
Na vysokou školu už přicházejí studenti
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Stalo se ...

ZAČÍNÁ ZLATÝ ERB 2005
Na konci ledna vyprší termín, 
kdy mohou obce přihlásit své 
webové stránky a internetové 
služby do krajského kola soutě-
že Zlatý erb. Porota určí vítěze, 
který pak postoupí do celostát-
ního kola. Důraz je letos kladen 
na bezbariérový přístup a další 
novinkou je specializace porot-
ců na určité odbornosti.

Aktuálně s radním

Prvním letošním dítětem je Karolínka z Jihlavy

Sport
Neumannová oslnila 
Vysočinu. Vyhrála 
Zlatou lyži.

čtěte na straně 8

Kultura
Hrajte s měsíční-
kem Kraj Vysočina 
o mapy kraje.

čtěte na straně 7

Společnost
Nový přístroj na vy-
šetření kostí v Hav-
líčkově Brodě.

čtěte na straně 6

Aktuality
Staré skládky ohro-
žují životní prostředí 
v našem kraji.

čtěte na straně 2

První kolo přijímacích zkoušek mají uchazeči úspěšně za sebou ■ Kraj si od vysokého školství slibuje příliv mladých mozků

Vysočina patří svojí rozlohou a řídkým osídlením ke krajům, 
kde je velmi důležité řešení otázek kolem veřejné dopravy. Nebýt 
veřejné dopravy, velmi těžce by se děti dostávaly do škol a dospě-
lí do práce. Složité by byly návštěvy u lékaře i obyčejné nákupy.

Proto kraj na dopravu, dopravní spojení i stav silnic a želez-
nic klade veliký důraz. Několikrát ročně se nás dotýká schva-
lování nových jízdních řádů. Pro jejich změny platí termíny, 
vyhlašované ministerstvem dopravy. Dá se říci, že jednoduš-
ší to máme s dopravou autobusovou. Jednotliví dopravci ná-
vrhy jízdních řádů vypracují a odbor dopravy krajského úřa-
du je schválí. 

Složitější je to s vlaky. Jednak na sebe celostátně navazují 
a navíc je v našem kraji většina tratí jednokolejných, což tvor-
bu jízdních řádů ještě více komplikuje. Kraj vlakové jízdní řá-
dy pouze připomínkuje a občas se tedy může stát, že ne všech-
ny vlaky jezdí podle našich představ. Je to ale tak, že autobuso-
vé i vlakové spoje jsou kompromisem mezi ideálním a technic-
ky možným. Pro veřejnost i obce jsou návrhy změn ve vlakových 
jízdních řádech vždy vystaveny s předstihem na 
našich webových stránkách. 

Krajský úřad navíc každo- ročně roze-
sílá obcím dotazník, který má zjistit, jak 
dopravní spojení vyhovuje, a naopak, 
jaké změny by obce, potažmo jejich obyva-
telé, v jízdních řádech potře- bovali. 

Zkrátka, snažíme se, aby 
se každý, kdo veřejnou 
dopravu potřebuje, 
setkal vždy s rych-
lými a bez pro-
blémů dostupný-
mi spoji na silnici 
i železnici. Naším 
cílem, a věříme, že 
i cílem všech do-
pravních firem, je 
totiž především 
spokojenost ces-
tujících

Václav Kodet
radní pro dopravu

Prvním dítětem letošního ro-
ku na Vysočině je Karolínka 
z Jihlavy, která se mamince 
Janě Pecinové narodila 1. led-
na v 1.35. Vážila 3,3 kilogramů 
a měřila rovného půl metru. 

Karolínku v porodnici navští-
vili také hejtman Vysočiny Mi-
loš Vystrčil (na snímku vpra-
vo) s jihlavským primátorem 
Vladimírem Hinkem (vlevo). 
Hejtman předal šťastné mamin-
ce Janě Pecinové (uprostřed) 
šek na 10.000 korun a zlatý pří-
věsek se znamením Kozoroha 
pro malou Karolínku. Od pri-
mátora převzala maminka pět 
tisíc korun, pamětní list a stří-
brnou pamětní minci.

Dětí se na Vysočině v mi-
nulosti rodilo opravdu hod-
ně. Mezi prvním poválečným 
sčítáním v roce 1950 a rokem 
1991 zde přibylo 60.000 li-
dí. Až v roce 1995 se tu počet 
obyvatel poprvé snížil.
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Jihlava • Poprvé v historii 
proběhly přijímací zkoušky 
na veřejnou vysokou školu 
na Vysočině. Úspěšně jimi 
prošlo 178 z 215 uchazečů.
 

Většina z nich jsou studen-
ti prvního ročníku vyšší odbor-
né školy, jejíž přeměnou Vyso-
ká škola polytechnická v Jihlavě 
vznikla. V únoru proběhne ještě 
druhé kolo přijímacích zkoušek. 
Z prvního přijímacího řízení vze-
jde 250 studentů oboru, zaměře-
ného na finance a řízení. Studi-
um začíná netradičně letním se-
mestrem. „V září bude do stej-
ného oboru přijato dalších až 300 
studentů,“ říká radní pro školství 
Martina Matějková (ODS). 

Vysoká škola v Jihlavě má ka-
pacitu až 2000 studentů. „Její 
význam pro Vysočinu je obrov-
ský. Příležitost vysokoškolského 
vzdělání přímo v kraji je pro míst-
ní určitě nejlevnější. Slibujeme si 
od toho také to, že mladí lidé po 
ukončení studia na Vysočině zů-
stanou,“ plánuje radní Matějko-
vá. Škola usiluje o také akreditaci 
dalších oborů, zaměřených na in-
formatiku a cestovní ruch. První studenti se při zkouškách docela zapotili. Foto: Luboš Pavlíček

Kraj bude hospodařit s vyššími 
vlastními příjmy z výběru daní
Vysočina • Kraj bude letos opět 
hospodařit s vyrovnaným rozpoč-
tem, tentokrát ve výši zhruba 6,8 
miliardy korun. Na předvánočním 
zasedání rozpočet schválili všemi 
hlasy krajští zastupitelé. 

Hlavní rozdíl 
oproti minulým 
rokům je v tom, 
že téměř polovi-
nu rozpočtu tvo-
ří příjmy z da-
ní, které krajům 
přiřkla novela 
zákona. Nezna-
mená to ovšem, že by se příjem 
Vysočiny nějak výrazně zvýšil, 
protože stejné peníze od státu už 
dostávala, jenže formou dotací, 
o nichž kraj nemohl nijak rozho-
dovat. Takový těžkopádný prin-
cip zůstal zachován u platů učite-

lů, které přitom tvoří polovinu ce-
lého rozpočtu. 

Kraj ve své dosavadní existenci 
nikdy nezabředl do dluhů a podle 
náměstka hejtmana Františka Do-
hnala (nez, KDU-ČSL) nepočí-

tá s velkým obje-
mem úvěrů ani 
do budoucna. 
A to i přes to, že 
například na in-
vestice do silnic 
dostane jen po-
lovinu z potřeb-
ných 360 mili-

onů korun. „Pro peníze musíme 
sáhnout do vlastních rezerv a v in-
vesticích se uskromníme. Netýká 
se to ale kaskády staveb mezi Tře-
bíčí a dálnicí D1, která je pro nás 
prioritou,“ řekl náměstek Dohnal.

(dokončení na straně 2)

PODROBNÝ KRAJSKÝ 
ROZPOČET V PŘÍLOZE 

HOSPODAŘENÍ 
POPULÁRNĚ, KTERÁ 
VYJDE UŽ V PŘÍŠTÍM 

ČÍSLE MĚSÍČNÍKU KRAJ 
VYSOČINA

Památky budou dostupnější
Kámen/Třebíč • Vozíčkáři budou 
mít usnadněný přístup do hradu 
Kámen na Pelhřimovsku a do tře-
bíčského zámku. Kraj tam pořídí 
zařízení, které jim umožní snad-
no překonat schodiště. Takzva-
ný schodolez je mobilní zaříze-

ní, které umí i s vozíkem zdolat 
schody a není jej třeba složitě in-
stalovat do zdí. To znamená, že je 
ideální právě pro památkově chrá-
něné objekty. V letošním rozpoč-
tu kraj na pořízení schodolezů pa-
matoval částkou 400.000 korun.

Inzerce
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Rozhovor měsíce

Bartošková: Není dobré stěhovat klienty
Na zámku v Křižanově na 
Žďársku je ústav sociální péče. 
Denně se zdravotní sestry, vy-
chovatelé, učitelé a pracov-
níci pomocných provozů sta-
rají o dobrý život těch z nás, 
kteří přišli na svět s mentál-
ním či tělesným postižením. 
Ředitelky ústavu Marie Bar-
toškové jsme se zeptali, jak se 
ústav na zámku má?

„Ústav sociální péče byl zalo-
žen na křižanovském zámku v ro-
ce 1960. Počáteční kapacita ústa-
vu činila 60 míst, postupně opra-
vami rostla, a nejvyšší byla 180 
lůžek. V současnosti obývá ústav 
152 klientů s postižením zejména 
mentálním, ale i s přidruženými 
tělesnými i smyslovými vadami. 
Ústav je koedukovaný, poskytuje-
me péči dětem od 3 let, nejstarší-
mu klientovi je 55, průměrný věk 
našich obyvatel je 28 roků a po-
cházejí ze Žďárska, Jihlavska, Tře-
bíčska i Brněnska.“

V historii ústavu zde o klienty 
pečovaly také řádové sestry…

„Řádové sestry zde byly až 
do roku 1975, pak odcházely do 
svých domovů, kde pečovaly 
o své starší řádové sestry.“

To, že je ústav koedukovaný 
a klienti jsou v nejrůznějším vě-
ku je novodobá praxe, anebo to 
tak bylo vždy?

„Je to novodobější záležitost. 
Praxe ukázala, že není pro dítě 
dobré přesouvat ho z ústavu do 
ústavu. Děti si zvyknou na pro-
středí, na personál, na své kama-
rády, a je to postupně jejich do-
mov. Máme dokonce zkušenost, 
že když se přesunula děvčata v 26 
letech do ÚSP pro dospělé, tak si 
dlouho zvykala – a mělo to závaž-
né následky. Nyní v ústavu klien-
ti zůstávají a rádi jsou i jejich rodi-
če, že děti zůstanou tam, kam pů-
vodně nastoupily.“

Jak vypadá běžný chod ústa-
vu?

„Klienti jsou rozděleni do 10 
oddělení. Tam jsou zařazeni podle 
věku a typu postižení. Pro každé 
oddělení jsou vypracované plány, 
kde je zpracován i harmonogram 
dne. Oddělení se samozřejmě li-
ší denní činností dle schopností 
a možností klientů.

Při ústavu bylo otevřeno odlou-
čené pracoviště speciální školy, 
které zabezpečuje vzdělávání kli-
entů. Jedná se o tyto typy vzdělá-
vání: rehabilitační třída, pomoc-

ná škola, zvláštní škola, praktická 
škola a vzdělávací kursy. Kromě 
stálého chodu ústavu se snažíme 
sledovat nové trendy a vybírat, co 
by bylo možné realizovat v našich 
podmínkách.“

Co se děje v ostatním volném 
čase?

