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Milí čtenáři,
mohlo by se zdát, že
v lednu žila Vysočina
především veletrhem
cestovního ruchu Regiontour a světovým
biatlonovým šampionátem. Z mého pohledu
má stejnou váhu důležitosti i vyhlášení letošních výsledků soutěže
talentů PROFI GO 2012, TOP GUIDE junior 2012
a REGION REGINA 2012. Do těchto odborných
soutěží pro studenty cestovního ruchu nebo
průvodcovství se letos přihlásilo 85 soutěžících
z celé České republiky. Museli před odbornou
porotou prokázat pohotovost, znalosti zeměpisu, historie, kultury, literatury, ale třeba i sportu
a politiky a především cizích jazyků.
V kategorii PROFI GO 2012 získal zvláštní
cenu poroty za vynikající ústní projev sedmnáctiletý Jiří Hanus, student Školy ekonomiky
a cestovního ruchu, SSOŠ Žďár nad Sázavou.
Jeho spolužák Otakar Pešek byl zlatý v soutěži
TOP GUIDE junior. Ve stejné kategorii pak porota věnovala svou zvláštní cenu za průvodcovský
projev Gabriele Linhové ze Školy ekonomiky
a cestovního ruchu v Jihlavě.
Studentům, jejich rodičům i pedagogům patří velké poděkování za reprezentaci regionu
a do dalších ročníků přání opět velkého soutěžního elánu.
Marie Kružíková (nez. za ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast školství, mládeže a sportu

Je načase
řešit odpady.
Na stole je ZEVO
V těchto dnech se seznamují zástupci obcí spolupracujících na přípravě integrovaného systému
nakládání s odpady v Kraji Vysočina se zněním
směrné části dokumentace integrovaného systému nakládání s odpady na území Kraje Vysočina.
Dokument obsahuje doporučení, jak řešit budoucnost odpadů vyprodukovaných na území regionu.
Producentem neboli původcem komunálních odpadů, který je zodpovědný za řešení budoucnosti
nakládání s komunálním odpadem, jsou města
a obce. Prognóza vývoje produkce komunálního
odpadu není příznivá. „Vývoj produkce komunálních odpadů má mnoho neznámých, na základě
zkušeností z let minulých lze předpokládat, že
produkce odpadů bude mírně narůstat. Zatímco
v roce 2010 vyprodukoval region Vysočiny přes
222 tisíc tun komunálního odpadu, v roce 2020 to
bude podle propočtu odborníků přes 278 tisíc tun,
což je zhruba o čtvrtinu více. Čísla za Vysočinu
v roce 2020 se blíží k dnešní produkci vyspělých
zemí EU,“ upozorňuje Zdeněk Ryšavý (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.

Každý občan Vysočiny
vyprodukoval v roce 2011
cca 400 kg odpadu.
Podle propočtů vyprodukuje
v roce 2020 každý občan ČR
cca 560 kg odpadu.
Pro 704 obcí Kraje Vysočina je nalezení vhodného způsobu budoucího nakládání s komunálním
odpadem klíčové, především s ohledem na nákladově efektivní a dlouhodobě udržitelná řešení otázek
odpadového hospodářství. Zároveň tak podpoří i plnění cílů a závazků stanovených Českou republikou
a Evropskou unií.
Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Kraji Vysočina v návrhu řešení počítá do budoucna s předcházením vzniku komunálních odpadů a maximalizací separace všech jeho využitelných
složek, s vytvořením integrované a přiměřené sítě
zařízení k nakládání s komunálními odpady i se
zvýšením materiálového využití a přímým energetickým využitím směsných komunálních odpadů.
Pokračování na straně 4
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V březnu budou bydlet
Finišují práce na domově
pro seniory ve Ždírci
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Řešení odpadů
Jedná se o výhodách ZEVO
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Skutek roku startuje
Třetí ročník ankety vyšle vítěze
do Rakouska
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Biatlon v Novém Městě n. M.
Ve Světovém poháru za ČR
bodovali pořadatelé

Nový veletržní stánek Vysočiny
zval, nabízel, reprezentoval
I letos byl na největším
tuzemském veletrhu
cestovního ruchu
Regiontour Brno
ohniskem pozornosti
návštěvníků stánek plný
nápadité prezentace
Kraje Vysočina.
Nabídku na strávení aktivní dovolené
pro tuzemské i zahraniční hosty spolu
s krajem nabídla i další čtyřicítka regionálních spoluvystavovatelů.
„Chtěli jsme ukázat Vysočinu jako
region s originální nabídkou pro aktivní cestovatele a především pro rodiny
s dětmi,“ přiblížil na tiskové konferenci
první den veletrhu radní kraje Vysočina
pro oblast kultury a cestovního ruchu
Tomáš Škaryd (ČSSD).
Možnosti a nabízené aktivity obsahuje široká škála tiskovin, jen namátkou nově vydané Adrenalin na Vysočině, Zima na Vysočině zase přináší
přehled upravovaných běžeckých tras
na Vysočině, unikátní možnost pro
koňáky popisuje brožura Vysočinou
v sedle s přehlednými mapami nově vybudovaných hipotras, ale i další.
Představení Vysočiny na Regiontouru
v Brně přitom svou koncepcí kopírovalo Světový pohár v biatlonu, jednu z největších sportovních událostí České republiky roku 2012, který se ve stejnou
dobu konal v Novém Městě na Moravě.
Kromě tréninkové biatlonové střelnice
si zájemci mohli vyzkoušet i běžecký trenažér, na vlastní kůži prožít hromadný
biatlonový start nebo si odžít jedinečnou
atmosféru cílové rovinky, i když v trochu
netradičním scénickém podání.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Stánek Kraje Vysočina se proměnil v část biatlonové tratě, návštěvníci mohli vyzkoušet tréninkové biatlonové střelnice a běžecký trenažér.

V letošním roce se v expozici Kraje Vysočina prezentuje také účast
partnerského regionu Champagne-Ardenne z Francie nebo projekt Muzeum 4U, který je doma v Muzeu
Vysočiny Pelhřimov. Jedná se o multimediální projekt elektronického průvodce v několika světových jazycích,
jenž využívá tchajwanskou technologii umožňující stahovat do inteligentních telefonů veškeré informace o daném místě nebo aktivitě.

Regiontour není pro Vysočinu v roce
2012 jedinou plánovanou veletržní prezentací. Pošesté se letos Kraj Vysočina
na jaře představí na mezinárodním realitním a investičním veletrhu Real Vienna, který je zaměřený na střední, východní a jihovýchodní Evropu a koná
se každoročně ve Vídni. „Své projekty a služby tu nabízejí vystavovatelé
z více jak dvaceti čtyř zemí, vždy se registruje více než sedm tisíc návštěvníků
z řad makléřů, developerů, investorů

a finančníků,“ představil vídeňský veletrh radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský (ČSSD).
Veletrh pořádá rakouská společnost
Reed Exhibitions a Kraj Vysočina se ho
pravidelně účastní od roku 2006. Souběžná prezentace Vysočiny na dalším
veletrhu, v holandském Utrechtu, probíhá na společném stánku ČR pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu – Czechtourism.
text: Lucie Pátková foto: Libor Blažek

Prvním miminkem Vysočiny v roce 2012 je Ema z Jihlavy
Prvním letošním miminkem narozeným v Kraji Vysočina je Ema Hlízová
z Jihlavy. Holčička přišla na svět v Nemocnici Jihlava na Nový rok ve čtyři
hodiny a šest minut ráno, vážila 3200 g
a měřila 50 cm. Datum narození 1. ledna 2012 bude mít ve svém rodném listě také Jorik Walter, který se narodil
už ve 2 hodiny 50 minut v havlíčkobrodské nemocnici a bude se svými rodiči žít v Praze. Prvenství nelze upřít
ani Eliášovi z Třebíče. Ten se narodil
v Brně ve 3.25, a protože to bylo o pár
týdnů předčasně, bude patrně z trojice
prvních vysočinských miminek největší
bojovník.
V pondělí 2. ledna malou Emu navštívili v jihlavské porodnici hejtman
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) a radní
Kraje Vysočina Martin Hyský (ČSSD).
Od kraje maminka Emy Alena Hlízová

Ema Hlízová v náručí maminky Aleny prospala celou gratulaci radního Martina
Hyského a hejtmana Jiřího Běhounka.

dostala finanční dar 10 000 korun, který podle jejích slov rodina využije na nákup novorozeneckých potřeb. Zlatý
šperk se znamením zvěrokruhu bude
nosit Ema. Doma na ni čeká šestiletý
bráška Jakub. Na sestřičku se podle maminky těší a slibuje, že bude pomáhat
s hlídáním. Emička se podle maminky
měla původně narodit na Štědrý den.
Na Nový rok se v jihlavské nemocnici narodilo ještě jedno miminko. Filip F.
poprvé vykoukl na svět ve 13.26. Nejblíže přelomu roku byla Kateřina H.,
která se narodila na Silvestra ve 23.49.
Vedení Kraje Vysočina dodržuje tradici
vítání prvního občánka od roku 2002.
V havlíčkobrodské nemocnici se tehdy vteřinu po půlnoci narodil Vojtěch
Ostatnický. Byl prvním novoročním dítětem Vysočiny i celé republiky.

