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STALO SE
ŘEDITEL ODCHÁZÍ

Vysočina (jis, kid) • K poslednímu lednu končí po vzájemné dohodě ve funkci ředitele Krajské správy
a údržby silnic Vysočiny Zdeněk Vacek. Vedením organizace byla dočasně pověřena Ivana Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací
krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.
„Výběrové řízení na nového ředitele jsme vyhlásili na nejbližším jednání rady kraje. Od nového ředitele očekáváme naplnění cílů definovaných při vzniku krajské správy
a údržby silnic. Jednou z podmínek
vypsaného výběrového řízení je akceptace nástupu do funkce nejpozději 1. března 2009,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Libor
Joukl (ČSSD) ihned poté, co ředitel
krajské radě svůj úmysl oznámil.
Zdeněk Vacek byl ředitelem Správy
a údržby silnic Žďár nad Sázavou.
Poté byl od 1. dubna 2007 jmenován ředitelem sloučené Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Pomoc farmám

Nové studium

Koberec na osm

Zemědělci mohou
vylepšit své finance
výrobou elektřiny
z bioplynu. Přinášíme
základní návod. strana 2

Jak se stát odborníkem
a mít zajištěnou skvěle placenou práci na celý
život? Studujte energetiku na Vysočině! strana 3

Rekordní běhounek
pro Běhounka a další
kuriozity na brněnském
výstavišti.

Vysočina tradičně lákala turisty
Brno, Vysočina (jis, kid)
• Stovky návštěvníků,
rekordy a kuriozity,
turistická lákadla i chutě,
vůně a zábava. Tak vypadal stánek Vysočiny na
18. ročníku veletrhu
cestovního ruchu Regiontour v Brně.
Vysočina se veletrhu se svým
stánkem účastnila už poosmé.
Letošní ročník Regiontour měl
Vysočinu představit jako rozmanitý kraj, který má co nabídnout
od jara do zimy. Na 190 čtverečních metrech se pro tentokrát
představil rekordní počet spoluvystavovatelů. „Mezi tradiční
partnery kraje, kteří s námi pravidelně skládají nabídku veletrhu, patří města Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Chotěboř, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, ale
i atraktivní Westernové městečko Šiklův mlýn nebo úplně nově Agentura Zera z Náměště nad
Oslavou, která v rámci naší expozice představila originální regionální produkty,“ popsal kraj-

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Nedá mi, než se pod dojmem sněžení, které máme za sebou, vrátit k těm
modrým značkám Ministerstva dopravy.
Asi si každý vzpomene na ty zmatky, které osazení značek Zimní výbava
na dálnici provázely. Jeden den Ministerstvo dopravy říkalo, že nebudou.
Druhý den je na dálnici dali. Třetí den vysvětlovali, proč. Další den je umístili až k Velké Bíteši.
Mezi tím ale někteří řidiči, kteří už měli v hlavách z tohoto šlendriánu docela zmatek, začali dálnici objíždět. To znamená, že část kamionů místo
po docela udržované, rovné a přehledné dálnici, jezdila po krajských silnicích, které jsou typicky vysočinské. Samá zatáčka a kopec. A jezdilo jich
takto opravdu hodně, to potvrdí každý, kdo ty silnice souběžné s dálnicí využívá.
Kraj je povinen starat se o svůj majetek jako řádný hospodář a chránit
i zdraví a životy svých obyvatel. Hrozilo velmi vážně, že při nějaké havárii
(a že na silnicích Vysočiny v zimě ztroskotá kdejaký kamion, to dobře víme) ty velké náklaďáky ucpou naše silnice. Pak by se k haváriím nedostala
ani záchranka, ani hasiči. Zachovali jsme se tedy tak, jak nám zákon a nakonec i zdravý rozum velí. Požádali jsme příslušné úřady o souhlas s umístěním značek Zimní výbava na souběžné silnice, aby kamiony z dálnice
prostě sjíždět nemohly. Mimo jiné jsme žádali i Ministerstvo dopravy a dodnes, tedy do konce ledna, nemáme žádnou reakci.
Pro příští zimu budeme usilovat o to, aby byla
zimní výbava povinná všude. To je jasné a srozumitelné. Pokud to nepůjde, využijeme tedy
značek Zimní výbava a umístíme je po okrajích
Vysočiny a ta se tak stane jakousi zimní zónou.
Vidíme to jako jedině možné a férové řešení toho chaosu.
Myslím si, že celý tento zmatek, který ministerstvo způsobilo naprostým podceněním problému a nedomýšlením věcí do konce, si ale my,
obyvatelé Vysočiny, nezasloužíme.
Zimní problémy s dopravou
jsou totiž vážná věc a podobné pokusy na lidech,
které ministerstvo předvedlo, nám to tady nijak
neulehčují. Naopak.
Libor Joukl
náměstek hejtmana
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ský radní pro cestovní ruch Tomáš Škaryd (ČSSD).
Návštěvníkům veletrhů, tedy
i potenciálním hostům Vysočiny, byla k dispozici nabídka 130
lokalit pro trávení klidné rodinné dovolené v menších venkovských penzionech a selských
usedlostech, vyznavače jízdy na
koni oslovila nabídka 180 koňských stanic. Uspokojeni byli
i ti, kteří preferují nabídku kempů. Milovníci přírody našli inspiraci v přehledu chráněných
území a naučných stezek, které je zpřístupňují. Vyznavačům
zimních sportů vystavovatelé
připravili podrobný popis všech
30 sjezdových areálů na Vysočině doplněný o doporučené běžecké stopy. Těm, kdo si letní
dovolenou nedovedou představit
bez kola a nezaleknou se kopcovité krajiny Vysočiny, byla určena nabídka 30 podrobně popsaných tipů na cyklovýlety. Mapa Aktivní léto přináší přehled
možností lanových center, koupališť, rozhleden, surfování, golfových a tenisových hřišť a mnohých dalších sportovních aktivit.
Obdivovatelům památek je určen

Krajští radní Petr Krčál a Zdeněk Ryšavý u veletržního stánku Vysočiny. Foto: archiv kraje

přehled více než stovky přístupných památek, muzeí a galerií
a speciální nabídka pro poznání všech tří památek UNESCO.
Pro návštěvníky expozice Vysočiny vystavovatelé také připravi-

li bohatý doprovodný program.
Nabídku kulturních akcí v Telči, která bude od dubna jedním
z míst konání Dolnorakouské
výstavy, přijel představit Zachariáš z Hradce v doprovodu Kate-

řiny z Valdštejna. V pekelné herně návštěvníci mohli zkusit štěstí ve hře v kostky se samotným
čertem – ten, kdo nad ním zvítězil, byl zařazen do losování o zajímavé ceny.

Hejtman přivítal první miminko
Vysočina (kid, jis) • Prvním občanem Vysočiny
se v roce 2009 stala Ellen Tomková ze Studnice.
Narodila se na Nový rok před třetí hodinou ranní mamince Jiřině v třebíčské nemocnici a k jejímu jménu lékaři připsali hodnoty: 3,30 kilogramů a 51 centimetrů. Rodiče malé Ellen převzali z rukou hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD) a radního Zdeňka Ryšavého
(ČSSD) finanční dar ve výši 10 000 korun a pro
malou slečnu byl připraven zlatý šperk se znamením kozoroha. „S malou Ellen mi určitě budou
pomáhat i její dva bráškové – desetiletý Daniel
a třináctiletý Miloš,“ prozradila maminka Jiřina.
V krajských nemocnicích na Vysočině se
první den letošního roku narodilo celkem 12
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noviny jsou součástí projektu

dětí. V Havlíčkově Brodě čtyři, v Jihlavě pět,
v Třebíči tři a ostatní porodnice v kraji čekaly na první miminko o den déle. Podle informací MUDr. Soběslava Uhlíře se během roku 2008 v krajské nemocnici Třebíč narodilo
1133 dětí.
Kraj Vysočina si šťastné okamžiky s novoročními miminky, jejich rodiči a sourozenci připomíná už od roku 2002. Od té doby se na Vysočině v první den nového roku narodili dva Vojtíškové, dvě Pavlínky. Své čtvrté narozeniny
na Nový rok slavila Karolínka z Jihlavy a druhou svíčku na dortu měl 1. ledna malý Miloslav
z Dobroutova u Polné. Loni se první narodila
Vanessa z Jihlavy.

