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Bouchal vyhrál

Kraj se rozvíjí

Společná historie

Populární pedagog
z Havlíčkova Brodu
zvítězil v krajském kole
Zlatého Ámose.

Vysočina bude mít
vlastní policejní
ředitelství a postupně
vznikne i krajský soud.

Blíží se společná výstava
Dolního Rakouska
a Telče. Lidé se mají na
co těšit.
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Krajem zněly skřipky

Ë¼Ã¼½ÆÅÅ2&2ÊÃ¸Ã)Â¸HÊÂ)ÇÆ¿ÆËÆÍÆÊËÀ

ÅÜäæÚåàÚÜËÜÙod
 ª«¥®©¬®¡ª«¥®©«§

strana 3

Žďár nad Sázavou (kid) • Tradiční
folklórní ples ve Žďáru nad Sázavou
byl letos pro náš kraj dokonce dvakrát
významný. Osmdesáté narozeniny
totiž v lednu slavila legenda horáckého
folkloru, muzikant a skřipák Míla
Brtník a navíc měla na plese velkou
premiéru kniha o krojích našeho kraje
– opět z pera zmíněného folklorního
velikána.

O
PN N

První ucelenou publikaci o krojích Horácka a Podhorácka mohli zájemci poprvé otevřít už na konci
ledna. A také šla na plese z ruky do ruky. Autorský
kolektiv v čele s jubilantem dokázal ve spolupráci
s různými muzei a soukromými sběrateli shromáždit
velké množství materiálu s tematikou krojů na Horácku a tak mohla vzniknout atraktivní publikace plÉ ãkãÔ×c íWéÔáÖÛ í×åÔéâçákÖÛ ãåâÕßbà ¨¬¬
ná fotografií a obrázků rozmanitých krojů doplněná
âÛåâèÝkÖkÖÛ Üéâç Ô í×åÔék éâßØÝçØ Í×åÔéâç åÜÙæ
textovými pasážemi. Autoři rozčlenili knihu podle
áÜÖÞâèíWÖÛåÔááâèæßèÕèÞåÔÝØÉìæâ`ÜáÔ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¨¨©
jednotlivých krojových oblastí na Horácku, doplniëmØÚÞãÛäçâÖØm¯
li ji mapkou této oblasti a krátce představili nejvýððð§óÝëÚïâ¦ïòìèÜâçò§Üó
znamnější umělecký soubor, který zde působí a snaží se o zachování folklórních tradic v dané lokalitě.
Folklorní ples má za sebou už jeAKTUÁLNĚ S RADNÍM
denáctý ročník. Vždy jím vlastně
začíná folklorní sezóna a bývá tak
Zastupitelstvo kraje mne na svém únorovém zasedání zvolilo členkou raudálostí číslo jedna. Ples je také
dy – tedy krajskou radní. Nahradila jsem Martinu Matějkovou, která si
pověstný zdařile a propracovaně
ve volbě mezi péčí o svoji dceru Petrušku a prací pro kraj vybrala rodivymyšleným doprovodným pronu, a musím říci, že jí moc a moc rozumím.
Víte, nebylo to vůbec jednoduché rozhodování. Když jsem nabídku pragramem. Letos tanečníky při přícovat v krajské radě dostala, hodně jsem přemýšlela. Profesionální polichodu vítaly slezské klobásy, tlatika na krajské úrovni je totiž – věřte nevěřte – především spousta práčenka a tradiční slezská miodu-





ce. A ne, že bych se té práce bála, ale musela jsem ještě vymyslet, jak
spojit práci starostky Havlíčkova Brodu s krajskou funkcí. Ono se mi totiž
z Brodu moc odcházet nechce, město a lidi v něm mám hodně ráda.
Nakonec jsem se rozhodla, že nabídku přijmu. Martina Matějková v radě
kraje jaksi Havlíčkobrodsko zastupovala a cítila jsem povinnost tu pomyslnou štafetu převzít. Navíc musím jako starostka na kraj pracovně často
jezdit a teď můžu tu cestu spojit s jednáním rady kraje.
A co je ten nejdůležitější důvod: samotná oblast, kterou mám mít na starosti – kultura a školství. Obojí je natolik důležité a mně blízké, že to vlastně
představovalo největší lákadlo. Pracovat většinou s mladými
a tvořivými lidmi je to nejlepší, co jsem si
mohla přát.
Mám předsevzetí, že budu
pracovat hodně a hodně, také vytrvale a pečlivě. Nečekám žádné výhody, čekám
jen to, že svojí prací budu prospěšná všem z našeho krásného
kraje Vysočina. A prosím
jen o to, aby
mi lidé, kterým na mně
nějak záleží
anebo kteří
mi fandí, dál
drželi palce.

Jana
Fischerová
krajská
radní

Míla Brtník s hejtmanem Vysočiny Milošem Vystrčilem. Foto: archiv kraje

la – medová pálenka. Mohli si zakoupit perníčky a drobné výrobky
tradičních lidových řemeslníků
i vyhrát některou z cen v tombole. Ve výstavní síni Staré radnice viděli výstavu slezských a horáckých krojů. Zahraniční hosté
plesu navštívili tradiční masopust
v nedaleké Vortové a ochutnali
výrobky domácí zabíjačky.

Pořadateli plesu byli jako obvykle Folklorní sdružení České
republiky, město Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Horácké folklorní sdružení, Hasičský záchranný sbor České republiky a Dům
kultury ve Žďáře nad Sázavou
a spolu s nimi letos také FoS Těšínského Slezska, FoS Opavského Slezska a FoS Ostrava. Záštitu

nad plesem letos převzali místopředsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS), hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) a generální ředitel Českého rozhlasu
Václav Kasík. Program byl věnován Slezsku – každý rok je na řadě jedna oblast, například Horácko má za sebou loňský mimořádně vydařený jubilejní ročník.

Lidé uvidí, zda je výrobek místní
Vysočina (kid) • Brambory, domácí jogurt,
med, ruční kovářská
práce a textil. To jsou
první výrobky z našeho kraje, kterým
hejtman předal certifikát o značce Vysočina
– regionální produkt.
Značku mohou dostat všichni výrobci z Vysočiny, kteří své
produkty vyrábí v kraji, za použití místních materiálů, tradičních
postupů a šetrně k životnímu prostředí.
„Lidé, kteří takto označené výrobky kupují, mají naprostou jistotu, že podpoří výhradně místní firmy a jejich místní dodavatele. U potravin mají navíc záruku vysoké kvality a prospěšnosti
ke svému zdraví i životnímu prostředí,“ vysvětlila náměstkyně
hejtmana pro regionální rozvoj
Marie Černá (SNK ED).
Prvními držiteli značky na Vysočině jsou Amylon, a. s., Havlíčkův Brod a jejich bramborová
kaše a bramborové knedlíky, za
noviny jsou součástí projektu

Náměstkyně Marie Černá předává certifikát farmáři Františku Němcovi. Foto: archiv kraje

produkty z medu Jiří Bula z Lipníku u Hrotovic a Včelařská farma Kurtin z Hrotovic, za spotřebitelské balení brambor Euro Ag-

ras, s.r.o., Havlíčkův Brod, Pavel
Tasovský z Náměště nad Oslavou za kovaný artikl, za farmářské jogurty Farma rodiny Něm-

www.ceskydomov.cz

covy z Netína, náměšťská ZERA
– Zemědělská a ekologická regionální agentura Dílna řemesel za
výrobky bytového textilu.
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Včelaři pořádají
velký seminář

Zlatým Ámosem je letos Bouchal

Vysočina (kid) • Až do konce
března se mohou včelaři hlásit na
druhý ročník odborného semináře
o chovu včel a nových poznatcích
v oboru. Seminář
pořádá ZO ČSV
Jimramov ve
spolupráci
s Vý-

Havlíčkův Brod (jis) • Nejoblíbenějším pedagogem
na Vysočině a držitelem regionálního Zlatého Ámose
je Hynek Bouchal z Gymnázia Havlíčkův Brod.
Sympatický češtinář přijal první gratulace od kolegy
hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila (ODS)
a svých studentů. Jak sám uvedl, nepředpokládá, že
by získání ceny znamenalo pro jeho svěřence z řad
studentů nějaké úlevy či výhody.

zkumným
ústavem včelařským, krajem Vysočina a OV
ČSSV Žďár nad Sázavou. Bude
13. dubna ve školícím středisku
hotelu Skalský dvůr v Lísku a zájemci se mohou přihlásit na webových stránkách ZO ČSV Jimramov http://zocsvjimramov.unas.cz
nebo na telefonu 605 414 831.
Na semináři vystoupí například
předseda ÚV ČSV Luděk Sojka,
vedoucí pracovník výzkumné stanice VÚVč v Pekařově František
Kašpar, Roman Linhart či odborník na zdravotní účinky včelích
produktů Jiří Brožek.