„Díky sponzorům se děti účast-
ní dalších kulturních a společen-
ských akcí, sportovních her, re-
kreací a výletů. Pořádáme pro ně 
oslavy narozenin, diskotéky, cho-
dí do dílen (keramická, výtvarná, 
textilní). V roce 2004 ve spolu-
práci s VZP se skupinka dětí zú-
častnila ozdravného pobytu u mo-
ře v Černé Hoře. Ozdravný pobyt 
byl třítýdenní, letecký a s plnou 
penzí. Naši klienti přijeli sebe-
vědomí, spokojení a o něco zku-
šenější. Například Fanda se mně 
hned na letišti při příletu ptal, jest-

li vím, co je to trajekt. Uvědomila 
jsem si, jak se jim rozšířily obzo-
ry a naše práce se zajištěním po-
bytu nebyla zbytečná. Myslím si, 
že tyto ozdravné pobyty jsou vel-
mi přínosné, chtěli bychom se 
jich účastnit i nadále už proto, že 
i pojišťovna zjistila, že mentálně 
retardované děti jsou je schopny 
absolvovat.“

A co Šafářanka, vaše ústavní 
kapela? O té je hodně slyšet…

„Jsme rádi, že nás dobře repre-
zentuje. Vystupuje na různých 
festivalech, hraje pro veřejnost 
v okolí. Připravujeme pásma pro 
obecní úřady a je to takové spoje-
ní se společností. Spolupracujeme 
i se základními školami v oko-
lí a s brněnským souborem 
Hanáček. Kapela vystu-
povala před Vánocemi 
na benefičním koncer-
tu v Humenném na Slo-
vensku, ale má za se-
bou i vystoupení v Pol-
sku, Maďarsku a v Ra-
kousku.“

Kdo se v Křiža-
nově o postižené 
stará?

„Celkem 83 pra-
covníků ústavu za-

jišťuje komplexní celoroční pobyt 
klientů. Největší úsek je zdravotní 
a výchovný, ale neobešli bychom 
se ani bez pracovníků pomocných 
provozů (kuchyň, prádelna, údrž-
ba, úklid). Vítáme samozřejmě 
pomoc i z řad dobrovolníků a stu-
dentů.“

Stává se , že se k vám dobro-
volníci hlásí? 

„Nedávno se k nám přihlásil 
dobrovolník – arteterapeut. Spo-

lupracujeme s pe-
dagogickou fa-
kultou Masary-
kovy univerzity 
Brno, se střední 
pedagogickou 

a zdra-
votní 

školou. Studenti k nám dochá-
zejí na praxi. To vítáme, proto-
že přinášejí nové myšlenky a ná-
pady, děti s nimi rády pracují. Li-
dé, kteří mají zájem o problema-
tiku handicapovaných, mají u nás 
dveře otevřené.“

Všechny aktivity, které mi po-
pisujete, také něco stojí. Jak jste 
spokojeni s finanční situací?

„Peníze od zřizovatele stačí na 
běžný provoz. Kdyby jich bylo ale 
více, byli bychom samozřejmě rá-
di, protože je nutné zlepšovat neu-
stále podmínky a modernizaci pro-
středí ústavu. Vím, že to není jed-
noduché ani pro kraj, zajistit dosta-
tek financí pro ústavy. Jsme rádi, že 
se nám daří získávat finanční a věc-
né dary od sponzorů a přátel ústa-
vu. Za pomocí vstřícného přístupu 
sponzorů zajišťujeme naše veškeré 
aktivity kulturní i sportovní, rov-
něž jsme nově vybavili kapelu. 

Dík patří všem, kdo se sna-
ží ústavům pomáhat. Na Vysoči-
ně je několik ústavů sociální péče 
a pomoc potřebují opravdu všech-
ny. Byli bychom rádi, kdyby fi-
nanční tok do ústavů sociální péče 
byl větší, abychom mohli uskuteč-
ňovat představy a plány, které má 
každý ústav má zpracované.“

Ledeč nad Sázavou • Opra-
vený most přes Sázavu 
slouží řidičům od Vánoc.

Navazují na něj nové povrchy sil-
nic a křižovatka na náměstí Svo-
body, které mají být hotové do 
května. „Jsem velice rád, že se 
nám podařilo ještě letos dát malý 
dárek všem motoristům a obča-
nům Ledče nad Sázavou, kterým 
zpříjemníme a hlavně usnadníme 
průjezd městem,“ řekl při slav-
nostním otevření mostu krajský 
radní pro dopravu Václav Kodet 
(KDU-ČSL).

Celá stavba přijde na více než 
37 milionů korun, které kraj zís-
kal ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Během oprav by-
lo nutné ještě zesílit konstruk-
ci mostu – to zapříčinilo krátké 
zdržení.

Stavbu za desítky milionů korun stihnul kraj dokončit do Vánoc ■ Konstrukce mostu je pevnější

Most přes Sázavu v Ledči je opravený

www.kr-vysocina.cz

Ledečský starosta Stanislav Vrba a krajský radní Václav Kodet při otvírání opraveného mostu.

Z krajské rady

Majitelé památek získají dotaci
Vysočina • Opravené fasády, stře-
chy a upravené okolí. Tak vypadá 
množství památek v kraji po loň-
sku, kdy kraj mezi jejich vlastní-
ky rozdělil asi 24 milionů korun 
na opravy.

„Bylo to ojedinělé. Za celý rok 
se opravilo najednou tolik pamá-
tek, kolik se ve srovnatelném ob-
dobí nikdy opravit nepodařilo,“ ří-
ká krajská radní pro kulturu Mar-
tina Matějková (ODS).

Dotace byla nebývale vysoká, 
protože do ní kraj zahrnul i 12 mi-
lionů, které získal z prodeje zám-
ku v Herálci. Letos takový mimo-

řádný příjem nebude, proto kraj v rozpočtu plánuje dotaci ve vý-
ši 12 milionů. „Peníze jsou opět určeny pro soukromníky, obce 
i církve, tentokrát mohou žadatelé chtít peníze i na opravy pa-
mátek movitých. Počítáme s našimi 30 až čtyřiceti procenty pří-
spěvku, dvacetiprocentní spoluúčastí obce, na jejímž území se 
památka nachází, a samozřejmě s penězi vlastníka, které by mě-
ly pokrýt zbytek,“ popsala pravidla Martina Matějková.

Vysočina • Další čistírny od-
padních vod a kanalizace v ob-
cích letos vyrostou díky pade-
sátimilionové dotaci, kterou 
připravuje kraj. Rada chce na 
podobné stavby dát ještě o čty-
ři miliony více než loni.

Až do konce února tak mo-
hou obce a jejich svazky podá-
vat žádosti o dotace na drobné 
vodohospodářské ekologické 
stavby, tedy zejména čističky 
a kanalizace. „Snažíme se stá-
le řešit závazek České republi-
ky k Evropské unii, že do roku 
2010 zajistí v obcích nad 2000 
ekvivalentních obyvatel čištění 

odpadních vod,“ říká radní pro 
vodní hospodářství Ivo Rohov-
ský (ODS). 

Loni dal kraj obcím k dispo-
zici něco přes 46 milionů. „Žá-
dosti ale byly v hodnotě zhru-
ba 80 milionů, tedy téměř dvoj-
násobný převis. Dali jsme pod-
le pravidel přednost těm, kteří 
stavbou řešili čištění vody v ob-
cích nad 2000 ekvivalentních 
obyvatel. Protože mohli žada-
telé využít i státní dotace, do-
stali celkem 69 procent podpo-
ry a pouze ve dvou případech 
se jim tato výše krátila,“ popsal 
rozdělování peněz Rohovský.

Kraj bude hospodařit s vyššími 
vlastními příjmy z výběru daní

Fanda se mne hned na letišti 
při příletu s převahou ptal, 
jestli vím, co je to trajekt. 

Uvědomila jsem si, jak moc 
se jim rozšířily obzory a jak 

naše práce nebyla zbytečná.

(pokračování ze strany 1)
Problém silnic vznikl tak, že dosud peníze kraj získával ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), od letošního ro-
ku přepočtem opět přímo z vybraných daní. Přepočet však použí-
vá jako kritérium rozsah a délku silnic v kraji a nezohledňuje ro-
zestavěné stavby.

Poprvé bude moci zastupitelstvo ovlivnit také peníze na let-
ní a zimní údržbu silnic, které dosud jednotlivým okresním sprá-
vám silnic opět vyplácel SFDI. Důsledkem toho například bylo, 
že nevyčerpané peníze na konci roku odešly z Vysočiny zpět do 
Prahy. Pokud bude situace stejná i letos, případné ušetřené pení-
ze zůstanou v kraji a mohou být použity příští rok.

Vysočina • Životní prostředí v re-
gionu ohrožují staré ekologické 
zátěže, které kraji zůstaly na krku 
po chybách státu. Jsou to zejmé-
na staré skládky v krajině i v are-
álech průmyslových podniků. Dí-
ky privatizačním převodům tako-
vá nebezpečná místa ani nemají 
konkrétního vlastníka.

Krajští radní teď hledají způsob, 
jak zabránit trvalým škodám na 
životním prostředí. Právě teď kraj 
připravuje pilotní projekt, který by 
měl za pomoci evropských peněz 
vyřešit odstranění skládky v No-
vém Rychnově. Skládka hrozí 
znečištěním pramenů pitné vody. 
„V minulosti sem místní podni-
ky vyvážely galvanické kaly, pes-
ticidy a barvy. Nikdo ale nedoká-
že přesně říci, co na skládce vlast-
ně je. Navíc zde bioprůzkum pro-

kázal geologické zlomy v podloží, 
což ohrožuje vodní zdroje v Dol-
ní Cerekvi,“ popisuje problém ná-
městek hejtmana pro životní pro-
středí Pavel Hájek (ODS). Jestliže 
kraj evropské peníze na odstraně-
ní skládky v Rychnově získá, po-
kryjí 85 procent potřebných ná-
kladů. Zbylých 15 procent zapla-
tí kraj a o celou akci se jako inves-
tor postará obec.

Na Vysočině je ale podob-
ných starých zátěží 165, včetně 
například známé skládky v Poz-
ďátkách a pozůstatků po dolová-
ní uranu v Dolní Rožínce. Jejich 
odstranění přijde do budoucna na 
půl miliardy korun. „Raději by-
chom dali peníze na opravy silnic 
nebo škol, než abychom za stát 
řešili takové staré resty. Ale nedá 
se nic dělat,“ povzdechl si Hájek.

Staré skládky hrozí životnímu prostředí

Skládkování odpadků může ohrozit spodní vody 
i za několik desítek let. Foto: Luboš Pavlíček

Na Vysočinu přichází peníze z Evropy
Havlíčkův Brod/Jihlava • No-
vý autobusový terminál integro-
vaného systému veřejné dopra-
vy v Havlíčkově Brodě a bezba-
riérová doprava v Jihlavě. To jsou 
úspěšné žádosti o peníze z ev-
ropského Společného regionál-

ního programu. Regionální ra-
da soudržnosti NUTS II Jihový-
chod (Vysočina a Jižní Morava) 
na ně 17. ledna schválila celkem 
95 milionů korun.  Uspěly ta-
ké dva projekty z Jihomoravské-
ho kraje.

Regionální rada také volila 
předsedu a místopředsedu, který-
mi se stali jihomoravský hejtman 
Stanislav Juránek (KDU-ČSL) 
a náměstkyně hejtmana Vysoči-
ny Marie Černá (SNK). Černá se 
zároveň stala předsedkyní výbo-

ru regionálního rozvoje NUTS II 
Jihovýchod. Žadatelé o evropské 
peníze se dočkali už třetího kola 
výzvy k předkládání projektů do 
Společného regionálního operač-
ního programu, plné znění výzvy 
otiskujeme na straně 6.

