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Ministryně školství představila 
na Vysočině nový kariérní řád učitelů
Ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy 
Kateřina Valachová 
představila pedagogům 
na Vysočině nový kariérní 
řád. V rámci své krajské 
návštěvy se na konci 
ledna setkala také se 
sportovci a talentovanými 
studenty.

Nový, třístupňový řád, který 
ovlivní i odměňování pedagogů, 
má vstoupit v platnost od školního 
roku 2017/2018. Pedagogům ab-
solventům zařazeným do 1. stup-
ně kariérového řádu budou dva 
roky pomáhat za 3000 korun mě-
síčně zkušení učitelé. Za dva roky 
učitelské praxe mohou „nováčci“, 
po složení atestace před školní ko-
misí, postoupit na druhý stupeň 
řádu. Postup na stupeň nejvyšší 
vede po sedmi letech praxe přes 
test Národního institutu pro další 
vzdělávání a je spojený s příplat-
kem až 5000 korun měsíčně.

„Věřím, že navržený řád pomůže 
především regionálnímu školství. 
Přitáhne mladé lidi do školství 
a zlepší fi nanční podmínky 
kantorů, přičemž ocení služebně 
starší a zkušenější pedagogy,“ 
komentoval návrh hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Nová pravidla podle 

ministryně Kateřiny Valachové 
pamatují i na příplatky za specia-
lizace, například pro výchovné 
a kariérové poradce, nebo 
metodiky prevence. Na setkání 
s pedagogy i v rámci dalšího 

programu ministryně dál dis-
kutovala o změnách financo-
vání škol. Rozhodující nemá 
být v budoucnu počet dětí, 
ale počet odučených hodin. 
„Věřím, že úprava napomůže 

udržení malotřídek, kterých má 
Vysočina nejvíce v celé republice, 
jejichž případný konec rozhodně 
nechceme připustit,“ upozornila 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství Jana Fialová (ČSSD).

Ministryně Kateřina Valachová 
v rámci svého pracovního 
programu na Vysočině navštívila 
řadu školských zařízení i sportovní 
kluby, fotbalový FC Vysočiny 
Jihlava a plavecký AXIS Jihlava.

Dodatečná výzva na kotlíkové dotace
Přesně v 8 hodin ráno 13. února zahájil Kraj Vysočina 
příjem žádostí o kotlíkové dotace v rámci dodatečné výzvy. 
Na likvidaci starých kotlů na tuhá paliva a jejich výměnu 
za ekologické zdroje vytápění je určeno 24 milionů korun. 
Výhradně však dle zadání ministerstva životního prostředí 
za kotle na biomasu a tepelná čerpadla.
Podle statistik zaevidoval Kraj Vyso-
čina v prvních hodinách příjmu žá-
dostí více než sedm stovek žádostí. 
Zhruba polovina z nich byla přijata 
v listinné podobě osobně, druhá po-
lovina byla úřadu adresována elek-
tronicky. „Podle našich záznamů 
přišlo dnes ráno do datové schrán-
ky Kraje Vysočina v první minutě 
příjmu žádostí téměř 130 dokumen-
tů,“ informoval náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast regionál-
ního rozvoje Pavel Pacal (SPV).

Mezi nejvytrvalejšími čekateli 
na osobní podání patřila rodina 
Ivany Zavadilové z Olešnice – 
Okrouhlice, která by ráda dosáhla 
na dotaci pro výměnu 18 let starého 

kotle. Energicky proběhlo podání 
žádosti u pana Michala z Ledče nad 
Sázavou, žádal o dotaci na nákup 
kotle do rodinného domku. Paní 
Marie z Pelhřimova si podle svých 
slov netroufala na elektronické 
podání. O kotel na biomasu proto 
spolu s manželem přišli požádat 
osobně.

V následujících dnech budou 
pracovníci odboru regionál-
ního rozvoje Krajského úřadu 
Kraje Vysočina administrovat 
veškeré žádosti, provedou kontroly 
správnosti a úplnosti žádostí 
a následně připraví materiály pro 
projednání v radě kraje. Šance 
získat dotaci v této dodatečné výzvě 

na kotlíkové dotace administrované 
Krajem Vysočina klesá úměrně 
narůstajícímu času. Jitka Svatošová
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Úvodní slovo

Řemeslo a kariéra 
Přichází konec druhého kalendář-
ního měsíce, který je spojený ne-
jen s jarními prázdninami, ale také 
s jedním z prvních zásadních život-
ních rozhodnutí, které dělají mladí 
lidé. Nastává čas podávání přihlá-
šek na střední školy a učiliště. V le-
tech nedávno minulých se mi osob-
ně zdálo rozhodování trochu snazší. 
Žáci s horším prospěchem šli na ře-
meslné obory a ti s lepšími známka-
mi na školy střední. Aktuální trend 
ve společnosti, kdy se zdá, že i matu-
rita je málo, a kdy chce být každý ma-
nažerem, ale považuji za poněkud 
nešťastný. Pravidelně se potkávám 
se zástupci fi rem z různých odvět-
ví a vím, že po zručném řemeslníko-
vi je poptávka stále větší. Ředitelé si 
uvědomují, že se fi rmy extrémně spe-
cializují a školy nemohou vychovávat 
pro každého zvlášť vyhraněné speci-
alisty. Proto personalisté stále častě-
ji hledají především řemeslně zdat-
né a zručné lidi. Vědí, že pak je už 
snadné tu specializaci doučit. Vždyť 
i když přijde řemeslník řešit nějaký 
problém k nám domů, neznamená 
to, že se už musel potkat s tím kon-
krétním materiálem či problémem. 
Ale pokud je šikovný, díky obecným 
znalostem daného oboru často pro-
blém hravě vyřeší. Před posláním 
přihlášky proto rodičům i všem mla-
dým lidem přeji, ať je jejich volba dob-
rá. Ať neznamená čtyři roky trápení 
a pak obrovskou nejistotu, co s živo-
tem, když „mě do něj uvádí“ třeba 
maturitní vysvědčení z oboru, který 
mě nebaví a dál neláká. Přeji všem, 
ať se vám daří dělat dobrá rozhod-
nutí, která následně přinášejí sladké 
plody, radost z práce i života a inspi-
raci i sílu do dalších dnů.

Jana Fialová 
(ČSSD)

radní pro oblast 
školství, mládeže 
a sportu

Petr Palovčík

Ministryně školství Kateřina Valachová se při návštěvě Vysočiny zajímala i o Krajská centra talentované mládeže a při setkání s mladými sportovci zapoje-
nými do Fotbalové akademie předvedla své umění. Penaltu s přispěním brankaře „hravě“ proměnila. 
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foto na www.iKrajvysocina.cz

Programové 
prohlášení rady kraje
Priority a hlavní cíle pro funkční období 
2016–2020 shrnula Rada Kraje Vysoči-
na do svého Programového prohlášení. 
Body uvedené v prohlášení považují 
zástupci čtyřkoaliční krajské vlády 
za zásadní pro rozvoj kraje. Hlavní 
důraz je kladen na vyrovnané a odpo-
vědné hospodaření kraje, včetně efek-
tivního čerpání evropských prostředků 
a podpory Fondu Vysočiny a Fondu 
na podporu a obnovu venkova. Mezi 
největšími a zásadními investicemi jsou 
uváděny rekonstrukce a nová výstavba 
v oblasti zdravotnictví, realizace nové 
budovy Krajské knihovny Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě a zkvalitnění do-
pravní infrastruktury. V oblasti dopravy 
rada hodlá prosadit zavedení systému 
integrované dopravy, zlepšení kvality 
silnic II. a III. tříd, a to včetně prosazení 
výběru mýtného a vážení kamionů. 
Nadále bude pokračovat krajská 
podpora rodinné a seniorské politiky, 
technického a řemeslného vzdělávání 
i cestovního ruchu a společenských 
a sportovních aktivit. V neposlední řadě 
dokument upozorňuje i na důležitost 
ochrany životního prostředí s důrazem 
na snižování emisí, zlepšování kvality 
ovzduší v obcích, péči o zachování 
přírody a krajiny, včetně vodních zdrojů 
a zadržování vody v krajině.
 Petr Palovčík 

Paní Lenka z Humpolce přišla osobně podat žádost o dotaci na nový kotel na biomasu. Ještě před podáním stihla 
podmínky probrat s náměstkem hejtmana Pavlem Pacalem.
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zve veřejnost 16. března 2017

na MOZKOHRÁTKY se slovy
KDE: sídlo Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava

KDY: 9:30 – 11:00 hodin
vstup zdarma

Více informací na www.kr-vysocina.cz 
nebo na telefonním čísle 724 650 136
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K novénu stanovišti záchranky 
v Ledči pomohou evropské dotace
Případný zisk peněz 
z evropských fondů 
rozhodne o novém 
výjezdovém stanovišti pro 
Zdravotnickou záchrannou 
službu Kraje Vysočina 
v Ledči nad Sázavou.

Pokud se podaří dotace zís-
kat, přestěhuje se záchranka 
ze současných nevyhovujících 
prostor na poliklinice do nové 
budovy v areálu Gymnázia, 
Střední odborné školy a Vyšší 
odborné školy v Ledči nad Sá-
zavou. Vedení kraje přitom od-
haduje náklady na 15 milionů 
korun.

