
Poslanci informovali radní 
o průběhu schvalování státního 
rozpočtu i o některých konkrét-
ních investicích, schválených pro 
území Vysočiny. Všichni se shod-
li, že v příštím roce je třeba ješ-
tě více koordinovat přípravu stát-
ního rozpočtu s prioritami kraje. 

Poslanci a senátoři byli informo-
váni o postoji krajských radních 
k aktuálnímu stavu v krajském 
zdravotnictví. 
Hejtman Miloš Vystrčil (ODS) 

připomněl paradox situace, kdy 
přívod peněz do nemocnic je při-
škrcován a na druhé straně se zři-

zovatelům přikazuje zvyšování 
výdajů. V další části setkání se 
hovořilo o regionálních operač-
ních programech, radní požáda-
li zákonodárce o pomoc při je-
jich prosazování ve prospěch Vy-
sočiny.
Dalším bodem byly připravova-

né změny v legislativě. Kraj upo-
zornil na některá sporná místa 
v připravovaných zákonech, která 
v praxi mohou způsobit problé-
my. Mimo jiné jsou to například 
nejasnosti při povolení provozo-
vání STK nebo poskytování pří-
spěvků na hospodaření v lesích.
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Vánoce politiků budou rodinné
Krajští politici se těší na to, jak se o svátcích potkají se svými blízkými ■ Prozradili i oblíbená vánoční jídla

Radní debatovali s poslanci a senátory

Vysočina • Vánoční svátky stráví všichni 
krajští radní na Vysočině. Měsíčníku 
Kraj Vysočina v anketě shodně řekli, že 
se budou věnovat svým rodinám.

Obce soutěžily
Soutěž mezi obcemi, 
která byla součástí 
kampaně na podporu 
třídění odpadů, už zná 
svoje vítěze.  strana 3

STALO SE

CUKRÁŘI SE POCHLUBILI
Havlíčkův Brod • Přehlídka svá-
tečních sladkostí a i slavnostních 
slaných pochoutek, stovky ná-
vštěvníků a všudypřítomná typic-
ká vůně. Tak vypadal už třetí roč-
ník přehlídky cukrářského umění 
Gastrosalon Vysočiny, kterou v KD 
Ostrov pořádaly Společenstvo cuk-
rářů a Asociace kuchařů a cukrářů 
v Havlíčkově Brodě. 
Na stáncích byly k vidění výrobky 
potravinářských firem, výtvory stu-
dentů specializovaných středních 
škol i profesionálních cukrářů, cel-
kem od 24 vystavovatelů. Na sním-
ku hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil 
(ODS) při návštěvě přehlídky.

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Jihlava • Problematická místa v připravovaných 
zákonech, schvalování státního rozpočtu a aktuální 
situace ve zdravotnictví. To jsou některá témata, 
která s poslanci a senátory z Vysočiny na pravidel-
ném setkání probírali krajští radní.

Plavba pro děti
Výstava fotografií, 
která probíhá na 
kraji, pomůže dětem 
z dětských  domovů 
vidět moře. strana 4

Opravená ulice
Výpadovka na Jihlavu 
v Chotěboři prošla 
opravou. Má novou 
silnici, chodníky 
i osvětlení.  strana 6

Jan Kasal se stranickým kolegou, 
radním Jaroslavem Hulákem.

Hejtman Miloš Vystrčil (ODS) 
řekl, že Vánoce letos prožije s ro-
dinou a přáteli. „Těším se na hez-
kou knihu a některé kulturní po-
řady. Těším se ale také na na-
še společné sportovní a společen-
ské aktivity, například na tradiční 
fotbalový turnaj nebo telčský stu-
dentský ples. Těším se na poho-
du, milá setkání i chvíle rozjímá-
ní. Samozřejmě se také těším na 
cukroví a vůbec na naše dobré jíd-
lo, těším se i na dárky, i když pro 
mne už nejsou zdaleka tak důleži-
té, jako tomu bylo dříve,“ popsal 
své pocity hejtman Vystrčil a do-
dal: „Věřím, že se nám letos po-
daří krásnou vánoční dobu prožít 
pěkně beze spěchu a s rozmyslem. 

Myslím, že to všichni moc potře-
bujeme.“
Náměstek hejtmana Václav Kodet 

(KDU-ČSL) říká, že jeho Váno-
ce budou jako každý rok velmi 
tradiční a hektické. „Velká rodi-
na, která tráví rodinné svátky spo-
lečně, znamená spoustu zařizová-
ní a takových těch drobných, ale 
nezbytných úkonů. Mám na sta-
rosti obvyklé mužské věci. Kap-
ra, stromeček a podobně,“ vysvět-
luje Kodet. Asi nejvíc si prý v ro-
dině užije svátky nejmladší dcerka 
Anička. „Půjdeme spolu nadělovat 
zvířátkům do lesa a určitě nás čeká 
i dětská půlnoční, která bývá kvůli 
dětem odpoledne,“ plánuje náměs-
tek. (pokračování na straně 2)

Blíží se konec roku a s ním spojené bilancování naší činnosti a do-
sažených výsledků. I ve zdravotnictví bylo v letošním roce co řešit 
a napravovat. Tento rezort, napojený svým financováním na veřej-

né zdravotní pojištění, pracuje v deficitním systému. Naše zdravotnická 
zařízení, nemocnice, s hrůzou každý měsíc čekají, zda jim na účet nate-
čou finanční prostředky od zdravotních pojišťoven, aby měly na úhradu 
léků, platů svých zaměstnanců a dalších nákladových položek.
Na základě četných diskusí a mnoha jednáních na téma co s krajským 
zdravotnictvím, bylo Zastupitelstvem kraje Vysočina rozhodnuto dne 18. 
října letošního roku o přeměně současné hospodářsko-právní formy na-
šich nemocnic na obchodní společnosti. O důvodech, proč se tak zastu-
pitelstvo kraje většinově rozhodlo, toho již bylo hodně napsáno a pro-
diskutováno.
V minulých dnech se cesta našich nemocnic na pouti za lepším příštím 
trochu zkomplikovala. Na základě zavedení nucené správy u Všeobec-
né zdravotní pojišťovny a neprůhledné politiky ministerstva zdravotnic-
tví, rozhodla ke konci listopadu rada kraje o rozvolnění kroků na cestě 
našich nemocnic k obchodním společnostem, a stanovila rozjezd akcio-
vých společností na termín po 1. 7. 2006. 
Doufejme, že osud nemocnic kraje Vysočina bude vyřešen ke spokoje-
nosti věci samé a hlavně ve prospěch našich pacien-
tů a vysoké úrovni zajiště- ní zdravotní péče pro 
všechny obyvatelé kraje Vy- sočina.
Poté, co jsem absolvoval všechna ta složitá jed-
nání a diskuse s členy za- stupitelstva, léka-
ři a odborníky na ekonomi- ku, do-
volím si vyslovit přesvědčení, 
že všichni, kteří se ko-
lem zdravotnictví na 
regionální úrovni po-
hybují, mají tento je-
diný cíl. Tedy fungující 
a dostupnou péči pro 
pacienty. 
Do nového roku 
2006 si přejme hod-
ně pevného zdraví, 
abychom servis na-
šich nemocnic potřebo-
vali co nejméně, ať již 
bude jejich právní for-
ma jakákoliv.

Pavel Hájek
náměstek hejtmana

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz

Rodinné tradice a atmosféra Vánoc. To čeká krajské radní, a to politici přejí všem. Foto: Luboš Pavlíček
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Podle zákonodárců jsou podněty z regionu užitečné a je třeba spolu mluvit často

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2006
přejí zastupitelé kraje Vysočina
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Kraj od státu dostal část splátky dluhu

Vánoce politiků budou rodinné

Dva odbory krajského úřadu 
mají od prosince novou adresu
Jihlava • Odbor kontroly a od-
bor životního prostředí krajského 
úřadu mají novou adresu. Od za-
čátku prosince jsou na Seiferto-
vě ulici v Jihlavě. Odbory se pře-
stěhovaly, protože pomalu končí 
lhůty zápůjčky jejich prostor po 
bývalém okresním úřadu. Kraj 
proto hledal místo, které by neby-
lo od jeho sídla daleko a zároveň 

pro jeho účely vyhovovalo. Volba 
nakonec padla na objekty, které 
jsou v majetku ministerstva obra-
ny a kraj je získá do svého vlast-
nictví bezúplatným převodem. 
Elektronické spojení na zaměst-
nance zůstává stejné, aktuální te-
lefonické spojení odboru životní-
ho prostředí je 564 602 502, od-
boru kontroly 564 602 707.

Neziskovkám se zlepší finance, 
lépe dosáhnou na eurodotace
Vysočina • Neziskové organizace 
z Vysočiny, které působí v sociál-
ních službách a získaly příslib ev-
ropské dotace ze Společného regi-
onálního operačního programu na 
investice, budou mít k těmto peně-
zům usnadněnou cestu. Umožní to 
nová krajská dotace, jejíž pravidla 
schválilo krajské zastupitelstvo. 
„Velké investice, tedy například 

přístavby, opravy objektů a po-
dobně, jsou pro neziskové organi-
zace v sociálních službách vždyc-
ky problémem. Úspěšný projekt je 
často jedinou možností, jak najít 
na takovou investici peníze,“ vy-
světluje krajský radní pro sociální 
věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL). 