text a foto: Eva Vorálková
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Návrh zákona
o státním rozpočtu je jeden z nejvýznamnějších
zákonů, které parlament schvaluje.
Současný návrh
na rok 2012 měl
být odpovědí na to, že krize z roku 2009
se vrací.
O variantách, které připravili na žádost vlády ekonomičtí experti, byla odmítána politická debata. Přitom krizový
scénář stagnace ekonomiky (0 % HDP)
není jen z dílny NERV, ale tuto trajektorii
mají za nejpravděpodobnější i ČMKOS,
Asociace podnikatelů a celá řada nezávislých ekonomických institucí, takže
nejde jen o opoziční bubáky a škarohlídy. Za této situace je absurdní odmítat debatu o odpovídající hospodářské
a rozpočtové strategii. Alternativy té dosavadní existují a v EU i v jiných zemích
o ní otevřeně mluví.
Nikdo rozumný nebude volat po marnotratné rozpočtové expanzi. Redukovat
rozpočtovou politiku na minimalizaci výdajů ale nestačí. Víra, že se lze proškrtat
ke stabilitě, nemá reálné základy.Výdaje
mají podle plánu stagnovat, ale při inflaci pravděpodobně kolem 3–4 % vlastně
reálně klesají. Poptávková inflace nehrozí, lidé nemají peníze – cenovou hladinu
zvedáme především daňovými opatřeními. A tak při tomto znehodnocení výdajů
za stejné peníze nezaplatíme totéž, co
v už seškrtaném rozpočtu z roku 2011.
Na veřejných zakázkách se přesto
plýtvá vesele dál, ale územní samospráva dotuje výkon státních kompetencí
z více jak 20 % a zdravotní pojišťovna
musí dotovat státní pojištěnce dokonce
z asi 60 %. To destabilizuje jak pojišťovací systém, tak chod obcí a měst. Varianta stagnace ekonomického vývoje
v ČR znamená výpadek rozpočtových
příjmů proti plánu o 40–50 miliard. To
nevykompenzuje ani další zvýšení DPH,
ani uvažované zvyšování spotřebních
daní (tabák, alkohol). Rezervní polštář,
který v letech 2010 a 2011 byl na dluhové službě, bohužel při problémech evropského finančního sektoru už nemusí
být použitelný. Dominový efekt z rozkolísaných významných bank může zvýšit
cenu financování dluhu i v ČR.
Zdeněk Dobrý,
zastupitel Kraje Vysočina za KSČM

Zlatá jeřabina –
Cena Kraje Vysočina
za kulturní počin
roku 2011 – nominace
Kraj Vysočina vyhlašuje 8. ročník veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní počin roku,
jejímž cílem je propagovat kulturní dění v našem regionu a upozornit
na širokou žánrovou škálu aktivit,
které v loňském roce oslovily naše
občany. Anketa zároveň zviditelňuje
úsilí, které je spojené s péčí o bohaté
kulturní dědictví kraje a také slouží
jako motivace organizátorů k dalším
aktivitám a vlastníků k účinnější péči
o kulturní památky.
Anketa „Zlatá jeřabina 2011“ se
tradičně člení na 2 kategorie: Kulturní
aktivita a Péče o kulturní dědictví.
Do 3. února 2012 je možné zasílat
nominace kulturních počinů do ankety. Základní podmínkou je, aby se daný
počin uskutečnil v roce 2011 na území
Kraje Vysočina. Nominovat lze třeba
zajímavé koncerty, festivaly, divadelní a hudební přehlídky, ediční počiny,
muzejní expozice a výstavy či v loňském
roce uskutečněné obnovy nemovitých
památek.
Nominace je možné zasílat elektronicky prostřednictvím nominačního formuláře, který je k dispozici na www.kr-vysocina.cz (tematická stránka kultura
a památky), dále pak na adresu zlatajerabina@kr-vysocina.cz, nebo písemně
na adresu Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina 2011“.
text: Iva Doležalová

Domov pro seniory Ždírec
finišuje první stavbu
V současné době Kraj
Vysočina přebírá stavbu
rekonstrukce staré budovy
Domova pro seniory Ždírec.
„Opravenou budovu
vybavíme nábytkem
a do konce března chceme,
aby byli klienti v této
budově nastěhovaní,“
uvedl Petr Krčál (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro
oblast sociální.
V rekonstruované budově vzniklo z původně stopadesátimístné kapacity nově
53 míst. Zlepší se tak komfort ubytování. Rekonstrukce pavilonu stála zhruba
63 milionů korun a nyní probíhá stavba
zcela nového pavilonu určeného ke speciální péči o klienty s Alzheimerovou
chorobou.
Nový pavilon za asi 65 milionů bude
mít kapacitu 60 lůžek. U obou staveb činila státní dotace z MPSV ČR 70 % nákladů
a 30 % je dotace z prostředků Kraje Vysočina s tím, že kraj navíc financuje veškeré
vnitřní vybavení. Do opravené budovy přijde vybavení za 10 milionů korun, náklady na vybavení nové stavby se vyšplhají na
15 milionů korun. Nová budova by měla
být dokončena do června až července tohoto roku. Stěhování proběhne na etapy. „Počítáme, že v září či říjnu dokončíme kompletně stěhování domova ve Ždírci a v té
době bychom už měli mít dokončený celý

Zastupitel Kraje Vysočina Stanislav Cejpek (ODS) a Martina Matějková, ředitelka DPS Ždírec, při testování speciálního vybavení, kterým
budou zařízeny nové pokoje v novostavbě.

areál,“ dodal Petr Krčál s tím, že kraj dokoupil od obce ještě další pozemky v areálu.
„Bude tam tzv. víceúčelová zahrada pro lidi
s Alzheimerovou chorobou a zbytek areálu
bychom chtěli otevřít pro veřejnost,“ sdělil
Petr Krčál. Podle jeho slov by z areálu měly
zmizet okolní betonové zdi. „Plánujeme
tam vytvořit dětský koutek s prolézačkami pro děti a chceme, aby do parku chodili i běžní lidé, veřejnost,“ dodal Petr Krčál.

Na území Vysočiny je nyní 24 domovů pro seniory s kapacitou 2325 lůžek.
Domovů se zvláštním režimem pro lidi
s demencí je 14 a celkem je zde k dispozici 465 lůžek. Příspěvkových organizací
Kraje Vysočina zabývajících se péčí o seniory je celkem 11 s kapacitou 1246 lůžek. Ve Ždírci dojde k navýšení kapacity
pro lidi s demencí, dříve tam bylo 30 těchto míst a v novém pavilonu jich bude 60.

„Obecně bychom potřebovali navýšit kapacitu minimálně jednou tolik. Tento problém u starých lidí stále narůstá. Dokud
nebude v platnosti nějaká celostátní koncepce, která by pomohla tomu, aby tito
lidé mohli zůstávat doma a využívat terénní služby, tak bude stále přibývat lidí, kteří
se budou hlásit do domovů pro seniory,“
uzavřel Petr Krčál.
text: Eva Vorálková foto: archiv Kraje Vysočina

Konference ke správnímu řádu
Kraj Vysočina ve spolupráci s Právnickou
fakultou Masarykovy univerzity v Brně
připravil na 2. a 3. února 2012 už šestý
ročník konference věnované správnímu
řádu a jeho aplikaci v činnosti krajských
úřadů. Konferenci pod záštitou Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, zahájí
veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský.

Vedle uplatňování správního řádu v každodenní praxi krajských úřadů budou
uznávaní odborníci z akademické sféry, správní justice či legislativy a zástupci
krajských úřadů diskutovat i o souvisejících procesních úpravách, jež frekventovaně nacházejí své místo v praxi územní
veřejné správy.
text: David Marek

Včelaři bojují
proti moru
Chovatelé včel na Vysočině letos museli zlikvidovat kvůli šíření moru včelího plodu desítky včelstev a vybavení za řádově miliony korun. „K odhalení výskytu moru může
pomoci mnohem častější vyšetření včelstev
a dále dobré povědomí chovatele o šíření,
klinických příznacích, ale i o prevenci a zásadách, které je třeba dodržovat při zjištění
nákazy,“ uvedl Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Pro včelaře
z Vysočiny přednášel začátkem ledna spolu
s Josefem Běhalem ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Včelí mor sice není nebezpečný pro
člověka, mezi samotnými včelami se ale
rychle šíří. Nakažené chovy se nedají léčit a musejí se včetně úlů spálit. „Včelaři
nesmějí z napadeného úlu prodávat med,
a tím pádem přicházejí i o peníze. Kraj
proto vítá veškeré aktivity okresních organizací, které podrobně mapují akce výskytu této nebezpečné choroby včelstev a pomáhají tak předcházet ještě větším

Radní Kraje Vysočina Petr Krčál navštěvuje domovy pro seniory pravidelně, problémy
s jejich financováním řeší na krajské i vládní úrovni.

