
Podpis č. 1
Náš kraj má nový 
partnerský region. 
Zakarpatskou Ukrajinu, 
historické československé 
území. strana 2

Širší silnice
Všechny páteřní silnice 
budou širší než dosud. 
Některé i o čtyři metry.

 strana 3

Šetrné vyšetření
Nemocnice v Novém 
Městě získala nový 
přístroj. Chválí jej lékaři 
i pacienti.
 strana 6

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz
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AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Je čas práce a je čas odpočinku. Je čas chůze a je čas zastavení. Je čas spě-
chu a je čas tichého přemýšlení. To mne napadalo, když jsem se v uplynu-
lých svátečních dnech zamýšlel nad posledními týdny, které jsem prožil. 
Do poloviny března jsme s kolegy z odboru sociálních věcí usilovně pra-
covali na tom, abychom pečlivě připravili ty velké investice, které domovy 
důchodců a ústavy sociální péče na Vysočině od letoška čekají. Měli jsem 
před sebou datum 15. března, do kterého bylo třeba poslat naše propra-
cované záměry na ministerstvo práce, abychom získali dotace. Tvář vět-
šiny organizací se bude opravdu rychle měnit a klienty zde čekají daleko 
důstojnější podmínky pro život. Byla za tím spousta práce, od hledání pe-
něz nejen v krajském rozpočtu, ale také ve státních zdrojích, po vymýšle-
ní způsobu, jak klientům během těchto rozsáhlých prací nezpůsobit větší 
nepohodlí, než je nezbytně nutné. 
Té práce a spěchu a komplikací bylo tolik, že mi Velikonoce přišly do mé-
ho času velice nepozorovaně a naráz. Skoro jsem se zastyděl, jak mne 
překvapily. 
Nemyslím si totiž, že by to bylo něco, na co bych měl být já (a vlastně 
kdokoliv) pyšný. Velikonoce jsou totiž tím nejdůležitějším svátkem, který 
v kalendáři máme. Svátkem s nejhlubší symbolikou a nejdůraznějším po-
selstvím. 
Tak jako jsou Vánoce oslavou zrození a lásky, Velikonoce je rozvíjí bolest-
ným, hlubokým prožitkem smrti, sebeobětování a vzkříšení v radosti. Jsou 
to tak pradávná a archetypální sdělení, že je prostě nezbytné, abychom se 
nad nimi zastavili, prožili je a s pokorou ty zprávy přijali.
Myslím si tedy, že na tak emocionálně silné dny je třeba se připravit, vnitř-
ně se nachystat a naladit. Prožít si naději, nejen jako duchovní pojem, ale 
jako nedílnou součást každodenního úsilí. Vždyť přeci vše, co činíme, dělá-
me právě s nadějí na výsledek. Naděje je smyslem života. 
Nejsem žádný moralista a každý, kdo mne zná, by o mne 
neřekl, že jsem nějaký starosvětský kazatel morálky. Pře-
sto si ještě nakonec dovolím takové ma- lé postesk-
nutí. Síla sebeobětování, smrt pro dru- hé a vzkříšení 
přeci nejsou jen nějakými výlučně křesťan- skými a pro 
úzkou skupinu lidí vyhrazenými pojmy. Moc mne tedy mr-
zí, jak se v našem veřejném prostoru, v mé-
diích, mezi slavnými a známými 
lidmi, v dochovaných lidových 
zvycích (které dnes znamena-
jí jen obcházení domácností 
a popíjení lihovin) a nakonec 
i v postojích politiků odrá-
ží Velikonoce, redukované 
na jakousi pseudopohan-
skou postmoderní oslavu 
jara. Je to škoda, takový 
krátkozraký přístup k těm-
to svátkům připravil spo-
lečnost o to nejcenněj-
ší, co poselství Veliko-
noc nabízí. 