„Potřebu stavby vyvolává 
špatné dispoziční uspořádání 
současné základny a tím 
i zhoršená akceschopnost 
výjezdové skupiny,“ vysvětluje 
náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast zdravotnictví 
Vladimír Novotný (ČSSD).

Aktuálně vedení kraje zvažuje 
dvě možné varianty. Přestavbu 
stávajícího objektu využíva-
ného jako sklad a garáž, nebo 

úplnou demolici a výstavbu nové 
budovy. Umístění do okrajové 
části Ledče umožní jednoduchý 
výjezd na hlavní komunikaci 
a odpadne úhrada nájmu majiteli 

nevyhovujícího užívaného ob-
jektu. „Rozhodující je nyní 
získání evropské dotace z IROP, 
tedy možnost až 90 % finančních 
nákladů získat z cizích zdrojů. 

Akce by pak byla hotová 
do konce roku 2020,“ doplňuje 
náměstek hejtmana pro oblast 
financí a majetku Josef Pavlík 
(nez. za ANO). 

Studenti se zaměřili na elektronickou bezpečnost
Kraj Vysočina vyhlásil výsledky 
soutěže zaměřené na bezpečné 
využívání internetu a nerizikové-
mu chování v kyberprostoru. Zna-
lostního kvízu a kreativní soutě-
že se zúčastnili žáci základních 
i středních škol. Ocenění si přitom 
vybojovali jak ti z malých základ-
ních škol, tak ti ze specializova-
ných středních.

Soutěžní klání a jeho pořadatele 
charakterizuje samotný název 
akce Kraje pro bezpečný internet. 
Malí i větší studenti porovnali své 
znalosti ve vědomostním testu 
a ti nejodvážnější mohli sáhnout 
i po náročnější verzi, tak zvaném 
Kvízu PLUS. Nejlépe hodnocení 
účastníci získali xbox, tablet nebo 
mobilní telefon od společnosti 
Microsoft. „Do znalostního kvízu 
se v celém Česku zapojilo téměř 
30 tisíc žáků a studentů, v Kraji 
Vysočina to bylo téměř čtyři tisíce 
zúčastněných,“ pochvalovala 
si radní pro oblast školství Jana 

Fialová (ČSSD). Cílem kreativní 
části soutěže ICT nás neděsí 
bylo vytvořit nejlepší plakát 
a video k problematice elektro-
nické bezpečnosti. Do šestého 

ročníku klání aktéři přihlásili 80 
prací, mezi nimiž nechyběl ani 
komiks. Odměnou nejlepším byly 
mobilní telefony a drobná elekt-
ronika. Předání ocenění proběhlo 

za účasti ministryně školství, 
mládeže a sportu Kateřiny 
Valachové a hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka. 

 Petr Palovčík

Vedení Vysočiny podporuje dostavbu elektrárny v Dukovanech
Krajští zastupitelé se 
shodli na klíčovém 
významu Jaderné 
elektrárny Dukovany 
pro další rozvoj regionu. 
Zastupitelstvo na svém 
únorovém jednání 
deklarovalo svoji podporu 
výstavbě pátého bloku 
Jaderné elektrárny 
Dukovany.
„Jde jednoznačně o jednoho ze zá-
sadních zaměstnavatelů v regionu, 
který svou silou a společenskou od-
povědností zasluhuje naši podpo-
ru,“ uvedl hejtman kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Dostavba nových jaderných 
bloků musí být přitom 
v souladu s vládou schvále-
nými dokumenty, které před-
stavuje především Bezpeč-
ností strategie České republiky, 

Státní energetická koncepce 
nebo Národní akční plán rozvoje 
jaderné energetiky v České 

republice. „Budeme proto 
požadovat uspíšení přípravné, 
projektové a schvalovací fáze 

obou projektů – tedy EDU 5 
a EDU 6,“ ubezpečil hejtman Jiří 
Běhounek. Petr Palovčík 

Sčítání zvěře
V sobotu 4. března čeká majitele ho-
niteb a myslivce na Vysočině letošní 
druhé sčítání zvěře. Budou přímým 
pozorováním, sčítáním a kontrolou 
stop a dalších znaků výskytu určovat 
počty divoké fauny.

„Povinnost daná zákonem 
o myslivosti umožňuje následnou 
veterinární péči i případnou ochranu 
před přemnožením nebo vyhubením 
v důsledku přenášení nebezpečných 
nákazových onemocnění,“ vysvětluje 
radní Kraje Vysočina pro oblast život-
ního prostředí a zemědělství Martin 
Hyský (ČSSD). Na základě získaných 
údajů o počtech srnčí, kančí zvěře  
nebo zajíců uživatelé honiteb sesta-
vují i plány lovu. Každý rok probíhá 
sčítání dva dny v roce.

V loňském roce bylo na Vysočině 
například zjištěno 30 tisíc kusů srnčí 
zvěře, 3200 kusů černé a 23 tisíc 
zajíců. Z ptáků se nejčastěji v regionu 
vyskytují divoké kachny a bažanti. 
Změny v počtu zvěře v jednotlivých 
honitbách proti loňskému roku budou 
známy začátkem dubna.

  Petr Palovčík

Ochrana vody
Zajištění čisté a kvalitní vody 
v regionu je jednou z dlouhodobých 
priorit Kraje Vysočina. Za dobu své 
existence ze svého rozpočtu vydal 
na podporu vodního hospodářství 
v obcích přes 770 milionů korun. 
Každoroční příspěvek se pohybuje 
kolem 54 milionů, letos se navýšil 
na 65 milionů korun. „Snažíme se 
podporovat rozvoj vodohospodářské 
infrastruktury v obcích na celém 
území jak dotacemi na zpracování 
studií a projektových dokumen-
tací prostřednictvím grantového 
programu Čistá voda v rámci Fondu 
Vysočiny, tak dotacemi na realizaci 
staveb vodních děl prostřednictvím 
zásad zastupitelstva kraje,“ podotýká 
Martin Hyský (ČSSD), radní Kraje Vy-
sočina pro oblast životního prostředí 
a zemědělství.

Vysočina je důležitou zásobárnou 
vody i pro lidi za svými hranicemi. Vo-
dárenská nádrž Švihov na řece Želivce 
je nevýznamnějším zdrojem pitné 
vody v České republice a má zásadní 
význam pro zásobování pitnou vodou 
hlavního města Prahy a dalších krajů 
– dodává vodu 1,2 milionu obyvatel 
republiky. Nejen kvůli tomu Povodí 
Vltavy ve spolupráci s Krajem Vysoči-
na připravilo na konec ledna odborný 
seminář, na němž odborníci i majitelé 
nebo uživatelé půdy v ochranném 
pásmu vodního díla Švihov diskuto-
vali na téma pitné vody. Výsledkem 
bylo mimo jiné rozhodnutí vytvořit 
pracovní skupinu, která se bude za-
bývat ochranou vody v povodí nádrže 
Švihov. Vznik této skupiny iniciuje 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). 

Lucie Pátková

Náborový den aktivních 
záloh v Náměšti
Zájemce do aktivních záloh 
22. základny vrtulníkového letec-
tva u Náměště nad Oslavou má 
přilákat připravovaný Náborový 
den. Uskuteční se v sobotu 
11. března s cílem atraktivní 
formou seznámit zájemce o službu 
v Rotě bojového zabezpečení 
Aktivních záloh. Ta na vrtulníkové 
základně na Třebíčsku vznikla 
s počátkem letošního roku a čítá 
ke stovce míst. Zajímavý celodenní 
program bude zahrnovat ukázky 
výcviku ze střelecké, zdravotní, 
spojovací, topografi cké i tělesné 
přípravy. Pro účast je přitom nutná 
rezervace nejpozději do 6. března, 
a to formou registračního formu-
láře, který je možné najít na www.
lznamest.army.cz. „Náborovým 
dnem reagujeme na aktuální si-
tuaci a potřeby armády, uvědomu-
jeme si důležitost aktivních záloh 
a těšíme se na případné zájemce,“ 
zve velitel vrtulníkové základny 
plukovník Petr Čepelka. Milan Pilař

Časy se mění...
Předpoklad, že 
na základě 
loňských 
podzimních voleb 
do Zastupitelstva 
Kraje Vysočina 
všechny tzv. 