Evropský rok aktivního stárnutí
doprovodí v kraji různé akce
ztrátám,“ uvedl Josef Matějek (ČSSD),
krajský radní pro oblast zemědělství.
S dotačními možnostmi v oblasti včelařství se chovatelé mohou seznámit v časopise Včelařství č. 4.
text: Jitka Merunková foto: fotolia.com

Včelařství na Vysočině
Okresy

Rok 2009
Chovatelé

Rok 2010
Včelstva

Chovatelé

Včelstva

Jihlava

615

6663

596

7131

Třebíč

931

12 272

885

12 663

Žďár nad Sázavou

1075

9475

992

9643

Havlíčkův Brod

866

9672

847

10 126

Pelhřimov

733

7732

711

8233

Celkem

4 220

45 814

4 031

47 796

Zdroj: Český svaz včelařů

Budíček nad falešným
státním rozpočtem 2012

www.kr-vysocina.cz

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Na Vysočině se uskuteční
během roku řada akcí pro odborníky
i samotné seniory. Slavnostní zahájení
Roku aktivního stárnutí otevře 26. ledna v sídle krajského úřadu konference
věnovaná aktivnímu stárnutí na Vysočině a mezigenerační solidaritě. „Mezi
další plánované aktivity patří vydání
stolního kalendáře nejen pro seniory
s úkoly na trénování paměti, setkání
seniorů a dětí z dětských domovů, rozšíření Univerzity třetího věku do Pelhřimova, setkání seniorů a osob se zdravotním postižením,“ vyjmenovává Petr
Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí.
Jednou z aktivit bude i přijetí koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina. „Celý minulý rok jsme pracovali

na analýzách. Koncepce bude mít na každý rok takzvaný akční plán,“ dodává
Petr Krčál. Kraj bude v rámci koncepce
pracovat i na spuštění tzv. seniorských
karet. Ty budou, podobně jako rodinné karty, nabízet systém slev. „Máme
zpracovaný i evropský projekt – spolupráci s Rakouskem. Chceme začít tím,
že bychom nasmlouvali poskytovatele
z řad sociálních služeb, zdravotnictví,
pojišťovnictví, kultury a volného času,
kteří by poskytovali slevy na základě
předložení této karty,“ vysvětluje Petr
Krčál. Karta by měla být zdarma a aktivity podpoří rozpočet Kraje Vysočina
a rozpočet EU. Pro letošní rok budou
karty stát dva miliony korun z rozpočtu kraje. „Počítáme se spuštěním karet
od poloviny letošního roku,“ upřesňuje
Petr Krčál.
text: Eva Vorálková foto: archiv Kraje Vysočina
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Byl to přece jen dobrý rok, vzpomínáte si..?
Rok plný výročí
Při ohlédnutí za rokem
2011 musíme říct, že byl
bohatý na výročí. I můj
loňský pracovní kalendář hovoří o tom, že
jsme se tedy opravdu nenudili. Ale krátce ke zmíněným výročím – určitě nezmíním
všechna – rád připomenu 155. výročí úmrtí
spisovatele, novináře, básníka a satirika Karla
Havlíčka Borovského, 100. výročí narození
dirigenta a hudebního skladatele Gustava
Mahlera, 60. narozeniny operního pěvce Petra Dvorského oslavené velkolepě koncertem
v zámeckém parku v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo 20. výročí fungování letecké zdravotnické záchranné služby.
A pro připomenutí jen heslovitě několik zajímavostí, které budou spjaty s rokem
2011: Titul Vesnice roku Kraje Vysočina získala Domamil, sportovcem Kraje Vysočina
byl vyhlášen skvělý jihlavský kuželkář Jan
Kotyza, v Nemocnici Jihlava se nám podařilo rozjet projekt eAmbulance umožňující
elektronické objednávání do ordinací, novoměstský horolezec Radek Jaroš zdolal svou
dvanáctou osmitisícovku a na dráze v regionu začaly jezdit první nové vlaky za evropské peníze. Kraj Vysočina získal ocenění
Otevřeno za transparentní informace k veřejným zakázkám a mimo jiné se zařadil
i mezi Českých 100 nejlepších firem, a to
i díky svým dopravním a investičním akcím.
Ještě připomenu nová výjezdová stanoviště
zdravotnické záchranné služby, rodinné bydlení pro klienty ústavů sociální péče nebo
nový pavilon urgentní a intenzivní péče
Nemocnice Jihlava... a to byla jeho realizace
na začátku roku 2011 skutečně ohrožena
důsledky protestní akce lékařů s názvem
Děkujeme, odcházíme! I to byl rok 2011.
Pevné zdraví, domov plný pohody a stálý
smysl pro humor čtenářům krajských novin,
obyvatelům i návštěvníkům Kraje Vysočina,
kolegům zastupitelům a všem pracovníkům
příspěvkových organizací Kraje Vysočina přeje
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Zemědělství na Vysočině
není jen o bramborách
Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství roku 2011 shrnu
pro čtenáře měsíčníku
Kraj Vysočina do několika bodů. Bude to
stručnější a především
výstižnější. Jsem si však jist, že nikoli úplně
všechno:
 Kraj podpořil 54 miliony korun výstavbu
a obnovu vodohospodářské infrastruktury
 Kraj rozdělil 25,5 milionu korun mezi
870 žadatelů na hospodaření v lesích
 Téměř milion korun od kraje umožnil zemědělcům, lesníkům, zahrádkářům, chovatelům a včelařům uspořádat desítky výstav
a prezentací
 Už 100 km silnic je bezpečných zvěři i řidičům díky osazení pachovými ohradníky.
Na projektu kraj spolupracoval s Nadací
pojišťovny Generali
 I na území kraje se slavil Světový den
vody a Mezinárodní rok lesů
 Na podzim finišovala sanace skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách
 Pokračuje projekt Čistá Želivka a přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem
 Kraj Vysočina a Agrární komora ČR podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci.
Stalo se tak na tradičních Bramborářských
dnech v Havlíčkově Brodě
 Poprvé se uskutečnil společný Agrární
a potravinářský den Kraje Vysočina.
Josef Matějek, radní pro oblast
lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Investujeme
a dáváme práci
Kraj Vysočina patří již
podruhé mezi Českých
100 nejlepších. Zatímco v roce 2010 byla
Vysočině udělena oborová cena za dynamický růst, v roce minulém
jméno Kraje Vysočina figuruje mezi lídry

v oblasti dopravy a stavebnictví. Toto ocenění fakticky potvrzuje správnost rozhodnutí krajské samosprávy investovat do péče
o majetek. Každoročně jsou dokončeny
opravy nebo novostavby budov za téměř
miliardu korun. V roce 2011 se Kraji Vysočina podařilo dokončit stavbu Pavilonu pro
matku a dítě Nemocnice Třebíč a Interního
pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě – v obou případech za důležité podpory Regionální operačního programu. Další
evropské peníze pomohly při zateplování
budov nemocnic v Pelhřimově a Jihlavě.
Stavíme i pro seniory – nový Domov jsme
na jaře otevřeli ve Velkém Meziříčí. Dokončili jsme rekonstrukci kuchyně a domova
mládeže v Moravských Budějovicích a generální opravou prochází muzejní prostory
zámku v Třebíči.
A ještě pár řádků o dopravních stavbách.
Letos jsme do modernizace a údržby silniční
sítě z krajské kasy, evropských fondů a státního rozpočtu poslali téměř miliardu korun
– dnes má podobu např. modernizovaných
úseků silnice mezi Pelhřimovem a Jihlavou,
průtahu Žďírcem nad Doubravou nebo mostu v Úsobí a Cibotíně.
Libor Joukl, náměstek hejtmana
pro oblast dopravy a majetku

Evropa nabízí,
my čerpáme
V roce 2011 jsme naplno rozjeli přípravu
na další programové období Evropské
unie 2014–2020. Kdo
je připraven, nebude
překvapen. Základním
podkladem při vyjednávání zájmů Kraje
Vysočina v připravovaných sektorových či
regionálních operačních evropských programech bude nový strategický materiál
s názvem „Strategie Kraje Vysočina 2020“.
Dokument vychází především z místního
rozvojového potenciálu a stanovuje regionální prioritní témata, která pro region
představují posílení konkurenceschopnosti
regionu. Tato strategie navazuje na „Program rozvoje Kraje Vysočina“, jehož aktualizace byla krajským zastupitelstvem schválena v prosinci 2011.
V roce 2011 jsme nezaostávali ani v přípravě a realizaci investičních i neinvestičních
projektů podpořených z různých operačních
programů v řádech stovek milionů korun.
Rok 2011 byl také rokem úspěšného pokračování zavedených aktivit místní Agendy
21, jakými jsou Den bez aut, hledání Skutků
roku nebo jarní úklid přírody od odpadků
pod názvem Čistá Vysočina. Naopak zcela
poprvé jsme nabídli cyklus školení Minimum
starosty, kterým prošlo 537 zastupitelů z našeho regionu. Mezi nejúspěšnější veřejné
akce pak patřil již tradiční Veletrh regionálních produktů. Letos se představilo 55 producentů a nejprodávanějším artiklem se staly
uzeniny, pivo, čokoládové speciality a biozelenina. Pro velký úspěch budeme většinu
jmenovaných akcí opakovat i v roce 2012.
Martin Hyský, radní kraje
pro oblast regionálního rozvoje