V regionu rostou nové čističky



3 STRANA | LEDEN 2005 Kraj Vysočina AKTUALITY / TÉMA

Představujeme kraj a krajský úřad

Jak to vidím já
Názor člena 
zastupitel-
stva Zdenka 
Jirsy (SNK) 
na práci 
kraje.

Začíná další rok historie 
kraje Vysočina, historie re-
lativně krátké, ale pro nás 
všechny, kterým je Vysočina 
domovem, velice významné. 
V minulém volebním obdo-
bí jsem dostal možnost sle-
dovat z pozice člena komise 
cestovního ruchu vstup no-
vého kraje na scénu zásad-
ně měnící uspořádání státu. 
Přes despekt některých poli-
tiků a „znalců regionálních 
souvislostí“ i přes dětské ne-
moci provázející každou no-
vou myšlenku a skutečnost, 
je pro mnohé překvapením, 
jakým životaschopným a zá-
roveň sebevědomým samo-
správným celkem se kraj Vy-
sočina stal. Je to zásluha ne-
jen minulého vedení a zastu-
pitelstva kraje, ale především 
vás občanů, kteří jste věři-
li v budoucnost nového kra-
je a dali mu čas vás přesvěd-
čit o své perspektivě.

Kraj Vysočina, který vzni-
kal jako nový, se snažil ještě 
více než kraje „historické“ 
vytvořit citlivě pro své ob-
čany ty nejlepší životní pod-
mínky. Nyní jsem dostal dů-
věru být jedním z těch, kte-
ří by měli výbornou znač-
ku kraje Vysočina posunout 
dále. Je mnoho oblastí, kde 
jsou nutné zásadní změny. 
Je to například v ustavení 
krajských sídel státního za-
stupitelství, soudu a policie. 
Celospolečensky chronic-
ké problémy školství, zdra-
votnictví a dopravy se ne-
vyhnuly ani Vysočině. Nut-
ností je také přenos většího 
množství kompetencí z úrov-
ně státu na kraje. Práce je 
tedy dost.

V novém krajském zastu-
pitelstvu jsem jedním ze zá-
stupců malých a středních 
obcí kraje. Malebnou Vy-
sočinu tvoří převážně tato 
sídla. Jsem přesvědčen, že 
právě symbióza nás, z men-
ších aglomerací, se zástupci 
měst bude přinášet jen kva-
litní a smysluplná rozhodnu-
tí. A nejen v právě zahajova-
ném roce.

www.kr-vysocina.cz

Vzhledem k tomu, že Vysočina je tvořená 
převážně kopcovitým terénem, dají se území, 
ohrožená záplavami, těžko určit. Řeky zde ma-
jí zejména horní toky a jejich údolí bývají kaňo-
novitá, hluboce zaříznutá mezi kopce. I to 
je příčinou toho, že se zde téměř nevysky-
tují rozsáhlé a dlouhotrvající povodně, ale 
naopak spíše lokální záplavy po pří-
valových deštích nebo jarním 
táním.

Mezi obce a města, kte-
rá takové rozlivy řek mohou 
postihnout, patří zejména 
Doubravník, Borač, Ne-
dvědice a Štěpánov, které 
ohrožuje Svratka, Tře-
bíč a Jihlava, které se 
potýkají s povodněmi 
na řece Jihlavě, Velké Meziříčí a Ná-
měšť, kde se rozvodňuje Balinka a Oslava 
a Jaroměřice nad Rokytnou.

Nebezpečí pro obce představují také men-
ší potoky, nedá se ale najít pravidlo, podle kte-
rého se záplavy opakují. Místní protipovodňová 
opatření se proto budují všude tam, kde už se li-

dé s lokálními záplavami setkali, nebo tam, kde 
takové nebezpečí hrozí kvůli členě-

ní terénu.

Vystrčil je za kraje v radě vlády
Vysočina • Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) byl jako zástup-
ce za Asociaci krajů ČR nominován do Rady vlády pro rozvoj lid-
ských zdrojů. Náměstek hejtmana František Dohnal (nez. KDU-ČSL) 
byl znovu nominován do Výboru regionů Evropské unie a do Kongre-
su místních a regionálních orgánů Rady Evropy, ve kterém zastává post 
viceprezidenta. První povolební zasedání Asociace krajů České repub-
liky jednalo 17. prosince. Asociaci povede i nadále hejtman Moravsko-
slezského kraje Evžen Tošenovský (ODS), jeho zástupce a prvním mís-
topředsedou se stal hejtman Středočeského kraje Petr Bendl (ODS).

Exponát měsíce

Jihlava • Každý měsíc vystaví 
kraj ve vestibulu krajského úřa-
du jeden ze zajímavých expo-
nátů muzeí a galerií. „Předsta-
víme nejrůznějších obory. Ne-
jen hodiny a medaile a zbraně, 
ale třeba také kroje a výšivky,“ 
plánuje vedoucí odboru kultury 
a památkové péče Horymír Ku-
bíček. Exponát měsíce je umís-
těný hned u hlavních vstupních 
dveří v osvětlené vitríně s po-
drobnou popiskou. „Je to tra-
diční metoda, kterou muzea 
používají pro prezentaci těch 
exponátů, které nejsou součás-
tí ucelených souborů. Řada na-
šich sbírek je v depozitářích, 
běžně se neuplatňuje, a naším 
vestibulem přitom projde vel-
ké množství lidí, kterým tako-
vý exponát zpříjemní den a tře-
ba je i motivuje k budoucí ná-
vštěvě některého z muzeí,“ vy-
světlil Kubíček. 

Lednovým exponátem jsou 
empírové sloupkové hodi-
ny z první čtvrtiny 19. stole-
tí. Hodinová skříň je vyřeza-
ná ze dřeva, napodobuje an-
tickou stavbu alabastrovými 

sloupky. Na intarzované pode-
stě se zrcadlovou stěnou sto-
jí žena v antickém šatu s toul-
cem a lukem, skupina je dopl-
něna postavou Amora. Skříň je 
zdobená kovovými ornamen-
ty. Po obou stranách stavby 
jsou stylizované zvířecí posta-
vy. Vrchol stavby je ukončen 
řezaným pozlaceným dvouhla-
vým orlem a kyvadlo hodin je 
zdobeno maskaronem. Cifer-
ník o průměru 13,5 centimet-
rů je ze žlutého kovu, má emai-
lové mezikruží, ve kterém jsou 
umístěny arabské číslice. Ve 
středu ciferníku jsou pohyblivé 
figury, které jsou spojeny s au-
tomatem a pohybují se při bití 
hodin. Hodinový stroj je vyba-
ven čtvrťovým odbíjením, při-
pojeným k automatu. 

Hodiny byly zakoupeny pro 
tehdejší Rérychovo městské 
muzeum v jihlavské Antik-
vě v roce 1955. Exponát je na 
krajský úřad zapůjčený ze stá-
lé expozice historických hodin 
a vývoje hodinářského řemesla 
Muzea Vysočiny Jihlava, po-
bočky Polná.

Empírové hodiny z 19. století

Kraj zaplatí za autobusy miliony
Ztrátové spoje, kterými jezdí lidé do práce i do školy, dotují podle zákona krajské úřady i obce
Vysočina • Autobusové linky, 
kterými jezdí lidé do práce a do 
školy, bude kraj letos opět do-
tovat částkou 214 milionů ko-
run. Vyrovná tím ztrátu doprav-
ních firem. 

Takzvanou základní doprav-
ní obslužnost, tedy potřebné lin-
ky, bez kterých by se lidé neobe-
šli, kraj s dopravci přímo vyjed-
nává. Povinnost vyrovnat ztrátu 
má uloženu zákonem. I proto ne-
chal zpracovat studii, která roz-
ložení spojů a jejich nezbytnost 
prokazuje. „Ukázalo se, že dnes 
autobusy na Vysočině jezdí dobře 
a nikde není výrazná potřeba při-
dat spoje, či je naopak rušit,“ říká 
radní pro dopravu Václav Kodet 
(KDU-ČSL) s tím, že letošní 
částku zůstává stejná jako loni. 

Podobně jako autobusy hradí 
kraj i ztrátové spoje na železnici. 
To jej letos přijde na 247 milionů 
korun, ovšem s tím rozdílem, že 
nevyjednává konkrétní spoje, ale 
pouze připomínkuje jízdní řád.

Ukázalo se, že letos budou autobusy jezdit tak, jak téměř 
všichni obyvatelé Vysočiny potřebují. Foto: Luboš Pavlíček

Rozsáhlé povodně na Vysočině nehrozí

Vysočina se stánkem uspěla
Vysočina/Brno • Stánek Vysoči-
ny se svými 102 metry výstavní 
plochy na veletrhu cestovního ru-
chu Regiontour v polo-
vině ledna rozhodně ne-
zapadnul. Naopak, kraj 
měl jednu z nejnápadi-
tějších expozic, na kte-
rou se ostatní chodili dí-
vat a dokonce se dostal 
do nominace o stánek 
s nejefektivnější pre-
zentací. Řekla to ná-
městkyně hejtmana pro 
regionální rozvoj Marie 
Černá (SNK).

„Poprvé jsme ne-
představovali jednot-
livá místa, ale ucelené 
turistické produkty. Na-
příklad balíčky Památ-
ky UNESCO, Dovolená 
na venkově, Zimní rado-
vánky, Cyklotrasy, Dě-
dictví minulosti a podob-
ně. Vysočina je kraj, kde 
si každý najde to svoje,“ 
popsala prezentaci kra-
je Černá. Stánek Vyso-
činy vznikal ve spolu-
práci s městy a obcemi. 
Hned první den veletrhu, 
který ještě nebyl otevřený pro 
laickou veřejnost, jej také navštívi-
lo velké množství starostů a před-
stavitelů ostatních krajů.

Jednou z atrakcí stánku byl ta-
ké přenos dojezdu závodu Zlatá 
lyže z Nového Města na Moravě, 

zprostředkovaný do Brna webo-
vou kamerou a internetovým pře-
nosem na velkoplošnou plazmo-

vou obrazovku. „Připomínáme 
tím nejen to, že náš kraj je rájem 
běžeckého lyžování, ale chce-

me zdůraznit i užiteč-
nost moderních techno-
logií,“ vysvětlil přímo 
na místě hejtman Miloš 
Vystrčil (ODS).

Jedním ze zajíma-
vých momentů prvního 
dne veletrhu byl oka-
mžik porcování dortu se 
znakem Vysočiny, kte-
rý dovezli z města Třeš-
tě. Kousek z Vysočiny 
si symbolicky zakrojil 
i hejtman sousedního 
jihomoravského kraje 
Stanislav Juránek.

Kromě velké pre-
zentace Vysočiny v re-
žii kraje se na veletrhu 
představily samostatně 
i westernové městeč-
ko Šiklův mlýn u Zvo-
le na Žďársku, Muzeum 
Vysočiny, nebo pelhři-
movská guinessovská 
agentura Dobrý den. 

Expozice na veletr-
hu Regiontour byla nej-
větší, které letos kraj 

připravuje. Vysočina se 
přitom chce účastnit 14 veletrhů, 
mezi nimi je 7 tuzemských a stej-
ný počet zahraničních.

Hejtman Miloš Vystrčil se svojí náměstkyní Marií 
Černou ukazují dort z Třeště. Foto: archiv kraje

Vedoucí odboru kultury a památkové péče Horymír Kubíček 
kontroluje umístění hodin. Foto: Luboš Pavlíček

Následky nehod na dálnici
mohou zčásti zmírnit kamery
Vysočina • Kamery, informač-
ní systém, trvalé i mobilní znače-
ní objížděk a zlepšení spolupráce 
mezi policií, hasiči a záchrannou 
službou. To jsou opatření, která 
by mohla alespoň zčásti řešit ne-
bezpečné situace na dálnici D1. 
Vyplynulo to z prvního letošní-
ho jednání bezpečnostní rady kra-
je Vysočina. 