demokratické subjekty, které se 
do zastupitelstva z vůle voličů 
dostaly, budou respektovat 
výsledky voleb a tím i poměrné 
zastoupení ve vedení kraje, se 
nesplnil. V opozici tak zůstanou, co 
do procent hlasů, třetí a čtvrtá 
nejsilnější strana s diametrálně 
odlišnou politickou orientací. Bude 
to další čtyři roky alespoň 
zajímavé. Přesto jsme rádi, že 
komunistická strana má ve vedení 
kraje, v jeho nejužším vedení, 
zastoupení v podobě několika 
našich bývalých stranických kolegů 
(pánové Běhounek, Pavlík a paní 
Fischerová). V minulých dvou 
volebních obdobích bylo pravidelně 
připomínáno a kritizováno jak 
opozicí, tak i některými novináři, 
že vedle osmi uvolněných radních 
včetně hejtmana a dvou náměstků 
působí i tři uvolnění předsedové 
výborů a komise za KSČM. A dnes? 
Zrušili se tři uvolnění předsedové, 
ale máme devět uvolněných 
radních a dokonce pět náměstků. 
Z hlediska nákladů, nejen 
mzdových, to vyjde podstatně 
dráž. Ono je těžké při koalici čtyř 
politických uskupení se o místa 
rozumně podělit. Je vidět, že 
minulých osm let, a zejména 
poslední dva roky, se dobrou 
spoluprací s KSČM podařilo 
vytvořit takové ekonomické 
výsledky, že si to ta dnešní – nová 
vláda v Kraji Vysočina může 
dovolit. Zastupitelé z řad KSČM to 
vyjádřili svojí podporou při volbě 
hejtmana. V minulosti ODS 
a někteří novináři často kritizovali 
souběh jeho funkcí, zejména jako 
hejtmana kraje a poslance PS PČR. 
Dnes jim ale nevadí to samé 
u jejich stranické kolegyně paní 
Fischerové, která stihne vedle 
poslankyně i nově náměstkyni hejt-
mana. Holt, ČASY SE MĚNÍ... Nás 
šest zvolených zastupitelů 
za KSČM chce občanům, kteří jim 
dali v posledních volbách do kraje 
důvěru, dokázat, že i v tomto 
počtu a složení budou při práci 
v orgánech Kraje Vysočina nadále 
hájit jejich práva a zájmy a zejména 
poukazovat na nešvary při 
spravování našeho kraje.

Milan Plodík (KSČM)
zastupitel Kraje Vysočina

Výtvarná soutěž:
Žijeme veřejnou 
dopravou

Kraj Vysočina vyhlašuje výtvarnou 
soutěž s názvem Žijeme veřejnou 
dopravou, jejímž tématem je 
Největší problém veřejné hromad-
né dopravy v Kraji Vysočina mýma 
očima. Soutěž je určena pro žáky 
základních škol a nižších gymnázií 
ve třech věkových kategoriích. 
V každé kategorii může škola 
nominovat maximálně deset děl. 
Podmínky soutěže Kraj Vysočina 
zveřejnil na svých www stránkách 
a budou také zaslány na všechny 
školy v Kraji Vysočina. Soutěž je 
vyhlášena v rámci realizace projek-
tu RUMOBIL spolufinancovaného 
programem Interreg CENTRAL 
EUROPE 2014–2020. Je součástí 
aktivity podporující zlepšení 
dopravní dostupnosti „periferních 
částí“ regionu. Soutěžní práce 
jsou přijímány do konce března 
na adrese Kraje Vysočina, Žižkova 
57, Jihlava v obálkách označených 
názvem soutěže Žijeme veřejnou 
dopravou. Petr Palovčík
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ZZS Vysočina aktuálně provozuje 29 výjezdových skupin, včetně jedné letecké. Rozmístěny jsou do 21 základen 
a pokrývají tak 6796 kilometrů čtverečních s více než půl milionem obyvatel. 
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Tvůrci nejlépe oceněného videa středních škol Karel Zmek, Aneta Málková, Anna Boháčová, Dáša Hovorková 
a Lucie Jindrová z Gymnázia Chotěboř.
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Zájem o dostavbu a svojí podporu pravidelně deklarují i volení nejvyšší zástupci obcí a měst z okolí Jaderné elektrárny 
Dukovany.

Více na www.interreg-central.eu

Petr Palovčík
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Předchozí zkušenost mi pomáhá dívat se na problémy jinou optikou
Pomáhá vám 
v něčem zkušenost 
z předcho-
zího volebního 
období, kdy jste 
byl odpovědný 
za oblast regio-
nálního rozvoje?

Regionální rozvoj má 
velmi široký záběr, 
takže zkušenosti z této oblasti jsou 
mi cenným zdrojem, stejně tak 
cenné jsou zkušenosti z resortu 
územního plánování a stavebního 

řádu a agendy Zdravého 
kraje. V předchozích 
letech jsem měl možnost 
spolupracovat úzce 
v rámci úřadu a obou 
odborů s lidmi, kteří 
jsou na vysoké profesio-
nální úrovni. Jak jsem se 
mohl přesvědčit, nejinak 
tomu je i v případě 

spolupracovníků z mého nového od-
boru. Předchozí osmiletá zkušenost 
z jiných resortů mi určitě pomáhá 
dívat se na novou problematiku 

trochu jinou optikou, což vidím jako 
výhodu. Těší mě, že jsem v kontaktu 
se svými předchůdci, ať už to jsou 
Zdeněk Ryšavý, nebo Josef Matějek, 
či Zdeněk Chlád.

Jaké bylo první zásadní 
rozhodnutí na novém místě? 
Je to schválení rozpočtu kraje 
na letošní rok, v rámci kterého 
jsou kapitoly zemědělství a životní 
prostředí odpovídajícím způsobem 
saturovány. Také zmíním Fond 
Vysočiny a grantové programy Čistá 

voda a Odpady, které se podařilo 
díky pochopení kolegyň a kolegů 
významným způsobem navýšit, což 
je dobrá zpráva pro obce.

Jak a kde prožijete 
jarní prázdniny? 
První polovinu prázdnin strávím 
pracovně a způsob prožití druhé 
části bude záviset na počasí, pokud 
bude ještě ladovská zima, tak 
se oddáme zimním radovánkám 
na Vysočině, v opačném případě 
vyrazíme do lázní. 

Vysočina má jedno 
z nejčistších ovzduší v Česku
Výsledky čtyřletého 
měření ovzduší 
prokázaly, že Vysočina 
v rámci republiky dýchá 
nejzdravěji. Krajem 
dotovaný výzkum kvality 
ovzduší (dále ISKOV) stál 
necelých šest milionů 
a zaměřený byl prioritně 
na prach, karcinogenní 
benzo(a)pyren a oxidy 
dusíku a siřičitý.

„U rizikových faktorů byly zjiš-
ťovány poměrně nízké koncent-
race. K překročení těch nejniž-
ších kritických hodnot docházelo 
jen minimálně, a to při nepřízni-
vých rozptylových podmínkách, 

a často byly způsobené jen lokál-
ním zdrojem,“ informoval kraj-
ský radní pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Martin 
Hyský (ČSSD).

Ovzduší v regionu sledovaly 

čtyři měřicí 
systémy, které byly 
postupně umisťovány 
do předem vybraných 
lokalit. Za rok bylo opakovaně 
proměřeno v topné i netopné 

sezoně 24 lokalit. Nejhůře 
dopadlo z pohledu prašných 
částic okolí Lukavce. V topné 
sezoně pak hrála roli v jednotli-
vých místech lokální topeniště, 
která zhoršovala vzduch 
především v okolí Ledče nad 
Sázavou a v Pacově. „Výsledky 
dokládají oprávněnost příspěvků 
na výměnu kotlů, tzv. kotlíkové 
dotace. Právě lokální topeniště 

jsou jedním z významných 
znečišťovatelů ovzduší,“ 

doplnil radní Hyský.
Z á v ě r e č n o u 

zprávu vyhodnocu-
jící výsledky celého 
pětiletého měření 
připraví ISKOV 

do konce roku 2017 
a následně vedení 

kraje poslouží mimo jiné 
k nastavení opatření vedoucích 

k dalšímu zlepšení kvality ovzduší 
na Vysočině.

Legislativní výbor bilancuje
V minulých 
volebních 
obdobích byl 
představiteli 
tehdejších 
opozičních stran 
opakovaně 

kritizován Legislativní výbor 
Zastupitelstva Kraje Vysočina, jeho 
činnost i samotná existence. Tento 
odpor, byť zaujatý a nedostatečně 
informovaný, vycházející pouze ze 
zpráv o činnosti výboru, protože 
opoziční strany nevysílaly do jeho 
řad své zástupce, vyústil díky 
přeskupení sil ve vedení kraje 
ve skutečnost, že Legislativní výbor 
není již zřizován. Přitom jeho členy 
byli především představitelé 
a zaměstnanci obcí, kteří své 
povinnosti plnili velmi zodpovědně. 
Pro představu – ročně posoudili 
okolo 250 návrhů zákonů, 
vyhlášek, vládních nařízení, 
metodik, koncepcí a dalších aktů, 
mnohé z nich připomínkovali, řada 
poznámek byla krajským úřadem 
uplatněna, mnohé úspěšně. Byl 
proveden přezkum zásad krajského 

zastupitelstva a pravidel rady, 
výbor se vyjadřoval i ke všem 
vznikajícím či novelizovaným 
interním předpisům. Předseda 
Legislativního výboru v rámci svých 
pracovních povinností zastupoval 
kraj např. v pracovní skupině MV 
k novému zákonu o krajích, obcích 
a hlavním městě Praze, byl členem 
komise Rady Asociace krajů ČR pro 
veřejnou správu a legislativu, 
poznatky pravidelně předával 
vedení kraje a úřadu. Méně 
úspěšné byly vlastní zákonodárné 
iniciativy výboru, kde ovšem kraj 
ani zdaleka nemůže konkurovat 
vládní agendě.

