
Většina silnic získá nový kabát
Krajské zastupitelstvo: Páteřní síť cest čeká souvislá oprava ■ To znamená nový povrch a šířku devět metrů

Vysočina (kid) • Krajské zastupitelstvo 
schválilo takzvanou páteřní síť silnic. 
Ty jsou nejdůležitějšími tepnami 
regionu a navazují i na klíčové silnice 
v sousedních krajích.

Válečná pieta
Aktivní odpor proti 
totalitní zvůli si podle 
náměstka hejtmana 
Kodeta zaslouží naši 
úctu. strana 3

STALO SE

LEMUŘI MAJÍ POTOMKY
Jihlava (pal) • S jarem se na 
Vysočině objevují mláďata zví-
řat. Nejnovějšími přírůstky se 
chlubí také jihlavská ZOO. Na 
slunce vyvedly své potomky 
například i poloopice druhu 
lemur kata. Expozice lemurů 
na ostrůvku uprostřed vodní 
plochy patří v zoo k ob-
líbeným atrakcím 
zejména nejmen-
ších návštěvní-
ků.

AKTUÁLNĚ S RADNÍ

Senioři vyhráli
Domov důchodců 
v Onšově získal cenu 
kvality. Porotu ohromila 
cesta kolem světa na 
rotopedech. strana 6

Hledá se ves roku
Do dvanáctého ročníku 
soutěže Vesnice roku se 
na Vysočině přihlásilo 43 
obcí. Nejvíce z českých 
regionů. strana 7

Páteřních silnic je v kraji 719 ki-
lometrů. „Do budoucna zabezpe-
číme jejich modernizaci, což bě-
hem 15 let znamená více než de-

vět miliard korun. Už dnes 
budou mít prioritu při 

opravách,“ vysvět-
lil náměstek 

he j tmana 
pro dopra-
vu Vác-
lav Kodet 

(KDU-ČSL) 
s tím, že sil-

nice kromě 
Svratky pro-
pojují všech-

na města Vyso-
činy. „Silnice do 

Svratky se na se-

znam nedostala z jediného důvo-
du. Nelze tam dosáhnout potřebné 
šířky kvůli technickým podmín-
kám. Svratku to však nijak neo-
mezuje, tamní silnice má při opra-
vách stejnou prioritu jako ostatní 
páteřní silnice,“ řekl Kodet. 
„Konečně byl dopracován sys-

tém, který říká, kde při opravách 
začít a co má přednost,“ přivítal 
páteřní síť člen krajského zastu-
pitelstva Miroslav Báňa (ČSSD) 
s tím, že on osobně by kladl vět-
ší důraz na silnice Žďárska a Tře-
bíčska. 
Na Vysočině je více než 4500 

kilometrů silnic II. a III. třídy. 
Páteřní síť propojí asi 63 procent 
obyvatel kraje. „Kritériem pro 
zařazení do sítě byla nejen polo-

ha měst a obcí, ale také průmys-
lových podniků nebo turistických 
lokalit. Přihlíželi jsme i ke stavu 

vozovky. Ta má být totiž devět 
metrů široká. Zkrátka, výběr byl 
složitou záležitostí a dopravní 

komise zastupitelstva i odborníci 
na něm strávili mnoho a mnoho 
hodin,“ doplnil Kodet.

U nás na Vysočině je krásně. V zimě, v létě i nyní na jaře. Věděli to naši 
předkové, vědí to Pražané a Brňané, kteří houfně jezdí k nám na Vysoči-
nu na chaty a chalupy, a víme to i my. Nyní zbývá ještě přesvědčit o tom 
i turisty zblízka i daleka, aby naším malebným krajem pouze neprojížděli, 
ale trávili tu dny své dovolené. Aby se i pro nás stala turistika příležitostí 
a novým odvětvím hospodářského rozvoje. Turisté se chtějí bavit, mají rá-
di pěkné prostředí, rádi jezdí na kole, kolečkových bruslích, na koních, lé-
tají na padácích, skáčou na laně nebo hrají tenis, golf či volej-
bal. Mohou též rybařit, koupat se v čis- tých rybnících 
a chodit na houby a borůvky do voňa- vých, zdravých 
lesů. Samozřejmostí je večer zajít do kina, na koncert ne-
bo do pěkné hospůdky. Nabídka kultur- ních, sportov-
ních a společenských akcí v celém kraji je obrov-
ská, vybere si jistě každý – milovník 
klasické vážné hudby, folku i rece-
sista. A tak už zbývá jediné, přát si 
krásné počasí. Vysočina toto všech-
no nabízí a navíc nejčistší vzduch 
a přírodu z celé republiky. Buď-
me na to hrdí, važme si toho 
a nabízejme to jako naši velkou 
přednost. V budoucnosti to bu-
dou nejcennější hodnoty a pou-
ze za peníze je ten, kdo je ztra-
til, zpět už nezíská. 
 Martina Matějková
 radní

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz

SC 51796/1

Za pacienty vyjíždí zbrusu nová sanitka
Vysočina (kid) • Na Vysočině je 
zase o něco bezpečněji. Zdravotní 
záchranná služba Vysočiny získa-
la novou sanitku. Na vůz přispěla 
částkou 50.000 euro společnost Ro-
bert BOSCH GmbH, zbytek ceny, 
která přesahuje dva miliony korun, 
tvoří peníze samotné záchranky. 
Sanitka s nejmodernější výbavou 
bude sloužit na pracovišti v Jihla-
vě. „Rychlý a spolehlivý vůz a nej-
lepší vybavení rozhodují o lidských 
životech,“ řekl při slavnostním pře-
vzetí sanitky hejtman Vysočiny 
Miloš Vystrčil (ODS). Technic-
ký ředitel společnosti Bosch Die-
sel s.r.o. Markus Heyn při této pří-
ležitosti uvedl, že dar symbolizuje 
spolupráci kraje a města se společ-
ností Bosch. Na Vysočině má zá-
chranná služba 42 sanitek, denně 
vyjedou asi k 80 případům. V sa-
motném krajském městě je to asi 
25 událostí. Sanitka slouží zhruba 
osm až deset let, za tu dobu najede 
až 220.000 kilometrů.

Hejtman Miloš Vystrčil, ředitel krajské záchranky Lukáš Kettner a technický ředitel firmy Bosch Diesel Markus Heyn, 
si prohlíží vybavení nového vozu. Foto: archiv kraje

Páteřní 
síť silnic 
propojuje   
města Vy-
sočiny a zhruba 
63 procent obyvatel 
kraje. Měří více než 700 
kilometrů a rovnoměrně 
pokrývá území regionu.

Silničáři dnes intenzivně řeší nebývalé škody po letošní zimě. Foto: Jiří Michlíček
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Vysočina/Brno (kid) 
• První prázdninový 
den, i když je víken-
dový, začne pro krajské 
zastupitele prací. 

Musí se sejít na jednání s jed-
ním bodem, a to na volbu zástup-
ců Vysočiny do výboru regionál-
ní rady soudržnosti. Nejde přitom 
o žádnou formalitu, ale o miliardy 
korun z evropských dotací. Podle 
novely zákona, která začne pla-
tit právě od 1.července, totiž mu-
sí kraje, sdružené do větších cel-
ků, zřídit regionální rady soudrž-
nosti jako právnické osoby a vý-
konným orgánem bude nový úřad 
společný pro Vysočinu a Jihomo-
ravský kraj. Dalším orgánem je 
výbor regionální rady, kam bu-
de zvoleno po osmi zastupite-
lích z každého kraje. Právě ten-
to výbor bude v období let 2007–
2013 rozhodovat o rozdělení do-
tací z EU v rámci regionálního 
operačního programu. Předpoklá-
dá se, že každý rok se bude jednat 
o zhruba dvě miliardy korun. 
Oba kraje se shodují na tom, že 

největší část dotace by měla smě-
řovat do krajských silnic. „Je to 
v souladu s tím, na čem jsme se 
v současné regionální radě všich-
ni shodli. Tedy uvést krajské sil-
nice co nejrychleji do přijatelného 

stavu,“ říká náměstkyně hejtmana 
pro regionální rozvoj Marie Černá 
(SNK ED). Právě na ní leží i dal-
ší úkol. Přesvědčit Brusel o tom, 
že záměr obou krajů věnovat až 
70 procent eurodotací na dopra-

vu je správný. „Klíčová jednání 
nás teprve čekají, náš požadavek 
do této oblasti je zatím nejvyšší 
ze všech sedmi regionálních ope-
račních programů,“ komentovala 
Marie Černá současnou situaci.

Neziskovky se sešly v Třebíči
Třebíč (dt) • Na 110 zástup-
ců neziskovek se už popáté se-
šlo na své krajské konferen-
ci. Mluvilo se především o do-
savadní práci a také o komplet-
ní analýze neziskového sektoru 
v kraji. Jde o seznam nezisko-
vek a jejich činnosti, který po-
máhá v jejich vzájemné komuni-

kaci a spolupráci, ale pomáhá ta-
ké při komunikaci s krajem. Prá-
vě spolupráci s krajem označili 
představitelé neziskových orga-
nizací za vynikající. Na sním-
ku náměstkyně hejtmana Marie 
Černá (SNK ED) a krajský radní 
Jiří Vondráček (KDU-ČSL) při 
zahájení konference.

Vysočina (kid) • Už potřetí při-
pravuje kraj Vysočina pro žáky 
základních škol a studenty více-
letých gymnázií kurzy první po-
moci. Absolventi získají nejen zá-
kladní teoretické znalosti, ale mají 
i v praktické části možnost první 
pomoc si vyzkoušet. Kurzy při-
tom vedou profesionální záchra-
náři, členové Českého červené-

ho kříže a studenti zdravotnických 
škol. Projekt První pomoc do škol 
je úspěšný také kvůli tomu, že ze 
škol podobná příprava téměř vy-
mizela. „Letos bychom do pro-
jektu chtěli investovat 1,6 milio-
nu korun,“ řekl hejtman Vysočiny 
Miloš Vystrčil (ODS) s tím, že lo-
ni se do projektu přihlásilo 90 škol 
a kurz absolvovalo 4200 dětí.