Pětičlenná porota rozhodovala
mezi dvěma regionálními uchazeči. Češtináři Hynek Bouchal
z Gymnázia Havlíčkův Brod
a Lenka Domšová ze soukromé
Střední školy obchodu z Humpolce přijeli do Jihlavy doprovázeni
čtyřčlennými týmy svých studentů. Oba učitelé působili po celou
dobu soutěže velmi vyrovnaně
a příjemně, obhajoba obou týmů
rozhodování porotě neulehčovala,
výkony byly vyrovnané. Podle ředitele ankety Slávka Hrzala je letošní ročník vysokou úrovní studentských obhajob výjimečný.
Hynek Bouchal učí na havlíčkobrodském gymnáziu český jazyk a základy společenských věd.
„Pokud bych si měl někdy vybrat
jiný předmět, pak bych rád zkusil

Lesníci mohou mít dotaci
Vysočina (pab, kid) • Vlastníci
lesů, lesníci a myslivci mohou
opět získat krajské a státní dotace. Krajská dotace se poskytuje na obnovu lesů poškozených
imisemi, obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, sdružování vlastníků lesů malých výměr a ekologické a k přírodě šetrné technologie.
Zároveň kraj také shromažďuje
a vyplácí státní dotace na vyhotovení lesních hospodářských plánů, vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a chov a výcvik

národních plemen loveckých psů
a loveckých dravců.
Veškeré informace zájemci najdou na internetových stránkách
www.kr-vysocina.cz, v záložce
Krajský úřad/ Dokumenty odborů krajského úřadu/ Odbor
lesního a vodního hospodářství
a zemědělství/ Oddělení zemědělství nebo Oddělení lesního
hospodářství a myslivosti/ Poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina na období
2007–2013.

výuku matematiky, zajímá mne,“
uvedl elegantní muž, na kterém
nebyla poznat tréma. Jeho studenti ho do ankety přihlásili i kvůli jeho osobnímu kouzlu, které
nespočívá v jednotlivostech, ale
v každodenním chování, v běžných promluvách a v jeho charakteru. „Pan profesor ví, co na
žáky platí, je nekonfliktní a konflikty ostatních řeší diplomatickou cestou, studentům už od prvních ročníků vyká, ale oslovuje je
přátelsky křestními jmény,“ uvedl
mluvčí týmu z Havlíčkova Brodu
David Honzárek.
Semifinále Zlatého Ámose se
koná 12. března v Praze. Veřejné
finále ankety se uskuteční v Praze přesně na Den učitelů, tedy
28. března 2008.

Zimní výbava bude někde povinná
Vysočina (kid) • Už od příští zimy se na silnicích našeho kraje objeví nová dopravní značka. Přikazuje řidičům použití zimních pneumatik a je závazná.
„Některé úseky našich silnic se v zimě bez řádného obutí vozu prostě nedají projet,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Václav Kodet
(KDU-ČSL). „Zejména velká auta pak uvíznou,
silnici zablokují a zhorší situaci nejen ostatním
řidičům, ale hlavně všem, kdo na zprůjezdnění
silnice pracují.“
Značka bude platná vždy od 1. listopadu do
30. dubna a může být doplněná také tabulkou s předepsanou výškou vzorku pneumatiky nebo upřesněním

Kraj pomůže s oslavami obcí
Vysočina (kid) • Obce mohou získat peníze od kraje na pořádání nejrůznějších tradičních obecních
slavností a oslav. Mohou to být například výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění či další oslavy historických událos-

tí. Výše dotace může být až 200.000 korun, nejvíce však 100 korun na jednoho obyvatele a obec ji
může získat jen jednou za dva roky. Žádosti kraj
přijímá až do 31. března. Další informace jsou na
www.kr-vysocina.cz na tematické stránce kultura
a památky.

Datový sklad sklízí ocenění
Vysočina (jis) • Krajský projekt datového skladu
Vysočiny, který až na výjimky nemá v samosprávných institucích obdoby a je průkopníkem v práci
s daty, získal na Národní konferenci kvality ve
veřejné správě v Karlových Varech cenu ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.
Jde už o druhé odborné ocenění
práce krajských analytiků. Koncem října loňského roku si projekt připsal vítězství v soutěži
Chytrý úřad. Cenu převzala od
náměstka ministra vnitra Zdeňka
Zajíčka ředitelka krajského úřadu

Simeona Zikmundová. Datový
sklad je veřejnosti k dispozici už
od září loňského roku. Návštěvníci krajských webových stránek
najdou službu ve specializované sekci Analytické a statistické
služby kraje Vysočina (analyti-



Zlatý Ámos mezi svými. Zleva v popředí Jana Kočí a Jana Tůmová, za nimi David Honzárek a profesor Hynek Bouchal. Foto: archiv kraje

ka.kr-vysocina.cz). Tato sekce je
přímo napojena na datový sklad
kraje, který je na krajském úřadě
budován od roku 2005. „Datový
sklad je velká centrální databáze,
kde data nejsou uložena v tabulkách, ale v multidimenzionálních
objektech, takzvaných datových
kostkách. Takový způsob uložení umožňuje rychlou analýzu dat
a spojování různých odvětví skladu. Datový sklad přináší zaměstnancům úsporu práce i času, navíc nejde pouze o úložiště v pravém smyslu slova. Je v něm totiž
možné naprogramovat operace
s daty, třídění dat či jejich čištění,
a tak úředníci nemusí nic třídit či
počítat sami ručně, jako to dělali dosud,“ řekl vedoucí krajského
odboru analýz Michal Šulc.
Na stránce analytického portálu mohou uživatelé webu mimo
jiné nalézt například informace
o vybraných dotačních titulech
z krajského rozpočtu, data Fondu Vysočiny, či informace o příspěvkových organizacích kraje.
Datový sklad a z něj vycházející
analytický web by měl být v budoucnu hlavním zdrojem informací pro většinu odborů krajského úřadu a odstranění duplicit při
získávání i zveřejňování informací. Zcela nově lze na analytika.
kr-vysocina.cz sledovat srovnání
všech krajů podle rychlosti rozvoje a výkonnosti.

doby platnosti. Nedodržení takového nařízení znamená
pro řidiče trestný bod a také několikatisícovou pokutu.
„Značky by se mohly objevit na vytipovaných
krajských silnicích, například na silnici II/602
z Velkého Meziříčí do Jihlavy a dále na Pelhřimov, na silnici I/38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Tyto úseky patří v zimním období k nejproblémovějším. Jednou z možností umístění značek jsou i sjezdy z D1 u Velkého Meziříčí
a Humpolce,“ vyjmenoval Kodet.
Konečné slovo při určení umístění značek ale bude
mít příslušný dopravní úřad.

Krajská rada se změnila
Vysočina (kid) • V devítičlené krajské radě došlo ke změně.
Martinu Matějkovou (ODS) nahradila ve funkci stranická kolegyně Jana Fischerová.
Martina Matějková z funkce odstoupila, aby se mohla plně věnovat péči o svoji nedávno narozenou dceru. Zastupitelstvo na svém
únorovém zasedání pak do rady
zvolilo Janu Fischerovou. Ta bude v radě pracovat jako neuvolněná členka. „Bude se zúčastňovat
všech zasedání rady, zároveň koncepčně řídit rezort školství a kul-

tury. Znamená to ale, že tu výkonnou složku práce radního převezmou vedoucí úředníci odboru
tak, jak to bývá na radnicích nebo
i v některých krajích,“ vysvětlil
hejtman Miloš Vystrčil (ODS).
Jana Fischerová je v krajském
zastupitelstvu už od roku 2000.
Zároveň je členkou zastupitelstva a hlavně starostkou Havlíčkova Brodu. Věnuje se evropské
problematice, je o ní známé, že
mluví čtyřmi evropskými jazyky tak dobře, jako svojí mateřštinou.