Jiří Běhounek, maminka Jiřina Tomková a malá
Ellen. Foto: archiv kraje
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Bioplyn může farmám pomoci
motory
v odhlučněné
stavbě

přísun zelené hmoty

nádrže, ve kterých
probíhá kvašení

BIOPLYNOVÁ STANICE V KOUTECH

Vysočina (kid) • Ze všech alternativních zdrojů
energie jsou pro Vysočinu nejlepším řešením
bioplynové stanice na farmách. Během své
návštěvy Zemědělského družstva Kouty na
Třebíčsku to řekl krajský radní pro zemědělství
Josef Matějek (ČSSD).
„Je třeba najít dlouhodobá a trvalá opatření, která by stabilizovala
zemědělskou výrobu a přinesla tolik potřebné finanční zdroje k vyrovnání ekonomických výsledků
zemědělských podniků. Tato opatření musí být natolik pevná, aby
vyrovnala vliv počasí, kolísání poptávky a nabídky a růst nákladů
i cen půdy,“ prohlásil Josef Matějek s tím, že v poslední době je zemědělství v našem kraji stále více ohroženo. Ceny komodit se ve
srovnání s loňskem propadly, naopak ceny energií, hnojiv a dalších vstupů rostou. Kritická je situace zemědělců, kteří produkují
živočišné produkty, zejména mléko. „Ministerstvo zemědělství připravuje krátkodobá řešení, tedy
intervenční nákup a vývoz mléka a másla, nákupy obilí a posílení garančního polnického a lesnického fondu. Zemědělci ale nutně
potřebují opatření trvalá a jedním

Jak funguje bioplynová
stanice v Koutech?

kravín

jímka na kejdu

z nich je právě možnost výstavby
a provozování bioplynových stanic,“ doplnil Matějek.
Bioplynová stanice v Koutech je
příkladem dobře fungujícího zařízení. Zpracovává hovězí kejdu,
kukuřičnou siláž a travní senáž, tedy to, čeho má družstvo nadbytek.
Vyrábí elektrickou energii, kterou
za zvýhodněnou cenu prodává do
sítě. „Dnes je bioplynka jediné, co
je v zemědělství plusové. Pomohla
nám vylepšit naši situaci natolik,
že teď na přelomu roku nepociťujeme dopad ekonomické recese tolik jako ostatní farmy,“ vysvětluje
předseda družstva Lubomír Pisk.
Družstvo stanici postavilo s tím,
že nebude nijak závislá na dovozu odpadů z okolí, ale naopak bude výhradně zpracovávat surovinu
z produkce farmy. „Denně zde vyrobíme bioplyn z jedenácti tun kukuřičné siláže, jedenácti tun travní senáže a zhruba dvaceti kubí-

ků kejdy,“ popsal Pisk. Vyrobené
teplo družstvo využívalo k sušení
dřevní štěpky, dnes ale kvůli světové krizi skončil hlavní odběratel.
„Hledáme tedy jiné řešení,“ řekl
Lubomír Pisk.
Soběstačná bioplynová stanice,
podobná jako v Koutech či v Zemědělské akciové společnosti
v Lípě na Havlíčkobrodsku, je tak
způsobem, jak si mohou zemědělci ekonomicky pomoci. „Návratnost investice je asi deset let, bez
výhodné výkupní ceny elektřiny
a dotace na výstavbu to ale nejde,“
přiznává Pisk.
„Výroba bioplynu nezabírá zemědělskou půdu jako fotovoltatické elektrárny, nehyzdí krajinu jako větrníky a naopak velmi vylepšuje životní prostředí. Zemědělci
dál sklízí pole a louky, takže krajina zůstává obdělaná a kulturní,
chovají skot, takže z krajiny Vysočiny nemizí, a nakonec i řeší závazek České republiky k výrobě části elektřiny z alternativních zdrojů. Je tedy významným společenským přínosem a zemědělci by si
zasloužili, aby stát zajistil zvýhodněné výkupy elektřiny i po skončení období garantovaných cen,“
uzavřel Matějek.

Proč je bioplynová stanice pro zemědělce výhodná:
• Systém je uzavřený. Živiny putují z pole ve formě zelené hmoty do stanice, nebo druhou cestou přes chov dobytka
ve formě kejdy do stanice. Stanice produkuje bioplyn a digestát, který pak vrací živiny na pole. Ze systému odchází
pouze uhlík.
• Provoz bioplynové stanice tak umožňuje zemědělci vydělávat peníze na pěstování plodin a chovu dobytka, zachovává tak život na venkově a v kulturní krajině.

Otázky a odpovědi k bioplynovým stanicím:

1. Kejda, siláž a senáž se mísí ve
fermentační nádrži.
2. Bakterie rozkládají hmotu na bioplyn a takzvaný digestát (pevný odpad, v podstatě velmi kvalitní kompost).
3. Bioplyn spalují dva upravené
motory, vzniká elektřina a teplo.
4. Elektřinu družstvo prodává, teplo využije pro vlastní potřebu.
5. Digestát družstvo vozí na pole
a významně tím ušetří za hnojiva.

1. Z čeho lze bioplyn vyrábět?
V podstatě z každého organického odpadu. Bioplynové stanice jsou u skládek, zpracovávají například i jateční odpad nebo tuky. Pro Vysočinu ale takový systém není vhodný, protože je nutné svážet surovinu z okolí, a činí tak
zemědělce opět závislé na dodavatelích. Vhodné jsou naopak stanice, které
zpracovávají výhradně produkty z farmy.
2. Nezatěžuje stanice své okolí?
Stanice, která vyrábí bioplyn z kejdy a rostlinného odpadu, nikoliv. Nijak nezapáchá a naopak není třeba kejdu vozit na pole, což právě bývá zdrojem
zápachu. Na pole se dostane až kvalitní digestát, který opět nepáchne.
Stanice, které zpracovávají živočišný jateční odpad, tuky a další podobné suroviny však mohou být pro své okolí nepříjemné právě možným zápachem
a dopravou hmoty z okolí do stanice.
3. Vyžaduje provoz stanice zvláštní kvalifikaci?
Ne, celá technologie je řízena počítači, vyžaduje to pouze poučenou obsluhu, která si hledí práce.

Další úsek silnice může
získat evropskou dotaci
Vysočina (kid, jis) • Silnice mezi Brtnicí a Přísekou může být do
roku 2010 kompletně opravená.
Kraj v lednu podal žádost o evropskou dotaci. Jde tak o další
projekt oprav na páteřní síti krajských silnic, evropská dotace mů-

že dosáhnout až 85 procent nákladů. Dalších 7,5 procenta přidá kraj a 7,5 procenta státní rozpočet. Na té samé trase už prošel
opravou úsek mezi Jihlavou a Přísekou a probíhá stavba mezi Brtnicí a Zašovicemi.

Kraj ve svých nemocnicích
uhradí pacientům poplatky
Vysočina, Brno (jis, kid) • Od
1. února uhradí v krajských nemocnicích Vysočiny regulační
poplatky pacientům kraj. Po jednání Asociace krajů ČR v Brně
to řekl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (nez., ČSSD).
Asociace doporučila
všem svým členům
od 1. února 2009 zavést takový systém
nabídky pro občany,
který jim umožní formou
darovací smlouvy uhradit všechny typy současných regulačních
poplatků. Ve všech krajích by
mělo jít o stejnou nabídku a stej-

ně jednoduchý postup. „Hejtmani
krajů již déle nechtějí oddalovat
plnění klíčových volebních slibů,
které souvisely se zrušením regulačních poplatků ve zdravotnictví,“ doplnil Jiří Běhounek
s tím, že kraj Vysočina má ve svém rozpočtu na tuto úhradu
vyčleněných 80 milionů korun.
Hrazení regulačních
poplatků pacientům se
na Vysočině týká pěti krajských
nemocnic: Havlíčkova Brodu,
Jihlavy, Nového Města na Moravě, Pelhřimova a Třebíče.



Lubomír Pisk a Josef Matějek si zblízka prohlíží motory, které spalují bioplyn. Foto: redakce

Oulehla: Práce máme dost
Vysočina (kid) • Vlastní legislativní návrhy,
připomínky k zákonům, které projednávají
poslanci, a připomínkování krajských pravidel,
zásad zastupitelstva a dalších norem. To jsou tři
základní okruhy témat, kterými se chce zabývat
v následujících čtyřech letech nově zřízený
legislativní výbor krajského zastupitelstva Vysočiny.
Po jeho prvním zasedání to měsíčníku Kraj Vysočina
řekl předseda Drahoslav Oulehla (KSČM).
Legislativní výbor je mezi orgány zastupitelstva novinkou. Má
11 členů, pět z ČSSD, tři z ODS,
dva z KSČM a jednoho z KDU-ČSL, který je zároveň místopředsedou výboru. „Ze zkušenosti z práce ve výborech očekávám,

že členové našeho legislativního
výboru budou k problémům přistupovat věcně. Bylo tomu tak dosud i v ostatních výborech a komisích – po čase nebylo mnohdy ani k rozlišení, kdo za kterou
stranu vlastně ve výboru je,“ řekl

Drahoslav Oulehla a dodal: „Pokud se ten předpoklad naplní, bude to jen ku prospěchu věci.“
Kraje mají možnost podávat Poslanecké sněmovně vlastní návrhy zákonů. „Netroufnu si odhadnout, kolik jich bude. Existuje ale
dlouholetý rozpor mezi pohledem
z pražského centra a názorem regionů a obcí, takže vlastní iniciativu s podporou poslanců z regionu předpokládám,“ prohlásil Oulehla.
Druhou oblastí je připomínkování zákonů. Když se totiž ve
sněmovně projednává zákon, který se činností krajů týká, mohou
k němu říci svoje. „Pokud vím,
dosud se tím zabýval úřad a bý-

valý pan hejtman. Zastupitelé se
mnohdy výsledek ani nedozvěděli, a to bylo podle mne špatně,
neboť zastupitelstvo je nejvyšším
orgánem kraje. Legislativní výbor dává velký prostor tuto praxi
radikálně měnit,“ vysvětlil Drahoslav Oulehla.
Třetím okruhem témat jsou
předpisy, které vydává kraj a kterých je dnes už přes stovku. „Zde
se chceme zaměřit na jejich vzájemnou uplatnitelnost, aktuálnost, přehlednost a použitelnost
ve vybraném rozsahu, se zřetelem například na vyšší hospodárnost řízení jejich prostřednictvím.
Pak budeme rozhodovat o dalším
postupu,“ uzavřel Oulehla.