�� ��

Rodinám pomůže systém slev
Vysočina (kid) • 
O projektu rodin-
ných pasů se mluví 
i v našem kraji. 
Jde o systém slev 
pro rodiny s dětmi 
ve veřejných sub-
jektech a nakonec 
i soukromém sek-
toru.

Už dnes se projekt ro-
dinných pasů rozběh-
nul v sousedním Jiho-
moravském kraji. Proje-
vilo tam o ně zájem přes 
5000 rodin, které budou 
mít možnost získat výho-
dy u zhruba 3000 firem 
na území Česka a Slo-
venska. 
Krajští radní Vysočiny 

vyzvali své příspěvkové 

organizace, aby zvážily, 
jak se mohou k projek-
tu připojit. Zároveň rad-
ní pro sociální věci Jiří 
Vondráček (KDU-ČSL) 
začal na spuštění pasů na 
Vysočině pracovat. Dnes 
už je připravená smlou-
va o spolupráci mezi Ji-
homoravským krajem 
a Vysočinou, budou se 
jí pravděpodobně zabý-
vat zastupitelstva obou 
krajů.   
„Pasy jsou zaměřeny do 

všech oblastí lidských 
aktivit. Rodiny tak dosta-
nou větší šanci a prostor 
jak kvalitněji prožít spo-
lečný čas a mít přitom fi-
nanční výhody,“ řekl Ji-
ří Vondráček. Obecně se 
předpokládá, že rodinné 
pasy se postupně rozšíří 
do všech krajů České re-
publiky.

Kraje se chystají na europeníze

Krajští zastupitelé při výzvě, aby v sobotu o prvním prázdninovém dnu přišli, neváhali ani vteřinu. Montáž: redakce

www.kr-vysocina.cz

Kvůli pravidlům rozdělování evropských dotací musí regiony úzce spolupracovat

Pasy mají rodinám zpříjemnit společné trávení volného času. Foto: archiv

Města ulehčí firmám začít
Třebíč (kid) • Podnikatelské inkubátory na Třebíčsku už 
přivítají první zájemce. Po letech příprav a stavebních 
prací byla v polovině května tato zařízení v Třebíči, Mo-
ravských Budějovicích, Jemnici, Hrotovicích, Náměš-
ti nad Oslavou, Okříškách a Jaroměřicích nad Rokytnou 
uvedena do provozu.
„Jsou to objekty, ve kterých začínající podnikatelé na-

jdou prostory pro své podnikání na určitou dobu a za 
zvýhodněných podmínek,“ vysvětlila princip inkubáto-
rů krajská radní pro regionální rozvoj Marie Černá (SNK 
ED). Inspirací pro tento projekt byla podobná zařízení 
v Anglii.
„Je to jeden ze způsobů vytváření pracovních míst na 

hospodářsky slabším Třebíčsku,“ řekl při otevírání třebíč-
ského zařízení v areálu zámku tamní místostarosta Radek 
Číhal. Inkubátory přišly na 86 milionů korun, 39 přitom 
přispěla Evropská unie. Dalších 11 milionů korun získal 
projekt od ministerstva pro místní rozvoj, pěti miliony se 
podílel i kraj Vysočina a zbytek doplatila města a obce.
Ta přitom mají na vzniku inkubátorů doslova lví podíl. 

Úsilí tamních úřadů a zastupitelstev překonalo složité ad-
ministrativní překážky, které projekt provázely už proto, 
že v Česku se ve venkovských podmínkách o něco podob-
ného snažily obce poprvé.

Marie Černá: Teď už se těším na firmy, které zde 
svoji činnost zahájí. Foto: redakce

Ústav zjistí prach ve vzduchu
Jihlava (kid) • Jihlavané se br-
zy dozví, kolik prachu je v ovzdu-
ší průmyslové zóny v Hruškových 
Dvorech. Zdravotní ústav tam už 
od listopadu na objednávku kraj-

ského odboru životního prostředí 
provádí na deseti místech měření. 
Výsledky za prvního půl roku jsou 
k dispozici. Vyplývá z nich, že li-
mit je překročený v ulici Na Hrani-

ci. Největší tamní znečišťovatel už 
navrhnul ozdravná řešení. Konečné 
výsledky ale budou k dispozici po 
roce, tedy v listopadu a příslušné 
úřady s nimi budou dále pracovat.

O rozvoji škol 
se dají najít 
informace na síti
Vysočina (kid) • O tom, jak bu-
de vypadat další rozvoj škol-
ství na Vysočině, se může kaž-
dý dočíst na internetu. Na adrese 
www.kr-vysocina.cz pod téma-
tem Školství v sekci Koncepce, 
analýzy, přehledy je vystaven 
strategický dokument Dlouho-
dobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy kraje Vyso-
čina 2006. Ten pro příští dva ro-
ky stanoví priority a cíle, tedy to, 
jak se bude školství vyvíjet. Stra-
tegický dokument kraj připravil 
v součinnosti s odbornou i laic-
kou veřejností. Projednával jej se 
školami, regionálními partnery 
a dvakrát ho podrobil veřejnému 
připomínkovému řízení. 
Dalším školským dokumentem, 

který je k nalezení na téže adrese, 
je výroční zpráva o stavu a roz-
voji vzdělávací soustavy. Popisu-
je, jaká je nabídka oborů ve střed-
ních školách na Vysočině, jaký je 
o ně zájem a jaká je nezaměstna-
nost absolventů. Lze se zde do-
číst i takové zajímavosti, jako je 
podíl mužů v učitelských sborech 
na Vysočině, kolik vysokých škol 
má u nás své pobočky, či kolik 
peněz stojí regionální školství.

Studenti se v kurzech naučí, 
jak zachraňovat lidské životy

Kraj pomáhá vybavit policii 
počítači a digitálními fotoaparáty
Vysočina (kid) • Každé z pě-
ti okresních policejních ředitel-
ství a dálniční oddělení policie 
ve Velkém Beranově získaly od 
kraje digi-
tální fo-
toaparát . 
Kraj tak 
chce po-
licii po-
moci při 
v y -

bavování moderní technikou. 
Už loni policejním ředitelstvím 
dlouhodobě zapůjčil počítače 
i s příslušenstvím.

Hejtmanství hledá nejlepší 
formu pojištění svého majetku
Vysočina (kid) • Kraj letos roz-
hodne o dalším pojištění svého 
majetku. Dosud se o pojistné 158 
krajských organizací, včet-
ně krajského úřadu, sta-
rá pojišťovací makléř. 
Smlouva po pě-
ti letech kon-
čí a kraj ji 
bude hod-
notit. 
Pojistné činí 

ročně něco ko-
lem 20 milionů 
korun. „Existuje 
i způsob, kdy by si 
kraj pojistný fond vy-
tvořil sám. Tedy že by obdobnou 
částku každý rok ukládal a hra-
dil z ní to, čemu se říká pojistná 

událost,“ vysvětluje krajský rad-
ní pro majetek Miroslav Houš-
ka (KDU-ČSL) s tím, že ale on 

osobně by krajský pojist-
ný fond viděl jako rizi-

kovější. „Může se stát, 
že jedna z tako-

vých událostí 
přesáhne mož-

nosti fondu. 
Stačí po-
ničení bu-

dovy, a to ne-
chci nic přivolávat,“ 

dodal Houška. 
Z celkových asi 20 milionů ko-

run, které kraj loni zaplatil na po-
jistném, získal zpět od pojišťoven 
zhruba 28 procent. Zaznamenal 
přitom 1213 pojistných událostí.
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JAK TO VIDÍM JÁ

Názor člena 
zastupitel-
stva Františ-
ka Bradáče 
(KDU-ČSL) 
na schválení 
páteřní sítě 
silnic.

Zastupitelstvo kraje na svém květ-
novém jednání schválilo mimo jiné 
také materiál týkající se návrhu na 
vytvoření páteřní silniční sítě kra-
je Vysočina. Diskuze, která schvá-
lení tohoto materiálu předcházela 
ať už v dopravní komisi rady kra-
je, nebo i při samotném projedná-
vání na zastupitelstvu, jasně svěd-
čí o tom, jak živá a citlivá je oblast 
dopravní infrastruktury v kraji. Jak 
z hlediska hustoty silniční sítě, tak 
také z hlediska její kvality. A co 
vlastně návrh na vytvoření páteřní 
silniční sítě sleduje? Kraj Vysočina 
vlastní celkem 4,5 tisíce kilometrů 
silnic II. a III. tříd. Z toho je do pá-
teřní sítě zařazeno 719 kilometrů. 
Pro zařazení té které komunikace 
do páteřní sítě byla posuzována 
celá řada kritérií, například sídel-
ní struktura, výsledky sčítání do-
pravy, lokalizace významných prů-
myslových center a podobně. Pá-
teřní síť tak vytvoří nejen základní 
a rozhodující komunikační spojení 
významných center osídlení regio-
nu, ale také propojení mezi okre-
sy a sousedními kraji. Z hlediska 
technických parametrů bude ta-
to síť komunikací budována v ka-
tegorii S 9,5, což je šířka vozovky 
9,5 metru mezi sloupky nebo svo-
didly. Budování celé silniční sítě 
na tyto parametry je mimo finan-
ční možnosti kraje. Jsem přesvěd-
čen o tom, že je pro kraj Vysoči-
na velmi důležité schválení navr-
žené páteřní sítě. Je to nesmírně 
důležitý krok k vytvoření systému 
v hospodaření na silniční síti kraje 
Vysočina. A myslím si, že nás řidi-
če teď netrápí ani tolik to, jestli je 
silnice široká 9,5 nebo 7,5 metru, 
ale především to, v jakém je tech-
nickém stavu. Právě určení páteř-
ní sítě by mělo rychlému uvedení 
silnic na Vysočině do přijatelného 
stavu napomoci. Zastupitelé teď 
řekli, které silnice považují za nej-
důležitější a které tak budou mít 
pomyslnou přednost při opravách 
a rozšiřování. Zároveň to ale ne-
znamená, že by kraj ostatním sil-
nicím na svém území nevěnoval 
pozornost. Právě naopak. Ostatně 
je to vidět i teď, kdy jsou v plném 
proudu práce na opravách vozo-
vek po zimě a silničáři jsou vidět 
prakticky všude.