Problém je ale v tom, že evrop-
ská dotace nezaplatí celou inves-
tici a navíc peníze dostane žada-
tel až zpětně. Kraj tedy pomůže 
neziskovkám částkou, která mů-
že být až do výše deseti procent 
přislíbené evropské podpory, ma-
ximálně ale 200.000 korun. Zá-
roveň ale krajská pravidla stano-
ví, že dotaci kraj přizná v případě, 
že nezisková organizace je také fi-
nančně podporována obcí. „Má to 
jediný důvod, obec ví, co je na je-
jím území třeba a podporuje te-
dy potřebné aktivity. Pro nás je to 
jakási záruka, že peníze vyplácí-
me správným směrem,“ říká rad-
ní Vondráček.

Veřejná správa získá možnost 
archivovat elektronická data
Vysočina • Veřejným institucím 
v kraji, tedy zejména obcím, ško-
lám, nemocnicím či knihovnám 
by brzy mohl odpadnout pro-
blém, co s archivací elektronic-
kých dokumentů. Kraj chce vy-
budovat centrální elektronický 
archiv pro veřejnou správu. 
Nezbytné dokumenty a infor-

mace často existují pouze v elek-
tronické podobě a jejich archivy 
jsou pro menší organizace kom-
plikací, stejně jako systematic-
ké zálohování dat. Zároveň pod-

le krajského odboru informatiky 
v celé Evropě neexistuje řešení, 
které by stačilo do kraje převzít. 
Proto krajská rada schválila pro-
jekt vyřešení a vytvoření archivu. 
Ten by měl stát bezmála pět mi-
lionů korun a krajští informatici 
budou při jeho založení spolupra-
covat s Národním archivem i Ná-
rodní knihovnou. Kraj chce na 
vybudování archivu využít dota-
ci ministerstva informatiky z pro-
gramu na rozvoj vysokorychlost-
ního internetu.

Hejtman ocenil dobrovolné dárce krve

Zlaté a stříbrné plakety doktora Jana Jánského předával v Jihlavě 
na konci listopadu dárcům krve hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil 
(ODS). „Byl jsem velice příjemně překvapen množstvím relativ-
ně mladých dárců,“ řekl hejtman na místě měsíčníku Kraj Vyso-

čina. Zlatou plaketu získávají dárci s více než 40 odběry, stříbrnou 
pak dárci s více než 20 odběry. Letos na Jihlavsku získalo zlatou 72 
a stříbrnou plaketu 177 dobrovolných dárců krve.

Foto: archiv kraje

Vysočina/Praha • Vysočina se 
konečně dočkala další částečné 
splátky dluhů nemocnic, které na 
ni v lednu 2003 převedl stát. Ten 
se tímto krokem jednoduše zba-
vil odpovědnosti za některé své 
dluhy, které přenesl na kraje.
Stát na konci listopadu zaplatil 

kraji Vysočina dalších zhruba 17 
milionů. „Za zaslané peníze jsme 
rádi, ale zároveň je nutné si uvě-
domit, že zasláním 17 milionů 
korun na účet kraje došlo pouze 
ke snížení dosud nekompenzo-
vané části dluhu na zbývajících 
65 milionů korun. V každém pří-
padě se tedy nadále budeme sna-
žit, aby dluhy, které vznikly ne-
mocnicím na Vysočině za správy 
státu, nám stát postupně uhradil 
v plné výši,“ komentoval poskyt-

nutí sedmnáctimilionové státní 
dotace za účelem oddlužení ne-
mocnic Vysočiny hejtman Miloš 
Vystrčil (ODS).
Když stát v roce 2003 převedl 

nemocnice na kraje (bez jejich 
souhlasu), odevzdal jim většinou 
zařízení na pokraji ekonomické 
katastrofy. Například pět nemoc-
nic na Vysočině vykazovalo 
celkovou ztrátu bezmála 
600 milionů korun a po 
lhůtě splatnosti dluži-
lo dodavatelům dal-
ších 287 milionů. Už 
o rok později, pod vli-
vem přísných opatření, 
které nemocnice pod krajskou 
správou zavedly, se po-
dařilo dosáh-
nout vyrov-

naného výsledku a teď už hos-
podaří tak dobře, že například 
v letošním prvním polole-

tí dosáhly 
celkového 
zisku 15 
milionů.

(pokračování ze strany 1)
U Kodetů je o Vánocích k vidění 

velký třešťský betlém. „To zname-
ná také návštěvy rodiny a přátel. 
Mám vánoční navštěvování rád. 
Už proto, že Vánoce nejsou jen 
Štědrý den, o Štědrém dnu teprve 
začínají,“ doplnil Václav Kodet.
Také náměstkyně hejtmana Ma-

rie Černá (SNK) má z Vánoc nej-
raději rodinnou pohodu. „Těším 
se zejména na to, že se všichni 
sejdeme. Už léta pravidelně před 
štědrovečerní večeří navštěvuje-
me dětskou půlnoční v 16 hodin 
v kostele svatého Martina a po 
tradičním kaprovi se salátem jde-
me ke stromečku. Na Boží hod 
zpravidla navštěvujeme babič-
ku a dědu i další příbuzné,“ popi-
suje sváteční dny u Černých ná-
městkyně. Na velký předvánoč-
ní maraton jí přitom nezbývá čas: 
„Zkoušela jsem letos navrhnout, 
že cukroví koupíme, ale bylo to 
zavrženo a starší dcery se nabíd-
ly, že vše napečou. S předvánoč-
ním shonem to nepřeháním, pro-
tože na to nemám čas, nejcenněj-
ší je pro nás všechny pohoda a to, 

že jsme pohromadě, což se někdy 
nepoštěstí i několik týdnů.“ 
Na Vysočině, konkrétně v Pelhři-

mově, bude o Vánocích i náměs-
tek hejtmana Pavel Hájek (ODS). 
„Všechny dny volna, které během 
roku jsou, velmi důsledně věnuji 
rodině. Jinak si mne mí blízcí to-
tiž příliš neužijí. Vánoce jsou na-
víc v naší rodině velkým svátkem. 
Trávíme hodiny povídáním a těší-
me se ze vzájemné blízkosti,“ po-
pisuje Pavel Hájek. Také u Hájků 
se o Vánocích drží starých obyče-
jů. „Míváme obvyklou štědrove-
černí večeři a hlavně jídlo, na kte-
ré se těším celý rok – staročeské-
ho kubu,“ usmívá se náměstek.
Radní Jaroslav Hulák 

(KDU-ČSL) zavzpomínal i na 
další vánoční obyčeje: „Protože 
už nemám malé děti, jsem ochu-
zen o romantiku zdobení vánoč-
ního stromku za zavřenými dveř-
mi, zdobím ho se synem na Štěd-
rý den odpoledne. Pravidelně se 
celá rodina zúčastňujeme půlnoč-
ní mše navečer a k večeři je sma-
žený kapr se salátem. Když byly 
děti malé, házeli jsme pantoflí, lili 

olovo a pouštěli lodičky z ořecho-
vých skořápek - byla u toho spous-
ta legrace a dýmu z prskavek. 
Dnes už jen se zatajeným dechem 
krájíme jablko. Manželka má stá-
le snahu zpívat koledy, ostatní ale 
dávají přednost profesionálnímu 
cédéčku,“ popsal Štědrý ve-
čer u Huláků rad-
ní a doplnil: 
„Mám rád 
z p í v a -
né mše, 
k t e r é 
jsou tradič-
ně v koste-
le na Hod 

B o ž í . 
Na oběd se schá-
zíme celá rodina, letos to bude po-
prvé i s vnučkou Veronikou. Děti, 
ač dospělé, jsou zvědavé jako před 
léty, co najdou pod stromečkem. 

Na Štěpána chodí návštěvy a je 
klid a pohoda proti normálním 
dnům. To považuji kromě zrození 
Lásky a Naděje za smysl Vánoc.“
Radní Martina Matějková (ODS) 

bude o Vánocích doma, v Havlíč-
kově Brodě: „Naše rodina bude 

o Vánocích pohromadě tak, 
jak to má být. Při-

znám se, že se 
na svátky le-
tos obzvlášť 
těším, pro-

tože si 
o d p o -
č i n u 

mezi svý-
mi a to už se 
mi dlouho nepo-

vedlo. Přípravy 
máme doma už léta roz-

dělené, takže na každého 
vychází spravedlivá část nakupo-
vání, pečení i uklízení,“ vysvět-
luje Martina Matějková. „Štědrý 
den míváme klidný, se zdobením 

stromečku, přípravou slavnostní 
večeře a hlavně pohádkami, které 
mám hodně ráda. O dalších svá-
tečních dnech se pak navštěvuje-
me s přáteli a rodinou,“ doplnila 
Matějková. 
Také nová tvář v krajské radě, 

Miroslav Houška (KDU-ČSL), 
nebude mezi svými kolegy vý-
jimkou. O Vánocích si doma 
v Častrově užije rodinné atmo-
sféry. „Nedílnou součástí svátků 
jsou pro nás bohoslužby v koste-
le svatého Mikuláše. Část naší ro-
diny na ně nacvičuje pěvecký do-
provod,“ usmívá se radní Houš-
ka, který prozradil i štědrovečerní 
menu: „Kuba, rybí polévka, kapr 
v aspiku, smažený kapr a podob-
né pochoutky. Stává se, že si na 
ně s chutí vzpomenu i uprostřed 
léta,“ zasnil se Miroslav Houška.
U Rohovských v Měříně se 

o Vánocích také dobře vaří. „Ne-
budu zapírat, že dobré jídlo je jed-
na z věcí, na které se moc těším. 
Nejen štědrovečerní ryba, ale ta-
ké štěpánská husa a cukroví, kte-
ré nikdy nechutná tak dobře jako 
právě o Vánocích,“ popisuje kuli-

nární zážitky radní Ivo Rohovský 
(ODS). „Mám rád Vánoce se sně-
hem, noční chůzí z půlnoční, při 
které mrazem křupe pod noha-
ma, vůní vanilky a jehličí a vším, 
co k tomu patří. Těším se na kaž-
doroční setkání s rodinou a roz-
hovory o věcech, na které jindy 
nemáme čas. Vánoce jsou klid-
nou a hlubokou rodinnou osla-
vou, a tak je budu prožívat i le-
tos,“ popsal své svátky Ivo Ro-
hovský. 
Pro radního Jiřího Vondráč-

ka (KDU-ČSL) je důležitá pře-
devším sváteční atmosféra. „Je 
to příležitost zastavit se a místo 
každodenních starostí vnímat du-
chovní principy, na kterých sto-
jí celý náš svět,“ říká Jiří Von-
dráček, který bude o svátcích ta-
ké doma, v Havlíčkově Brodě. 
„Chci být co nejvíce se svojí rodi-
nou a přáteli. Vánoce pro nás zna-
menají především lidské sdílení 
a klidnou oslavu radosti. Moc se 
na ně těším a moc se těším právě 
na blízkost, kterou svátky přináše-
jí,“ řekl měsíčníku Kraj Vysočina 
radní Vondráček.

