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Sněhová záplava

Podnikatel roku

Zlatý erb

Vítr a silné sněžení
na konci února a boj
krajských silničářů
s nepřízní počasí.

V krajském kole soutěže
zvítězil Roman Stryk.
Jeho firma dělá hlavně
elektroinstalace.

Vrcholí soutěž webových
stránek měst a obcí.
Kdo se utká o prvenství
v našem kraji?
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STALO SE
NOVÝ ŘEDITEL

Přípravy zemské výstavy finišují

Vysočina (jis) • Krajská rada jmenovala do funkce ředitele Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny Jana Míku z Havlíčkova Brodu. Jan
Míka má vysokoškolské vzdělání,
v minulosti zastával různé vedoucí pozice ve veřejné správě. Má bohaté zkušenosti s investicemi, kontrolou i auditem, nakládáním s prostředky EU, působil i jako projektový manažer. „V organizaci chystám
zkvalitnit hlavní činnost, zavést systém ISO 9001, transparentně definovat procesy, racionalizovat vnitřní předpisy, odpovědnosti a zpětné
vazby od zřizovatele a zákazníků,
stanovit účinné kontrolní mechanismy a zajistit, aby organizace se
svými prostředky, prostředky kraje
a případně s prostředky EU nakládala hospodárně, efektivně a účelně,“ uvedl Jan Míka.

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Počítače, mobily, internet, digitální televize, GPS navigace – neboli informační technologie. Stále více ovlivňují náš každodenní život, který si
už bez nich neumíme představit. Potkáváme se s nimi v nejrůznějších
oblastech, veřejnou správu nevyjímaje.
V těchto dnech vrcholí krajské kolo tradiční soutěže Zlatý erb. V minulých letech jsem se jí účastnil jako webmaster webových stránek Okříšek, které v krajském klání třikrát zvítězily. Letos jsem naopak členem
poroty a hodnotím práci svých kolegů.
To mi umožňuje podívat se na weby samospráv z druhé strany, očima
občana-uživatele. Podívat a pochválit, protože na většině stránek získá
návštěvník spoustu informací o městech a obcích, jejich rozvojových
projektech, spolkové činnosti. Řada webů obsahuje bohatý servis pro
občany a podnikatele či nejrůznější elektronické služby.
Informatika ve veřejné správě ale nejsou pouze webové stránky. Jednou z priorit kraje v letošním a příštím roce bude zavádění eGovermentu (elektronické veřejné správy). Mnozí z vás se již setkali s kontaktními místy CzechPoint, od 1. července začnou mezi sebou úřady a firmy komunikovat
pomocí datových schránek, které nahradí papír a dopisy.
Ministerstvo vnitra říká, že jde o největší změnu ve veřejné správě od dob Marie Terezie.
Bohužel, stav příprav tomu neodpovídá. Řada technických věcí není dosud dořešena, chybí prováděcí vyhlášky, výzvy pro čerpání finančních prostředků se zpožďují.
Přesto jsem přesvědčen, že na
Vysočině tuto velkou výzvu
zvládneme. Díky vizionářskému přístupu pracovníků odboru informatiky se již v minulých letech podařilo získat důležité technologie,
takže jsme na eGoverment dobře připraveni.
Věřím proto, že již brzy
se dočkáme toho, že po
úřadech nebude obíhat
občan, ale spisy v elektronické podobě.
Zdeněk Ryšavý
radní

Hejtmani Dolního Rakouska Erwin Pröll a Vysočiny Jiří Běhounek zdraví zemskou výstavu. Foto: archiv kraje

Vysočina/Dolní Rakousko (pz) • Hejtmani
Dolního Rakouska Erwin Pröll a Vysočiny Jiří
Běhounek společným setkáním odstartovali závěr
přípravných prací Dolnorakouské zemské výstavy,
která se letos bude zčásti odehrávat v Telči.
„Po pádu železné opony sice
zmizely ostnaté dráty a hraniční zátarasy, avšak v mnoha myslích přetrvávají bariéry. Tím více
si přejeme tímto společným a pro
budoucnost určujícím projektem
prohloubit naše sousedství a učinit
tak další krok k propojování těchto regionů. Dále sledujeme i cíl
prezentovat kulturní region Dolní
Rakousko za hranicemi a podpořit
tak cestovní ruch,“ ocenil význam
výstavy hejtman Erwin Pröll.
„Přál bych si, aby návštěvníci
Dolnorakouské zemské výstavy
z České republiky i Rakouska měli chuť objevovat společné dějiny
zemí v srdci Evropy, hledat rozdíly i podobnosti obou národů a měnit mnohdy vžité mylné představy o svých sousedech. Pevně věřím, že samotná výstava i mimořádně pestrý doprovodný program
přispějí ke vzájemnému porozumění občanů našich regionů a stanou se rovněž příležitostí k navázání trvalých osobních přátelství,“
doplnil Jiří Běhounek.

noviny jsou součástí projektu

Co bude k vidění

ný obraz společné historie. Na výstavě se podílí také veřejnost formou rozsáhlé sbírky exponátů.
Zapůjčené předměty budou začleněny do výstavy – vlastní, osobní
minulost se tak stane součástí historie.

Kde bude výstava

Jádrem výstavy je společná his- probíhat
torie dvou sousedů: Rakouska a Česka s důrazem na regiony V každé lokalitě – v Domě umění
Waldviertel a Vysočina. Rakuša- v Hornu, v Lipovém dvoru v Raabny a Čechy provázejí ve vzájem- su a v české Telči (Zámek Telč,
né historii osudová spojení – jak radnice a městská galerie Hasičský
společná, tak proti sobě stojící, dům) – se výstava zaměří na jedno
jejichž důsledky pociťujeme do- téma. V Hornu začne cesta histodnes. Rakouští a čeští historici při- rií s tématickým zaměřením na 20.
pravili výstavu pod odborným ve- století. Průběh a události poslednídením prof. Dr. Stefana Karnera, ho století tvoří široký záběr: od bezhraniční společvedoucího Inné historie c. k.
stitutu Ludwimonarchie pod
ga Boltzmanvládou Habsna pro výzkum
burků, přes odnásledků války,
dělené cesty po
a PhDr. MichaHorn – Raabs – Telč
roce 1918, hrůla Stehlíka, dě18. duben – 1. listopad zy nacismu, dokana Filozoficbu studené válké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstava ky a Pražského jara 1968 až k otese opírá o široký fundus exponátů vření železné opony a členství Raz rakouských a českých státních kouska a Česka v Evropské unii.
archivů a muzeí a rovněž o sou- V Raabsu je možné prožít hrakromé sbírky. Dohromady tvoří nici: návštěvníkovi bude prezenrůznorodý, napínavý a srozumitel- tována konkrétní fyzická hrani-

Dolnorakouská
zemská výstava

www.ceskydomov.cz

ce, život u hranic a s hranicí a také hranice v našich myslích: ideologie, nacionalismus, symboly,
kultura a víra mohou také vytvořit hranice. Vedle symbolů rozdělení budou prezentovány i příklady překonání hranice.
V renesančním zámku v Telči
budou zobrazeny bohaté rakousko-české vztahy na poli uměleckém a kulturním: od hudby,
přes literaturu, výtvarné a herecké umění až po architekturu – to
vše v prostředí šlechty, měšťanstva a církve.
Dalším výrazným tématem české
části výstavy je prezentace osobností spojených s regionem, které jednoznačně překračující hranice. Seznámit se můžete se světovým skladatelem a dirigentem
Gustavem Mahlerem, narozeným
v Kalištích u Humpolce, který se
stal výraznou postavou vídeňského hudebního života. Budete se
moci na vlastní oči přesvědčit, jak
nadčasové jsou návrhy architekta
a designéra Josefa Hoffmanna, rodáka z Brtnice, spoluzakladatele
Wiener Werkstätte. Výstava představí také vydavatele Josefa Floriana, básníka Bohuslava Reynka či
rakouského spisovatele 19. století
Roberta Hamerlinga.
(Pokračování na str. 3)

VYSOČ I NA – NÁŠ DOMOV
Lidé mluvili o penězích
z visegrádského fondu
Jihlava (kid) • Jak letos získat
podporu svých projektů z grantových a stipendijních programů
Mezinárodního
visegrádského
fondu. To bylo hlavní téma debaty, kterou na začátku února pořádal pod záštitou krajského radního pro regionální rozvoj Martina
Hyského (ČSSD) krajský úřad.
V kongresovém sále se sešli
účastníci z řad neziskových organizací, obcí i příspěvkovek. Samotný visegrádský fond představil jeho zástupce a poradce ministra zahraničních věcí René
Kubášek.
„Mezinárodní visegrádský fond
byl založen v roce 2000 vláda-

mi zemí Visegrádské čtyřky –
České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Z peněz, které
do fondu země odvádí, jsou každý rok podpořeny stovky projektů především v oblastech kultury,
vzdělání, vědy, cestovního ruchu
či výměn mládeže. Vhodnými žadateli jsou především nestátní neziskové organizace, samosprávy
a jimi zřizované organizace a školy. Z podpořených akcí z minulých let lze zmínit například Mezinárodní festival dokumentárního filmu v Jihlavě nebo Folkové
prázdniny v Náměšti nad Oslavou,“ vysvětlil radní Martin Hyský.