Složení krajské
rady:

1PMJUJDLÏ
TMPäFOÓ
LSBKTLÏSBEZ

• Miloš Vystrčil, hejtman, ODS
• Václav Kodet, první náměstek hejtmana, doprava a lesní
hospodářství, KDU-ČSL
• Marie Černá, náměstkyně
hejtmana, regionální rozvoj,
SNK ED
• Pavel Hájek, náměstek
hejtmana, zdravotnictví a životní prostředí, ODS
• Jana Fischerová, neuvolněná
radní, školství a kultura, ODS
• Jaroslav Hulák, radní, grantová politika, informatika,
územní plánování, KDU-ČSL
• Miroslav Houška, radní, majetek a finance, KDU-ČSL
• Ivo Rohovský, radní, zemědělství a vodní hospodářství,
ODS
• Jiří Vondráček, radní, sociální věci, komunitní plánování,
NNO, KDU-ČSL

www.kr-vysocina.cz

0%4

Jana Fischerová
• členka zastupitelstva města Havlíčkova Brodu od roku 1994 • členka zastupitelstva kraje Vysočina od
roku 2000 • členka stálé delegace
za ČR Kongresu místních a regionálních samospráv Evropy ve Štrasburku od roku 1998 • členka delegace Rady evropských municipalit
a regionů v Bruselu od roku 2003
• členka Regionální rady soudržnosti NUTS II Jihovýchod • v krajském zastupitelstvu je místopředsedkyní komise pro cestovní ruch
a vnější vztahy • nominována za
české kraje do české delegace v Radě Evropy – stálý člen a současně
i vedoucí české delegace, jmenována Ministerstvem vnitra ČR
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Kraj Vysočina

Vysočina bude mít jednotnou policii
Vysočina (kid) • Dobojováno. Náš kraj bude mít vlastní krajské policejní ředitelství. Vyplynulo to z jednání policejního prezidenta Oldřicha
Martinů s hejtmany krajů, které dosud policejní správu neměly.
Už od prvního ledna příštího roku vzniknou v těchto
šesti regionech územní ředitelství s působností v hranicích kraje, postupně se do roku 2012 promění ve
standardní ředitelství. Hejtman Vysočiny Miloš
Vystrčil (ODS) tak dosáhnul svého dlouhodobého cíle – zřízení krajské správy
policie ve svém regionu. „Znamená to jediné. Zvýšení bezpečí na Vysočině. Uděláme všechno pro to, aby krajské policejní
ředitelství bylo na Vysočině co
nejdříve,“ řekl po jednání Vystrčil.
Policejní prezident o novém
územním a organizačním uspořádání hejtmany informoval
v polovině února přímo v Jihlavě. Kraje jeho rozhodnutí přijaly s povděkem. „Za poslední půlrok udělala policie na reformních krocích
více práce než v předcházejících
dvou letech,“ zdůraznil hejtman
Libereckého kraje Petr Skokan
(ODS).
Změna krajského uspořádání je
jednou ze součástí celkové reformy policie, o které bude rozhodovat parlament. V konečném důsledku by
měla reforma znamenat zejména více policis-

tů v terénu a méně v kancelářích. „Policejní prezidium nebude rušit žádné obvodní oddělení, žádnou služebnu, ani jedno pracovní místo. Nikdo z policistů
o práci nepřijde. Ubude jen kancelářských míst,“ vysvětlil náměstek policejního prezidenta pro reformu Ivan Bílek.
Policejní správa je dnes jen v krajích,
které zavedl komunistický režim v šedesátých letech. To znamená, že
například Vysočina, Karlovarský
kraj, Zlínský, Liberecký, Pardubický a Olomoucký kraj policejní
ředitelství neměly. V případě Vysočiny to znamená řízení místních policistů z Hradce Králové, Českých
Budějovic a Brna. „Roztříštěnost
a nejednotnost vedení sebou nesla potíže zejména při krizových situacích. Každý si umí představit, že třeba v dopravě
je na Vysočině problémů poměrně
dost. A na fungování Integrovaného záchranného systému, jehož je
policie součástí, závisí lidské životy,“ vysvětlil Zdeněk Kadlec ze
sekretariátu hejtmana, který má krizové řízení na starosti.
Krajské policejní ředitelství na Vysočině bude s největší pravděpodobností v budově stávajícího okresního ředi-

Policejní prezident Oldřich Martinů vysvětluje hejtmanovi Vysočiny Miloši Vystrčilovi a karlovarskému hejtmanovi
Josefu Pavlovi principy reformy policie. Foto: archiv kraje

telství v Jihlavě. „Budova má po odchodu okresního
soudu volnou kapacitu a náklady na její rekonstrukci
a přizpůsobení by nemusely být příliš vysoké. Dáváme však přednost kvalitnímu projektu a pečlivé, pro-

Brněnský soud otevře pobočku v Jihlavě
Vysočina (kid) • Kromě vlastního
krajského ředitelství policie se Vysočina s jistotou dočká také krajského soudu. Při své lednové návštěvě našeho kraje to slíbil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS)
a vzápětí na to poslanci schválili
první krok – vznik pobočky brněnského krajského soudu v Jihlavě.
Soudnictví má stejný problém, jako policie. Krajské soudy kopírují
územní členění z poloviny minulého století, kdy Pelhřimovsko patří pod českobudějovický krajský
soud, Havlíčkobrodsko pod královéhradecký a Jihlavsko, Žďársko
a Třebíčsko pod brněnský. Schválení pobočky brněnského soudu
v Jihlavě znamená, že lidé z posledně jmenovaných regionů už
svůj krajský soud najdou na Vysočině. „Co nejdříve bude následovat
i Havlíčkobrodsko a Pelhřimovsko,“ vysvětlil hejtman Vysočiny
Miloš Vystrčil (ODS).
Postupně se pak pobočka transMinistr Jiří Pospíšil se zdraví s obyvatelkami nejmodernější české věznice. Ta vznikla v přestavěném a rozšířeném obformuje do plnohodnotného krajjektu bývalé školy v přírodě ve Světlé nad Sázavou. Věznice je určena pro ženy a jako jediná v naší zemi umožňuje
ského soudu. „Bude nutné přeumístění matek s dětmi ve věku do tří let. Foto: archiv kraje
svědčit některé soudce z krajského
soudu, aby byli ochotni změnit své ho krajského soudu bude nejdří- Pobočka najde zázemí v nově bu- ních budovách už dnes sídlí státpůsobiště a přesunout se na Vyso- ve v roce 2013, slíbil ministr Po- dovaném justičním areálu v býva- ní zástupci a probační a mediaččinu. To znamená, že vznik nové- spíšil.
lé jihlavské nemocnici. V moder- ní služba.

myšlené přípravě před zbrklými kroky. Chceme vše
domyslet a zvážit související okolnosti tak, aby zázemí ve své konečné podobě bylo efektivní a funkční,“
shrnul hejtman Miloš Vystrčil.

Sečení trávy podél silnic
obcím zaplatí krajská kasa
Vysočina (kid) • Vysočina by
mohla být zase upravenější. Kraj
totiž obcím nabídnul peníze, aby
mohly sekat trávu podél krajských silnic, které obcemi vedou.
„Kvůli nesrovnalostem v majetkových vztazích, zděděných snad
ještě z minulého režimu, totiž občas není zcela jasné, zda jsou travnaté pásy podél silnic v majetku
kraje, anebo té které obce. Jasno
bude, až se nám podaří všechno
přesně geometricky změřit. Ale
to bude ještě trvat, kdežto dotaci mohou obce získat už teď,“ říká náměstek hejtmana pro dopra-

vu Václav Kodet (KDU-ČSL).
V praxi to bude vypadat tak, že
obce mohou sečení trávy objednat buď u silničářů, nebo nějaké
specializované firmy, anebo trávu posekat vlastními silami a pak
požádat o dotaci. Ta bude ve výši 70 haléřů na čtvereční metr
a obec ji může ve vegetačním období získat dvakrát.
Takzvané průjezdné úseky, tedy
místa, kde krajské silnice vedou
obcemi, jsou na mnoha místech
našeho kraje – z celkové délky
4579 kilometrů krajských silnic
je takových úseků asi 1000 kilometrů.

