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

SC
 8

18
09

/1

Podnikatel roku
V krajském kole soutěže 
zvítězil Roman Stryk. 
Jeho firma dělá hlavně 
elektroinstalace.
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noviny jsou součástí projektu                                  www.ceskydomov.cz

Zlatý erb
Vrcholí soutěž webových 
stránek měst a obcí. 
Kdo se utká o prvenství 
v našem kraji?
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AKTUÁLNĚ S RADNÍM

STALO SE

NOVÝ ŘEDITEL

Vysočina (jis) • Krajská rada jme-
novala do funkce ředitele Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny Ja-
na Míku z Havlíčkova Brodu. Jan 
Míka má vysokoškolské vzdělání, 
v minulosti zastával různé vedou-
cí pozice ve veřejné správě. Má bo-
haté zkušenosti s investicemi, kon-
trolou i auditem, nakládáním s pro-
středky EU, působil i jako projekto-
vý manažer. „V organizaci chystám 
zkvalitnit hlavní činnost, zavést sys-
tém ISO 9001, transparentně defi-
novat procesy, racionalizovat vnitř-
ní předpisy, odpovědnosti a zpětné 
vazby od zřizovatele a zákazníků, 
stanovit účinné kontrolní mecha-
nismy a zajistit, aby organizace se 
svými prostředky, prostředky kraje 
a případně s prostředky EU naklá-
dala hospodárně, efektivně a účel-
ně,“ uvedl Jan Míka.

„Po pádu železné opony sice 
zmizely ostnaté dráty a hranič-
ní zátarasy, avšak v mnoha mys-
lích přetrvávají bariéry. Tím více 
si přejeme tímto společným a pro 
budoucnost určujícím projektem 
prohloubit naše sousedství a učinit 
tak další krok k propojování těch-
to 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 mě-
li chuť objevovat společné dějiny 
zemí v srdci Evropy, hledat rozdí-
ly i podobnosti obou národů a mě-
nit mnohdy vžité mylné předsta-
vy o svých sousedech. Pevně vě-
řím, že samotná výstava i mimo-
řádně pestrý doprovodný program 
přispějí ke vzájemnému porozu-
mění občanů našich regionů a sta-
nou se rovněž příležitostí k navá-
zání trvalých osobních přátelství,“ 
doplnil Jiří Běhounek.

Co bude k vidění
Jádrem výstavy je společná his-

torie dvou sousedů: Rakous-
ka a Česka s důrazem na regiony 
Waldviertel a Vysočina. Rakuša-
ny a Čechy provázejí ve vzájem-
né historii osudová spojení – jak 
společná, tak proti sobě stojící, 
jejichž důsledky pociťujeme do-
dnes. Rakouští a čeští historici při-
pravili výstavu pod odborným ve-
dením prof. Dr. Stefana Karnera, 
vedoucího In-
stitutu Ludwi-
ga Boltzman-
na pro výzkum 
následků války, 
a PhDr. Micha-
la Stehlíka, dě-
kana Filozofic-
ké fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze. Výstava 
se opírá o široký fundus exponátů 
z rakouských a českých státních 
archivů a muzeí a rovněž o sou-
kromé sbírky. Dohromady tvoří 
různorodý, napínavý a srozumitel-

ný obraz společné historie. Na vý-
stavě se podílí také veřejnost for-
mou rozsáhlé sbírky exponátů. 
Zapůjčené předměty budou začle-
něny do výstavy – vlastní, osobní 
minulost se tak stane součástí his-
torie. 

Kde bude výstava 
probíhat

V každé lokalitě – v Domě umění 
v Hornu, v Lipovém dvoru v Raab-
su a v české Telči (Zámek Telč, 
radnice a městská galerie Hasičský 
dům) – se výstava zaměří na jedno 
téma. V Hornu začne cesta histo-
rií s tématickým zaměřením na 20. 
století. Průběh a události poslední-
ho století tvoří široký záběr: od bez-

hraniční společ-
né historie c. k. 
monarchie pod 
vládou Habs-
burků, přes od-
dělené cesty po 
roce 1918, hrů-
zy nacismu, do-
bu studené vál-

ky a Pražského jara 1968 až k ote-
vření železné opony a členství Ra-
kouska a Česka v Evropské unii. 
V Raabsu je možné prožít hra-

nici: návštěvníkovi bude prezen-
tována konkrétní fyzická hrani-

ce, život u hranic a s hranicí a ta-
ké hranice v našich myslích: ide-
ologie, nacionalismus, symboly, 
kultura a víra mohou také vytvo-
řit hranice. Vedle symbolů rozdě-
lení budou prezentovány i příkla-
dy překonání hranice. 
V renesančním zámku v Telči 

budou zobrazeny bohaté rakous-
ko-české vztahy na poli umě-
leckém a kulturním: od hudby, 
přes literaturu, výtvarné a herec-
ké umění až po architekturu – to 
vše v prostředí šlechty, měšťan-
stva a církve.
Dalším výrazným tématem české 

části výstavy je prezentace osob-
ností spojených s regionem, kte-
ré jednoznačně překračující hra-
nice. Seznámit se můžete se svě-
tovým skladatelem a dirigentem 
Gustavem Mahlerem, narozeným 
v Kalištích u Humpolce, který se 
stal výraznou postavou vídeňské-
ho hudebního života. Budete se 
moci na vlastní oči přesvědčit, jak 
nadčasové jsou návrhy architekta 
a designéra Josefa Hoffmanna, ro-
dáka z Brtnice, spoluzakladatele 
Wiener Werkstätte. Výstava před-
staví také vydavatele Josefa Flori-
ana, básníka Bohuslava Reynka či 
rakouského spisovatele 19. století 
Roberta Hamerlinga.

(Pokračování na str. 3)

Počítače, mobily, internet, digitální televize, GPS navigace – neboli in-
formační 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 minu-
lých letech jsem se jí účastnil jako webmaster webových stránek Okří-
šek, 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. Jed-
nou z priorit kraje v letošním a příštím roce bude zavádění eGover-
mentu (elektronické veřejné správy). Mnozí z vás se již setkali s kon-
taktními místy CzechPoint, od 1. července za-
čnou mezi sebou úřady a firmy komunikovat 
pomocí datových schránek, které nahradí pa-
pír a dopisy.
Ministerstvo vnitra říká, že jde o největší změ-
nu ve veřejné správě od dob Marie Terezie. 
Bohužel, stav příprav tomu neodpovídá. Řa-
da technických věcí není dosud dořešena, chy-
bí prováděcí vyhlášky, výzvy pro čerpání fi-
nančních prostředků se zpožďují.
Přesto jsem přesvědčen, že na 
Vysočině tuto velkou výzvu 
zvládneme. Díky vizionářské-
mu přístupu pracovníků od-
boru informatiky se již v mi-
nulých letech podařilo zís-
kat důležité technologie, 
takže jsme na eGover-
ment dobře připraveni. 
Věřím proto, že již brzy 
se dočkáme toho, že po 
úřadech nebude obíhat 
občan, ale spisy v elek-
tronické podobě.

Zdeněk Ryšavý
radní

Přípravy zemské výstavy finišují

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.

Dolnorakouská 
zemská výstava
Horn – Raabs – Telč

18. duben – 1. listopad

Sněhová záplava
Vítr a silné sněžení 
na konci února a boj 
krajských silničářů 
s nepřízní počasí.
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Zpravodaj krajského úřadu, který 
kraj pro obce a své příspěvkové or-
ganizace vydává, v posledním čís-
le přinesl stručný přehled toho, jak 
je na tom povolování výstavby fo-
tovoltaických elektráren z hledis-
ka práva, tedy z pohledu územní-
ho a stavebního řízení. „Za součas-
ných podmínek není podle mého 

názoru vhodné využívat pro výro-
bu elektrické energie v solárních 
elektrárnách ve větší míře země-
dělskou či lesní půdu. Využívání 
sluneční energie pro výrobu potra-
vin, k produkci technických plodin 
a dřeva je přirozenější, šetrnější 
k přírodě a krajině a v důsledku ta-
ké výhodnější než budování solár-

ní elektrárny. Musíme totiž počítat 
nejen s provozem, ale také se stav-
bou elektrárny, s výrobou kompo-
nent pro její vybudování a s jejím 
připojením do sítě. Naopak akcep-
tovatelné je to, aby pro instalaci so-
lárních elektráren byly využívány 
například střechy staveb – výrob-
ních hal, skladů, obchodních cen-
ter. Pak totiž jde o využití sluneč-
ní světelné energie, která se jinak 
zčásti změní na teplo a z podstat-
né části se odráží zpět do atmosfé-
ry,“ shrnul Zdeněk Kadlec: „Tako-
vé řešení přitom neznamená žádné 
omezení produkce potravin ani ne-
přináší nové překážky pro přírodu, 
žádná nová omezení pro živé orga-
nismy.“
Tím, kde mohou takové elektrár-

ny 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 fo-
tovoltaickou elektrárnu v nezasta-
věném území (mimo města a obce, 
na polích, loukách a v lesích) pro-
zatím zkrátka nejde. Zároveň zde 
také stojí, že územní plány obcí 
nemohou stavby slunečních elekt-
ráren řešit do doby, než kraj schvá-
lí další dokument, kterým je Stra-
tegie krajinného rázu kraje Vyso-
čina.

Pokud by chtěl někdo postavit 
sluneční elektrárnu uvnitř obce či 
města, je to možné na plochách, 
které městský či obecní územ-
ní plán určil jako místo pro výro-
bu či sklady. Jestliže by chtěl vy-
užít 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 vli-
vů. Konkrétní záměr musí být po-
suzován vždy individuálně, pod-
le příslušných právních předpisů. 
Není proto možné předem stano-
vit, kde může být zařízení budová-
no. Naším cílem je, aby investor 
nežádal umístění poškozující pří-
rodu, 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 ji-
nou výrobu. Nechceme, aby roz-
sáhlé plochy slunečních elektrá-
ren hyzdily Vysočinu,“ doplnil 
Zdeněk Kadlec s tím, že každý in-
vestor může předběžně svůj záměr 
projednat kromě místně přísluš-
ného stavebního úřadu také tře-
ba i na krajském odboru životního 
prostředí, aby věděl, zda jeho zá-
měr někde při schvalování nenara-
zí na potíže.

Vysočina (jis) • Roman Stryk 
z havlíčkobrodské firmy ROSS 
Holding s.r.o. se stal Podnikate-
lem roku 2008 kraje Vysočina. 
Diplom a trofej si převzal z ru-
kou hejtmana Vysočiny Jiřího 
Běhounka (nez. za ČSSD) a zá-
stupců vyhlašovatelů, kteří v na-
šem regionu krajské kolo při-
pravili již potřetí v historii. Loň-
ským vítězem se stal Josef Jele-
ček z TEDOMu.
O vítězství Romana Stryka roz-

hodla nezávislá porota, které 
předsedal Tomáš Březina, před-
seda představenstva BEST a drži-
tel titulu Podnikatel roku 2007.
Roman Stryk začal s podniká-

ním v roce 1992. Za 17 let se mu 
podařilo vybudovat úspěšnou fir-
mu, která působí nejen v Čes-
ké republice, ale získává zakáz-
ky také v zahraničí, především 
pak na Slovensku a v Irsku. Ob-
chodní zastoupení má v Rusku, 
Spojených arabských emirátech 
a Rumunsku. Firma se zabývá 
především dodávkami elektroin-
stalací do průmyslových objek-
tů, administrativních center, ale 

také obytných domů a údržbou 
těchto elektroinstalací. Zakáz-
ky zpracovává rovněž projekč-

ně. To však nejsou jediné aktivi-
ty společnosti ROSS holding, fir-
ma rovněž vyrábí elektrické roz-

vaděče, má vlastní zámečnickou 
dílnu a pustila se i do developer-
ských aktivit.

�� ��www.kr-vysocina.cz
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Vysočina (kid) • Dalších 73 obcí Vysočiny může 
dokončit svůj územní plán díky dotaci z krajského 
rozpočtu. Letos kraj mezi obce rozdělí bezmála 
osm milionů korun.

Územní plán už má schvále-
ný nebo rozpracovaný 571 ob-
cí ze všech 704, které na Vysoči-
ně jsou. Díky krajské dotaci, kte-
rou kraj rozděloval už posedmé, 
se k územnímu plánu dostalo 433 
obcí. 
„Podle odhadu odboru územní-

ho plánování a stavebního řádu je 
reálné, že by do dvou let zahájilo 
zpracování územních plánů i zbý-
vajících 133 obcí. I v příštích le-
tech se předpokládá pokračování 
dotačního titulu pro pořízení no-
vých 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 ob-
cí, letos zastupitelstvo kraje roz-
hodne o 73 schválených žádos-
tech v celkovém objemu více než 
7,7 milionu korun.
Cílem dotace je podpora poří-

zení územních plánů hlavně ma-
lých obcí, které by si bez dotace 
územní plán nepořídily. Územní 
plán obce využijí při žádání dal-
ších dotací od kraje, státu nebo 
EU. Většina takových programů 
má totiž v podmínkách poskytnu-
tí dotace schválený územní plán.

Dotace pomáhá obcím k plánům

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.

Roman Stryk s krajským radním Tomášem Škarydem. Foto: archiv kraje

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 eko-
nomická 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 ho-
diny, 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

Lidé mluvili o penězích 
z visegrádského fondu
Jihlava (kid) • Jak letos získat 
podporu svých projektů z gran-
tových a stipendijních programů 
Mezinárodního visegrádského 
fondu. To bylo hlavní téma deba-
ty, kterou na začátku února pořá-
dal pod záštitou krajského radní-
ho pro regionální rozvoj Martina 
Hyského (ČSSD) krajský úřad. 
V kongresovém sále se sešli 

účastníci z řad neziskových orga-
nizací, obcí i příspěvkovek. Sa-
motný visegrádský fond předsta-
vil jeho zástupce a poradce mi-
nistra zahraničních věcí René 
Kubášek.
„Mezinárodní visegrádský fond 

byl založen v roce 2000 vláda-

mi zemí Visegrádské čtyřky – 
České republiky, Maďarska, Pol-
ska a Slovenska. Z peněz, které 
do fondu země odvádí, jsou kaž-
dý rok podpořeny stovky projek-
tů především v oblastech kultury, 
vzdělání, vědy, cestovního ruchu 
či výměn mládeže. Vhodnými ža-
dateli jsou především nestátní ne-
ziskové organizace, samosprávy 
a jimi zřizované organizace a ško-
ly. Z podpořených akcí z minu-
lých let lze zmínit například Me-
zinárodní festival dokumentární-
ho filmu v Jihlavě nebo Folkové 
prázdniny v Náměšti nad Osla-
vou,“ vysvětlil radní Martin Hys-
ký.

Nemocnice nakoupí 
elektřinu ve velkém
Vysočina (kid) • Všech pět kraj-
ských nemocnic bude elektřinu 
nakupovat společně. Znamená to, 
že za energii uspoří a peníze bu-
dou moci věnovat do své skuteč-
né činnosti. 
Společnou zakázku vyhlásí kraj. 

„Náš předběžný odhad jsou sta-
tisíce až jednotky milionů ko-
run ušetřených peněz ročně, kte-
ré budou moci být užity pro jiné 
účely zdravotnických zařízení – 
na navýšení mzdových prostřed-
ků a zkvalitnění věcného a tech-

nického vybavení,“ uvedl náměs-
tek hejtmana pro finance Vladimír 
Novotný (ČSSD). 
Kraj Vysočina má s centrálním 

zadáváním veřejných zakázek již 
zkušenosti. „V minulém roce byla 
tímto způsobem, tedy formou cen-
tralizované zakázky, soutěžena do-
dávka identifikačních náramků pro 
naše nemocnice,“ popsala vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Věra Švarcová. Kraj do bu-
doucna plánuje další společné ná-
kupy v sociálních zařízeních.

Myslivci zjistí počty zvěře 
Vysočina (kid) • Právě v těchto 
dnech myslivci na Vysočině opět 
sčítají zvěř. Kolik v přírodě naše-
ho kraje žije zajíců, srn a divočá-
ků, budeme vědět v dubnu. 
„Sčítání proběhne v předem zve-

řejněných termínech ve více než 
510 honitbách kraje Vysočina,“ 
řekl radní pro lesní hospodářství 
Josef Matějek (ČSSD). 
Loni bylo v honitbách kraje Vy-

sočina z nejznámějších druhů 
zvěře nasčítáno 29 619 kusů srnčí 
zvěře. Dále je také možné vidět, 
že narůstají stavy prasete divo-
kého, kterého nasčítali myslivci 
2634 kusů. Myslivci nesčítají jen 
lovnou zvěř, ale také druhy, které 
by bez jejich péče jen těžko pře-
žívaly, jako koroptev polní, které 

bylo nasčítáno 13 227 kusů, nebo 
některé druhy kachen. Že je sčí-
tání velmi důležitým podkladem 
nejen pro myslivecké hospodaře-
ní, potvrzuje fakt, že se podařilo 
zachytit i chráněné druhy živoči-
chů, jako například bobra evrop-
ského v počtu 16 kusů nebo vyd-
ru říční s 1094 jedinci. 
 „Sčítání má právo se účastnit jed-

nak držitel honitby, ve které se sčí-
tání provádí, a dále držitelé honi-
teb sousedních a vyjádřit se orgá-
nu státní správy myslivosti k jeho 
výsledkům, kterým v tomto přípa-
dě je orgán státní správy myslivos-
ti obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností,“ připomíná Jiří 
Bartoš z krajského oddělení lesní-
ho hospodářství a myslivosti.

Pavlov: Radní hledají 
způsob, jak stanici pomoci
Vysočina (kid) • Krajská ra-
da podporuje existenci Stanice 
ochrany fauny v Pavlově u Led-
če nad Sázavou. Měsíčníku Kraj 
Vysočina to řekl radní Zdeněk 
Ryšavý (ČSSD) s tím, že rad-
ní chtějí stanici zachovat ve své 
současné podobě. 
Kromě celostátních úkolů za-

jišťuje stanice řadu regionálních 
funkcí, které kraj považuje za 
potřebné. „Naší prioritou je za-
chovat stávající 
způsob provozu 
stanice. Pokud 
by však stát i po 
našich písem-
ných interven-
cích nadále trval 
na změně formy 
fungování stani-
ce, pak předpo-
kládám, že pří-
slušní odborníci 
zvážili reálnost 
provedení této 
změny do konce 
roku. Pro další 
rozhodnutí rady 
kraje Vysočina 
je nutné rozklí-
čovat a popsat 

stávající stav majetku, vlastnic-
kých poměrů a především jejich 
dořešení,“ uvedl Zdeněk Ryšavý.
Plánované ukončení její dva-

cetileté činnosti stanice stano-
vila Agentura ochrany a přírody 
a krajiny ČR na konec letošního 
roku. Stanice v Pavlově je v tuto 
chvíli jedinou státem provozova-
nou institucí svého druhu v celé 
republice a je uznávanou institu-
cí ochrany přírody.

KOLIK OBCÍ DOSTALO DOTACI NA ÚZEMNÍ PLÁN:
rok počet poskytnutých dotací částka v Kč
2003 19 1 496 998
2004 44 3 998 932
2005 65 6 065 828
2006 66 5 836 161
2007 68 6 347 491
2008 98 9 992 860
2009 73 7 789 124

celkem 433 41 527 394

Roman Stryk je Podnikatel roku

Co je fotovoltaická elektrárna:
Zařízení, které umí sluneční záření přímo přeměnit v elektřinu. Na podobném 
principu pracují solární články drobných spotřebičů (například kalkulaček).
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Vysočina (kid) • Už osm 
turistických veletrhů 
stihla od počátku 
roku se svým stánkem 
navštívit Vysočina.
„Veletrhy cestovního ruchu jsou 

na počátku každého roku nena-
hraditelnou příležitostí, jak pre-
zentovat turistickou nabídku pro 
nadcházející sezónu odborné i ši-
roké veřejnosti,“ vysvětluje kraj-
ský radní pro cestovní ruch Tomáš 
Škaryd (ČSSD). Kraj prostřednic-
tvím příspěvkové organizace Vy-
sočina Tourism představil své tu-
ristické možnosti na třech tuzem-
ských a pěti zahraničních veletr-
zích. 
„Ve spolupráci s městy, mikrore-

giony a podnikatelskými subjek-
ty byla sestavena nabídka turistic-
kých cílů speciálně vytipovaných 
pro děti, nabídka zimních sjezdo-
vých areálů, lokalit pro klidnou 
rodinnou dovolenou i míst urče-
ných pro vyznavače aktivního po-
hybu,“ říká ředitelka Vysočina 
Tourism Ivana Mahelová. V Pra-
ze, Olomouci, Bruselu, Utrechtu, 

Bratislavě i v Lysé nad Labem se 
vedle nabídky pěších a cyklistic-
kých putování setkaly s velkým zá-
jmem možnosti pro poznávání his-
torických památek i letošní novin-

ka – putování za tradicí vaření piva 
v sedmi regionálních pivovarech. 
Do konce prvního čtvrtletí bu-

de ještě turistická nabídka Vyso-
činy představena veřejnosti v Os-

travě, Hradci Králové, Mnichově, 
Berlíně a Moskvě. Realizace uve-
dených prezentací je financována 
z projektu podpořeného evropský-
mi penězi.

Škaryd: Veletrhy nic nenahradí

Jihlava (tak) • Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví kraje Vyso-
čina pořádá již třetí setkání tre-
nérů paměti, které je i v letošním 
roce součástí Národního týdne 
trénování pa-
měti. 
Přímo v sídle 

krajského úřa-
du v Jihlavě, 
v pondělí 16. 
března mohou 
všichni zájem-
ci přijít kdykoliv v době od 9.00 
do 14.00 do kongresového sá-
lu krajského úřadu a vyzkoušet 
si svoji paměť na jednoduchých 
i složitějších příkladech, cviče-
ních a hrách. „Certifikovaní tre-
néři paměti každého návštěvníka 
přesvědčí o tom, že se svojí pa-
mětí musíme neustále pracovat 
a rozvíjet ji. Pro aktivní účastníky 
jsou připraveny drobné ceny,“ lá-
ká krajský radní pro sociální věci 
Petr Krčál (ČSSD). 

Národní týden trénování pamě-
ti pořádá Česká společnost pro 
trénování paměti a mozkový jog-
ging v rámci celosvětové ak-
ce Týden uvědomění si mozku. 

V týdnu od 16. 
do 22. března 
2009 se veřej-
nost na celém 
světě dozví-
dá o výzkumu 
mozku pro-
s t řednic tv ím 

stovek akcí. Na Vysočině působí 
asi 50 trenérů paměti, kteří pra-
cují v zařízení sociální péče kra-
je Vysočina i v knihovnách pro 
veřejnost. Třetí březnový týden 
se tak v České republice usku-
teční celkem 110 akcí, na kte-
rých se účastníci mohou dozvě-
dět zajímavosti o lidském mozku 
a v praxi si vyzkoušet, jak jsou na 
tom se svojí pamětí. Aktualizo-
vaný seznam najdou zájemci na 
www.trenovanipameti.cz.

Trénink paměti:
16. března
9.00–14.00

sídlo kraje, Jihlava

(Pokračování ze str. 1)
Součástí telčské výstavy bude 

i pohled na kulturní dějiny 20. sto-
letí v období mnoha změn a tragé-
dií, radikálních zlomů obou spo-
lečností a vlivu politického vývo-
je na proměny kultury. Návštěvník 
výstavy bude konfrontován s osu-
dy konkrétních osobností společ-
ných kulturních dějin minulého 
století, přičemž vystavena budou 
např. díla Egona Schieleho, Vojtě-
cha Preissiga či Františka Kupky.

Výstava znamená rozvoj
Vedle příležitostí, které zemská 

výstava přináší na sousedské úrov-
ni, jsou to také hospodářské, turis-
tické a kulturní impulsy, ze kte-
rých mohou regiony dále profito-
vat. V popředí stojí zvýšení poten-
ciálu přeshraniční informovanosti 
i infrastrukturní opatření v loka-
litách výstavy a v regionech. Vli-
vem dodatečných návštěvníků bu-
dou cestovní ruch a obchod výraz-
ně profitovat.
Efekt by měl působit dlouhodo-

bě, proto se regiony a podniky při-

pravují, aby mohly kvalitu nabíd-
ky zajistit trvale, a přesvědčit tak 
návštěvníky, že se vyplatí navště-
vovat tyto oblasti i v následujících 
letech. 
Práce pokračují v Hornu, Raabsu 

a Telči s dobrými výsledky. Dolno-
rakouské výstavní prostory – Dům 
umění v Hornu a Lipový dvůr 
v Raabsu – jsou sanovány a rozši-
řovány. Ve všech třech lokalitách 
jsou vystavovány nebo rozšiřovány 
vodící a informační systémy, jakož 
i parkoviště a je pořizováno tech-
nické vybavení pro akce. Rozšíře-
ním silničních komunikací, zlep-
šením napojení na systémy veřej-
né dopravy a zřízením autobusové-
ho spojení mezi lokalitami výstavy 
bude zlepšeno spojení se sousedy.
Ve zrekonstruovaných prosto-

rách muzea na Zámku Telč zůsta-
ne i po skončení výstavy moderní 
expozice o proměnách každoden-
nosti v průběhu středověku, rene-
sance, 19. a 20. století na konkrét-
ních příbězích Telče a regionu, 
která dále zatraktivní nabídku pro 
návštěvníky zámku. 

To vše je umožněno také díky ev-
ropským financím, programu Ev-
ropská územní spolupráce Ra-
kousko-Česká republika z pro-
jektu REILA (Regionaler Impuls 
Landesausstellung 2009).

Doprovodný program
Waldviertel a Vysočina zvou 

všechny návštěvníky, aby zde ob-
jevili tajemství regionů i nedotče-
nou přírodu a aby si užívali zdej-
ší pohostinnosti. Zemská výsta-
va rozšíří tuto nabídku o několik 
zvláštních přídavků, např. o troj-
jazyčného virtuálního průvodce 
pro výlety po regionu, rozšířenou 
nabídku pro volný čas nebo no-
vé turistické a cykloturistické ma-
py s napojením na českou síť cest. 
Program zemské výstavy doplňu-
jí skupinové nabídky a četné ak-
ce od závodu dračích člunů až po 
Airshow 09. 
Dolnorakouská zemská výsta-

va 2009 je opravdovým impul-
sem k setkávání Čechů a Raku-
šanů během desítek významných 
doprovodných kulturních, spor-
tovních a společenských akcí na 
Vysočině. Jednou z nich bude 5. 
a 6. září 2009 FireTrophy – prv-
ní přeshraniční jízda 50 až 70 his-
torických hasičských motorových 
vozidel rakouských dobrovolných 
hasičů, ke kterým se připojí čle-
nové Sdružení dobrovolných ha-
sičů kraje Vysočina. Cyklisté se 
mohou přidat k Region Renesan-
ce Tour, třídenní cyklistické túře 

z Telče do Raabsu a Hornu a dá-
le do Egenburgu. Příležitostí pro 
vzájemné setkávání budou ta-
ké akce jako Štrůdlování (sou-
těž o nejlepší štrůdl) nebo výlovy 
rybníků a hudební koncerty růz-
ných žánrů. 
Jednou z divácky lákavých ak-

cí bude také promítání televiz-
ních dokumentů Příběhy železné 
opony zaměřených na rakousko-
-českou hranici s řízenou diskuzí 
a účastí hrdinů dokumentů. Cel-
kem proběhne dvacet promítání 
vždy pro české i rakouské publi-
kum, a to jak na Vysočině, tak ve 

Waldviertlu – deset dopoledních 
promítání bude speciálně připra-
veno pro české a rakouské studen-
ty i učitele. Zájemci o historii se 
mohou těšit také na Mezinárodní 
konferenci Život v Evropě ve vzá-
jemném respektu (14.–16. května) 
v Telči.

Přípravy zemské výstavy finišují

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

Na kraji bude možné 
potrénovat svoji paměť

Silničáři v únoru zvládali
Vysočina (kid) • Několikadenní 
intenzivní sněžení na konci úno-
ra prověřilo připravenost kraj-
ských silničářů. Na silnice Vy-
sočiny vyjela veškerá dostupná 
technika, provoz posílili i zdra-
votničtí záchranáři. 
 „Za tři dny údržby spotřebova-

la krajská správa a údržba silnic 
ve všech pěti okresech 7500 tun 
inertních posypů, 2345 tun posy-
pové soli a 400 000 litrů solanky. 
Údržbové vozy najely při posy-
pu, manipulaci a pluhování více 
než 120 000 kilo-
metrů. Tři dny in-
tenzivní údržby 
stály zhruba 16,5 
milionů korun,“ 
vypočítal v prů-
běhu kalamity ná-
městek hejtmana 
pro dopravu Li-
bor Joukl. 
Z preventivních 

důvodů byl po-

sílen i obvyklý provoz Zdra-
votnické záchranné služby kra-
je Vysočina. „Zdravotnická zá-
chranná služba neměla v po-
sledních dnech žádné problémy 
s dojezdy k pacientům, nedo-
cházelo k žádnému zdržení vli-
vem nepříznivého počasí. Pouze 
jsme preventivně o jednu oso-
bu posílili centrální dispečink 
a v okresních městech přechod-
ně přibyla navíc další výjezdo-
vá posádka,“ informoval ředitel 
Lukáš Kettner.

VÝZVA
Pořadatelé stále hledají zajímavé exponáty se vztahem k rakousko-čes-
ké historii. Prozatím se nedaří najít cestovní pas s rakouským vstup-
ním 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 organizá-
torům výstavy.

Vrcholí letošní klání Zlatý erb

„Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne 23. března sou-
časně s vyhlášením výsledků sou-
těže Mladý web v kongresovém 
sále sídla kraje Vysočina. Pro 
vítěze všech kategorií budou 
opět připraveny hodnot-
né věcné ceny,“ přiblí-
žil krajský radní pro in-
formatiku Zdeněk Ry-
šavý (ČSSD). Celostátní fi-

nále soutěže proběhne tradičně na 
konferenci Internet ve státní sprá-
vě a samosprávě (www.isss.cz). 
Do zvláštní kategorie kraje Vy-

sočina pro zřizované organi-
zace samospráv kraje se le-

tos přihlásilo devět soutě-
žících – Dětský domov 
Nová Ves u Chotěbo-
ře, Gymnázium Hav-

líčkův Brod, Hrad Kámen, 

Knihovna Matěje Josefa Sych-
ry, Žďár nad Sázavou, Krajská 
knihovna Vysočiny, Obchodní 
akademie a Hotelová škola Hav-
líčkův Brod, Střední škola řeme-

sel a služeb Moravské Budějovi-
ce, Ústav sociální péče Jinošov, 
p.o. a Základní škola a Mateřská 
škola při zdravotnických zaříze-
ních kraje Vysočina Třebíč.

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.

Kdo letos soutěží
Kategorie města: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Jaro-
měřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Přibyslav, Svratka, Velké Meziříčí,
Kategorie obce: Bransouze, Březník, Dobronín, Herálec, Heraltice, Horní Smrč-
né, 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, Vy-
soké Studnice, Zárubice,
Kategorie elektronická služba: Heraltice – Elektronická podatelna, Horní 
Smrčné – Oznámení o nové události (aktualitě) nebo dokumentu úřední des-
ky, Poděšín – Fórum obce Poděšín, Poděšín – Zpravodaj obce Poděšín, Přibyslav 
– Vysílání veřejných zasedání zastupitelstva města přímým přenosem v kabelo-
vé televizi, Rudíkov – eKatalog místní knihovny, Římov – Nabídka zasílání dů-
ležitých informací občanům prostřednictvím emailové adresy, Sněžné – Zasílá-
ní aktualit na email.
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Informační kancelář: 
Konzultační hodiny:  

Kontakt: Alice Tomášková, 

Jihlava – Hruškové Dvory III

www.bytyjihlava.cz
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MĚSÍČNÍK KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ V NÁKLADU 215 000 VÝTISKŮ

Střední průmyslová škola Třebíč
Manželů Curieových 734
674 01 Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč vyhlašuje výběrové řízení
na pozici manažer projektu.

Charakteristika činnosti: manažer projektu pro potřeby SPŠ Třebíč plánuje, koordinu-
je a realizuje činnosti spojené se zajištěním projektu „Vzdělávání energetiků na Vyso-
čině“, který je uskutečňován ve spolupráci s krajem Vysočina a ČEZ, a.s. Hlavním cílem 
projektu je zavedení nového studijního oboru Energetika. Doba trvání 1. etapy projektu 
je do 30. 9. 2011, při úspěšném průběhu bude projekt pokračovat do 30. 9. 2013. Ma-
nažer projektu se bude rovněž částečně podílet na výuce. Po ukončení projektu možnost 
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 mo-
rální bezúhonnost, organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti, řídicí schopnos-
ti, znalost práce na PC (MS Office, internet), řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou: znalost anglického případně dalšího cizího světového jazyka, znalost proble-
matiky 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 za-
městnáních a o odborných znalostech a dovednostech, přihláška (motivační dopis) včet-
ně 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 pro-
hlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kopie do-
kladů 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
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VÁŠ OSOBNÍ 
ELEKTROMARKET

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

18.033,-s DPH a všemi poplatky
 s DPH a všemi poplatky WWW.TSBOHEMIA.CZ

BARBONE® W QUAD FARCRY EDITION
Srdcem celé sestavy je �ty�jádrový procesor, který v kombinaci s ostatními komponentami 
tvo�í vyvážený a vysoce výkonný herní po�íta�, který pot�ší každého hrá�e.

Procesor: INTEL® Core 2 Quad Q8200 2,33GHz, Gra� cká karta: nVIDIA GEFORCE 
9800GT 512MB, Pam��: 2x2048MB, Pevný disk: 640GB, Mechanika: DVD RW Dual 
layer, Tichý a spolehlivý zdroj Seasonic 400W, Opera�ní systém: Windows Vista Home 
Premium. Po�íta� je bez monitoru.

Obj.kód: 9344234

-

JAKO DÁREK
ZDARMA
+ originální hra
     FARCRY2
     v hodnotě 1.100 Kč

+ mikina fl eece Uneek
     v hodnotě 1.500 Kč
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Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.

Rychlá platba,
tel 608 444 424
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www.pks.cz
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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

VOLEJTE ZDARMA 

800 23 00 23

A 

BONUS

NAVÍC!

ZIMNÍ SLEVA 

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.

Bonus platí pfii uzavfiení smlouvy do 15.4.2009!

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

či D Ů M
PENÍZE I DO 24 HODIN.
EXEKUCE VYŘEŠÍME.

Tel.: 736 631 401
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Hledáme schopné kolegyně 
a kolegy do obchodního týmu 

pro spolupráci s Českou poštou
Požadujeme: Očekáváme:
Vzdělání min. SŠ Výborné komunikační schopnosti
Uživatelská znalost PC Příjemné vystupování
Řidičský průkaz skupiny B Spolehlivost
Obchodní praxe vítána Loajalitu, aktivitu a samostatnost

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

 Kontaktujte nás: Česká pojišťovna a.s., ing Jan Holenda
  e-mail: jholenda@cpoj.cz, telefon: 602 640 778
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mobil: 724 823 478
jihlava@oknotherm.cz

Šibřinky se skupinou Beraohn
28. 2.
20.00 hod.

Třešťské divadelní jaro 
od 13. 3.
do 21. 3.

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

31. 3.
19.30 hod.

17. 4.
20.00 hod. 

ROCKFEST a další  

Kamelot

Holubová + Klepl + host

18. 4.
20.00 hod.

MěKS Třešť PŘIPRAVUJE:

Věra Martinová
& Jamie Marshall a Lenka Slavíková 

25. 2.
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

27. 4.
19.30 hod.

18. 5.
19.30 hod.

Oddechovky
hraje Šohajka a Pálavanka
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Inzertní manažer:
Klára Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail: cernikova@ceskydomov.cz

NA INZERCI 
V BŘEZNOVÉM 

VYDÁNÍ NABÍZÍME 
ZAJÍMAVÉ SLEVY

UZÁVĚRKA OBJED-
NÁVEK 20. 3. 2009

DISTRIBUCE 
30. 3. 2009
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Vysočina (kid) • Zástupci kraj-
ského úřadu převzali na 5. Ná-
rodní konferenci kvality ve veřej-
né správě cenu Ministerstva vnit-
ra ČR za inovaci ve 
veřejné správě za 
rok 2008. Cílem té-
to soutěže je ocenit 
nové netradiční ná-
pady, které inovují 
práci úřadu, zvyšu-
jí kvalitu veřejných 
služeb a slouží rov-
něž jako příklady 
dobré praxe. 
V roce 2007 zís-

kal krajský úřad 
ocenění za projekt Datový sklad 
kraje Vysočina, v roce 2008 to 
bylo za výstavbu portálu stra-
tegického řízení úřadu. „Por-
tál strategického řízení úřadu 
je specializovaný portál v rám-
ci intranetu krajského úřadu, 
kde všichni zaměstnanci úřadu 

včetně členů rady kraje mohou 
nalézt veškeré relevantní infor-
mace z oblasti strategického ří-
zení úřadu a řízení kvality na 

úřadě. Podstatnou 
součástí portálu 
je dynamická slož-
ka, kde jsou on-li-
ne vyhodnocovány 
klíčové ukazatele 
řízení kvality a pl-
nění strategických 
cílů úřadu s pří-
padnou identifika-
cí negativních či 
pozitivních odchy-
lek,“ uvedl vedoucí 

odboru analýz krajského úřadu 
Michal Šulc. Portál tak výraz-
nou měrou přispívá ke zvyšo-
vání kvality na úřadě, a to ze-
jména informační otevřeností, 
eliminací administrativy i zob-
razením aktuálních hodnot klí-
čových sledovaných ukazatelů.

Kraj dostal další ocenění

Vysočinu navštívil 
konzul Ruské federace
Vysočina (jis) • Zdvořilostní ná-
vštěvu Vysočiny a setkání s no-
vým hejtmanem Vysočiny Jiřím 
Běhounkem (nez. za ČSSD) ab-
solvoval generální konzul Rus-
ké federace Valery Vladimirovich 
Dergachev. 
Netajil se zájmem o chod kraje 

a úřadu po podzimních volbách 
a nabídl zprostředkování partner-
ství mezi Vysočinou a vybranou 
oblastí Ruské federace.
V březnu Vysočinu navštíví ta-

ké obchodní rada Ruské federa-
ce Grigorij Sarišvili. Ten se na 
Vysočinu vrací téměř na rok ve 
stejném termínu. Důvodem jeho 
schůzky s hejtmanem Vysočiny 
bude konkrétní mapování mož-
né budoucí spolupráce na podni-
katelské úrovni. Veškeré aktivity 
bude kraj Vysočina v případě zá-
jmu místních podnikatelů koor-
dinovat ve spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou a ve spo-
lupráci s agenturou Czech Trade.

Hejtman navštívil Jemnicko

Hejtman si během páteční ná-
vštěvy prohlédl i známou místní 
firmu Jemča a. s. a setkal se s vý-
znamnými představiteli dalších 
firem, institucí i obcí jemnické-
ho mikroregionu. Hejtmana Jiří-
ho Běhounka doprovázel při je-
ho návštěvě krajský radní Zdeněk 
Ryšavý (ČSSD).
Na společném setkání se staros-

tou Jemnice bylo tématem čís-
lo jedna zřízení nového stano-
viště záchranné služby. „Oblast 
Jemnicka je od všech nemocnic 
v okolí vzdálena přibližně 50 ki-
lometrů a to způsobuje, že sanita 
nemůže dodržet patnáctiminuto-
vý dojezdový čas k pacientovi,“ 
uvedl na setkání starosta Jemni-
ce Miloslav Nevěčný. Stanoviš-
tě záchranné služby by mělo být 

umístěno po nezbytných staveb-
ních úpravách ve stávajícím ob-
jektu města, kde sídlí i hasičský 
záchranný sbor. „Zřízení stano-
viště záchranky v Jemnici je na-
ší prioritou a umístění v objektu 
společně s hasiči považujeme za 
velice výhodné. V tuto chvíli je 
už připraven projekt a zbývá pou-
ze dořešit otázku financí,“ dopl-
nil hejtman Jiří Běhounek.
Na programu návštěvy byla také 

prohlídka firmy Jemča, a.s., kte-
rá je jedním z největších produ-
centů baleného čaje v České re-
publice a své výrobky vyváží do 
řady dalších zemí v Evropě i ve 
světě. Dále si hejtman Jiří Bě-
hounek prohlédl dětský domov, 
jehož zřizovatelem je kraj Vyso-
čina. Ředitelka domova Dagmar 

Průšová představila své plány do 
budoucna: „Byla bych moc ráda, 
kdyby se pro děti podařilo vybu-
dovat víceúčelové sportovní hřiš-
tě. To nám zde velice chybí. Mým 
snem je také přebudovat pod-
krovní prostory domova na star-
tovací byty pro naše děti, které by 
jim usnadnily přechod do běžné-
ho života.“

„Návštěvy mikroregionů v kraji 
Vysočina považuji za velice pří-
nosné a potřebné. Člověk si až na 
místě samém dokáže udělat přes-
nou představu o stavu věcí a dob-
ře se seznámit s problémy, které 
danou oblast trápí a se kterými 
můžeme jako krajská samospráva 
pomoci,“ řekl na závěr návštěvy 
hejtman Jiří Běhounek.

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

Skládku stát konečně koupí
Vysočina (jis) • Vláda schváli-
la odkup skládky nebezpečných 
odpadů v Pozďátkách na Třebíč-
sku za 23 milionů korun. Začí-
ná tím proces odstranění sklád-
ky, ze které už léta uniká kyse-
lina sírová a ohrožuje okolní ži-
votní prostředí. 
Odstranění skládky bude pro-

vádět státní podnik Diamo, 
přesné náklady dnes ještě ne-
jsou známy. 
„Pokud se skutečně poda-

ří státu skládku v Pozďátkách 
na vlastní náklady zlikvidovat, 

pak se náš region zbaví největ-
ší ekologické zátěže, která by-
la noční můrou nejen pro katas-
tr přilehlé obce Slavičky.
Případ Pozďátek je význam-

ným argumentem pro chystaný 
nový zákon o odpadech, který 
by měl řešit přísný dohled nad 
firmami, které podnikají v od-
padovém hospodářství,“ říká 
krajský radní Zdeněk Ryšavý 
(ČSSD). Tímto krokem vlády se 
završilo několikaleté úsilí kraj-
ské samosprávy o řešení problé-
mu skládky.

Třebíč (kid) • Předsedkyně Státní-
ho úřadu pro jadernou bezpečnost 
Dana Drábová a na dálku i zná-
mý astronom Jiří Grygar podpo-
řili vzdělávání energetiků na Vy-
sočině. Už v září tohoto roku mů-
že prvních 30 zájemců studo-
vat v Třebíči nový maturitní obor 
Energetika.
„Energetika je obor, který se bez 

kvalitních odborníků neobejde, 
a je moc dobře, že si to na Vysoči-
ně uvědomují,“ řekla předsedkyně 
Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnost (SÚJB) při svém vystou-

pení na konferenci v Třebíči. Zá-
měr vzniku energetického středis-
ka v Třebíči také ve svém e-mailu 
podpořil známý astronom Jiří Gry-
gar, který zároveň vyjádřil přání, 
aby středisko pomohlo překoná-
vání iracionálních názorů, které ve 
veřejnosti o energetice panují.
„Zájemců postupně přibývá, tě-

ším se, že se podaří první ročník 
naplnit, škola je připravena při-
jmout 30 studentů,“ komentuje 
současný zájem o nový obor po-
věřenec pro jeho zřízení Miloš Vy-
strčil.

Jihlava (kid) • Kasárna Otakara 
Jaroše v blízkosti sídla kraje Vy-
sočina v Jihlavě v těchto dnech 
mění svou podobu. Od začátku 
února zde probíhá demolice sta-
rých objektů. 
Z areálu kasáren zmizí osm 

zchátralých staveb. „Odstranění 
přijde kraj Vysočina na 4,5 mi-
lionu korun,“ spočítal náměstek 

hejtmana pro finance Vladimír 
Novotný (ČSSD). 
Už v roce 2007 byly v areálu 

odstraněny přístřešky nad ven-
kovními parkovacími stáními pro 
těžkou techniku a demolicí vyčiš-
těn díl pozemku, který kraj převe-
dl na krajské pobočky Všeobecné 
zdravotní pojišťovny a Správy so-
ciálního zabezpečení.

Pokračují práce v areálu 
kasáren Otakara Jaroše

Lidé využijí rejstřík trestů
Jihlava (kid) • Necelého půldru-
hého žadatele denně, včetně sobot 
a nedělí, podle statistik loni vyu-
žilo služeb Czech POINTu, kon-
taktního místa přímo v sídle kra-
je. Do kanceláře v přízemí hlav-
ní budovy sídla kraje přišlo 518 
žadatelů, 376 z nich si zde chtělo 

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 hospo-
dářských komor.

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem
Katastr 
nemovitostí 6 9 6 2  4 1 5 4 6 11 3 57

Obchodní 
rejstřík 1 5 2 13 1 4 5 5 2 1 1  40

Rejstřík 
trestů 34 41 30 35 35 53 17 23 34 35 26 13 376

Rejstřík trestů 
pro státní správu       1 2 17  5 12 37

Živnostenský 
rejstřík  1  3  1  2    1 8

celkový součet 41 56 38 53 36 62 24 37 57 42 43 29 518

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.

Drábová podpořila školu

Matějek: Voda je 
společné jmění

„Více než miliarda lidí na svě-
tě trpí nedostatkem pitné vo-
dy. Ale nejen potíže s nedo-
statkem pitné vody v někte-
rých částech světa, ale i kata-
strofální záplavy, znečištění 
velkých řek a vodních nádrží 
a ztráta biologické rozmanitos-
ti vodních ekosystémů ukazují 
na to, že lidstvo musí svůj pří-
stup k vodním zdrojům změnit. 
Hlavním cílem dne vody je po-
řádání osvětových akcí k pod-
nícení zájmů veřejnosti a od-
povědných institucí o ochranu 
a udržitelný rozvoj ve využívá-
ní vodních zdrojů. Každým ro-
kem se vyhlašuje aktuální mo-
tivující heslo problému, který 
je třeba řešit. Jelikož voda ne-
zná hranic, v letošním roce pro-
běhnou celosvětové oslavy pod 
heslem Přeshraniční voda,“ ře-
kl Josef Matějek. 
Vodní zdroje mají v České re-

publice zcela jedinečné po-
stavení, neboť díky geografic-
ké poloze je Česká republi-
ka nazývána Střechou Evropy 
a prakticky všechna voda odté-
ká za hranice našeho území do 
tří moří – Severního, Baltické-
ho a Černého. Důsledkem této 
skutečnosti je naprostá závis-
lost našich vodních zdrojů pou-
ze na atmosférických srážkách. 
Proto je nutné se o vodní zdro-
je starat a akumulovat povrcho-
vou vodu v nádržích pro překle-
nutí suchých období. Na našem 
území se nachází více než 23 ti-

síc vodních nádrží a rybníků. 
Vysočina je významnou vod-
ní zásobárnou. Vodní nádrž Vír 
mimo jiných dodává pitnou vo-
du Brnu a přehrada Želivka na 
opačném konci kraje zase záso-
buje Prahu. 
„Každý by měl začít u sebe 

a zamyslet se nad zneužíváním 
či znečišťováním vody. Je vhod-
né a účelné instalovat zařízení 
šetřící vodu do vodovodních ko-
houtků, sprchových hlavic a to-
alet. Taktéž používání pracích 
a mycích prostředků bez fosfá-
tů by mělo být samozřejmostí. 
Fosfátové prášky přispívají to-
tiž k tomu, že se ve vodních ná-
držích vytváří vodní květ, kte-
rý 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 vše-
mi uznávána. Povinnost každé-
ho člověka je užívat vodu účel-
ně a ekonomicky. Světový den 
vody oslavme proto symbolic-
ky tím, že si připijeme na za-
chování jejího množství a čis-
toty právě vodou. Společnost 
by si měla více uvědomovat, ja-
ký význam má čistá voda pro 
život, životní prostředí, hospo-
dářství nebo kulturu, a zamezit 
jejímu znečišťování a zbytečné-
mu plýtvání.“

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).



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 že-
lezná ruda a nacházely se zde 
i sklárny.
Výherci z minulého čísla V. Veli-
chová, Jihlava, O Švecová, Pacov 
a Z. Vidourková, Moravské Budě-
jovice získali mapu Vysočiny, spor-
tovní potítko a tužku.
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�3. březen 
Moliére – Zdravý nemocný, klub 
Čechovka, Havlíčkův Brod, 19.00
Jan Kraus: Talk show, host Svět-
lana Nálepková, Národní dům, Tře-
bíč, 19.00
Skvrny na Slunci, divadelní před-
stavení, Jupiter club, Velké Mezi-
říčí, 19.30

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

�7. březen
Anna K, klub Čechovka, Havlíč-
kův Brod
III. ročník Turnaje v mariáši, re-
staurace Na Podolí, Jemnice, 8.00
Holubí mambo, divadelní předsta-
vení, sokolovna, Žirovnice, 18.00

�8. březen
Hujerův memoriál, závod ve špl-
hu na laně a tyči, třetí disciplína 
Okříšského univerzála, školní tělo-
cvična, Okříšky, 9.00
Přibyslavský dvanáctiboj – silo-
vý trojboj, druhá disciplína dvanác-
tiboje – silový trojboj – tlak v le-
hu (benchpress), shyby na hrazdě, 
sed-leh, sokolovna, Přibyslav, 9.00

�9. březen
Spirituál kvintet, KD Ostrov, 
Havlíčkův Brod, 19.00
Willy Russell: Shirley Valenti-
ne, 3. představení Festivalu diva-
dla 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, Jaro-
měřice nad Rokytnou, 20.30

�14. březen
Josefské trhy, náměstí Trčků z Lí-
py, Světlá nad Sázavou

�16. březen
Zavraždění sv. Celestýny, kup-
lířky z města Salamanky, burles-
ka dle Fernanda Rojase v podání 
DS Nakoptyjátr Jihlava, KD Třešť
Vražda sexem, anglická komedie, 
kde hlavní postavou je muž, kte-
rý nemůže najít sám sebe, kdež-
to jeho žena řeší každodenní pro-
blémy, hraje DS Bezchibi Brtnice, 
KD Třešť 

�17. březen
Don Quijote de la… od nás, hra 
Jiřího Hlávky v podání Divadelní-
ho spolku Vojan Libice nad Cidli-
nou, KD Třešť

�18. březen 
Znalci, hra Nikotine Werdelino-
vé o vyšším kodaňském měšťan-
stvu v nastudování DS Tyl Říča-
ny, KD Třešť

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

�24. březen
Petra Janů & Golem, Společen-
ský dům – divadelní sál, Světlá 
nad Sázavou, 19.00

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

�27. březen
Premiéra divadelního soubo-
ru Hadrián, kulturní dům, Přiby-
slav, 19.00
Změna času na slunečních ho-
dinách, Náměstí T. G. Masaryka, 
Třešť
Petr Spálený se skupinou New 
Apollo Band a Miluše Vobor-
níková, Jupiter club, Velké Mezi-
říčí, 19.30
Festival Dechovky 21. století, 
sokolovna, Žirovnice, 20.00 

�29. březen
Přibyslavský dvanáctiboj – ku-
želky, třetí disciplina dvanáctiboje 
– 20 hodů, restaurant Gamet, Vel-
ká Losenice, 8.00

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Výstava Zvěřiny
Vysočina (kid) • Až do 19. dubna 
mohou lidé v Oblastní galerii Vy-
sočiny v Jihlavě navštívit velkou 
výstavu díla Františka Bohumíra 
Zvěřiny. Výstava představuje v ši-
rokém a reprezentativním výbě-
ru průřez celou umělcovou tvor-
bou. Vedle obrazů, rozměrných 
akvarelů, perokreseb i rychlých 
kresebných záznamů tužkou jsou 
vystaveny například také ukázky 
dobových xylografií reproduku-
jící Zvěřinovy kresby v časopi-
sech. Důležitou úlohu v koncep-
ci výstavy hraje také rekonstrukce 
uměleckého kontextu, v němž se 
odehrávala Zvěřinova tvorba.

Hejtman gratuloval Sáblíkové

Vysočina (hel) • „Zlatá medai-
le za skvělý výkon korunovaný ti-
tulem světové šampiónky je vý-
sledkem poctivé a tvrdé práce, 
sportovních kvalit a talentu. Dal-
ší Martinin triumf upevnil její po-
zici na vrcholu rychlobruslařské 
elity a moc bych jí i celému týmu 
a rodině přál, aby si podobnou ra-
dost mohla prožít také na olym-
piádě ve Vancouveru,“ komento-
val další úspěch Martiny Sáblíko-

vé hejtman kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek (nez. za ČSSD). 
Prostřednictvím trenéra Petra 

Nováka gratuloval hejtman Mar-
tině Sáblíkové ke zlatému úspě-
chu na Mistrovství světa ve ví-
ceboji v norském Hamaru a po-
zval celý tým na setkání s Radou 
kraje Vysočina po skončení sezo-
ny. „Přání hejtmana mne i Marti-
nu potěšilo a domluvili jsme se, 
že budeme hledat vhodný ter-

mín, abychom se mohli osobně 
setkat,“ reagoval trenér Petr No-
vák.
Už koncem ledna dosáhly jeho 

svěřeňkyně velkého nečekaného 
sukcesu, když Karolína Erbano-
vá, Andrea Jirků a Martina Sáblí-
ková vyhrály stíhací závod druž-
stev 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 ka-
nadském Vancouveru.
„Věříme, že to budou olympij-

ské hry, při kterých si celá naše ze-
mě uvědomí, jak krásným, zdra-
vým a férovým sportem je závod-
ní rychlobruslení, o kterém se tak 
dlouho dozvídala jen málo. A já 
věřím, že moji svěřenci, kteří bu-
dou ve Vancouveru reprezentovat 
Českou republiku (ačkoliv v ní do-
ma mají stále ty nejtvrdší, nejdis-
kutabilnější podmínky ze všech je-
jich velkých soupeřů), se postarají 
o spoustu radostí. Fanouškům i so-
bě, svým blízkým, všem těm, kte-
ří 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 neby-
lo vůbec nic. Doufám, že nezkla-
meme ani ty, kteří nám v posled-
ní době pomáhají už jako partneři, 
sponzoři. Jsem přesvědčen, že při 
poctivé přípravě budeme společ-
ně na zimních olympijských hrách 
v únoru 2010 na dlouhé ledo-
vé dráze příjemným překvapením 
– společně ještě větším, než jsme 
byli před třemi roky jen s debutují-
cí Martinou Sáblíkovou,“ předsta-
vuje svou vizi Petr Novák, loňský 
laureát jedné z prvních záslužných 
medailí kraje Vysočina.

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z FM EHP/NORSKA

Když vstoupíte na telčské ná-
městí, cítíte se jako v pohádce. 
Není divu, že goticko-renesanč-
ní historické centrum, jako uni-
kátně zachovalý urbanistický ce-
lek, je od roku 1992 zapsané na 
Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. 
V řadě architektonicky cenných 
fasád měšťanských domů zajis-
té upoutá pozornost i mimořád-
ně zajímavě řešené průčelí ob-
jektu radnice. Průčelí má, jako 

jedna z mála světských staveb ve 
střední Evropě, takzvaný vysoký 
architektonický řád, což zname-
ná, že pilastry probíhají bez pře-
rušení přes celou výšku budovy 
až k římsové hlavici.
Budovy radnic patřily ve měs-

tech k nejvýraznějším stavbám, 
a to nejen z hlediska společen-
ského významu, ale i po strán-
ce architektonického ztvárnění. 
Měšťané zde demonstrovali svoji 
moc, práva i bohatství. Z tohoto 

důvodu i tvůrcem dnešní podo-
by telčské radnice byl vynikající 
stavitel italského původu Baldas-
sar Maggi, který se v Telči podí-
lel na přestavbě zámku pro osví-
ceného Zachariáše z Hradce.
První zmínka o telčské radnici 

pochází údajně již z roku 1443, 
ovšem o několik málo desetiletí 
později byla radnice zničena vel-
kým požárem. K tomuto požáru 
se váže pověst o jejím výbuchu 
při oslavě narození posledního 

mužského potomka významné-
ho rodu Rožmberků, kteří byli 
příbuznými pánů z Hradce, vlád-
noucích v té době v Telči. V prů-
běhu 16. století radnice pravdě-
podobně ještě alespoň jednou 
vyhořela a nynější budova je 
výsledkem přestavby dokonče-
né kolem roku 1574 s pozdější-
mi nepatrnými úpravami fasády 
v období klasicizmu.
Radnice je dnes upravena 

pro potřeby městského úřadu 
a v přízemí sídlí Městské infor-
mační centrum. Z těchto důvo-
dů má přístup do objektu kdoko-

liv, proto nemusíte pouze zven-
čí obdivovat fasádu radnice či ve 
vstupním portálu osazený etalon 
délkové míry (loket), ale může-
te směle vstoupit do velké síně 
v přízemí zvané mázhauz, kte-
rá je zaklenuta pěknou renesanč-
ní klenbou svedenou do sloupu 
s vřetenovitým dříkem. V má-
zhauzu se také pravidelně konají 
menší výstavy.
Obnova radnice, zvláště její-

ho dvorního průčelí, proběh-
la v loňském roce díky finanční 
pomoci z dotačního titulu EHP/
Norska.

V Ledči nad 
Sázavou se narodil 
(tajenka). V Ženevě 

spolupracoval s T. G. 
Masarykem a v Paříži 

s E. Benešem.

Autor:
K.Lear
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- východ

Telčská radnice – evropský unikát

Vysočina, Brusel (jis) • Kraj Vy-
sočina a město Jihlava představi-
ly v Bruselu Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů. Snímek 
režisérky Heleny Třeštíkové Re-
né oceněný Evropskou filmovou 
akademií tak symbolicky odstar-
toval sérii bruselských doprovod-
ných aktivit kraje Vysočina sou-

visejících s předsednictvím České 
republiky v Radě EU. Brusel kro-
mě jiného zažije v následujících 
týdnech ještě krajskou prezenta-
ci díla Gustava Mahlera nebo pře-
hlídku regionálních potravin.
Třídenní maraton Festivalo-

vých ozvěn organizovala v Bru-
selu kancelář kraje Vysočina 

pod záštitou hejtmana Jiřího Bě-
hounka (nez. za ČSSD), primá-
tora Jihlavy Jaroslava Vymazala 
(ODS) a europoslance Ivo Strejč-
ka (ODS). Kapacita prostor Čes-
kého centra v Bruselu zažila při 
projekci zahajovacího dokumen-
tu Heleny Třeštíkové René zkouš-
ku maxima kapacity. Zcela zapl-

něný sál zaplavil autorku dotazy 
na osud hlavního hrdiny, obrov-
ský zájem byl i o další časosběrné 
dokumenty z dílny Heleny Třeští-
kové.
V rámci Festivalových ozvěn 

v Bruselu se krajský radní To-
máš Škaryd (ČSSD) setkal s vel-
vyslancem ČR v Belgii Vladimí-

rem Müllerem. „Informoval jsem 
pana velvyslance o plánované ob-
chodní misi podnikatelů kraje Vy-
sočina do Bruselu. Na této aktivi-
tě bude kraj spolupracovat nejen 
s místní hospodářskou komorou, 
ale i s velvyslanectvím a kancelá-
ří kraje v Bruselu,“ uvedl Tomáš 
Škaryd.

Kraj přivezl do Bruselu Třeštíkovou

Martina Sáblíková s trenérem Petrem Novákem. Foto: archiv kraje

Sochařka vítězí

Vysočina (jis) • Vítězkou krajské-
ho kola umělecké soutěže Dvacít-
ky: Generace nové Evropy se stala 
Darina Ondráčková, Kamenoso-
chařské středisko Lipnice nad Sá-
zavou s dílem Krystalizace. Jedná 
se o pískovcovou sochu, reprezen-
tativního charakteru, z velmi kva-
litního materiálu, jejímž mottem 
je: Vývoj, spolupráce, krystaliza-
ce a sjednocení evropských náro-
dů v EU od roku 1989 k dnešku 
a směrem do budoucna.
Vítězka se zúčastní na závěreč-

né ceremonie ve Výboru regio-
nů v Bruselu, kde bude vyhlášeno 
celkové vítězné dílo mezikrajské 
části soutěže.
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DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 09
HORN.RAABS.TELČ.

18. duben – 1. listopad

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

w
w

.d
ol

no
ra

ko
us

ka
-v

ys
ta

va
.c

z

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

CESKO.RAKOUSKO.

ODLOUCENI
SPOJENI

ROZDELENI Josef Hoff mann pro J. & L. Lobmeyr
MZA v Brně – Státní okresní archiv Jihlava

Nominace jednotlivc�
Bakus Old�ich (HC Dukla Jihlava) – lední 
hokej
Caha Jan (TJ T�ebí�) – kulturistika
�ech Ivo (SK Jihlava) – judo
Dlaba�ová Kate�ina (SK Baver T�ebí�)
– moderní gymnastika
Dvo�áková Veronika (Atletika Jihlava) 
– atletika
Faldyna Petr (FC Vyso�ina) – fotbal
Fu�ík Tomáš (JPK Axis Jihlava) – plavání
Gerlová Iveta (TK Spartak Jihlava) – tenis
Hajn David (Croquet Club Dynamo Tel�)
– kroket
Han�íková Hana (SK Orienta�ní sporty Nové 
m�sto na Morav�) – lyža�ský orienta�ní b�h
Chyba Josef (TJ Spartak T�ebí�) – atletika
Jirk� Andrea (NOVIS Team) – rychlobruslení
Kolouchová Kate�ina (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) – lyža�ský 
orienta�ní b�h, MTBO horská kola
Mísa� Petr (BK Jihlava) – basketbal
Najman Pavel (TJ Sokol Nové Veselí) 
– házená
Paulí�ková Renata (OK Jihlava) – MTBO 
horská kola    
Prášek Michal (Prášek Team Havlí�k�v
Brod) – motorismus
Prokop Martin (Jipocar Racing Team) 
– motorismus
Ra�ková Jana (KK PSJ Jihlava) – kuželky
Reiterman Filip (Gauner Boxing Club 
Jihlava) – box
Sáblíková Martina (NOVIS Team) 
– rychlobruslení
Sobotka Ond�ej (TJ Spartak T�ebí�) – atletika
Šárik Tomáš (KTS Jihlava) – silový trojboj

Šitková Jitka (Ski Klub Velké Mezi�í�í) 
– skicross
Šereda Michal (MSK Chot�bo�) – karate
Švec Marek (TJ Jiskra Havlí�k�v Brod) 
– �ecko-�ímský zápas
Táborský Josef (ÚAMK AMK cyklotrial 
Jemnice) – biketrial
Topinka Lukáš (Pro Life Fitness Tel�)
– kulturistika
Vainlich Ji�í (TJ Sokol Byst�ice nad 
Pernštejnem) – kulturistika
Vaverová Lucie (TJ Spartak T�ebí�) – triatlon   

Nominace trenér�
Fejt Pavel (Gauner Boxing Club Jihlava) 
– box
Gerla Lubomír (TK Spartak Jihlava) – tenis 
Kristinus David (Atletika Jihlava) – atletika
K�enková Michaela (SK Baver T�ebí�)
– moderní gymnastika
Lacek Petr (SK Taekwondo Lacek) 
– taekwondo
Marko Karol (FC Vyso�ina, A-tým) – fotbal
Mašková Lucie (GymBeam Jihlava) 
– akrobatický rock ń ŕoll
Mrkvi�ka Robert (SRC Fanatic Havlí�k�v
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 Kv�ta (SK Judo Jihlava) – judo 
Sokol Pavel (MSK Chot�bo�) – karate
Teplý Ji�í (TJ Mars Svratka) – lyžování 
Tvar�žek Pavel (FC Vyso�ina, žáci) – fotbal
Žampa Josef (Start Jihlava, ženy) – fotbal

Vážení čtenáři, 
kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy 

a dalšími regionálními médii vyhlašuje 7. ročník 
ankety o nejlepšího sportovce Vysočiny za rok 
2008. 

Jak hlasovat
1) Kupónem - Na přiložený kupón vypište jméno 

vámi vybraného sportovce v každé z kategorií a vypl-
něný 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.

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

www.sportoveckrajevysocina.cz

Hlasy se sčítají ze všech médií.

POZOR! Každý čtenář může hlasovat pouze 
jednou!

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.”

partne�i:

Ocenění kraje
Vysočina (kid) • Také letos oče-
káváme podobně kvalitní a silná 
jména nominovaných. Po jed-
nání výboru zastupitelstva pro 
udělování nejvyššího krajského 
ocenění to měsíčníku Kraj Vy-
sočina řekl jeho předseda Ivo 
Rohovský (ODS). 
Všichni členové zastupitel-

stva mohou své návrhy předklá-
dat do konce března, výbor pak 
vybere oceněné a jejich seznam 
opět podléhá schválení zastupi-
telstvem. Nejvyšší ocenění udě-
luje kraj podruhé, loni byli me-
zi držiteli cen například peda-
gog Zdeněk Laštovička či prv-
ní hejtman Vysočiny František 
Dohnal.