„Statistiky ukazují, že se stou-
pajícím provozem stoupá na dál-
nici také počet nehod. Situace je 
zde velmi vážná,“ zdůvodnil téma 
jednání hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil (ODS). Bezpečnostní ra-
dě, která měla navrhnout konkrét-
ní řešení, předcházela řada schů-
zek se záchranáři, policisty i stře-
disky správy a údržby dálnic. Pro-
kázalo se například, že největším 
problémem jsou kolony, které při 

nehodách a kalamitách vznika-
jí a kvůli kterým mají záchranáři 
znemožněný rychlý průjezd dálni-
cí. Neukáznění řidiči nenecháva-
jí volný pruh, který bývá psaným 
i nepsaným pravidlem v soused-
ních zemích. 

Kraj a integrovaný záchran-
ný systém teď zpracovávají pořa-
dí úkolů, které mají pomoci snížit 
tragické následky nehod na dálni-
ci. „Řada problémů se týká celé 
dálnice, proto o nich chceme mlu-
vit i s vládou a příslušnými minis-
terstvy tak, abychom našli spo-
lečná řešení,“ dodal hejtman Vy-
strčil.

V čele bezpečnostní rady si vy-
měnil místo bývalý hejtman Fran-
tišek Dohnal právě s Milošem Vy-
strčilem. Místopředsedou bezpeč-
nostní rady zůstává Pavel Maslák.
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Peníze na výplaty pedagogů 
zůstanou nadále v rukou Prahy

Novinky ve školství Přijímačky na střední školy budou jiné
Pokud studenti neuspějí, informace o volných místech ve školách podá i krajský odbor školství
Vysočina • Žáci, kteří neu-
spějí v přijímacím řízení na 
střední školy, mají ještě mož-
nost zvolit školy náhradní. 
Celý postup je ale kvůli no-
vému školskému zákonu slo-
žitější.

Ještě do loňska se mohli žáci 
přihlásit na dvě střední školy. By-
la totiž dvě kola přijímacího říze-
ní a ředitelé měli povinnost ne-
chat část míst v budoucích prv-
ních ročnících volných právě pro 
úspěšné zájemce z druhého kola. 
Podle nového školského zákona 
už to ale neplatí. Přijímačky jsou 
jen v jednom termínu a přihlášku 
je možné dát také jen jednu.

Přesto lze ale náhradní střed-
ní školu zvolit. „Je zřejmé, že 
po jednom termínu přijíma-

cích zkoušek nedojde k naplně-
ní všech míst. Někteří žáci se na 
zvolenou školu nedostanou a jin-
de naopak budou volná místa,“ 
vysvětluje krajská radní pro škol-
ství Martina Matějková (ODS). 
Školy budou chtít volná místa 
v ročnících obsadit, nebude pro 
to ale žádný veřejně vyhlašovaný 
termín. Rodiče žáků, kteří se na 

zvolenou školu nedostanou, by si 
měli o takových volných místech 
opatřit informace co nejrychleji 
a podat tam přihlášku.

„Ředitel školy, která bude mít 
taková volná místa, se potom 
pravděpodobně na základě vý-
sledků přijímacích zkoušek na 
té první škole a celkových stu-
dijních výsledků rozhodne, kte-

ré děti do své školy přijme,“ řek-
la Matějková.

Informace o volných místech 
budou po přijímacích řízeních 
k dispozici na konkrétních školách 
a samozřejmě na odboru škol-
ství krajského úřadu. Nejjistější-
mi způsoby, jak si je opatřit, budou 
zřejmě kvůli krátkým lhůtám lhů-
tám telefon a webové stránky.

Vysočina • Ani letos nebude 
mít kraj možnost ovlivnit pe-
níze vyplácené učitelům ve 
mzdách. Poslanci krajům tako-
vé právo nepřiznali i přes schvá-
lenou novelu zákona o rozpoč-
tovém určení daní. Pro pedago-
gy to může znamenat další po-
kles reálných mezd.

Například na Vysočině je 
o 230 učitelů více, než by odpo-
vídalo počtu žáků. Příčinou je 

velké množství škol s malými 
třídami, které ministerstvo za-
chovalo. To představuje 30 mi-
lionů korun na mzdách navíc, 
tedy peníze, které budou chy-
bět na výplatu nadtarifních slo-
žek mezd pedagogů. 

Přitom střední školy a škol-
ská zařízení, které zřizuje pří-
mo kraj, prošly loni optimaliza-
cí loni optimalizací a jsou tedy 
na úbytek žáků připraveny.

Stát učitelům zrušil levné obědy
Vysočina • Nový školský zákon zrušil příspěvek na obědy, kte-
rý dosud pobírali učitelé. Ti teď ve školních jídelnách musí platit 
plnou taxu, stejně jako ostatní dospělí strávníci, kteří si v jídel-
nách obědy kupují. Učitelé středních škol, které zřizuje kraj, se 
nyní se žádostí o zvýhodněné obědy právě na kraj obracejí. „By-
lo by to osm až 10 milionů ročně a to je opravdu hodně. Zejmé-
na v porovnání s penězi, které mají školy na učební pomůcky, to-
pení či opravy,“ říká krajská radní pro školství Martina Matějko-
vá (ODS) a dodává: „Nebráníme se sice rozumnému kompromi-
su, ale je nutné o takové věci ještě mluvit.“

Soustředění je na místě. V dubnu budou přijímačky na střední školy. Foto: Luboš Pavlíček

Ředitelé mají mít své poradní komise
Vysočina • Školy mají mít podle nového zá-
kona své rady. To jsou poradní orgány pro ře-
ditele, které mají například kontrolovat hos-
podaření a podílet se na důležitých rozhod-
nutích.

Rada školy je tak téměř samosprávným 

orgánem s velkými pravomocemi. Její třeti-
nu budou tvořit zaměstnanci školy, třetinu 
zástupci rodičů a třetinu zástupci zřizovate-
le. To v případě středních škol, zřizovaných 
krajem, může znamenat i nečekanou kompli-
kaci. Kraj totiž zřizuje 109 škol a do každé 

školské rady musí poslat nejméně dva zástup-
ce, což znamená minimálně 218 lidí. „Řeší-
me problém, kde je najít, protože je to sko-
ro více, než má krajský úřad zaměstnanců,“ 
usmívá se radní pro školství Martina Matěj-
ková (ODS).

LETOŠNÍ TERMÍNY 
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
NA STŘEDNÍ ŠKOLY:

do konce února:
odevzdání přihlášek 

na základní škole
do 15. března:

odeslání přihlášek 
ze základních škol 

na školy střední
18. dubna:

přijímací zkoušky

VYŠŠÍ ODBORNÁ 
ŠKOLA A STŘEDNÍ 

PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Žďár nad Sázavou

tel.: 566 651 211
www.spszr.cz, e-mail: posta@spszr.cz

čtyřleté denní studium SPŠ
23-41-M/001 Strojírenství
26-41-M/002 Elektrotechnika
78-42-M/001 Technické lyceum
36-45-M/002 Technická zařízení budov
64-42-M/003 Strojírenská technická

administrativa

tříleté dálkové studium – zakončeno maturitní 
zkouškou

64-41-L/516  Podnikání v technických povoláních
 podmínkou přijetí je výuční list ve strojírenském 

nebo příbuzném oboru

tříleté denní studium VOŠ
64-31-N/012 Ekonomika strojírenství
26-31-N/004 Automatizace a informatika

Možnost ubytování a stravování.

Střední odborné učiliště
opravárenské,
Jihlava, Školní 1a

Nabízí:
Pro absolventy základních škol vyučení v učebních oborech
• Automechanik
• Autoeletrikář
• Klempíř – strojírenská výroba (Autoklempíř)
• Lakýrník (Autolakýrník)
Pro absolventy tříletých učebních oborů nástavbové studium
• Podnikání
Služby
• Opravy motorových vozidel, měření emisí, výuka svařování,

lakování vozidel, školení pracovníků SME
Pro absolventy základních škol perspektivní studijní obor
• 39-41-L/001 AUTOTRONIK
4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, určený pro přípravu 
vysoce kvalifikovaných odborníků pro diagnostiku a opravy motorových 
vozidel.

Tříleté učební obory:
23-68-H/001 Automechanik
26-51-H/003 Elektrikář – silnoproud
36-52-H/001 Instalatér
36-55-H/001 Klempíř pro stavební výrobu
23-55-H/002 Klempíř pro strojní výrobu 

(autoklempíř)
31-58-H/001 Krejčí 
65-51-H/002 Kuchař-číšník pro

pohostinství
23-56-H/001 Obráběč kovů 
41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů
66-51-H/004 Prodavač pro smíšené zboží
29-53-H/003 Řezník-uzenář
23-51-H/001 Zámečník 
41-56-H/001 Mechanizátor lesní výroby
41-57-H/001 Zpracovatel dřeva

Dvouletý učební obor:
41-56-E/001 Lesní výroba

Studijní čtyřleté maturitní obory:
23-45-L/002 Mechanik seřizovač pro 

obráběcí stroje a linky
66-41-L/008 Obchodník

Nástavbové maturitní studium: 
26-41-L/501 Elektrotechnika 
31-43-L/501 Oděvnictví
23-43-L/506 Provozní technika
64-41-L/521 Podnikání v oboru obchodu 

a služeb
64-41-L/518 Podnikání v oborech země-

dělství a lesní hospodářství 
64-41-L/524 Podnikání

SOU řemesel a služeb a Učiliště
676 02  Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79
Tel./fax: 568 421 496, e-mail: sours@sours.cz, http//www.sours.cz 

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie

Velké Meziříčí, U Světlé 36
Tel.: 566 522 837, Fax.: 566 523 666, www.hotelskola.cz, admin@hotelskola.cz

Studium maturitních oborů:

• Hotelnictví a turismus 65-42-M/004

• Obchodní akademie 63-41-M/004

Strava a ubytování na domově mládeže

Dva povinné světové jazyky

Nadstandardní vybavení školy 

a učeben včetně počítačové sítě a internetu

Odborné kurzy pro žáky

Státní zkoušky z psaní na stroji

Zahraniční praxe v It, VB, SRN, Fr

Více než stoletá tradice

Inzerce

Stát přestal učitelům připlácet na obědy. Foto: Luboš Pavlíček

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola

588 56 Telč,
Hradecká 235

Tel.: 567 584 551

Studijní obory:
79-41-K/801 všeobecné osmileté studium
79-41-K/401 všeobecné čtyřleté studium
64-41-M/001 podnikání a služby

Inzertní manažer:
Ester Rašíková, 
tel.: 777 789 600

e-mail:
rasikova@consultants.cz
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Havlíčkovo gymnázium
Havlíčkův Brod, Štáflova 2063

nabízí ve školním roce 2005/2006 následující obory:

79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (osmileté)
79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné (čtyřleté)

Bližší informace na tel.: 569 433 571–3
e-mail: ghb@ghb.cz      www.ghb.cz

VYSOKÁ ŠKOLA
POLYTECHNICKÁ
JIHLAVA

Adresa pro zasílání přihlášek:
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava 

tel.: 567 141 181, fax: 567 300 727, e-mail: studijni@vspji.cz www.vspji.cz

Studijní program: Ekonomika a management 
Studijní obor: Finance a řízení
Typ studijního programu: bakalářský 
Forma studia: prezenční, 3,5 roku
Zahájení výuky: září 2005

Termín uzávěrky přihlášek: 
1. kolo: 31. 3. 2005 
2. kolo: 20. 7. 2005

Termín přijímacích zkoušek:
1. kolo: 7.–8. 6. 2005 

 2. kolo: 25. 8. 2005

Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava
Tel./fax: 567 587 423, 567 587 411
E-mail: reditel@sous.ji.cz
Http: www.sous.ji.cz

maturitní obor:
● agropodnikání
● analýza potravin
● kosmetička

učební obor:
■ fotograf
■ hodinář
■ kadeřnice
■ krejčí

nástavbové studium:
✔ vlasová

kosmetika

Výuka v naší škole je bezplatná, zajišťujeme teoretické i praktické
vyučování, ubytování v domově mládeže a stravování.