Rok 2011 v číslech
Skončil kalendářní
rok 2011. Školní rok
2011/2012 je ve své
polovině. I tak si čtenářům novin Kraj Vysočina dovolím nabídnout
krátkou rekapitulaci
krajského školství. V září do lavic základních
a středních škol zasedlo v našem regionu
více než 65 tisíc žáků a studentů. Těm nejúspěšnějším, studujícím vybrané učební obory, kraj vyplatil na stipendiích v roce 2011
první milion korun. Na další pilné studenty
peníze čekají. Řádově stovkami tisíc korun
v loňském roce kraj podpořil účast mladých
sportovců na vrcholných závodech nejen
doma v České republice, ale i v zahraničí.
První část z téměř deseti milionů korun
uvolnil Kraj Vysočina na vybavení čtyř pracovišť pro moderní měření na středních
školách, kam bylo pořízeno nové vybavení
měřicích laboratoří.
Další úspěšný ročník má za sebou Mladá univerzita, která podporuje setkávání
mladých žáků z Rakouska a Vysočiny, další
výherci soutěže s Vysočinou do Evropy ab-

solvovali jazykovou výuku ve Velké Británii
a nejlepší řešitelé soutěže Poznej Vysočinu
se na dva dny stali VIP hosty Kraje Vysočina
a prožili netradiční program v Praze.
To byly mé dva velice stručné pohledy
na kalendářní i školní rok 2011. Hodně studijních úspěchů přeje
Marie Kružíková, radní pro oblast
školství, mládeže a sportu

Rok 2011
ve znamení transformace
sociálních služeb
Velké změny se v roce
2011 v sociální oblasti
odehrály v oblasti ústavních sociálních služeb
pro osoby s mentálním
postižením. V souladu
s vládním záměrem se
Kraj Vysočina zapojil do procesu postupné
přeměny těchto zařízení na malé domácnosti, ve kterých nežije více než šest klientů. Síť
domácností je provázána s dalšími sociálními
službami, naplňujícími denní program klientů. Plánovací dokumenty pro tento proces již
byly dokončeny a schváleny pro dřívější Ústav
sociální péče Jinošov a Ústav sociální péče
pro mentálně postižené Těchobuz. Kraj zahájil
výstavbu čtyř domků pro 24 klientů z Jinošova
a objektu, ve kterém bude umístěno zázemí
pro vedení organizace, denní stacionář pro
klienty z okolí Náměště nad Oslavou a kavárna, ve které budou klienti v chráněném
režimu pracovat jako obsluha. Další dva projekty na bydlení pro klienty z Jinošova a první
projekt řešící bydlení pro 24 klientů z Těchobuzi jsou již také připraveny, aby mohla být
v roce 2012 zahájena jejich realizace. Příprava
všech projektů financovaných z Evropské unie
je výsledkem dlouhodobé spolupráce odboru
sociálních věcí a majetkového odboru za účasti příspěvkových organizací kraje.
Další významné aktivity loňského roku
představovaly realizace nultého a zahájení
navazujícího prvního ročníku Univerzity třetího věku ve Velkém Meziříčí. Významným
počinem je také pokračování projektu Rodinných pasů s čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Jedná
se o projekt Propojení systému Rodinných
pasů v kraji Vysočina se systémem NO
Familienpass v Dolním Rakousku. V rámci
uvedené aktivity bylo získáno 400 nových
poskytovatelů a v říjnu 2011 byl vydán rodinný pas s pořadovým číslem 10 000.
Důležitý pro neziskový sektor je Grantový program Investujme v sociálních službách 2011, kterým byly financovány takové
investiční záměry, jako jsou stavební akce
nebo pořízení a vybavení motorových vozidel pro nestátní neziskové organizace – poskytovatele sociálních služeb. Kraj Vysočina
přispěl částkou 2,5 tis. Kč. Výsledkem je především zvýšení kvality a dostupnosti služeb
využívaných obyvateli kraje. V oblasti obnovy lůžkového fondu v zařízeních se nám podařilo ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi pořídit 40 nových pečovatelských
lůžek a nahradit tak zastaralé vybavení.
Petr Krčál, radní kraje
pro oblast sociálních věcí

Ohlédnutí i pohled vpřed
Začátek roku je obvykle příležitostí, abychom
se ohlédli a abychom
se současně pokusili
plánovat alespoň blízkou budoucnost. Dovolte mi proto několik
hodnotících poznámek k činnosti zdejšího
krajského úřadu.
Jsem rád, že jako ředitel úřadu mohu hodnotit uplynulý rok jako velmi úspěšný. Práce
naší instituce je vnímána pozitivně v krajském i celostátním měřítku. V mnoha oborech a oblastech je náš kraj či přímo krajský
úřad považován za vzor pro ostatní veřejnoprávní subjekty. Získali jsme řadu ocenění, například jedno 1. místo, jedno 3. místo
a speciální ocenění v soutěži eGoverment
the best za projekty eDotace (ten slouží
ke snadnému a bezpečnému řízení důležitých vnitřních procesů), eAmbulance (určený
pro službu veřejnosti a krajským zdravotnickým zařízením pro elektronické objednávání
k poskytování ambulantní zdravotní péče
a k bezpečnému sdílení zdravotnické doku-

mentace pacientů) a za projekt www.vas-nazor.cz zaměřený na komunikaci s veřejností. Uspěli jsme v soutěži Českých
100 nejlepších. V projektu Podnik podporující zdraví jsme dosáhli na 3., nejvyšší stupeň.
Významným úspěchem je udělení 1. ceny
„otevřeno“ v kategorii informace o veřejných zakázkách a dotacích (za zveřejňování
všech dotací udělených krajem). V soutěži
Půl na půl zaměřené na rovné příležitosti
žen a mužů jsme rovněž byli oceněni 1. místem s titulem Úřad roku 2011. Potěšila nás
také Cena za odpovědné podnikání přístupné všem, vyjádřená čestným uznáním pro
Zdravý Kraj Vysočina a Cena za rozvoj podnikatelského prostředí, vyjádřená čestným
uznáním pro Fond Vysočiny, program Rozvoj
podnikatelů. Úspěchem je rovněž ocenění
Zlatý středník 2010 v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry.
Nejde však pouze o získávání cen v soutěžích. Jsem přesvědčen, že krajský úřad
vykonává dobře státní správu v přenesené
působnosti kraje, byť stát neposkytuje krajům
za takovou veřejnou objednávku dostatečnou peněžní náhradu. Úřad také poskytuje
kvalitní servis samosprávným orgánům pro
výkon samostatné působnosti kraje. Těší mě,
že neplníme pouze roli výkonného orgánu,
ale často přicházíme i z vlastní iniciativy s návrhy řešení a připravujeme je k projednání
radě a zastupitelstvu. Nevyhýbáme se přitom
náročným úkolům a nepříjemným, nepopulárním záležitostem, je-li potřebné se jim věnovat. Převažuje činorodá atmosféra, snaha
zlepšit fungování veřejných služeb, odhodlání
více pracovat v měnících se, méně příznivých
ekonomických podmínkách s pojmy efektivnost a udržitelnost. Naprostá většina zaměstnanců kraje obětavou prací usiluje o obecný
prospěch. Chtěl bych každému z nich za jejich
kvalitní práci poděkovat. Uvědomuji si však, že
naše úspěchy jsou i zásluhou samosprávných
orgánů kraje – hejtmana, rady a zastupitelstva. Tyto orgány nám vytvářejí pro naši práci
potřebné podmínky a svojí náročností a profesionalitou nastavují laťku i pro naše počínání.
Věřím, že i ve veřejnosti převažuje pozitivní názor na krajský úřad a že slovo úředník není v této souvislosti vnímané jako
slovo neslušné. Jsme na svoji profesi hrdi
a budeme i nadále odvádět profesionální
výkon k dobré službě veřejnosti.
Zdeněk Kadlec,
ředitel krajského úřadu

Rok 2011 byl rokem
Mahlerovských oslav
Rok 2011 přinesl v oblasti kultury a cestovního ruchu mnoho zajímavých aktivit, které se
nesmazatelně zapsaly
do naší paměti. Ať už to
byly akce, jako je tradiční vyhlášení Zlaté jeřabiny – Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010 v Horáckém
divadle Jihlava, nebo výjimečná prezentace
Kraje Vysočina na výstavě Poklady Moravy
v budově Národního muzea v Praze, jejímž
garantem bylo za Kraj Vysočina Muzeum
Vysočiny Třebíč a na jejíž přípravě se podílely zejména Vysočina Tourism a sbírkotvorné
příspěvkové organizace na úseku kultury.
Významným počinem byla také realizace projektů spojená s oslavami 150. výročí narození
(2010) a 100. výročí úmrtí (2011) Gustava
Mahlera, v rámci nichž bylo vydáno páté CD
Gustava Mahlera – Symfonie č. 1, dále cizojazyčné verze DVD hudebního dokumentu
Gustav Mahler a byly poskytnuty individuální
dotace na kulturní aktivity spojené s Mahlerovskými oslavami. V oblasti propagace
cestovního ruchu v Kraji Vysočina prostřednictvím Vysočina Tourism bylo významnou
aktivitou, která se setkala s velkým zájmem
veřejnosti, uspořádání cyklovýletu „Křížem
krážem Vysočinou na kole“, dále vydání nových marketingových publikací v rámci „Kulturního a přírodního dědictví Vysočiny“, jehož
cílem bylo vytvořit ucelenou prezentaci kulturního a přírodního potenciálu kraje, zkvalitnit jeho propagaci a tím posílit konkurenční
pozici Kraje Vysočina jako turistické destinace.
Veškerá získaná a utříděná data jsou dnes
dostupná na webové stránce www.dedictvivysociny.cz. Nejzajímavější informace jsou
pak obsahem sady 39 informačních brožurek
zaměřených na slohová období, typy kulturních a druhy přírodních památek a regiony,
doplněných přehlednou mapkou, a rovněž

řady trhacích map jednotlivých regionů kraje.
Ať Vám Vysočina v novém roce přinese
mnoho nových kulturních zážitků.
Tomáš Škaryd, radní kraje
pro oblast kultury a cestovního ruchu

Pohled do krajské
pokladny
Rok 2011 patřil po rozpočtové stránce k velice
náročným a především
k velice úsporným.
Sestavit reálnou podobu rozpočtu nebylo
vůbec jednoduché –
museli jsme do něj zobrazit pouze skutečné možnosti a odstranit veškeré výdaje bez
finančního krytí, které by snad mohly ohrozit
peněžní kondici kraje. Očekávané výsledky
hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011 mají
podobu disponibilního přebytku – jednoduše řečeno budeme končit se ctí a v černých
číslech. Nebylo nutné sahat na dotace obcím
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny, zvýšila se finanční pomoc kraje složkám
Integrovaného záchranného systému, bez
redukcí pokračovala podpora obnovy památek, vodohospodářské akce a během roku byl
posilován rozpočet na sociální služby.
Tohle velké vítězství však kalí jeden společný neúspěch. V důsledku nedokonalých
právních předpisů a dosud chybějícího soudního rozhodnutí pokračuje nárůst odporu
provozovatelů interaktivních videoloterijních
terminálů, kteří odmítají hradit místní poplatky. Ale zatím nepadlo poslední slovo. Kraj
i obce mají výdrž a spor dotáhnou do konce.
Rok ve znamení vyrovnaných rozpočtů
bez červených čísel přeje
Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana
pro oblast financí a grantové politiky

Péče o životní prostředí
a ocenění IT projektů
V roce 2011 se nám
podařilo udržet správný
směr, nastavený v roce
2010 v oblasti nakládání s komunálními
odpady a pokračovaly práce na přípravě
Integrovaného systému nakládání s odpady
(ISNOV). Ke stěžejním aktivitám v této oblasti patřilo zadání a zhotovení studie dokumentace k projektu, komunikace s veřejností
a obcemi a také spolupráce s ministerstvy
životního prostředí a průmyslu a obchodu
při podpoře energetického využití odpadů.
Úspěchy si můžeme připsat i v získávání
prostředků na zateplování objektů škol a nemocnic, dále byly připraveny podklady pro
výběrové řízení na Informační systém kvality ovzduší Kraje Vysočina. Udržení čistého
ovzduší a vůbec zdravého životního prostředí je pro náš kraj prioritou. Zapomínat nelze
ani na řadu úspěšných projektů zaměřených
na podporu biodiverzity nebo probíhající
modernizaci záchranné stanice v Pavlově.
Velmi si cením výsledků dosažených v oblasti informačních technologií, kde se nám
daří přetavit získané dotace z Integrovaného
operačního programu v částce 135 milionů
korun do konkrétních projektů ICT. V Kraji
Vysočina bylo spuštěno první Technologické
centrum kraje v České republice. Významnou
službou pro obyvatele kraje bylo spuštění
aplikace eAmbulance – elektronického objednávkového systému pacientů do ambulancí
Nemocnice Jihlava, který jsme řešili ve spolupráci s tchajwanskou vládou a za jejího
finančního příspěvku. Během uplynulého roku
se našim informatikům podařilo zřídit několik
nových tras optické sítě ROWANet (Pelhřimov, Pacov, Třešť, Velký Beranov) a v rámci
podpory složek IZS zajistit síťové spoje a služby pro záchranku, policii a profesionální hasiče. Dominantní pozici Vysočiny v oblasti ICT
potvrdily ceny udělené v soutěži eGovernmentové projekty roku ČR – oceněny byly
projekty eDotace a Váš názor (webová diskusní fóra s podporou sociálních sítí pro obce
a města), zvláštní cenu získal projekt eAmbulance. Za velmi důležité považuji aktivity v oblasti prevence elektronické kriminality v rámci
projektu eCrime, který je především zaměřen
na vzdělávání a osvětu dětí, mládeže a drobných podnikatelů v Kraji Vysočina.
Zdeněk Ryšavý, radní kraje pro oblast
informatiky, životního prostředí a územního plánování
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Chytrý telefon průvodcem
v pelhřimovském muzeu
Prohlídku s elektronickým multimediálním průvodcem nabízí Muzeum Vysočiny Pelhřimov. Je první v České republice,
které v rámci projektu MUZEUM4U využívá tchajwanskou technologii založenou
na bázi inteligentních telefonů.
Návštěvníci muzea si mohou díky svému chytrému telefonu nebo zapůjčenému
přehrávači vybrat a vyslechnout z téměř
hodinu a půl dlouhého výkladu pouze to,
co je zajímá. Jak uvedl radní kraje Vysočina
pro oblast kultury a cestovního ruchu Tomáš
Škaryd (ČSSD), jsou nyní k dispozici textová,
obrazová, audio, případně video data popisující danou expozici nebo konkrétní exponát v pěti jazykových mutacích a v českém
jazyce. „Nabídka textů je také rozšířená
o tlumočení do znakové řeči,“ doplnil Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov.
„O projekt je mezi veřejností zájem
a návštěvníci muzea využívají především
svá zařízení k prohlídkám a stahování
informací. V současné době připravujeme podmínky pro instalaci technologie
na hradu Kámen,“ sdělil radní Škaryd.
Náklady ve výši téměř dvou milionů
korun uhradil Kraj Vysočina. „K podpoře
projektu nás nevedl pouze zájem o zvýšení turistické atraktivnosti, ale i fakt, že se
nám do České republiky podařilo přinést
technologii, která by se zde patrně objevila za dva až tři roky,“ uvedl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

www.kr-vysocina.cz

Je načase řešit odpady.
Na stole je ZEVO
Řekli o ZEVO
Drahoslav Oulehla,
krajský zastupitel za KSČM
V první řadě bychom se měli zbavit náhledu
na odpady jako na plnou popelnici neřádu.
Odpady jsou především suroviny. Tedy
třídit a motivovat původce a zpracovatele „odpadu“. Tady je rezerva a teprve
až když bude vyčerpána, je racionální
řešit nevratnou likvidaci suroviny, která
je v odpadech obsažena.
Zdeněk Ryšavý,
radní kraje za ČSSD
Měli bychom se chovat zodpovědně –
jestliže všichni produkujeme svojí každodenní činností komunální odpady,
musíme se o ně postarat tak, aby nezatěžovaly životní prostředí. Proto vzniká
integrovaný systém nakládání s odpady,
proto také podporuji energetické využití
odpadů jako ekonomické a hlavně ekologické řešení. Věřím, že stejný postoj
zaujme každý z vás, občanů Vysočiny.

text: Lucie Pátková

Video na www.iKrajvysocina.cz

Druhým nejlepším městem
pro podnikání je v České
republice Humpolec
V republikovém žebříčku mezi 205
obcemi s rozšířenou působností, které
vykazují výborné podmínky pro rozvoj
podnikatelského prostředí, se na stupních vítězů ocitlo i město Humpolec.
Na 2. příčku postoupilo z loňského
24. místa na základě výborného hodnocení samotných podnikatelů a objektivního posouzení pracovního trhu.
Úspěch Humpolce vidí jeho starosta
Jiří Kučera (ODS) v pestrosti a stabilitě
podnikatelského prostředí a v dlouhodobě budovaných vztazích mezi obyvateli, podnikateli a vedením města.
Postup z loňského 24. místa
na druhé je příjemným překvapením, jak toho vaše město dosáhlo?
Je to především v lidech. Historicky
zakořeněná silná vůle pracovat stále
motivuje obyvatele k tomu, že se musí
spolehnout především sami na sebe
a nečekat pasivně na to, co vymyslí či
zařídí někdo jiný. Fungující a aktivní
symbióza podnikatelského prostředí,
obyvatel a samosprávy je hnacím motorem akčního prostředí, ve kterém jsou
vytvořeny komfortní podmínky pro byznys a tím i celkový rozvoj regionu.
Co je nejcennější devizou motivující zájem investorů směřovat
své podnikatelské zájmy právě
do Humpolce?
Určitě silnou stránkou je dálnice a dopravní dostupnost do Prahy a Brna.
Regionem prochází strategická mezinárodní dálnice D1, jejímž prostřednictvím
je Humpolec napojen na ostatní transevropské trasy, což je v době převažující
kamionové dopravy jedním z nejsilnějších argumentů.
Management velkých firem také velmi oceňuje komfortní a rychlou dostupnost dvou mezinárodních letišť. Velcí
zaměstnavatelé rovněž vysoce hodnotí
loajální a kvalifikovanou pracovní sílu,
která je v porovnání s velkými centry
levnější a dostupnější.
Jak bychom tedy mohli charakterizovat Humpolecko dnešních dnů?
Jsme region s bohatým podnikatelským prostředím, tradiční zemědělskou
a dynamicky se rozvíjející průmyslovou
výrobou. Hlavním pilířem rozvoje města
i okolí je kultivovaný vztah mezi podnikateli, obyvateli a samosprávou. Všechno naše úsilí směřuje k tomu, abychom
vytvářeli komfortní podmínky pro spokojený a smysluplný život všech občanů
text: redakce
našeho města.

„Je třeba zohledňovat taková řešení, která budou odpovědná i vůči budoucím generacím, přijímat čestně odpovědnost za způsob řešení
nakládání s odpady, které sami produkujeme, a především najít a nabídnout takové řešení, které bude nejen ekologické a ekonomické, ale
především reálné,“ říká Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.
Dokončení ze strany 1

Opatření k naplnění jednotlivých součástí integrovaného systému nakládání
s odpady je celá řada. Základem je udržet a posilovat aktivní účast obcí i občanů
v systému předcházení a třídění odpadů
cílenou environmentální osvětou a dostatečnou hustotou, kapacitou i efektivitou
využívání sběrné sítě. Zařízení typu dotřiďovacích linek nebo kompostáren podpoří materiálové využívání odpadů. Pro
snížení objemu zbytkových směsných komunálních odpadů na 10 % (hmotnosti
na 25 %), úsporu kapacity skládek a využití energie a tepla z těchto odpadů je navrženo vybudovat zařízení pro energetické
využití odpadů (ZEVO).
V současné době je na území Kraje Vysočina
jedenáct skládek, jejichž kapacita při současné
frekvenci a množství zavážení je odhadována
na deset let. Kromě standardní role klasického skládkování mají do budoucna skládky plnit roli bezpečnostní pojistky v případě

mimořádných událostí, kdy není možné plně
využít výše uvedené toky, tedy v případech živelných katastrof typu povodní atd.
Do roku 2020 by mělo být podle dokumentace odkloněno od skládkování asi
110 000 tun odpadu, což definuje požadavek na kapacitu ZEVO. S přihlédnutím k mírně rostoucí produkci odpadů
navrhuje dokumentace stanovit kapacitu
ZEVO s rezervou na 150 000 tun ročně.
Pro případné umístění ZEVO byla dokumentací vytipována čtyři vhodná místa:
Průmyslová zóna Bedřichov, Překladiště
Pávov, Pístov – vojenský prostor v Jihlavě
a Žďas ve Žďáru nad Sázavou. Posuzovaná
kritéria hodnocení lokalit byla např. soulad umístění s územním plánem, dopravní
Podrobné informace k návrhu budoucího
nakládání s odpady na území Kraje Vysočina jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz.

Vítězové soutěže Víš, co ti hrozí na netu
si prohlédnou jihlavské podzemí
Letošní Den bezpečného internetu bude
i dnem vyhlášení výsledků soutěže Víš, co
ti hrozí na netu, kterou vyhlásil Kraj Vysočina. Jejím cílem je přiblížit problematiku elektronické bezpečnosti a její možné negativní důsledky žákům základních
a středních škol. „Informační a komunikační technologie mohou být pro žáky
prospěšné, ale při jejich nesprávném používání mohou představovat obrovská rizika,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina

pro oblast informatiky Zdeněk Ryšavý
(ČSSD), který nad prvním ročníkem netradičního klání převzal záštitu. Sdílet
svůj pohled na internetovou kriminalitu
mohli jednotlivci i školní kolektivy.
Na nejlepší z nich čekají 8. února
notebooky, chytré telefony, tablety, knihy a antivirové programy. Po předání
cen se za odměnu zúčastní i netradiční
prohlídky podzemí a navštíví policejní
školu.

obslužnost území vč. napojení na železnici, vlastnictví pozemků, zasíťování pozemků, napojení CZT vč. kapacit k odběru
tepla anebo vzdálenost k vodnímu zdroji,
dostupnost odpadů, možnost vedení elektrického proudu. Mezi kritéria rozhodování patřila i ochrana ovzduší; například
v případě lokality Žďár nad Sázavou by při
plném nahrazení spalování uhlí ve stávajících topeništích tímto zdrojem došlo k významnému poklesu emisí. V případě lokalit Jihlava není ukazatel příliš významný,
neboť zde je primárním palivem zemní
plyn s nízkou emisí polutantů.
V případě realizace ZEVO je harmonogram výstavby navržen do roku 2016.
Celková výše investice na výstavbu ZEVO
o kapacitě 150 000 t odpadu je tři miliardy korun v závislosti na zvolené technologii čištění spalin a celkové připravenosti daného území. Způsob financování má
mnoho variant – např. financování z veřejných rozpočtů měst (která jsou původci

Jaroslav Hulák,
krajský zastupitel za KDU-ČSL
Energetické využití odpadů je cesta
správným směrem. Moderní technologie, jsou-li použity, eliminují negativa, známá z provozu starších zařízení.
Strach obyvatel ve Žďáru n. S. i Jihlavě
je dán nedostatkem informací v počátečním stavu příprav projektu a negativními zkušenostmi. „Hlavně aby to
nesmrdělo a nezaplavily nás kamiony.“
je v kostce názor občanů Žďáru i Jihlavy.
Transparentnost je pro další projednávání projektu klíčová.
odpadů) se zapojením EU fondů. Není
však jisté, jak bude vypadat budoucí dotační politika EU. Další možnost financování
závisí na změně legislativy, která by poplatek za skládkování povinně nasměrovala
zpět do odpadového hospodářství. Další
možností je model PPP. V tomto případě
je třeba nalézt optimální poměr vlastnictví
soukromého a veřejného sektoru.
Veškeré závěry a budoucí opatření budou přijímány s ohledem na environmentální hledisko, které ovšem nebude na úkor
ekonomiky a bude i sociálně únosné pro
obyvatele kraje.
 text: Pavla Bendová foto: archiv Kraje Vysočina

Třebíčská nemocnice získala
dar od místních policistů

text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina

Třebíčští policisté už poněkolikáté mezi sebou vybrali peníze na dar, který tradičně okolo
Vánoc předávají v Nemocnici Třebíč, tentokrát postýlku dětskému oddělení.

V závěru prosince předali třebíčští policisté dar dětskému a novorozeneckému oddělení Nemocnice Třebíč.
„Policisté z Obvodního oddělení Třebíč mezi sebou vybrali finanční částku ve výši deset tisíc korun, za kterou
pořídili dětskou postýlku. Celkem přispělo šestnáct policistů,“ uvedla Marcela Lavická, tisková mluvčí Policie ČR
v Třebíči.

Dar převzala přednostka Dětského
a novorozeneckého oddělení Nemocnice
Třebíč Alena Holubová z rukou Libora
Matouška, zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR Třebíč, Jaroslava Hoška a Ivany Klobasové. Třebíčští
policisté vybírají mezi sebou finanční
hotovost pro dětské oddělení nemocnice
každoročně, tentokrát už potřetí.
text: Milan Pilař foto: Marcela Lavická

Leden 2012

Soutěž SKUTEK ROKU 2011 Kraje
Vysočina odstartovala na Nový rok
Kraj Vysočina již
třetím rokem hledá
nejvýraznější dobrovolné
skutky jednotlivců
a projekty právnických
osob, které nezištně
pomohly v rozvoji
regionu.
„Na Nový rok odstartoval sběr nominací
v deseti kategoriích, jaro bude ve znamení hlasování veřejnosti a na začátek června je naplánováno na zámku v Náměšti
nad Oslavou slavnostní předání cen,“ popsal harmonogram soutěže Martin Hyský
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje.
První ročník soutěže Skutek roku byl vyhlášen v roce 2010. O výběru ze 112 nominovaných skutků rozhodlo 4231 zaslaných
hlasů. V loňském roce se k nominovaným
skutkům poprvé přidaly i projekty právnických osob.
„Vybrané projekty v letošním roce postoupí do přeshraniční soutěže, která se
uskuteční v Dolním Rakousku,“ připomíná Martin Hyský.
Nominace budou přijímány v jednotlivých kategoriích tak, aby při jejich hodnocení byla možná jejich
porovnatelnost.
Navrhovatel nominace uvede své jméno, adresu trvalého bydliště (tyto údaje budou neveřejné), jméno nominované
osoby včetně stručného popisu nominovaného skutku. Návrhy bude vyhlašovatel
přijímat na předepsaném formuláři, který
přikládáme.
Formulář je také k dispozici na www.
kr-vysocina.cz/skutekroku a na distribuovaných letácích, které budou k dispozici v knihovnách či v infocentrech
v Kraji Vysočina. V listinné podobě
lze nominaci zaslat do 15. února 2012
na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina,
Odbor regionálního rozvoje, Žižkova
57, 587 33 Jihlava (na obálku, prosím,
připište SKUTEK ROKU 2011). Navrhovatel není omezen počtem návrhů.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne
4. 6. 2012 na zámku v Náměšti nad
Oslavou.
Soutěž je vyhlašována v rámci projektu
MA-G 21, který je zaměřen na přeshraniční, česko-rakouskou výměnu zkušeností
v rámci místní Agendy 21 a udržitelného
rozvoje.
t ext: Marta Vencovská foto: archiv Kraje Vysočina
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Radní Kraje Vysočina Martin Hyský předává ocenění Skutek roku paní Miladě Oplatkové z Velké Bíteše.
V loňském ročníku ankety ocenila veřejnost její angažovanost při realizaci projektu Zdravá škola.

recept

Po náročných Vánocích nasaďte
zeleninovou beztukovou polévku
Po Novém roce přicházejí po Vánocích
bohatých na jídlo různá předsevzetí
spojená se zdravým jídelníčkem. Jeden takový zdravý novoroční recept nám zaslala Marcela Dudová z Nového Města na Moravě.
Jde o zeleninovou krémovou
polévku bez tuku. Připravíme
si mrkev, petržel, celer, pórek
a brokolici – množství dle potřebných porcí polévky, jednu až
dvě brambory, sůl, pepř, vegetu
a suchou housku nebo toastový
chléb. Veškerou zeleninu a brambory
dáme do hrnce, přidáme vodu, sůl a necháme vařit do měkka.
Jakmile je vše uvařeno, mrkev vyndáme a nastrouháme nahrubo. Ostatní zeleninu a brambory rozmixujeme na krémovou polévku, dochutíme vegetou,
případně opepříme, a podáváme s osmaženými nakrájenými kostičkami housky
nebo s toastovým chlebem.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni a máte svůj oblíbený recept, o který
byste se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nejlepší recepty otiskneme a autora
oceníme.
text: Monika Fiedlerová
foto: Marcela Dudová

Hrdina, který se nestal legendou
Jan Klán
* 28. 1. 1911 Německý Brod
† 10. 12. 1986 Tucson
(Arizona, USA)
Československý letecký důstojník, rodák z Německého Brodu, jeden z předních velitelů letectva ve Velké Británii
a v Sovětském svazu. Po okupaci odešel
do exilu, v září 1939 vstoupil do francouzského letectva, jako příslušník II/5
stíhací perutě bojoval na francouzské
frontě a dosáhl pěti potvrzených a tří
pravděpodobných sestřelů, čímž se
jako první Čechoslovák zařadil mezi
letecká esa. Prvenství drží i v sestřelu
německého letadla československým
pilotem. Po přesunu přes Afriku a Gibraltar do Velké Británie se účastnil
bitvy o Anglii. Stál u zrodu 312. stíhací
perutě, nejprve jako velitel letky, v květnu až červnu 1941 velel 312. čs. stíhací
peruti. Působil jako úředník Inspektorátu čs. letectva a u 605. a 68. britské
noční stíhací perutě. V roce 1944 odjel
do SSSR, kde v hodnosti štábního kapitána zastával funkce zástupce velitele l. čs. stíhacího pluku Františka Fajtla
a náčelníka štábu 1. čs. smíšené letecké
divize. Byl mezi prvními čtyřmi piloty
roje, kteří přistáli 15. září 1944 v 18.55
na letišti Tri duby na pomoc Slovenskému národnímu povstání.

Po návratu se stačil ještě oženit,
vzal si nejmladší dceru Marie Zezulkové ze Studené Vendulku (*1921).
Jeho tchyně byla známá pod pseudonymem Vlasta Javořická, před válkou
oblíbená spisovatelka, v jejím průběhu ale nesměla publikovat, a tak to
zůstalo i po válce. Navíc začalo šikanování celé rodiny. Na svatbě ve Studené byl i František Fajtl, legendární
Klánův spolubojovník. V červnu 1946
se narodil jeho jediný syn Jiří Alexander. Jan Klán po válce působil jako letecký přidělenec v SSSR. Po návratu
byl zařazen k letecké dopravní službě. Začátkem roku 1949 ho degradovali z hodnosti plukovníka, emigroval
a usadil se v USA v Arizoně, kde nastoupil službu u amerického vojenského letectva a létal v Argentině. Prodával americkou akrobatickou legendu
– letadla značky Piper. Za bojovou činnost získal vedle československých
ocenění a medailí také francouzské
a rumunské řády. Na rozdíl od svých
kolegů a podřízených ale nebyl in memoriam nikdy povýšen ani vyznamenán, ani se nestal legendou. Jeho osud
se uzavřel v arizonském Tucsonu 10.
prosince roku 1986. Na hřbitově v Pelhřimově jej připomíná kenotafová deska s verši: „Daleká cesta má, vlasti
milá, země milovaná“.
text: Luboš Göbl

Křížovka o ceny

Plukovník Jan Klán, spolubojovník Františka Fajtla a také zeť spisovatelky Vlasty Javořické, byl v roce 1949 degradován z hodnosti plukovníka,
emigroval a usadil se v USA, v Arizoně. Na sklonku života prodával... viz tajenka
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Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina.
Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: „...kláštera v Plasích severně od Plzně...“ „...v plaské kotlině dodnes.“ Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Věra Pujmanová, Havlíčkův Brod, Martina Krátká, Valeč,Stanislav Voček, Lysá nad Labem. Blahopřejeme.
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PLETIVO

EPOR TÁŽE
VIDEA , FOTOR
G R A M Y A KC Í
SOUTĚŽE, PRO
KAŽDÉHO
REKLAMA PRO

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

cena
15,50 Kč
17,30 Kč
19,50 Kč
20,30 Kč
28,00 Kč

Tato reklamní plocha
může být příště vaše!
Inzerát typu
F – 1/8 – 140,5 x 102 mm
za 25 000 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

Kompletní ceník na
www.iKrajvysocina.cz

Rada Kraje Vysočina

Výzva č. 6/2012 – zemědělské akce
k „Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina
pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“
č.13/07 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
(dále jen „Zásady“) pro opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství
Předmět podpory (výdaje způsobilé ke spolufinancování)
• Způsobilé výdaje na pořádání a organizaci soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu, zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů.
• Výzva č. 6/2012 k Zásadám je vyhlášena na akce konané od 1. 1. 2012 do 15. 11. 2012.
Definice příjemce podpory: Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, tj. občanská sdružení , obecně prospěšné
společnosti nebo zájmová sdružení právnických osob.
Druh, forma a výše podpory
Druh podpory: dotace.
Forma financování: podílové spolufinancování poskytnuté formou
finančního příspěvku na vynaložené způsobilé výdaje.
Výše podpory: do 90 % způsobilých výdajů.
Způsobilé výdaje, na které může být poskytnut finanční příspěvek, jsou
od 5 000 Kč do 100 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
3/1-VI/11

1/1-VI/11

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

2/1-VI/11

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

co zajímavého,
Děje se u vás ně
news.cz
ravy@vysocinazp
:
m
ná
e
št
napi

www.vysocina-news.cz

5 x 5cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

Výdaje (náklady), které mohou být financovány z finanční podpory:
- informační a tiskové materiály a internetové aplikace propagující
a prezentující akci;
- doprava vystavovaných exponátů, komodit, předmětů,…;
- pronájmy ploch a objektů;
- spotřeba materiálu;
- honoráře přednášejících a hodnotitelů;

„Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku“ mohou zájemci předkládat od 11. 1. 2012 do 10. 2. 2012.
Informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství,
Ing. Jitka Merunková, tel. 564 602 365, e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz.

4/1-VI/11

ZPRAVODAJST VÍ Z VYSOČINYY

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6cm
100cm
29,00 Kč
125 cm
37,00 Kč
150 cm
44,50 Kč
160 cm
47,50 Kč
175 cm
52,00 Kč
200 cm
59,00 Kč

www.tabory-vysocina.cz
Dětské tábory jsou v naší republice
fenoménem, který nám mnohde ve světě
závidí. Naší snahou je nabídnout vám
ucelené informace o dětských táborech
nejen na Vysočině a pomoci vám se
v jejich široké nabídce zorientovat.
Doufáme, že se pro vás stránky
www.tabory-vysocina.cz
stanou tím správným
rozcestníkem
a rádcem pro
výběr tábora.