Lidé si připomněli válečné dny
Ořechov (kid) • 
V Ořechově u Telče 
se v květnu už po 
pětadvacáté sešli členové 
klubů vojenské historie 
a Československé 
obce legionářské se 
zástupci dalších institucí 
a organizací, aby si 
připomněli vysazení 
paraskupiny Out 
Distance v roce 1942.

Pietního aktu u pomníku npor. 
Adolfa Opálky se mezi jinými zú-
častnili i poslanec Jaroslav Pešán 
(ODS), starosta Telče Roman Fa-
beš (nez., US-DEU) a první ná-
městek hejtmana Vysočina Václav 
Kodet (KDU-ČSL). „Je třeba stá-
le děkovat všem statečným lidem, 
kteří se postavili jakékoliv formě 
totality. A to zejména dnes, kdy 
jsme svědky razantního návratu 
komunistické ideologie k moci,“ 
řekl při té příležitosti měsíčníku 
Kraj Vysočina náměstek Kodet. 
Lidé mohli v Ořechově vidět se-

skoky parašutistů, ukázky bojo-
vého výcviku a historickou tech-
niku. Na pozvání jednoho z dlou-
holetých organizátorů ořechov-

ského setkávání Julia Malečka se 
akce zúčastnil i Ken Duncan ze 
skotského Perthu u Edinburgu, te-
dy z kraje, kde naši výsadkáři pro-

cházeli za války tvrdým výcvi-
kem. S ním přijel i Ian Duncan, 
který oživil slavnost hrou na ori-
ginální skotské dudy.

Podle náměstka hejtmana Václava Kodeta je třeba stále myslet na oběti totalitní zvůle
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Vyšla kniha o zatopené obci

Chudobín (kid) • O zaniklé obci 
Chudobín, kterou v roce 1955 za-
topila Vírská přehrada, vyšla no-
vá kniha. Její křest byl v květnu 
součástí tradiční turistické akce 
Vírské výlety.
Knihu s názvem Chudobín – his-

torie zaniklé obce sestavil kolek-

tiv autorů pod vedením Milana 
Peňáze s pomocí řady dokumentů 
a dobových fotografií. „Už dlou-
ho jsem neviděl dílo sestavené 
s takovou trpělivostí a pečlivostí. 
Je vidět, že autoři mají k tomuto 
místo nostalgický vztah,“ řekl na 
místě měsíčníku Kraj Vysočina 

hejtman Miloš Vystrčil (ODS), 
který sem v rámci turistické akce 
přijel na kole. 
Kmotrem publikace se stal Ra-

dovan Lukavský, který má na Vy-
sočině chalupu. Společně s auto-
ry knihu trpělivě podepisoval ví-
ce než stovce zájemců.

Hejtman Miloš Vystrčil přišel pozdravit Radovana Lukavského. Foto: archiv kraje

Václav Kodet připomněl aktuálnost odkazu statečných českých bojovníků. Foto: archiv kraje

V anketě se sešly tisíce hlasů

Ocenění všem úspěšným zhotovitelům předala krajská radní pro kulturu 
Martina Matějková (ODS). Foto: archiv kraje

www.kr-vysocina.cz

Autoři muzejních expozic 
získali každoroční ocenění

Vysočina (kid) • Pamětní síň Ja-
na Santiniho Aichla ve Žďáře 
nad Sázavou, nová instalace ex-
pozice řemesel v objektu zámku 
Moravské Budějovice a historic-
ká a vlastivědná expozice v in-
formačním středisku Kněžice le-

tos získaly diplom odboru kultu-
ry a památkové péče krajského 
úřadu. Odbor tyto muzejní expo-
zice, vytvořené na základě kraj-
ského grantu programu Klenotni-
ce Vysočiny, vyhodnotil jako mi-
mořádně zdařilé.

V rodišti letce Aloise Kubity 
politici odhalili pamětní desku

Vysočina (kid) • Lidé si na po-
čátku května připomněli na mno-
ha místech našeho kraje událos-
ti spojené s koncem války. Pietní-
ho aktu v souvislosti s takzvanou 
velkomeziříčskou tragédií se ve 
Velkém Meziříčí u pomníku pad-
lých sešli mezi jinými místopřed-
sedové Poslanecké sněmovny 
ČR Miroslava Němcová (ODS) 
s Janem Kasalem (KDU-ČSL) 

a hejtman kraje Vysočina Miloš 
Vystrčil (ODS). V Bobrové na 
Žďársku proběhla slavnost spoje-
ná s představením nové pamětní 
desky generálovi Aloisu Kubito-
vi. Tento letec, diplomat a nositel 
řádu britského impéria se narodil 
v roce 1892 právě zde v Bobro-
vé. Desku odhalili ministr vnitra 
František Bublan (ČSSD) a kraj-
ský radní Ivo Rohovský (ODS).

Kraj hledá úvěr na rozsáhlou 
opravu silnic na svém území
Vysočina (kid) • Kraj se letos 
pustí do rozsáhlých oprav svých 
silnic. 
Podle dosavadních informací 

by si kraj mohl půjčit zhruba půl 
miliardy korun. Právě v těchto 
dnech posuzuje nabídky bank tak, 
aby podmínky byly pro Vysočinu 
co nejvýhodnější. „Do souvislé 
údržby, tedy velké opravy celých 
povrchů, bychom chtěli investo-
vat ještě letos,“ přiblížil záměry 
kraje náměstek hejtmana pro do-
pravu Václav Kodet (KDU-ČSL). 

Kraj převzal od státu do své 
správy více než 4500 kilometrů 
silnic. Ty nebyly v příliš dobrém 
stavu, podle odborné studie z loň-
ského roku si polovina z těch-
to silnic žádá opravu. Na všech-
ny potřebné práce by tak měl kraj 
vynaložit asi 40 miliard korun, 
jeho celkový roční rozpočet činí 
zhruba sedm miliard. „Z toho je 
jasné, že se bez úvěru neobejde-
me,“ řekl Kodet. 
Právě kvůli stavu silnic přistou-

pily k půjčce i sousední regiony.

Vysočina (kid) • Brtnické ko-
vadliny a oprava portálu sýpky 
v Lukách nad Jihlavou. To jsou 
vítězové letošního roč-
níku ankety o kultur-
ní počin roku Zlatá je-
řabina. 
Hlasování se letos 

účastnilo třicet akcí 
a staveb. „Li-
dé měli o Zla-
tou jeřabinu 
velký zájem, 
počet hlasujících, zejména 
na krajských webových strán-
kách, vzrostl oproti loňsku o řá-
dy na neuvěřitelných 16.000 hla-
sů,“ řekla krajská radní pro kul-
turu Martina Matějková (ODS). 
V kategorii kulturních aktivit 

jednoznačně s vysokým násko-
kem zvítězily Brtnické kovad-
liny. To je tradiční mezinárod-
ní setkání uměleckých kovářů na 

brtnickém zámku, které zís-
kalo podporu z grantu Fondu 
Vysočiny. Letos na Brtnické 

kovadliny přijelo více 
než 2500 návštěv-

níků. Výji-
mečné akce 
se pravidelně 
účastní zhru-

ba stovka ko-
vářů z celé 
republiky.
D r u h o u 

nejoblíbenější kulturní ak-
tivitou v našem kraji jsou 
havlíčkobrodské Stami-
covy slavnosti, 
tedy každoroč-
ní festival váž-
né hudby.
V kategorii 

kulturní dědic-
tví se vítězem 
stalo restauro-

vání portálu sýpky v Lukách 
nad Jihlavou. Jedna z domi-
nant obce si vyžádala nákla-
dy ve výši zhruba 180.000 
korun, kdy kraj Vysočina po-
mohl částkou téměř 54.000 
korun. Volně stojící dvoupat-
rová hospodářská budova bu-
dí pozornost svými bohatě 
zdobenými barokními štíty. 
Sýpka byla v posledních ně-
kolika letech kompletně zre-
konstruována a je využíva-
ná jako tělocvična. Tečkou 

za celkovou obnovou bylo 
v roce 2005 restaurování 

portálu na boč-
ní zdi sýpky. 
Slavnostní vy-
hlášení vítězů 
bude 21. červ-
na v Horáckém 
divadle v Jih-
lavě.

Zajímavostí letošního ročníku je 
třetí místo pro zrestaurovanou boží 
muku z roku 1693 na křižovatce ulic 
Pichmannova a Strachovská v Pel-
hřimově. Ta byla doslova zapuštěná 
do chodníku a v roce 2005 prošla 
náročným vyzdvižením a kompletní 
obnovou. Foto: archiv kraje



Z REGIONU / I NZERCE Kraj Vysočina KVĚTEN 2006 | STRANA 4

��� ���

INZERCE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 31. května 2006

sídlo kraje Vysočina

Žižkova 57, Jihlava

VYSOČINA – PĚT LET SPOLEČNĚ 
POD JEDNÍM NÁZVEM

 9.00 Slavnostní zahájení Dne otevřených 
dveří, hejtmanská pětiminutovka

 9.15 Hra v kostky – výtěžek bude věnován ve 
prospěch Jezdeckého klubu Bertík, Třebíč

10.00 Zasazení pamětního stromu jeřábu 
ptačího (Sorbus Aucuparia), jehož plod 
je symbolem Vysočiny na krajské vlajce

10.20 Vázání pětiletého uzle – 
uzle pamatováka

10.30 Svačinová ochutnávka za pět prstů 
11.00 Ukázky slavnostní vazby květin 

„Krásno na pět způsobů“, SOŠ, SOU, 
a OU Třešť

12.30 Hudební vystoupení žáků ZUŠ 
Gustava Mahlera Humpolec a skupiny 
mažoretek Cheerladies Třebíč

13.30 Obědová oddechovka za pět prstů
15.00  Hudební vystoupení skupiny 

ZATRESTBAND pod vedením Petra Píši
16.00 Porcování výročního dortu s pěti 

svíčkami

Přijďte se podívat a pětkrát se s námi divte, 
bavte, soutěžte, vyhrajte nebo vzpomínejte.
Už pět let se jmenujeme Vysočina.