Práce Legislativního výboru 
jednoznačně významně přispěla 
k právní čistotě interních právních 
předpisů Kraje Vysočina, k jeho 
důstojné reprezentaci, přinesla ce-
lou řadu nových podnětů a korekcí 
postupu orgánů kraje. 

A je otázkou, zda rozhodnutí 
v činnosti nepokračovat není více 
politické než moudré…

Helena Vrzalová (KSČM)
 zastupitelka Kraje Vysočina

V Havlíčkově Brodě připomenou 
Jana Václava Stamice

 Jaro 2017 bude 
v Havlíčkově 
Brodě ve zname-
ní oslav význam-
ných výročí 
českého 
hudebního 

skladatele a houslisty Jana 
Václava Stamice. Narodil se 
19. června 1717 v tehdejším 
Německém Brodě, zemřel 
27. března 1757 v německém 
Mannheimu.

Havlíčkův Brod uctí slavného 
rodáka celkem osmi koncerty. 
Zlatým hřebem bude 27. dubna 
2017 koncert Mannheimského 
orchestru v klášterním kostele 
sv. Rodiny, který doprovodí krá-
lovéhradecký chlapecký pěvecký 
sbor Boni Pueri. Naše město 
bude reprezentovat smíšený pě-
vecký sbor Jasoň. Tento koncert 
představí klasické zpracování 
Stamicovy hudby, kdy si na své 
přijdou i opravdoví znalci. 
O dva dny dříve zazní Stamicova 

hudba v podání Mannheimského 
orchestru také v Jihlavě.

Součástí oslav bude i před-
náška o J. V. Stamicovi, která 
je naplánována na 13. června 
2017. V den výročí skladatelova 
narození 19. června 2017 jsme 
do Havlíčkova Brodu pozvali 
multižánrové smyčcové těleso 
Husak Quartet. Obě akce budou 
hostit nově opravené prostory 
havlíčkobrodské Staré radnice.

V rámci výročí se připravuje 
i vydání jedinečné publikace 
o slavném skladateli. Kniha 
na vysoké odborné úrovni bude 
jako jediná na trhu pojednávat 
o celém rodu Stamiců. Věřím, 
že oslavy výročí osloví širokou 
veřejnost a Stamicova tvorba 
v podání známých těles bude 
skutečným hudebním zážitkem.

Srdečně Vás zvu do Havlíčkova 
Brodu.

Jan Tecl (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina

starosta Havlíčkova Brodu

Vážení přátelé, milí čtenáři,
když se podívám z okna, vidím 
krásnou ladovskou zimu. Tako-
vá zima už dlouho nebyla, tak 
už ani nejsme na tu sněhovou 
nadílku zvyklí. Děti a sportovci 
z ní mají velkou radost, nicméně 
silničářům nadělala velké vrás-
ky na čele. A to hlavní, myslím 
tím opravy komunikací po zimě, 
nás teprve čeká. V Třebíči jsme 
zavedli možnost nahlásit poško-
zenou vozovku či výtluk na měst-
ských stránkách a občané toho 
využívají, dojde tak k rychlejší-
mu zmapování a následné opra-
vě komunikace.

Delší a větší zima nemá samo-
zřejmě důsledky jen v dopravě, 
všem se nám zvednou náklady 
na topení a také spotřeba elek-
trické energie a na to bych chtěl 
navázat. Chci jako krajský za-
stupitel poděkovat všem kole-
gům, že přijali usnesení Vyjá-
dření podpory výstavbě nového 
jaderného zdroje v elektrárně 
Dukovany. Považuji to za velmi 
důležité vyjádření vůle a názo-
ru zastupitelů, kteří reprezen-
tují celý region. Ať už se na to 
díváme z důvodů pokrytí ener-
getické spotřeby v České republi-
ce, energetické soběstačnosti, či 
zaměstnanosti v regionu, který 
je úzce spjat i s odlivem obyvatel 
z měst. Někomu se to zdá mož-
ná předčasné, vždyť nám běží 
čtyři bloky v Dukovanech a dva 
v Temelíně. Jenže životnost blo-
ků v Dukovanech pomalu končí 
a výstavba nového je v časovém 
horizontu 20–25 let, než se vyří-
dí všechna legislativní povolení. 
Času nazbyt už opravdu není. 
Proto chci poděkovat opravdu 
všem, kdo se na přípravě stavby 
EDU 2 podílejí. Zastupitelům, 
hejtmanu Běhounkovi za osob-
ní iniciativu, předsedovi vlády 
Sobotkovi, který nám garanto-
val svoji podporu a v neposled-
ní řadě sdružení Energetické 
Třebíčsko. Pokud by provoz pů-
vodních bloků na Dukovanech 
skončil a nedošlo k výstavbě no-
vých, mělo by to pro náš region 
fatální důsledek. Ještě jednou 
díky všem, kdo v této záležitosti 
pomáháte.

Slovo zastupitele

Vladimír Malý 
(ČSSD)

zastupitel Kraje 
Vysočina, místosta-
rosta Třebíče

Co si venkov 
nese na bedrech

Vysočina je 
venkovským 
krajem a nemys-
lím si, že by jí to 
ubíralo na kráse 
a významu. 
Většinu ze 704 

obcí tvoří malé obce a vesničky 
roztroušené v malebné krajině 
a čisté přírodě. Tuto idylu nám 
může leckdo závidět, zvlášť lidé 
z větších měst, kteří jsou zvyklí 
své životní situace řešit „online“ 
z pohodlí svých domovů. To dnes 
navíc média předkládají jako 
standard, a tak se obyvatelům 
městských oblastí zdají problémy 
nás venkovanů téměř nepochopi-
telné. Mezi tyto problémy patří 
třeba dlouhodobá snaha České 
pošty přenést velkou část své 
veřejné služby na obce, pro které 
snaha o spolupráci znamená 
větší zátěž pro úřad i obecní 
rozpočet. Dále jsou to základní 
školy, jejichž udržení v obcích 
znamená i udržení společenské-
ho života a generační soudržnos-
ti. Téměř nemožné je také 
ve střediskových obcích nahradit 
dosluhujícího praktického lékaře 
novým. K tomu se přidali ještě 
provozovatelé prodejen a vyhro-
žují (paradoxně na rozdíl 
od drobných podnikatelů), že 
pokud jim obec neuhradí 
náklady, prodejny zavřou. 
K tomu lze ještě připočíst situaci 
v zemědělství, ve kterém kvůli 
změnám technologií a zaměření 
produkce výrazně klesla 
zaměstnanost. Zkrátka vidíme, 
že venkov má na svých bedrech 
dost problémů. Jako krajští 
zastupitelé před sebou máme 
téměř čtyři roky práce. Věřím, že 
za tu dobu se nám některé 
uvedené potíže společným úsilím 
buď podaří vyřešit, nebo aspoň 
nastartovat jejich řešení.

Josef Herbrych (KDU-ČSL)
 zastupitel Kraje Vysočina

Příjemně 
drsný život

 Těší mě, že část 
z předvolebního 
programu 
KDU-ČSL se díky 
většině zastupi-
telů podař ilo 
splnit už dva 

měsíce po volbách. Jde 
o zvýšení dotace pro menší 
obce v tzv. Programu obnovy 
venkova. Sice jsme tyto dotace 
navrhovali zvýšit o 51 milionů 
korun a koaliční strany se 
nakonec rozhodly jen pro 
jedenáct milionů, ale i to podle 
mě malé obce ocení. Tento 
pravidelný příjem od kraje je 
pro ně totiž často jedinou 
dotací, kterou mohou jednodu-
še a bez velkého papírování 
využívat. Používají ji na věci, 
které jejich obyvatelům 
zpříjemní a usnadní život 
na venkově. Nově za ně mohou 
navíc koupit i komunální 
techniku – třeba sněhové frézy 
nebo stroje na čištění ulic. 
Navýšení Programu obnovy 
venkova si tedy velmi cením, ale 
zároveň vím, že venkov je třeba 
podporovat dlouhodobě a syste-
maticky. Důležité je zlepšit 
propojení různých typů dopravy, 
aby se lidé ze vsí mohli lépe 
dostávat do škol a do práce. 
Pracovní místa mohou samo-
zřejmě vznikat i přímo ve vsích, 
to ale musíme víc podpoř it 
řemesla a živočišnou výrobu 
v zemědělství. Věřím, že 
společně tak můžeme usilovat 
o to, aby život ve venkovských 
obcích Vysočiny byl „příjemně 
drsný“, ale ne nesnesitelný.

Pavel Janoušek (KDU-ČSL)
zastupitel Kraje Vysočina
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Pravidelná měření čistoty ovzduší prokazují, že Vysočina 
patří mezi nejčistší regiony České republiky.

Chci dostatečnou dopravní obslužnost šetrnou k životnímu prostředí 
S jakým cílem 
a plánem jste 
vstoupil do oblasti 
dopravy a silničního 
hospodářství?

V oblasti silničního 
hospodářství bych rád 
udržel stávající tempo 
modernizace a oprav 

silnic v majetku Kraje 
Vysočina II. a III. tříd. 
Jako řidič také rád 
jezdím po bezpečných 
a spravených komunika-
cích. Další své aktivity 
budu směřovat k zajiště-
ní dostatečné dopravní 
obslužnosti kraje veřej-

nou dopravou šetrnou k životnímu 
prostředí a ke zvýšení její atraktivity 
a konkurenceschopnosti.