JIHLAVA
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JAK TO VIDÍM JÁ

Názor čle-
na zastupitel-
stva a rady Ji-
řího Vondráč-
ka (KDU-ČSL) 
na sociální as-
pekt státního 
rozpočtu. 

Státní rozpočet na příští rok je 
schválený. Samozřejmě, že ná-
zory na výši jeho deficitu, kdy 
očekávané výdaje převyšují pří-
jmy o cca 74 miliard a prohlu-
bují státní zadluženost, se různí. 
Zda růst příjmové stránky rozpoč-
tu s ohledem na vývoj ekonomi-
ky je v reálném čase dobře nasta-
ven v relaci s výší plánovaného 
schodku, je diskusí o možnostech 
a potřebách. Závislost krajského 
rozpočtu na státním je zřejmá 
a též vede k diskusím nad potře-
bami a prioritami. Neustálou bo-
lestí je zejména odstraňování in-
vestičního dluhu z období, které 
sahá před vznik krajů a převze-
tí majetku do jeho správy. Patr-
né je to nejen na komunikacích, 
ale i v sociální oblasti. Bohužel 
ještě má kraj zděděná zařízení 
domovů důchodců a ústavů pro 
mentálně postižené s průchozími, 
někde devíti i jedenáctilůžkový-
mi pokoji, které klientům nemo-
hou při veškeré péči poskytovat 
důstojné podmínky bydlení. Na-
ší snahou je tato zařízení co nej-
rychleji modernizovat, aby kvalita 
bydlení odpovídala současné do-
bě a normálním standardům po-
hodlí a soukromí. V kraji žije a se 
stárnutím populace bude přibý-
vat mnoho našich občanů, kte-
ří se neobejdou bez pomoci dru-
hých, a to i v domácím prostředí. 
Na území kraje usilujeme o na-
stavení optimální, tedy hospodár-
né a dostupné sítě sociálních slu-
žeb, vytvoření jistoty pro sociálně 
potřebné. Zbytečné plýtvání pe-
něz ze státního i krajského roz-
počtu není na místě v žádném re-
sortu. Nedopusťme však finanční 
nezajištěnost oblastí, které nás 
řadí mezi sociální státy, které ctí 
hodnoty lidského života.

www.kr-vysocina.cz

Zastupitelé přivítali svého nového kolegu
Vysočina • Novým členem krajského zastupitel-
stva je od listopadového zasedání Tomáš Havlík 
(KDU-ČSL). Nahradil Františka Dohnala, který re-
zignoval na všechny své krajské funkce poté, co se 
stal prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Jihlava • První veřejná vysoká 
škola na Vysočině, Vysoká ško-
la polytechnická Jihlava, má nové 
insignie. Žezlo a rektorský řetěz 
jsou z pozlaceného stříbra a zdobí 
je symbolika, upomínající na his-
torické dědictví kraje a minerály 
ze všech koutů vrchoviny. Vrchol 
žezla tvoří křišťál z Rousměrova 
na Žďársku. Doplňují jej ametyst, 
opál a vltavín z Třebíčska a zá-
hněda, růženín a citrín ze Žďárska. 
Na žezle lze najít také broušené 
horniny jako například serpentinit 
z Mohelna, známý mrákotínský 
granit anebo mramor a lepidolit 
od Bystřice nad Pernštejnem.
Ke kraji se úzce váže i další po-

užitý materiál, například ořecho-
vé dřevo a perleť, která odkazuje 

na žirovnické knoflíkářství. Sym-
boly lva, moravské orlice, ježka 
a jeřabin přímo navazují na krajský 
znak, zkřížená kladiva na hornic-
kou minulost Vysočiny. Insignie 
jsou jedinečným obřadním před-
mětem každé vysoké školy, slouží 
zejména k reprezentativním a ce-
remoniálním účelům. Ty jihlavské 
přišly na bezmála půl milionu ko-
run, zaplatilo je město a o polovinu 
peněz požádalo kraj. Podle hejtma-
na Miloše Vystrčila (ODS) jsou in-
signie unikátní. „Propracovaná 
symbolika, ať už vybraných a po-
užitých materiálů, či výzdoby, mne 
nadchla. Historie našeho kraje i je-
ho přírodní bohatství jsou zde zná-
zorněny velmi čistě a jedinečně,“ 
komentoval klenoty hejtman.

Vysoká škola dostala insignieO dotaci nově rozhodne kraj

Dotaci pro příští rok minister-
stvo poskytne kraji a ten o jejím 
přerozdělení rozhoduje. „Roz-
hodování je tak v rukou lidí, kte-
ří mají o situaci podstatně lepší 
přehled než centrální orgány. Pro 
samotné příjemce, tedy nezisko-
vé organizace, je jednání s kra-
jem určitě pohodlnější,“ vysvět-
luje radní pro sociální věci Jiří 
Vondráček (KDU-ČSL). Minis-

terská dotace přitom tvoří pod-
statnou část příjmů takových or-
ganizací. Kraj při jejím přeroz-
dělování vychází zejména ze 
zkušeností s jejich prací. Přijatá 
pravidla proto například stano-
vila určité zohlednění stávajících 
poskytovatelů. „Nové projekty 
budeme posuzovat s ohledem na 
to, jak zapadnou do stávající sí-
tě zařízení. Chceme zjistit, zda 

by do budoucna mohly být pří-
nosné. Podle schválených zásad 
ale příští rok nové projekty dota-
ci nezískají,“ říká radní Vondrá-
ček s tím, že rozsah a kvalitu sí-
tě sociálních služeb kraj průběž-
ně zkoumá a upravuje tak, aby na 
jedné straně nebylo například ně-
kterých služeb v kraji nadbytek 
a jiné naopak nechyběly. „Dlou-
hodobě však budeme mít na zře-
teli jeden cíl a tím je rovnoměr-
ná dostupnost kvalitních služeb 
na území kraje,“ doplnil Jiří Von-
dráček
Přijaté zásady zastupitelstva pro 

přerozdělení dotace z minister-
stva práce jsou k dispozici na ad-
rese www.kr-vysocina.cz.

Tomáš Havlík na svém prvním zasedání zastupitelstva. Foto: archiv kraje.
Hejtman Miloš Vystrčil gratuluje svému novému prv-
nímu náměstkovi Václavu Kodetovi. Foto: archiv kraje

Zastupitelstvo také zvolilo no-
vého člena krajské rady. Miro-
slav Houška (KDU-ČSL) nahradí 
Františka Dohnala na místě kraj-
ského uvolněného radního s tím, 
že na něj přejde agenda financí 
a majetku. Tato oblast je mu blíz-
ká, neboť se od roku 1990 an-
gažoval v samosprávě obce 
Častrov na Pelhřimovsku, kde 
také dvě volební období půso-
bil jako starosta. Od roku 2004 
je členem krajského za-
stupitelstva. „Politikou 
jsem se zabýval amatér-
sky. Očekávám, 
že teď, když se 
jí budu věno-
vat profesionál-
ně, budu mít na 
ni více času, což 
je pro mne veli-

ce zajímavé a obohacující,“ ře-
kl radní Houška těsně po vol-
bě. Prvním náměstkem hejtmana 
byl zvolen stávající radní Václav 

Kodet (KDU-ČSL).

Vysočina • Neziskovky, které na Vysočině posky-
tují sociální služby seniorům a zdravotně posti-
ženým, mají pro získání dotace od ministerstva 
práce a sociálních věcí nová pravidla. Schválilo je 
krajské zastupitelstvo na svém minulém zasedání.

Soutěž obcí v třídění odpadů zná vítěze
Klání mezi obcemi nebylo samoúčelné ■ Na světě jsou důležité informace o tom, jak lidé v kraji k třídění odpadů přistupují

Vysočina • Lány, Dobronín, Velká Bíteš, Žďár nad Sá-
zavou. Tam žijí ekologicky nejsvědomitější lidé z Vy-
sočiny, jejich obce zvítězily v krajské soutěži v třídění 
odpadů My třídíme nejlépe. Obce soutěžily ve čtyřech 
kategoriích podle své velikosti, kritériem bylo množ-
ství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele.