ANKETA
Na co nejčastěji nebo nejraději zapomínáte?

PŘIPRAVUJEME
 originální výstavu k pětiletému výročí 
 soutěže s pěti obřími míči 
 slalom pěti zatáček

…a mnoho dalšího

Celý den je možno si prohlédnout sídlo kraje 
Vysočina, připraven je i odborný výklad 
průvodce. Celodenní doprovodný program 
připravila Agentura Dobrý den Pelhřimov. 
Občerstvení pro návštěvníky připravili studenti 
SOŠ, SOU a OU Třešť.

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

10.15 Hudební vystoupení žáků ZUŠ Jihlava

Obecní školy slavily významná výročí
Tasov/Lavičky (kid) • Hned dvě 
venkovské školy slavily v našem 
kraji významná historická jubi-
lea. V Lavičkách na Žďársku to 
bylo 215 let existence školy v ob-
ci a zároveň 100 let od dostavby 
nové školní budovy. V Tasově na 
Třebíčsku pak deset let od do-
končení dostavby školy. 

„Bez stovek hodin dobrovolné 
práce našich příznivců a pod-
pory spolků a firem bychom 
oslavu nikdy nedotáhli do kon-
ce,“ řekla nám ředitelka ško-
ly v Lavičkách Magda Rybáro-
vá. Škola byla v obci původně 
na návsi, před sto lety po deba-
tách úřadů a místních lidí při-

byla škola nová, v té době těs-
ně za vsí. Školní budova slouží 
dětem dodnes.
V Tasově trvala dostavba ško-

ly bezmála 18 let. Začala v roce 
1978 a celou akci provázely peri-
petie kvůli měnícím se stanovis-
kům úřadů. „Měli jsme stále na 
mysli situaci z roku 1948, kdy se 

v Tasově začala stavět škola, ale 
nebyla z podobných důvodů do-
končena a nakonec rozestavě-
ný objekt zbourali,“ řekl staros-
ta Tasova Josef Borůvka s tím, 
že úsilí místních nakonec zvítě-
zilo. Dnes objekt školy sdružu-
je i tělocvičnu, jídelnu a mateř-
skou školu.

INZERCE Rozhlas má v kraji lepší signál
Třebíč (on) – Od počátku května má regionální 
stanice veřejnoprávního Českého rozhlasu na 
Vysočině lepší pokrytí. V Třebíči spustil Český 
rozhlas Region novou frekvenci 90,1 FM. 

Podle ředitele stanice Ondřeje 
Nováčka usiloval Český rozhlas 
o třebíčský dokrývač už od sa-
motného vzniku stanice: „Špatný 
signál na Třebíčsku nás trápil od 
začátku. Hned v roce 2002, kdy 
naše regionální stanice začala vy-
sílat, jsme vytipovali kmitočet 
a vysílač na kopci Klučov, odkud 
měla být pokryta velká část Tře-
bíčska. Naši žádost ale zabloko-
val rakouský radiokomunikační 
úřad. Proto jsme se s naší druhou 
žádostí omezili pouze na samot-
nou Třebíč a její nejbližší oko-
lí. Ani tentokrát to nebylo snad-
né. Třebíč má totiž na příslušných 
úřadech pověst problematické lo-
kality. Mohou za to mimo jiné 
stížnosti občanů na příliš silné 
městské vysílače některých sou-
kromých stanic, které lidem ruši-
ly televize a podobně. Proto nám 
České radiokomunikace snížily 
výkon, nicméně naše žádost po 
čtyřech letech vyjednávání přece 
jen prošla.“
Český rozhlas je na Vysočině 

jediným elektronickým médiem 
veřejné služby. Aktuálně se na-
příklad podílí na projektu Cen-
tra dopravních informací a po-
máhá svým vysíláním koordino-
vat dopravu na nejproblematičtěj-
ším úseku dálnice D1, který vede 
právě přes náš kraj. „Chystáme 
i specializované dopravní vstu-

py v angličtině a němčině,“ vy-
světlil Nováček. Rozhlas také úz-
ce spolupracuje s krajským ha-
sičským záchranným sborem. Se 
záchranáři má podepsanou do-
hodu o vzájemné spolupráci při 
poskytování tísňových informa-
cí při hrozbě nebo vzniku mimo-
řádné události. I přes nový do-
krývač ale není regionální vysílá-
ní slyšet na Moravskobudějovic-
ku a v okolí Dukovan. „Pokud by 
tedy došlo k jakékoliv vážné situ-
aci, budeme mít okamžitě všech-
ny dostupné informace přímo od 
složek IZS, které neprodleně od-
vysíláme. Jenomže tam, kde in-
formace budou nejvíc třeba, tedy 
v okolí Dukovan, nejsme slyšet. 
Je to špatně, ale na obzoru bohu-
žel není žádné řešení,“ řekl Ond-
řej Nováček.
Český rozhlas Region vysílá re-

gionální zpravodajství a publicis-
tiku, ve specializovaných pořa-
dech se denně objevují lidé z Vy-
sočiny a také například regionál-
ní muzika. „To, že na Vysočině 
zatím nevzniklo krajské studio 
České televize, nás do jisté míry 
zavazuje. Plníme tak roli jediné-
ho regionálního veřejnoprávního 
média a o to více se musíme vě-
novat tomu, co se do jiných mé-
dií, které jsou pod tlakem většino-
vého posluchače, čtenáře či divá-
ka, nedostane,“ uzavřel Nováček.

Vysočina (kid) • Náš kraj hostil 
v květnu předsedu senátu Přemys-
la Sobotku (ODS). Ten se setkal ne-
jen s jihlavským primátorem, ale také 
s krajskými radními. S regionálními 
politiky mluvil především o problé-
mech silnic, školství, sportu a zdra-
votnictví. Viděl fotbalový stadion 
v Jihlavě, pelhřimovskou nemocni-
ci a rodný dům hudebního skladatele 
Gustava Mahlera. Na snímku je Pře-
mysl Sobotka v doprovodu radního 
Ivo Rohovského (ODS) při návštěvě 
školy hmatového modelování v Taso-
vě na Třebíčsku. Exponáty představu-
je Štěpán Axman.

Vysočinu navštívil šéf senátu

Letci po roce cvičili společně

Náměšť nad Oslavou • Na le-
tecké základně v Náměšti nad 
Oslavou začalo na konci května 
česko-britské letecké cvičení Lé-
tající nosorožec. Více než deset 

dnů nad celou Moravou létaly 
společné síly Česka, Slovenska 
a Velké Británie. Na obloze byly 
k vidění gripeny, L-159, JAS 39, 
britské Tornada a Hawky. Cviče-

ní bylo koordinováno z Náměš-
tě. Na snímku velitel 13. perutě 
RAF Terry Jones krátce po příle-
tu na základnu. Foto: Luboš Pav-
líček

V Chotěboři zavládne fantazie
Chotěboř (va) • Jubilejní desá-
tý ročník Festivalu Fantazie hostí 
v červnu Chotěboř. Festival je nej-
větším českým setkáním fanoušků 
sci-fi a fantasy.
Kromě filmových projekcí na ná-

vštěvníky festivalu čekají besedy 
se spisovateli, herci a výtvarníky, 
odborné i humorné přednášky od-
borníků, redaktorů a fanů. Do pro-
gramu patří i panelové diskuse, 
testy a soutěže, ceremoniály s vy-
hlášením výsledků literárních a ji-
ných soutěží, autogramiády, výsta-
vy, koncerty, divadla, Ples Fantazie 
s tombolou, literární dílna, volba 
Miss Avalcon, prodej a burza knih 
a her a sportovní aktivity.

Letos se festival uskuteční od 30. 
června do 9. července. Poprvé se 
zde objeví Letopisy Narnie, větší 
prostor bude věnovaný Harrymu 
Potterovi, Červenému trpaslíkovi 
a chybět nebudou ani hvězdné fe-
nomény Star Wars, Star Trek ne-
bo třeba Stargate. „Třeba fanoušci 
Stargate si v rámci Festivalu Fan-
tazie pořádají své vlastní setkání – 
Gatecon – a nejsou jediní,“ řekl ře-
ditel festivalu Václav Pravda.
Součástí Festivalu fantazie je le-

tos novinka, letní tábor Harryho 
Pottera pro starší a pokročilé. Tá-
bor začíná posledního června, trvá 
do 8. července a probíhá tak vlast-
ně paralelně s festivalem. Táborní-

ci tak mohou kromě celého pro-
gramu v bradavickém stylu zažít 
setkání s překladatelem potterov-
ské série Pavlem Medkem, ane-
bo s dabéry hlavních postav filmů 
Anežkou Pohorskou a Jirkou Koc-
manem.
Zajímavostí letošního ročníku je 

Festival Járy Cimrmana, jehož vy-
vrcholením bude divadelní před-
stavení hry Švestka v podání sou-
boru Cimrmanband. Další infor-
mace a podrobnosti o festivalu 
jsou pro zájemce připraveny na 
www.festivalfantazie.cz. Festival 
Fantazie pořádá chotěbořské ob-
čanské sdružení SKF Avalon kaž-
doročně, už od roku 1996.

Začíná další festival rekordů
Pelhřimov (mm) • Nej-
delší bradka v Čechách, 
hra na kytaru ze sirek, 
nejdelší školní křída 
a další kuriozity a re-
kordní výkony budou 
k vidění na tradičním 
festivalu rekordů v Pel-
hřimově. 