Jaké bylo první zásadní 
rozhodnutí na novém místě? 
Jednoznačně rozhodnutí o budouc-
nosti smluvního vztahu s Jindřichohra-
deckými místními drahami a vyřešení 

„sporu“ o fi nancování železniční 
dopravy, kterou využívají cestující 
především kolem Kamenice nad Lipou.

Jak a kde prožijete 
jarní prázdniny? 
Prázdniny? Naposledy jsem je sku-
tečně vnímal, když jsem ještě cho-
dil do školy. Strávím je pracovně. 
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Kompletní 
zpráva je 

zveřejněna 
nastránkách 

www.ovzdusivysocina.cz.

Seznamte se: Rada Kraje Vysočina

Petr Palovčík

Loňské volby do zastupitelstev krajů přinesly zásadní změny ve stranickém rozložení sil a tím i v personálním obsa-
zení. Vedle politi kou ostřílených matadorů zasedli nováčci, a to i v případech, že dané radní a zastupitele nomino-
valy „tradiční“ strany. Níže představujeme dva nové radní z jedné strany, i když s naprosto rozdílnými zkušenostmi 
s prací kraje. I další vydání novin Kraj Vysočina vám představí ty, které jste zvolili do nejvyšších orgánů kraje. 

Osmý český Národní 
geopark je na Vysočině
Oblast kolem vrchu Javořice, 
měst Telč, Třešť a Počátky byla 
nově označena titulem Geopark. 
Je tak osmým územím v České 
republice, kde je podle odbor-
níků sdruženo více významných 
geologických jevů. Ty mají mít 
potenciál přilákat do lokality více 
návštěvníků a podpořit rozvoj 
aktivit při zvyšování obecné 
vzdělanosti.

Geopark Vysočina nabízí raše-
liniště, kamenné moře u Štam-
berku, umožňuje pohled na jádro 
původních žul a rul i prozatím ne 
zcela přístupné mrákotínské lomy. 
Do budoucna Mikroregion Telčsko, 
který geopark spravuje, zvažuje 
vybudování nové rozhledny nebo 
stezky v korunách stromů nedaleko 
hradu Roštejn.

„Udělení titulu samo o sobě 
nové turisty nepřiláká, ale pokud 
budeme oblast účelně rozvíjet, 
může zviditelnění spojené s ozna-
čením přilákat aktivní návštěvníky, 
kteří stráví na Vysočině i několik 
dnů,“ upřesňuje význam titulu 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
Pavel Franěk (ANO). O udělení 
statusu geopark rozhoduje Rada 
národních geoparků ČR.

Petr Palovčík  
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Pošlete hlas Skutku roku
Hlasování veřejnosti v anketě Skutek roku 2016 startuje 
1. března. Jen hlasy veřejnosti rozhodnou o pořadí 
nominovaných skutků ve čtyřech kategoriích fyzických 
osob. Hlasovat je možné celý březen.
Cena Skutek roku je výrazem po-
děkování a ocenění aktivit všech, 
kteří v roce 2016 vykonali pro kraj 
něco mimořádného nad rámec 
svých povinností, a to často bez 
ohledu na svůj osobní prospěch. 
„Právě občanská angažovanost, 
dobrovolnictví a ochota věno-
vat svůj volný čas ve prospěch 
druhých je významným prvkem 
kulturní společnosti a posiluje její 
sociální soudržnost,“ říká radní 
Kraje Vysočina a politik Projektu 
Zdravý Kraj Vysočina a MA21 
Martin Hyský (ČSSD). 

Pro počiny fyzických osob 
může hlasovat pouze občan Kraje 
Vysočina na www.kr-vysocina.

cz/pocinroku v termínu od 1. 
do 31. března 2017, vždy jednou 
v každé kategorii. Své favority 
můžete vybírat celkem ve čtyřech 
kategoriích – sociálně zdravotní 
oblast; životní prostředí; volný 
čas dětí a mládeže; poradenství, 
osvěta, vzdělávání. Projekty 
právnických osob bude hodnotit 
odborná porota. Podpořte i Vy 
dobrý Skutek roku 2016 svým 
hlasem! Jan Říčan

VÝSTAVA

 Galerie hotelu Gustav Mahler v JIHLAVĚ představí 
mistrovské repliky a život v době Karla IV.  /  9. 2. - 2. 4. 2017

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ
KLENOTY...NA DOSAH

www.ceskekorunovacniklenoty.cz  / +420 605 972 588

Hlasování o Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 bude probíhat během celého března, 
a to ve dvou kategoriích ankety: 1. kategorie Kulturní aktivita a 2. kategorie Péče o kulturní dědictví. 
Popis jednotlivých počinů naleznete v březnu na internetových stránkách Kraje Vysočina www.kr-
-vysocina.cz/pocinroku. Ocenění a fi nanční dar získají v obou kategoriích tři počiny s nejvyšším po-
čtem hlasů. 

Kulturní aktivita Péče o kulturní dědictví

1 II. Pohár motorových dvoukolek / Kámen 1 Brtnice / Obnova krovu a střešního pláště věže kostela sv. Jakuba Většího 

2
10. ročník Hudebních slavností Vladimíra Reiského de Dubnic na zámku ve Vilé-
mově / Vilémov

2 Častrov / Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše

3 XIV. Polenský hudební podzim / Polná 3 Golčův Jeníkov / Obnova vnějšího pláště kostela sv. Františka Serafínského

4 20. MFDF JI.HLAVA / Jihlava 4 Havlíčkův Brod / Vytvoření modelu historického centra města studenty SPŠS

5 Adventní koncerty v Mladých Bříštích / Mladé Bříště 5
Hořepník / Spolek Hořepnicko o. s. – Mapování křížků a drobných staveb v okolí Hoře-
pníku

6 Brtfest 2016 / Brtnice 6 Hrotovice / Restaurování soch světců – sv. Františka z Pauly a sv. Jana Nepomuckého

7 Den dětské vietnamské kultury / Jihlava 7
Humpolec / Publikace: Ve starých humpoleckých uličkách (procházka Humpolcem 
19. a 20. století), Zdeněk Škrabánek 

8 Den otevřených dveří na velkomeziříčské Katovně / Velké Meziříčí 8 Jaroměřice nad Rokytnou / Obnova fasády radnice

9 Divadelní představení "Jak utopit doktora Mráčka" / Nové Město na Moravě 9 Jemnice / Postupná obnova zámku

10 Divadlo T.E.J.P. na Historických slavnostech v Telči / Telč 10 Jihlava / Rekonstrukce secesní vily Marie Karas (Jana Masaryka 4)

11 Dny otevřených zahrad 2016 / Žďár nad Sázavou 11 Kraborovice (Úhrov) / Postupná obnova kaple sv. Antonína

12 Dýňový svět na Statku u Pipků / Nová Ves u Leštiny 12 Lavičky (Závist) / Celková obnova zvoničky

13 Folklorní festival "SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU" / Velká Bíteš 13 Ledeč nad Sázavou / Postupná obnova a záchrana hradu

14 Folkové prázdniny 2016 / Náměšť nad Oslavou 14 Lesonice / Restaurování sochy sv. Floriána

15 Historická slavnost Barchan / Jemnice 15 Libice nad Doubravou / Postupná obnova zámku

16 Jihlavský havířský průvod / Jihlava 16 Litohoř / Obnova střešního pláště kostela sv. Jana Nepomuckého

17
Karel Havlíček Borovský – první veřejná projekce hraného dokumentu / Havlíč-
kův Brod

17 Měřín / Rekonstrukce kulturního domu (bývalé sokolovny)

18 Koncerty duchovní hudby / Střítež u Jihlavy 18 Moravské Budějovice / Postupná obnova zámku

19 Měřínský živý betlém 2016 / Měřín 19 Nové Město na Moravě / Obnova střechy staré radnice (Horácké muzeum) 

20 Noční prohlídky hradu Lipnice / Lipnice nad Sázavou 20
Nové Město na Moravě / Publikace: Zmizelé Nové Město na Moravě (procházka novo-
městskými uličkami), kolektiv autorů

21 Nultá generace / Jihlava 21
Občanské sdružení Zelené srdce z. s. / Obnova dřevěného kříže v Komorovicích a péče 
o drobné památky v krajině

22 Oživený zámek 2016 – William Shakespeare věčně živý / Náměšť nad Oslavou 22 Pohled / Celková revitalizace areálu hřbitova

23 Pelhřimov - město rekordů (26. ročník) / Pelhřimov 23 Polná / Restaurování sochy Ukřižovaného Krista v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

24 Retro závod Mezi dvěma branami / Telč 24 Strážek / Obnova schodiště ke kostelu Šimona a Judy

25
Rozmarné léto aneb 40. výročí založení Divadelního souboru Stonařov / Stona-
řov

25 Světlá nad Sázavou / Postupná obnova zámku

26 Senior klub – Vánoční večer / Jihlava 26 Telč / Restaurování sousoší sv. Rodiny

27 Slámování 2016 / Červená Řečice 27 Třešť / Obnova historické budovy sýpky za účelem prezentace Muzea Tesla

28 Svatomartinské slavnosti Třebíč / Třebíč 28 Vysoké (ZR) / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

29 Večerníčkův pohádkový les / Jemnice 29 Žďár nad Sázavou / Restaurování chórových lavic v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

30 Věda v muzeu / Humpolec 30
Žďár nad Sázavou / Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice (tzv. morový 
sloup)

Jak hlasovat?
v termínu 1. 3. 2017 – 31. 3. 2017
■  elektronicky na www.kr-vysocina.

cz/pocinroku  (hlas je nutné potvrdit 
přes e-mail) 

■  prostřednictvím originálního anketní-
ho lístku zaslaného na adresu Krajský 
úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava s označením „POČIN 
ROKU“

Pravidla
■  každý může zaslat pouze jeden hlas 

pro jednu akci v každé kategorii
■  více informací naleznete na webo-

vých stránkách Kraje Vysočina www.
kr-vysocina.cz/pocinroku 

Hlasování: Zlatá jeřabina a Skutek roku
Od 1. března 2017 můžete svým hlasem podpořit ve 13. ročníku krajské ankety 
Zlatá jeřabina zajímavou kulturní akci nebo příkladnou obnovu památky. 