SOU obchodní a Odborná škola Humpolec

Bližší informace na tel. 565 532 160, 565 532 168.
www.souobchodni.cz

nabízí 3-letý uč. obor:
•Technicko administrativní pracovník
•Prodavač smíšené zboží
•Provoz služeb

Nový učební obor
•Prodavač a výrobce lahůdek

Odborná školy
•denní studium (2 roky)

Kurzy výpočetní techniky – 7 stupňů

Maturitní obor – 4 roky
Obchodník – zaměření:
•na výpočetní techniku
•na cestovní ruch
•na cizí jazyky Nj, Aj
•management jakosti

Obchodník – externí (4 roky)

Nástavbové studium
•Podnikání (2 roky)
•Provoz obchodu (2 roky)

Studijní obory pro školní rok 2005/2006

Technické lyceum 78-42-M/001

Automatizační technika 26-44-M/001

Strojírenství 23-41-M/001

Strojírenství se zaměřením 23-41-M/001
počítačovým

Elektronické počítačové systémy 26-47-M/002

Den otevřených dveří:
středa 9. 2. 2005 od 16 hodin
V doplňkové činnosti nabízíme pro veřejnost 
školení Národního programu počítačové gra-
motnosti a pro žáky a veřejnost školení a tes-
tování ECDL.

Střední průmyslová

škola Jihlava

tř. Legionářů 3

586 01  Jihlava

tel.: 567 574 611

fax: 567 574 688

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

PRO ŽÁKY ZŠ NABÍZÍME:
a) maturitní obory:

– gymnázium 8-leté 
– gymnázium 4-leté
– strojírenství se zaměř. na výpočetní a informační 
   technologie – 4-leté
– informatika v ekonomice – 4-leté
– mechanik strojů a zařízení – 4-leté
– mechanik seřizovač – 4-leté

b) učební obory:
– kuchař – číšník pro pohostinství – 3-leté 
– zámečník, nástrojař, obráběč kovů 

PRO ABSOLVENTY MATURITNÍCH OBORŮ NABÍZÍME:
– ekonomika a management podniku – 3-leté denní
   studium (VOŠ)

PRO ABSOLVENTY S VÝUČNÍM LISTEM NABÍZÍME:
– provozní technika, podnikání – 3-leté dálkové
   studium

Možnost vlastního ubytování a stravování.
tel. 569 726 042, 569 721 272, e-mail: vosiss@ledec-net.cz, webové stránky: www.vosiss.cz, www.glns.cz

2 2005

Záruka 2 roky, nejlevnější, nejlepší

ŽALUZIE, ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
!vykupujeme staré žaluzie na protiúčet!

261 263 847, 261 260 416, 777 038 001
www.gato.cz
Jihlavská 611, Praha 4

☎

HLEDÁME TECHNIKY,
spolupracovníky – vlastní ŽL, mobil, auto –
pro montáž našich výrobků

sleva 50 %
z ceny montáže hliníkových žaluzií

Platnost do 
28. 2. 2005

pátá žaluzie na plastová okna
ZDARMA

výroba a prodej
PŘÍVĚSY o celkové hmotnosti 300–3500 kg, jednonápravové      
a dvounápravové, brzděné a nebrzděné, PŘEPRAVNÍKY na 
lodě, vodní skútry, motorky, auta, PŘÍVĚSY valníkové, 
skříňové, prodejní stánky
Nabízíme mimořádné předsezónní slevy až 25 % na některé 
nákladní přívěsy. Možnost splátkového prodeje s nulovým 
navýšením, povinné ručení na jeden rok zdarma, leasing.   
Nabídka platí do vyprodání zásob!!!

ATLAS 4

Skůtr KANGAROO A1

DONA konstrukce vz. M

DONA skříň vz. 26

ADAM

ATHOS

VZ 30 B1

VZ 30 B2 - AL bočnice VZ 30 B2

HANDY WETBI-KONKURENT 1

p
ro

d
ej

ci

Velké Meziříčí Agados s.r.o. 
(Karlov) • Dačice Alena Kloibe-
rová • Havlíčkův Brod Autocen-
trum Špinar Jihlavská • Kolín 
Voky – Kyjovský Jan • Komoro-
vice Saltech s.r.o • Pardubice 
Beránek Pavel • Pelhřimov Auto 
Racek • Strakonice Agrom – 
Milisterfer • Vysoké Míto Jiří 
Děd • Znojmo Autoprodejna 
Suchý Libor • Žďár nad Sázavou 
prodejna Volkswagen – Milan 
Skořepa

Agados spol. s r.o., ul. Karlov 1398, 594 19  Velké Meziříčí
Tel. 566 522 861, fax. 566 521 865
e-mail: obchod@agados.cz
www.agados.cz

Na Kole štěstí  vyhrává každý!

Roztočte Kolo štěstí do 28. února a vyhrajte

V období od 8. 1. 2005 do 28. 2. 2005 získáte 
nákupem u Mountfieldu slevu na Kole štěstí a navíc 
můžete  vyhrát závratnou prémii 15 000 000 Kč.
Pravidla se dozvíte v prodejnách Mountfield nebo 
na adrese www.mountfield.cz

Losování v televiziLosování v televizi
Dne 4. 3. 2005 na ČT1 v pořadu Neváhej a toč!

Vytočte si slevu až 100%.
Padne-li Vám TRUMF, točíte ještě 2x a slevy se Vám sčítají!

Sečtěte s i  s levy!Sečtěte s i  s levy!

15 000 000,- Kč15 000 000,- Kč

MOUNTFIELD NOVÉ VESELÍ 
Na Městečku 296

 566 667 440 
Po–Pá 8–17, So 8–17, Ne 10–17

MOUNTFIELD TŘEBÍČ 
Brněnská 723

 568 822 717 
Po–Pá 9–18, So 8–17, Ne 10–17

MOUNTFIELD PELHŘIMOV 
OD Vysočina, Solní ul.

 565 322 180 
Po–Pá 8–17, So 8–17, Ne 10–17

MOUNTFIELD JIHLAVA
OD Patrol, R. Havelky 5b

 567 313 296 
Po–Pá 9–18, So 8–17, Ne 10–17

kolostesti-trebic.indd 1 1/18/05 9:09:22 AM

HYPOTÉČNÍ
CENTRUM

☛ půjčky osobní i podnikatelské
☛ dotace z fondů EU pro podnikatele
☛ půjčky obcím a investorům

E. Kolouchová • tel.: 777 873 810
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Zpracuji účetnictví a daňovou evidenci 
včetně daň. přiznání, mezd a DPH.

Tel.: 604 941 664.

PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY

PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY
BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ     

Tel. 604 245 463
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STRATEGIC 
CONSULTING – 
MORAVA

poradenská společnost

nabízí:
• služby public relations
• tvorbu tiskových

zpráv, přípravu tiskových
konferencí

• zpracování auditů,
výročních zpráv,
průzkumů
veřejného
mínění

• vydávání
tiskovin Strategic

Consulting
– Morava

Jeremenkova 40b

772 00 Olomouc

tel.: 587 332 176

vyslouzil@consultants.cz

www.consultants.cz

KRAJ VYSOČINA 
– KAŽDÝ MĚSÍC 

ZDARMA DO VAŠICH 
SCHRÁNEKSC
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VYSOČINA – NÁŠ DOMOV

Inzerce

Vysočina • Nové pokoje a hos-
podářské budovy. To jsou letošní 
práce v ústavech sociální péče na 
Vysočině, za které kraj zaplatí ví-
ce než 20 milionů korun.

Ústavů sociální péče pro zdra-
votně postižené je na Vysočině 
devět a sedm z nich sídlí v bý-
valých zámcích. Na jejich provoz 

letošní krajský rozpočet pamatu-
je 138 miliony. „Navíc chceme-
také nakoupit z jiných prostředků 
78 polohovacích lůžek a 50 zdra-
votních matrací,“ říká náměstek 
hejtmana pro ekonomiku Franti-
šek Dohnal (nez, KDU-ČSL).

Nejdražší stavba letos čeká 
kraj v ústavu v Lidmani na Pel-

hřimovsku. Zde dosloužil jeden 
z domků a tak se zde bude za 
téměř deset milionů stavět nové 
ubytování. Ústav ve Věži na Hav-
líčkobrodsku bude pokračovat 
v nástavbě pokojů za 4,3 milionu 
korun a ústav ve Zboží získá 6,3 
milionu na nový hospodářský ob-
jekt a chráněné bydlení.

Ústav v Lidmani čeká novostavba
Podobných zařízení má kraj devět a na každý z nich rozpočet pamatuje

Přístroj umožní vyšetření kostí
Havlíčkův Brod • Pacienti, kteří 
budou potřebovat vyšetření mož-
ného řídnutí kostí, nebudou mu-
set zanedlouho cestovat do vel-
kých nemocnic 
mimo Vysočinu. 
Umožní to speci-
alizované osteo-
logické pracoviš-
tě, které vzniká 
v havlíčkobrod-
ské nemocnici.

Kraj schvá-
lil nákup takzva-
ného celotělové-
ho denzitometru. 
„Současná pra-
xe je taková, že 
se vyšetření 
udělá jen na 
zápěstí či ho-
leni, a podle výsledku se pak usu-
zuje na stav kostí. Celotělový den-
zitometr, jak sám název napovídá, 
umožňuje vyšetření celé kostry,“ 
vysvětluje náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).

Nemocnice nakoupí přístroj 
v hodnotě několika milionů korun 
ze svého rozpočtu. Denzitometr 

ale nebude sloužit jen pacientům 
z Havlíčkova Brodu a okolí, ale li-
dem z celého kraje. „Půjdeme tou 
cestou, že v každé z pěti našich 

nemocnic budou 
rozvíjeny dva či 
tři lékařské smě-
ry a specializace. 
Nemocnice spolu 
budou spolupra-
covat a navzájem 
si pomáhat. Není 
zkrátka možné, 
aby každá z nich 
byla vybavená 
drahou technikou 
na všech odděle-
ních,“ říká Pavel 

Hájek s tím, 
že ve spádové 
oblasti, kterou 

by měla kapacita přístroje pokrýt, 
žije asi 250.000 lidí.

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
bude vyšetření hradit v plné výši, 
vyžádala si ale, aby přístroj byl 
zakoupený v minimální hodnotě 
dvou milionů korun. „Abychom 
zkrátka nekoupili levný a nekva-
litní výrobek,“ dodal Hájek.