Nad letošním festivalem převzal 
záštitu hejtman Miloš Vystrčil 
(ODS), starosta Pelhřimova Le-
opold Bambula (ODS) a minis-
tr pro místní rozvoj Radko Martí-
nek (ČSSD). Kraj také festival už 
tradičně podporuje i finančně. 
Program potrvá od pátečního od-

poledne do sobotního večera, te-
dy od 9. do 10. června. Lidem na-

bídne v podstatě dvojí podívanou. 
Kuriozity v podobě neobvyklých 
předmětů a akci v podobě lid-

ských výkonů. Pletení copů na 
čas nebo zručnost dřevorubců pa-
tří přitom k těm uvěřitelnějším.

I takto může vypadat rekordní snažení. Udržet co nejvíce vajec na hřbetu 
ruky. Foto: archiv
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PŮJČKY, ÚVĚRY, 
HYPOTÉKY

PŮJČKY, ÚVĚRY, 
HYPOTÉKY

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ  
Tel. 604 245 463 SC

 6
02

14
/1

KRAJ VYSOČINA
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA 
DO VAŠICH SCHRÁNEK

PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY
� bez ručitele do 100 000 Kč�
�s ručitelem do 300 000 Kč�

�Bez prokazování příjmu – 750 000 Kč�
Nutná zástava nemovitosti

Možnost oddlužení, tel.: 774 826 932, 568 422 477
SC

 6
03

73
/1

  

Hledám spolupracovníky pro 
sjednávání smluv v oborech:

 • finance • zdraví • výpočetní technika •
Marta Petruňová, Dolní Vilémovice 139

675 52 Lipník u Hrotovic
mobil: 774 305 017 SC 60303/1

Nové půjčky, americké hypotéky, 
možnost oddlužení, menší splátky. Lze 

sjednat i pro podnikatele, zemědělce a.p.
Marta Petruňová, Dolní Vilémovice 139

675 52 Lipník u Hrotovic, 
mobil: 774 305 017 SC 60305/1

Potřebujete počítač?
Perfektní prodej a servis, 
profinancování.
Marta Petruňová, Dolní Vilémovice 139, 
675 52 Lipník u Hrotovic, mobil 774 305 017
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Haškova 975, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel./fax 569 453 115, mobil 608 811 775

e-mail: truhlarstvi.dusek@quick.cz

TRUHLÁŘSTVÍ DUŠEKDUŠEK

�

� �

�

�

� Přijedeme, zaměříme, navrhneme od A do Z
� Kuchyňské linky, židle, stoly
� Kancelářský nábytek
� Dveře včetně zárubní        � Záruka 3 roky

Nabízíme možnost půjčky již od 6000 Kč do 160 000 Kč 
bez ručitele. Výše půjčky dle příjmu.

Podmínka: Pravidelný příjem včetně jakéhokoliv 
důchodu.

Půjčíme podnikatelům a živnostníkům s menším 
finančním závazkem vůči státu.

Nabízíme oddlužení. Seriozní a rychlé jednání včetně 
klientského servisu samozřejmostí.

Tel.: 775 130 836, 568 421 115

Český domov je jedinečný inzertní pro-
jekt, který sdružuje periodika krajské 
a místní samosprávy, distribuovaná direct 
mailem do jeden a půl milionu schránek 
měsíčně. Čtivá média s moderním grafi ckým 
designem jsou zaměřena na místní a regionální 
tematiku. V poměrně krátké době si k nim čtenáři 
vybudovali silný citový vztah. Noviny mají v daném 
regionu vždy dominantní náklad a jsou jediným 
médiem, které se dostane do všech domácností. 

• Moravskoslezský kraj
• Karlovarský kraj
• Olomoucký kraj
• Plzeňský kraj
• Praha 10
• Praha 1
• Kraj Vysočina
• Kladno

Neváhejte nás co nejdříve
nezávazně kontaktovat 
pro více informací!!!

Na nejvýhodnější formě spolupráce v oblasti inzerce 
a propagace se s Vámi velmi ráda domluví

Ester Rašíková
gsm: 777 789 600  •  e-mail: rasikova@consultants.cz

w w w . c e s k y d o m o v . c z

Pozvěte se na ranní kávu ke 3 000 000  svých klientů a nabídněte jim to, co umíte nejlépe!
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Onšov/Praha (vš) • 
Domov důchodců v On-
šově vyhrál Cenu kvality, 
kterou každoročně 
vyhlašuje ministerstvo 
práce a sociálních věcí, 
časopis Sociální péče 
a Rada pro jakost ČR. 
Porota ocenila nejen 
místní univerzitu vol-
ného času, ale i nebývalý 
počin obyvatel, kteří na 
rotopedech objeli svět. 

„Není důležité, kdo má cenu. 
Důležité je, aby lidé měli dob-
rý pocit ze své práce. My ho má-
me a užíváme si to,“ komentoval 
úspěch ředitel domova Václav Ja-
roš. Jednou z výher je například 
i vyhlídkový let nad Slapskou 
přehradou, zámkem Konopiště 
a městem Benešov pro klienty do-

mova. „Úspěch domova důchod-
ců je úspěchem klientů i perso-
nálu. A je také výsledkem přátel-
ské a pohodové atmosféry, která 
v Onšově panuje,“ nešetřil chvá-
lou krajský radní pro sociální věci 
Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
Univerzita volného času v do-

mově funguje už pět let. Témata 
přednášek se odvíjí od přání oby-
vatel a jsou doplněna i filmy, fo-
tografiemi a podobně. „Přednáše-
li nám vědci, politici, sportovci, 
horolezci, herci, zpěváci, cestova-
telé, potápěči, dobrodruzi či zcela 
obyčejní lidé, kteří umí vyprávět 
a mají co říci,“ vysvětlil Jaroš.
Cestování na rotopedech začalo 

v onšovském domově důchodců 
už v roce 1999. Každý účastník 
má svoji mapu ujetých kilome-
trů a navíc se jejich počty sčítají 
tak, že se společně pokouší objet 
zeměkouli. Dnes jsou na Dálném 
východě a je předpoklad, že se le-
tos podaří cíle dosáhnout. Kaž-
dý rok si navíc obyvatelé domova 
stanoví konkrétní město a dojíždí 
do něj na pelhřimovském náměstí 
při festivalu Pelhřimov, město re-
kordů. „Zatím cestovatelé během 
své cesty spálili více jak 900.000 
kalorií,což je přibližně 3000 říz-
ků o 200 gramech, a to je 600 ki-
logramů masa,“ ilustroval fyzický 
výkon ředitel Václav Jaroš.

Senioři získali cenu kvality
Porota hodnotila vysoko zejména cesty na rotopedech a univerzitu volného času

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE

�� ��
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Ocenění převzal za všechny ředitel Václav Jaroš. Foto: archiv DD

Pěstounské rodiny se setkaly, 
tentokrát v plaveckém areálu
Pelhřimov (kid) • Pěstounské 
rodiny z celého kraje se opět se-
šly. Tentokrát se na 50 rodičů 
a dětí setkalo ve vodě – v pelhři-
movském plaveckém areálu. 
Setkání opět pořádal krajský 

odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví a občanské sdružení Pěs-
tounské rodiny kraje Vysočina. 
Velký i malý bazén areálu se za-
plnil nafukovacími míči, kruhy 
a dalšími hračkami do vody, na 
řadu přišlo i dovádění na sklu-
zavce. Následovala celá řada 

soutěží, ve kterých si děti moh-
ly prověřit své dovednosti a ob-
ratnost ve vodě. 
„Velké poděkování patří čtve-

řici mladých členů občanského 
sdružení Pěstounské rodiny kra-
je Vysočina, kteří sami pěstou-
ny nejsou, přesto neváhají věno-
vat svůj volný čas přípravě po-
dobných setkávání,“ řekl krajský 
radní pro sociální věci Jiří Von-
dráček (KDU-ČSL). Další setká-
ní pěstounských rodin bude už 
3. června v Nové Cerekvi.

Hasiči zabránili úniku kyseliny

Moravské Budějovice (muš) • 
Hasiči doslova na poslední chvíli 
zabránili vážnému znečištění ži-
votního prostředí. Z nádrže před 
mlékárnou v Moravských Budě-
jovicích uniklo zhruba 150 lit-
rů kyseliny dusičné a její únik do 

kanalizace se hasičům podařilo 
překazit. Koncentrovanou kyseli-
nu neutralizovali vápnem a rozře-
dili vodou. Zasahovali ve speci-
álních oblecích a s dýchací tech-
nikou. Při havárii byl zraněn pra-
covník mlékárny.

Příběh ovčáka Šimona
V koutku Vysočiny zvaném Zálesí žila velká spousta stra-
šidel, alespoň si tam o nich lidé hodně povídali. Žádné-
ho z nich se ale nebál ovčák Šimon. Říkal, že 
na něm si nikdo nic nevezme, když má jen 
psa a ovčáckou píšťalu. Jednoho dne mu 
ale cestu zkřížilo světýlko, takové, co řádí na 
volných kusech země i na pastvinách. 
Léta pásal Šimon stádo humpoleckých ov-
cí a byl spokojený – měl pěkný rozhled do 
krajiny, dýchal čistý vzduch a slyšel, jak šu-
mí lesy. 
Jak tak jednou spokojeně seděl, vytáhl píšťalu 
a začal hrát. Najednou se mu zazdálo, že slyší ti-
chounký smích. Co to mohlo být? Že by úpal ze sluníčka? 
Pro jistotu se napil vody, zalehl do stínu a usnul. 
Probudil se až večer, když rudé slunce zapadalo. Vyšly hvězdy 
a Šimon měl zase v ruce píšťalu, melodie co z ní vyloudil, byla 
táhlá a smutná. 
Vtom si všimnul, že se v trávě začínají mihotat malé plamínky. 
Celé hejno světýlek tu tančilo. Jedno z nich přihopsalo až k němu 
a prosilo slabým hláskem.
„Zahraj nám ještě něco, prosííím.“
Pasáka nikdy nikdo o nic poprosil, a tak beze strachu hrál dál až do jedné 

hodiny noční, kdy mizí všecka kouzla. Na kostele v Humpoci odbilo, a tak 
Šimon přestal hrát. Světýlka mu ale nedovolila odejít jen tak s prázd-

nou. Podávala mu květiny, kamínky, lupínky. 
„To všechno si schovám na památku, to víte že ano,“ 

šeptal si dojatý Šimon a ještě jim na rozloučenou 
zapískal jednu skočnou, i když už světýlka vi-

dět nebyla. 
V tichosti se vrátil domů, ovce zahnal do 
ohrady a jak u svého slaměného lože vě-
šel kabát na skobu, zdálo se mu, že je ně-
jaký těžký. 