Stavby na Křemešníku nepatří do rezervace
Pelhřimov (kid) • Přírodní rezer- zemky, na kterých stojí budovy na nemovitostí. Ubude jim totiž papí- vacích ploch,“ vysvětlil náměstek
vace na Křemešníku je o půl hek- vrcholu kopce. „Má to jediný cíl rování a povolování při opravách hejtmana pro životní prostředí Pataru menší. Kraj z ní vyňal po- – ulehčit život vlastníkům těchto budov, přístupových cest a parko- vel Hájek (ODS).
Zvláště chráněné území Křemešník bylo nejprve koncem roku 1985 chráněným přírodním
útvarem, což platilo plných sedm
let. Poté v roce 1992 přišly výrazné legislativní změny a Křemešník byl převeden do kategorie přírodní rezervace.
Křemešník je jedním z nejzajímavějších míst v našem kraji. Na
zalesněném kopci odborníci například napočítali 311 druhů motýlů. Žijí zde výři a sýčci, lidé
mohou při procházkách narazit
i na vzácného plšíka lískového.
Na Křemešníku je křižovatka
tří turistických tras, vedou sem
i cyklotrasy. Lidé si oblíbili místní rozhlednu Pípalku. Zástavba
na vrchu je historickou součástí
poutního místa.
Zástavba na vrcholu Křemešníku.
Vpravo oblíbená rozhledna Pípalka.
Foto: archiv kraje
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Z Bruselu k nám přijedou
lesníci a energetici
Vysočina (kid) • V našem kraji by se už v příštím roce mohly objevit špičky evropské byrokracie. Česko bude předsedat Evropské unii a náš kraj by
měl hostit setkání specialistů na
energetiku a lesnictví. Podle na-

šich informací se setkání plánují dlouhodobě dopředu a pokud
Vysočina najde na svém území
místa, kde by se mohla uskutečnit, obyvatelé našeho kraje bruselské VIP úředníky a manažery uvidí.

Bertíci podpořili vzdělání
obyvatel dětských domovů
Vysočina (kid) • Děti, které v plnoletosti opouští dětské domovy
na Vysočině, to mají zase o trošku snazší. V prvních samostatných krocích jim pomůže podpora sbírky Bertíci, kterou ve spolupráci s Nadačním fondem Livie
a Václava Klausových pořádal řetězec prodejen Albert.

Letos se vybrala rekordní částka přesahující deset milionů korun a po rozdělení mezi domovy
v České republice bezmála půl
milionu připadlo i na dětské domovy z Vysočiny. Peníze jsou určené především na vzdělání dětí
a jejich osamostatnění a začlenění do společnosti.
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MANAŽER INZERCE
Požadavky :

ZASKLENÍ LODŽIE

Nabízíme:

OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
mobil: 602 477 874

Lidická 31, 602 00 Brno
tel.: 541 248 697
mobil: 728 440 150
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> minimálně SŠ vzdělání > komunikativnost
> samostatnost > min. 2 roky praxe v inzerci

VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E
ZASKLILI JSME PŘES 4 5 0 0 0 BALKONŮ!

ÉØÛØâéØáÜÍðêædàåØ
íðßãØìáÜíÙgéæífoñÜåo
åØæÙêØñÜåoÝìåâdåoßæäoêëØ

ÚÙÞéÚáÚ¤àî
MèéÖëêèäØÞYáãm
ådbÚÁÚÙÚbãÖÙ
ÈYïÖëäê¡
åmèåeëàäëd
äçÜÖãÞïÖØÚ

> silné zázemí > pevný plat plus provize
> možnost profesního růstu
Své životopisy zasílejte na e-mail: z.cizkova@consultants.cz

info@optimi.cz • optimibrno@quick.cz • www.optimi.eu

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

www.consultants.cz
www.ceskydomov.cz

Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR
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SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL
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KOUPÍM BYT
NEBO DŮM.
RYCHLÁ PLATBA.

NABÍDNĚTE!

Telefon: 731 931 238
³°¤¯ª¬ ·¥¶¬1
Ĩ©½³°·1.¯:Ĩ£¥¯·µ¹®
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byt nebo dům,
platím hotově!!!
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Koupím

Foto: AGC Flat Glass Czech a.s.

ZIMNÍ SLEVA
S V¯HODOU
Kromû zimní slevy na okna i montáÏe
pro Vás nyní máme i tuto v˘hodu:
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Tuto v˘hodu k zimní slevû obdrÏíte
pﬁi uzavﬁení smlouvy do 15. 4. 2008.

800 23 00 23
Akce platí pouze na v˘robky s termínem montáÏe do 30. 5. 2008,
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené do 30. 3. 2008.

www.pks.cz

Inzertní manažer:
Klára Černíková
tel.: 777 789 600
e-mail:
cernikova@ceskydomov.cz

ĥİêĨĀçİĨĦİĥ

SC 80070/1

/PWŞEPVŘPWÈOÓŘUFOÓ
BQSBWPQJTVQSPEPTQŞMÏ

Záruka kvality!
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

VOLEJTE ZDARMA
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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
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DPH

Dorovnáme
Vám rozdíl
novû zv˘‰ené
DPH o 4%!
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VYCHÁZÍME V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ!!!
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Kraj Vysočina
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Víme, jaké značky ukážou k památkám
Vysočina (jis, kid) • Už za
několik měsíců bude na
Vysočině téměř 400 nových
informačních značek směrovat návštěvníky a turisty
k více než 40 nejatraktivnějším cílům v našem regionu.
Nové směrovky budou mít standardní
hnědý kabát tak, jak jsou značeny všechny turistické cíle v Evropě. „Pro samotnou instalaci značek bylo nejprve třeba vypracovat a nechat schválit dotčenými orgány studii, která navrhla podobu a především
vytipovala umístnění značek v terénu. Samotná instalace jednotlivých značek proběhne v první polovině roku 2008,“ informovala náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie Černá. Celkové náklady na vybudování značení se budou pohybovat
kolem 4,5 milionu korun, tři čtvrtiny zaplatí bruselská dotace.
Hnědé tabule se siluetou památky dovedou návštěvníky kraje
Vysočina nejen k památkám UNESCO, ale i k dalším zajímavým
místům v kraji – například na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, ke klášteru v Želivě, na hrad Roštejn, na zámek do Žirovnice, do kláštera v Nové Říši, do památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou nebo do městských i vesnických památkových zón a rezervací.

Blíží se zemská výstava Školy dostanou peníze z EU
Vysočina/Horn (kid) • Jedním z nejdůležitějších
počinů česko-rakouské spolupráce v příštím roce
bude Dolnorakouská zemská výstava, která se bude
kromě rakouských měst Horn a Raabs konat také
v Telči na Vysočině. Kraj Vysočina výstavu zároveň
považuje za významný příspěvek vzájemného
poznávání v rámci českého předsednictví Evropské
unie. V Hornu to řekla vedoucí odboru kultury
krajského úřadu Vysočiny Katina Lisá.

mezi zeměmi, ale i vnitřní hranice mezi lidmi a v myšlení lidí.
Výstava se tak dotkne i významných náboženských směrů, symbolů v umění a mysticismu. Telč
pak ukáže dějiny a významné dějinné předěly z pohledu všedního života v příhraničním regionu. Zároveň také poukáže na život a tvorbu významných rodáků
– umělců, například Bohuslava
Reyneka, Josefa Hoffmanna, či
Gustava Mahlera. „Telč čeká také
Zemskou výstavu pořádá Dolní dí některé exponáty, které vysta- řada pozoruhodných doprovodRakousko už od roku 1960. Od vujeme vůbec poprvé,“ slíbil od- ných akcí. Připravujeme napříté doby prošlo jejími branami ví- borný garant výstavy, významný klad operu na náměstí,“ nastínil
ce než 8.000.000 návštěvníků. rakouský historik Stefan Karner. starosta Telče Roman Fabeš.
Výstava představuje život regio- Exponáty pochází i ze soukro- Dolnorakouská zemská výstanu a úspěchy lidské práce. Bývá mých sbírek. Objeví se zde třeba va v roce 2009 lidem nabídne šivždy tematická.
deník mladé české emigrantky, roký pohled do života pohraničí.
Příští rok se organizátoři roz- která zachytila vysílání Českoslo- Návštěvníci budou moci využít
hodli připomenout 20. výročí pá- venského rozhlasu v pohnutých jednotnou vstupenku i kyvadlodu železné opony, a proto vznikla okupačních dnech, a přerod vysí- vou autobusovou dopravu. Pro
dohoda mezi partnerskými regio- lače ze svobodného rádia v mocí samotná pořádající města výstany Dolní Rakousko a Vysočina. ovládaný vysílač. V Raabs se po- va znamená také významné in„Hlavním významem společné- řadatelé zaměřili na téma hranic. vestice. Z evropských i národho pořádání je přiblížení společ- Chtějí postihnout nejen hranici ních zdrojů se do zlepšení stané historie obou zemí
vu silnic, výstavních
co nejširší veřejnosti.
prostor i další infraNavazujeme přitom
struktury věnují dena naše dobré sousedsítky milionů EUR.
ství,“ uvedla Lisá.
„Důležité je, že tyto
V Hornu bude nosinvestice neslouží jen
ným tématem histovýstavě samotné, ale
rie. Exponáty výstavy
zejména k trvalému
připomenou společzlepšení kvality živoMěsíčník Kraj Vysočina vám bude od příštího čísla
né soužití v monarta v regionech,“ řekl
přinášet tipy na výlety do sousedního regionu Dolní
chii, vznik samostatzemský rada pro cesRakousko. Poznejte s námi nejzajímavější místa tohoto
ných států, války 20.
tovní ruch a hospokraje. Památky, přírodní zajímavosti, města i vesnice. Už
století i pád železné
dářství Ernest Gabod března ve vašich oblíbených novinách.
opony. „Lidé zde uvimann.

Dolnorakouská
zemská výstava 2009

Horn – Raabs – Telč

Vysočina (kid) • Už v květnu se
náš kraj dozví, zda získá z Bruselu další stovky milionů korun.
Tentokrát jde o stavební úpravy
v sedmi školách.
Kraj chce využít evropského
programu Životní prostředí a za
180 milionů korun zateplit budovy a vyměnit okna na sedmi školách. Největší akcí je třebíčská
průmyslovka – typická socialistickoindustriální stavba s velký-

mi prosklenými plochami, tenkými zdmi a vysokými stropy. Její
úprava přijde na bezmála 100 milionů korun. Kromě bruselských
peněz hodlá kraj požádat také
o státní podporu a to by znamenalo, že Evropa a stát zaplatí 90
procent úprav všech sedmi škol.
Podle náměstkyně hejtmana
pro regionální rozvoj Marie Černé (SNK ED) je Vysočina připravena na předložení dalších šes-

ti obdobných projektů v odhadované hodnotě desítek milionů korun. „Je však třeba si uvědomit,
že předložení projektů je jenom
prvním krokem. Kraj předkládá
řídícímu orgánu šest samostatných žádostí, které budou spolu
s ostatními zájemci z celé republiky o podporu soutěžit. Zda budeme úspěšní, se dozvíme pravděpodobně v květnu,“ informovala Marie Černá.

Obce nové čističky stihnou
Vysočina (kid) • Polovina měst
a obcí z Vysočiny, které kvůli
evropským předpisům měly do
roku 2010 postavit, nebo vylepšit své čističky, už tuto povinnost
splnila. Zbývající na tom pracují
a pravděpodobně opravy a stavby stihnou. Našem kraji tak nehrozí bruselské tresty. Měsíčníku Kraj Vysočina to řekl krajský radní pro zemědělství a vodní hospodářství Ivo Rohovský
(ODS).
„Některé obce už kanalizace
a čistírny vybudovaly, některé je
právě budují a některé připravují
projekty a usilují o získání peněz
tak, aby tuto povinnost do konce
roku 2010 splnily. Z původních
40 obcí na Vysočině, na které se
povinnost zrekonstruovat, či vybudovat kanalizace a čistírny odpadních vod do konce roku 2010
vztahovala, se v současné době
jedná již jen o 22 obcí, které ne-

jsou dosud vyřešeny,“ vypočítal zavou. Nové čistírny vyrostly také
Rohovský.
v Náměšti nad Oslavou, Jemnici,
Brusel České republice při vstu- Třebíči, Moravských Budějovipu do Evropské unie uložil povin- cích, Novém Městě na Moravě,
nost do konce roku 2010 čistit od- Bystřici nad Pernštejnem a Jaropadní vodu podle přísných evrop- měřicích nad Rokytnou.
ských norem. Tato povinnost se Kraj sám obce podpořil grantem,
týká prakticky všech větších obcí který jim umožnil zpracovat draa měst. Pro Česko to znamenalo hé projekty a ucházet se tak o státvybudovat nové čistírny a kanali- ní a evropské peníze. Vypsal také
zace za bezmála 50 miliard korun, přímou dotaci pro menší sídla.
jen na Vysočině
to znamenalo asi
dvoumiliardovou
investici.
Kanalizaci
a čistírnu už například opravilo krajské město, investice byla
za 400 milionů.
Dalších 200 milionů do své kanalizace investoNová čistírna v Náměšti nad Oslavou. Foto: archiv kraje
val Žďár nad Sá-

ROZHOVOR

Jan Karas: Školy ještě čeká revoluce
Vysočina (kid) • Optimalizace středních
škol na Vysočině neskončila a střední
školy čeká ještě revoluce. Měsíčníku
Kraj vysočina to řekl člen školského
výboru krajského zastupitelstva Jan
Karas (KDU-ČSL) s tím, že budoucnost
škol záleží zejména na počtu dětí. A těch podle jeho
slov ubývá.
„Optimalizace sítě středních
škol rozhodně neskončila. Máme za sebou možná pouze jakousi první etapu, která eliminovala
největší dosavadní nesrovnalosti mezi školami. Další etapa optimalizace bude probíhat v příštích
letech. V současné době se totiž

pomalu začíná projevovat úbytek
dětí, se kterým se musely vyrovnat základní školy i na školách
středních. Příští roky rozhodnou
o tom, jak je které školské zařízení životaschopné, chcete-li – kolik se podařilo zajistit studentů či
žáků pro výuku. Z tohoto pohle-



du nás revoluce ve středním školství určitě čeká.“
Jak hodnotíte úroveň krajem
zřizovaných škol?
„Obecně si myslím, že úroveň
školství je na solidní úrovni. Veškeré školy jsou pod bedlivým dozorem zřizovatele – kraje Vysočina. Samozřejmě všude najdeme
školy lepší i ty méně dobré. Tak
je tomu ovšem v každém větším
městě, kraji, regionu a podobně.
Jako členové výboru samozřejmě
nemáme zdaleka detailní přehled
o všech školách, nicméně dvakrát
za rok se konají výjezdní zasedání výboru v některém z větších
měst na Vysočině – ve zvolené
škole každého takového města.

A tuto školu pak máme možnost
poznat trochu blíže.“
Čím se vůbec školský výbor
zabývá?
„Školský výbor, oficiálně nazývaný výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, je tak jako
každý jiný výbor poradním orgánem Zastupitelstva kraje Vysočina. Ve své kompetenci má zaujímání stanovisek především k takovým tématům, která se vztahují k problematice školství v kraji.
Samozřejmě zastupitelstvo může navrhovat své vlastní podněty. Jak již vyplývá z názvu výboru, některé své úkoly výbor řeší
v návaznosti na zaměstnanost.“
Co bylo největším úkolem vý-

www.kr-vysocina.cz

boru v tomto volebním období?
Hlavní část činnosti výboru se
během roku více či méně opakuje. Přesto jsou témata, která jsou
naprosto jedinečná. Jsou jimi především rozhodování o sloučení
škol na území kraje.“
V čem vidíte největší přednosti a naopak slabiny školství na
Vysočině?
„Jako největší přednost vidím to,
že v našem kraji je poměrně veliké spektrum středních škol. Žáci vycházející ze základních škol
tak mají možnost vybrat si obor
„na míru“. Jako slabiny vidím
vysoký počet základních škol,
které souvisejí s velkým počtem

obci v kraji, a v oblasti středních
škol určitou roztříštěnost.“
Jaké jsou další možnosti rozvoje vysokého školství v našem
kraji?
„První samostatnou vysokou
školou v rámci kraje byla Západomoravská vysoká škola u nás
v Třebíči. V současné době se
mohutně rozvíjí Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Vzhledem
k budoucím početním stavům studentů na vysokých školách si nedovedu představit, že by na území
kraje vznikla další státní vysoká
škola. A tak z hlediska budoucího
vývoje budou určitě Praha a Brno
nadále stahovat velké množství
studentů středních škol.“
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NAŠE TIPY
1. březen
Na tý louce zelený, ochotnický divadelní soubor Budišov, hudební komedie, velký sál JC, Velké Meziříčí

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Stavby v kraji se opět utkají o titul

3. březen
Posel z Liptákova, představení Divadla Járy Cimrmana, divadelní sál
KD Ostrov, Havlíčkův Brod, 19.00

4. březen
Paleček – Janík, Effect Music
Club, Havlíčkův Brod, 20.00

8. březen
Golčovanka, dechovka k tanci
i poslechu, klub Čechovka, Havlíčkův Brod, 16.00
Šachový turnaj, pohostinství,
Krucemburk, 8.30

8. – 9. březen
Mistrovství ČR v běhu na lyžích, dlouhé tratě, štafety v kategoriích muži, ženy, junioři, areál
hotelu SKI Nové Město na Moravě

10. březen
Bucinatores, jazzový koncert,
Horácké divadlo Jihlava, Jazz
Club, 19.30
Fernando Saunders, koncert, Národní dům, Třebíč, 19.00

11. březen
Q vox, mužské vokální kvarteto,
kostel sv. Víta, Pelhřimov, 19.30

12. březen
Psychatrio – Redl, Janoušek
a Samson, předprodej vstupenek
je v hudebninách SONG v Palackého ulici v Jihlavě, Divadlo Na
Kopečku, Jihlava, 19.00
Přednášky předních včelařských odborníků a učitelů včelařství pro širokou veřejnost:
6. březen, 17.00, sál U Hasičů v požární zbrojnici v Novém
Městě na Moravě, Miroslav Sedláček z Bučovic.
12. březen, 17.00, gobelínový
salónek kulturního domu v Novém Městě na Moravě, Jiří Sláma z Havlíčkova Brodu.
13. březen, obecní úřad ve
Sněžném, Jiří Sláma z Havlíčkova Brodu.

18. březen
Pavel Šporcl, Petr Šporcl, Petr
Jiříkovský, koncert, Divadlo Pasáž, Třebíč, 18.00
Co se stalo s Ježíšem, pašijová
hra, areál Libušín, Žďár nad Sázavou, 20.00

Stavbou roku 2003 se stalo sídlo kraje v Jihlavě. Po přestavbě bývalých kasáren vzniknul moderní komplex tří budov. Foto: redakce

Vysočina (kid) • Až do
konce dubna mohou
zájemci přihlásit svá
díla do soutěže Stavba
Vysočiny.

Práce ohodnotí odborná porota, veřejnost se do hlasování může zapojit začátkem května a vybrat vítěze titulu Cena veřejnosti
– Stavba Vysočiny 2007.
Soutěž vypisuje kraj Vysočina, Stavební sdružení VysočiV letošním, už šestém roční- na o.s. a krajské pobočky Svazu
ku, se utkají stavby z let 2006 podnikatelů ve stavebnictví v ČR
a 2007, opět v pěti kategoriích. a České komory autorizovaných

„Senioři jsou nositeli cenných
životních zkušeností a ty je třeRadní Jiří Vondráček a hejtman Miloš Vystrčil se zástupci Rady seniorů. Foto: archiv kraje
ba využít pro rozvoj a ve prospěch celého kraje,“ zdůraznil čina už pravidelně komunikuje se jích České republiky zřídit kraj- poskytovala i odborné poradenradní Vondráček a doplnil,
seniory zejména prostřednictvím ské rady seniorů, které by se sta- ství,“ vysvětlil předseda republiže kraj Vysorůzných sdružení a organizací ne- ly oficiálně uznaným poradním kové seniorské rady Zdeněk Perbo přímou účastí na různých a konzultačním orgánem kraj- nes.
besedách.
ských samospráv a hájily by zá- Rada seniorů České republiky
„Chtěli bychom po- jmy všech seniorů v daném kra- je občanské sdružení, které zastupně ve všech kra- ji. Vedle toho by krajská rada střešuje a sdružuje celkem 13 se-

Vysočina (kid) •
Které památky
jsou přístupné i pro vozíčkáře, jak se tam dostat, kde
zaparkovat a jaké čekat zázemí

Titanik, Čechovo prozatímně
osvobozené divadlo, Kino Počátky, 19.30
Dechovky 21. století – Mistříňanka, Pražští muzikanti, Sokolovna Žirovnice, 20.00
Velikonoce v Horáckém muzeu, batikované kraslice, slámové kraslice, škrábané kraslice, Bureš pletené koše a pomlázky, krosienka, kukuřičné šustí, perníčky,
výrobky ze včelího vosku, vstup
zdarma, Horácké muzeum, Nové
Město na Moravě, 9.00–15.00

Roku 1960
bylo město
Kamenice
nad Lipou
(tajenka).

22. – 23. březen

Učiniti
poznání

Primát

Dietlova
postava

Dětský
pozdrav

Lidový
název
kozlíku
lékařského

i nástrahy. To je hlavní obsah publikace Jak dobýt hrad – Památky takřka bez bariér, kterou vydal Národní památkový ústav. Na
Vysočině publikace popisuje přístup k devíti památkám – zámkům
v Jaroměřicích nad Rokytnou, Ná-

Nepracovat
s pilníkem

Příkaz k tichu

Bod v judu

Polibek

Předložka

Společně
jíst

Zápor

Staré
zájmeno

Stará
solmiz.
slabika

České město

měšti nad Oslavou a Kamenici nad
Lipou, benediktýnskému opatství,
muzeu, židovské čtvrti se hřbitovem a bazilice Sv. Prokopa v Třebíči a zámku, Regionálnímu muzeu a kostelu Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad

Statek bez
lenního
závazku

Římská 4

Druh
bonbónu

Turistický
přístřešek

Název
hlásky X
SPZ
Olomouce

Předložka

Předst.
kláštera

Kolem
(básnicky)

Odstranit
závadu

Pcháč

Velehorský
štít

SPZ Rakovníka
Roční doba

Oldříšek

Předložka

Jméno
Wericha

Oklamat

Nám patřící

Iniciály
Kostkové

Hýkavec

Africký
veletok

Na tom
místě

Zámořská
velmoc

Mít radost

Mastné
kapaliny

Rybářská
síť

Sázavou. Pro vozíčkáře z Vysočiny je publikace k dispozici v omezeném počtu zdarma na krajském
pracovišti Národního památkového ústavu v Telči, je možné stáhnout si i elektronickou verzi na adrese www.npu.cz.

Zlatý erb táhne
Vysočina (kid) • Letošní krajské
kolo soutěže webových stránek
měst a obcí ještě nemá vítěze,
zato už si připsalo další rekord.
Účastní se ho 45 soutěžících, nejvíce v historii klání.
O nejlepší webové stránky města bojuje šest uchazečů, kategorii obcí zaplavilo 25 přihlášek,
o cenu za nejlepší elektronickou službu usiluje devět šampionů a v nové kategorii příspěvkových organizací se objevilo pět
borců. Výsledky se všichni dozví
už 5. března na slavnostním ceremoniálu.

Tajenka
Vám
patřící

Sáním
dostat
dovnitř

Lepidlo

Směnečný
ručitel

Tihle

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

Autor:
K.Lear

Americký
literát

1. duben
Hop Trop, předprodej vstupenek
je v hudebninách SONG v Palackého ulici v Jihlavě, Divadlo Na
Kopečku, Jihlava, 19.00

niorských organizací. Členskou
základnu tak tvoří přes 300 tisíc
členů z řad seniorů. Na Vysočině je z půlmilionu obyvatel asi
80.000 lidí starších 65 let, průměrný věk obyvatel našeho kraje je zhruba 40 let.

Kniha pomůže vozíčkářům

21. březen

Giacomo Puccini: Madame
Butterfly, opera v podání Divadla
Františka Xavera Šaldy z Liberce,
Divadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

1. Stavby občanské vybavenosti
2. Stavby určené k bydlení
3. Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské
4. Stavby technologické a pro průmysl
5. Rekonstrukce a obnova
6. Řemeslný a konstrukční detail
Informace pro zájemce na www.stavbavysociny.cz.

Vysočina (kid) • Senioři
z Vysočiny zřejmě
ještě letos zřídí svoji
krajskou organizaci –
poradní orgán, který má
hájit jejich stanoviska
a zájmy při jednání
s krajskou samosprávou.
Vznik krajské rady
seniorů na únorovém
setkání se zástupci Rady
seniorů České republiky
přímo podpořili krajský
radní pro sociální věci
Jiří Vondráček (KDUČSL) a hejtman Miloš
Vystrčil (ODS).

Eskymák z Amsterodamu aneb
žádné zprávy od táty, divadelní
představení, Městské divadlo Pelhřimov, 19.30

30. březen

Kategorie soutěže Stavba Vysočiny

Senioři se na Vysočině organizují

20. březen

Staročeské Velikonoce na Michalově statku, oslava Velikonoc v době před zrušením roboty
(1848), velikonoční výzdoba, zvyky, jarní práce a ukázky drobných
řemesel spjatých s těmito svátky,
Michalův statek v Pohledi, 10.00

inženýrů a techniků činných ve
výstavbě. Individuální ocenění udělí i hejtman Miloš Vystrčil
(ODS), který má nad akcí záštitu.
Letošní novinkou je Cena časopisu Stavebnictví.
Slavnostní vyhlášení výsledku soutěže Stavba Vysočiny bude 27. května v Městském divadle v Pelhřimově.

Anglicky
„ono“



Ženské
jméno

Nořit

Římských 45

Olina

Pokolení

Cesta
letadlem

Zesilovač
opt. záření

Název
hlásky L

Slovensky
„jestliže“

Slovensky
„ve“

Římských
501

Tahle

Vzdálit se
jízdou

Výživa
nemocných

www.kr-vysocina.cz

Pomůcky:
alod, odolen,
oset, pik

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 15. března. Tři
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Můžete využít i emailovou adresu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: Počátkem 13. století se datuje předpokládaný vznik města Kamenice
nad Lipou jako osada při hradu.
Výherci z minulého čísla Věra
Dvořáková, Třešť, Marta Hájková, Třebíč, Irena Pekařová, Kamenice nad Lipou získali šálu KV,
propisku KV a mapu KV.
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Eviny cesty po 64 polích
Vážení čtenáři,
kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy a dalšími
regionálními médii vyhlašuje jubilejní 5. ročník ankety o nejlepšího sportovce Vysočiny za rok 2007. Kromě prestižních
ocenění sportovních odborníků budou jako tradičně vyhlášeni i vítězové čtenářské ankety, jíž se můžete zúčastnit i vy.
Možnost hlasovat máte buď prostřednictvím anketního lístku
z Jihlavských listů, novin Kraje Vysočina, Novin jihlavské radnice, Novin žďárské radnice, Třebíčských novin, nebo formou
SMS i internetu.
Vyhlášení vítězů čtenářské ankety i nejlepších sportovců
dle mínění odborné komise proběhne na slavnostním Galavečeru 10. dubna v Kulturním domě ve Ždáru nad Sázavou.

Nabízíme nominaci sportovc
Také letos jsme se snažili hlasování co nejvíce zjednodušit. Proto vám zde předkládáme nominaci sportovců v kategoriích jednotlivců a kolektivů. Ta byla sestavena na základě
největších úspěchů jednotlivých sportovců a kolektivů, dále
na podnět zástupců jednotlivých sportovních oddílů a sdružení v kraji a sportovních odborníků. Dalším kritériem pak
byla klubová příslušnost v kraji Vysočina.
Stačí, abyste z předložené nominace vybrali jednoho jednotlivce a jeden kolektiv a tomu poslali svůj hlas.
Hlasovat však můžete i pro sportovce, který není v nominacích. V takovém případě je potřeba uvést jeho jméno,
sport i klubovou příslušnost a kontakt na něj.

Nominace jednotlivc
Daněček Petr (Tj Spartak Třebíč) atletika
Dlabačová Kateřina (SK MG Baver Třebíč)
moderní gymnastika
Domkář Bohumil (TJ Jiskra Havlíčkův Brod)
zápas řecko-římský

Fučík Tomáš (JPK AXIS) plavání
Gerlová Iveta (TK Spartak Jihlava) tenis
Hajn David (Crocquet club Dynamo Telč) kroket
Hančíková Hana (SK Orientační sporty Nové Město
na Moravě) lyžařský orijentační běh, MTBO
Havlíček Tomáš (SK Axiom OrBiTt Žďár n. S)
triatlon
Chalupský Jan (TJ Jiskra Havlíčkův Brod) softball

Chudíková Barbora - lyžařský orientační běh
Kanta František (Sokol Žďár n. S) stolní tenis
Kotyza Jan (KK PSJ Jihlava) kuželky
Kořínek Jakub (Hc Rebel Havlíčkův Brod) Hokej
Kourek Lukáš (TJ Nové Město na Moravě) atletika
Krpálek Lukáš (SK Jihlava) judo
Kulovaná Eva (Gordic Jihlava) šachy
Lauerman Jan (Orientační klub Jihlava)lyžařský
orientační běh, MTBO
Mikulcová Věra (Fitness Factory Jihlava) kulturistika
Motlová Lucia (Moderní sportovní karate Chotěboř)
rychlobruslení
Müller Jaroslav (TJ Jiskra Havlíčkův Brod) atletika
Pašterňáková Dagmar (TJ Sokol Bystřice nad
Perštejnem) kulturistika ﬁtness
Paulíčková Renata (Orientační klub Jihlava)lyžařský
orientační běh, MTBO
Petschenka Jan (TJ Sokol Bedřichov) kánoistika
Prášek Michal (Prášek - Havl. Brod) silniční závody
motocyklů
Prokop Martin (Jipocar Racing Team Jihlava)
motorismus
Reiterman Filip (SK Boxing Club Gauner) box
Sáblíková Martina (KRS Svratka) rychlobruslení
Sárová Lucie (TJ Nové Město na Moravě) atletika
Smolík Michal (Čochtanklub Žďár n. S) plavání
s ploutvemi
Šitková Jitka (SKI KLUB Velké Meziříčí) skicross
Šárik Tomáš (KST Jihlava) silový trojboj
Táborský Josef (ÚAMK AMK Cyklotrial Jemnice)
biketrial

Jak hlasovat

1) Kupónem - Na přiložený kupón vypište jméno vámi
vybraného sportovce v každé z kategorií a vyplněný lístek
doručte nejpozději do 20. března 2008 do redakce Jihlavských listů, Čajkovského 35, Jihlava.
2) SMS - Hlasovat můžete i prostřednictvím SMS,
a to ve formě JL SKV jméno sportovce, disciplína, klubová příslušnost, na číslo 900 09 03. Cena jedné SMS je
3 Kč.
Vzor SMS:

JL SKV Jan Novak, atletika, TJ JE Dukovany Trebic

3) Internetem - Hlasy nominovaným sportovcům
můžete posílat i přes internet, na tomto odkaze:
www.sportoveckrajevysocina.cz
Hlasy se sčítají ze všech médií
Pozor! Každý čtenář může, a to jak písemně,
prostřednictvím SMS, tak i přes internet, hlasovat pouze
jednou!

Ceny
Ze všech doručených anketních lístků a SMS zpráv
budou vylosováni výherci, kteří se budou moci zúčastnit
slavnostního Galavečera.

Topinka Lukáš (Studio “M“ Dům zdraví) tenis
Vala Filip (Jiskra Havlíčkův Brod) šachy
Vítámvás Jan (BHL Žďár n. S) billiard hockey
(šprtec)
Vítámvás Tomáš (BHL Žďár n. S) billiard hockey
(šprtec)

Nominace kolektiv
Atletika Jihlava (muži)– atletika
Augustiňák Dušan, Kyncl Tomáš, Němec David,
Jurovatý Vojtěch, Růžička Adam, Kura Hynek,
Hájková Lucie – běh na lyžích
BC Vysočina - U18 – basketball
družstvo mužů – baseball
družstvo mužů Čochtan klub Žďár n. S – plavání
s ploutvemi
družstvo žáků – baseball
družstvo žen Čochtan klub Žďár n. S – plavání
s ploutvemi
Dukla Jihlava (dorost) - hokej
Elvis Jihlava – akrobatický rokenrol
Fitness Factory Jihlava - kulturistika
Jipocar Racing Team Jihlava - motorismus
JPK AXITS – plavání
Juniorský tým (14-16 let) - ﬁtness aerobik
Juniorský tým (10-13 let) – ﬁtness aerobik
KK PSJ Jihlava - kuželky
Klub taekwondo WTF Humpolec – taekwondo WTF
mladší dorost – házená
mladší žáci – házená
Orientační klub Jihlava - družstvo dospělých – orientační běh
Richard Pekárek - Tereza Škrdlová – rock‘n‘roll
RnR GymBeam Jihlava - rock‘n‘roll
SDH Nevcehle - požární útok
SK Boxing Club Gauner - box
SK MG Baver Třebíč – moderní gymnastika
Svátková Tereza, Tokšová Eva – akrobatická
gymnastika
ŠSK Demlova Jihlava (juniorky, straší žákyně) - volejbal
TEAMGYM TB BOPO Třebíč při ZŠ Třebíč
Bartuška 700 – TEAMGYM
Výběr Vysočiny ročníku 1992 – lední hokej
žákovský tým – fotbal