Vyšetření je klíčem ke správné léčbě. 
Ilustrační foto: Luboš Pavlíček

Havlíčkův Brod • Centrální Havlíčkovo náměstí má projít zásadní 
přeměnou. Radnice proto v Hanusovském domě vystaví čtyři pro-
jekty, které budoucí podobu náměstí řeší. Odborná komise jako nej-
zdařilejší zatím hodnotí představu architekta Miroslava Stejskala. 
Nejvýraznějším zásahem je v něm zrušení úhlopříčné silnice, kte-

rá dnes přes náměstí vede, a odklon dopravy na okraje celé plochy. 
Ani ostatní projekty však nezůstanou bez povšimnutí. Naopak, rad-
nice je zveřejní v místní kabelové televizi a na veřejné výstavě. Li-
dé se k nim budou moci vyjádřit v anketě a k jejím výsledkům se 
bude při hodnocení projektů přihlížet.

Náměstí dostane novou podobu
Představy architektů lidé uvidí v místní televizi i na výstavě – pak mohou o náměstí rozhodnout

Současný a budoucí možný vzhled Havlíčkova náměstí 
v Havlíčkově Brodě. Foto a repro: Luboš Pavlíček

Oprava zámku byla složitá
Třebíč • Se začátkem letošní tu-
ristické sezóny najdou návštěv-
níci třebíčský zámek opět v lep-
ším stavu. Loni zde kraj Vysoči-
na opravil jižní průčelí a kanali-
zaci Rajského dvora.

Jižní fasáda zámku je obtíž-
ně přístupná a práce zde kompli-
kovaly opěry z 50. let 20. století. 

Opravy se týkaly především omí-
tek, okenních výplní a kamenných 
ostění. Pracovníci se zde potýka-
li nejen se složitou konstrukcí le-
šení, ale také dopravou stavební-
ho materiálu na 3000 čtverečních 
metrů fasády vnějšího křídla bý-
valé klášterní kvadratury a rene-
sančního křídla Osovských. Jak-

mile zmizela novodobá cemento-
vá omítka, objevily se významné 
nálezy starších historických po-
zůstatků a prvků na fasádě, kte-
ré mohou přispět k upřesnění his-
torického vývoje budovy. Kraj-
ský úřad tedy zadal zpracování 
stavebně-historického průzkumu 
průčelí a v současné době probí-
há vyhodnocování jednotlivých 
nálezů. Za opravu jižního průče-
lí třebíčského zámku loni kraj dal  
téměř 10 milionů korun. Částkou 
600.000 korun přispělo z progra-
mu záchrany architektonického 
dědictví ministerstvo kultury.

Souběžně probíhala i oprava 
kanalizace původně klášterního 
Rajského dvora. Inženýrské sí-
tě uložené v ploše nádvoří totiž 
byly v havarijním stavu. Celková 
cena opravy kanalizace, kterou 
hradil v plné výši kraj, byla více 
než tři miliony korun. Třebíčský 
zámek s kostelem sv. Prokopa je 
od roku 2002 národní kulturní 
památkou. Stará se o něj odbor 
kultury a památkové péče kraj-
ského úřadu.

Jižní průčelí zámku v Třebíči s neforemnými podpěrami 
z 50. let minulého století. Foto: archiv kraje

Kraj hledá partnera v Itálii
Vysočina • Spolupráce obou 
krajů, vzájemná výměna tu-
ristických informací a na-
bídka obchodních partner-
ství mezi podnikateli. To 
byla témata, která projednali 
hejtman Vysočiny Miloš Vy-
strčil (ODS) a regionální mi-
nistr pro turistický ruch, eko-
nomiku, průmysl, řemesla 
a obchod Enrico Bertossi ze 
severoitalského kraje Friuli 
Venezia Giulia.

Oba představitelé krajů se spo-
lu setkali nejen při oficiální ná-
vštěvě Enrica Bertossiho na kraj-
ském úřadu, ale také na nefor-
mální schůzce na veletrhu Re-
giontour v Brně. „Každý z krajů 
může nabízet to své, to, v čem 
vyniká,“ řekl na setkání s hejtma-
nem Vystrčilem radní Bertos-
si. „Naši pracovníci připraví 
konkrétní představu spolupráce 
v oblasti vypracovávání a podá-
vání evropských projektů, vzá-
jemné spolupráce podnikatelů 
a spolupráce v oblasti cestovní-
ho ruchu,“ shrnul pak výsledky 
schůzky Miloš Vystrčil s tím, že 
takové plány by měly být dokon-
čeny ještě před chystanou návště-
vou prezidenta regionu Friuli.

První kontakty obou krajů za-
čaly v roce 2003, kdy se Vysoči-
na představila na dvou investič-
ních konferencích v Itálii. V roce 

2004 následovala 
nabídka Vy-
sočiny zor-
ganizo-
vat v kraji 
Friuli pre-
zentaci kra-
je odborným 
zájemcům i laické ve-
řejnosti, představitelům 
regionu Friuli a zástupcům 
obchodních komor. Podle této 
představy měly souběžně proběh-
nout obchodní schůzky podnika-
telů a firem s případnými italský-
mi protějšky. Tuto nabídku ital-
ská strana přivítala, loni však byly 
v Itálii i v České republice kraj-

ské volby, které projekt mír-
ně zpozdily.

Severoitalský region 
Friuli Venezia Giulia leží 

ve na hranicích s Rakous-
kem a Slovinskem. Má auto-

nomní statut, který v Itá-
lii mají pouze další tři kra-

je. To například zname-
ná, že je částečně 

ekonomicky 
soběstačný 

a jeho 
vedení 
má roz-

šířené pravo-
moci při tvor-

bě zákonů.

Miloš Vystrčil a Enrico Bertossi se zdraví 
na krajském úřadu. Foto: Luboš Pavlíček

Regionální rada Regionu soudržnosti 
NUTS II Jihovýchod

vyhlašuje

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
DO SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
 
1. Číslo kola výzvy: 03

2. Program, priorita, opatření, podopatření
 Program:  Společný regionální operační program
 Priorita programu: 2  Regionální rozvoj infrastruktury
 Opatření priority: 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 
  2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií
   v regionech
 Podopatření: 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
  2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
 Priorita programu: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech
 Opatření priority: 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 Priorita programu: 4 Rozvoj cestovního ruchu
 Opatření priority: 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
 Podopatření:  4.2.2  Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního
   ruchu 

3. Plné znění výzvy naleznete na:
 www.kr-vysocina.cz > Finanční zdroje z EU > Společný regionální operační
 program
 www.kr-jihomoravsky > Granty a dotace > Granty a dotace z EU

4. Příjem žádostí: od 1.února 2005 do 31. března 2005, do 12.00 hod.

5. Místem předkládání projektů je Sekretariát Regionální rady Regionu sou-
držnosti NUTS II Jihovýchod a kontaktními osobami pro poskytování in-
formací o programu jsou  jeho pracovníci (dle místa realizace projektu):

 pro kraj Vysočina: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava
 Petr Kukla tel.: 564 602 539 e-mail: kukla.p@kr-vysocina.cz
 Martina Pernicová tel.: 564 602 548 e-mail: pernicova.m@kr-vysocina.cz
 Zdeňka Ganzwohlová  tel.: 564 602 547  e-mail: ganzwohlova.z@kr-vysocina.cz
 Jaromíra Moudrá tel.: 564 602 545 e-mail: moudra.j@kr-vysocina.cz

 pro Jihomoravský kraj: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo 
nám. 3/5, Brno, 2. p., kanc. č. 253–4

 Marta Horká tel.: 541 651 334 e-mail: horka.marta@kr-jihomoravsky.cz
 Artur Zatloukal tel.: 541 651 320 e-mail: zatloukal.artur@kr-jihomoravsky.cz



Budeme postupovat proti 
proudu řeky Svratky a po-
stupně navštěvovat místa, 
která začínala psát svou his-
torii před více než 700 lety. 
Jaký zde byl život ve středo-
věku a co se nám po našich 
předcích zachovalo, budeme 
zjišťovat na pěti zastaveních.

To první je v obci Nedvědice, 
nad kterou se nachází hrad Pern-
štejn. Autem lze přijet až k hradu, 
kde je parkoviště. Bývalé rodo-
vé sídlo pánů z Pernštej-
na představuje jeden 
z našich nejmohut-
nějších hradů se 
vzácně dochovanou 
goticko-renesanční 
architekturou. Písem-
ně je doložen již v roce 
1285. Hrad byl vybudován jako 
nedobytná pevnost posazená na 
vysokém skalním ostrohu nad říč-
kou Nedvědicí. Je obklopen pro-
myšlenou soustavou mohutných 
hradeb, příkopů a obranných vě-
ží. Do hradu vstupujete postupně 
přes čtyři brány a nádvoří. Nebyl 
nikdy dobyt a nepodlehl ani oblé-
hání Švédů během třicetileté vál-
ky. Právě díky pečlivosti dávných 
stavitelů hradu máme dnes výji-
mečnou možnost si ho prohléd-
nout ve velmi zachovalém stavu. 
Jeho prohlídku proto nelze než 
vřele doporučit. Navíc se zde mů-
žete na prvním nádvoří občerstvit 
v hradní restauraci.

Naše další zastavení je nemé-
ně zajímavé. Pojedeme za ním do 
malé vesničky Vítochov. Na vr-
cholku holého kopce se již z dál-

ky vyjímá zachovalý raně go-
tický kostelík. Je celý postaven 
z neomítnutého lomového kame-
ne. Kostelík je spolu s márnicí 
a přilehlým hřbitovem obehnán 
masivní kamennou zdí, což ješ-
tě více zdůrazňuje mysticko-ro-
mantický dojem, který vyvolává 
v každém vnímavém návštěvní-
kovi. O svátku Cyrila a Metoděje 
se zde pravidelně koná pouť.

Kousek jízdy autem od Víto-
chova je vesnička Dalečín, která 
se rozkládá na obou březích řeky 

Svratky. V jejím meandru 
přímo nad peřejí se na-

chází zřícenina 
hradu z r. 1358. 

Protože 

v pozdějších do-
bách sloužil ja-
ko sídlo loupeži-
vých rytířů, byl 
v r. 1519 rozbo-
řen. Na pro-
tějším břehu 
se ve svahu 
nachází původ-

ně gotický kostel (později přebu-
dován barokně), ve kterém se do-

chovaly vzácné gotické nástěn-
né malby z 14. stol. Jízdou 

v údolí řeky Svratky se 
dostaneme do měs-

tečka Jimramov. 
Zaparkujeme na 

trojúhelníkovém ná-
městí s převážně klasicistními 
domy, které je součástí měst-
ské památkové zóny. Kousek 
od náměstí se nachází i pů-
vodně gotický kostel naro-
zení Panny Marie, později 

barokně přestavěný. V ob-
ci se nachází i veřejnos-
ti nepřístupný renesanční 

čtyřboký zámek z konce 16. 
stol. Po prohlídce města a pří-
padném občerstvení se může-

me vydat dále autem po 
silnici směrem na 
Sněžné. U odbočky 
k obci Javorek zapar-

kujeme a dál už jdeme pěš-

ky po modré jeden kilometr do 
prudkého kopce k poslední zají-
mavosti. Tou je zřícenina gotic-
kého hradu Štarkov z konce 14. 
stol. Také Štarkov sloužil loupe-
živým rytířům, a proto jej potkal 
podobný osud jako hrad v Da-
lečíně. Jeho zbytky se nacháze-
jí na rulových skaliskách, které 
jsou pro svou výjimečnost chrá-
něny jako přírodní památka. Na-
jdete zde mohutné věžovité skal-
ní bloky o výšce až 20 metrů, od-
dělené dvěma soutěskami o šířce 
dvou až tří a délce 15 metrů. Mů-
žete zde objevit i dvě puklinové 
jeskyně. Tomu všemu vévodí po-
četné zbytky starodávného opev-
nění, takže celkový dojem z to-
hoto místa je velice silný. Pokud 
si zde budete chtít vše důkladně 
prozkoumat, počítejte nejméně 
se dvěmi hodinami.