„Co to může být?“ Nahlédl do kapsy a str-
nul. Všechny drobnosti, co dostal od světýlek, 

byly ze zlata. Sedmikrásky, kamínky, všechno. 
Hned druhého dne se rozloučil s každou oveč-
kou, poděkoval se ze své služby a Humpolec 

opustil i s píšťalkou a psem.
„Blázen, co ho to napadlo?“ láteřili Humpolečtí, 

kteří si museli hledat nového pasáka. Ale Šimon si 
mezitím už postavil v osamělém zákoutí nad řekou 

Želivkou stavení, a také tam po večerech občas hrával svě-
týlkům jako poděkování za štěstí, které ho potkalo.

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.

Cyklistům začíná velká soutěž
Jihlava (ks) • V červnu začí-
ná čtvrtý ročník soutěže Cyklista 
Vysočiny. Soutěžící mohou začít 
vyjíždět na jednotlivé trasy mezi 
kontrolními místy.
Trasy letos vedou kromě tradič-

ních a turisticky atraktivních míst 
na Vysočině také do některých 
míst sousedních jižních Čech. 
„Jde například o Dačice, Slavo-
nice nebo Landštejn, tedy o mís-

ta, kam vedou z Vysočiny znače-
né cyklostezky,“ popsala rozšíření 
preventistka jihlavské městské po-
licie Věra Fantová s tím, že se tak 
zřejmě zvýší počet cyklistů, kteří 
se do soutěže aktivně zapojí.
V průběhu června, července 

a srpna budou cyklisté sbírat na 
jednotlivých trasách ujeté kilo-
metry. Druhá část soutěže pro-
běhne v září. Půjde o finálový zá-

vod, který se pojede v okolí obce 
Štoky na okrese Havlíčkův Brod. 
Podmínkou účasti ve finálovém 
závodě bude ujetí nejméně dvou 
libovolných tras. Při letošní pří-
pravě propozic soutěže pořadate-
lé také vzali v úvahu novelu sil-
ničního zákona a cyklistům dopo-
ručují při jízdě použití cyklistic-
ké přilby. „Pro finálový závod je 
používání cyklistické přilby pod-

mínkou. V případě, že ji soutě-
žící mít nebude, nebude vpuštěn 
na start,“ upozornila Věra Fanto-
vá a dodala, že soutěž Cyklista 
Vysočiny patří mezi jednu z řady 
preventivních akcí, které městská 
policie pořádá.
Veškeré informace o jednotli-

vých kategoriích, propozice a při-
hláška do soutěže jsou na adrese 
www.cyklistavysociny.cz.

www.kr-vysocina.cz

V ústavu přibylo nové bydlení
Lidmaň (mach) • Klienti Ústavu 
sociální péče v Lidmani se mo-
hou stěhovat do nového. V are-
álu zařízení přibyly tři nové do-
mečky, ve kterých najde zázemí 
21 obyvatel. Ubytování nahra-

dí stávající nevyhovující prosto-
ry. V domečku je vždy sedm lů-
žek, společenské prostory, sociál-
ní zařízení a prostory pro perso-
nál. Bezbariérové objekty přišly 
na zhruba osm milionů korun.

Zchátralý most v Jaroměřicích 
bude do podzimu opravený
Jaroměřice nad Rokytnou (kid) 
• Do podzimu by měla být dokon-
čena oprava mostu v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. Ten je přitom klí-
čovým místem na frekventované 

dopravní tepně a už několik let je 
na něm omezený provoz. Během 
oprav projdou rukama restauráto-
rů i čtyři kamenná sousoší z 18. 
století, která most zdobí.

Takto to vypadá, když senioři dojíždí do cíle při festivalu rekordů. 
Foto: archiv DD

Agentura připouští více chráněných území
Vysočina (kid) • Počet chrá-
něných území a přírodních pa-
mátek by se mohl na Vysočině 
zvýšit o 25. Vyplynulo to z vý-

zkumného projektu minister-
stva životního prostředí. 
Výzkum prováděla Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR, 

která hledala území s přírodní-
mi vzácnostmi, která by stála 
za ochranu. Rozšíření chráně-
ných území by se týkalo asi 380 

hektarů, na kterých výzkum-
níci našli velmi vzácné rostli-
ny a živočichy, nebo celá spo-
lečenství.

Investoři našli kraj na veletrhu
Vysočina/Brno (kid) • Kraj před-
stavil průmyslové zóny na svém 
území potencionálním investorům 
na specializovaném veletrhu UR-
BIS INVEST 2006. Letošní na-
bídku kraj doplnil také o brown-
fields, tedy o objekty, které ne-
jsou v současné době efektivně 
využívány a po případné regene-
raci mohou být alternativou prů-
myslových zón. „Množství dota-
zů na konkrétní možnosti investi-
ce směřované do našeho regionu 
svědčí o tom, že Vysočina se stále 
více dostává do popředí zájmu za-
hraničních investorů, kteří oceňu-

jí výhodnost centrální polohy kraje 
v rámci České republiky i Evropy 
a stabilizované podnikatelské pro-
středí nabízející vhodné podmínky 
k úspěšnému podnikání,“ řekla ná-
městkyně hejtmana pro regionální 
rozvoj Marie Černá (ED SNK).



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

Vyluštění z minulého čísla: Město 
Počátky je zmiňováno již v roce 
1285. Najdete zde barokní kos-
tel a barokní domy, též muzeum 
a rodný dům básníka Otokara 
Březiny.

Výherci z minulého čísla M. Sil-
vestrová, Želetava, H. Benešová, 
Světlá nad Sázavou a E. Mikulí-
ková, Jaroměřice nad Rokytnou 
získali psací potřeby kraje Vy-
sočina a hejtmanský budík pro 
dobré vstávání.

�1. červen
Jaké je to být dobrovolníkem v ČR 
aneb Setkání s Claire, naše ze-
mě, lidé a zvyky očima Francouzky, 
která si ČR vybrala v rámci Evrop-
ské dobrovolné služby, Francouz-
ský klub, třída Legionářů 15, Jih-
lava, 18.00

�2. červen
Večer a noc na zámku, dělo-
střelba, šerm, dobová hudba, ta-
nečnice, fakír, zámek, Chotěboř, 
19.00

�3. červen
Martínkovský duatlon, běh, jíz-
da na kole, běh, náves v Martínko-
vě, 15.00
Měřínská padesátka, pěší 15, 
30, 50 km, cyklo 25, 45, 65 km, 
start: 7.00–10.00, fotbalové hřiš-
tě, Měřín
Městské oslavy Dne dětí, po-
hádková stezka, dětská show, kou-
zelník, mažoretky, nafukovací hrad, 
Vratislavovo náměstí, Nové Město 
na Moravě, 13.00

�4. červen
4 Klíče k Velkomeziříčské brá-
ně, tradiční soutěž čtyř obcí Velko-
meziříčska, motoshow, horolezec-
ká stěna, doprovodný program pro 
děti a rodiče, náměstí, Velké Mezi-
říčí, 15.00

�6. červen
Mezinárodní hudební festival 
13 měst Concentus Moraviae, zá-
mek, Velké Meziříčí, 19.30

�8. červen
Slavnostní otevření Mlynářské 
cyklostezky, společná jízda, prezen-
tace, country hudba, penzion Bob-
rová, 10.00

�10. červen
Krucemburská stopa, pěší 10, 
17, 28 km, cyklo 30, 40, 50 km, 
start 7.00–10.00, informační cent-
rum Krucemburk
Koncert zpěvačky Evy Henychové, 
Mateřské centrum Kopretina, Rade-
šínská Svratka

�11. červen
Kácení máje, scénky s babkou, 
dědkem, hajným a policajtem, ma-
žoretky z Jihlavy, soubory Kvítek 
a Podjavořičan, dále vystoupí děti 
z místní mateřské školky a nevce-
helská děvčata s country tancem, 
náves, Nevcehle
Mladé Bítešsko, přehlídka míst-
ních krojovaných skupin, vystoupí 
folklorní kroužky obou městských 
MŠ, Bítešánek, Sluníčko a dětské 
skupiny národopisného souboru Bí-
tešan, nádvoří Městského muzea, 
Velká Bíteš, 15.00

�12. – 15.  červen
Arts&film Telč 2006, mezinárod-
ní  festival filmů o umění 

�14. červen
Mezinárodní hudební festival 
13 měst Concentus Moraviae, kon-
ventní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, Žďár nad Sázavou, 19.30

�15. červen
Mezinárodní hudební festival 
13 měst Concentus Moraviae, ka-
menný sál zámku, Třebíč, 19.30

�16. červen
Koncert vážné hudby, kostel Pový-
šení Svatého Kříže, Sněžné

�20. červen
Mezinárodní hudební festival 
13 měst Concentus Moraviae, ná-
dvoří zámku, Velké Meziříčí, 19.30

�21. červen
Evropský svátek hudby, Karlo-
vo náměstí, Třebíč

�25. červen
Oslava 100 let založení hasičské-
ho sboru a sraz rodáků, ukázky cvi-
čení, dechovka, Maršovice, 13.00

�30. červen
Nazareth, jediný letošní koncert 
britské skupiny v ČR, ovál u zim-
ního stadionu, Žďár nad Sázavou, 
19.30

NAŠE TIPY

V Jihlavě se 
narodil oblíbený 

(1. tajenka). 
Účinkoval např. 

ve filmu 
(2. tajenka).