Přehled kulturních aktivit nominovaných do Zlaté jeřabiny – 
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2016
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
 kultur ictví v roce 2016

Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, p íjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ANKETNÍ LÍSTEK

1. kategorie:
Kulturní aktivita roku 2016
Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

2. kategorie:
 kultur ictví v roce 2016

Název akce, pro kterou hlasujete:

.............................................................

.............................................................

Jméno, p íjmení a telefon odesílatele:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ANKETNÍ LÍSTEK
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Recept 

Cuketové hody s cuketovou polévkou
Klienti Domova Háj v Ledči nad 
Sázavou se učí vařit. Zapojili se 
do projektu Umíme si uvařit aneb 
Scukněme se s cuketou čili cu-
ketové hody. Každý ze čtyř týmů 
má připravit jeden z vybraných 
receptů a my přinášíme recept 
na cuketovou polévku s opečený-
mi krutony a sýrem.

Co budeme potřebovat:
tři menší cukety
čtyři brambory
cibuli
mrkev a petržel
máslo
smetanu
200 gramů tvrdého sýra, 
dva kusy taveného sýra
sůl, pepř
toustový chléb
1,5 litru zeleninového vývaru

Nejprve očistíme a oloupeme mr-
kev, petržel a brambory. Na más-
le zpěníme cibuli, přidáme bram-
bory, mrkev, petržel a cuketu, 
vše nakrájené na kostičky. Krátce 
orestujeme, zalijeme zeleninovým 
vývarem a necháme vařit. Až 

zelenina změkne, rozmixujeme 
a dochutíme solí a pepřem. Přidá-
me tavený sýr, který se za stálého 
míchání v polévce rozpustí. 
Poté do hotové polévky vlijeme 
smetanu a mezitím si připravíme 
krutony, když toustový chléb 
nakrájíme na kostičky a na sucho 
ho opečeme v troubě. Na závěr 
přidáme krutony a polévku 
posypeme strouhaným sýrem. 
Dobrou chuť!

Zatím klienti Domova Háj 
v Ledči nad Sázavou nacvičují. 
Projektový den a „soutěžní“ 
vaření se uskuteční v březnu. 
Cílem projektu je, aby si klienti 
dokázali připravit vlastní stravu 
a zvládli samostatně fungovat 
v tzv. komunitní službě.

Lucie Pátková

Dějiny typografi e ve vlastním slova smyslu začínají na přelomu středověku a novověku, kolem poloviny 16. století. Nejčastěji se za vynálezce označuje Johannes Gensfl eis-
ch, řečený Gutenberg, který v Mohuči v roce 1448 uvedl do provozu knihtisk z dřevěných matric. V tomto období experimentovali s tiskem také další, například v Avignonu, 
Benátkách nebo v Toskánsku. Během velmi krátkého období nástupu novověku došlo ke vzniku dvou základních forem latinského písma, a to písma… (TAJENKA).

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 nebo e-mailem na adresu  noviny@kr-vysocina.cz 
do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se 
jmény výherců. Tajenka minulé křížovky:  …již byla v rukou Lichtenburků.  Výherci prosincové křížovky: Pavlína Kováčiková, Hana Hažmuková, Zadina Josef. Výhercům blahopřejeme!

Osobnost regionu

Autorem čtyřiadvaceti návrhů písem 
byl Oldřich Menhart
„Dobré knize patří to 
nejlepší – vhodné pís-
mo, papír, tisk, formát, 
úprava, vazba. Teprve 
poté se vylíhne knížka, 
ze které je radost.“ 
To jsou slova Oldřicha 
Menharta, kaligrafa, 
úpravce knih a autora 
krásných písem a exlib-
ris, od jehož úmrtí uply-
nulo 11. února 55 let.

Vzpomínat na něho budeme 
i 25. června, kdy se před 120 lety 
narodil. Jubilea by měla být výzvou 
pro vedení pelhřimovského muzea, 
aby, pokud je to jen trochu možné, 
obnovilo Menhartovu pamětní síň, 
která byla ke škodě věci zrušena. 
Ta byla v době své existence cílem 
nejen ctitelů krásné knihy, ale 
i odborné veřejnosti.

Menhart, který je tvůrcem 
čtyřiadvaceti návrhů písem, se sice 
na Vysočině nenarodil, ani zde ne-
zemřel, ale rodovými kořeny sem 
náleží. Jeho otec byl batelovským 
rodákem, v Pelhřimově, kam se se 
svou ovdovělou maminkou přestě-
hoval, vychodil školu a v Praze se 
pak vyučil zlatníkem.

Od otce získal mladý Oldřich 
nejen lásku k umění, ale také četné 
zkušenosti, které pak uplatnil 
ve své profesi. Vyučil se typogra-
fem a postupně se vypracoval 
na předního písmaře a úpravce 

knih. I k tomu 
přispěla svým 
dílem Vysočina. 
Nejšťastnějším 
se totiž Menhart 
cítil v Janovicích 
u Pelhřimova, kam 
se každé léto vracel 
za svými dlouhole-
tými přáteli – vyda-
vatelem Václavem 
Pourem a učitelem 

Bohumilem Melsochem.
Pro česká nakladatelství upravil 

Menhart desítky knih, ale nejra-
ději, jak se sám vyznal, pracoval 
pro Pourovu edici. Z 33 jím zde 
realizovaných knih zasluhuje nej-
větší pozornost Korunovační řád 
českých králů, vydaný v roce 1941 
ve 250 výtiscích. Jeden z nich ob-
držel a pochvalně se o něm vyjádřil 
i prezident Edvard Beneš.

„Když pelhřimovský mlynář 
a lidový výtvarník Jan Prostecký 
dokončil 31. července 1821 nad 
hodinovým ciferníkem na Rynárec-
ké bráně renovaci dvou plechových 
trkajících se kozlů, jistě netušil, že 
jeho vnuk Oldřich zajistí svému 
národu na poli písmařského i kniž-
ního umění světový věhlas,“ uvedl 
ve svých vzpomínkách Bohumil 
Melsoch, iniciátor Menhartovy pa-
mětní síně, do níž daroval mnoho 
vzácných exponátů.

Pavel Kryštof Novák 

Autorství: 
Martin 

Němeček
Slet čarodějnic Kladná 

elektroda Dovnitř Starořímský 
pozdrav

Pomoc:   
AKAN, ATUT, 

OTIS.
Ještěr s límcem Soubor devíti 

hráčů
Obrněný trans-

portér (zkr.) Sůl pro zvěř Bezmála Odvar z léči-
vých bylin

Vřídek (hovo-
rově) Ve svém bytě

Souprava

Součást éter. 
olejů

Jméno literáta 
Pavla

Ostych 
Hraniční 
poplatky

Dokončení 
tajenky

Neboť (ná-
řečně)

Plynný uhlo-
vodík

Zeyerův kniž.
hrdina

Špatnost 
Německy 

„nos“

Název řím. 
tisícovky

 Automoto- 
klub (zkr.)

Adolf (do-
mácky)

Konec modlitby
Pracovní 

kombinéza

Druh papouška
Získat 

za peníze

Do toho místa 
(básnicky)

Napadení 
Turecký lidový 

pěvec

Inic. pěvce 
Mařáka

Slovenský 
herec (Andrej)

Železnice Známá řeka 
na Aljašce

Přírodní úkaz
Jméno her. 
Janžurové 

Trumf v bridži 

Užitek 
(nářečně)
Pták drop 
(zoologic.) 

V jakém čase?
Škrabka 
k pluhu

Ve velké 
vzdálenosti

Evropská měna
Čára 

souměrnosti

Značka 
ruthenia 

Medikament

Stará solmizač-
ní slabika

Placená jízda 
bryčkou
Býv.SPZ 

Mostecka

Ilegální lesní 
lovec

Chemická zn. 
thalia

Začátek tajenky

Korálový ostrov Anglicky „sůl“ Japonské sídlo

Jihlavský festival 
dokumentárních fi lmů 
se popáté ozýval v Bruselu
Do jednoho z nejlepších artových 
kin v Evropě zavítali v únoru pátým 
rokem dramaturgové Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů Ji.hla-
va. V Kině Nova v belgickém Bruselu 
pod názvem Ozvěny představili 
reprezentativní a originální přehlídku 
dokumentárních filmů uvedených 
na loňském festivalu, včetně vybra-
ných vítězných snímků. Jako obvykle 
oblíbeným filmovým projekcím před-
cházelo slavnostní zahájení v Ev-
ropském parlamentu, které zaštítil 
poslanec Pavel Poc (ČSSD) a ujala se 
jej jako tradičně eurokomisařka Věra 
Jourová (ANO).

„Ozvěny a jejich zahájení lze vnímat 
jako další z nástrojů, jak dokument 
vstupuje do interakce se světem neje-
nom skrze kino a klasickou distribuci, 
ale i jako prvek, který propojuje různé 
světy dohromady. Bruselské ozvěny 
jsou každoročně úspěšné a mají velký 
divácký ohlas,“ poznamenala vedoucí 
DOC.STREAM Tereza Swadoschová 
s tím, že publikum v hlavním městě Ev-
ropy je stejně náročné jako to v Česku. 
„Těšíme se z Ozvěn v bruselském kině 
Nova a děkujeme všem, bez nichž by 
je nebylo možné uskutečnit,“ podotkl 
ředitel MFDF Ji.hlava Marek Hovorka.
 Lucie Pátková
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Mimo realitu
Představme si situaci, že 
čtyřčlenná rodina 
vydělávající dohromady 
přes půl milionu korun 
ročně se rozhodne koupit 
rodinný dům. Banka rodině 
na nákup domu po jednání 

cca milion korun půjčí. Rodina má totiž 
stabilní příjem, ručí koupeným domem, 
a navíc ještě vlastní a pronajímá malý byt. 
Rodina má hypotéku rozloženou na deset 
let a bez problémů ji splácí. Její životní 
úroveň nijak významně neutrpěla.

Přesto na dveře zakoupeného domu 
jednoho dne zazvoní státní úředník 
a s přísnou tváří sdělí, že rodina na-
prosto flagrantním způsobem porušila 
pravidla rozpočtové odpovědnosti, 
neboť maximální výše rodinného dluhu 
je podle zákona v jejím případě 300 tisíc 
korun. Dále úředník rodině oznámí, že je 

zapsána na černou listinu ministerstva 
financí, že rodině hrozí zadržení části 
jejích příjmů a že musí ihned začít své 
zadlužení významně snižovat. Argumen-
tace matky, že při možnosti si půjčit 
maximálně 300 tisíc korun (nejvýše 
60 % celkových ročních příjmů) by si 
rodina dům ještě dlouho nekoupila a že 
všechny závazky jsou v pořádku plněny, 
úředníka nezajímá. Úředník důrazně trvá 
na svém, opakovaně upozorňuje rodinu 
na porušení zákona a na matku křičí, že 
měli zůstat bydlet v bytě 1+1 a žádnou 
hypotéku si nebrat.

Že vám připadá uvedený případ absurd-
ní? Bohužel není. Od 1. 1. 2018 začnou 
totiž platit všechny paragrafy zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
a do výše popsané situace se ve skuteč-
nosti nedostanou rodiny, ale obce. Že 
například rekonstrukce kanalizace v malé 

obci běžně stojí více než je její roční 
rozpočet a že se akce nedá včas realizovat 
jinak než tak, že si obec půjčí podstatně 
více než 60 % svých průměrných ročních 
příjmů, ministerstvo financí a bohužel 
i více než sto poslanců, kteří přehlasovali 
nesouhlas Senátu, nezajímá.

Jsem moc zvědavý, jak dopadne zákon 
u Ústavního soudu, kam ho s návrhem 
na alespoň částečné zrušení nyní posílá 
více než 50 senátorů. Osobně věřím, že 
Ústavní soud alespoň některá nesmyslná 
ustanovení zákona zruší.

Zákony, které nás nutí žít mimo realitu, 
nám totiž škodí a totéž lze říci i o těch, 
kteří je díky svému odtržení od normál-
ního života, zásadním neznalostem nebo 
nesmyslné tvrdohlavosti předkládají nebo 
schvalují.

Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina, senátor

Historický morový průvod v Brtnici na 
seznamu nehmotného kulturního dědictví
Do první pětky na Seznamu ne-
materiálních statků tradiční li-
dové kultury Kraje Vysočina se 
v závěru loňského roku zařadil 
Historický morový průvod v Brt-
nici. O jeho zapsání rozhodlo Re-
gionální pracoviště tradiční lidové 
kultury při Muzeu Vysočiny Tře-
bíč, od roku 2005 pověřené orga-
nizací péče o tradiční lidovou kul-
turu na Vysočině.

„Statek nominovaný na krajský 
seznam musí splňovat určité 
náležitosti, například musí být 
stále živý nebo revitalizovaný, 
musí se vyskytovat na území 
Kraje Vysočina, je autentický, 
přiměřeně svým možnostem 
předáván z generace na generaci 
a podobně,“ objasnila Eva 
Tomášová z třebíčského Muzea 
Vysočiny a dodala, že brtnický 
průvod bude nominován 
i do prestižního národního 
Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České 
republiky. „Nominaci posoudí 

Národní rada pro tradiční 
lidovou kulturu, která se schází 
v červnu a na podzim. Podle jejího 
doporučení pak verdikt vynese 
ministr kultury do konce roku,“ 

dodala náměstkyně hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního 
ruchu a mezinárodních vztahů 
Jana Fischerová (ODS).

Historický morový průvod 
v Brtnici připomíná památku obětí 
morové epidemie, která ve městě 
propukla v roce 1715 a vyžádala 
si 183 životů. Od té doby se 
každoročně kolem svátku sv. Jiljí 
(tj. 1. září) koná církevní pouť 
Anděla Strážce. Nepravidelně 
oslavy doplňuje Historický morový 
průvod, kterého se účastní více než 
200 místních obyvatel v dobových 
kostýmech. Poslední se uskutečnil 
před dvěma lety, kdy uplynulo 300 
let od morové rány. Další ročník 
by se měl odehrát v roce 2020. 
Nositelem statku je v součas-
nosti město Brtnice a Římskoka-
tolická farnost Brtnice. Seznam 
nehmotného kulturního dědictví 
Kraje Vysočina tvoří i Obchůzka 
královniček na Velkobítešsku, 
Běh o Barchan, Skřipácká muzika 
na Jihlavsku, Betlémská cesta 
v Třešti, a poslední tři fi gurují 
i na českém národním seznamu 
nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury. Lucie Pátková

Poslední Historický morový průvod prošel Brtnicí před dvěma lety. Jeho 
nedílnou součástí je postava moru s pážaty. 
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Oldřich Menhart v roz-
hovoru s Václavem 
Pourem
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www. ksstavebni.cz, ksstavebni@seznam.cz

M ENÍ TERMOKAMEROU 
BLOWERDOOR TESTY
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      Wotan Forest, a.s.    
      Rudolfovská tř. 202/88 

České Budějovice 4 
370 01 České Budějovice 

      IČ:  26060701          DIČ: CZ26060701 
      vedená v OR u KS České Budějovice oddíl B,  

vložka 1306  

  
 
 

N A B Í Z Í: 
 

 
- Široký sortiment sazenic lesních dřevin 

 
- Pro jarní zalesnění mimořádná akční nabídka prostokořenných 

sazenic smrku ztepilého: 
velikost 26 - 35 cm 
velikost 36 - 50 cm 
velikost 51 - 70 cm 

 
- Akce trvá od 1. 3. 2017 do 30. 5. 2017 

 
 
Pro cenovou nabídku kontaktujte: 
 
Lesní školka Mírovka 
Ing. Václav Hladík - vedoucí střediska 
E-mail: vaclav.hladik@wotan.cz 
Mobil: +420 604 296 034 
Adresa: Mírovka 99, 580 01 Havlíčkův Brod 
GPS: 49°35'1.594N, 15°37'22.166E 

Zavolejte a domluvte si bezplatnou informační schůzku 725 774 710!

Přednáška ZDARMA 
„Jak na učení bez 

mučení“
Jihlava

28. 2. 2017 v 17:00

 Pelhřimov

2. 3. 2017 v 16:00

Havlíčkův Brod
14. 3. 2017 v 17:00

Neváhejte a přihlaste 
se na přednášku!

725 774 710
www.basic.cz

Dyslektik neznamená hlupák
Mgr. Iva Nováková, Časopis „Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krás-
ným větám, které čtete ve studijním plánu 
svého dítěte, realita je taková, že jeho handi-
capt ve škole skoro nikoho nezajímá. Dyslektik, 
dysgrafik, či majitel jiné podobné poruchy? 
Pro některé učitele prostě hlupák, který poma-
lu čte a ještě pomaleji chápe. 

Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se doma učí 
dlouhé hodiny, ovšem výsledky ve škole tomu 
rozhodně neodpovídají. Jakoby vůbec nechá-
palo, co čte, natož, aby dokázalo text někomu 
přetlumočit. Nakonec vám nezbude nic jiného, 
než denně nastudovat několik předmětů a zno-
vu je dítěti odvykládat. Což o to, pokud trénu-
jete na pozici učitele v základní škole, není to 
na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen trochu 
jiné, zřejmě vás několikahodinová denní ztráta 
zrovna nadšením nenaplňuje...