�1. února
Koncert, Jaroslav Svěcený – 
housle, Vladislav Bláha – ky-
tara, Kamenný sál zámku Tře-
bíč, 18.00

�2. února
Koncert, Josef Laufer, Ha-
na Horecká a country-rocko-
vá skupina Netto, DKO Jihla-
va, 19.30
Divadelní představení Smíše-
né pocity, Kulturní dům – velký 
sál Nové Město na Moravě, hra-
jí: Jana Hlaváčová, Petr Kost-
ka, Jaroslav Satoranský, Ladi-
slav Hampl

�5. února
Poslechový koncert skupiny 
Poutníci, Městské kino, Ždírec 
nad Doubravou 
Masopust, průvod masek se 
souborem Podjavořičan, náměs-
tí Zachariáše z Hradce, Telč

�8. února
Masopustní rej masek, Ma-
sarykovo náměstí, Pelhřimov, 
14.00
Koncert The Backwards – re-
vival The Beatles, Národní dům 
Třebíč, Karlovo náměstí, 19.00 

�10. února
Politické harašení se Zuza-
nou Bubílkovou, DKO Jihla-
va, 19.30

�11. února
Country bál, KD Třešť, 20.00

�12. února
pohádkový muzikál – Jana Ga-
linová: Popelka, Národní dům 
Třebíč, 15.00 

�13. února
Divadelní představení – An-
tonín Procházka: S tvojí dcerou 
ne, Národní dům, Třebíč. Hrají: 
Petr Nárožný, Naďa Konvalin-
ková a další
Výměnné trhy drobného zví-
řectva, areál Českého svazu 
chovatelů, Telč, 7.00–11.00

�od 14. do 15. února
II. ročník přehlídky amatér-
ských studentských a mládež-
nických souborů MOLO 2005 
– Mladé Ochotnické divadLO, 
Národní dům Třebíč,

�od 14. do 28. února
Výstava fotografií Jiřího Mich-
líčka, výstavní síň Klubu kultu-
ry Velká Bíteš

�16. února
Koncert dechovky Babouci, 
DKO Jihlava, 18.30
Koncert skupiny Poutníci, Ná-
rodní dům Třebíč, 19.00

�18. února
Koncert – Jaromír Honzák 
Quartet, Hudební Klub B, ul. Ví-
tězslava Nezvala, Třebíč, 19.00

�od 25. února
Výstava k 50. výročí DDM, 
Brána Matky Boží, Jihlava, 
stálé expozice: Jihlava cesta-
mi zmizelého času, jak se mě-
řil čas v Jihlavě, staré hodinové 
stroje, sluneční hodiny, Dolo-
vání stříbra ve Starých Horách, 
koutek historie pro děti i dospě-
lé, historické poučné modely, 
rantířovsko-starohorský vod-
ní náhon.

�26. února
Šibřinky, KD Třešť, 20.00

�27. února
Karneval na ledě, zimní stadi-
on, Telč, 14.00

Nová soutěž měsíčníku Kraj Vysočina a oddělení správy GIS 
krajského úřadu pro všechny, kteří se nebojí map a cestování.

Každý, kdo se chce soutěže zúčastnit, musí odpovědět na pět otázek, 
které budou postupně, až do května, vycházet vždy na tomto místě. Na 
závěr soutěže, tedy v květnu, bude pak třeba poslat spolu s odpovědí 
na květnovou otázku také svůj tip na výlet,  v němž by každý soutěžící 
měl popsat své oblíbené výletní místo na Vysočině. Oddělení správy 
GIS a odbor regionálního rozvoje krajského úřadu pak vyberou tři nej-
zajímavější a nejoriginálnější výletní trasy, které odmění velkou nástěn-
nou mapou Vysočiny. Ale to není všechno. Každý měsíc získá drobnou odmě-
nu také první ze čtenářů, kteří nám pošlou správnou odpověď. 

Dnes se ptáme: Co znamená černá skvrna na slepé mapě Vysočiny?
Odpovědi zasílejte do 18. února na adresu redakce nebo e-mailem na adresu petros.mar-

takidis@seznam.cz. Cenu získává ten, kdo odpoví jako první. Rozhoduje čas u e-mailu, respekti-
ve pořadí v balíčku dopisů tak, jak je pošta předá redakci.

Nápověda: Odpověď lze najít na www.kr-vysocina.cz/gis, kliknutím na odkaz správní čle-
nění kraje. Vyžaduje to ale také trochu práce s mapou, která se otevře.

Automobilem: gotická minulost na Bystřicku

Kulturní tipy

Tip na výlet www.region-vysocina.cz
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Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 20. února. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.

Vyluštění z minulého čísla:
Ve Velkém Meziříčí bylo roku 
1588 založeno luterské gymná-
zium.

Výherci z minulého čísla R. Uher, 
Třebíč, H. Kovacsová, Třebíč a E. 
Kotovicová, Žďár nad Sázavou 
získali svítící přívěšek na klíče 
a fleecovou šálu.

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

další tipy na výlet naleznete na 
www.region-vysocina.cz

Přehled táborů 
vyjde podruhé
Vysočina • Po loňském úspě-
chu brožury s přehledem letních 
táborů, který vydala Rada dě-
tí a mládeže kraje Vysočina ve 
spolupráci s oddělením mláde-
že a sportu, vyjde letos její druhé 
pokračování.

„Stejně jako v loňském roce 
bude brožura obsahovat přehled 
letních táborů v kraji Vysočina. 
Využijeme zkušeností a námě-
tů z loňského roku, takže brožu-
ra bude, jak doufáme, ještě kva-
litnější,“ řekl předseda rady dětí 
a mládeže Martin Paclík a dodal: 
„Loni jsme vydali 2000 výtisků. 
Letos plánujeme náklad brožury 
zvýšit, protože loni byla okamži-
tě rozebrána.“ Na celém projektu 
se výrazně podílí oddělení mlá-
deže a sportu krajského úřadu. 
„S krajskou radou budeme opět 
velmi úzce spolupracovat. Kro-
mě částečného financování se po-
dílíme i na sběru dat o táborech,“ 
řekl Jan Burda, vedoucí oddělení 
mládeže a sportu.

Zájemci z řad organizáto-
rů mohou vyplnit on-line for-
mulář o svém táboře na adre-
se extranet.kr-vysocina.cz/tabory. 
Uzávěrka je 28. února a brožu-
ra by měla spatřit světlo světa 
v březnu.

Radní schválili 
pomoc pro Asii
Vysočina • Krajští radní na mi-
mořádném zasedání schválili fi-
nanční pomoc 200.000 korun pro 
jihoasijské oblasti postižené ni-
čivou katastrofou. Částka bude 
věnována nadaci člověk v tísni 
při české televizi. „Podařilo se 
nám najít partnera, který garan-
tuje použití pomoci kraje na jas-
ný účel. Společnost Člověk v tís-
ni nás ubezpečila, že použije 
200.000 korun na zcela konkrét-
ní projekt. Bude jednat o pomo-
ci při obnově školy nebo rybář-
ské komunity. V každém případě 
kraj poskytne peníze až v oka-
mžiku, kdy bude jasný způsob 
jejich použití,“ řekl hejtman Mi-
loš Vystrčil (ODS).

Kraj při rozhodování zjišťoval, 
která z charitativních organizací 
je nejlépe schopná zajistit účelné 
vynaložení peněz na pomoc ka-
tastrofou postiženým oblastem.

Divadlo hrálo 
Krvavou svatbu
Jihlava/Praha • Vysočinu na 
10. ročníku přehlídky profesio-
nálních souborů českých divadel 
ve smíchovském Švandově diva-
dle reprezentovalo Horácké di-
vadlo Jihlava. Krajská příspěv-
ková organizace se představila 
hrou Federica Garcíi Lorcy Kr-
vavá svatba.

Mapujeme Vysočinu: soutěž

Monumentální gotika Pernštejna. Foto: archiv kraje
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Neumannová vyhrála Zlatou lyži

Nové Město na Moravě • Ka-
teřina Neumannová rozlé-
vala v sobotu 15. ledna do-
poledne v Novém Městě 
na Moravě euforii do myslí 
a srdcí tisíců fanoušků čes-
kého běžeckého lyžování, 
kteří lemovali trať populární 
Zlaté lyže – i těch, kteří se-
děli u televize při přímém 
přenosu.

Česká reprezentantka totiž do-
kázala na Vysočině vyhrát dese-
tikilometrový závod žen volnou 
technikou při světovém poháru. 
Druhá v cíli, Norka Björgenová, 
suverénně vedoucí závodnice se-
riálu, na Neumannovou ztrácela 
skoro osm sekund.

„Pokud jsem tady jela světo-
vý pohár naposledy, tak to by-
lo to nejlepší, co se mi moh-
lo povést,“ povídala čtyřnásob-
ná olympijská medailistka těsně 
po vítězném závodě. „Hned po 

olympiádě a mistrovství světa je 
pro mě tohle nejdůležitější pod-
nik sezóny. Pokaždé mi na něm 
hodně záleželo, ale teprve letos 
se mi splnil sen a já doma vyhrá-
la,“ dodala Neumannová.

Davy, jež obstoupily 3,38 km 
dlouhý okruh, táhnoucí se lesem 
Ochoza, a stadion u hotelu Ski, 
burácely. Závody sledovalo pří-
mo v Novém Městě více než tři-
cet tisíc diváků. A ti měli důvod 
k oslavám. Po předloňském tri-
umfu Lukáše Bauera opět na nej-
vyšší stupínek dosáhlo Česko.

„Lidem patří nejméně polovi-
na mého vítězství. Jako vždyc-
ky byli skvělí. Pomohli mi hlav-
ně ve třetím okruhu, kdy už jsem 
jela na morálku. Bylo to vydře-
né prvenství,“ svěřovala se šťast-
ná Neumannová. „Už jsem si ří-
kala, že to tady snad nikdy nedo-
kážu. Pokaždé na mě v Novém 
Městě dolehla ta atmosféra, ob-
čas jsem zde měla i smůlu. Jsem 

moc spokojená, že se mi to po-
dařilo.“

Naopak čeští muži měli k nej-
vyšším pozicím v letošním ro-
ce daleko. Kdysi úspěšní Mar-
tin Koukal a Lukáš Bauer se do-
trmáceli až na třicátém, respekti-
ve čtyřicátém místě.

Nejlepší z Čechů byl trochu 
překvapivě Jiří Magál, který ob-
sadil slušnou čtrnáctou příčku. 
Pro něj to byl nejlepší výsledek 
v sezóně. Na volné patnáctce ale 
mohl skončit ještě výš – kdyby 
si v prvním kole sám nepodrazil 
hůlkou nohy.

„Jsem na sebe naštvaný,“ řekl 
sedmadvacetiletý Magál v cíli.

V jedné ze zatáček prvního 
kola spadl. „Ztratil jsem tak de-
set vteřin,“ zlobil se.

V Novém Městě se jely v ne-
děli 16. ledna i sprinty. V nich 
se ale do velkého ani do malé-
ho finále nikdo z domácích zá-
vodníků neprobojoval. Nejlépe 

se umístili Neumannová (11.) 
a mladík Dušan Kožíšek (14.), 
kteří vypadli ve čtvrtfinále.

Letošní Zlatá lyže se ale má-
lem vůbec nekonala. Počasí ne-
přálo.