Nemocnice nakoupí
elektřinu ve velkém
Vysočina (kid) • Všech pět krajských nemocnic bude elektřinu
nakupovat společně. Znamená to,
že za energii uspoří a peníze budou moci věnovat do své skutečné činnosti.
Společnou zakázku vyhlásí kraj.
„Náš předběžný odhad jsou statisíce až jednotky milionů korun ušetřených peněz ročně, které budou moci být užity pro jiné
účely zdravotnických zařízení –
na navýšení mzdových prostředků a zkvalitnění věcného a tech-

nického vybavení,“ uvedl náměstek hejtmana pro finance Vladimír
Novotný (ČSSD).
Kraj Vysočina má s centrálním
zadáváním veřejných zakázek již
zkušenosti. „V minulém roce byla
tímto způsobem, tedy formou centralizované zakázky, soutěžena dodávka identifikačních náramků pro
naše nemocnice,“ popsala vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Věra Švarcová. Kraj do budoucna plánuje další společné nákupy v sociálních zařízeních.

Myslivci zjistí počty zvěře
Vysočina (kid) • Právě v těchto
dnech myslivci na Vysočině opět
sčítají zvěř. Kolik v přírodě našeho kraje žije zajíců, srn a divočáků, budeme vědět v dubnu.
„Sčítání proběhne v předem zveřejněných termínech ve více než
510 honitbách kraje Vysočina,“
řekl radní pro lesní hospodářství
Josef Matějek (ČSSD).
Loni bylo v honitbách kraje Vysočina z nejznámějších druhů
zvěře nasčítáno 29 619 kusů srnčí
zvěře. Dále je také možné vidět,
že narůstají stavy prasete divokého, kterého nasčítali myslivci
2634 kusů. Myslivci nesčítají jen
lovnou zvěř, ale také druhy, které
by bez jejich péče jen těžko přežívaly, jako koroptev polní, které

Kraj Vysočina
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Kadlec: Energie není zadarmo
Vysočina (kid) • Sluneční (odborně fotovoltaické)
elektrárny na Vysočině by v žádném případě neměly
ubírat místo polím, loukám ani lesům. Neměly by
ničit přirozené prostředí pro život rostlin a zvěře.
Měsíčníku Kraj Vysočina to řekl ředitel krajského
úřadu Zdeněk Kadlec.
Zpravodaj krajského úřadu, který
kraj pro obce a své příspěvkové organizace vydává, v posledním čísle přinesl stručný přehled toho, jak
je na tom povolování výstavby fotovoltaických elektráren z hlediska práva, tedy z pohledu územního a stavebního řízení. „Za současných podmínek není podle mého

názoru vhodné využívat pro výrobu elektrické energie v solárních
elektrárnách ve větší míře zemědělskou či lesní půdu. Využívání
sluneční energie pro výrobu potravin, k produkci technických plodin
a dřeva je přirozenější, šetrnější
k přírodě a krajině a v důsledku také výhodnější než budování solár-

Výhody fotovoltaických elektráren:
•
•
•
•

obnovitelný, nevyčerpatelný zdroj energie
ekologicky čistá produkce, bez produkce oxidu uhličitého a škodlivin
provoz nenáročný na obsluhu, vysoká provozní spolehlivost
absence významných provozních rizik, bezpečná technologie

Nevýhody fotovoltaických elektráren:
• příliš drahá elektrická energie, několikanásobně dražší než ta, která je
vyrobena z klasických zdrojů (vysoké počáteční investice, vysoká ekonomická náročnost výroby komponent)
• nízká míra využitelnosti díky naší zeměpisné poloze, přílišná závislost
produkce na ročním období (velký rozdíl mezi zimní a letní produkcí)
• nevýhodné rozložení výroby v průběhu dne (nedodává mimo denní hodiny, v zimním období přitom je mimo denní dobu položena nejméně
jedna odběrová špička)
• stále ještě významná závislost výkonu na povětrnostních podmínkách
(počasí), na Vysočině je přitom ve srovnání s republikovým průměrem
více oblačnosti a tedy i méně slunečných dnů
• díky výše uvedenému nutnost záložních kapacit jiných zdrojů elektřiny
• velké nároky na plochu instalace

Co je fotovoltaická elektrárna:
Zařízení, které umí sluneční záření přímo přeměnit v elektřinu. Na podobném
principu pracují solární články drobných spotřebičů (například kalkulaček).

ní elektrárny. Musíme totiž počítat
nejen s provozem, ale také se stavbou elektrárny, s výrobou komponent pro její vybudování a s jejím
připojením do sítě. Naopak akceptovatelné je to, aby pro instalaci solárních elektráren byly využívány
například střechy staveb – výrobních hal, skladů, obchodních center. Pak totiž jde o využití sluneční světelné energie, která se jinak
zčásti změní na teplo a z podstatné části se odráží zpět do atmosféry,“ shrnul Zdeněk Kadlec: „Takové řešení přitom neznamená žádné
omezení produkce potravin ani nepřináší nové překážky pro přírodu,
žádná nová omezení pro živé organismy.“
Tím, kde mohou takové elektrárny stát, se už dnes zabývají Zásady
územního rozvoje kraje Vysočina
– tedy plán, který na léta dopředu
stanovuje možné využití území
kraje. Zásady říkají, že umístit fotovoltaickou elektrárnu v nezastavěném území (mimo města a obce,
na polích, loukách a v lesích) prozatím zkrátka nejde. Zároveň zde
také stojí, že územní plány obcí
nemohou stavby slunečních elektráren řešit do doby, než kraj schválí další dokument, kterým je Strategie krajinného rázu kraje Vysočina.

Pokud by chtěl někdo postavit
sluneční elektrárnu uvnitř obce či
města, je to možné na plochách,
které městský či obecní územní plán určil jako místo pro výrobu či sklady. Jestliže by chtěl využít střechu už postavené budovy,
je nutné územní řízení a povolení
tamního stavebního úřadu.
„Je jasné, že každý případ je jiný
a svoji roli zde hraje spousta vlivů. Konkrétní záměr musí být posuzován vždy individuálně, podle příslušných právních předpisů.
Není proto možné předem stanovit, kde může být zařízení budováno. Naším cílem je, aby investor
nežádal umístění poškozující přírodu, zabírající zemědělskou nebo
lesní půdu, narušující krajinný ráz
našeho krásného kraje. Aby pro
stavbu sluneční elektrárny využil
zejména místa, která není možné
nebo efektivní využít lépe pro jinou výrobu. Nechceme, aby rozsáhlé plochy slunečních elektráren hyzdily Vysočinu,“ doplnil
Zdeněk Kadlec s tím, že každý investor může předběžně svůj záměr
projednat kromě místně příslušného stavebního úřadu také třeba i na krajském odboru životního
prostředí, aby věděl, zda jeho záměr někde při schvalování nenarazí na potíže.

Roman Stryk je Podnikatel roku

bylo nasčítáno 13 227 kusů, nebo
některé druhy kachen. Že je sčítání velmi důležitým podkladem
nejen pro myslivecké hospodaření, potvrzuje fakt, že se podařilo
zachytit i chráněné druhy živočichů, jako například bobra evropského v počtu 16 kusů nebo vydru říční s 1094 jedinci.
„Sčítání má právo se účastnit jednak držitel honitby, ve které se sčítání provádí, a dále držitelé honiteb sousedních a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho
výsledkům, kterým v tomto případě je orgán státní správy myslivosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,“ připomíná Jiří
Bartoš z krajského oddělení lesního hospodářství a myslivosti.

Vysočina (jis) • Roman Stryk
z havlíčkobrodské firmy ROSS
Holding s.r.o. se stal Podnikatelem roku 2008 kraje Vysočina.
Diplom a trofej si převzal z rukou hejtmana Vysočiny Jiřího
Běhounka (nez. za ČSSD) a zástupců vyhlašovatelů, kteří v našem regionu krajské kolo připravili již potřetí v historii. Loňským vítězem se stal Josef Jeleček z TEDOMu.
O vítězství Romana Stryka rozhodla nezávislá porota, které
předsedal Tomáš Březina, předseda představenstva BEST a držitel titulu Podnikatel roku 2007.
Roman Stryk začal s podnikáním v roce 1992. Za 17 let se mu
podařilo vybudovat úspěšnou firmu, která působí nejen v České republice, ale získává zakázky také v zahraničí, především
pak na Slovensku a v Irsku. Obchodní zastoupení má v Rusku,
Spojených arabských emirátech
Roman Stryk s krajským radním Tomášem Škarydem. Foto: archiv kraje
a Rumunsku. Firma se zabývá
stávající stav majetku, vlastnic- především dodávkami elektroin- také obytných domů a údržbou ně. To však nejsou jediné aktivi- vaděče, má vlastní zámečnickou
kých poměrů a především jejich stalací do průmyslových objek- těchto elektroinstalací. Zakáz- ty společnosti ROSS holding, fir- dílnu a pustila se i do developerdořešení,“ uvedl Zdeněk Ryšavý. tů, administrativních center, ale ky zpracovává rovněž projekč- ma rovněž vyrábí elektrické roz- ských aktivit.
Plánované ukončení její dvacetileté činnosti stanice stanovila Agentura ochrany a přírody
a krajiny ČR na konec letošního
roku. Stanice v Pavlově je v tuto
chvíli jedinou státem provozovanou institucí svého druhu v celé Vysočina (kid) • Dalších 73 obcí Vysočiny může
3P[EŞMFOÓEPUBDF
republice a je uznávanou institu)BWMÓŘLƉW#SPEo
dokončit svůj územní plán díky dotaci z krajského OBÞ[FNOÓ
cí ochrany přírody.

Pavlov: Radní hledají
způsob, jak stanici pomoci
Vysočina (kid) • Krajská rada podporuje existenci Stanice
ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Měsíčníku Kraj
Vysočina to řekl radní Zdeněk
Ryšavý (ČSSD) s tím, že radní chtějí stanici zachovat ve své
současné podobě.
Kromě celostátních úkolů zajišťuje stanice řadu regionálních
funkcí, které kraj považuje za
potřebné. „Naší prioritou je zachovat stávající
způsob provozu
stanice. Pokud
by však stát i po
našich písemných intervencích nadále trval
na změně formy
fungování stanice, pak předpokládám, že příslušní odborníci
zvážili reálnost
provedení této
změny do konce
roku. Pro další
rozhodnutí rady
kraje Vysočina
je nutné rozklíčovat a popsat



Dotace pomáhá obcím k plánům

rozpočtu. Letos kraj mezi obce rozdělí bezmála
osm milionů korun.
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Územní plán už má schválený nebo rozpracovaný 571 obcí ze všech 704, které na Vysočině jsou. Díky krajské dotaci, kterou kraj rozděloval už posedmé,
se k územnímu plánu dostalo 433
obcí.
„Podle odhadu odboru územního plánování a stavebního řádu je
reálné, že by do dvou let zahájilo
zpracování územních plánů i zbývajících 133 obcí. I v příštích letech se předpokládá pokračování
dotačního titulu pro pořízení nových územních plánů a úpravy
územních plánů pořízených před
rokem 1992,“ uvedl krajský rad-

ní pro územní plánování Zdeněk
Ryšavý (ČSSD).
Zatímco v roce 2003 o krajskou
dotaci požádalo pouhých 19 obcí, letos zastupitelstvo kraje rozhodne o 73 schválených žádostech v celkovém objemu více než
7,7 milionu korun.
Cílem dotace je podpora pořízení územních plánů hlavně malých obcí, které by si bez dotace
územní plán nepořídily. Územní
plán obce využijí při žádání dalších dotací od kraje, státu nebo
EU. Většina takových programů
má totiž v podmínkách poskytnutí dotace schválený územní plán.

www.kr-vysocina.cz
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KOLIK OBCÍ DOSTALO DOTACI NA ÚZEMNÍ PLÁN:
rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
celkem

počet poskytnutých dotací
19
44
65
66
68
98
73
433



částka v Kč
1 496 998
3 998 932
6 065 828
5 836 161
6 347 491
9 992 860
7 789 124
41 527 394
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Přípravy zemské výstavy finišují
(Pokračování ze str. 1)

Součástí telčské výstavy bude
i pohled na kulturní dějiny 20. století v období mnoha změn a tragédií, radikálních zlomů obou společností a vlivu politického vývoje na proměny kultury. Návštěvník
výstavy bude konfrontován s osudy konkrétních osobností společných kulturních dějin minulého
století, přičemž vystavena budou
např. díla Egona Schieleho, Vojtěcha Preissiga či Františka Kupky.

Výstava znamená rozvoj
Vedle příležitostí, které zemská
výstava přináší na sousedské úrovni, jsou to také hospodářské, turistické a kulturní impulsy, ze kterých mohou regiony dále profitovat. V popředí stojí zvýšení potenciálu přeshraniční informovanosti
i infrastrukturní opatření v lokalitách výstavy a v regionech. Vlivem dodatečných návštěvníků budou cestovní ruch a obchod výrazně profitovat.
Efekt by měl působit dlouhodobě, proto se regiony a podniky při-

pravují, aby mohly kvalitu nabídky zajistit trvale, a přesvědčit tak
návštěvníky, že se vyplatí navštěvovat tyto oblasti i v následujících
letech.
Práce pokračují v Hornu, Raabsu
a Telči s dobrými výsledky. Dolnorakouské výstavní prostory – Dům
umění v Hornu a Lipový dvůr
v Raabsu – jsou sanovány a rozšiřovány. Ve všech třech lokalitách
jsou vystavovány nebo rozšiřovány
vodící a informační systémy, jakož
i parkoviště a je pořizováno technické vybavení pro akce. Rozšířením silničních komunikací, zlepšením napojení na systémy veřejné dopravy a zřízením autobusového spojení mezi lokalitami výstavy
bude zlepšeno spojení se sousedy.
Ve zrekonstruovaných prostorách muzea na Zámku Telč zůstane i po skončení výstavy moderní
expozice o proměnách každodennosti v průběhu středověku, renesance, 19. a 20. století na konkrétních příbězích Telče a regionu,
která dále zatraktivní nabídku pro
návštěvníky zámku.

VÝZVA
Pořadatelé stále hledají zajímavé exponáty se vztahem k rakousko-české historii. Prozatím se nedaří najít cestovní pas s rakouským vstupním vízem, která uděloval rakouský vyslanec Rudolf Kirschläger v Praze
československým občanům po srpnové okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy v roce 1968. Pokud takový pas máte, sdělte prosím
svůj kontakt redakci měsíčníku Kraj Vysočina, která jej předá organizátorům výstavy.

Na kraji bude možné
potrénovat svoji paměť
Jihlava (tak) • Odbor sociálních Národní týden trénování paměvěcí a zdravotnictví kraje Vyso- ti pořádá Česká společnost pro
čina pořádá již třetí setkání tre- trénování paměti a mozkový jognérů paměti, které je i v letošním ging v rámci celosvětové akroce součástí Národního týdne ce Týden uvědomění si mozku.
trénování paV týdnu od 16.
měti.
22. března
Trénink paměti: do
Přímo v sídle
2009 se veřejkrajského úřanost na celém
16. března
du v Jihlavě,
světě
dozví9.00–14.00
v pondělí 16.
dá o výzkumu
sídlo kraje, Jihlava
března mohou
mozku
provšichni zájemstřednictvím
ci přijít kdykoliv v době od 9.00 stovek akcí. Na Vysočině působí
do 14.00 do kongresového sá- asi 50 trenérů paměti, kteří pralu krajského úřadu a vyzkoušet cují v zařízení sociální péče krasi svoji paměť na jednoduchých je Vysočina i v knihovnách pro
i složitějších příkladech, cviče- veřejnost. Třetí březnový týden
ních a hrách. „Certifikovaní tre- se tak v České republice uskunéři paměti každého návštěvníka teční celkem 110 akcí, na ktepřesvědčí o tom, že se svojí pa- rých se účastníci mohou dozvěmětí musíme neustále pracovat dět zajímavosti o lidském mozku
a rozvíjet ji. Pro aktivní účastníky a v praxi si vyzkoušet, jak jsou na
jsou připraveny drobné ceny,“ lá- tom se svojí pamětí. Aktualizoká krajský radní pro sociální věci vaný seznam najdou zájemci na
Petr Krčál (ČSSD).
www.trenovanipameti.cz.

Silničáři v únoru zvládali
Vysočina (kid) • Několikadenní
intenzivní sněžení na konci února prověřilo připravenost krajských silničářů. Na silnice Vysočiny vyjela veškerá dostupná
technika, provoz posílili i zdravotničtí záchranáři.
„Za tři dny údržby spotřebovala krajská správa a údržba silnic
ve všech pěti okresech 7500 tun
inertních posypů, 2345 tun posypové soli a 400 000 litrů solanky.
Údržbové vozy najely při posypu, manipulaci a pluhování více
než 120 000 kilometrů. Tři dny intenzivní údržby
stály zhruba 16,5
milionů korun,“
vypočítal v průběhu kalamity náměstek hejtmana
pro dopravu Libor Joukl.
Z preventivních
důvodů byl po-

sílen i obvyklý provoz Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. „Zdravotnická záchranná služba neměla v posledních dnech žádné problémy
s dojezdy k pacientům, nedocházelo k žádnému zdržení vlivem nepříznivého počasí. Pouze
jsme preventivně o jednu osobu posílili centrální dispečink
a v okresních městech přechodně přibyla navíc další výjezdová posádka,“ informoval ředitel
Lukáš Kettner.



To vše je umožněno také díky evropským financím, programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika z projektu REILA (Regionaler Impuls
Landesausstellung 2009).

Doprovodný program
Waldviertel a Vysočina zvou
všechny návštěvníky, aby zde objevili tajemství regionů i nedotčenou přírodu a aby si užívali zdejší pohostinnosti. Zemská výstava rozšíří tuto nabídku o několik
zvláštních přídavků, např. o trojjazyčného virtuálního průvodce
pro výlety po regionu, rozšířenou
nabídku pro volný čas nebo nové turistické a cykloturistické mapy s napojením na českou síť cest.
Program zemské výstavy doplňují skupinové nabídky a četné akce od závodu dračích člunů až po
Airshow 09.
Dolnorakouská zemská výstava 2009 je opravdovým impulsem k setkávání Čechů a Rakušanů během desítek významných
doprovodných kulturních, sportovních a společenských akcí na
Vysočině. Jednou z nich bude 5.
a 6. září 2009 FireTrophy – první přeshraniční jízda 50 až 70 historických hasičských motorových
vozidel rakouských dobrovolných
hasičů, ke kterým se připojí členové Sdružení dobrovolných hasičů kraje Vysočina. Cyklisté se
mohou přidat k Region Renesance Tour, třídenní cyklistické túře

Mokka soupravu s názvem „Melouny“ navrhl Josef Hoffmann pro vídeňskou porcelánku Augarten. Foto: archiv kraje

z Telče do Raabsu a Hornu a dále do Egenburgu. Příležitostí pro
vzájemné setkávání budou také akce jako Štrůdlování (soutěž o nejlepší štrůdl) nebo výlovy
rybníků a hudební koncerty různých žánrů.
Jednou z divácky lákavých ak-

cí bude také promítání televizních dokumentů Příběhy železné
opony zaměřených na rakousko-českou hranici s řízenou diskuzí
a účastí hrdinů dokumentů. Celkem proběhne dvacet promítání
vždy pro české i rakouské publikum, a to jak na Vysočině, tak ve

Waldviertlu – deset dopoledních
promítání bude speciálně připraveno pro české a rakouské studenty i učitele. Zájemci o historii se
mohou těšit také na Mezinárodní
konferenci Život v Evropě ve vzájemném respektu (14.–16. května)
v Telči.

Vrcholí letošní klání Zlatý erb
Vysočina (kid) • Právě v těchto dnech porota hodnotí
výkony soutěžících v krajském kole tradičního
klání webů Zlatý erb. Na Vysočině mezi sebou opět
soupeří velké množství obecních a městských stránek
– Vysočina má po Středočeském kraji a Praze třetí
nejvyšší počet účastníků soutěže.
„Slavnostní vyhlášení výsledků nále soutěže proběhne tradičně na
soutěže proběhne 23. března sou- konferenci Internet ve státní spráčasně s vyhlášením výsledků sou- vě a samosprávě (www.isss.cz).
těže Mladý web v kongresovém Do zvláštní kategorie kraje Vysále sídla kraje Vysočina. Pro
sočina pro zřizované organivítěze všech kategorií budou
zace samospráv kraje se leopět připraveny hodnottos přihlásilo devět soutěné věcné ceny,“ přiblížících – Dětský domov
žil krajský radní pro inNová Ves u Chotěboformatiku Zdeněk Ryře, Gymnázium Havšavý (ČSSD). Celostátní filíčkův Brod, Hrad Kámen,

Kdo letos soutěží
Kategorie města: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Přibyslav, Svratka, Velké Meziříčí,
Kategorie obce: Bransouze, Březník, Dobronín, Herálec, Heraltice, Horní Smrčné, Horní Ves, Kaliště, Kamenice, Klokočov, Kouty, Kozlov, Lipnice nad Sázavou,
Luka nad Jihlavou, Nový Telečkov, Poděšín, Police, Rapotice, Rudíkov, Římov,
Sněžné, Stránecká Zhoř, Škrdlovice, Těchobuz, Velký Rybník, Vilémovice, Vír, Vysoké Studnice, Zárubice,
Kategorie elektronická služba: Heraltice – Elektronická podatelna, Horní
Smrčné – Oznámení o nové události (aktualitě) nebo dokumentu úřední desky, Poděšín – Fórum obce Poděšín, Poděšín – Zpravodaj obce Poděšín, Přibyslav
– Vysílání veřejných zasedání zastupitelstva města přímým přenosem v kabelové televizi, Rudíkov – eKatalog místní knihovny, Římov – Nabídka zasílání důležitých informací občanům prostřednictvím emailové adresy, Sněžné – Zasílání aktualit na email.

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, Krajská
knihovna Vysočiny, Obchodní
akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Střední škola řeme-

sel a služeb Moravské Budějovice, Ústav sociální péče Jinošov,
p.o. a Základní škola a Mateřská
škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina Třebíč.

Škaryd: Veletrhy nic nenahradí
Vysočina (kid) • Už osm
turistických veletrhů
stihla od počátku
roku se svým stánkem
navštívit Vysočina.
„Veletrhy cestovního ruchu jsou
na počátku každého roku nenahraditelnou příležitostí, jak prezentovat turistickou nabídku pro
nadcházející sezónu odborné i široké veřejnosti,“ vysvětluje krajský radní pro cestovní ruch Tomáš
Škaryd (ČSSD). Kraj prostřednictvím příspěvkové organizace Vysočina Tourism představil své turistické možnosti na třech tuzemských a pěti zahraničních veletrzích.
„Ve spolupráci s městy, mikroregiony a podnikatelskými subjekty byla sestavena nabídka turistických cílů speciálně vytipovaných
pro děti, nabídka zimních sjezdových areálů, lokalit pro klidnou
rodinnou dovolenou i míst určených pro vyznavače aktivního pohybu,“ říká ředitelka Vysočina
Tourism Ivana Mahelová. V Praze, Olomouci, Bruselu, Utrechtu,

Bratislavě i v Lysé nad Labem se
vedle nabídky pěších a cyklistických putování setkaly s velkým zájmem možnosti pro poznávání historických památek i letošní novin-

www.kr-vysocina.cz

ka – putování za tradicí vaření piva
v sedmi regionálních pivovarech.
Do konce prvního čtvrtletí bude ještě turistická nabídka Vysočiny představena veřejnosti v Os-

travě, Hradci Králové, Mnichově,
Berlíně a Moskvě. Realizace uvedených prezentací je financována
z projektu podpořeného evropskými penězi.
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Jihlava – Hruškové Dvory III

Kontakt: Alice Tomášková, UFM 
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MĚSÍČNÍK KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ V NÁKLADU 215 000 VÝTISKŮ

Manželů Curieových 734
674 01 Třebíč

êäoêëÜäíâæåìçé[ÚÜYàâæíØ¬®£ÁàßãØíØ¥
Střední průmyslová škola Třebíč vyhlašuje výběrové řízení
ÍØÜçàßã[âðíçoêÜäåfçæÛæÙgædÜâ[í[äÜåØØÛéÜêÜ
Text 50x50_RED.indd 1 na pozici manažer projektu.
12/15/08
ÀçÖßèàÖÙàçÖßÚËîèäbÞãÖ¡WÞàäëÖª¬¡ª¬¨¨
Charakteristika činnosti: manažer projektu pro potřeby SPŠ Třebíč plánuje, koordinu¿ÞÝáÖëÖåÜÙæíÜãÜâëéæåàÚâfçæÛæÙgêÜñØéìdÜåä
je a realizuje činnosti spojené se zajištěním projektu „Vzdělávání energetiků na VysoÜãÜâëéæåàÚâäçæÛçàêÜäåØØÛéÜêÜ
čině“, který je uskutečňován ve spolupráci s krajem Vysočina a ČEZ, a.s. Hlavním cílem
åäèéÖµàç¢ëîèäØÞãÖ£ØïÛæ¦¨£¨£§¥¥®£
projektu je zavedení nového studijního oboru Energetika. Doba trvání 1. etapy projektu
ÂæåëØâëåoæêæÙØ±ÀåÞ¥¼íØÇãØÚß[£ëÜã¥±¬«§©«¨¯£
je do 30. 9. 2011, při úspěšném průběhu bude projekt pokračovat do 30. 9. 2013. Manažer projektu se bude rovněž částečně podílet na výuce. Po ukončení projektu možnost
Ü¤äØàã±çãØÚßØ¥Ü·âé¤íðêæÚàåØ¥Úñ¥
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ÂæåëØâëåoæêæÙØ±ÀåÞ¥¼íØÇãØÚß[£ëÜã¥±¬«§©«¨¯£
Ü¤äØàã±çãØÚßØ¥Ü·âé¤íðêæÚàåØ¥Úñ¥
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Střední průmyslová škola Třebíč
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zaměstnání na škole například na pozici učitele. Předpokládaný nástup od 1. 4. 2009,
případně dle dohody.
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, pedagogické vzdělání předepsané pro učitele
střední školy (§ 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), občanská a morální bezúhonnost, organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti, řídicí schopnosti, znalost práce na PC (MS Office, internet), řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou: znalost anglického případně dalšího cizího světového jazyka, znalost problematiky elektrárenských provozů, znalost školských předpisů, vzdělání technického nebo
přírodovědného zaměření, praxe v oboru učitelství nebo lektorské zkušenosti, zkušenost
s řízením týmu, zkušenost s projektovou činností.
Písemně zašlete: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, přihláška (motivační dopis) včetně jména, data narození, státní příslušnosti, kontaktní adresy, telefonu, výpis z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, kopii lustračního osvědčení nebo čestné prohlášení
o jeho vyžádání na MV (není požadováno u osob narozených po 1. 12. 1971), čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kopie dokladů o dosaženém stupni vzdělání (např. diplom a vysvědčení o závěrečné zkoušce).
K výběrovému řízení zasílejte pouze přihlášky doložené výše uvedenými doklady.
Obálku označte slovy „Výběrové řízení manažer – neotvírat“ a zašlete na adresu Střední
průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč do 20. března 2009.
Kontakt: Ing. Zdeněk Borůvka, telefon 568 828 259, e-mail zboruvka@spst.cz

8:42:44

VYKOUPÍME
Kraj Vysočina
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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
Záruka kvality!
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001
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VOLEJTE ZDARMA

Akce platí pouze na v˘robky s termínem montáÏe do 31.5.2009,
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 16.2. - 31.3.2009.
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MěKS Třešť PŘIPRAVUJE:

ÄÊîëîôâçîõcĒóäë¹¶¶¶·¶²·°¯

28. 2.

Šibřinky se skupinou Beraohn

od 13. 3.
do 21. 3.

Třešťské divadelní jaro

19.30 hod.

Divadlo SKLEP
BESÍDKA
2009
pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců

17. 4.

Oddechovky

20.00 hod.

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

18. 4.

20.00 hod.

Nabízíme:
Nadprůměrný výdělek závislý na produkci
Odborné vzdělání a osobní rozvoj
Flexibilní pracovní dobu a výhradní oblast působení
Příspěvek na notebook ve výši 10 000 Kč, zvýhodněný
tel. a internetový tarif
Marketingovou podporu a zázemí silné společnosti.

ROCKFEST

a další

Kamelot

18. 5.

Holubová + Klepl + host

19.30 hod.

µ×àáèáçàÓÔjÖÝçáÖàVåÖáåæÓà×æ×ìÖÓäßÓÓà×ìVèÓìàb Æ×Þ ¬¨¢¤©¢¤¥¢«

hraje Šohajka a Pálavanka

27. 4.

19.30 hod.

Všechny akce proběhnou v Kulturním domě v Třešti.
Předprodej, rezervace: TIC Třešť – tel. 567 234 567
rezervace: MěKS Třešť – tel. 567 224561

SC 82002/2

SC 81883/2

& Jamie Marshall a Lenka Slavíková

20.00 hod.

31. 3.

Hledáme schopné kolegyně
a kolegy do obchodního týmu
pro spolupráci s Českou poštou

Věra Martinová

SC 90015/1

19.30 hod.

SC 81948/1

SC 81834/12

V ïîãíèêàóäëòênõoñøáäùùàéèóoíwãî
 ²ìèëèîí«õøwùäíwãî´¬óèãí
V ëäàòèíæíàòóñîéä«óäâçíîëîæèä«áôãîõø«
V Àìäñèâêcçøïîónêà§íààôóî«çñàãô
 éèíâçïéläê«¨
V çøïîónêøíàáøãëäíwèáäùãîêëcãcíwïwéì

25. 2.

ÌVÝÓìàjÕÛÝæ×jçàVåçìÓèáçáÔÜ×ÖàVèÝëÖáÝáàÕ×ÝèbæàÓ¤¢¢«ÔçÖáçìÓÓì×àÛ
ÖáåÞáåáèVàjáæëæáÝäVåàaÕ×àëÓÔçÖ×æ×åÓßáì×ÜßbâáìèVàÛÝ×åÞáåáèVàj
åÓßáæàaßç

£ Õ×àÓ ×ÝáÖÕ×åæáèàjÝÓàÕ×ÞV×èÚáÖàáæb ®²Èb

¤ Õ×àÓ ×ÝàÓàVÝçâìÔájèÚáÖàáæb
²Èb

¥ Õ×àÓ ×ÝàÓàVÝçâìÔájèÚáÖàáæb
¯²Èb

SC 90044/1

³°¤¯ª¬ ·¥¶¬1
Ĩ©½³°·1.¯:Ĩ£¥¯·µ¹®

Bonus platí pﬁi uzavﬁení smlouvy do 15.4.2009!

800 23 00 23

NA INZERCI
V BŘEZNOVÉM
VYDÁNÍ NABÍZÍME
ZAJÍMAVÉ SLEVY

OêêÀê5ê·

§¢¤ê©¤¦ê©©©

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

www.pks.cz

zwvs|wyjlê

e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
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mobil: 724 823 478
jihlava@oknotherm.cz

BARBONE® W QUAD FARCRY EDITION
Srdcem celé sestavy je tyjádrový procesor, který v kombinaci s ostatními komponentami
tvoí vyvážený a vysoce výkonný herní poíta, který potší každého hráe.
Procesor: INTEL® Core 2 Quad Q8200 2,33GHz, Gracká karta: nVIDIA GEFORCE
9800GT 512MB, Pam: 2x2048MB, Pevný disk: 640GB, Mechanika: DVD RW Dual
layer, Tichý a spolehlivý zdroj Seasonic 400W, Operaní systém: Windows Vista Home
Premium. Poíta je bez monitoru.
Obj.kód: 9344234

JAKO DÁREK

ZDARMA
+ originální hra

18.033,--+
s DPH a všemi

poplatky

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

VÁŠ OSOBNÍ
ELEKTROMARKET
Krnovská 78, 746 01, Opava
opava@tsbohemia.cz, 585 157 492

WWW.TSBOHEMIA.CZ
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Tel.: 736 631 401

Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.
Rychlá platba,
tel 608 444 424

Inzertní manažer:
Klára Černíková
tel.: 777 789 600

Kontaktujte nás: Česká pojišťovna a.s., ing Jan Holenda
e-mail: jholenda@cpoj.cz, telefon: 602 640 778

DŮM

PENÍZE I DO 24 HODIN.
EXEKUCE VYŘEŠÍME.
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Požadujeme:
Vzdělání min. SŠ
Uživatelská znalost PC
Řidičský průkaz skupiny B
Obchodní praxe vítána

BYT

ZIMNÍ SLEVA
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Foto: AGC Flat Glass Czech a.s.
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Kraj Vysočina

Kraj dostal další ocenění
Vysočina (kid) • Zástupci krajského úřadu převzali na 5. Národní konferenci kvality ve veřejné správě cenu Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve
veřejné správě za
rok 2008. Cílem této soutěže je ocenit
nové netradiční nápady, které inovují
práci úřadu, zvyšují kvalitu veřejných
služeb a slouží rovněž jako příklady
dobré praxe.
V roce 2007 získal krajský úřad
ocenění za projekt Datový sklad
kraje Vysočina, v roce 2008 to
bylo za výstavbu portálu strategického řízení úřadu. „Portál strategického řízení úřadu
je specializovaný portál v rámci intranetu krajského úřadu,
kde všichni zaměstnanci úřadu

včetně členů rady kraje mohou
nalézt veškeré relevantní informace z oblasti strategického řízení úřadu a řízení kvality na
úřadě. Podstatnou
součástí portálu
je dynamická složka, kde jsou on-line vyhodnocovány
klíčové ukazatele
řízení kvality a plnění strategických
cílů úřadu s případnou identifikací negativních či
pozitivních odchylek,“ uvedl vedoucí
odboru analýz krajského úřadu
Michal Šulc. Portál tak výraznou měrou přispívá ke zvyšování kvality na úřadě, a to zejména informační otevřeností,
eliminací administrativy i zobrazením aktuálních hodnot klíčových sledovaných ukazatelů.

měsíc
Katastr
nemovitostí
Obchodní
rejstřík
Rejstřík
trestů
Rejstřík trestů
pro státní správu
Živnostenský
rejstřík
celkový součet

I

II

III

IV

6

9

6

2

1

5

2

13

V

Vysočina (pz) • Přeshraniční voda. To je
téma letošního, už 17. ročníku Světového dne
vody, který bude 22. března. Měsíčníku Kraj
Vysočina to řekl krajský radní pro vodní
hospodářství Josef Matějek (ČSSD).

1

opatřit výpis z trestního rejstříku.
Druhou nejžádanější službou byl
výpis z katastru nemovitostí.
Na Vysočině je 188 kontaktních
míst Czech POINTu, z toho 142
na úřadech, 41 na poštách, 19
u notářů a čtyři v sídlech hospodářských komor.
VI VII VIII IX
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XI XII celkem
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6

Matějek: Voda je
společné jmění

Lidé využijí rejstřík trestů
Jihlava (kid) • Necelého půldruhého žadatele denně, včetně sobot
a nedělí, podle statistik loni využilo služeb Czech POINTu, kontaktního místa přímo v sídle kraje. Do kanceláře v přízemí hlavní budovy sídla kraje přišlo 518
žadatelů, 376 z nich si zde chtělo
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376
37
8
518

„Více než miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody. Ale nejen potíže s nedostatkem pitné vody v některých částech světa, ale i katastrofální záplavy, znečištění
velkých řek a vodních nádrží
a ztráta biologické rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují
na to, že lidstvo musí svůj přístup k vodním zdrojům změnit.
Hlavním cílem dne vody je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu
a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. Každým rokem se vyhlašuje aktuální motivující heslo problému, který
je třeba řešit. Jelikož voda nezná hranic, v letošním roce proběhnou celosvětové oslavy pod
heslem Přeshraniční voda,“ řekl Josef Matějek.
Vodní zdroje mají v České republice zcela jedinečné postavení, neboť díky geografické poloze je Česká republika nazývána Střechou Evropy
a prakticky všechna voda odtéká za hranice našeho území do
tří moří – Severního, Baltického a Černého. Důsledkem této
skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů pouze na atmosférických srážkách.
Proto je nutné se o vodní zdroje starat a akumulovat povrchovou vodu v nádržích pro překlenutí suchých období. Na našem
území se nachází více než 23 ti-

síc vodních nádrží a rybníků.
Vysočina je významnou vodní zásobárnou. Vodní nádrž Vír
mimo jiných dodává pitnou vodu Brnu a přehrada Želivka na
opačném konci kraje zase zásobuje Prahu.
„Každý by měl začít u sebe
a zamyslet se nad zneužíváním
či znečišťováním vody. Je vhodné a účelné instalovat zařízení
šetřící vodu do vodovodních kohoutků, sprchových hlavic a toalet. Taktéž používání pracích
a mycích prostředků bez fosfátů by mělo být samozřejmostí.
Fosfátové prášky přispívají totiž k tomu, že se ve vodních nádržích vytváří vodní květ, který bere rybám kyslík a ztěžuje
úpravu pitné vody. V nádržích
porostlých zelenou břečkou se
lidé nemohou koupat, protože
řasy a sinice způsobují kožní
alergie nebo onemocnění očí,“
apeluje Josef Matějek a dodává:
„Voda je společným majetkem,
jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinnost každého člověka je užívat vodu účelně a ekonomicky. Světový den
vody oslavme proto symbolicky tím, že si připijeme na zachování jejího množství a čistoty právě vodou. Společnost
by si měla více uvědomovat, jaký význam má čistá voda pro
život, životní prostředí, hospodářství nebo kulturu, a zamezit
jejímu znečišťování a zbytečnému plýtvání.“

Pokračují práce v areálu Skládku stát konečně koupí Drábová podpořila školu
Vysočina (jis) • Vláda schváli- pak se náš region zbaví největ- Třebíč (kid) • Předsedkyně Státní- pení na konferenci v Třebíči. Záodkup skládky nebezpečných ší ekologické zátěže, která by- ho úřadu pro jadernou bezpečnost měr vzniku energetického střediskasáren Otakara Jaroše laodpadů
v Pozďátkách na Třebíč- la noční můrou nejen pro katas- Dana Drábová a na dálku i zná- ka v Třebíči také ve svém e-mailu
sku za 23 milionů korun. Začíná tím proces odstranění skládky, ze které už léta uniká kyselina sírová a ohrožuje okolní životní prostředí.
Odstranění skládky bude provádět státní podnik Diamo,
přesné náklady dnes ještě nejsou známy.
„Pokud se skutečně podaří státu skládku v Pozďátkách
na vlastní náklady zlikvidovat,

tr přilehlé obce Slavičky.
Případ Pozďátek je významným argumentem pro chystaný
nový zákon o odpadech, který
by měl řešit přísný dohled nad
firmami, které podnikají v odpadovém hospodářství,“ říká
krajský radní Zdeněk Ryšavý
(ČSSD). Tímto krokem vlády se
završilo několikaleté úsilí krajské samosprávy o řešení problému skládky.

mý astronom Jiří Grygar podpořili vzdělávání energetiků na Vysočině. Už v září tohoto roku může prvních 30 zájemců studovat v Třebíči nový maturitní obor
Energetika.
„Energetika je obor, který se bez
kvalitních odborníků neobejde,
a je moc dobře, že si to na Vysočině uvědomují,“ řekla předsedkyně
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při svém vystou-

podpořil známý astronom Jiří Grygar, který zároveň vyjádřil přání,
aby středisko pomohlo překonávání iracionálních názorů, které ve
veřejnosti o energetice panují.
„Zájemců postupně přibývá, těším se, že se podaří první ročník
naplnit, škola je připravena přijmout 30 studentů,“ komentuje
současný zájem o nový obor pověřenec pro jeho zřízení Miloš Vystrčil.

Hejtman navštívil Jemnicko
Jihlava (kid) • Kasárna Otakara
Jaroše v blízkosti sídla kraje Vysočina v Jihlavě v těchto dnech
mění svou podobu. Od začátku
února zde probíhá demolice starých objektů.
Z areálu kasáren zmizí osm
zchátralých staveb. „Odstranění
přijde kraj Vysočina na 4,5 milionu korun,“ spočítal náměstek

hejtmana pro finance Vladimír
Novotný (ČSSD).
Už v roce 2007 byly v areálu
odstraněny přístřešky nad venkovními parkovacími stáními pro
těžkou techniku a demolicí vyčištěn díl pozemku, který kraj převedl na krajské pobočky Všeobecné
zdravotní pojišťovny a Správy sociálního zabezpečení.

Vysočinu navštívil
konzul Ruské federace
Vysočina (jis) • Zdvořilostní návštěvu Vysočiny a setkání s novým hejtmanem Vysočiny Jiřím
Běhounkem (nez. za ČSSD) absolvoval generální konzul Ruské federace Valery Vladimirovich
Dergachev.
Netajil se zájmem o chod kraje
a úřadu po podzimních volbách
a nabídl zprostředkování partnerství mezi Vysočinou a vybranou
oblastí Ruské federace.
V březnu Vysočinu navštíví ta-

ké obchodní rada Ruské federace Grigorij Sarišvili. Ten se na
Vysočinu vrací téměř na rok ve
stejném termínu. Důvodem jeho
schůzky s hejtmanem Vysočiny
bude konkrétní mapování možné budoucí spolupráce na podnikatelské úrovni. Veškeré aktivity
bude kraj Vysočina v případě zájmu místních podnikatelů koordinovat ve spolupráci s Krajskou
hospodářskou komorou a ve spolupráci s agenturou Czech Trade.



Jemnice (en) • První celodenní pracovní návštěva
hejtmana Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD)
směřovala na jih regionu do Jemnice. Město
Jemnice a tamní mikroregion hejtman Běhounek
zvolil záměrně zejména z důvodu nutnosti vyřešit
zde co nejrychleji zřízení nového výjezdového
stanoviště zdravotnické záchranné služby.
Hejtman si během páteční návštěvy prohlédl i známou místní
firmu Jemča a. s. a setkal se s významnými představiteli dalších
firem, institucí i obcí jemnického mikroregionu. Hejtmana Jiřího Běhounka doprovázel při jeho návštěvě krajský radní Zdeněk
Ryšavý (ČSSD).
Na společném setkání se starostou Jemnice bylo tématem číslo jedna zřízení nového stanoviště záchranné služby. „Oblast
Jemnicka je od všech nemocnic
v okolí vzdálena přibližně 50 kilometrů a to způsobuje, že sanita
nemůže dodržet patnáctiminutový dojezdový čas k pacientovi,“
uvedl na setkání starosta Jemnice Miloslav Nevěčný. Stanoviště záchranné služby by mělo být

umístěno po nezbytných stavebních úpravách ve stávajícím objektu města, kde sídlí i hasičský
záchranný sbor. „Zřízení stanoviště záchranky v Jemnici je naší prioritou a umístění v objektu
společně s hasiči považujeme za
velice výhodné. V tuto chvíli je
už připraven projekt a zbývá pouze dořešit otázku financí,“ doplnil hejtman Jiří Běhounek.
Na programu návštěvy byla také
prohlídka firmy Jemča, a.s., která je jedním z největších producentů baleného čaje v České republice a své výrobky vyváží do
řady dalších zemí v Evropě i ve
světě. Dále si hejtman Jiří Běhounek prohlédl dětský domov,
jehož zřizovatelem je kraj Vysočina. Ředitelka domova Dagmar

www.kr-vysocina.cz

Ředitel Jemči Libor Venhoda provádí hejtmana Běhounka a radního Ryšavého po provozu podniku. Foto: archiv kraje

Průšová představila své plány do
budoucna: „Byla bych moc ráda,
kdyby se pro děti podařilo vybudovat víceúčelové sportovní hřiště. To nám zde velice chybí. Mým
snem je také přebudovat podkrovní prostory domova na startovací byty pro naše děti, které by
jim usnadnily přechod do běžného života.“

„Návštěvy mikroregionů v kraji
Vysočina považuji za velice přínosné a potřebné. Člověk si až na
místě samém dokáže udělat přesnou představu o stavu věcí a dobře se seznámit s problémy, které
danou oblast trápí a se kterými
můžeme jako krajská samospráva
pomoci,“ řekl na závěr návštěvy
hejtman Jiří Běhounek.
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NAŠE TIPY
3. březen
Moliére – Zdravý nemocný, klub
Čechovka, Havlíčkův Brod, 19.00
Jan Kraus: Talk show, host Světlana Nálepková, Národní dům, Třebíč, 19.00
Skvrny na Slunci, divadelní představení, Jupiter club, Velké Meziříčí, 19.30

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Hejtman gratuloval Sáblíkové

6. březen
Peter Quilter: Na konci duhy,
1. představení Festivalu divadla
2–3–4 herců, Národní dům, Třebíč, 19.00

7. březen
Anna K, klub Čechovka, Havlíčkův Brod
III. ročník Turnaje v mariáši, restaurace Na Podolí, Jemnice, 8.00
Holubí mambo, divadelní představení, sokolovna, Žirovnice, 18.00

8. březen
Hujerův memoriál, závod ve šplhu na laně a tyči, třetí disciplína
Okříšského univerzála, školní tělocvična, Okříšky, 9.00
Přibyslavský dvanáctiboj – silový trojboj, druhá disciplína dvanáctiboje – silový trojboj – tlak v lehu (benchpress), shyby na hrazdě,
sed-leh, sokolovna, Přibyslav, 9.00

9. březen
Spirituál kvintet, KD Ostrov,
Havlíčkův Brod, 19.00
Willy Russell: Shirley Valentine, 3. představení Festivalu divadla 2–3–4 herců, Národní dům,
Třebíč, 19.00

10. březen
Irvin Venyš – klarinet, kostel sv.
Víta, Pelhřimov, 19.30

13. březen
Rockový festival, Střelnice, Jaroměřice nad Rokytnou, 20.30

14. březen
Josefské trhy, náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou

16. březen
Zavraždění sv. Celestýny, kuplířky z města Salamanky, burleska dle Fernanda Rojase v podání
DS Nakoptyjátr Jihlava, KD Třešť
Vražda sexem, anglická komedie,
kde hlavní postavou je muž, který nemůže najít sám sebe, kdežto jeho žena řeší každodenní problémy, hraje DS Bezchibi Brtnice,
KD Třešť

17. březen
Don Quijote de la… od nás, hra
Jiřího Hlávky v podání Divadelního spolku Vojan Libice nad Cidlinou, KD Třešť

18. březen
Znalci, hra Nikotine Werdelinové o vyšším kodaňském měšťanstvu v nastudování DS Tyl Říčany, KD Třešť

Martina Sáblíková s trenérem Petrem Novákem. Foto: archiv kraje

Vysočina (hel) • „Zlatá medaile za skvělý výkon korunovaný titulem světové šampiónky je výsledkem poctivé a tvrdé práce,
sportovních kvalit a talentu. Další Martinin triumf upevnil její pozici na vrcholu rychlobruslařské
elity a moc bych jí i celému týmu
a rodině přál, aby si podobnou radost mohla prožít také na olympiádě ve Vancouveru,“ komentoval další úspěch Martiny Sáblíko-

vé hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Prostřednictvím trenéra Petra
Nováka gratuloval hejtman Martině Sáblíkové ke zlatému úspěchu na Mistrovství světa ve víceboji v norském Hamaru a pozval celý tým na setkání s Radou
kraje Vysočina po skončení sezony. „Přání hejtmana mne i Martinu potěšilo a domluvili jsme se,
že budeme hledat vhodný ter-

mín, abychom se mohli osobně
setkat,“ reagoval trenér Petr Novák.
Už koncem ledna dosáhly jeho
svěřeňkyně velkého nečekaného
sukcesu, když Karolína Erbanová, Andrea Jirků a Martina Sáblíková vyhrály stíhací závod družstev v rámci Světového poháru
v Erfurtu a dosáhly i celkového
vítězství v třídílném seriálu. Už
dnes trenér myslí i na olymiádu,

která začne za necelý rok v kanadském Vancouveru.
„Věříme, že to budou olympijské hry, při kterých si celá naše země uvědomí, jak krásným, zdravým a férovým sportem je závodní rychlobruslení, o kterém se tak
dlouho dozvídala jen málo. A já
věřím, že moji svěřenci, kteří budou ve Vancouveru reprezentovat
Českou republiku (ačkoliv v ní doma mají stále ty nejtvrdší, nejdiskutabilnější podmínky ze všech jejich velkých soupeřů), se postarají
o spoustu radostí. Fanouškům i sobě, svým blízkým, všem těm, kteří je při sportování a v životě roky
podporovali. A to i v časech, kdy
bez korunky z vlastní kapsy, bez
rodinné dopravy a péče by nebylo vůbec nic. Doufám, že nezklameme ani ty, kteří nám v poslední době pomáhají už jako partneři,
sponzoři. Jsem přesvědčen, že při
poctivé přípravě budeme společně na zimních olympijských hrách
v únoru 2010 na dlouhé ledové dráze příjemným překvapením
– společně ještě větším, než jsme
byli před třemi roky jen s debutující Martinou Sáblíkovou,“ představuje svou vizi Petr Novák, loňský
laureát jedné z prvních záslužných
medailí kraje Vysočina.

24. březen
Petra Janů & Golem, Společenský dům – divadelní sál, Světlá
nad Sázavou, 19.00

25. březen
Vojta Kiďák Tomáško a Ríša
Melichar, Národní dům, Třebíč,
19.00

Vysočina, Brusel (jis) • Kraj Vysočina a město Jihlava představily v Bruselu Mezinárodní festival
dokumentárních filmů. Snímek
režisérky Heleny Třeštíkové René oceněný Evropskou filmovou
akademií tak symbolicky odstartoval sérii bruselských doprovodných aktivit kraje Vysočina sou-

visejících s předsednictvím České
republiky v Radě EU. Brusel kromě jiného zažije v následujících
týdnech ještě krajskou prezentaci díla Gustava Mahlera nebo přehlídku regionálních potravin.
Třídenní maraton Festivalových ozvěn organizovala v Bruselu kancelář kraje Vysočina

pod záštitou hejtmana Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD), primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala
(ODS) a europoslance Ivo Strejčka (ODS). Kapacita prostor Českého centra v Bruselu zažila při
projekci zahajovacího dokumentu Heleny Třeštíkové René zkoušku maxima kapacity. Zcela zapl-

něný sál zaplavil autorku dotazy
na osud hlavního hrdiny, obrovský zájem byl i o další časosběrné
dokumenty z dílny Heleny Třeštíkové.
V rámci Festivalových ozvěn
v Bruselu se krajský radní Tomáš Škaryd (ČSSD) setkal s velvyslancem ČR v Belgii Vladimí-

Telčská radnice – evropský unikát
Když vstoupíte na telčské náměstí, cítíte se jako v pohádce.
Není divu, že goticko-renesanční historické centrum, jako unikátně zachovalý urbanistický celek, je od roku 1992 zapsané na
Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.
V řadě architektonicky cenných
fasád měšťanských domů zajisté upoutá pozornost i mimořádně zajímavě řešené průčelí objektu radnice. Průčelí má, jako

V Ledči nad
Sázavou se narodil
(tajenka). V Ženevě
spolupracoval s T. G.
Masarykem a v Paříži
s E. Benešem.

jedna z mála světských staveb ve
střední Evropě, takzvaný vysoký
architektonický řád, což znamená, že pilastry probíhají bez přerušení přes celou výšku budovy
až k římsové hlavici.
Budovy radnic patřily ve městech k nejvýraznějším stavbám,
a to nejen z hlediska společenského významu, ale i po stránce architektonického ztvárnění.
Měšťané zde demonstrovali svoji
moc, práva i bohatství. Z tohoto

důvodu i tvůrcem dnešní podoby telčské radnice byl vynikající
stavitel italského původu Baldassar Maggi, který se v Telči podílel na přestavbě zámku pro osvíceného Zachariáše z Hradce.
První zmínka o telčské radnici
pochází údajně již z roku 1443,
ovšem o několik málo desetiletí
později byla radnice zničena velkým požárem. K tomuto požáru
se váže pověst o jejím výbuchu
při oslavě narození posledního

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

Autor:
K.Lear
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mužského potomka významného rodu Rožmberků, kteří byli
příbuznými pánů z Hradce, vládnoucích v té době v Telči. V průběhu 16. století radnice pravděpodobně ještě alespoň jednou
vyhořela a nynější budova je
výsledkem přestavby dokončené kolem roku 1574 s pozdějšími nepatrnými úpravami fasády
v období klasicizmu.
Radnice je dnes upravena
pro potřeby městského úřadu
a v přízemí sídlí Městské informační centrum. Z těchto důvodů má přístup do objektu kdoko-

Ruský
souhlas

Pivo pro
řidiče

Ovanout

Průkaz
Kec

Předložka

SPZ
Strakonic

Konec
tajenky

Římská 4

Pět
jednotlivin

Závodní
saně

Balík

Ochotně

Několikátá
v pořadí

Milenec

Kdo ková

Slovensky
„spořiví“

Druh byliny
Polynéský
nápoj

Osahat

Lakomec

Pozorující
lidé

Citovaný
výrok

Zplodiny
unikající
z komína

Uvrhnout

Španělský
titul ženy

Litevsky
„řeka“

Druh člunu

Pryskyřice

Pěnivé
nápoje

Pozvat

Polní
plodina

Cizí chudozubý savec

Žijící

Spojka

Tím
způsobem

Sicilské víno

Zkratka
souhvězdí
Vulpecula

Polská řeka

29. březen
Přibyslavský dvanáctiboj – kuželky, třetí disciplina dvanáctiboje
– 20 hodů, restaurant Gamet, Velká Losenice, 8.00

rem Müllerem. „Informoval jsem
pana velvyslance o plánované obchodní misi podnikatelů kraje Vysočina do Bruselu. Na této aktivitě bude kraj spolupracovat nejen
s místní hospodářskou komorou,
ale i s velvyslanectvím a kanceláří kraje v Bruselu,“ uvedl Tomáš
Škaryd.

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z FM EHP/NORSKA

27. březen
Premiéra divadelního souboru Hadrián, kulturní dům, Přibyslav, 19.00
Změna času na slunečních hodinách, Náměstí T. G. Masaryka,
Třešť
Petr Spálený se skupinou New
Apollo Band a Miluše Voborníková, Jupiter club, Velké Meziříčí, 19.30
Festival Dechovky 21. století,
sokolovna, Žirovnice, 20.00

Vysočina (jis) • Vítězkou krajského kola umělecké soutěže Dvacítky: Generace nové Evropy se stala
Darina Ondráčková, Kamenosochařské středisko Lipnice nad Sázavou s dílem Krystalizace. Jedná
se o pískovcovou sochu, reprezentativního charakteru, z velmi kvalitního materiálu, jejímž mottem
je: Vývoj, spolupráce, krystalizace a sjednocení evropských národů v EU od roku 1989 k dnešku
a směrem do budoucna.
Vítězka se zúčastní na závěrečné ceremonie ve Výboru regionů v Bruselu, kde bude vyhlášeno
celkové vítězné dílo mezikrajské
části soutěže.

Kraj přivezl do Bruselu Třeštíkovou

19. březen
Folkování Nad Lucernou, malá
scéna, KD Máj, Pelhřimov, 19.30

Sochařka vítězí

Iniciály
Meresjeva

Začátek
tajenky
Římská 6

Předložka

Římských 99



Zkratka
francouz.
normaliz.
instituce
Severští
paroháči

Otop

Obec v okrese Praha
- východ

www.kr-vysocina.cz

Pomůcky:
Amarena, dy,
Ner, upe, UTAC

liv, proto nemusíte pouze zvenčí obdivovat fasádu radnice či ve
vstupním portálu osazený etalon
délkové míry (loket), ale můžete směle vstoupit do velké síně
v přízemí zvané mázhauz, která je zaklenuta pěknou renesanční klenbou svedenou do sloupu
s vřetenovitým dříkem. V mázhauzu se také pravidelně konají
menší výstavy.
Obnova radnice, zvláště jejího dvorního průčelí, proběhla v loňském roce díky finanční
pomoci z dotačního titulu EHP/
Norska.

Výstava Zvěřiny
Vysočina (kid) • Až do 19. dubna
mohou lidé v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě navštívit velkou
výstavu díla Františka Bohumíra
Zvěřiny. Výstava představuje v širokém a reprezentativním výběru průřez celou umělcovou tvorbou. Vedle obrazů, rozměrných
akvarelů, perokreseb i rychlých
kresebných záznamů tužkou jsou
vystaveny například také ukázky
dobových xylografií reprodukující Zvěřinovy kresby v časopisech. Důležitou úlohu v koncepci výstavy hraje také rekonstrukce
uměleckého kontextu, v němž se
odehrávala Zvěřinova tvorba.

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 15. března. Tři
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Můžete využít i emailovou adresu
tajenkyvysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: V obci
Herálec se v minulosti těžila železná ruda a nacházely se zde
i sklárny.
Výherci z minulého čísla V. Velichová, Jihlava, O Švecová, Pacov
a Z. Vidourková, Moravské Budějovice získali mapu Vysočiny, sportovní potítko a tužku.
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Vážení čtenáři,
kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy
a dalšími regionálními médii vyhlašuje 7. ročník
ankety o nejlepšího sportovce Vysočiny za rok
2008.

2) Internetem - Hlasování přes internet bude
spuštěno dne 16. 3. 2009 na adrese:
www.sportoveckrajevysocina.cz

Jak hlasovat
1) Kupónem - Na přiložený kupón vypište jméno
vámi vybraného sportovce v každé z kategorií a vyplněný lístek doručte do redakce Jihlavských listů,
Čajkovského 35, Jihlava.
POZOR! Pokud chcete hlasovat pro sportovce,
který není v naší nominaci uveden, vypiště jeho
jméno a údaje na kupón, a tím ho zařadíte mezi
nominované.

POZOR! Každý čtenář může hlasovat pouze
jednou!

Hlasy se sčítají ze všech médií.

ËîÝáY ÚãmëïÚë¯
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Ze všech doručených anketních lístků budou
vylosováni výherci, kteří se budou moci zúčastnit
slavnostního Galavečera, který se uskuteční dne 15.
května 2009 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově
Brodě.”

Nominace jednotlivc
Šitková Jitka (Ski Klub Velké Meziíí)
– skicross
Šereda Michal (MSK Chotbo) – karate
Švec Marek (TJ Jiskra Havlíkv Brod)
– ecko-ímský zápas
Táborský Josef (ÚAMK AMK cyklotrial
Jemnice) – biketrial
Topinka Lukáš (Pro Life Fitness Tel)
– kulturistika
Vainlich Jií (TJ Sokol Bystice nad
Pernštejnem) – kulturistika
Vaverová Lucie (TJ Spartak Tebí) – triatlon
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18. duben – 1. listopad
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Nominace trenér
Fejt Pavel (Gauner Boxing Club Jihlava)
– box
Gerla Lubomír (TK Spartak Jihlava) – tenis
Kristinus David (Atletika Jihlava) – atletika
Kenková Michaela (SK Baver Tebí)
– moderní gymnastika
Lacek Petr (SK Taekwondo Lacek)
– taekwondo
Marko Karol (FC Vysoina, A-tým) – fotbal
Mašková Lucie (GymBeam Jihlava)
– akrobatický rock´n´roll
Mrkvika Robert (SRC Fanatic Havlíkv
Brod) – fitness aerobic
Novák Petr (NOVIS Team) – rychlobruslení
Parkan Robin (KK PSJ Jihlava) – kuželky
Pešout Petr (BK Jihlava) – basketbal
Ryška Petr (JPK Axis Jihlava) – plavání
Smutná Kvta (SK Judo Jihlava) – judo
Sokol Pavel (MSK Chotbo) – karate
Teplý Jií (TJ Mars Svratka) – lyžování
Tvaržek Pavel (FC Vysoina, žáci) – fotbal
Žampa Josef (Start Jihlava, ženy) – fotbal

CESKO .RAKO USKO.
MZA v Brně – Státní

R O Z D E LE N I
ODLOUCENI
SPOJENI

okresní archiv Jihlava

partnei:

VÝSTAVNÍ MÍSTA
OTEVÍRACÍ DOBA
VSTUPNÉ

Josef Hoffmann pro J. & L. Lobmeyr

Horn – Kunsthaus Horn / Raabs an der Thaya – Lindenhof / Telč – zámek Telč, galerie Hasičský dům
duben až listopad 2009 / denně od 9.00 hod. do 18.00 hod.
základní 220 Kč / snížené 200 Kč / rodinné 440 Kč / děti do 6 let zdarma / vstupenka platí pro všechna místa

www.dolnorakouska-vystava.cz

Bakus Oldich (HC Dukla Jihlava) – lední
hokej
Caha Jan (TJ Tebí) – kulturistika
ech Ivo (SK Jihlava) – judo
Dlabaová Kateina (SK Baver Tebí)
– moderní gymnastika
Dvoáková Veronika (Atletika Jihlava)
– atletika
Faldyna Petr (FC Vysoina) – fotbal
Fuík Tomáš (JPK Axis Jihlava) – plavání
Gerlová Iveta (TK Spartak Jihlava) – tenis
Hajn David (Croquet Club Dynamo Tel)
– kroket
Haníková Hana (SK Orientaní sporty Nové
msto na Morav) – lyžaský orientaní bh
Chyba Josef (TJ Spartak Tebí) – atletika
Jirk Andrea (NOVIS Team) – rychlobruslení
Kolouchová Kateina (Sokol Jihlava) – judo
Krpálek Lukáš (Judo SK Jihlava/USK Praha)
– judo
Krpálek Michal (Judo SK Jihlava) – judo
Kulovaná Eva (Gordic Jihlava) – šachy
Lauerman Jan (OK Jihlava) – lyžaský
orientaní bh, MTBO horská kola
Mísa Petr (BK Jihlava) – basketbal
Najman Pavel (TJ Sokol Nové Veselí)
– házená
Paulíková Renata (OK Jihlava) – MTBO
horská kola
Prášek Michal (Prášek Team Havlíkv
Brod) – motorismus
Prokop Martin (Jipocar Racing Team)
– motorismus
Raková Jana (KK PSJ Jihlava) – kuželky
Reiterman Filip (Gauner Boxing Club
Jihlava) – box
Sáblíková Martina (NOVIS Team)
– rychlobruslení
Sobotka Ondej (TJ Spartak Tebí) – atletika
Šárik Tomáš (KTS Jihlava) – silový trojboj

¨¥¨ąÑíðæí[åoâíØãàëðíÜíñÛgã[í[åo£d[êëâØçéæëìëæíñíì±°ª¯®¬§§§Âd
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ocenění kraje
Vysočina (kid) • Také letos očekáváme podobně kvalitní a silná
jména nominovaných. Po jednání výboru zastupitelstva pro
udělování nejvyššího krajského
ocenění to měsíčníku Kraj Vysočina řekl jeho předseda Ivo
Rohovský (ODS).
Všichni členové zastupitelstva mohou své návrhy předkládat do konce března, výbor pak
vybere oceněné a jejich seznam
opět podléhá schválení zastupitelstvem. Nejvyšší ocenění uděluje kraj podruhé, loni byli mezi držiteli cen například pedagog Zdeněk Laštovička či první hejtman Vysočiny František
Dohnal.
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