 Zázrak? Asi jo...
„Co jsem ve škole nepochopil za pět hodin, 
i když jsem popsal 15 stránek, pochopil jsem 
v Basicu za deset minut. (Popsal jsem dva 
řádky).“ student, 14 let

„Míša je těžký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik 
s diagnózou LMD. Těžko se soustřeďuje, trpí po-
ruchou chování a učení. Vyzkoušeli jsme všechny 
možné prostředky - terapie, domácí učitele atd. 
- bohužel s chabým výsledkem. A najednou se 
stal zázrak; objevili jsme BASIC a učitelku, která 
má výjimečné schopnosti. Během letního inten-
zivního kurzu se Míša zlepšil zázračně: plynule 
si čte, ve psaní používá diakritiku, kterou dříve 
úplně opomíjel. Největší radost mi udělal, když 
cca po dvoutýdenní terapii jsem ho našla doma 
s knížkou v ruce, kterou neodložil přes hodinu 
a přelouskal prvních 30 stran. Teď vidím syna 
spokojeného, šťastného. Děkujeme!!!“ paní N.

Desítky stránek popsaných podobnými 
vzkazy jsem četla jako ve snách. Že by oprav-
du existovala alternativa denního únavného 
doučování? Zní to skoro jako zázrak. Roz-
hodně po těch letech, co doma bojujeme 
s poruchou učení.

Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Stu-
dijní centrum Basic, o.p.s. (www.basic.cz) 
pomáhá dětem a studentům jakéhokoliv 
věku zvládat problémy se čtením, psaním či 
pravopisem pomocí specializovaného indi-
viduálního doučování. Na základě dosavad-
ních výsledků se zdá, že i tyto děti máji šanci 
zařadit se mezi úspěšné studenty a zajistit si 
tak uplatnění v životě. 

No, nebudu přehnaný optimista, který věří, 
že si tento program najde v dohledné době 
cestu do našich základních škol. Ale díky bohu, 
my si můžeme najít cestu k němu. 
 Iva Nováková

Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01
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SELVO 4800
Motor: 800W/24V

73 316,-

SELVO 3500

SLEVA 
40 %

SELVO i4400
Motor: 200W/2x24V
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Zájemci o inzerci, 
kontaktujte prosím 
manažerku inzerce

Jitku Parbusovou
tel.: 777 174 407

e-mail: 
jitka.parbusova@seznam.cz
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MICHLiq

váš inteligentní 
průvodce 
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců a na respektstore.cz

BEZŠANONU.cz

dane.aktualne.cz
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Kraj Vysočina 
podpoří 
olympioniky
Činnost Nadačního fondu 
olympioniků regionu Vysočina 
podpoří opakovaně Kraj Vysočina 
stotisícovou částkou. Peníze jsou 
určené na humanitární, sociální 
a zdravotní podporu olympioni-
ků, kteří se jako aktivní repre-
zentanti zúčastnili olympijských 
her do roku 1992. Kraj Vysočina 
takto podporuje nadační fond už 
od roku 2010.

„Neexistuje systémová státní 
podpora, která by pamatovala 
na sportovce, kteří v minulosti 
prezentovali naši republiku 
ve světě. Někteří z nich se potý-
kají se zdravotními nebo i jinými 
životními komplikacemi, jiní se 
ocitli v sociální nouzi, a prá-
vě těmto sportovcům chceme 
pomoci,“ uvedl hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD). Fond pomáhá bývalým 
reprezentantům například se 
zajištěním lázní a formou doplat-
ků na hrazené léky a lékařské 
zákroky.

Petr Palovčík 

Florbalisté z Třebíče 
ve Švédsku
Letošního – už čtyřiadvacátého 
– ročníku Gothia Cupu, který se 
každoročně koná ve švédském Gö-
teborgu, se zúčastnilo víc než 400 
týmů. A mezi nimi byli také zástup-
ci fl orbalového klubu z Třebíče.

Těm se nejlépe dařilo v katego-
riích juniorů a dorostenců, v nichž 
postoupili mezi šestnáct nejlepších. 
Junioři sice v základní skupině 
vyhráli jen jednou, přesto se 
probojovali do osmifinále, v němž 
vypadli se švédským výběrem FBC 
Lerum 0:3.

Dorostenci v základní skupině ví-
tězství slavili dvakrát, v play-off ale 
nestačili na krajany ze Vsetína 4:7. 
Třebíčští florbalisté se do osmifi-
nále nedostali jen v kategorii žáků, 
v níž hned v prvním kole vyřazo-
vacích bojů nestačili na švédský 
Skurups IBK. 

  Jiří Svatoš

Omluva - oprava
V lednových novinách Kraj 
Vysočina jsme na straně 5 uvedli 
u fotografi e pod článkem o výstavě 
Photographia Natura chybné 
jméno výherkyně Marie Zemanové 
z Meziříčka, Jamného.
Autorkou jednoho z vítězných 
snímků je ve skutečnosti Markéta 
Křížová z Okrouhličky, žákyně VIII. 
třídy ZŠ Štoky. Oběma dívkám se 
omlouváme a paní učitelce Zdeňce 
Medové děkujeme za upozornění.

red

Zlatá lyže měla slovenského vítěze
Tradiční klání o Zlatou lyži 
v Novém Městě na Mora-
vě bylo letos zároveň i ote-
vřeným mistrovstvím Čes-
ké republiky, a přesto si 
trofej z Vysočina Areny 
odvezl Slovák Peter Mly-
nár. Ten v závodě na deset 
kilometrů klasicky pora-
zil jak druhého Miroslava 

Rypla, tak i obhájce repub-
likového titulu Aleše Ra-
zýma, který skončil třetí. 
Ženský distanční pětiki-
lometrový závod v Novém 
Městě ovládla suverén-
ně Kateřina Berouško-
vá, která druhou Karolínu 
Grohovou porazila skoro 
o půl minuty. Po závodech 

s intervalovým startem 
následovala střetnutí se 
startem hromadným. To 
mužské ovládl pravidelný 
účastník závodů Světového 
poháru Martin Jakš, v žen-
ském měření sil se pak z tri-
umfu radovala opět Kateři-
na Beroušková. 

 Jiří Svatoš

Amatérští závodníci poměřili 
síly ve „sněžné“ rallye
Když napadne sníh, větši-
ně řidičů se na silnice moc 
nechce. Na konci ledna si 
ale mohli šoféři nanečis-
to vyzkoušet, jak svůj vůz 
zvládnou na sněhové po-
krývce ukočírovat – a to 
v areálu Pístovské mokřady 

u Jihlavy. Řidiči tam navíc 
mohli svůj výkon poměřit 
s ostatními.

Asi kilometrovým sněhem 
pokrytým okruhem nejrych-
leji ze všech projel Petr Gavlas, 
který do cíle dorazil za dvě 
minuty a padesát sekund.

Na trať se však nepustili 
jen závodníci s moderními 
auty, ale i šoféři v netradičně 
upravených vozech a dokonce 
také jeden řidič dodávky. Ten 
si na trati nevedl vůbec špatně 
a ve své kategorii skončil 
sedmý.  Jiří Svatoš

Diváci v Novém Městě na Moravě mohli vidět jak takřka kompletní českou špičku, tak i kvalitní 
závodníky ze zahraničí.

V Pístově soutěžili i řidiči aut, která po českých silnících jezdila před desítkami let.

Českým juniorům se šampionát na Vysočině vydařil
Na začátku února se ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě konalo otevřené mistrovství Evropy juniorů. Domácí šampionát se vydařil české 
reprezentaci, která ovládla polovinu ze šesti závodů a celkem získala pět cenných kovů. Kraj Vysočina je hrdým podporovatelem tohoto podniku.

Nejúspěšnější závodnicí v čes-
kých barvách byla už před šam-
pionátem favorizovaná Markéta 
Davidová, která už si vyzkoušela 

i start za dospělé. V Novém Měs-
tě na Moravě brala medaili v kaž-
dém závodě, po čtvrtečním bron-
zu z vytrvalostního závodu získala 

zlato v obou víkendových soutě-
žích – ve sprintu i stíhacím závo-
dě. Další cenné kovy přidali češ-
tí junioři – Milan Žemlička vyhrál 

stíhací závod na 12,5 kilometru, 
patnáct vteřin po něm protnul cí-
lovou pásku stříbrný Ondřej Šan-
tora. Závodníci si v Novém Městě 

pochvalovali nejen skvělé podmín-
ky, ale i zájem diváků, kterých si 
na juniorský šampionát našlo ces-
tu nezvykle mnoho. Jiří Svatoš

Dvakrát zlatá a jednou bronzová Markéta Davidová vstupovala do evropského šampionátu junio-
rů jako favoritka a svou roli potvrdila ve všech závodech v Novém Městě na Moravě.
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Milan Žemlička na trati stíhacího závodu na 12,5 kilometru, v němž projel cílem jako nejrychlejší, 
na stupních vítězů ho doplnil druhý Ondřej Šantora. 
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