Nesněžilo ani nemrzlo. Umě-
lý sníh byl rozvážen po zkráce-
né trati teprve v několika málo 
posledních dnech před pláno-
vaným startem světového pohá-
ru. „Na okruhu dělalo 80 až 100 
lidí,“ uvedl předseda organizač-
ního výboru závodu Petr Honzl. 
„Naštěstí jsme vše stihli a zvlád-
li. Byl to pro nás ale jeden z nej-
náročnějších ročníků,“ uznal šéf 
novoměstského lyžování.

V příštím roce ( a nejspíše ani 
v tom dalším) se světový pohár 
na Vysočině konat nebude, me-
zinárodní lyžařská federace chce 
pořádáním závodů pověřit i jiné 
země. Nové Město na Moravě by 
ale mělo běžeckou elitu přivítat 
opět v roce 2008.

Závod Světového poháru v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě přinesl radost ■ Česká reprezentantka zvítězila na deseti kilometrech

Výsledky Zlaté lyže
Ženy (10 km volně): 1. Neumannová (ČR) 26:43,8 min.; 
2. Björgenová (Nor.) –7,7; 3. Čepalovová (Rus.) –13,6; 
...36. Rajdlová –2:08,1; 54. Nývltová –3:49,1; 55. Markelová 
4:13,0; 56. Chrástková (všechny ČR) –5:04,3.
Sprint (1,2 km volně): 1. Björgenová, 2. Manninenová 
(Fin.), 3. Künzelová (Něm.), ...11. Neumannová (vypadla ve 
čtvrtfinále).

Muži (15 km volně): 1. Vittoz (Fr.) 40:12,8 min.; 2. Hoff-
mann (Rak.) –4,4, 3; Angerer (Něm.) –9,6; ...14. Magál –54,1; 
30. Koukal –1:13,5; 31. Michl –1:16,9; 40. Bauer 1:34,9 –5:27,4 
(všichni ČR).
Sprint (1,2 km volně): 1. Kjölstad (Nor.); 2. Schwienbacher 
(It.); 3. Lind (Švéd.); ...14. Kožíšek (vypadl ve čtvrtfinále).

Jihlava • Fotbalisté FC Vyso-
čina, kterým patří po podzimu 
čtvrtá příčka v druholigové ta-
bulce, zahájili 3. ledna zimní pří-
pravu na odvetnou část sezóny.

Po úvodním týdnu trénin-
ku v Jihlavě odcestoval dvace-
tičlenný kádr na pětidenní sou-
středění do Třech Studní ve 
Žďárských vrších. „Chtěli jsme 
tam původně brát i běžky, kte-
ré měly být jednou z hlavních 
náplní soustředění. Kvůli ne-
dostatku sněhu jsme se s nimi 
ale nakonec vůbec netahali,“ ře-
kl trenér Karel Večeřa.

Hráči místo lyžování běhali 
v okolí hotelu, kde byli ubyto-
váni. A využívali i místní nafu-
kovací haly a bazénu.

Individuální program mě-
li obránce Michal Kadlec, kte-
rý se po operaci achillovky ješ-

tě připravoval doma, a záložník 
Jan Štohanzl, jenž se zotavoval 
ze zranění a také neabsolvo-
val s ostatními stejnou zátěž – 
i když na Žďársku s týmem byl.

Ještě před koncem roku se 
dohodlo hostování halva Luká-
še Vaculíka v prvoligové Mla-
dé Boleslavi. Jihlava také pus-
tila do třetiligové Bystrce Ale-
še Hošťálka. Skončil i Radek 
Sionko.

Klubu se naopak podaři-
lo prodloužit hostování Pav-
lu Simrovi z brněnské rezervy 
a novou posilou kádru se stal 
urostlý obránce a kapitán do-
rostu Slavie Praha Michal Váv-
ra. S osmnáctiletým mladíkem 
vedení FC Vysočina podepsa-
lo tříletou profesionální smlou-
vu. Stejně jako už předtím s Mi-
chalem Lovětínským, objevem 

podzimu, který naskočil do dru-
holigové soutěže z divizního 
B-mužstva.

„Příchod Vávry je především 
investicí do budoucna. Už teď 
by ale mohl v týmu zvednout 
konkurenci na místě stopera,“ 
uvedl ředitel jihlavského klubu 
Zdeněk Tulis. „I Lovětínský do-
stal profesionální smlouvu, pro-
tože na podzim prokázal, že do 
prvního mužstva patří.“

V úvodním přípravném zápa-
se Jihlavští bez problémů pora-
zili účastníka krajského přeboru 
z Havlíčkova Brodu 6:0. Potom 
ale Večeřovi svěřenci prohráli 
v Praze se Spartou B 0:2.

Jarní část druhé ligy zahá-
jí Vysočina 6. března na hřišti 
posledních Vítkovic, jimž však 
bylo odečteno devět bodů za 
korupci.

Fotbalisté FC Vysočina se 
připravují na jarní část

Jihlava • Nekonečných 23 zápasů – časově od 
19. října do 9. ledna – trvala mizérie jihlavských ho-
kejistů v extralize. Přesně tak dlouho Dukla, nejhorší 
celek tabulky, v nejvyšší soutěži nedokázala vyhrát.

S černou sérií tým, který od prosince vede nový 
kouč Richard Farda, skoncoval až v 39. kole, kdy 
Jihlavští zvítězili díky dvěma brankám útočníka 
Pavla Vostřáka ve Vsetíně 2:1. 

„Takový výsledek jsme už potřebovali jako sůl. 
A vyhrát jsme si určitě zasloužili,“ pověděl po utká-
ní na vsetínském stadionu Lapač Fardův asistent 
Kamil Konečný.

Před tříbodovým ziskem na Valašsku ale Dukla je-
denáctkrát za sebou prohrála, čímž se neodvolatelně 
přibila ke dnu tabulky. Vítězství jí nemohlo pomoci 
k tomu, aby ještě – byť jen tajně – doufala v odvráce-
ní baráže. Její ztráta na třináctý, předposlední Třinec, 

se stále pohybovala v nesmazatelné relaci více než 
20 bodů. „Kolik ztrácíme na play-off?“ žertoval pře-
sto forvard Pavel Vostřák po výhře ve Vsetíně, kde se 
dvakrát trefil.

V následujícím zápase na ledě pražské Sparty 
skóroval též, ale s favoritem Dukla prohrála 1:3.

„Poslední utkání jsme hráli vcelku dobře, tolik 
jsme neinkasovali, ale jen jednou jsme vstřelili o gól 
víc než soupeř. A to je samozřejmě málo,“ konstato-
val trenér Farda po prohře na Spartě.

Jihlava se během ledna posílila o lotyšského gól-
mana Edgarse Masalskise, kterého získala do konce 
sezóny na hostování z Karlových Varů. Přišel i for-
vard Tomáš Klimt z Kladna.

Naopak útočník Ivan Padělek, syn jednatele jih-
lavského klubu, se vrátil v polovině ledna zpátky do 
Vítkovic. Ty ho v Dukle nechtěly ponechat.

Po dlouhých 23 zápasech Dukla vyhrála,
dvě branky Petra Vostřáka porazily Vsetín

Jihlava • Horácký zimní stadi-
on v Jihlavě byl 15. a 16. led-
na dějištěm Mistrovství republi-
ky v synchronizovaném bruslení, 
moderním a atraktivním sportu.

V seniorské kategorii roli ne-
měl konkurenci velký favorit 
šampionátu, Orion Pardubice, 
který získal už pátý titul v řadě. 
Druhý byl oddíl Dante Olympia 
Praha, třetí skončil tým ze švý-
carského Curychu. Na šampio-
nátu startovaly kromě Švýcarek 

i juniorské a žákovské formace 
z Francie.

Mezi juniory, žáky a mladšími 
žáky zvítězily shodně týmy z Br-
na – Balance, Vločky a Bublinky.

Jihlavu reprezentovala tři druž-
stva. Nejlépe si vedly nejmladší 
Hvězdičky, jež byly třetí. Modet-
ky v juniorské kategorii obsadily 
čtvrté místo, stejně jako Johanky 
mezi juniorskými týmy.

Mistrovství republiky v syn-
chronizovaném bruslení, výsled-

ky – mladší žactvo: 1. Bublinky 
SC Brno, 2. Pážata SK Příbram, 
3. Hvězdičky SK Jihlava; star-
ší žactvo: 1. Vločky SC Brno, 
2. Droopies (Francie), 3. Kome-
ta USK Praha; junioři: 1. Balan-
ce Brno, 2. Starlight Eissportclub 
Zürich (Švýcarsko), 3. Black Di-
am´s Compiegne (Francie); se-
nioři: 1. Orion KK Pardubice, 
2. Dante Olympia USK Praha, 
3. Starlight Eissportclub Zürich 
(Švýcarsko).

Šampionátu v synchronizovaném 
bruslení opět vládl Orion Pardubice

Žďár nad Sázavou • Kadetské 
volejbalové reprezentaci nepři-
nesl v lednu Žďár nad Sázavou 
štěstí.

Národní tým složený z hráčů 
ročníku 1987 a mladších skončil 
v kvalifikační skupině o účast na 
mistrovství Evropy až na třetím 
místě. Z šesti zúčastněných cel-
ků, které se mezi 5. a 9. lednem 
ve žďárské sportovní hale před-
stavily, na šampionát do Lotyš-
ska prošly jen první dva.

Češi začali dvěma jasnými vý-
hrami 3:0 nad Maďarskem a Nor-
skem. Potom ale selhali v utká-
ní se Španělskem. Prohra 1:3 je 
prakticky zbavila nadějí. Pak to-
tiž vedla cesta na mistrovství Ev-
ropy jen přes vítězství nad Slo-
venskem, jež bylo zdaleka nejsil-
nějším týmem turnaje.

Česko sice jako jediné vzalo 
vítězi kvalifikace set, to však by-
la v posledním střetnutí turnaje 
pro domácí jen slabá náplast.

„Slováci mají vynikající kadet-

ské družstvo, které může na ev-
ropském šampionátu v Rize klid-
ně útočit na medaile. My jsme se-
lhali hlavně v utkání se Španěly, 
které pro nás bylo ve skupině nej-
důležitější,“ věděl Miroslav Ma-
lán, trenér českého celku.

A čím si vysvětloval kouč pro-
hru s týmem z Iberského poloos-
trova?

„My jsme na Španělsko mě-
li, postup byl zcela reálný. Mož-
ná byl v hlavách kluků nějaký ten 
psychický blok, protože vědě-
li, že je to klíčové utkání – přišla 
křeč,“ pověděl Malán.

Vloni na jaře plná hala ve Žďá-
ru dotlačila na ME juniorskou re-
prezentaci, letos přízeň diváků 
nepomohla – kadeti zůstali před 
branami šampionátu, i když je 
v závěru turnaje povzbuzovala 
skoro tisícovka fanoušků.

Výsledky českého týmu: Česká 
republika – Maďarsko 3:0, – Nor-
sko 3:0, – Španělsko 1:3, Dánsko 
3:0, – Slovensko 1:3.

Volejbaloví kadeti ve Žďáru nepostoupili

Konečná tabulka žďárské 
kvalifikace:

1. Slovensko 5 5 0 15:1 10
2. Španělsko 5 4 1 12:4 9
3. Česká rep. 5 3 2 11:6 8
4. Maďarsko 5 2 3 6:11 7
5. Dánsko 5 1 4 5:13 6
6. Norsko 5 0 5 1:15 5

sponzorem Zlaté lyže byl:


