak bychom se nenaučili 
ani mateřský jazyk. Dokonce i mentálně 
retardovaní jedinci se naučí mluvit. Naučit se 
první (mateřskou) řeč je nejtěžší.

Rozhoduje jazykové prostředí. Tříleté dítě 
asi 13 000 hodin ze svého života prospalo, ale 
dalších 13 000 hodin na něj působilo jazykové 
(zvukové) okolí. Nejdříve začalo chápat, pak 
mluvit a nakonec přišlo na řadu psaní a čtení. 
Ve třech letech již hodně rozumí a také samo 
mluví, i když ještě ne „na úrovni“. Stejně tak to 
zvládnou i retardované děti. 

Naše první řeč je čeština a další jazyk 
ovládají pouze děti z vícejazyčného prostředí. 
Ve Švýcarsku a zemích Beneluxu je několik 
rozdílných úředních řečí a lidé je ovládají. 
Myslíte si, že lidé ve Švýcarsku nebo v Beneluxu 
jsou chytřejší než my? Ne, to určitě nejsou. Jen 
od dětství žijí ve vícejazyčném prostředí.

A nyní přijde to nejzajímavější. Vy dospělí 
se můžete naučit další řeč stejně jednoduše 
jako kdysi svou mateřskou řeč. Vy již umíte 
číst a dokážete zapojit obě mozkové polokoule 

současně posloucháním originálního jazyka a 
čtením doslovných překladů. Doslovné překlady 
potřebujete pro pochopení cizího jazyka, neboť 
cizinci používají jiný slovosled než my. 

Pokud byste používali český slovosled, 
cizinec by vám nerozuměl, i kdybyste 
vyslovovali jednotlivá slova správně. Takto se 
naučíte myslet v cizím jazyce a získáte i dobrou 
výslovnost. Špatný přízvuk mají lidé hlavně 
proto, že danou řeč nemají dostatečně dlouho 
„naposlouchanou“.
Teorii, gramatiku a slovíčka se s TAXUS 
Learning® vůbec neučíte. To pochopíte z 
doslovných překladů. Angličtina obsahuje 4113 
různých slov a němčina dokonce 4831 různých 
slov. Ostatně, děti jdou do první třídy a vše již 
umí. Až ve škole zjistí, jak je to vlastně „těžké“.

TAXUS Learning® obsahuje pozitivní 
podprahové záznamy, 14 hodin mluveného 
slova na 9 výukových CD, 3 CD, která vám 
vytvoří tiché cizojazyčné prostředí a knihu, ve 
které je tato metoda podrobně popsaná. 

Nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit 
a nakonec číst a psát. Každý jiný postup je 
nepřirozený. Nejdříve si „vědomě“ projdete 
zvolenou lekci. Pak si tutéž lekci pouštíte 
potichu stále dokola. Nijak vás to neruší a 
můžete se přitom dívat se na televizi, pracovat, 
jet autem, sportovat, prostě cokoliv vás napadne. 
Váš mozek se tím bude podvědomě zabývat bez 
nepříjemných pocitů, že se musíte učit. 

Na několik hodin denně si vytvoříte 
cizojazyčné prostředí z výrazů, které již vaše 
podvědomí zná. Nemusíte se kvůli tomu 
odstěhovat do ciziny. To je ideální postup pro 
ty lidi, kteří nemají čas na intenzivní „vědomé“ 
učení se. Což je vlastně většina z nás!

Zdá-li se Vám něco nadsazené, pak vězte, 
že pouze naše „racionální“ školství v nás 
vypěstovalo poznání, že cizí jazyky jsou těžké. 
Systém výuky cizích jazyků ve škole je totiž 
špatný, neboť tam musíte ihned nahlas číst 
a psát. A hlavně učit se slovíčka. Biflování 
jednotlivých slov je přímo rakovinou pro 
naše znalosti jazyků. Proč? Ze dvou důvodů:  
1. Vraťme se k dětem. Kdo z rodičů mluví na 
své děti jednotlivými slovy? 2. Samotné slovo 
navíc zní úplně jinak, než slovo spojené s jinými 
do celých vět.
Němčina i angličtina TAXUS Learning® se 
prodává samostatně a stojí 5990 Kč (nebo 
dobírka +100 Kč, posílá se ještě v den 
objednání). Máte je napořád a navíc pro celou 
rodinu. Pro srovnání: jedna hodina konverzace 
s rodilým mluvčím stojí v ČR asi 300 Kč na 
hodinu. Návratnost TAXUS Learning® je asi 20 
takových hodin. Navíc máte 5 let záruku na 
kvalitu. 

Máte málo času na učení a chcete poznat 
vylepšenou cestu poznávání dětí? Pak 
navštivte společnost POLA PROTIVÍN, s.r.o., 
Jiráskova 211, 398 11 Protivín, Po–Pá 800–1130 

a 1200–17 hod. (tel. nonstop 800 400 239).

Od 1. 11. 2005 též v Ostravě, Velká 200/18 
(5. patro s výtahem u Masarykova náměstí), 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Po–Pá  
900–1130 a 1230–1700 hod. (tel. 728 866 607).

Další informace na www. ucimesejazyky.cz
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Strategic Consulting
spol. s r.o.,

vedoucí vydavatelství tiskových 
periodik pro krajskou a místní 
samosprávu hledá právě vás:

Nabízíme:
� práci pro prestižní krajské médium
� jistotu silného zázemí
� kvalitní produktové a obchodní 

školení
� výdělek ovlivněný pouze vlastním 

výkonem
� obchodní materiály

Práce je vhodná i pro studenty či seniory
Nevyžadujeme živnostenské oprávnění

Vice info na www.ceskydomov.cz

Obchodní zástupce
pro měsíčník Kraj Vysočina

Vaše profesní C.V. očekáváme na 
emailu mayerova@consultants.cz 

nebo faxem: 224 816 818

SC 51403/1
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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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SC 51168/1

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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I n z e r t n í  m a n a ž e r :
E s t e r  R a š í k o v á   •   t e l . :  7 7 7  7 8 9  6 0 0

e - m a i l :  r a s i k o v a @ c o n s u l t a n t s . c z

Evropský sociální fond (ESF): Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Referenční číslo: CZ.04.1.03/2.3.01 
Celková částka pro tuto výzvu: 45.584.229 Kč

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ  ŽÁDOSTÍ
o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na 

posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb z řad nestátních neziskových 
organizací (Globální grant – Opatření 2.3 OP RLZ)

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlašuje tuto výzvu ve spolupráci 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty (trvající maximálně 18 měsíců, finanční výše 
podpory 150.000 – 650.000 Kč) v celé ČR kromě Prahy. Žádosti musí být podány na adresu 
NROS v souladu s Pokyny pro žadatele, kde je popsán způsob jejich podání, forma, rozsah 
a obsah žádosti. 

Úplný text výzvy, formulář žádosti a Pokyny pro žadatele můžete získat na webových 
stránkách NROS (www.nros.cz), ESF (www.esfcr.cz), Krajského úřadu kraje Vysočina 
(www.kr-vysocina.cz) nebo na adrese NROS, Jelení 196/15, Praha 1, 118 00, e-mail: 
global@nros.cz případně i Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje, Žižkova 16, 
587 33 Jihlava, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz.

Termín pro podávání žádostí: 21. listopad 2005 – 31. leden 2006, do 16:00.

David Stulík, David.stulik@nros.cz; Tel: 233 356 173
Petr Holý, holy.p@kr-vysocina.cz, Tel. 564 602 538
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Listopad přinesl další oslavy 
narozenin stoletých jubilantů

Vysočina • Listopad přinesl další jubilea. Neuvěřitelné 105. narozeniny 
oslavil Stanislav Večeřa z Březí nad Oslavou na Žďársku. Pravděpodobně 
nejstarší muž našeho kraje a jeden z nejstarších obyvatel České republi-
ky prožil celý život na Vysočině. S blahopřáním k narozeninám jej navštívil 
krajský hejtman Miloš Vystrčil (ODS). V Domově důchodců ve Žďírci na Jih-
lavsku slavila 100. narozeniny Alžběta Marková. K výročí jí popřáli nejen 
obyvatelé domova, dárek přivezl i krajský radní Jiří Vondráček (KDU-ČSL). 
Snímek je z oslavy Stanislava Večeři, oslavenec právě hovoří s krajským 
hejtmanem. Foto: Luboš Pavlíček

Peníze z operačního progra-
mu Infrastruktura by přitom mě-
ly pokrýt až 85 procent nákladů 
na sanaci. Stará skládka průmys-
lových odpadů je mezi Novým 
Rychnovem a Rohoznou, v bý-
valém žulovém lomu. V 70. a 80. 
letech minulého století se zde 
shromáždily galvanické kaly, so-
li a ropné látky. Ty dnes leží pod 
vrstvou hlíny a na ploše asi 30 na 
20 metrů sahají až do osmimet-
rové hloubky. Při privatizaci pod-
niku, který za skládku odpovídal, 

ale tehdejší státní orgány nemys-
lely na ekologický audit, a tak 
dnes časovaná ekobomba praktic-
ky nemá vlastníka. „Přitom dlou-
hodobě prokazatelně znečišťuje 
podzemní a povrchové vody úni-
kem nebezpečných a toxických 
látek, zejména chlorovaných uh-
lovodíků, pesticidů, těžkých ko-
vů a dalších. Znečištění má ploš-
ný charakter a ohrožuje i vod-
ní zdroje podzemní vody, které 
slouží k zásobování 1200 oby-
vatel Dolní Cerekve pitnou vo-

dou. V současnosti má pitná vo-
da v těchto zdrojích kvalitu od-
povídající kvalitě vody kojenec-
ké, ale podle zpracované analýzy 
rizik z roku 2003 by během 15 let 
mohlo dojít k rozšíření znečiš-
tění i do těchto zdrojů pitné vo-
dy. Kromě toho skládka ohrožuje 
i zdroje podzemní vody osad Ha-
mr, Šance, obce Rohozná a po-
tok Rohozná,“ uvedl krajský rad-
ní pro vodní hospodářství Ivo Ro-
hovský (ODS). 
Obec Dolní Cerekev se pro-

to rozhodla, i když není původ-
cem této staré ekologické zátě-
že, že se stane investorem sana-
ce této skládky a zároveň žada-
telem o peníze ze strukturálních 
fondů Evropské unie. „Také kraj-
ské zastupitelstvo se k celé věci 
postavilo čelem a zastupitelé už 
v březnu schválili, že ze zvlášt-
ního účtu, zřízeného podle vod-
ního zákona, kraj doplatí zbýva-

jící část nákladů na sanační prá-
ce a zaplatí veškeré předsanační 
práce, které spočívají zejména ve 
zpracování projektové dokumen-
tace. Předběžný odhad celkových 
nákladů na sanaci skládky je 50 
milionů korun,“ dodal Ivo Ro-
hovský.
O tom, že skládka u Nového 

Rychnova je opravdu vážným 
a nebezpečným problémem, 
svědčí fakt, že je na 10. místě 
v regionálním seznamu priorit 
pro odstraňování starých ekolo-
gických zátěží v rámci celé Čes-
ké republiky a na prvním místě 
na Vysočině. „Všichni doufáme, 
že po několikaletém odsouvání 
problému Státní fond životního 
prostředí sanaci finančně pod-
poří. Konečně by se nám poda-
řilo odstranit jednu z největších 
skrytých ekologických hrozeb 
na Vysočině,“ řekl na závěr Ro-
hovský.

Božejov • Obec Božejov, 
která leží na silnici mezi 
Pelhřimovem a Jindři-
chovým Hradcem v již-
ních Čechách, dostane do 
dvou let nový obchvat. 

Budoucí obchvat je dlouhý asi 
tři a půl kilometru a na trase vy-
rostou tři nové mosty. Silnice je 
v majetku státu, nový úsek při-
jde na 420 milionů korun a po-
lovinu z této částky hradí ev-
ropské fondy. „V Božejově žije 
asi 700 lidí, kteří dnes musí sná-
šet nepřetržitý proud aut, včetně 
kamionů. Za dva roky už si od-
dechnou,“ řekl měsíčníku Kraj 
Vysočina krajský radní pro do-
pravu Václav Kodet (KDU-ČSL) 
při slavnostním zahajování stav-
by (hovoří na snímku).

Foto: archiv kraje

Kodet: Lidé v Božejově si oddechnou

Krajská záchranná služba 
dostává nové vedení
Jihlava • Na základě vypracova-
ného auditu na prověření úrovně 
řízení a fungování Zdravotnické 
záchranné služby kraje Vysoči-
na a výsledků průběžné kontro-
ly transformačních kroků roz-
hodla krajská rada o odvolání 
ředitele ZZS kraje Vysočina Ja-
na Sedláka. 
„Členové rady kraje jsou pře-

svědčeni, že krajské vedení zdra-
votní záchranné služby potřebo-
valo změnu, která se promítne 
do stabilizace vnitřního fungo-
vání organizace,“ řekla krajská 
mluvčí Jitka Svatošová
Odvolání současného ředitele 

ZZS kraje Vysočina Jana Sedlá-

ka je podloženo výsledky zpra-
covaného auditu, jež nestranně 
prověřil fungování krajské or-
ganizace. Audit zadal hejtman 
Miloš Vystrčil v okamžiku, 
kdy se z různých stran objevi-
ly opakované stížnosti na orga-
nizaci práce a fungování ZZS. 
Výsledky auditu poukázaly na 
nefunkční komunikaci a kro-
mě jiného i na nejasná či chy-
bějící pravidla řízení organiza-
ce, včetně nastavení pravomocí 
a odpovědností. 
Současně audit potvrdil systé-

movou správnost transformace 
ZZS kraje do jednoho právního 
subjektu.

Na hlavním tahu mezi Pelhřimovem a Jindřichovým Hradcem začal stát stavět obchvat

Začne likvidace skládky u Rychnova
Dolní Cerekev/Nový Rychnov • Obec Dolní Cere-
kev žádá o evropskou dotaci na odstranění staré 
průmyslové skládky v Novém Rychnově. Předpo-
kládá se, že u Státního fondu pro životní prostředí, 
který je zprostředkovatelem bruselských peněz pro 
tyto účely, uspěje a skládka tak přestane ohrožovat 
zdroje pitné vody.

Z Bruselu už do kraje proudí miliardy korun
(pokračování ze strany 3)
Města, obce, podnikatelské sub-

jekty i neziskové organizace z Vy-
sočiny dosud z Bruselu získaly 
1,8 miliardy korun. Společný regi-
onální operační program (SROP) 
v oblasti dopravní infrastruktury 
podpoří první etapu rekonstrukce 
silnice II/405 Jihlava-Třebíč, au-
tobusový terminál pro integrova-
ný systém veřejné dopravy v Hav-
líčkově Brodě a zavedení bezbari-
érové dopravy v Jihlavě – celkem 
za 286 milionů korun. Celá řada 
úspěšných infrastrukturních pro-
jektů se věnuje problematice da-

tových sítí, od krajského projek-
tu optické páteřní sítě ROWANet 
po metropolitní sítě v mnoha měs-
tech a obcích. Celková výše pod-
pory činí téměř 50 milionů korun. 
Zvýšit kvalitu sociálního prostře-

dí v kraji si klade za cíl deset in-
vestičních projektů s přislíbenou 
finanční částkou přes 60 milionů 
korun. Zlepšení zázemí pro ces-
tovní ruch je cílem šesti investič-
ních projektů s podporou téměř 36 
milionů korun.
Grantová schémata ze SROP, te-

dy případ, kdy kraj sám požádal 
EU o podporu pro určité oblasti, 

a peníze na základě schválených 
pravidel rozděluje, jsou nástrojem 
podpory menších projektů a zo-
hledňují místní specifika. Granto-
vá schémata na podporu podniká-
ní se tak týkají hospodářsky nej-
více postižených částí regionu – 
Bystřicka, Moravskobudějovicka, 
Náměšťska, Novoměstska, Třebíč-
ska – a podporu z nich zatím zís-
kalo 13 projektů celkem za více 
než 18,5 milionu korun. Z gran-
tového schématu na podporu soci-
ální integrace byly podpořeny dva 
projekty, z toho jeden celokrajský, 
věnovaný komunitnímu plánování 

sociálních služeb na celém území 
kraje.V grantovém schématu na 
podporu cestovního ruchu je de-
vět úspěšných projektů za téměř 
20 milionů korun. 
Z operačního programu pro pod-

poru podnikání získali podnikate-
lé z Vysočiny na svůj rozjezd, roz-
voj, zlepšení marketingu a inova-
tivní přístupy celkem 130 milionů 
korun. Nejaktivnější byli podnika-
telé z Havlíčkobrodska, Jihlavska 
a Pelhřimovska. 
Celková podpora ve výši 682 mi-

lionů korun byla přiznána vyso-
činským projektům z operačního 

programu Infrastruktura. Jsou to 
projekty výstavby a oprav doprav-
ní infrastruktury, rekonstrukce vý-
hybek v Křižanově, oprava silnice 
Popelín – Horní Cerekev a opra-
va silnice II/34 z Nové Vsi do Bo-
žejova, celkem za téměř 285 mili-
onů korun. V dalším opatření pro-
gramu Infrastruktura jde zejména 
o projekty obnovy rybníků, vý-
stavby a úprav čistíren odpadních 
vod a kanalizační sítě, systémy 
sběru a recyklace odpadů a ochra-
ny ovzduší. Nejvíce peněz z více 
než 398 milionů půjde na Třebíč-
sko a Žďársko. 

Z operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů je financováno ši-
roké spektrum činností od zvý-
šení kvality školního vzdělávání, 
přes rekvalifikační programy a ce-
loživotní vzdělávání až po sociál-
ní služby. Do těchto oblastí půjde 
více než 82,5 milionu korun.  In-
formaci o tom, kolik peněz je při-
slíbeno oblasti zemědělství a ven-
kova, Ministerstvo zemědělství 
neposkytlo. Iniciativy programu 
přeshraniční spolupráce Interreg 
IIIA využilo nejvíce Třebíčsko, 
více než 31 milionů a Jihlavsko, 
téměř 10 milionů.

V Měříně mají nové hřiště

Měřín • Dvousetmetrová běžec-
ká dráha, hřiště na florbal, basket-
bal, malou kopanou, tenis, volej-
bal, nohejbal, doskočiště a místo 
pro další atletické disciplíny. To 
vše přišlo na deset milionů korun. 

Sportoviště zaplatil z velké čás-
ti stát, 95 tisíci korun přispěl kraj 
a 2,5 milionu zaplatila obec. Na 
snímku Miroslava Němcová a Jan 
Kasal při slavnostním přestřižení 
pásky.  Foto: redakce

Svatý Martin v Jihlavě 
V dávných dobách, kdy ještě svatí sestupovali z nebe mezi 
lid, přijel i svatý Martin na bílém koni do Jihlavy. Pověst 
se zachovala natolik živá, že i v dnešních dnech si ji lidé 
rádi připomínají bohatým programem pro dě-
ti, ohňostrojem a zopakováním celé událos-
ti – se skutečným koněm a jezdcem v čer-
veném plášti.
Jezdce na bílém koni, když dosáhl bran Jih-
lavy, nikdo nepoznal. Zastavil se u kovár-
ny vedle městské brány a požádal kováře: 
„Okovej prosím mému koni pravou přední 
nohu, buď tak hodný.“ 
Mistr tak učinil velmi rád a za práci si nechal 
zaplatit, jak se sluší. 
„Dostanu tři groše,“ povídá Martinovi. 
Svatý Martin však cestou rozdal všechny své ostatní pení-
ze chudým – žebrákům, nemocným a potřebným. A tak mu 
v kapse zůstaly poslední dva groše. 
„Víc nemám,“ pravil omluvně. „Všechno jsem rozdal, nemohl 
jsem jinak,“ přiznal se řemeslníkovi.
Kovář však ze svého požadavku nechtěl slevit.

„Dáš mi tři groše, nic víc a nic méně, nedá se nic dělat!“
Tu svatý Martin pravil zarmouceně svému koni:

„Běloušku, zvedni nohu a vrať kováři zpět to, co mu nemo-
hu zaplatit.“

Kůň poslušně učinil, co mu pán nakázal a vzápě-
tí zazvonila podkova s řinkotem o zem. Když 

to kovář spatřil, velmi se ulekl a poníže-
ně prosil za odpuštění. Snažil se svůj 

hřích odčinit.
„Pojďte pane k nám na večeři, moje 
žena upeče něco dobrého,“ chtěl si 
kovář Martina udobřit.

Paní mistrová napekla chutných kolá-
čů plněných mákem, kterým na památ-

ku této události dala tvar podkovy a pohos-
tila jimi svatého Martina. 
Od té doby se v Jihlavě každoročně pečou 
na svatého Martina dobré martinské rohlíč-
ky s mákem, které mají tvar podkovy.

Pověsti z Vysočiny jsou převzaté z pořadu By-
lo nebylo, který vysílá každý den v 16:00 hodin 

Český rozhlas Region na frekvenci 87,9 FM.

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE



Správné znění tajenky zašlete 
na adresu redakce do 15. pro-
since. Tři vylosovaní obdrží za-
jímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla:
Součástí světového kulturního 
dědictví je poutní barokní kos-
tel sv. Jana Nepomuckého ve 
Žďáru nad Sázavou v katastru 
Zelená Hora. Stavbu navrhl ar-
chitekt Santini. Půdorys stavby 
tvoří pěticípá hvězda.
Výherci z minulého čísla L. Hil-
lová, Jihlava, E. Fürstová, Hav-
líčkův Brod a I. Homoláčová, 
Jihlava získali speciální po-
známkový blok s logem kraje 
Vysočina, psací soupravu a klí-
čenku na krk s poutkem na mo-
bilní telefon.

Galerie a muzea 
hodnotí sezonu
Vysočina • Krajská kulturní za-
řízení, tedy čtyři muzea, tři gale-
rie a hrady Kámen a Roštejn, do-
sud letos navštívilo přes 130.000 
lidí. Nejvíc návštěvníků zazna-
menalo Muzeum Vysočiny v Jih-
lavě. Dalších 57.000 turistů vi-
dělo také pobočky muzea v Pol-
né, Třešti a Telči a hrad Roštejn. 
Bezmála 20.000 lidí zavítalo do 
Horácké galerie v Novém Městě 
na Moravě a Galerie výtvarného 
umění v Havlíčkově Brodě. Kvů-
li rozsáhlé rekonstrukci a omeze-
ní provozu letos Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě zaznamenala 
4000 návštěvníků. 
Kromě vlastních zařízení také 
kraj prostřednictvím grantových 
programů a dotací podporuje čin-
nost a rozvoj dalších muzeí a vý-
stavních síní, kterých je na Vyso-
čině zhruba 70.

Betlémy opět 
jedou do Říma
Vysočina/Řím • Už potřetí je-
dou betlémy z Vysočiny do Ří-
ma reprezentovat svůj kraj na oje-
dinělou výstavu Sto nejkrásněj-
ších betlémů světa. Prvním z nich 
je keramický betlém, vyrobený 
technikou hmatového modelová-
ní handicapovanými klienty Me-
zinárodního výukového centra 
Axmanovy techniky modelování 
pro zdravotně postižené v Tasově. 
Plastiky svaté rodiny a hudebníků 
jsou vysoké asi 80 centimetrů. 
Druhým betlémem je skříňkový 

klasický výtvor třebíčského auto-
ra Antonína Žamberského. Vý-
stava začala slavnostní vernisáží 
24. listopadu. Jde už o 30. ročník, 
vysočinské betlémy se přitom 
v předcházejících dvou letech se-
tkaly s velkým ohlasem.

Japonské cestovky zajímá Telč
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Hrad bude mít 
čistou vodu
Doupě • Na hradě Roštejn pote-
če už od příští sezony čistá pra-
menitá voda. Kraj nechal z grun-
tu opravit zdejší zdroj a úpravnu.
Studna je v lese, necelý kilome-

tr od hradu. Je 17 metrů hluboká 
a pramen je velmi vydatný. Ne-
vysychá ani za největšího letního 
sucha a při jarním tání studna do-
konce přetéká. K rozsáhlé opra-
vě kraj přistoupil zejména proto, 
že ve vodě byl v minulosti radon 
a malé množství škodlivých bak-
terií. Pitnou vodu z lesního zdro-
je využívá nejen správa hradu, ale 
především návštěvníci.

Jan Čermák
* 7. 10. 1870 
 Velké Meziříčí
† březen 1959
Průkopník české aviatiky se naro-

dil v rodině majitele místního parního mlýna. Létání 
jej zaujalo už v mládí, jako třiadvacetiletý absolvo-
val první let balónem. Z rodinného prostředí si ne-
sl vztah k technice i sportu. Věnoval se automobilis-

mu, běhu, bruslení i cyklistice. V roce 1910 v Mour-
melon le Grand ve Francii složil pilotní zkoušky 
a z Francie na Vysočinu přivezl letecký motor. S me-
chanikem Jaroslavem Potůčkem a Slovincem Sta-
nem Bloudkem pak ještě téhož roku postavili jed-
noplošník Racek a v listopadu s ním poprvé létali.
Na jaře pak Jan Čermák a Stano Bloudek ve Vídni 
postavili letadlo Libella 2 a Čermák s tímto letou-
nem ve Vídni absolvoval leteckou školu a složil pi-
lotní zkoušky. Získal průkaz Fédération Aéronauti-
que Internationale, první mezinárodní letecký prů-

kaz v Čechách. S Libellou pak cestoval po Balká-
ně a předváděl své letecké umění. Letoun předvedl 
i doma ve Velkém Meziříčí. Ve válce působil ve Víd-
ni jako zalétávač do roku 1917, kdy po úrazu ode-
šel do zálohy. Po vzniku samostatného Českoslo-
venska mu v roce 1923 Československý aeroklub 
udělil symbolický pilotní průkaz s číslem jedna.

Informace jsou převzaté z publikace Luboše 
Göbla Osobnosti Vysočiny, vydané za podpory 
Fondu Vysočiny. 

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

Olympijský výbor jednal v Jihlavě
Jihlava • Kongresové centrum 
krajského úřadu hostilo zasedá-
ní Českého olympijského výbo-
ru. Členové ČOV si za přítomnosti 
hejtmana Vysočiny Miloše Vystr-
čila (ODS) a ředitele FC Vysočina 
Zdeňka Tulise také prohlédli fot-
balový stadion extraligového FC 
Vysočina Jihlava a seznámili se 
s projektem budoucí výstavby sta-

dionu, který již bude plně vyhovo-
vat podmínkám pořádání extrali-
gových zápasů. Pochvalná slova 
z úst předsedy ČOV Milana Jirás-
ka zazněla i na krajské podpůr-
né aktivity ve směru k dětským 
olympiádám – letní a v letošním 
roce poprvé i k zimní. „Pokud ma-
jí na Vysočině vyrůstat sportov-
ci, díky kterým nás bude znát celý 

svět, pak je třeba je vychovávat již 
od útlého věku, vzorem jim může 
být například Jarmila Kratochvílo-
vá, legenda světové atletiky,“ rea-
goval hejtman Miloš Vystrčil.
ČOV zastupuje Českou republi-

ku v mezinárodním olympijském 
hnutí a zabezpečuje reprezentaci 
ČR na olympijských hrách a dal-
ších akcích organizovaných Mezi-

národním olympijským výborem 
a národními olympijskými výbo-
ry. Sdružuje sportovní svazy, je-
jichž sporty jsou na programu 
olympijských her a další sportovní 
svazy, členy mezinárodních spor-
tovních federací uznaných MOV. 
Dále sdružuje občany ČR jakož 
i právnické osoby se sídlem v ČR, 
podporující olympijské hnutí.

Podle slov japonského ředitele 
zahraničního zastoupení Czech-
Tourismu Shigeo Okinawy ma-
jí v poslední době japonští turis-
té vzrůstající zájem o návštěvu 
České republiky. „Každý rok do 
Česka přijede víc než sto tisíc na-
šich turistů. Prahu znají, naopak 
menší města zatím tolik ne. Ma-
jí zájem především o města, kte-
rá jsou na seznamu UNESCO. Ta 
si chtějí určitě prohlédnout,“ řekl 
Shigeo Okinaka. Tomio Okamu-
ra, generální ředitel společnosti 
Miki Travel, která návštěvu Ev-
ropy a tedy i České republiky ja-
ponským turistům zprostředková-
vá, vysvětlil, proč se japonským 
turistům v Česku líbí: „V Japon-
sku je především dřevěná archi-
tektura. Je to dáno tím, že jsou 
zde častá zemětřesení. Proto v ci-
zině naši lidé obdivují kamen-
né stavby a úzké uličky. Japonci 
mají rádi také daleké pohledy do 
přírody a pěkné scenerie ve měs-
tech. To jsou právě důvody, proč 
se jim líbí Praha, Kutná Hora ne-
bo Telč. Na rozdíl od západní kli-
entely se ale ve městech dlouho 
nezdržují. Jsou raději, když se 

podívají do více míst najednou. 
Všechno si fotí, natáčejí a cestu-
jí vlastně až doma.“ 
V Telči si japonští hosté pro-

hlédli městskou památkovou re-
zervaci a zámek. „Návštěvou 
jsme velmi potěšeni, protože 
kraj Vysočina přikládá turistic-
kému ruchu velký význam. Sna-
žíme se prosazovat, aby zahra-
niční turisté nejezdili jen do Pra-
hy, ale i k nám na Vysočinu a aby 
se u nás zdrželi více dní,“ vyslo-
vil přání hejtman Vysočiny Mi-
loš Vystrčil (ODS). Zástupce ře-
ditele JATA Kotaro Kogi podě-
koval za milé přijetí a doplnil: 
„Kromě Prahy jsme viděli pře-
krásný český venkov. Jsem do-
jat krásou České republiky a to-
ho, jak se Češi starají o dědictví 
svých předků.“ Při přátelské be-
sedě s představiteli kraje a města 
ještě prozradil: „Tuto cestu vyko-
návají ředitelé a majitelé špičko-
vých cestovních kanceláří v Ja-
ponsku. Tentokrát s sebou vza-
li i manželky, což má v Japon-
sku obrovský význam. Nakonec 
o tom, kam se pojede, rozhodují 
u nás totiž dámy.“ 

Japonská asociace cestovních 
kanceláří má zlepšovat kvali-
tu služeb poskytovaných turis-
tům cestujícím z Japonska a do 
Japonska. Má celkem 1300 čle-
nů, podporuje příjezdový, domá-
cí ale i zahraniční cestovní ruch, 
včetně kongresové a incentivní 
turistiky. 
Listopadová cesta je jednoznač-

ně nejvýznamnější návštěvou ja-
ponských touroperátorů v Čes-

ké republice. Ze zkušenosti z ob-
dobných cest po jiných zemích je 
známo, že názory, postřehy a do-
poručení členů prezídia, kteří na 
vlastní oči uvidí během týdenní-
ho pobytu řadu měst, mívají v ob-
lasti turismu v Japonsku velkou 
váhu. Členové prezídia asocia-
ce si prohlédli kromě Telče také 
Prahu, Český Krumlov, Marián-
ské Lázně, Tábor, Brno, Kutnou 
Horu a Litomyšl.

Zástupci japonských cestovních kanceláři obdivovali náměstí v Telči. 
Foto: archiv kraje

�1. prosinec
Přehlídka kuchařského a cuk-
rářského umění z celého kraje, 
3. Gastrosalon Vysočiny, KD Ost-
rov, Havlíčkův Brod, 9.00
Zábavný pořad o starých zvy-
cích s písničkami a soutěžemi, 
Vánoční kabaret, Národní dům, 
Karlovo náměstí, Třebíč, 8.30 
a 10.15

�2. prosinec
Divadelní představení Velká 
zebra aneb Jakže se to jmenuje-
te?, Ondřej Vetchý, Kateřina Hra-
chovcová, KD Pelhřimov, 19.30

�3. prosinec
Mikulášská besídka, Kulturní 
dům Brtnice
Mikulášská nadílka a zpěv ko-
led u vánočního stromku, soko-
lovna, Počátky, 13.00
Mikulášský vlak s nadílkou dár-
ků pro děti, areál SaZ, Sázava
Mikulášská nadílka, sokolovna, 
Žirovnice, 13.30

�4. prosinec
Vánoční koncert, Orchestr Vác-
lava Hybše, Divadlo Pasáž, Třebíč, 
17.00 a 20.00
Mikulášské setkání, náměstí, 
Telč, 16.00

�8. prosinec
Koncert, Roman Horký & Kame-
lot, Národní dům, Třebíč, 19.00

�11. prosinec
Divadelní představení Čert 
Všudybyl, Městské kino, Ždírec 
nad Doubravou, 10.00

�12. prosinec
Divadelní představení Marc 
Camoletti: A do pyžam!, Jiří 
Langmajer, Kateřina Brožová, Di-
vadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

�13. prosinec
Přednáška pro veřejnost, Jihlav-
ské betlémy, přednáší etnografka 
PhDr. Dana Nováková, Muzeum 
Vysočiny, Jihlava, 17.00
Koncert, Jana Červinková – so-
prán, Milan Sečanský – bary-
ton a klavírní doprovod, Kamen-
ný sál zámku, Třebíč, 18.00
Vánoční večer pod lampou se 
skupinou Surf, Městské kulturní 
středisko, Třešť, 19.30

�17. prosinec
Legenda o svatém Mikuláši, Vla-
dimír Matějček – recitace, Vla-
dimír Roubal – varhany, pěvec-
ké sdružení Campanula Jihlava, 
chrám sv. Jakuba, Jihlava, 18.00
Vánoční koncert, Pěvecký sbor 
Záboj, Dětský pěvecký sbor Du-
ha, Hudebníci Pelhřimovska, kos-
tel sv. Víta, Pelhřimov, 16.00

�18. prosinec
Koncert, Bohuslav Matoušek 
a houslový soubor při ZUŠ Při-
byslav, kulturní dům, Přibyslav, 
15.00

�19. prosinec
Koncert, Pavel Šporcl – housle, 
Lubomír Brabec – kytara, Diva-
dlo Pasáž, Třebíč, 19.00
Lidový příběh o narození Ježíše 
Setkání před Betlémem, Národní 
dům Třebíč, 8.30 a 10.15

�20. prosinec
Přednáška Hvězda nad Betlé-
mem aneb Co přivedlo mudr-
ce, přednáší Miloš Podařil z Jih-
lavské astronomické společnosti, 
Muzeum Vysočiny, Jihlava, 17.00
Živý betlém, náměstí, Žďár nad 
Sázavou, 16.00

�23. prosinec
Zpívání pod vánočním stromem, 
náměstí, Brtnice

�26. prosinec
Vánoce na zámku a rozsvícení 
vánočního stromu, SHŠ Jindřich, 
Brass kvintet, Modrý slon sbor 
ZŠ, Komorní sbor Velká Lhota, 
hod. zahájení na zámku, 14.00, 
rozsvícení vánočního stromu na 
náměstí, 17.00, zámek, Žirov-
nice

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

KULTURNÍ TIPY

Telč • Vysočina se stává stále více přitažlivou i pro 
turisty ze vzdálených zemí. Japonce například za-
jímají památky UNESCO. Vyplynulo to z listopa-
dové návštěvy členů presidia Japonské asociace 
cestovních kanceláří v Telči.

Pramen pitné vody pro hrad Roš-
tejn je v lese. Foto: archiv kraje
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Sáblíková je nadějí pro olympiádu

Na závodech Světového pohá-
ru v Calgary překonala juniorský 
světový rekord na trati 3000 metrů. 
V Calgary zajela čas 4:03,35 mi-
nuty a o téměř čtyři vteřiny vylep-
šila vlastní maximum z letních zá-
vodů v Berlíně, které bylo zároveň 
českým seniorským rekordem.

V celkovém pořadí obsadila 
osmnáctiletá Sáblíková šesté mís-
to. Z vítězství se v novém světo-
vém rekordu radovala dvojnásob-
ná mistryně světa Cindy Klasse-
nová. Kanaďanka dosáhla na do-
mácí půdě času 3:55,75 minuty 
a dosavadní maximum Claudie 

Pechsteinové překonala o téměř 
dvě vteřiny. Němka se musela 
spokojit s druhým místem.
Právě osmnáctiletá Martina Sá-

blíková je hlavním tahounem tý-
mu Petra Nováka a na olympij-
ských hrách v Turíně by mohla 
jako první Češka v historii rych-
lobruslení promluvit do bojů 
o medaile.
Rodačka ze Žďáru nad Sáza-

vou už v loňské sezoně poslala 
soupeřkám vizitku svých kvalit. 
V červenci na letních závodech 
v Berlíně překonala juniorský 
světový rekord na tři kilomet-

ry časem 4:07,23 a tím současně 
splnila olympijský limit na této 
trati. K limitům se blíží také dal-
ší svěřenci trenéra Nováka, o dva 
roky mladší Andrea Jirků a Miro-
slav Vtípil, jenž věnuje hodně ča-
su přípravě v Nizozemsku.
České rychlobruslařské úspěchy 

se rodí doslova na koleně a ve 
velice skromných podmínkách. 
První výraznější popud dal v ro-
ce 1988 na olympijských hrách 
v Calgary svratecký Jiří Kyncl, 
který se pod vedením trenéra No-
váka probojoval mezi nejlepší 
šestnáctku.

Úspěšní bystřičtí šermíři jsou na své trofeje patřičně hrdí. Foto: archiv klubu

Výsledky:
ročník 1992 žáci
1. Jaroslav Londin CZE Sokol Bystřice n. P.
1. Paul Kittelman GER TSG Hale-Neustadt
3. Thibault Gagnaire FRA Reims Europe Escrim 

ročník 1992 žákyně
1. Sabina Dynybylová CZE Sokol Bystřice n. P.
2. Silvia Schmidt GER FC Greiswald
3. Lena Lärm GER TSG Halle-Neustadt

ročník 1994 žáci
1. Filip Londin CZE Sokol Bystřice n. P.
2. Florián Blascyk GER FC Schkeuditz
3. Petr Zimmerman GER Halle-Neustadt

ročník 1995 žákyně
1. Anike Makowski GER TSV Berlín-Wittenou
2. Zuzana Bukáčková CZE Sokol Bystřice n. P.
3. Ariane Zeissler GER Fechtsportclub Cott

Rychlobruslařka zahájila sezonu světovým rekordem na tříkilometrové trati

Žďár nad Sázavou, Calgary • Ve skvělé 
formě se před nadcházející olympiádou 
v Turíně představila žďárská rychlo-
bruslařka Martina Sáblíková.

Karatisté bodovali v Litoměřicích
„Čtyři z šesti našich kluků skon-

čili na bodovaném místě,“ po-
chvaloval si po závodech první 
trenér klubu Patrik Pech (3. dan). 
V seniorech vybojoval stříbrnou 
medaili v disciplíně kata (vol-

ných sestavách boje proti ima-
ginárním protivníkům) Jaroslav 
Pomikal, který opět dal přednost 
získávání zkušeností ve starší ka-
tegorii, ačkoliv ještě může star-
tovat mezi juniory. Čtvrté místo 
mezi dospělými ještě obsadil Pe-
tr Kubíček (5. kyu). Na bronzo-
vý stupínek vystoupil v kata ka-
detů Lukáš Horáček (8. kyu), pá-
tou příčku obsadil v katách juni-
orů Luděk Wiesner (8. kyu). Ve 
volném boji, kumite, Pomikala 
vyřadil pozdější jednoznačný ví-
těz Eduard Šmídy mladší z pořá-
dajícího EŠ-KC Litoměřice, kte-
rý až na finále všechny své zápa-
sy ukončil iponem, tedy před tří-
minutovým časovým limitem. 
Pech jako hlavní rozhodčí turna-

je ani druhý trenér SKP Budo Jih-
lava Petr Čížek (2. dan) opět nezá-
pasili, protože museli převzít ro-
li sudích. „Je dobře, že se začínají 
prosazovat noví zápasníci, proto-
že už nás dva budou muset na zá-
vodech vystřídat,“ podotkl Pech. 
Doplnil, že i Pomikal se už v led-
nu zúčastní kursu pro rozhodčí.
Národní pohár je vícekolová sou-

těž, při níž karatisté sbírají body 
za umístění. Nejlepších osm podle 
součtu bodů se po skončení pohá-
ru nominuje na mistrovství repub-
liky. Příští kolo Národního poháru 
se koná na jaře 2006.

Jihlava, Litoměřice • Nebývalou úrodu bodů dovezli 
karatisté z oddílu SKP Budo Jihlava z druhého 
kola Národního poháru České asociace tradičního 
karate 2005–2006, které se konalo v Litoměřicích.

Himaláje objektivem Radka Jaroše
Nové Město na Moravě • Ra-
dek Jaroš se prezentuje nejenom 
jako náš současný nejúspěšněj-
ší horolezec, ale také jako fo-
tograf. Putovní výstavu odstar-
toval už v polovině října a od 
prosince budou jeho velkoploš-
né fotky v Horácké galerii v No-
vém Městě na Moravě. Spolu 
s dalším fotografem Andrejem 
Macenauerem nazvali výstavu 
Himálaj 1000 až 8848 metrů nad 
mořem. Autoři chtějí ukázat, že 
Himálaj je nejenom nejvyšším 
pohořím světa a cílem nejlep-
ších horolezců, ale i světem je-
dinečných lidí a náboženských 
kultur, které jsou součástí tohoto 
kraje. Cílem putovní výstavy je 
přiblížit ve fotografiích nádher-
ný svět asijských velehor s lid-
mi, kteří zde žijí a ty, kteří stou-
pají do nejvyšších výšin. Celý 
soubor obsahuje 90 velkoformá-
tových fotografických tisků vět-
šinou o rozměrech 70x50 centi-
metrů a pět fotografií o rozmě-
rech 121x90 centimetrů. No-
voměstský rodák Radek Jaroš 
v letošním roce vystoupil na 
8126 metrů vysoký Nangha Par-
gat. Se šesti osmitisícovkami je 
v pořadí druhým nejúspěšnějším 
českým horolezcem současné 
doby. Více vrcholů zdolal pouze 
Josef Rakoncaj. Radek Jaroš neopakovatelné kouzlo nejvyššího pohoří světa dobře zná. Foto: www.radekjaros.cz

Nejlépe se vedlo Patriku Pechovi, který si z poháru přivezl stříbrnou medaili

Jihlavští karatisté si po mimořádně soustředěném výkonu v Litoměřicích připsali další body. Foto: archiv SK Budo.

Šermíři zkřížili své 
kordy v Berlíně

Bystřice nad Pernštejnem • Šer-
míři Sokola Bystřice nad Pern-
štejnem zamířili svoje kordy do 
hlavního města Německa. V Ber-
líně nastoupili na mezinárod-
ním turnaji ve fleretu. Dařilo se 

mladším žákům i žačkám roční-
ku 1995–1994 a také jejich o dva 
roky starším kolegům. Z šermíř-
ského klání v Berlíně si reprezen-
tační družstvo Bystřice nad Pern-
štejnem přivezlo putovní pohár.

Šachisté vybojovali 
účast na mistrovství
Vysočina, Kroměříž • Čtyřia-
dvacet šachistů z Jihlavy, Hav-
líčkova Brodu, Náměště nad 
Oslavou, Třebíče a Moravských 
Budějovic se představilo na pře-
boru Moravy a Slezska. O stou-
pající úrovni mládežnického 
šachu na Vysočině přesvědči-
li ziskem  tří medailí.
Přeborníkem v kategorii 

do 14 let se stal po skvě-
lém výkonu Josef Kra-
tochvíl,  který se 
ziskem osmi bo-
dů z devíti par-
tií  neokusil 
hořkost poráž-
ky a svým sou-
peřům povo-
lil pouze dvě re-
mizy. Výborné je 
druhé místo Anety 
Zerzánkové, kte-
rá získala sedm 
bodů a od zlaté 
medaile jí dělilo 
horší pomocné 
hodnocení. Do 

třetice bronzovou medaili v kate-
gorii nejmenších do deseti let zís-

kal  David Mičulka se zis-
kem 6,5 bodu. Všichni me-
dailisté jsou ze šachové-
ho oddílu TJ Náměšť nad 

Oslavou. Ani další se 
neztratili, Richard No-
votný z TJ Třebíč ob-
sadil v kategorii H10 
páté místo, Štěpán Sei-

dl z Moravských Bu-
dějovic v H12 obsadil 
šesté místo a od bron-

zové medaile ho dělilo 
horší pomocné hodno-
cení. Mezi postupující 

se probojoval i Martin 
Škoda ze Sokola 

Bedřichov v ka-
tegorii H14.

Všichni jme-
novaní si vy-
bojovali po-
stup na Mis-

trovství České 
republiky, které se usku-

teční v březnu 2006.