Data pro vyhodnocení byla po-
užita ze čtvrtletních písemných 
výkazů o vytříděném, využitém 
a odstraněném množství a dru-
zích komunálního odpadu, zasí-
laných jednotlivými obcemi spo-
lečnosti EKO-KOM. Vítězné ob-
ce získaly odborný zájezd s od-
padovou tématikou do Vídně, 
poukázku na odběr kontejneru, 
diplom a upomínkové předmě-
ty. „Společnými silami jsme na-
startovali proces, který nese ovo-

ce v podobě vybudování technic-
kého zázemí Plánu odpadové-
ho hospodářství,“ popisuje další 
využití výsledků soutěže náměs-
tek hejtmana pro životní prostře-
dí Pavel Hájek (ODS).
Soutěž byla součástí informač-

ní kampaně k problematice tří-
dění odpadů. Další zábavné klání 
absolvovaly i domácnosti vybra-
ných měst a pořadatel připravil 
i SMS soutěž pro studenty střed-
ních škol.

Pavel Hájek (vlevo) předává ocenění starostovi Žďáru nad Sázavou Jaromíru Brychtovi. Foto: archiv kraje

SOUTĚŽ OBCÍ KRAJE VYSOČINA – MY TŘÍDÍME NEJLÉPE – CELKOVÉ POŘADÍ
Obce do 499 obyvatel 

pořadí obec celkem (kg/obyv.)
1 Lány 45,94
2 Důl 41,93

3 Karlov 41,54
Obce do 2.000 obyvatel 

1 Dobronín 30,64
2 Nové Veselí 27,82
3 Radostín nad Oslavou 25,45

Obce do 10.000 obyvatel 
1 Velká Bíteš 31,09
2 Polná 25,64
3 Luka nad Jihlavou 24,04

Obce nad 10.000 obyvatel 

1 Žďár nad Sázavou 23,35
2 Nové Město na Moravě 18,16
3 Havlíčkův Brod 16,05
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Zajíčkov • Milovníci starých 
dobrých časů přišli na Vysočině 
o jednu z připomínek. Od prosin-
ce tam už nefungují ručně spouš-
těné závory na přejezdu v Zajíč-
kově na Pelhřimovsku. Nahradi-
lo je světelné zabezpečení, které 
zde vyrostlo v rámci modernizace 
celé trati horní Cerekev – Tábor. 
Ručně spouštěné závory se ješ-

tě na Vysočině najdou na 15 mís-
tech, jsou ale ovládané klikou, za-
tímco v Zajíčkově je železničáři 
spouštěli taháním za řetízky. Na 
Vysočině je přes 600 železničních 
přejezdů, jen asi třetina je opatře-
ná výstražnými světly, či závora-
mi. Kraj přitom považuje bezpeč-
nost přejezdů za důležitou, proto 
se podílí na jejich modernizaci.

Poslední nostalgické spuštění závory v Zajíčkově. Foto: Luboš Pavlíček

Z kraje zmizely ručně 
spouštěné závory

Vysočina/Praha • Hejtman Vy-
sočiny Miloš Vystrčil (ODS) pře-
vzal v pražské Spiritce pamětní 
medaili k pátému výročí Hasič-
ského záchranného sboru České 
republiky. Oceněny byly osob-
nosti veřejného života, které spo-
lupracovaly nebo spolupracují 

s Hasičským záchranným sborem 
a velkou měrou přispěly k tomu, 
že sbor má v současné době mo-
derní a funkční legislativní rámec 
svého působení. Na snímku Mi-
loš Vystrčil a generální ředitel 
HSZ Miroslav Štěpán. Foto: ar-
chiv kraje 

Hejtman dostal medaili

Silničáři mají nový sklad posypu
Žďár nad Sázavou • Nový 
sklad posypu slouží už 
od začátku letošní zimy 
silničářům na Žďársku. 
Kraj jej nechal postavit 
za více než 14 milionů 
korun. 

„Důvody jsou jasné. Úspory, 
úspory a zase úspory,“ vysvět-
lil náměstek hejtmana Václav 
Kodet (KDU-ČSL). Sklad to-
tiž nahradí stávající tři skládky, 
takže se ušetří za časté přejez-
dy. Nejvíce peněz ale nový sklad 
ušetří tím, že se do něj vejde přes 
1300 tun soli a dalších 3500 tun 
inertního materiálu, který bu-
de možné nakoupit už v létě za 
příznivější ceny. „Takové sklady 
bychom potřebovali pro všech-
ny správy silnic. Začali jsme ve 
Žďáru, protože zdejší klimatické 
podmínky jsou v zimě nejhorší,“ 
dodal Kodet.Silničáři jsou v zimě skoro nejdůležitějšími lidmi v kraji. Foto: Luboš Pavlíček

Rozhlas sbíral hračky pro děti z domovů
Vysočina • Děti ze sedmi 
dětských domovů na Vy-
sočině budou mít díky 
akci Daruj hračku vese-
lejší Vánoce. 

Daruj hračku je tradiční sbír-
ka, kterou už podruhé na Vy-
sočině pořádá jihlavská stanice 
veřejnoprávního rozhlasu, Čes-
ký rozhlas Region. Několik týd-
nů před Vánoci rozhlas na veřej-
ných místech ve čtyřech městech 
kraje rozvěsil obrázky vánoč-
ních přání, která děti z domovů 
namalovaly. Lidé pak mohli tato 
konkrétní přání plnit. „Pro děti 
máme zhruba tisícovku hraček,“ 
usmíval se nad výsledky sbírky 
Petr Palovčík z Českého rozhla-
su Region. Prostory rozhlasu jsou už podruhé před Vánoci zavaleny hračkami. Foto: Luboš Pavlíček

Jihlava • Nové informační cent-
rum pro mládež pracuje od pro-
since na třídě Legionářů v Jihla-
vě. Kromě informací poskytuje 
zájemcům i poradenství napří-
klad v oblasti vzdělávání, prá-
ce, volnočasových aktivit, mezi-
národních aktivit a podobně. Síť 
informačních center, sdružených 
ve společné asociaci, oficiálně 
podporuje ministerstvo školství. 
Centra mohou poskytovat i řadu 
doplňkových služeb, například 
vydávání slevových karet ISIC, 
či přístup k internetu. „V Jih-
lavě již proběhlo několik poku-
sů o otevření takového centra, 
avšak nepříliš úspěšně,“ řekl ve-
doucí krajského oddělení mláde-
že a sportu Jan Burda a dodal: 
„To, že nové jihlavské centrum 
je sdruženo v republikové asoci-
aci informačních center, která je 
podporována ministerstvem, je 
důležitým krokem k tomu, aby 
se konečně i v Jihlavě mládež 
dostala k aktuálním informacím, 
jak je tomu celkem běžně v ně-
kterých dalších městech a kra-
jích.“ dodal Burda.

Jihlava • V kruhu přátel osla-
vil sté narozeniny pravděpodob-
ně nejstarší turista na Vysočině, 
Josef Podzimek z Jihlavy. Ob-
líbenému profesorovi obchod-
ní akademie ve výslužbě k jeho 
životnímu jubileu pogratuloval 
i hejtman Vysočiny Miloš Vystr-
čil (ODS). Josef Podzimek byl do 
pozdního věku zdatným turis-
tou a dlouholetým členem Klubu 
českých turistů Čeřínek, ještě po 
devadesátce bivakoval na sně-
hu. Hejtman mu v této souvis-
losti daroval aktuální mapu Če-
řínku a okolí s věnováním.

KRÁTCE

O peníze za vyplnění formuláře byl mezi lidmi obrovský zájem. 
Foto: Luboš Pavlíček

Město platilo za trvalý pobyt
Jihlava • Krajské město Vysočiny má 
přes 50.000 obyvatel. V praxi to zna-
mená, že při přerozdělování daní ze 
státního rozpočtu získá Jihlava o 26 
milionů korun víc, než kdyby této hra-
nice nedosáhla. Ještě do prosince při-
tom magistrátu k překonání magické 
hranice chybělo pouhých 600 obyva-
tel. Radní proto přišli s netradičním 
způsobem řešení. Každému, kdo se 
v prosinci přihlásil k trvalému poby-
tu do Jihlavy, magistrát vyplatil 3.000 
korun. „Chtěli jsme motivovat zejmé-
na ty, kteří v Jihlavě fakticky bydlí, 
nejsou zde ale k trvalému pobytu při-
hlášeni,“ vysvětlil mluvčí magistrátu 
Radek Tulis. Kromě samotného přesu-
nu do vyššího daňového pásma získá-
vá město zhruba 7.500 korun na oby-
vatele. Třítisícikorunová investice se 
tedy vyplatila. O peníze za trvalý po-
byt byl mezi lidmi velký zájem, měst-
ská kasa vyplatila na odměnách přes 
dva miliony korun.

Vysočina hostila sněm lékařů

Bezmála 70 lékařů z Rakouska, 
Německa, Slovenska a Česka se 
zde seznamovalo s moderním im-
plantátem kolenního kloubu. Ná-
hrada se od běžně užívaných liší 
především tím, že umožňuje rotač-
ní pohyb. „Pro pacienty znamená 
především možnost aktivnějšího 
života,“ vysvětlil ředitel pořádají-
cí Nemocnice sv. Zdislavy v Mos-
tištích Jaroslav Tvarůžek. Mos-
tišťské zařízení už použilo na 60 
těchto implantátů. Kongres začal 

přímo v nemocnici účastí lékařů 
na operaci. Pokračoval společen-
ským večerem a cyklem předná-
šek. Vystopil především autor im-
plantátu Hendrik Schroeder-Boer-
sch a Dr. Pinskerová, která obje-
vila valivě-rotační mechanismus 
v kolenním kloubu. Lékaři slyše-
li také vystoupení primáře rakous-
ké kliniky Stolz Alpe, která má za 
sebou už 400 úspěšných operací 
a přednosty ortopedického oddě-
lení mostišťské nemocnice Jiřího 

Šajnara. „Kolenní implantáty s ro-
tačním mechanismem jsou evrop-
ským i celosvětovým trendem,“ 
shrnul Tvarůžek.

Luka nad Jihlavou • Kongres ortopedů z evrop-
ských zemí navštívil ve školicím středisku v Lukách 
nad Jihlavou hejtman Miloš Vystrčil (ODS).

Jiří Šajnar svým kolegům popsal 
zkušenosti s moderním implantá-
tem. Foto: archiv pořadatele

Jihlava • Výstava fotografií 
Marka Polana z cesty plachetnicí 
přes Atlantik je k vidění ve vesti-
bulu kongresového centra kraje.
Autor je zakladatelem jedno-

ho z největších internetových fi-

nančních portálů a dlouholetým 
jachtařem. Po deseti letech in-
tenzívní práce se rozhodl napl-
nit své sny. V roce 2004 vyplul 
s rodinou na plachetnici na ces-
tu kolem světa. Pro cestu z Ev-
ropy přes Atlantik přihlásil ka-
pitán svou loď Blue Tunder do 
slavného závodu ARC a v kon-
kurenci více než 200 plavidel 
z celého světa se mu podařilo ja-
ko prvnímu českému účastníko-
vi v historii vyhrát. Marek Polan 
se současně rozhodl, že pomůže 
splnit sny i jiným. Vydal knihu 
fotografií ze svých cest Ve stí-
nu plachet a celý zisk z prodeje 
knihy věnuje na cestu dětí z dět-
ských domovů k moři. Bližší in-
formace o charitativní akci jsou 
na www.plavbaprodeti.cz.

Kniha pomůže k moři

Marek Polan (v popředí) s kraj-
skými radními na vernisáži vý-
stavy. Foto: archiv kraje
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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 ob-

chodní 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

❖ 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

 1
02

86
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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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Všem našim čtenářům 
přejeme hodně osobních 

a pracovních úspěchů 
v roce 2006.
redakce měsíčníku

Kraj Vysočina
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r en á len

n
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r   rá  r   neren
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een  nn

 áán n r e  C n l n  M r
ereen     l  el    

l l n l n  n l n

www.ceskydomov.cz Inzer tní manažer: Ester Rašíková
tel.: 777 789 600     e-mail: rasikova@consultants.cz
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Fresky vítochovského kostela 
jsou po desítkách let opraveny

Bystřice nad Pernštejnem • Po čtyřiceti letech dostaly gotické fresky 
v unikátním kostele sv. Michala ve Vítochově na Bystřicku novou tvář. Pro-
šly celkovou obnovou a na okna kostela přibude fólie, která zabrání pro-
nikání UV záření do interiéru. To by mělo do budoucna výrazně zpoma-
lit blednutí fresek. 
Bohatá výzdoba stěn byla ve vítochovském kostelíku objevena v roce 
1949. Fresky znázorňují klíčové výjevy ze života Ježíše Krista, jsou zde i vy-
obrazení Panny Marie, archanděla Michaela a mučedníků. Na obnovu fre-
sek poskytla peníze bystřická nadace SPES.
Kostel svatého Michala ve Vítochově budí pozornost už z dálky svými go-
tickými obrysy. Kromě fresek skrývá jeho interiér také kamennou křtitelni-
ci z poloviny 13. století a kamenný oltář.

Rekonstrukce událostí, kte-
ré na Jihlavsku následovaly bi-
tvu u Slavkova, se zúčastnilo na 
50 bojovníků v dobových kos-
týmech a s autentickou výzbro-
jí. Vojáci nejprve bojovali o obec 
Štoky. Poté mohli lidé vidět pře-
střelku a nástup na jihlavském 
náměstí. Součástí oslav byl i pi-
etní akt u pomníku obětí napole-
onských válek, která stojí u silni-
ce z Jihlavy do Štoků. 
Skutečné boje se na Jihlavsku 

odehrály 5. prosince 1805. Tehdy 

se u Štoků střetly bavorské oddí-
ly Napoleonovy armády o síle asi 
6000 mužů s více než 9000 Ra-
kušany. Na bojišti zůstalo něko-
lik stovek mrtvých a raněných. 
Rakouské síly Jihlavu sice obsa-
dily, Napoleonova armáda však 
měla za sebou vítězství u Slav-
kova, a tak město po dvou dnech 
získala pod svoji okupační sprá-
vu, která trvala více než dva mě-
síce. Dnes už nikdo neví, kde 
jsou přesně padlí z bitvy u Štoků 
pohřbeni.

Chotěboř • Jedna z nej-
důležitějších výpadovek 
v Chotěboři dostala nový 
kabát. 

Po necelém půlroce prací je na 
Havlíčkově ulici opravená ka-
nalizace, vodovod i s domov-
ními přípojkami, silnice, chod-
níky i veřejné osvětlení. Stav-
ba přišla na 25 milionů korun, 
14 z nich investoval kraj. „Oce-
ňuji zejména to, že se podaři-
lo dát dohromady tři investory. 
Kraj, město a Vodovody a ka-
nalizace Havlíčkův Brod spo-
lečně zvládli poměrně kom-
plikovanou opravu ulice, kte-
rá je výstupní branou Chotěbo-
ře směrem k Havlíčkovu Brodu, 
dálnici a také k sídelnímu měs-
tu kraje. Dobré propojení je jed-
nou z priorit kraje Vysočina,“ 
řekl při slavnostním otevření 
ulice hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil (ODS).

Důležitá ulice prošla opravou
Na komplikované stavbě spolupracoval kraj, město a vodárny, dokončena byla včas

Vojáci po staletích ovládli město
Jihlava/Štoky • Jako před 200 lety si připadali 
všichni, kdo navštívili rekonstrukci tažení Napole-
onových vojsk Vysočinou.

Na dva nové zvony v Pohledu 
přispěl kraj třetinou peněz

Pohled • Dva nové zvony se před 
Vánoci rozezněly ve věži kostela 
sv.Ondřeje v Pohledu na Havlíč-
kobrodsku. Zvony slavnostně po-
světil biskup královohradecké di-
ecéze Dominik Duka pod patrona-
cí a za osobní účasti Livie Klau-

sové. Zvony stály celkem 674.000 
korun, třetinou přispěl kraj, ostat-
ní náklady posbírali farníci mezi 
sebou, podílely se i obce a firmy 
z okolí. Na snímku ze svěcení Li-
vie Klausová s hejtmanem Vyso-
činy Milošem Vystrčilem (ODS).

Sedm panen na Želivě 
Na jih od silnice, která vede ze Želiva do Červené Řečice se 
proti Březinově mlýnu sklání příkrá stráň, jež se říká Volav-
ka. Je celá porostlá lesem a z tohoto lesa vystupuje sedm 
skal, kterým lidé říkají Sedm panen. A teď se do-
zvíte proč:
Za dávných dob se ještě od Březiny k Čer-
vené Řečici prostíraly velké rybníky, dodnes 
se v těchto místech říká Na Rybnících. Teh-
dy v těchto místech žila vdova mlynářka se 
svými sedmi dcerami. 
Všechny dcery byly moc hezké, měly ale 
jednu vadu. Byly pyšné, až to pěkné neby-
lo. S čeládkou zacházely hrubě, s mleči mou-
ky nemluvily a co se ženichů týká, jednoho po dru-
hém odbývaly. 
„Toho nechci, je chudý jak kostelní myš,“ řekla jedna.
„Ten můj nápadník má zase nos jako bramboru – musela bych 
být slepá, abych se s ním zahazovala,“ hrdě prohlašovala druhá.
„A já si přece nevezmu hrobníkova syna!“ 
Ohrnovala nos třetí. A tak zůstávaly všechny svobodné. Až na tu 
nejmladší. 
Byla výjimečná, byla totiž skromná a ze všech dcer nejhezčí. Tehdy měl 
také na rybnících svůj zámek vodník. Také on byl mladý a velmi hezký. 

O pěkných děvčatech se doslechl, a tak se přestrojil za dalšího nápadníka 
a vydal se do mlýna na námluvy. 

Mlynářce se zalíbil, zlato mu cinkalo v kapse. Také hezky poví-
dal o mnoha služebnících a hojnosti. Vodníka by v něm ale 

nikdo nehádal a také ho nikdo nepoznal. 
Všechny dcery na něm mohly oči nechat, on 

však požádal jen o tu nejmladší. To ovšem 
mlynářka nechtěla povolit. 

Měl si přece vybrat tu nejstarší, ne-
bo čekat, až budou všechny dcery 
vyvdané a pak o ni poprosit. Vodník 
proto svolil, i když jen velmi nerad. 

Nejmladší dívka mu pak tajně poradi-
la, aby šel do světa hledat ženichy pro 

její starší sestry – ženichové měli být tak 
hezcí jako vodník sám. 
A tak se vodník vypravil na cestu. Protože 
se ale bál, aby mu starší děvčata nepřemlu-
vila nevěstu ke vdavkám s někým jiným, pro-

měnil je všechny ve skály. 
A tak tu panny, proměněné ve skály, čekají na 

své ženichy dodnes.

Pověsti z Vysočiny jsou převzaté z pořadu Bylo nebylo, který vysílá 
každý den v 16:00 hodin Český rozhlas Region na frekvenci 87,9 FM.

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE

Správce kostela sv. Michala ve Vítochově František Hanus ukazuje go-
tické fresky na klenutí stropu presbytáře chrámu.

Mostiště • V nádrži mostišťské přehrady pomalu přibývá voda. Normální-
ho stavu by měla hladina dosáhnout do května. Skončilo tak nejdramatič-
tější období ve čtyřicetileté historii vodního díla. Na přelomu roku se zjis-
tilo, že hráz je poškozená, obsluha rychle snížila hladinu nádrže na třeti-
nu. Díky rázným krokům kraje proběhla oprava rychle, odborná firma du-
tiny v těsnění hráze vyplnila speciální směsí. „Rychlost a rozsáhlost velké 
opravy vodního díla Mostiště a souvisejících prací na úpravně vody pova-
žuji za velký úspěch kraje Vysočina,“ komentoval opravu krajský radní pro 
vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS). Kromě samotné opravy hráze do-
stala novou technologii také úpravna vody, která zásobuje přes 70.000 li-
dí. Příčinou poškození hráze je zejména její nekvalitně provedená stavba 
z 60. let minulého století. 

Třešť • Hasičští odboráři z Vysočiny se sešli v Třešti na pravidelném kaž-
doročním setkání. Na programu měli zejména rozbor problémů souvisejí-
cích s fungováním hasičských záchranných sborů a hodnocení pracovních 
podmínek v této profesi v uplynulém roce. Nejčastěji diskutovanou otáz-
kou byl kariérní řád. Hostem setkání byl hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil 
(ODS), který ocenil vzornou spolupráci Hasičského záchranného sboru kra-
je Vysočina v rámci Integrovaného záchranného systému.

KRÁTCE

Salvy z pušek děsily Jihlavany před 200 lety stejně jako letos. 
Foto: Luboš Pavlíček

Slavnostní nástup napoleonských oddílů na jihlavském náměstí. 
Foto: Luboš Pavlíček

Miloš Vystrčil (vpravo) při slavnostním uvedení 
ulice do provozu. Foto: archiv kraje



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 18. ledna. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.

Vyluštění z minulého čísla: Žirov-
nice – zde se konají výstavy Za-
hrada Vysočiny.

Výherci z minulého čísla D. Sobot-
ková, Třebíč, Pelikánovi, Telč a L. 
Poděbradská, Pelhřimov získali 
psací soupravu, speciální poznám-
kový blok a držák na poznámky.

Grant podpoří 
kulturní aktivity
Vysočina • Až do 9. ledna bě-
ží lhůta pro podávání žádostí 
o finanční podporu z grantové-
ho programu Regionální kultu-
ra. K dispozici jsou dva milio-

ny korun, příjemci podpory mo-
hou být obce, jejich příspěvkové 
organizace, neziskovky i podni-
katelé. Jednotlivý projekt může 
dosáhnout maximální podpory 
30 procent, nejvýše 50.000 ko-
run. Kraj tento program vyhlá-
sil už počtvrté, dosud jeho pro-
střednictvím podpořil 266 pro-
jektů celkovou částkou zhruba 
sedm milionů korun.

V Pelhřimově 
vystavují mince
Pelhřimov • Až do konce led-
na trvá v Muzeu Vysočiny v Pel-
hřimově ojedinělá výstava min-
cí. Převážnou část expozice tvoří 
mince z nálezu sbírky pod schody 
v Solní bráně zámku Říčanských. 

Nalezená schránka obsahovala 
stovky mincí z muzea, které sem 
někdo patrně ukryl za války. Mu-
zeum v těchto dnech znovuobje-
vený poklad poprvé ukázalo ve-
řejnosti. K vidění tak jsou peníze, 
kterými se na našem území v his-
torii platilo. Výstava je otevře-
ná od úterý do pátku od 9.00 do 
12.00 a mezi 13.00 a 16.00, v so-
botu od 10.00 do 12.00 a v neděli 
od 13.00 do 15.00 hodin.

Vyšly dvě nové knihy o regionu
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Šimon Boruhradský
* 25. 10. 1650 † 6. 4. 1697
 Polná  na lodi
Misionář Šimon Boruhradský pocházel z rodi-
ny polenského radního. Vystudoval gymnázium 
v Jihlavě, dva roky filosofie na olomoucké univer-
zitě a pak pracoval jako hospodář v jezuitském 
řádu, kam vstoupil jako laický bratr. 
Jako ekonom dosáhnul výrazných úspěchů, a to 

přispělo k jeho účasti na první české misijní vý-
pravě do Nového světa. V roce 1680 připlul do 
Mexika a začal pracovat jako hospodář jezuitské 
koleje v Mexiko City. Velmi úspěšně zde navrhnul 
protipovodňová opatření, pracoval na přestavbě 
místodržitelského paláce, vytvořil návrh převede-
ní toku řeky, která ohrožovala město a mnoho po-
dobných velkých staveb. 
Místokrál se stal jeho ochráncem, přesto se Ši-
mon Boruhradský nevyhnul konfliktům mezi ním 
a španělskými kolonisty. Nepřijal vysvěcení na 

kněze, ale rozhodl se odjet na další misi. Chtěl po-
kračovat na Mariánských ostrovech v Tichomoří 
v práci jihlavského misionáře A. Strobacha, který 
zahynul při domorodém povstání. Na Filipínách se 
ale nakazil morem a nemoci podlehl na lodi. Byl 
pohřben po námořnicku – do moře. Práci rodáka 
z Vysočiny si dodnes v Mexiku lidé připomínají.

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

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

Kraj podporuje malé obecní knihovny
Vysočina • Celkem 16 neprofe-
sionálních knihoven letos získa-
lo titul Knihovna Vysočiny roku 
2005. Ocenění udělila Krajská 
knihovna Vysočiny Havlíčkův 
Brod nejlépe pracujícím malým 

obecním knihovnám v rámci le-
tošního ročníku tradiční Malé 
knihovnické slavnosti.
„Knihovny jsou nejen centrem 

kulturního života, ale v posled-
ních letech se stávají moderním 

informačním pracovištěm, které 
například nabízí veřejný přístup 
k internetu,“ říká krajská radní 
pro kulturu Martina Matějko-
vá (ODS). Kraj malé knihovny 
na svém území podporuje, Fond 

Vysočiny pro ně letos vypsal 
dva granty. Například o gran-
tový program s názvem Líbí se 
nám v knihovně byl velký zá-
jem, přihlásilo se 119 knihoven, 
66 z nich se svojí žádostí uspě-
lo. 
„Malá knihovnická slavnost je 

zejména poděkováním za velmi 
záslužnou práci knihovníků ne-
profesionálních knihoven, kte-
rých je podle poslední statistiky 
v našem kraji celkem 587,“ do-
plnila Martina Matějková.

Vysočina • Další knihy 
o našem kraji jsou na 
světě. Na konci listopadu 
pokřtil hejtman Vysočiny 
Miloš Vystrčil (ODS) vý-
pravnou knihu Františka 
Plevy Sázava milovaná 
a publikaci Dačicko, Sla-
vonicko, Telčsko – Vlasti-
věda moravská.

Na křtu knihy Sázava milovaná 
se hejtman ve Světlé nad Sázavou 
potkal se starosty měst a obcí ce-
lého Posázaví a také místopřed-
sedy Poslanecké sněmovny Mi-
roslavou Němcovou (ODS), Ja-
nem Kasalem (KDU-ČSL) a se-
nátorem Bedřichem Moldanem 
(ODS). Obsáhlá kniha mapu-
je místa podél celého toku řeky. 
Na ni se pak autor dívá pohledem 
potomků někdejších vorařů, mly-
nářů, ale i obdivovatelů všeho, 
co patří k řece a k životu obyva-
tel žijících v regionech kolem Sá-
zavy.
V Telči pak pokřtili knihu Dačic-

ko, Slavonicko, Telčsko – Vlasti-
věda moravská. Obsáhlá publika-
ce mnoha autorů - odborníků shr-
nuje všechny informace o tom-

to historicky společném regionu. 
Stane se jistě na desítky let zdro-
jem poznatků i dalších inspirací 
nejen pro studenty, ale i pro širo-
kou veřejnost. „Mám z takových 
krásných knih obrovskou radost. 

O to větší, že na jejich zrodu se 
výrazně podílel i kraj Vysočina 
prostřednictvím grantového pro-
gramu Edice Vysočiny. Stále se 
nám potvrzuje správnost myš-
lenky pomáhat na svět knihám, 

které se týkají našeho kraje. Ale 
velkou zásluhu na vzniku těchto 
knih mají především osvícená za-
stupitelstva podílejících se měst,“ 
komentoval nové knihy hejtman 
Miloš Vystrčil.