Kdo montuje Asiat Spousta 
slané vody

Starosta 
fojtství

Čistící 
prostředek 
na motory

Iberský 
příslušník

Německy 
„rada“ Menší skýva Tohle Pobídka Čidlo čichu

Herec beze 
slov Čestný Přístřešek

stanaře

Osobní 
zájmeno

Orání
Kruh

Iniciály 
Eduarda 
Kohouta

Německy 
„východ“

Listina lid-
ských práv

Lidé vodící 
psy

2. díl první 
tajenky Snad

Plenit Kancelářská
zkratka

Část ruky

Objektiv
firmy Kodak Druh pepře

Spěch Obyvatelka 
Irska

Končetina 1. díl
první tajenky

Druh tkaniny 2. tajenka
Vydávati
hrkavý

zvuk

Předložka
365 dní Značka 

našich 
elektrospo-

třebičů

Citoslovce
hrčení

Zesílený
zápor

Vlečné
zařízení

Slovensky
„ven“

Citoslovce
podivu

SPZ Rakov-
níka Pytel

Verš Spraš Spojka

Kombinéza Značka 
hliníku

Značka
křemíku

Francouzský
člen Francovka

Slůvko
nabízení

Slovensky
„jíl“

Určený
Přesně

vytyčené 
mety Pomůcky: 

Arva, Ektar, le
lés, Ost, Rat

trapLatinsky
„také“ Jinak zvaný Leknutí

�� ��

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz
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Keltové oslavili 
svátek na Lipnici

Lipnice nad Sázavou (kid) • Je-
den z největších keltských svátků 
našel své místo v našem kraji. Do 
Lipnice nad Sázavou přijelo osla-
vit Beltine přes 2500 příznivců 
keltské kultury. V noci z 30. dub-
na na 1. května zde bylo součás-
tí programu mimo jiné vystoupe-
ní hudebních skupin a tanečních 
souborů, vyvrcholením programu 
byla pohanská svatba.
Beltain je v keltském kalendá-

ři svátek nadcházejícího období 
plodnosti, slaví se zejména oh-
něm a hudbou. V České republi-
ce příznivci keltské kultury slavi-
li už podvanácté, potřetí na Vyso-
čině. Kelty hostila nejprve Telč, 
pak Náměšť nad Oslavou a letos 
Lipnice. 

Parní mašinka 
vyjela naposledy

Sázava (kid) • Stovky lidí se roz-
loučily s výletními vlaky na tra-
ti Sázava – Přibyslav. Železnice 
sloužila výhradně výletním vla-
kům, patřila k nejdelším v Čes-
ku a vedla velmi malebnou kraji-
nou. Za zrušením stojí především 
ekonomické důvody. Rozlučko-
vou jízdu šesti vagónů vedla par-
ní lokomotiva.

www.kr-vysocina.cz

Lidé vysadili 
jeřabinovou alej

Kamenice nad Lipou (kid) • 
Nové stromy lemují oblíbenou 
vycházkovou trasu obyvatel Ka-
menice nad Lipou. Lidé si sem 
vysočinské jeřáby vysadili sami, 
aby nahradili před lety vykáce-
nou alej.

František Maria 
Alfréd hrabě Harrach

* 1870 Velké
   Meziříčí

† 1937 Velké 
  Meziříčí

Potomek významného šlechtického rodu se naro-
dil na rodinném sídle ve Velkém Meziříčí. Byl vel-
mi všestranným člověkem, působil v řadě institu-
cí a stal se mecenášem kultury a sportu. Jako po-
bočník následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Es-
te doprovázel arcivévodu na manévry do Srbska 
a v jeho automobilu byl na následníka spáchán 
atentát. Harrachův kapesník s krví zastřeleného vé-
vody je v meziříčském zámku vystavený. Jde vlastně 

o první krev prolitou v první světové válce. František 
Harrach byl odborníkem v lesnictví a rybářství, byl 
dokonce přijatý za řádného člena Československé 
akademie zemědělské. Kromě ekonomických a po-
litických aktivit zabrousil i na dráhu literární. V jeho 
pozůstalosti se dochoval cestopis a divadelní hra.

Informace jsou převzaté z publikace Luboše Göbla Osob-
nosti Vysočiny, vydané za podpory Fondu Vysočiny. 

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

Vysočina hledá vesnici roku

Soutěž, která napomáhá propa-
govat obnovu venkova, vyhlási-

lo ministerstvo pro místní rozvoj 
společně se Spolkem pro obno-

vu venkova ČR a Svazem měst 
a obcí ČR už podvanácté.
Opět proběhnou dvě kola, kraj-

ské a celostátní. Do celostátního 
klání postupuje vítěz kola 
krajského. Ten také 
zároveň získává od 
krajského zastu-
pitelstva titul Ves-
nice Vysočiny. 
V kraj-
s k é m 
k o l e 
o r g a -
nizátoři udělí čtyři hlavní oce-
nění. Zlatou stuhu pro vítěze, 
modrou za společenský život, 

bílou za činnost mládeže a ze-
lenou za péči o zeleň a životní 
prostředí. Soutěžící mohou také 

získat diplomy za vzorné 
vedení obecní knihov-

ny, za vzorné vedení 
kroniky, za rozví-
jení lidových tra-

dic a za kva-
litní květino-

vou vý-
z d o bu 
v obci. 

O tom, 
která obec se stane letošní Ves-
nicí Vysočiny, se rozhodne do 
konce prázdnin.

Vysočina (dv) • Obce z našeho kraje se 
houfně přihlašují do soutěže Vesnice 
roku. Organizátoři zaregistrovali 43 
soutěžících, což je nejvíce ze všech 
českých krajů. Z Třebíčska bude soutěžit 
11 obcí, ze Žďárska devět, z Jihlavska 
a Pelhřimovska po osmi vsích 
a z Havlíčkobrodska sedm.

Nejvýraznějším úspěchem se může pochlubit Vilémov, ten se stal v září 2003 vítězem celostátního kola, tedy Vesnicí roku. Vzorně reprezentoval Vysočinu i na 
evropské úrovni. Foto: Luboš Pavlíček
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FC Vysočina plánuje návrat mezi elitu

Jihlavské vedení nemá přesně 
stanovené datum, kdy chce vidět 
svoje mužstvo zase zpět v prv-
ní lize. V jednom má jasno: klub 
chce dál budovat na zdravých zá-
kladech. Chce dávat  stále víc 
šancí talentovaným mladíkům, na 
jejichž růst dohlíží ve specializo-
vaných sportovních třídách.
Po posledním utkání smutnou 

náladu vylepšoval i hejtman Vy-
sočiny Miloš Vystrčil, který dě-
koval hráčům i vedení klubu za 
bojovnou a poctivou celoroční 
práci. „Z mého pohledu nejsou 
podstatné náhlé úspěchy. Ty mo-
hou být i náhodné. Důležitější je 
dlouhodobá práce. Ne nakupová-
ní drahých hráčů, jak tomu leckde 
je, ale pokračování v systematic-
ké práci s mládeží, v dávání šancí 
talentům  z celé Vysočiny, což se 
v tom delším časovém horizontu 
vrátí nejen tomu nejlepšímu klu-
bu,“ konstatuje hejtman a dodá-
vá: „ K tomu vytváření podmínek 
a perspektivní promyšlenosti pat-
ří i ten tolik diskutovaný důstojný 
stánek. Zkrátka tak jako v jiných 
oborech i ve fotbale přes různé 
negativní okolnosti věřím v po-
ctivou práci, která se zúročí.“
O úspěchy fotbalu na Vysočině 

se výrazně zasloužil i Zdeněk Tu-

lis, ředitel FC Vysočina Jihlava. 
Jeho plány jsou stále stejné – vy-
budovat v Jihlavě kvalitní stadion 
se zázemím pro mladé fotbalisty 
a dostat tým do první ligy na del-
ší období.

Ředitel Tulis: Obstáli 
jsme čestně

Postava Zdeňka 
Tulise už něko-
lik let neodmys-
litelně patří k jih-
lavskému fotba-
lu. Do krajského 
města Vysoči-
ny přišel z Brna. 

Právě tým z jihomoravské metro-
pole byl pro fotbalisty z Jihlavy 
velkým rivalem. Zdeněk Tulis po-
mohl dostat v loňské sezoně tým 
z Vysočiny do nejvyšší domácí 
fotbalové soutěže. Po ročním pů-
sobení se sice FC Vysočina vra-
cí do druhé ligy – plány jejího ře-
ditel jsou stále stejné – vybudovat 
v Jihlavě kvalitní stadion se záze-
mím pro mladé talentované fotba-
listy a udržet tým v první lize. 
Jak jste prožíval spolu s tý-

mem ten rok v první fotbalo-
vé lize?
„Pro mě i pro celý klub to byla 

obrovská zkušenost. Rozdíl mezi 
první a druhou ligou je totiž veli-
ce markantní. Od finančního za-
jištění, přes hráčský kádr až po 
investice. My jsme měli zároveň 
štěstí i smůlu, protože jsme se do 
první ligy dostali velice nečekaně 
a nebyli jsme na to připraveni.“
Překvapilo vás něco v průbě-

hu tohoto ročníku Gambrinus 
ligy?
„Překvapilo mě, že se liga hraje 

velmi defenzivně a tím si myslím, 
že trpí i atraktivita fotbalu. Já sám 
jsem zastáncem útočného fotbalu, 
protože jsem byl prakticky odko-
jený spoluprácí s Karlem Brück-
nerem. Ale na tento krásný atrak-
tivní styl musíte mít hráče, kvalit-
ní terén i kvalitní zázemí pro divá-
ky, kteří by na fotbal přišli a hnali 
hráče právě k tomu atraktivnímu, 
útočnému pojetí fotbalu.“ 
Co podle vás rozhodlo o tom, 

že jste letos z nejvyšší fotbalové 
soutěže sestoupili?
„Zpočátku jsme měli trošku 

štěstí, protože nás soupeři podce-
ňovali. My jsme je překvapili od-
vážnou hrou, a tím jsme si vydo-
byli dobré postavení v tabulce po 
podzimní části. Kamenem úrazu 
pak zcela určitě byla zimní pře-
stávka. Počasí na Vysočině by-

lo krajně nepříjemné pro fotbal, 
neměli jsme kde trénovat, někte-
rá utkání byla odložena, a tím se 
myslím ta naše koncepce rozpad-
la. Dále to určitě ovlivnilo to, že 
jsme nedokázali střílet góly.“
Trenér Karel Večeřa  z týmu 

odchází. Jak vidíte jeho půso-
bení v Jihlavě a jeho nynější 
odchod?
„Myslím si,  že přínos Karla Ve-