Sociální služby ohrožuje nouze
Vysočina (kid) • Poskytovatelé sociálních služeb dostanou letos od
státu o 135 milionů korun méně.
V praxi to znamená, že jim v polovině roku dojdou peníze i přes
to, že jim kraj už v prosinci poslal
polovinu z letošní dotace krajské.

Řekl to krajský radní pro sociální
věci Petr Krčál (ČSSD).
„Snížení dotace chápe kraj Vysočina jako asociální a v krajním případě až likvidační pro některá lůžková zařízení, ale i jiné poskytovatele sociálních služeb v regionu,“

www.kr-vysocina.cz

uvedl Petr Krčál. Ministerstvo práce a sociálních věcí letos svoji dotaci snížilo všem zařízením v republice asi o dvě miliardy korun.
To kraje kritizují. „Kraj Vysočina prostřednictvím Asociace krajů
ČR zahájil jednání s ministerstvem

a přímé jednání s ministrem Nečasem má naplánované i hejtman
Vysočiny Jiří Běhounek. Budeme
dělat cíleně vše pro to, aby se peníze z ministerstva alespoň ve výši loňských dotací do našeho kraje
dostaly,“ doplnil Petr Krčál.
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Energetik se krize nemusí bát
V Třebíči se rozbíhá studium, které pro absolventy znamená atraktivní, a navíc dobře placenou práci na celý život
Ředitel Střední průmyslové
školy Třebíč Miroslav Votinský
měsíčníku Kraj Vysočina prozradil něco z vrcholících příprav.
Jaká jsou kritéria pro přijetí do
studijního oboru Energetika?
„Pro školní rok 2009–10 budou
žáci do oboru Energetika přijímáni na základě dosažených studijních výsledků v 1. pololetí 9. ročníku základní školy.“
Kolik studentů letos přijímáte?
„Do nového oboru Energetika budou přijímáni zájemci o studium
do počtu 30 žáků.“
Můžete už dnes říci nějaká
jména odborníků, se kterými
se studenti mohou na přednáškách setkat?
„Nový obor je koncipován s důrazem na moderně vybavené laboratoře, na efektivní vzdělávací
metody a formy, na vytvoření motivačních prostředků. K tomu nepochybně patří i účast předních
odborníků z praxe na vzdělávání. Kromě přislíbené účasti pracovníků z elektráren a vysokých
škol byly osloveny takové kapacity, jakými jsou paní předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost Dana Drábová, astronom a astrofyzik Jiří Grygar, nebo výrobní ředitel ČEZ Vladimír
Hlavinka.“
Mají studenti o nový obor zájem?
„Na základě jednání s žáky a rodiči v rámci Veletrhu vzdělávání,
dnů otevřených dveří i osobních
jednání je zájem o nový obor až
překvapivě velký. Věřím, že nabízený vzdělávací program a perspektiva oboru zaujmou žáky i jejich rodiče.“

Třebíč (kid) • Jak vystudovat na špičkového
odborníka a mít zajištěnou skvěle placenou
práci na celý život? Na
takovou otázku mají
jednoduchou odpověď
absolventi základních škol na Vysočině
už letos. Nový studijní
obor Energetik na třebíčské průmyslovce to
přesně nabízí.
Nově zavedený obor vzniknul
díky společnému zájmu a podpoře Jaderné elektrárny Dukovany, celé společnosti ČEZ, kraje
Vysočina a jím zřizované Střední průmyslové škole Třebíč.
„Celá naše energetika, a tedy
i jaderná elektrárna potřebuje mladé, dobře připravené, kvalifikované pracovníky. Pro Vysočinu je zároveň
dukovanská elektrárna strategickým partnerem. Nejenom
že je jedním z klíčových zaměstnavatelů v regionu, ale také nakupuje velký objem dodavatelských služeb, a tím dává lidem
další práci. Třebíčská průmyslovka má elektrotechnické zaměření, a je proto vynikající základnou pro zřízení nového studijního
oboru,“ vysvětluje princip spolupráce krajská radní pro školství
Marie Kružíková (ČSSD).
Studenti oboru Energetik naleznou i díky finanční podpoře společnosti ČEZ ve škole moderní
zázemí. Laboratoř s výpočetní

Kraj gratuloval v Třebíči

Velín jaderné elektrárny v Dukovanech. Foto: archiv redakce

technikou, další laboratoř s nejnovějšími přístroji, nové třídy
a počítá se i s vybudováním velkého multimediálního přednáškového sálu.
Kromě materiálního vybavení čeká studenty hlavně specializovaná výuka. Tu jim zprostředkují nejen vysoce kvalifikova-

Kde se dozvědět víc:
www.spst.cz www.cez.cz
ní pedagogové, ale také zvláštní přednášky odborníků z praxe.
Studenti, a zvláště ti z nich, kteří
hodlají ve studiu pokračovat i na
vysoké škole, se také mohou zapojit do studentské odborné činnosti, o kterou již dnes mají zájem některé vysoké školy.
S praxí se pak budou setkávat
přímo v jaderné elektrárně a dalších energetických provozech
s tím, že se tak připravují na své
budoucí povolání. To najdou bez
problémů již jako středoškoláci,
mohou ale také dále pokračovat
na některé z vysokých škol.

Energetika a zejména potom jaderná energetika je totiž oborem
s jasnou budoucností. Energetická soběstačnost Česka se během
několika posledních měsíců stala tématem číslo jedna a strategie státu je jediná možná: co nejvíce rozvinout zdroje, které soběstačnost umožňují.
V praxi to znamená budoucí rozšiřování stávajících jaderných elektráren
i stavbu dalších.
Kraj Vysočina už loni vydal jednomyslné stanovisko napříč politickým spektrem: chceme zachování a rozvoj Dukovan
a po ČEZ i vládě požadujeme
jednoznačná stanoviska a podporu.
I proto se kraj stal jedním z klíčových partnerů vytvoření nového studijního oboru v Třebíči.
Celý proces začal už loni, kdy se
začaly připravovat plány na přestavbu učeben, budoucí skladba
vyučovaných předmětů a nakonec i způsob, jak celou akci financovat. O náklady se dělí kraj
s ČEZ rovným dílem.

Kraj dává zřízení nového studijního oboru Energetika maximální váhu. Pověřil proto
člena krajského zastupitelstva
a bývalého hejtmana Miloše
Vystrčila vedením a koordinací prací, které jsou pro vytvoření nového oboru třeba. Měsíčník Kraj Vysočina se Miloše
Vystrčila ptal na to, co může
budoucí studenty zajímat:
Co by měl umět ten, kdo obor
Energetika absolvuje?
„Je to středoškolák s maturitou,
který rozumí výrobě a distribuci
elektrické energie a je schopen ji
na úrovni odborně řídit. Vycházíme z toho, že největší personální
nedostatek je a do budoucna bude právě v oblasti odborně středoškolsky vzdělaného personálu.
Absolvent by měl tedy najít uplatnění jako elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, provozovatel elektráren
a elektrizačních soustav, obsluha strojního zařízení, obsluha
elektrozařízení, elektrodispečer,
zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, servis-

ní technik strojních zařízení, provozní technik, školící technik a na
spoustě dalších pozicích v energetice.“
Má škola pro budoucí energetiky něco speciálního?
„Určitě nadstandardní studijní podmínky, například i včetně
možnosti zapůjčení moderního
notebooku po celou dobu studia.
Díky podpoře ČEZ nadstandardní vybavení laboratoří a odborných učeben, garantované propojení teoretických poznatků s praxí, přednášky pracovníků z oboru,
tedy nejen pedagogů, ale špičkových odborníků z praxe a v neposlední řadě jistotu dobrého zaměstnání.“
Kde všude absolventi to zaměstnání najdou?
„Obor Energetika nepřipravuje jen budoucí zaměstnance ČEZ
nebo dukovanské elektrárny. Absolventi mohou pracovat v kterékoliv elektrárně, distribuční firmě
či podniku, který se energetikou
jakkoliv zabývá. V této oblasti je
a bude po kvalifikovaných pracovnících mimořádná poptávka.“

Ryšavý: Stanice by měla zůstat
Pavlov (jak, kid) • Kraj
má zájem na zachování
Stanice ochrany
fauny v Pavlově a ve
spolupráci s Agenturou
ochrany přírody
a krajiny ČR se pokusí
najít řešení. Během
své návštěvy stanice to
řekl krajský radní pro
životní prostředí Zdeněk
Ryšavý (ČSSD).
„Nejde jen o ochranu ohrožených živočichů, ale rovněž o významnou výchovnou funkci tohoto ojedinělého střediska,“ vysvětlil zájem kraje Ryšavý. Krajského
radního při návštěvě doprovázel místostarosta nedaleké Ledče nad Sázavou a krajský zastupitel Jaroslav Doležal (ČSSD), který se také vyslovil pro zachování stanice.

Podle veřejných informací se
Agentura ochrany přírody a krajiny, zřizovaná ministerstvem životního prostředí, která stanici
provozuje, rozhodla po dvaceti
letech ukončit její činnost. Tyto
informace však na místě upřesnil vedoucí krajského střediska
agentury Václav Hlaváč. Podle
jeho slov je agentura je pro zachování stanice, nikoliv však ve
struktuře státního úřadu, ale jako instituci provozovanou neziskovým sektorem. V Pavlově
vše ale komplikuje restituční nárok na budovy a některé pozemky střediska.
Stanice má přitom pestrý okruh
činností. Je centrem chovu ohrožených druhů živočichů, jako
jsou vydra říční, sokol stěhovavý,
raroh velký, puštík bělavý a řada
dalších. Z Pavlova pochází populární Vydrýsek z televizního seriálu. Ten si dnes užívá v rámci
mezinárodní výměny zvířat svůj
zralý věk v Bavorsku. Stanice je

Radní kraje Zdeněk Ryšavý a zastupitel Jaroslav Doležal si v doprovodu Václava Hlaváče prohlédli i voliéry s ohroženým ptactvem. Foto: archiv kraje

také mimo jiné útulkem pro poraněné živočichy z Vysočiny, kteří
tu mohou přežít kritické chvíle
a pak se vrátit do přírody. Zdejší středisko ekologické výchovy
je cílem více než 5000 návštěv-

níků ročně. Ti zde mají na rozdíl od zoologických zahrad možnost vidět naši původní faunu
a od odborného průvodce slyšet
zajímavosti o životě našich zvířat i o tom, co je ohrožuje.

Fond Vysočiny opět rozdělí miliony
Krajští radní Petr Krčál a Zdeněk Ryšavý za paní Malou přijeli v doprovodu
vedoucího krajského oddělení sociálních věcí Jiřího Bíny. Foto: archiv kraje

Třebíč (jis) • Krásné 101. narozeniny oslavila začátkem ledna
paní Růžena Malá z Třebíče. Vychovala dva syny a radost jí dělají tři vnoučata a pět pravnoučat.
Mezi přáteli v Domově pro seniory na Kubešově ulici v Třebíči
stále sleduje aktuální dění v regionu, čte denní tisk a ráda poslouchá regionální rádia. K životnímu jubileu paní Růženě popřáli
jménem kraje Vysočina radní Petr Krčál (ČSSD) a radní Zdeněk
Ryšavý (ČSSD).
Paní Růžena Malá se narodi-

la 4. ledna 1908 ještě za Rakouskouherské monarchie v Hořicích
v Podkrkonoší. Jako dítě prožila několik let u svých příbuzných
v Podkarpatí, tam také vystudovala obchodní akademii a pracovala jako vychovatelka v dětském
domově v Mukačevu. Stejnému
povolání se s odstupem času věnovala i poté, co se s manželem
přestěhovala zpět na Vysočinu.
Vlastní pílí a léty nabytými zkušenostmi se vypracovala tak, že
svoji pracovní kariéru končila jako ředitelka MŠ Nové Dvory.



Vysočina (jis, kid) • Desítky milionů korun letos putují na rozvoj kraje prostřednictvím Fondu Vysočiny. Kraj se chce mimo jiné zaměřit i na pomoc malým firmám a podnikatelům, aby
zmírnil důsledky hospodářské krize.
Pro rok 2009 se
předpokládá,
že
krajské
zastupitelstvo vyhlásí
celkem 28
grantových
programů.
„Celkem

bude pro letošní rok na grantové programy vyčleněno téměř
78 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast grantové politiky Vladimír Novotný
(ČSSD).
Kromě
tradičních
grantů jako jsou například
granty
z oblasti kultury – Regionální kultura a Edice
Vysočiny
či z oblasti rozvoje
volnočaso-

www.kr-vysocina.cz

vých aktivit a sportu – granty programy budou v průběhu roVolný čas a Sportoviště se bu- ku postupně vyhlašovány zastude připravovat k vyhlášení i ně- pitelstvem kraje Vysočina.
kolik nových grantových proPříděl prostředků
gramů – jedním z nich je grantový program na podporu rozvodo Fondu Vysočiny
je technického a přírodovědného
z
krajského rozpočtu:
nadání dětí a mládeže, dalším
Krajina Vysočiny, zaměřený na
rok 2002: 81,4 mil. Kč
průzkum a poznávání krajiny
rok 2003: 120,0 mil. Kč
našeho kraje. Protože i kraj Vyrok 2004: 4,0 mil. Kč
sočina má zájem, aby negativní
rok 2005: 60,0 mil. Kč
dopad ekonomické i hospodářrok 2006: 35,1 mil Kč
ské krize byl co nejmenší, došlo
k navýšení objemu grantových
rok 2007: 53,2 mil. Kč
programů zaměřených na rozvoj
rok 2008: 67,1 mil. Kč
malých podnikatelů. Grantové
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Přijímací řízení na střední školy v roce 2009

Co dělat do doby přijímacích zkoušek (přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení denní formy
vzdělávání proběhnou od 22. dubna do 7. května 2009):
Škola pořádá přijímací zkoušky:
• očekávat pozvání na přijímací
zkoušku, nebo informaci, že se ji
uchazeč nemusí zúčastnit,
• v případě, že se termíny dvou
zkoušek shodují, rozhodnout se
pro jeden z oborů vzdělání,
• nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se
nejpozději do 3 dnů od termínu
zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.
Škola nepořádá přijímací zkoušky:
• očekávat rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdělání – může přijít kdykoliv po 16. březnu 2009.

Inzerce

• veřejná vysoká škola
• stipendia prospěchová,
ubytovací a sociální
• atraktivní bakalářské studijní obory
s dobrým uplatněním:

ÒÓGÄÃÍ0ÎÃÁÎÑÍJÊÎËÀ«òñî

HÈÌÉ¾ÍÏÌÓÐ

Zemědělská fakulta
Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
nabízí studium ve studijních
programech a oborech:
Agroekologie
Agropodnikání
Biologie a ochrana
zájmových organismů
Dopravní a manipulační
prostředky
Pozemkové úpravy
a převody nemovitostí
Rybářství
Trvale udržitelné systémy
hospodaření v krajině
Zemědělská technika,
obchod, servis a služby
Zemědělské biotechnologie
Zemědělství
Zootechnika

Více na www.zf.jcu.cz
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Všechny obory jsou v prezenční formě studia, obory finance a řízení
a počítačové systémy také v kombinované formě.
Bližší informace: studijní oddělení tel. 567 141 181,
e-mail: studijni@vspj.cz, 
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ský úřad  Dokumenty odborů 
odbor školství, mládeže a sportu, nebo volat na Krajský úřad kraje Vysočina odbor školství, mládeže a sportu (tel.: 564 602 944, 564 602 964).
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SC 81884/1

Inzerce

(na krajském úřadě) zápisový
lístek do 15. března 2009.

SC 81841/1

1. Přihlášky do denní formy vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy nejpozději do 15. března 2009
(přihlášky do jiné než denní formy vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné
střední školy nejpozději do 20.
března 2009).
2. Do denní formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky
(v prvním kole se může uchazeč
přihlásit až na 3 obory vzdělání).
3. V rámci přijímacího řízení může
ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky. V takovém
případě pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy
nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky.
4. Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních
dnů po termínu stanoveném
pro přijímací zkoušky.
5. Pokud se přijímací zkouška
v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči bez zbytečného
odkladu (po 15. březnu).
6. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
7. Odvolání uchazeče proti roz-

lávání, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit tzv. zápisovým
lístkem do 5 pracovních dnů
ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek lze vzít zpět).
9. Každý uchazeč o vzdělávání na
střední škole obdrží jeden zápisový lístek.
10. Zápisový lístek obdrží uchazeč,
který je žákem základní školy na této základní škole, a to
do 15. března 2009. V ostatních případech vydá na žádost
uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.
Co dělat před odevzdáním
přihlášky:
• vybrat si z nabídky oborů školu,
která poskytuje výuku zvoleného
oboru,
• ověřit si, jaké podmínky škola pro
přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala (povinnost ředitele
zveřejnit do 31. ledna 2009),
• obstarat si 1–3 tiskopisy přihlášky na ZŠ nebo v prodejnách SEVT, na webových stránkách MŠMT,
• vyplnit přihlášku a nechat si potvrdit prospěch na ZŠ,
• obstarat si lékařský posudek
o zdravotní způsobilosti, pokud
je předpokladem přijetí uchazeče
zdravotní způsobilost,
• získat posudek školského poradenského zařízení o zdravotním
postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující
vyjádření o doporučení vhodné-

Co dělat po přijímacích zkouškách:
su do vlastních rukou (obálka
• po zaslání rozhodnutí o přijetí,
s modrým pruhem). Takový donepřijetí do oboru vzdělání:
pis je samozřejmě evidován, je
• očekávat rozhodnutí o přijetí, nesoučástí spisu a dodejka je dopřijetí do oboru vzdělání – do
kladem, že škola lístek převzala.
3 pracovních dnů po ukončení
zkoušky, nebo dříve, pokud neby- V případě nepřijetí uchazeče:
la zkouška podmínkou.
• do 3 pracovních dnů je možné
• vyzvednout rozhodnutí na poště,
podat k rukám ředitele SŠ odve škole. Na poště uschováno jen
volání proti nepřijetí, který od5 pracovních dnů (nevyzvedne-li
volání postoupí příslušnému
se, pak se považuje za doručené).
krajskému úřadu. (Upozornění:
Tato informace vychází ze souV případě přijetí uchazeče:
časného stavu legislativy, pokud
• do 5 pracovních dnů od doruby byla schválena navrhovaná nočení rozhodnutí zaslat řediteli
vela školského zákona, odvolání
střední školy zápisový lístek –
by se zasílalo přímo KrÚ),
žádost o vydání zápisového lístku • zeptat se ředitele školy příslušné
si mohou uchazeči, kteří nejsou
střední školy na možnost přijetí
žáky ZŠ, stáhnout z webových
na uvolněná místa po uchazečích,
stránek kraje Vysočina www. krkteří byli přijati, ale rozhodli se
-vysocina.cz (téma Školský porpro jinou školu (nedoručili zápitál – přijímací řízení),
sový lístek),
• nebude-li zápisový lístek ve lhů- • nevyjde-li odvolání (nebo nebylo
tě 5 pracovních dnů škole dorupodáno), zjistit možnosti přijetí ve
čen, je možné místo obsadit ji2. kole (na webových stránky kraje,
ným uchazečem, samozřejmě,
na odboru školství mládeže a sporže pro vnitřní klid je lepší cestu KrÚ, v jednotlivých školách).
ta osobního předání, ale zápisový lístek může být odeslán i poš- Další informace je možno získat na
tou formou doporučeného dopi- adrese www.kr-vysocina.cz  Kraj-

SC 81935/1

hodnutí ředitele školy o vý- ho postupu při konání přijímací
V kalendářním roce 2009
sledku přijímacího řízení lze zkoušky,
dochází v rámci přijímapodat ve lhůtě 3 pracovních • odevzdat přihlášky přímo ředicího řízení na střední školy
dnů od doručení rozhodnutí.
telům středních škol do 15. březvšech zřizovatelů k něko8. Uchazeč, kterému bylo doruče- na 2009,
no rozhodnutí o přijetí ke vzdě- • vyzvednout si v základní škole
lika zásadním změnám.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 651 211, www.spszr.cz
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UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO
ÚNOROVÉHO ČÍSLA JE 13. ÚNORA 2009.
www.kr-vysocina.cz
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Klára
Černíková
tel.: 777 789 600
e-mail:
cernikova@ceskydomov.cz

Požadujeme:
Vzdělání min. SŠ
Uživatelská znalost PC
Řidičský průkaz skupiny B
Obchodní praxe vítána

ZIMNÍ SLEVA
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Očekáváme:
Výborné komunikační schopnosti
Příjemné vystupování
Spolehlivost
Loajalitu, aktivitu a samostatnost

Nabízíme:
Nadprůměrný výdělek závislý na produkci
Odborné vzdělání a osobní rozvoj
Flexibilní pracovní dobu a výhradní oblast působení
Příspěvek na notebook ve výši 10 000 Kč, zvýhodněný
tel. a internetový tarif
Marketingovou podporu a zázemí silné společnosti.
Kontaktujte nás: Česká pojišťovna a.s., ing Jan Holenda
e-mail: jholenda@cpoj.cz, telefon: 602 640 778

NA INZERCI
V ÚNOROVÉM
A BŘEZNOVÉM
VYDÁNÍ
NABÍZÍME
ZAJÍMAVÉ
SLEVY

PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
tel: 566 697 301
fax: 566 697 392
e-mail: mont@pks.cz
Záruka kvality!
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

Kromû zimní slevy na okna i montáÏe
Vám nyní nabízíme i slevov˘ bonus.
VOLEJTE ZDARMA

Bonus platí pﬁi uzavﬁení smlouvy do konce února 2009!

800 23 00 23

Akce platí pouze na v˘robky s termínem montáÏe do 15.4. 2009,
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 1.1. - 15.2. 2009.

www.pks.cz
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manažer:

IN Z E R C E

Hledáme schopné kolegyně
Kraj Vysočina
a kolegy do obchodního týmu
pro spolupráci s Českou poštou
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Foto: AGC Flat Glass Czech a.s.
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NOVINY KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ
V NÁKLADU 215 000 VÝTISKŮ

VYKOUPÍME

DŮM
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či

BYT
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Váš

PENÍZE I DO 24 HODIN.
EXEKUCE VYŘEŠÍME.
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Hledáme chalupu,
Text 50x50_RED.indd
chatu, statek
na Vysočině.
Rychlá platba,
tel 608 444 424
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MEGADÁRKY PRO VÁS

Chcete notebook...?
Kupte si zájezd a...

ê Ceny, které vám vyrazí dech
ê Dárky ze kterých se vám zatočí hlava
ê Děti zcela ZDARMA a mnohem více…
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Tunisko ostrov Djerba Řecko Turecko Španělsko

226 036 036 | www.blue-style.cz
BS_Ceskydomov_89x130_03.indd 1
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BARBONE® W QUAD FARCRY EDITION
Srdcem celé sestavy je tyjádrový procesor, který v kombinaci s ostatními komponentami
tvoí vyvážený a vysoce výkonný herní poíta, který potší každého hráe.

Procesor: INTEL® Core 2 Quad Q8200 2,33GHz, Gracká karta: nVIDIA GEFORCE
9800GT 512MB, Pam: 2x2048MB, Pevný disk: 640GB, Mechanika: DVD RW Dual
layer, Tichý a spolehlivý zdroj Seasonic 400W, Operaní systém: Windows Vista Home
Premium. Poíta je bez monitoru.
Obj.kód: 9344234

JAKO DÁREK

ZDARMA
+ originální hra

17.968,- +
s DPH a všemi

poplatky

FARCRY2
v hodnotě 1.100 Kč
mikina ﬂeece Uneek
v hodnotě www.kr-vysocina.cz
1.500 Kč

VÁŠ OSOBNÍ
ELEKTROMARKET
Romana Havelky 4860/04, 586 01, Jihlava
jihlava@tsbohemia.cz, 585 157 494

WWW.TSBOHEMIA.CZ
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Partner akce

To tu nikdy nebylo!
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Více na www.blue-style.cz

SC 81859/1

SC 81895/1

)MFEÈNFŘMPWŞLB
QSPSP[KF[E
XFMMOFTTDFOUFS
5FM

SC 81863/1

Tel.: 736 631 401

Z R EGI ONU

Kraj Vysočina

Senioři hledají známé na Ukrajině
Vysočina, Zakarpatí (kid)
• Velmi intenzivní spolupráce se rozvíjí mezi
geriatrickým penzionátem
Černá hora Vinohradiv
na Zakarpatské Ukrajině a Domovem důchodců
v Proseči u Pošné na Vysočině. Vzájemné výměny
zkušeností i spolupráce
při kulturních akcích jsou
prospěšné pro obě zařízení. Měsíčníku Kraj
Vysočina to řekl ředitel
prosečského domova Jiří
Hormandl.
Smlouvu oba domovy pro seniory podepsaly loni začátkem prosince. „Nosnými body smlouvy
o spolupráci je naše pomoc při
zavádění nových metod v geriatrické péči, stáže zaměstnanců,

karpatí seznámil už v roce 2007.
Tehdy byl v Mukačevu u svého
známého na dovolené a projevil
přání vidět obdobné zařízení, jaké vede na Vysočině. Navštívili proto ústav pro mentálně postižené v Mukačevu a dozvěděli se
i o dalších zařízeních. „Po podepsání smlouvy mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí už
je přirozeně vznikl nápad možné
spolupráce mezi naším domovem
a domovem ve Vinohradivu,“ doplnil ředitel Hormandl a vyjmenoval dosavadní aktivity: „Od mé
prvé návštěvy doposud se uskutečnilo několik návštěv, jak služebních, tak i soukromých, rovněž pracovníci sociálních úřaProsincový podpis smlouvy. Zleva vedoucí úřadu práce a sociálního zabezdů a ředitelé různých sociálních
pečení Zakarpatské oblasti Viktor Vasilovič Macola, ředitel penzionátu Stězařízení navštívili kraj Vysočina
pan Petrovič Kerečan a Jiří Hormandl. Foto: archiv DD Proseč
a naše zařízení.“
spolupráce při kulturních a osvě- pamatují prvorepublikové Česko- Geriatrický penzionát ve Vinotových akcích, možnost výměn- slovensko, protože se v něm na- hradivu byl postaven v roce 1987,
ných pobytů klientů, zvláště kli- rodili,“ vysvětlil Jiří Hormandl.
má kapacitu 230 lůžek v převážentů z Vinohradiva, kteří si dobře Ten se se sociální péčí v Za- ně dvoulůžkových pokojích.

Veletrh začal malým běhounkem
Vysočina (kid, mm) • Dva zbrusu nové koberce má ve své kanceláři hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Nic převratného, kdyby jedním z nich nebyl
nejmenší český běhoun (tedy běhounek) vyrobený na Vysočině
a standardní technologií, o rozměrech 0,9 na tři centimetry.
Rekordní běhounek dostal
hejtman Běhounek v sadě se stejným koberečkem, ovšem o běžné
velikosti. Pelhřimovská agentura
Dobrý den tak s předstihem zahájila svoji účast na lednovém mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu Regiontour v Brně. „Říkali, že je to kobereček, na který se

má k hejtmanovi chodit. Nevím,
jestli je to takhle úplně přesné,
ale jako ozdoba je to geniální,“
smál se obdarovaný hejtman.
Společná prezentace Pelhřimova – města rekordů a kraje Vysočina na veletrhu měla podobných
unikátů víc. Návštěvníci tak mohli obdivovat funkční, bezmála tři
metry vysoký bicykl, půlmetrovou keramickou a rovněž funkční píšťalku, mapu o rozměrech
čtyř čtverečních metrů, nakreslenou ručně pastelkami seznámit
se s rekordmanem, který za necelé dva týdny objel vlakem hranice České republiky, přičemž projel 1096 stanic a najezdil 3673

Kostel z rýže, opravdový unikát. Fota: archiv agentury Dobrý den
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Joukl rozdával dětem
bezpečnostní vesty

Vysočina (en, kid) • Mateřské
školy ve třech městech na Vysočině dostaly od kraje Vysočina bezpečnostní pomůcky pro děti. Předškolákům ve Světlé nad Sázavou,
v Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi rozdal náměstek hejtmana Libor Joukl 50 reflexních vestiček
a 125 reflexních přívěsků, které
by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti a ochrany nejmenších
účastníků silničního provozu.
„Jednalo se o jednorázovou
preventivní akci, kterou inicioval
krajský odbor dopravy a silničního hospodářství. Věřím však, že
v příštím roce budeme opět moci

některou mateřskou školu reflexními pomůckami vybavit, protože
děti, které patří k nejohroženější
skupině pohybující se v silničním
provozu, je třeba chránit všemi dostupnými prostředky. Podle
našich informací má mnoho mateřských škol na Vysočině reflexních vest a doplňků nedostatek,“
uvedl náměstek Libor Joukl. Náklady na nákup reflexních pomůcek byly asi 6200 korun. Podobnou akci uskutečnilo i Ministerstvo dopravy a od roku 2007 nakoupilo do každé mateřské školy
na Vysočině šest reflexních vest
pro děti.

Plyn kraji naštěstí nechyběl
Vysočina (kid) • Obyvatelé kraje čina dlouhodobě podporuje roznebyli ohroženi evropskou energe- voj jaderné energetiky. Například
tickou krizí v souvislosti se spory na úkor výstavby plynových eleko dodávky ruského plynu. Po jed- tráren, které jsou za daných okolnání hasičského záchranného sbo- ností slepou uličkou,“ řekl Kadlec
ru a krajského oddělení krizového a dodal: „Je pro nás těžko pochopiřízení a bezpečnosti to uvedl ředitel telné, proč musíme společně s mikrajského úřadu Zdeněk Kadlec.
nisterstvem pro místní rozvoj a miZároveň vyzval k urychlenému ře- nisterstvem průmyslu vést v rámci
šení energetické bezpečnosti České přípravy návrhu politiky územníHejtman se svým miniaturním koberečkem.
republiky. I z důvodu zajištění ma- ho rozvoje spor o možnost rozšířekilometrů. Jednou z atrakcí byl na Kociánce, dvoumetrový stol- ximální soběstačnosti v zásobová- ní dukovanské jaderky s Ministeri dlouhodobý rekord Voda plane- ní kalendář a jedinečný model ní elektrickou energií kraj Vyso- stvem životního prostředí.
ty Země. To je slévání vzorků vo- kostela postavený ze zrnek rýdy z celého světa, kde agentura že. Dílo španělského rekordmaINZERCE
Dobrý den už eviduje 581 vzor- na José Manuela Monitoria. Jedků vod ze 65 zemí. Tentokrát při- ná se o přesnou zmenšeninu kosvezli starostové z Vysočiny vo- tela svatého Vavřince v Kordobě
du ze svých obcí, aby do rekor- (San Lorenzo, Córdoba, Andadu přispěli kapitolou Soutok vod lusie, Španělsko). K jeho zhotovení bylo zapotřebí 31 782 zrnek
Vysočiny.
Kromě toho se na veletrhu uká- rýže, které ovšem autor musel
zal i dvouapůlletý Matyáš Křap- nejdříve na obou koncích vždy
ka, který rozeznává desítky zna- seříznout – to proto, aby plošček aut, agentura Dobrý den pak ky doléhaly na sebe a mohly být
přidala z pelhřimovského Mu- z sobě vůbec přilepeny. Kostezea rekordů a kuriozit obří drá- ly existují dva a staly se novou
tenické srdce, které vyrobili kli- atrakcí Muzea rekordů a kurioenti Ústavu sociální péče pro tě- zit. Na veletrhu je mohla veřejlesně postiženou mládež v Brně nost vidět vůbec poprvé.

Lesníkům se dostane Lidé získají z Bruselu
krajské podpory
desítky milionů korun
Vysočina (jis) • Kraj bude i letos
pokračovat ve finanční podpoře
hospodaření fyzických a právnických osob v lesích. Uvedl to krajský radní pro lesní hospodářství
Josef Matějek (ČSSD).
„V krajském rozpočtu je v současné době vyčleněna částka ve
výši 25 milionů korun, která má
přispět mimo jiné
k trvale udržitelnému hospodaření
v lesích, rozšíření
plochy lesů v regionu a v neposlední
řadě ke zvýšení počtu pracovních příležitostí,“ uvedl
Josef Matějek.
Během posledních čtyř let poskytl
kraj Vysočina vlastníkům i nájemcům lesa ve svém regionu finanční
podporu na hospodaření v lesích
ve výši více než 95 milionů korun.
Téměř 85 procent krajských dotací
šlo na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů a dále na ekologic-

ké a k přírodě šetrné technologie.
Krajská podpora má cíleně přispět
ke konkurenceschopnosti odvětví,
zviditelnění lesnictví a především
zvýšit povědomí o jeho významu
pro společnost, ochranu životního
prostředí a ekonomický rozvoj.
Příspěvky ze strany kraje Vysočina jsou poskytovány na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, sdružování
vlastníků malých
výměr a ekologické a k přírodě šetrné technologie.
V minulosti kraj podporoval i vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, vyhotovení lesních hospodářských lánů v digitální formě,
ostatní hospodaření v lesích nebo
chov a výcvik národních plemen
loveckých psů a loveckých dravců
– tyto oblasti jsou v současné době podporovány přímo státem, tedy ministerstvem zemědělství.
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Vídeň, Vysočina (gg) • Monitorovací výbor Operačního programu
přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–13
schválil na svém prosincovém zasedání ve Vídni 36 z celkem 46
podaných projektů. Úspěšní
žadatelé z Vysočiny získají z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 20 milionů korun, z nichž
velká část je určena
na projekty z oblasti životního prostředí,
jako jsou úspory energií a ochrana zemědělské
půdy. Celkem byla v roce 2008
schválena finanční podpora pro
projekty realizované v kraji Vysočina ve výši cca 113 milionů korun z programu Evropské územní
spolupráce.
Projekty mají podporovat přeshraniční spolupráci ve všech oblastech společenského života a tr-

vale udržitelného rozvoje: podnikání a inovaci, volnočasové aktivity, vzdělávání a trh práce, sociální
a zdravotní témata, institucionální spolupráci, zlepšení regionální dostupnosti a životní prostředí.
Projekty mohou podávat neziskové instituce a subjekty, které ve spolupráci
s rakouskými partnery přispějí k rozvoji příhraničního česko-rakouského regionu. Plné vyčerpání
celkového objemu finančních prostředků určeného pro tento program
ve výši 107,435 milionů EUR považuje Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR za velmi reálné.
Monitorovací výbor stanovil další termín schvalování projektů na
12.–13. 5. 2009, projektové žádosti pro projednání na tomto výboru musí být předloženy nejpozději 27. 2. 2009.

www.kr-vysocina.cz
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NAŠE TIPY
1. únor
7. závod ČMP, náborový a VZ –
VŠE v běhu na lyžích, areál u hotelu
SKI, Nové Město na Moravě, 8.00

2. únor
Jaroslav Hutka, koncert, Malá scéna KD Máj, Pelhřimov, 19.30

4. únor
Naďa Urbánková se skupinou Bokomara, Kulturní dům – velký sál,
Nové Město na Moravě

4.–28. únor
David Mahel – Komiks – malby, výstava, Horácké muzeum,
Nové Město na Moravě

5. únor
Přednáška Mgr. Jaroslava Staňka
o Antonínu Waldhauserovi spojená s komentovanou prohlídkou,
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod, 16.30
Vernisáž výstavy F. B. Zvěřina
(1835–1908), Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, 17.00

předali sbírku
Začíná Zlatá jeřabina Studenti
muzeu holocaustu
Vysočina (kid) • Až do
11. února mohou lidé
posílat své nominace
do tradiční ankety
Zlatá jeřabina. Tu
kraj opět vyhlásil, aby
ocenil nejvýznamnější
kulturní aktivity
loňského roku.
„Do ankety lze nominovat koncerty a festivaly, ediční počiny,
postupové přehlídky pořádané v našem kraji, výsledky
g r a n t ov ý c h
programů
na podporu regionál-

JAK PŘIHLÁSIT KULTURNÍ AKTIVITU DO ANKETY ZLATÁ JEŘABINA:
e-mailem: zlatajerabina@kr-vysocina.cz
poštou: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením na obálce Zlatá jeřabina 2008
webový formulář: www.kr-vysocina.cz, sekce kultura a památky.
Uzávěrka nominací je 11. 2. 2009.

ní kultury a rozvoje muzejních
expozic, modernizace knihoven
a kulturních domů nebo obnovu kulturních památek. Jako inspirace může posloužit přehled
akcí obnovy uskutečněných za finanční
podpory samospráv obcí a kraje Vysočina, který je dostupný
na internetových stránkách kraje,“

10. únor
K utrpení mladého Wernera, hudebně poetický večer, kostel sv. Víta, Pelhřimov, 19.30

11. únor
Michal Pavlíček se skupinou Abraxas, Národní dům, Třebíč, 19.00

14. únor
Blues v Čechovce, Klub Čechovka,
Havlíčkův Brod, 20.00

14.–15. únor
3. Český pohár v běhu na lyžích,
ženy, juniorky, muži, junioři, Ski
areál, Nové Město na Moravě
Závody psích spřežení, Hotel Horník, Tři Studně

19. únor
Jana Koubková, koncert, Malá scéna KD Máj, Pelhřimov, 19.30
Jakub Smolík s doprovodnou skupinou a vokalistkami, koncert,
Společenský dům – divadelní sál,
Světlá nad Sázavou, 19.00
Poutníci, koncert, Národní dům,
Třebíč, 19.00

20. únor
Carmen a Flamenco, Humpolec,
19.30

21.–22. únor
Mistrovství ČR v biatlonu, Ski areál, Nové Město na Moravě

22. únor
Masopust s Podjavořičanem, Telč

26. únor
Slavnosti Bohuslava Martinů
a Franze Josepha Haydna, Kamenný sál zámku, Třebíč, 18.00

27. únor

Michal Pavlíček se skupinou Abraxas, Dům kultury, Žďár nad Sázavou, 20.00

do 1. března
Blanka Šperková – Radost z drátu, šperky, plastiky, kresby, výstava, Horácká galerie, Nové Město
na Moravě
Textil a oděv, Šperk a sklo, výstava, Oblastní galerie Vysočiny,
Jihlava
Svatoslav Krotký – obrazy
a kresby, výstava, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

Pokud někdy navštívíte Novou Říši, nenechte si ujít prohlídku areálu premonstrátského kláštera, který je opětovně obývaný řeholníky, jenž se již od roku
1991 snaží navrátit mu jeho dřívější krásu. Areál kláštera, který
víc než 40 let sloužil jako vojenské skladiště, byl původním vlastníkům navrácen v zcela zdevastovaném stavu. Období posledních
15 let je pro premonstráty érou
nekončících oprav a samozřejmě shánění financí. Jedním z dotačních titulů, které na financování obnovy objektu vlastníci v roce
2008 využili, byl fond EHP/Norska. Z finančních prostředků tohoto programu byla provedena rekonstrukce krovu a střechy jedné
z věží klášterního kostela sv. Petra a Pavla.

Kostel patří mezi nejhodnotnější barokní sakrální stavby na území kraje Vysočina. Jeho výstavba,
ovšem na základech starší stavby,
probíhala od roku 1676 pod vedením stavitele Pavla Weinbergera,
který se podílel i na jiných zakázkách pro premonstrátský řád na
Moravě. Zničující požár výstavbu
nepatrně zpomalil a kostel byl dokončen až v roce 1683, avšak již
pod vedením stavitele Bartoloměje Hasslera.
Interiér kostela překvapí návštěvníka bohatou freskovou výzdobou
pocházející z let 1766–1767, jejíž
autorem je Johann Lukáš Kracker,
člen vídeňské umělecké akademie. Výzdoba zachycuje klíčové
momenty ze života sv. Petra a sv.
Pavla – patronů kostela, zajímavé
figurální alegorie všech čtyř v té

příklad jedna paní z Čech nabídla Stále se hledají předměty z Česka,
kurátorům československý cestov- a to především svatební fotografie
ní pas z roku 1968 s vízem uděle- česko-rakouských párů z doby po
ným tehdejším rakouským velvy- otevření železné opony. Návrhy na
slancem Rudolfem Kirchschläge- exponáty mohou být písemně zaVysočina/Dolní Rakousko (kid) obyvatel,“ radoval se vědecký ve- ponátů zapojili. Získali tak přes ti- rem (pozdější rakouský prezident). slány buď Ústavu Ludwiga Boltz– Doslova stovky exponátů z ro- doucí zemské výstavy Stefan Kar- síc exponátů od fotografií, pohled- Desetitisíce těchto víz byly po po- manna pro výzkum důsledků váldinných archívů obyvatel Rakouska i Čech mohou lidé vidět na Dolnorakouské zemské výstavě, kte- Dolnorakouská zemská výstava 2009: ČESKO • RAKOUSKO • rozděleni – odloučeni – spojeni • duben 2009
rá se od dubna otevírá v dolnorakouském Raabsu, Hornu a poprvé ner. Organizátoři výstavy vyzva- nic, cestovních pasů, dokladů, přes tlačení Pražského jara vydány, aby ky, Wiedner Gürtel 58/4a-5, 1040
i v Telči na Vysočině.
li už v květnu obyvatele Rakouska staré noviny až po osobní vzpomín- československým občanům umož- Vídeň, nebo emailem na: samme„Největší archív leží na půdách a Česka, aby se do velké sbírky ex- ky uprchlíků z let 1945 a 1968. Na- nily vycestovat do Rakouska.
laktion@noe-landesausstellung.at.

Z rodinných archívů

V obci (1. tajenka)
se v minulosti
těžila (2. tajenka)
a nacházely se zde
i (3. tajenka).
Pohádková
postava

Mastná
tekutina

Bývalý
šachový
velmistr

Rostocký
fotbalový
klub
(Německo)

Zákrok
chirurga

Sůl
kyseliny
močové

Slavné vily kraje Vysočina, výstava věnovaná moderní architektuře na Vysočině, Muzeum Vysočiny,
Havlíčkův Brod

Citoslovce
lapnutí

Jméno Chačaturjana

Plemeno

Pytel

Zelenina

Zázrak

1. tajenka



Judský
král

Pečeť kvality

Na jaké
místo

Mravouk
Anglicky
„živý“

Trutnovský
podnik

Krocani

Druh
antilopy

Okolo
Kocour

Určený
k sání

Značka
nákl. aut

Polská
normaliz.
instituce

Filmový
záběr

Kus ledu

Anglicky
„oceán“

Rostlina
zběhovec

3. tajenka

Značka
hliníku

Římských
55

Citoslovce
povzdechu
Značka
barev na
vajíčka

Římských
1001

www.kr-vysocina.cz

Jihlava, Irsko (jis) • Pečetí kvality, tedy nejvyšším oceněním, byl
ohodnocen projekt Střední školy
obchodu a služeb Jihlava Odborné
vzdělávání v Irsku. Projekt byl realizován v letech 2005–2007. Jednalo se o výjezdy manažerů vzdělávání do Irska. Projektu se účastnili zástupci Střední školy obchodu
a služeb Jihlava, Střední průmyslové školy Jihlava a krajského odboru školství, mládeže a sportu. Poznatky z irského odborného vzdělávání byly využity i v krajských
projektech Adaptabilní školy, které
byly financovány z prostředků Evropského sociálního fondu.

Svazek
slámy

Odrůda
pšenice

Romboedr

Druh pepře

Přípravek
na ošetření
nohou

Prvomájová
potřeba

Sice
(knižně)

Stupňování
přídavných
jmen

Anglicky
„eso“

Popěvek

Značka
americia

2. tajenka

Míti
strach

Leknutí

Rámus

Druh
cylindru

Louka

do 31. března

Interpretační
program

Německé
sídlo

Odpočinek

Polní
plošná
míra

Pozornost

Mužské
jméno

Pozdrav

Mozart ve Vídni, Muzeum Vysočiny, Jihlava

Informace jsou převzaté
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době známých světadílů a půvabné květinové motivy. Kostel je vybaven cenným mobiliářem, hodnotné jsou zejména chórové lavice
a kazatelna, jenž jsou zdobené bohatým figurálním a rostlinným dekorem. Nelze si nevšimnout křížové cesty od Františka Bílka a Viktora Förstra.
Prohlídková trasa kromě návštěvy opatského kostela umožní turistům nahlédnout do kaple sv. Anny,
představí jim prelaturu a sály osobností a seznámí je s bohatou klášterní knihovnou, zdobenou výjevy
ze života zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta. K pravidelním návštěvám klášter zve v období od 1. 7. do 31. 8., mimo tuto
dobu pouze
po předešlé Dřevěná vyřezávaná kazatelna
ze 17. století. Foto: archiv kraje
domluvě.

DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA

do 27. března

do 5. dubna

caustu Yad Vashem v Jeruzalémě.
Projekt studenti připravovali od
dubna 2008, kdy začal historický
výzkum a také shánění finančních
prostředků. Během celého léta shromažďovali poznámky, historické artefakty a vzpomínky na
naše židovské spoluobčany. V říjnu započaly práce na grafickém
ztvárnění výsledků bádání, jehož
část jako dárek vezli do Izraele.
V létě se také setkali se svými izraelskými protějšky, kteří přiletěli
plnit svou expedici na Šumavu.
Expedici, historický průzkum
a vyhotovení panelů podpořil kraj
Vysočina, město Světlá nad Sázavou a ředitel světelské uměleckoprůmyslové akademie Jindřich
Vodička.

Jedinečná sakrální památka

Koncert Buttulova smyčcového
tria, sokolovna, Chotěboř, 18.00

28. únor

popsal krajský radní pro kulturu
Tomáš Škaryd (ČSSD).
Loni se ankety na základě nominací účastnilo 322 kulturních počinů, z toho 229 v kategorii kulturní
aktivita a 93 v kategorii péče o kulturní dědictví. „Věříme, že letos se
anketa setká s ještě větším zájmem
veřejnosti o kulturní vyžití v našem
kraji. Z došlých nominací bude následně vybráno 60 kulturních počinů, tedy 30 z každé kategorie, které se následně budou ucházet o přízeň veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina,“ doplnil Tomáš Škaryd.

Vysočina, Izrael (mš, dd) • Pět
studentů Gymnázia Světlá nad
Sázavou, účastníků Programu
pro mládež Cena vévody z Edinburghu (Program EDIE), strávilo
dva týdny na expedici v Izraeli.
Během výpravy zdolávali náročný terén a nástrahy neznámé krajiny v Golanských výšinách či
Negevské pouště. Byli součástí
větší skupiny účastníků programu, neboť celá akce probíhala
jako spolupráce mezi Gymnáziem Světlá nad Sázavou a Gymnáziem J. V. Jirsíka v Českých
Budějovicích. Studenti mimo jiné navštívili i historické památky v Jeruzalémě a bývalý kibuc.
V rámci projektu Zmizelí sousedé slavnostně předali shromážděné dokumenty v muzeu holo-

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z FM EHP/NORSKA

6.–8. únor
Český pohár v běhu na lyžích, Ski
areál, Nové Město na Moravě

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Nelibá
vůně

Pomůcky:
ace, emulátor,
hansa, Hude,
pala, Poros

Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do 15. února. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny. Můžete
využít i emailovou adresu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: První
zmínky o Třebíči sahají až do roku
1101, kdy se moravská údělná knížata
Oldřich brněnský a Litold Znojemský
založila benediktinský klášter.
Výherci z minulého čísla I. Strnadová, Třebíč, Š. Čermáková, Praha 9
a P. Dokulilová, Římov-Stařeč získali
mapu Vysočiny, čepici a šátek v krajských barvách.
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Úsměv navzdory i díky osudu
Jedinečný příběh sportovce z Vysočiny, kterého hokej zranil i naučil bojovat o každou minutu spokojenosti do poslední chvíle
Trenérem české
reprezentace sledge
hokeje
„Když jsem hrál hokej, nepřemýšlel jsem o tom, jestli bych někdy
chtěl trénovat, bavil mě hokej jako hráče, ale pak se stalo pár věcí,
které mě nasměrovaly tak, že jsem
se najednou ocitl u toho sledgehokeje, a taky jsem na začátku nevěděl jestli mě to bude bavit, přemlouvali mě skoro rok. Až po dvou
letech mě to opravdu chytlo, postavil jsem si reprezentační tým, který
už něco dokázal, kluky to baví, mě
taky, probojovali jsme se mezi světovou elitu... Teď připravujeme MS
ve sledgehokeji skupiny A poprvé
u nás v Česku. Kraj v Ostravě nám
vyšel maximálně vstříc a snad nastavíme takovou laťku, že to bude
i pro všechny ostatní země vzorem.
Ono se řekne Amerika.. ale když
jsme tam byli loni na mistrovství
světa, hráli jsme v takové kůlničce na dříví ...bejt asi 10 vozíčkářů
v šatně na osmi metrech čtverečních – to je trošku masakr...My to
chceme pojmout úplně jinak, takže to bude opravdu prestižní – největší akce vůbec postižených sportovců v České republice... a chceme ukázat našim lidem, jak to hrají
státy, kde se hraje sledgehokej dvacet třicet let. Mají náskok a my se
snažíme je nějakým způsobem dohnat, úspěchem je už to, že jsme se
po těch pár letech dostali do skupiny A – mezi těch osm nejlepších
týmů světa, a doufám, že to bude
pro naše lidi dobré srovnání, uvidíme... Naším snem a cílem je probojovat se z Ostravy na paraolympiádu ve Vancouveru...doufám, že
se nám to nějak povede, že to třeba
umlátíme čepicema...“

a rádi něco dlouze řeší, a s tím teda mám problém.
V současné době mě mrzí to, že se
nemůžu postavit proti kamarádům,
kteří teď hrají v první lize a se kterými jsem vyrůstal ... asi v osmnácti letech jsme se rozprchli různě po
republice a po světě a teď se začínají sem v tom zralém věku vracet,
velice rád bych si proti nim zahrál,
pořád tam je taková ta zdravá vyhecovaná soupeřivost mezi starýma kamarádama, v žádným případě bysme si to nedarovali.“

Boj s nemocí
„Díky rehabilitaci jsem se dostal až na to, že vlastně můžu
v rámci možností žít...neříkám, že
je to sranda, rozhodně to není nic
jednoduchého ...a furt doufám, že
něco přijde, že ty český hlavy na
něco přijdou, že se ještě postavím na vlastní nohy, už jsem o nějakých prvních vlaštovkách slyšel, třeba to uspíší a bude to co
nejdřív a klidně se mohu v tom
stát i pokusným králíkem v nějakém experimentu v oblasti míchy,
a pokud to bude záležet na mé trpělivosti, na mé snaze, na mé bojovnosti a na mé píli, tak si myslím, že to zvládnu...“

Třebíč – domov, rodina
„V Třebíči se cítím doma. Třebíč mě nějakým způsobem
nadchla....
Nevím přesně čím, ale je to tu
především přátelský a vstřícný, aspoň já mám takovou zkušenost. Asi jsem potkal jenom
ty správný, skvělý lidi.... Obrovskou roli ve vztahu k Třebíči
ovšem sehrála především Radka a to, jak mě v celé rodině přijali. Narození Klárky pochopitelně mnohé změnilo, vše se točí kolem ní, byla chtěná, čekalo
se na ni, tak si to teď užíváme.
Když se to tak vezme, jsem vlastně šťastný člověk. Měl jsem nějaké období, kdy to stálo opravdu za... , ale nějakým způsobem
jsem se z toho vyhrabal a teď
jsem vlastně opravdu docela
šťastnej.“
Takže happyend? Happy svým
nelehkým způsobem určitě ano.
End určitě ne. Tomáš hledí se
svým typickým úsměvem dopředu – za dalšími cíli. Ve sportu,
ve své touze po dalším zlepšení
svého porouchaného těla, v osobním životě. Hodně štěstí...

Dva světy
„Poznal jsem dva světy – ten hokejový a ten jako běžný – normální. V tom hokejovým je to takový přímý, vše se musí vyřešit okamžitě, spoleháte jeden na druhýho, je to kolektivní hra, nemůžete
Třebíč (hel) • Od první chvíle, kdy jsem Tomáše Zelenku poznal, mě na něm
být naštvanej na kamaráda tejden
zaujala zvláštní věc. Téměř nepřetržitý příjemný úsměv v povytažených
nebo čtrnáct dní kvůli tomu, že
udělal něco ne podle vašich předkoutcích úst. I jeho jiskřící bystré oči jako by se taky stále usmívaly. Přitom
stav, pak by ten manšaft nefungoznám mnoho pernamentně kyselých tváří s neporovnatelně lehčím údělem.
val, všichni musí mít před sebou
A Tomášovy oči musely překonat časy, kdy byly na dlouho hodně pohaslé.
jasno, musí vědět, na čem jsou...
Jeho osud je znám – taletovaný hokejista, v roce 2001 po nevybíravém zákroku Kdežto tady v tom běžném životě je to takové moc diplomaticprotihráče ochrnul, od pouhého ležení se statečně probojovával k částečné
ké, hodně řešení věcí se odsouvá,
soběstačnosti na vozíku. Dnes i řídí auto, je funkcionářem a trenérem české
neřekne se nic na rovinu a s tím
reprezentace ve sledge hokeji, dokončuje vysokou školu, v létě 2007 se oženil
mám trošičku problém – se v tom
adaptovat. I jako funkcionář nes Radkou, v říjnu loňského roku se jim narodila dcera Klárka.
návidím dlouhé schůze, já bych
byl, se to povedlo nějak nastar- mám jich hodně ve všech mís- to někdy shodil ze stolu během
Hokejové štace
tovat. A že jsem si to prožil až tech, kde jsem působil, a mnozí třiceti vteřin a našel bych nějaké
„Já jsem do Třebíče přijel v ro- od té druhé ligy – jenom dobře... mi v těžkých chvílích hodně po- rychlé konstruktivní řešení...ale
ce 1997 za hokejem. V té době Mám taky štěstí na kamarády... mohli.“
jsou lidi, kteří se rádi poslouchají
byl třebíčský tým z devadesáti
procent složen z Třebíčáků a jako posily jsme sem přišli dva nebo tři lidi. Nebylo lehké proniknout do toho manšaftu. Nakonec nás kluci vzali a vytvořili
jsme podle mne znamenitý tým.
Hrál se tady výborný hokej, doma se neprohrávalo a diváci vytvářeli skvělou kulisu.Velice rád
na to vzpomínám, mě ten hokej
tady prostě bavil...Ovšem já rád
vzpomínám na všechny své hokejové štace. Mé začátky v rodném
Litvínově – parta skvělých kluků. I ten rok v Kanadě byl hodně
zajímavý, jiná kultura, jiná mentalita lidí, byl jsem rád, že jsem
tam aspoň tu sezónu mohl odehrát. Byl jsem tam ve výběru té
juniorské ligy, měl jsem nabídky na spousty univerzit, ale bohužel mě zranili, měl jsem špatné pojištění a musel jsem zpátky domů. Ocitl jsem se v druhé lize v Děčíně...ale nakonec
zaplaťpánbůh za to, první místo v tabulce, výborný hokej. Měl
jsem štěstí, že všude, kde jsem
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Sledge hokej je modifikací hokeje pro handicapované sportovce, kterým speciální saně a hokejky umožňují pohyb po ledové ploše. Do České republiky vstoupil na prahu 21. století a během krátké doby si získal oblibu bezmála 100 tělesně postižených lidí. Na podporu českého sledge hokeje vznikla v roce 2004 Česká sledge hokejová asociace,
která řídí chod české ligy a české státní reprezentace. Doposud největším úspěchem našich sledgemanů je stříbrná medaile z MS skupiny B
2008 v Bostonu, která znamenala postup do elitní skupiny A a katapultovala nás tak mezi světové sledge hokejové velikány. Mistrovství
světa skupiny A se bude konat na jaře v Ostravě.
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