Křest knihy Sázava milovaná: autor František Pleva, starosta Světlé nad Sázavou Josef Böhm, místopředseda Posla-
necké sněmovny Jan Kasal, hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil. Foto: archiv kraje

�23. prosinec
Druhá tráva, koncert, Městské 
divadlo, Pelhřimov, 19.30

�25. prosinec
Zpívejme koledy, tradiční vánoč-
ní setkání se zpěvy, hudebními ná-
stroji a svařeným vínem na náměs-
tí, Moravské Budějovice, 14.00 
Vánoční ples, KD, Třešť, 20.00

�25. prosinec – 2. únor
Betlémy v třešťských domácnos-
tech, seznam v IC Třešť

�27. prosinec
Vánoční prázdniny v Telči, Ne-
zmaři 

�29. prosinec
Vánoční prázdniny v Telči, Ja-
blkoň 

�30. prosinec
Vánoční prázdniny v Telči, Žal-
man a spol.
Rozloučení se starým rokem, 
Nohaband, kavárna a knihkupec-
tví Tygřík, Pelhřimov 

�30–31. prosinec
Lyžařské běžecké závody E.ON 
Zlatá lyže, Lyžařský areál u hotelu 
SKI, Závody Světového poháru

�1. leden
Novoroční ohňostroj, náměstí 
T.G.M., Chotěboř, 0.15 – hudební 
zahájení, 0.30 – přípitek staros-
ty města, 0.33 – ohňostroj s hu-
debním ozvučením, po dobu trvá-
ní bude před radnicí podáván sta-
rostenský punč.
Novoroční výstup na Šacberk 
– Rudný, start z libovolného mís-
ta, trasa minimálně pět kilomet-
rů, Jihlava, 14.30 – 15.00

�3. leden
Pravoslavné Vánoce, vánoční 
hudba, výklad ikonografie s vy-
právěním o vánoční tradici, Dům 
Gustava Mahlera, Jihlava, pořádá 
Pravoslavná církevní obec, 17.00

�24. leden
Divadelní představení, Marc Ca-
moletti: Když ty, tak já taky, miláč-
ku!, Ivana Andrlová (Lucie Zedníč-
ková), Vladislav Beneš (Marcel Va-
šinka), Milena Dvorská (Ludmila 
Molínová), Lucie Benešová (Olga 
Želenská), Zbyšek Pantůček (Petr 
Pospíchal), Adéla Gondíková (Ve-
ronika Jeníková, Jana Zenáhlíko-
vá), Petr Gelnar (Martin Sobotka), 
Městské divadlo, Pelhřimov, 19.30

�do 2. února
Vánoční výstava betlémů, dům J. 
A. Schumpetera, Třešť

�do 5. února 
Výstava Obrazy a grafika Jarmily 
Janůové, Galerie výtvarného umě-
ní, Havlíčkův Brod
Výstava Pigmenty, jaké minerály, 
rostliny či barevné hlinky použí-
vali lidé v pravěku? Výstava bez-
mála sta pigmentů od organic-
kých až po anorganické, a to v ce-
lé škále různých odstínů. Expozice 
je obohacena o reprodukce něko-
lika děl zahrnujících dobu od go-
tiky po současnost, které demon-
strují různost použití pigmentů 
v historii a nyní, Galerie výtvarné-
ho umění, Havlíčkův Brod

�do 28. února
Výstava Tradiční hračky z Vyso-
činy, výstava hraček od Zdeňka 
Bukáčka z Krouny, Horácké muze-
um, Nové Město na Moravě

�do 26. března
Výstava Miroslav Matoušek – Fo-
tografické dílo, Horácká galerie, 
Nové Město na Moravě

�průběžně
Stálá expozice českého umění 
19. 20. a 21. století, nově otevře-
ná expozice ze sbírek v Jihlavě, A. 
Chittusii, B. Havránek, V. Hynais, 
J. Brožík., rodina Mánesů, E. Filla, 
B. Kubišta, F. Hudeček, P. Kotík, B. 
Matal, M. Medek, B. Lacina, J. Ko-
tík, Z. Fibicová a mnoho dalších, 
Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

KULTURNÍ TIPY

KNIHOVNY, OCENĚNÉ TITULEM KNIHOVNA VYSOČINY ROKU 2005
Havlíčkobrodsko Jihlavsko Pelhřimovsko Třebíčsko Žďársko

Okrouhlička Kamenná Světlice Hornice Bobrová

Stříbrné Hory Nová Říše Těmice Krokočín Jámy

Úsobí Puklice Zhořec Svatoslav Radešínská Svratka

Výčapy

Památky půjdou 
snadno najít
Vysočina • Turisté, kteří na Vy-
sočinu přijedou navštívit památky 
UNESCO, budou mít usnadněnou 
orientaci. Kraj chce k silnicím 
osadit speciální orientační zna-
čení. To by mělo řidiče spolehli-
vě dovést od hranic kraje, či hlav-
ního silničního tahu až na místo. 
Odbor regionálního rozvoje ve 
spolu- práci s příslušnými 
institu- cemi nyní pracuje na 
n e j - lepší podobě 

i umístění 
značení.
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Na Zlatou lyži míří celá běžecká špička

„Máme zase jeden světový pri-
mát,“ poznamenal předseda or-
ganizačního výboru Petr Hon-
zl. „Nikdo ve světě vrcholového 
běžeckého sportu ještě nepřipra-
voval dva závody Světového po-
háru v jednom kalendářním ro-
ce.“ Od 67. ročníku Zlaté lyže to-
tiž neuplynul ani rok a už teď ta-
dy vrcholí přípravy na 68. ročník 
E.ON Zlaté lyže. 
Novoměstští jsou přesto rádi, že 

se jim podařilo znovu protlačit do 
kalendáře Mezinárodní lyžařské 
federace FIS. Ještě na začátku ro-
ku se totiž zdálo, že se v Novém 
Městě na Moravě vrcholné lyžař-

ské závody nepojedou minimálně 
další čtyři roky. V roce 2009 se 
totiž v Liberci uskuteční lyžařský 
světový šampionát a podle regu-
lí se musí část závodů odjet prá-
vě na tratích, na kterých se pojede 
mistrovství světa. V kalendáři FIS 
pro sezonu 2005/2006 se nako-
nec posouvalo také kvůli olympi-
ádě v Turíně. Představitelé Spor-
tovního klubu lyžování v Novém 
Městě vedli intenzivní jednání 
s lidmi z FIS, které nakonec do-
padlo vítězně. „Několikrát jsme 
jednali jak s ředitelem běžecké-
ho úseku FIS Jörgem Capolem, 
tak i s prezidentem FIS a další-

mi osobnostmi. Moc nám pomo-
hl předseda Českého olympijské-
ho výboru Milan Jirásek,“ vy-
světluje Honzl. Závěrečná doho-
da o zachování závodů Světového 
poháru v Novém Městě i v olym-
pijské sezoně se uskutečnila při 
Mistrovství světa v Oberstdorfu. 
S netradičním termínem pořádá-
ní závodů mezi vánočními a no-
voročními svátky přišel sám Jörg 
Capol. A dlužno dodat, že prv-
ní, kdo tuto nabídku dostal, bylo 
Nové Město. Moc místa na klič-
kování v dalších možných termí-
nech určitě nebylo. 
Velice dobře bude letos znovu 

postaráno o diváky. V rámci prv-
ní etapy rekonstrukce lyžařské-
ho areálu byla postavena nová tri-
buna pro 2400 stojících diváků. 
V její bezprostřední blízkosti bu-
dou na zpevněném podloží posta-
veny stánky na občerstvení, čímž 
se zvýší pohodlí pro návštěvní-
ky. A mělo by být na co koukat 
a komu fandit. Účast na novo-
městské Zlaté lyži přislíbila kom-
pletní světová špička, včetně naší 
Kateřiny Neumanové. Právě ona 
by ráda předvedla dobrý výsle-
dek na trati 10 kilometrů volně. 
Její oblíbená disciplína totiž chy-
bí v programu zimních olympij-
ských her v Turíně, a tak se oče-
kává, že se naše nelepší lyžařka 
bude chtít představit v Novém 

Městě. O Zlatou lyži mají zájem 
také další závodníci. Pro mnohé 
to bude jedna z posledních pro-
věrek před olympiádou. Potvr-
zují to výroky některých závod-
níků a trenérů, že kvůli přípravě 
na olympiádu vypustí prosinco-
vé závody v Kanadě. Jenže ově-
řit si výkonnost nelze bez kon-
taktu v bílé stopě. A právě k to-
mu nejspíš dojde v Novém Měs-
tě. „Přihlásili se i Norové. Jeden 
tým na sprint, druhý na volný zá-
vod. Účast potvrdili běžci Ruska, 
Švédska, Finska, Francie. Rus-

ka Čepalovová chce dokonce zů-
stat v Novém Městě trénovat až 
do 5. ledna a potom odletí přímo 
k závodům Světového poháru do 
Finska,“ poznamenal Honzl. 
Světový pohár v Novém Městě 

na Moravě má na programu v pá-
tek 30. prosince od 13:30 závody 
ve sprintu. V sobotu 31. prosin-
ce se poběží od 10:00 závod žen 
na 10 kilometrů volnou technikou 
a na 11:30 je naplánován start zá-
vodu mužů na 15 kilometrů stej-
ným způsobem. Technickým de-
legátem v Novém Městě na Mora-

vě bude bývalý vynikající norský 
běžec Vegard Ulvang, který poža-
duje konání obou hlavních závo-
dů na co nejdelších tratích. Mu-
ži by měli běžet na Silvestra pat-
náct kilometrů na okruhu v délce 
7,5 km, ženy by měly závodit na 
pětikilometrovém okruhu. „V pří-
padě nouze budeme pochopitelně 
jednat o kratších tratích. V záloze 
je opět okruh v délce 3,6 kilome-
tru, vybrána máme tři různá mís-
ta. Je pouze otázka, která varianta 
by dostala podle okamžité situace 
přednost,“ řekl Honzl.

Snad bude mít Kateřina Neumanová stejný důvod k radosti tak jako při minulém ročníku Zlaté lyže. Foto: archiv redakce

Program Zlaté lyže 2005

O pořádání závodů v Novém Městě rozhodlo dobré pořadatelské zázemí ■ Diváci budou sledovat souboje z nových tribun

Nové Město na Moravě • Zlatá lyže, závod Světového poháru 
v klasickém lyžování se v Novém Městě na Moravě letos pojede 
už podruhé. Akci už tradičně finančně podporuje kraj Vysočina.

Kaštan: Dakar je jedna velká loď bláznů

Veřejnost svými hlasy 
vybere sportovce roku
Vysočina • Kraj opět vyhlásil an-
ketu Sportovec Vysočiny. V ní se 
utkají sportovci, 
kteří během ro-
ku dosáhli vý-
znamných spor-
tovních výsled-
ků.
Vyhlášení an-

kety Sportovec 
kraje Vysočina 
2005 bude násle-
dovat po okresních kolech a do sa-
motného procesu hodnocení a no-
minací může zasáhnout i veřej-
nost, která má možnost prostřed-
nictvím jednotlivých okresních 
deníků navrhovat favorizované 
sportovce celokrajského sportov-
ního významu. Galavečer s vyhlá-

šením nejlepších sportovců Vyso-
činy proběhne v 9. března v Tře-

bíči. Nominace 
mohou předkla-
datelé vyplnit 
do tabulky, kte-
rá je k dispozi-
ci na oddělení 
mládeže a spor-
tu krajského 
úřadu nebo na 
internetové ad-

rese http://mladez.kr-vysocina.cz. 
Nominace sportovců a sportov-
ních družstev bude oddělení mlá-
deže a sportu přijímat do 15. led-
na 2006 emailem na adrese 
prokop.v@kr-vysocina.cz nebo 
osobně prostřednictvím podatelny 
krajského úřadu.

Žďár nad Sázavou • Ždárská rych-
lobruslařka Martina Sáblíková zno-
vu překonala juniorský světový re-
kord na trati 5000 metrů téměř 
o osm sekund a na Světovém pohá-
ru v Heerenveenu díky času 7:01,56 
minuty obsadila páté místo. Sáb-
líková zlepšila své čtyři týdny sta-
ré národní maximum přesně o de-
set vteřin. Juniorské tabulky na té-
to trati dosud vedla Nizozemka Ire-
en Wüstová.
Jimramov • Barbora Konvalinko-
vá z jimramovského kickboxerské-
ho oddílu Arena Vysočina vybojo-
vala titul mistryně České republi-
ky ve váhové kategorii do padesáti 
kilogramů. Svěřenkyně trenéra Pe-
tra Gregora si tímto výkonem řek-
la o účast na mistrovství světa, kte-
ré se příští rok v červnu uskuteč-
ní v Turecku. 
Jihlava • Hned dvojnásobného 
úspěchu v anketě Zlatý kanár do-
sáhl jihlavský tenista Leoš Friedl. 
V anketě, ve které hlasovalo 143 

osobností, funkcionářů, žurnalistů 
a zástupců sponzorů získal trofej 
nejlepšího deblisty. Společně s Fran-
tiškem Čermákem pak převzal oce-
nění za pár roku. 
Žďár nad Sázavou • Martin Kou-
kal bodoval v závodě Světového 
poháru v běhu na lyžích ve finském 
Kuusamu. Patnáctikilometrovou 
trať volnou technikou zvládl v šest-
náctém nejrychlejším čase. Koukal 
by se měl na stejné trati předsta-
vit také na přelomu roku v Novém 
Městě na Moravě na Zlaté lyži.
Jihlava • Jihlavští prvoligoví fot-
balisté by měli odehrát jarní část 
Gambrinus ligy na opraveném sta-
dionu v Jiráskově ulici. Klub už totiž 
vybral dodavatele stavby, která by 
měla do poloviny února 2006 změ-
nit jeho parametry tak, aby to vy-
hovovalo požadavkům Českomo-
ravského fotbalového svazu. Opra-
va proběhne ve dvou etapách, nej-
prve vyrostou hlavně kryté tribuny 
a sociální zázemí pro diváky.

KRÁTCE

Petr Mejzlík, radní Martina Matějková a náměstek hejtmana Pavel Hájek. 
Foto: archiv kraje

Třebíčský učitel vybojoval světový titul
Blatnice/Kanada • Ředitel Zá-
kladní školy v Blatnici a letošní 
šampion ve sprint kvadriatlonu. 
To je Petr Mejzlík z Třebíče, kte-
rý si titul světo-
vého šampio-
na přivezl z mi-
strovství světa 
v Kanadě.
Sprint kvad-

riatlon je spor-
tovní odvět-
ví, které v so-
bě skrývá čtyři disciplíny – pla-
vání, jízdu na kajaku, cyklistiku 
a běh. Sportovec je musí ab-
solvovat najednou bez přestáv-
ky. Za úspěchem Petra Mejzlíka 
jsou skryty stovky tréninkových 
hodin ať už v létě nebo v zimě, 
s železnou pravidelností trénu-
je až tři hodiny denně. „Velkou 

motivací je pro mne dobrá parta 
lidí, kteří se kolem této sportov-
ní aktivity sdružují,“ doplnil Pe-
tr Mejzlík. 

To, že kvadri-
atlon není právě 
na výsluní di-
váckého zájmu, 
čerstvého šam-
piona nemr-
zí. Sport chá-
pe jako zábavu 
s nábojem, kte-

rý u spousty rozšířených sportů 
marně hledá. Přiznává však, že 
zestárnout by chtěl s udicí v ru-
ce nebo u karet. Než se tak stane, 
je rozhodnutý využít finančního 
daru od kraje Vysočina a stát se 
i mistrem Evropy. Tento titul mu 
dosud chybí, dosáhl však na ev-
ropský bronz.

Sprint kvadriatlon je 
sportovní odvětví, které 
v sobě skrývá čtyři disci-
plíny – plavání, jízdu na 
kajaku, cyklistiku a běh

Kategorie ankety 
Sportovec Vysočiny 2005:
Dospělí • Kolektiv • Mlá-
dež (do 15 let) • Senioři • 
Trenér roku • Zdravotně 

postižený sportovec

Pátek 30. prosince 2005
13:30 Start závodu ve sprintu 

– kvalifikace žen a mužů 
(areál SKI)

15:30 Start čtvrtfinále a semifiná-
le – žen a mužů (areál SKI)

16:30 Finále závodu ve sprintu 
žen a mužů (areál SKI)

18:00 Kulturní program (náměstí 
Nové Město na Moravě)

19:00 Oficiální otevření 68. roční-
ku E.ON Zlaté lyže a Viess-
mann FIS Světový pohár, 
oficiální vyhlášení výsledků 
pátečního závodu, ohňo-

stroj (náměstí Nové Město 
na Moravě)

Sobota 31. prosince 2005 
10:00 Start závodu žen 10 km, 

volně po skončení závodu 
„piedestal“ a tisková kon-
ference

11:30 Start závodu mužů 15 km, 
volně po skončení závodu 
„piedestal“ a tisková kon-
ference

13:00 Oficiální vyhlášení výsled-
ků sobotního závodu (are-
ál SKI)

Co rozhodlo o tom, že se znovu 
postavíte na start slavného Da-
karu?
„Samozřejmě, že jsem se chtěl 

zúčastnit, protože už několik let 
závodím profesionálně, a tak jsem 
ani letos neodolal. Tým má o mě 
zájem, tak velmi rád pojedu.“
Jak probíhala příprava, měl 

jste nějaký speciální trénink?
„Ne, žádnou speciální přípravu 

nemám. Po fyzické stránce se cí-
tím velmi dobře, protože jsem do 
podzimu absolvoval ještě několik 
vytrvalostních závodů a tělo fun-

govalo perfektně. Jezdecky se ta-
ké cítím výborně, protože závo-
dím a motorka mi zatím neubližu-
je. No a co se týká psychiky, která 
je na Dakaru velmi důle-
žitá, tak si také věřím. 
A to všechno k přípra-
vě stačí.“
V kategorii motocy-

klů jedete letos ja-
ko jediný český 
závodník, cítí-
te na sobě vel-
kou zodpověd-
nost?

„Já bych to spíš nazval, že dávám 
kůži na trh. Když se mi totiž po-
daří dojet a třeba i s dobrým vý-
sledkem, tak to pro mě může zna-
menat takový kus sportovní slávy. 
Ale stát se může cokoliv. Historie 
zná třeba případy, kdy motocyklo-
vý závodník skončil už v prologu 
na startovní rampě. Ta zodpověd-
nost je v tom, že když udělám vý-
sledek budu spokojený, ale můžu 
také odjet s ostudou.“

Sledujete, jak se na rallye 
připravují vaši konkuren-
ti? Jak spolu vůbec vy-
cházíte?
„Řekl bych, že dobře. 

Protože Dakar je 
specifický závod. 
Jsme taková jed-
na velká loď bláz-
nů. Všichni máme 
své starosti, stej-
né šance, a pro-

to se vzájemně ctí-

me. Jinak samozřejmě sleduji svo-
ji třídu 450. Každý rok tam přibý-
vá spousta nový jezdců. Letos si 
myslím, že právě tato třída bude 
tvořit třetinu celého závodního po-
le. A myslím si, že dosáhnout tam 
na medaili bude hodně těžké.“
Jak vypadají vaše poslední dny 

před startem?
„Snažím si samozřejmě užít Vá-

noce, i když u nás trvají jenom dva 
dny. Ale pak už s manželkou odlé-
táme do Lisabonu na start. Přejím-
ky stroje mám naplánované na 29. 
prosince. Startovat se bude na Sil-
vestra v Lisabonu. Tentokrát ale 
nepůjde o prolog, což jsem doce-
la rád. Protože v něm se dá spous-
ta věci pokazit. My vyrazíme hned 
do první ostré etapy, a to my dou-
fám umožní, abych se pořádně sžil 
s motorkou. No a na Nový rok od-
plouváme z Portugalska do Mala-
gy. Tam už se začne opravdu zá-
vodit.“

Velké Meziříčí • Už po sedmé se na startu nejslav-
nější rallye objeví velkomeziříčský motocyklový 
závodník Ivo Kaštan. Člen týmu Gauloises Czech 
Racing bude navíc jediným Čechem v kategorii mo-
torek. Na start 28. ročníku populárního Dakaru se 
v Portugalském Lisabonu postaví 31. prosince s to-
várním modelem KTM 450 Rallye.