čeři pro fotbal na Vysočině je ci-
telný. Já si jeho práce vážím, pro-
tože měl odvahu s tímto kádrem 
nezkušených hráčů do té nejvyš-
ší soutěže jít a myslím, že jsme 
obstáli velice čestně. Jinak v Jih-
lavě působil dva roky a já se do-
mnívám, že dva až tři roky je op-
timální čas na působení v jednom 
klubu. My jsme mu nabídli pro-
dloužení smlouvy, on ji odmí-
tl, protože to chce zkusit jinde. 
A my mu to přejeme.“
Na podzim loňského roku za-

čala rekonstrukce stadionu 
v Jiráskově ulici. Bude pokra-
čovat i po sestupu FC Vysočiny 
do druhé ligy?
„My jsme od začátku doháně-

li dluh, který krajské město mě-
lo, protože tady nikde nebyl sta-
dion, který by splňoval podmínky 
pro vrcholový fotbal. Věřím, že 
první etapu dokončíme do konce 
září. Tím pádem zajistíme kvalit-
ní podmínky pro to, aby se tady 
mohl hrát špičkový fotbal a my 
nebudeme mít starosti jako před 
touto sezonou.“
Jak bude stadion vypadat po 

dokončení?
„První etapa zahrnuje výstavbu 

kryté tribuny pro dva a půl tisíce 
diváků a dvou šestiposchoďových 

komínů. V přízemí bude sociální 
zařízení pro diváky. V první po-
schodí budou bufety, dále kance-
láře a ubytovny pro hráče. V dal-
ším komínu bude zázemí pro 
bezpečnostního technika, policii 

a počítáme také s byty pro hráče. 
K tomu je parkoviště pro sto pěta-
třicet aut, mělo by také dojít k to-
mu, že celý stadion bude oploce-
ný a následně by mělo být dobu-
dováno tréninkové hřiště.“

Po podivném závěru letošní Gambrinus ligy fotbalisté nevěší hlavu ■ Nadále si věří, sází na mládež a trpělivou práci

Jihlava (hil) • FC Vysočina Jihlava se po jednoročním 
působení v nejvyšší fotbalové soutěži vrací do druhé ligy. To 
je fakt a je dnes už zbytečné příliš rozebírat jeho okolnosti. 
Snad  kromě jediné – ta sezóna v extralize dokázala, že i méně 
bohatý klub bez slavných hvězd mimo tradiční fotbalová 
centra může sehrát v lize důstojnou roli.

��� ���

Trenér FC Vysočina Karel Večeřa měl odvahu jít do nejvyšší soutěže s týmem 
neostřílených borců. Foto: Luboš Pavlíček

Hejtman dá 
mládeži cenu
Velké Meziříčí (hil) • Mladí fot-
balisté se v polovině června utka-
jí na turnaji O pohár hejtmana 
kraje Vysočina ve Velkém Mezi-
říčí. Kromě týmů z našeho kraje 
nastoupí i mužstva z Německa, 
Slovenska a Chorvatska. Šestnáct 
týmů je rozdělených do dvou ka-
tegorií. Zápasy se uskuteční 
17. června na městském fotbalo-
vém stadionu.

Jihlavští vítězí
Jihlava (hil) • Čtrnáct z osmnácti 
možných medailí získali žáci Zá-
kladní školy Rošického v 5. roč-
níku Triatlonových nadějí města 
Jihlava. Plavecko-běžeckého zá-
vodu se zúčastnilo 145 žáků čtvr-
tých až devátých tříd z deseti zá-
kladních škol. Startující v regi-
onálním kole mají možnost zú-
častnit se 6. června finálového 
závodu v Praze.

Plassová hladce vyhrála

Jihlava (nak) • Denisa Plasso-
vá z TJ Sokol Bedřichov se sta-
la přebornicí oblasti v kategorii 
Naděje starší oblastního přebo-
ru v moderní gymnastice. V se-
stavách se švihadlem, obručí 

a míčem předvedla vyrovnaný 
výkon a svým soupeřkám neda-
la šanci. „Do mistrovství Čes-
ké republiky zbývá měsíc. Če-
ká nás ještě spousta práce. S vý-
konem Denisy jsem spokoje-
ná a uvidíme, jak si povede na 
republice. Budeme se snažit 
o co možná nejlepší výsledek,“ 
zhodnotila výkon trenérka Jana 
Kopáčová.
Za SOKOL Bedřichov na-

stoupily ještě v kategorii Na-
děje mladší Veronika Brychto-
vá, která vybojovala páté místo 
a Veronika Dobrovolná obsadi-
la šestou příčku v sestavách bez 
náčiní, se švihadlem a obručí. 
Květnového přeboru se zú-

častnily oddíly Sokol Bedři-
chov, BAVER Třebíč, SK Jih-
lava a DDM Žďár nad Sáza-
vou. O postup na mistrovství 
ČR v kategorii Naděje mladší 
a Naděje starší se utkalo téměř 
30 závodnic.

Denisa Plassová při přípravě na 
přebor. Foto: archiv TJ Sokol

Napínavý boj uzavřela štafeta
Mladí atleti z Třebíče jsou ve hře o hlavní výhru Kinderiády

Na školní hřiště 1. základní 
školy Předín se sjelo celkem 152 
malých závodníků, aby si navzá-
jem předvedli své nejlepší výko-
ny. Na celé dopoledne byl pro 
všechny připraven nabitý pro-
gram. Hned v úvodu se děti za-
hřály při rozcvičce s cvičitelkou 
aerobiku, díky které si protáh-
ly své tělo a mohly tak při spor-
tu podávat lepší výkony. Závo-
dilo se ve skoku do dálky s roz-
během a z místa, hodu plným 
a kriketovým míčem. Všichni 

sportovci také běželi sprint na 
60 metrů.

Kinderiádu uzavřel napínavý 
štafetový běh, při kterém se ješ-
tě závodníci snažili využít šan-
ce na získání postupu do finále. 
Tak tomu bylo i v Třebíči. Vítěz-
ství ve štafetě připadlo Základní 

škole Husova Náměšť nad Osla-
vou. Pro místo druhé si doběh-
ly děti ze Základní školy Bene-
šova z Třebíče a místo třetí osa-
dili sportovci ze Základní školy 
Myslibořice.
Celkovým vítězem této dět-

ské lehkoatletické soutěže se 
stala základní škola z Třebíče, 
na místě druhém skončili spor-
tovci ze Základní školy Husova 
z Náměšti nad Oslavou a závod-
níci ze Základní školy Seiferto-

va z Jihlavy obsadili třetí mís-
to. Třebíčské děti se tak pope-
rou v pražském finále o celko-
vou částku 300.000 korun, která 
je určená na rekonstrukci škol-
ních sportovišť.

Třebíč, Předín (hil) • Děti ze Základní školy 
Benešova z Třebíče budou zastupovat kraj 
Vysočina ve finále lehkoatletických závodů 
s názvem Kinderiáda. Rozhodlo o tom krajské 
kolo soutěže, které se konalo v polovině května na 
školním hřišti Základní školy Předín. Patronkami 
soutěže jsou naše dvě úspěšné běžkyně Jarmila 
Kratochvílová a Ludmila Formanová.

Hlavní cenou Kinderiády je 300.000 korun na opravy 
a vylepšení školních sportovišť. To je určitě velká 

motivace hlavně pro děti z třebíčské základní školy

Černovičtí střelci vévodí své disciplíně

Pod vedením trenérů Petra 
Nymburského a Stanislava Cvrč-
ka se devítičlenné družstvo bě-
hem krátké doby probojovalo do 
úzké špičky mladých sportov-
ních střelců v České republice. 
Trénink pětkrát týdně, před závo-
dy dokonce denní trénink, přine-
sl své ovoce a úspěchů mladých 

střelců si všimli i naši olympijští 
reprezentanti – Jan Kůrka (Mexi-
ko 1968) a Miroslav Varga (Soul 
1988). „Se zapůjčenou vzdu-
chovkou Miroslava Vargy získali 
naši svěřenci tři tituly mistrů re-
publiky a další medailová umís-
tění,“ prozradil trenér Petr Nym-
burský. Podle něj je to především 

špičkové vybavení v hodnotě 
v řádu desítek tisíc korun, kte-
ré je nutnou podmínkou k dosa-
žení maximálního výkonu. Vedle 
talentu, dobré formy, maximální-
ho soustředění a psychické poho-
dy je to jedna z podmínek k do-
sažení absolutních rekordů. „Na-
še velká naděje Petr Sváček si již 

zlepšil svůj osobní rekord abso-
lutním nástřelem 300 bodů, tedy 
všech třicet střel na střed,“ ko-
mentoval výsledky družstva Sta-
nislav Cvrček.
Kraj Vysočina podporuje spor-

tovní činnost dětí a mládeže do 
18 let. V letošním roce zastupi-
telstvo kraje souhlasilo s přidě-
lením dotace členským organi-
zacím Všesportovního kolegia 
kraje Vysočina v celkové výši 
4.000.000 korun. Český střelec-
ký svaz sdružující na Vysočině 
přes 40 členů z řad dětí a mláde-
že obdržel dotaci ve výši více než 
100.000 korun.

Černovice (js) • Na Vysočině vyrůstají jedni z nejlepších střelců v České 
republice. Zhruba tři roky vychovává Černovická střelecká škola mladé 
sportovní střelce. V letošním ročníku Mistrovství ČR v Poděbradech 
patřilo družstvo z Černovic se ziskem čtyř medailí k nejúspěšnějším 
účastníkům a kraj Vysočina tak pomyslně kraluje žákovské střelbě.

Tereza Strnadová z Černovic ukazuje hejtmanovi zbraň. Foto: archiv kraje