Třebíč (hel) • Nejúspěšnější šachistka
Vysočiny Eva Kulovaná se narodila před
dvaceti lety v Třebíči, nyní žije s rodiči
v nedaleké Starči
a studuje chemii na
VUT v Brně. Se šachy
začala už v sedmi
letech. Prvním větším úspěchem bylo
2. místo na MČR
dívek do deseti let, v roce 2006 už vyhrála mistrovství ČR žen a dostala se do ženské reprezentace.
Má za sebou už řadu i mezinárodních úspěchů. Největším
z nich bylo mistrovství Evropy
dvoučlenných družstev dívek do
18 let v Obrenovači, kde spolu se Soňou Pertlovou obsadily druhé místo. Loni na podzim
se zúčastnila mistrovství Evropy družstev žen, kde uhrála na
první šachovnici skvělých čtyři a půl bodu z osmi možných
a přispěla k umístění našeho týmu na 17. místě z 29 družstev.
Současně splnila druhou normu
mezinárodní velmistryně, takže
k udělení tohoto titulu jí schází
zisk jedné normy.
V prosinci loňského roku vyhrála MČR žen v bleskovém šachu (každá hráčka má na partii
pouze pět minut) v Praze.
Co bylo motivací pro to, že
jste se začala naplno věnovat
šachu?
„Šachy mě naučil hrát táta.
Rodiče mě hodně podporovali a jezdili se mnou na šachové turnaje. Prvním výraznějším
úspěchem bylo druhé místo na
mistrovství ČR dívek do deseti
let, kde jsem si vybojovala právo účasti na ME v estonském
Talinnu. Pak jsem začala individuálně trénovat s Petrem Velič-

Sportovci přivezli i zlato
Zlínský kraj, Vysočina (hel) • Čtyři bronzové, tři
stříbrné a jedna zlatá. To je zisk našich reprezentantů
na třetích Hrách zimní olympiády dětí a mládeže,
které se tentokrát uskutečnily ve Zlínském kraji.
Na hrách mezi sebou soupeří výpravy českých krajů. Vysočinu nejúspěšněji reprezentovali
závodníci v alpském a klasickém
lyžování. O bronzové medaile se
postarali Veronika Čamková v paralelním slalomu, Barbora Švandová v běhu na dva kilometry klasickou technikou, Štěpán Pekař
v běhu na lyžích na tři kilometry
klasickou technikou a štafeta dívek v běhu na lyžích ve složení
Adéla Gregorová, Barbora Švandová a Karolína Ostrejšová. Stříbrné medaile vybojovaly Karolí-

Kraj podpoří
mladé talenty
Vysočina (kid) • Sportovci z našeho kraje mohou opět počítat s podporou svých talentovaných následovníků. Kraj poskytne na rozvoj
center talentované mládeže zhruba 4,5 milionu korun. Podpora je
vyšší než loni, kdy sportovci získali 3,7 milionu. Peníze pro krajská sportovní centra talentované
mládeže přitom nemají jen tak jednoduchá pravidla. Centrum musí vzniknout a fungovat na úrovni celého kraje. Se vznikem musí
souhlasit nejméně tři pětiny oddílů
či klubů příslušného sportovního
odvětví a stejný počet klubů musí
pracovat s dětmi a mládeží.



kou a postupně jsme se zlepšovala.“
Předpokládám, že vás šachy
baví, co vás vlastně na šachu
tak chytlo?
„Šachy jsou hra, umění, věda i sport. Je to vášeň, která
když vás chytne, už vás nepustí. Rozvíjí lidskou osobnost, učí
vás bojovat až do úplného konce a nevzdávat se. Ale nejvíc mě
baví vyhrávat.“
Jakého ze svých úspěchů si
nejvíce ceníte?
„Nejvíce si asi cením individuálního výsledku na ME družstev. Dokázala jsem porazit silné hráčky třeba z Německa
a Rakouska a splnit druhou normu mezinárodní velmistryně.
Tuto sezónu jsem začala hrát také německou ženskou bundesligu (jedna z nejsilnějších klubových lig vůbec). A první věc,
na kterou se mě ptali, bylo, jak
jsem porazila nejsilnější německou hráčku.“
Prožíváte i partie, kterým
jen přihlížíte, případně si přehráváte?
„Takové partie většinou neprožívám. Jedinou výjimkou jsou
právě soutěže družstev. Zde nezáleží jen na mém výsledku, ale

i na ostatních a spoluhráči občas
chybují a to jsou pak nervy.“
Strávíte dost času i na cestách, jak se vám daří skloubit
sport a své školní povinnosti?
„Zatím se mi vše daří skloubit. Pravidelné soutěže družstev hraji takřka každý víkend.
Pokud jedu na delší akci, tak se
plní školní povinnosti obtížně.
Musím potom dohánět.“
Za jaké kluby jste postupně hrála, jaká zajímavá místa
jste se šachy navštívila a kde
se vám zvláště líbilo a proč?
„Nejdřív jsem hrála za DDM
Třebíč, ale jen krátce. Poté jsem
prěstoupila do TJ Náměšť nad
Oslavou. Zde jsem hrála do loňského srpna. V září jsem přestoupila do ŠK Gordic Jihlava.
V Jihlavě se hraje druhá nejvyšší liga (v Náměšťi se hrála třetí). Tuto sezónu ještě hraji extraligu. Zatím jsem ale odehrála jen tři zápasy (ligové soutěže se v ČR nerozlišují na
mužské a ženské). Navštívila
jsem spoustu zemí. Dá se říct,
že už mám procestovanou celou
Evropu. Byla jsem v Španělsku,
Řecku, ve Švédsku a v Estonsku. Nejvíce se mi ale líbilo loni na podzim na ME na Krétě.
Bydleli jsme v nádherném hotelu, jídlo bylo vynikající, dalo se
i koupat v moři.“
Na jaké cíle ve sportu i v soukromí myslíte?
„Ve sportu mám ty nejvyšší cíle. Jednou bych se chtěla stát
mistryní světa. A v soukromí?
Ráda bych dokončila vysokou
školu.“
A co váš vztah k Vysočině,
k domovu?
„Vysočina je pro mě hlavně
domov. Tady jsem se narodila, tady žiju, sem se často a ráda vracím. A ačkoli se dá najít
spoustu věcí, které bych zlepšila nebo vyměnila, doma je prostě doma, na Vysočině je prostě
na Vysočině.“

www.kr-vysocina.cz

na Otavová v běhu na lyžích na
dva kilometry volnou technikou,
Adéla Gregorová v běhu na lyžích na tři kilometry volnou technikou a Karolína Bednářová v paralelním slalomu. Nejcennější
kov si ze Zlínského kraje přivezla
Karolína Ostrejšová v běhu na tři
kilometry volnou technikou. „Celá rodina byla šťastná, po loňsku,
kdy jsem získala stříbro a bronz,
jsme v nějakou tu medaili věřili,
ale zlato udělalo všem velikou radost,“ komentovala svůj úspěch
sportovkyně.

Nedařilo se našim hokejistům,
kteří po počátečních vítězstvích
nakonec obsadili ve své základní
skupině nepostupové čtvrté místo. Během středečního medailového ceremoniálu byla udělena
neoficiální cena fair play trenérovi našich biatlonistů – Luboši
Buchtovi. Tato cena byla udělena
za zapůjčení lyže soupeřce, které
se rozbilo vázání pár vteřin před
startem závodu.
Přestože Vysočina vyslala na
hry této olympiády nejméně početnou výpravu, mezi ostatními
kraji se neztratila. V závěrečném
bodovém hodnocení se kraj Vysočina umístil na 10. místě, což
je nejlepší umístění, jakého výprava z Vysočiny na hrách dosáhla.
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