SPECIALISTA NA KURZY PRO ŠKOLY
www.coody.cz

Specialista na dětské tábory
www.ckeso.cz
5/1-VI/11
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Jiří Šikýř – mob.: 606 772 035

Jihlavské listy – tel.: 587 578 008
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Mezi vánočními svátky se na zimních
stadionech v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou
a Pelhřimově konal pátý ročník turnaje
O pohár hejtmana Kraje Vysočina hokejistů narozených v roce 2000 a mladších.
V konkurenci patnácti týmů z celé republiky, ale i z Německa a Rakouska, zvítězil
Altrichter Select. Výběr Martina Altrichtera složený z hráčů Kobry Praha, Slavie,
Liberce, Třebíče, Berouna, Znojma a Letňan ve finále porazil Hvězdu Praha 7:2.
Nejlepším týmem z Vysočiny byla Dukla Jihlava, která v kvalifikaci o postup
do semifinále prohrála s brněnským Warriorem a nakonec skončila pátá. Pohár
vítězům předával Martin Hyský (ČSSD),
radní pro oblast regionálního rozvoje.
Konečné pořadí:
1. Altrichter Select
2. Hvězda Praha
3. Strakonice
4. Warrior Brno
5. Dukla Jihlava
6. Polička
text: Ondřej Rázl foto: archiv Dukly Jihlava

Zlatá lyže přede dveřmi
Organizátoři RWE Zlaté lyže a Nové
Město na Moravě zvou diváky na 74.
ročník tohoto tradičního závodu. Přijďte
podpořit domácí i zahraniční závodníky
při jejich výkonech.
Na programu bude v sobotu 11. 2.
běh na 15 km ženy, 30 km muži klasicky
s hromadným startem, v neděli 12. 2.
štafety 4× 5 km žen a 4×10 km muži.
Jedná se o jednu z nejoblíbenějších
a diváky i závodníky nejvyhledávanějších sportovních akcí v České republice. V posledních letech se zde scházejí
nejlepší světoví závodníci. Dlouhá historie závodu a unikátní profil tratí dopomohly pořadatelům Zlaté lyže k zařazení závodu do série světového poháru,
kterého se účastní ti nejlepší lyžaři
celého světa.
Návštěvníci závodů se na Zlaté lyži
mohou potkat i s krajským promotýmem, který připravuje řadu netradičních
aktivit i pro nesportovce, a dále soutěže
a dárky pro děti.

Fotoreportáž z Regiontouru

foto: Libor Blažek

Hokejový pohár
hejtmana pro výběr
Martina Altrichtera

www.kr-vysocina.cz

Petra Schwarzová z Turistického informačního střediska v Havlíčkově Brodě seznamuje
jednoho z návštěvníků s nabídkou zajímavostí ve městě.

Letošní Regiontour byl ve znamení lyží a lyžování, které mají na Vysočině, především na
Novoměstsku, více než stoletou tradici.

Jihlavská ženská kopaná oslavila výročí
Od roku 1966 hraje
jihlavský tým žen
fotbalové soutěže.
U zrodu tehdejšího
oddílu Rapid Jihlava stál
Jindřich Juříček, který
se také stal prvním
trenérem jihlavských
fotbalistek.

Za prvních deset let se v týmu vystřídalo
více než osm desítek hráček, z krajských
soutěží se na konci šedesátých let probojoval do první ligy a od roku 1975 se oddíl přejmenoval na Start Jihlava. Ve druhé
polovině sedmdesátých let se tým umísťoval v první polovině Přeboru ČSR v ženské
kopané.
Na počátku osmdesátých let působil u týmu žen Miloš Raveane. „Všechny čtyři roky jsme hráli nejvyšší soutěž. Jezdili jsme i na zahraniční turnaje.

Poslední sraz hráček a trenérů v Jihlavě na počátku nového tisíciletí.

Na jednom z nich se po nesportovním
zákroku vážně zranila Jaruška Kameníková, zvaná Cipísek. Pro hráčku s bleskovou reakcí a rychlými pohyby, řešící

herní situace s přehledem a rozvahou,
znamenalo zranění nejen stop ve slibné kariéře, ale také doživotní postižení,“ uvedl bývalý kouč. Podle jeho slov

družstvem prošlo mnoho skvělých hráček. „Za všechny bych uvedl Blaženu
Cempírkovou (Blajdu) nebo na konci
šedesátých let Hanu Indrovou, která sbírala ocenění na turnaji Perníkové srdce
v Ústí nad Orlicí,“ dodal Miloš Raveane.
V poslední době vzal ženský fotbal v Jihlavě pod svá křídla klub FC Vysočina, pod
novým označením startují hráčky od soutěžního ročníku 2009/10. „Snahy vedení klubu v čele s členkou představenstva
Jarmilou Vaculíkovou první plody přinesly už v ročníku 2010/11, kdy ženský tým
FC Vysočina pod vedením trenéra Josefa
Žampy zvítězil ve druhé nejvyšší soutěži,
Moravskoslezské lize žen. Následně sice
tým neuspěl v kvalifikaci o nejvyšší českou soutěž, ale postup mezi českou elitu
je dlouhodobou ambicí FC Vysočina nejen mezi muži, ale i v kategorii žen,“ dodal
Miroslav Fuks, tiskový mluvčí FC Vysočina. V současnosti se v Jihlavě snaží budovat strukturu ženských mládežnických
týmů. Vedle týmu juniorek, v němž působí
dívky od 12 do 16 let, vznikl i tým žákyň. text: Milan Pilař foto: archiv Miloše Raveane

Vysočina hostila světovou elitu
v biatlonu, Češi příliš nezazářili

text: redakce
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Světový pohár v biatlonu přilákal k tratím v Novém Městě na Moravě několik desítek tisíc
diváků. Nedělní stíhací závody sledovalo rekordních 18 tisíc návštěvníků.

Organizátoři v Novém Městě na Moravě nenechali nic náhodě a pro závodníky připravili
skvělé tratě srovnatelné s ostatními světovými středisky.

Po jedenatřiceti letech se
do České republiky vrátila
světová biatlonová elita. Areál
v Novém Městě na Moravě
hostil od 11. do 15. ledna
celkem šest závodů pátého kola
Světového poháru v biatlonu,
k jehož pořádání výrazně přispěl
i Kraj Vysočina.

Ve čtvrtek byl na programu vytrvalostní
závod mužů, kde byl největší českou nadějí Michal Šlesingr. Před domácím publikem ale úplně propadl, po pádu v prvním
kole a sedmi chybách na střelnici nakonec
projel cílem až na 75. místě. Českou jedničku nakonec zastoupil Jaroslav Soukup
na 14. místě, lépe skončil i 20. Moravec,
53. Vítek a 64. Holubec.
Páteční sprint žen provázela sněhová
bouře a povětrnostní podmínky se tak výrazně podepsaly i na celkových výsledcích.
Nejlépe si z domácích vedla Veronika Vítková, která sice třikrát chybovala vestoje,
přesto skončila třináctá, což je její nejlepší
výsledek kariéry.
Sprint mužů byl na programu v sobotu a závodníci se znovu museli vypořádat
s nepřízní počasí. Pozici vedoucího muže
celého poháru potvrdil Nor Emil Hegle
Svendsen. Z Čechů skončil nejlépe Michal

Sportovní svátek na Vysočině odstartoval ve středu vytrvalostním závodem žen
na 15 km, ve kterém se českým biatlonistkám příliš nedařilo. Největší naděje
Veronika Vítková skončila po sedmi chybách na střelnici šedesátá osmá. „Asi to
trochu byla daň z prostředí, nevyzrálosti
a nezkušenosti,“ uvedl možné příčiny neúspěchu trenér žen Jindřich Šikola.

Domácí reprezentant Jaroslav Soukup sahal
v sobotním sprintu po medaili, nakonec
se musel spokojit s devětadvacátým místem.

Šlesingr, který se třemi chybami skončil
sedmnáctý. Po střelbě vleže měl medailové
naděje Jaroslav Soukup, nakonec obsadil
devětadvacáté místo.
Vyvrcholením byly nedělní stíhací závody žen i mužů. Veronika Vítková skončila
jedenadvacátá a po projetí cílem přiznala,
že si za chyby může sama. V šedesátičlenném startovním poli mužského stíhacího
závodu měli domácí hned čtyři zástupce,
nejlepší byl dvaadvacátý Ondřej Moravec.
Stadion v Novém Městě na Moravě nabídl závodníkům kvalitní tratě srovnatelné
s ostatními světovými středisky. Pro diváky,
kterých se k biatlonovým tratím sjelo více
než čtyřicet tisíc, to byla atraktivní podívaná s náročnými výjezdy a prudkými sjezdy.
Další velkou akci bude areál v Novém Městě na Moravě hostit už druhý víkend v únoru, kdy se bude konat 74. ročník Zlaté lyže.
text: Ondřej Rázl foto: David Poul