Jiří Vondráček
radní

Kraj podpořil Dukovany

Kardio pomohlo stovkám lidí

Vysočina (kid) • Jaderná 
elektrárna je dnes důle-
žitou součástí života 
Vysočiny, má zde zůstat 
a v budoucnu se rozví-
jet. Tak se dá přeložit 
ojedinělé usnesení kraj-
ských zastupitelů, které 
má navíc další zvláštnost 
– shodují se na něm opo-
zice s koalicí. 
Jaderné elektrárně Dukovany 

pomalu končí životnost. Nejpoz-
ději v roce 2017 musí být jas-
né, co s ní dál bude. Samy obce 
v okolí elektrárny na to hlasitě 
upozorňují a už před časem požá-
daly vládu a ČEZ, aby se budouc-
ností jaderné energie na Vysočině 
začaly zabývat. Stanovisko kraje 
tento požadavek obcí podporuje. 
„Zachování a rozšiřování elekt-
rárny je nejlepším řešením z hle-
diska dalšího rozvoje kraje a bude 
nejšetrnějším z možných řešení 
pro životní prostředí,“ vysvětlu-
je postoj krajského zastupitelstva 

hejtman Miloš Vystrčil (ODS) 
a dodává: „Všichni cítíme, jak 
velký sociální otřes by pro Vyso-
činu neexistence elektrárny zna-
menala, a zároveň také cítíme, že 
ke každému jasnému slovu o bu-
doucnosti jaderné energie musí 
být politická odvaha.“

Postoj krajského zastupitelstva 
je přitom důležitý pro celou Čes-
kou republiku. Dnes dokážeme 
pokrýt českou spotřebu elektřiny 
vlastní výrobou (Dukovany do-
dávají pětinu) a ještě něco málo 
exportujeme. Tato situace se ale 
rychle mění. Například už za dva 

roky se s vývozem elektřiny ne-
počítá, protože veškerou vyrobe-
nou dokážeme spotřebovat. I při 
všech úsporných opatřeních lze 
předpokládat, že někdy po roce 
2015 už nebudeme mít dostatek 
všech elektráren a elektřiny ani 
pro sebe. (Pokračování na str. 2)

Statistiky hovoří jasně. Kardio-
centrum zahájilo provoz 19. zá-

ří 2007 a do dnešního dne jeho 
branami prošlo více než 700 lidí 

s podezřením na infarkt. Lékaři 
na místě okamžitě pomohli 330 
z nich, další odeslali na chirur-
gické ošetření na specializovaná 
pracoviště.
Kardiocentrum v Jihlavě slou-

ží prakticky pro celou Vysočinu. 

Pacient s podezřením na infarkt 
zde projde rentgenovým vyšetře-
ním, kde se za pomoci kontrast-
ní látky zřetelně zobrazí, zda 
a v jakém místě se tepny, které 
vyživují srdce, ucpaly.
 (Pokračování na str. 3)

Primář Ivan Horňáček vysvětluje náměstku Pavlu Hájkovi, jak rentgen zobrazuje ucpané tepny. Foto: archiv kraje

INZERCE

Evropská komise: „Na celém světě se spotřeba 
energie do roku 2050 zdvojnásobí a jaderná 

energie zůstane klíčovým prvkem v budoucím 
systému založeném na snižující se spotřebě uhlí.“

Chcete vykouzlit na vašem okně, balkonu nebo terase krásu, která ni-
koho nenechá bez povšimnutí? S námi to dokáže i začátečník! Květiny 
jsou pro nás nejen povoláním, ale hlavně zábavou. 

Od 7. 4. nabízíme široký sortiment balkonových 
květin (muškáty, petúnie, surfinie, fuchsie, bego-
nie, lobelky, milionbels, solanum, verbeny…), 
včetně novinek. Dále zavlažovací truhlíky, držá-
ky, hnojiva, substráty… To jsou rekvizity k čaro-

vání. Triky a fí-
gle, jak s těmito 
rekvizitami ča-
rovat se od nás 
dozvíte při ná-
kupu v naší pro-
dejně.
Pro vaše pohod-
lí vám můžeme 
květiny do truhlí-
ků i vysázet nebo 
je dokonce před-
pěstovat ve skle-
níku, aby rychle-
ji vykvetly.

VYČARUJTE SI ROZKVETLÝ DOMOV

Květiny pro váš rozkvetlý domov
Hošek – Lebišová s.r.o., Žďár nad Sázavou, Palachova 2
tel.: 606 893 085, www.rozkvetlydomov.cz

Jihlava (kid) • Jedno z nejmodernějších kardiocenter 
v Česku ošetřilo více než 700 pacientů. Jihlavské 
kardiocentrum oslavilo půl roku existence a bilancuje.
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Smlouvě, která byla uzavřena 
mezi dvěma historicky spjatými 
regiony, předcházely dvě pracov-
ní cesty z Vysočiny na Ukraji-
nu v červenci a následně koncem 
srpna 2007. „Osobně jsem se pře-
svědčil, že Zakarpatská oblast je 
regionem s velkým potenciálem 
rozvoje a pokud dnes jednáme 
o společných projektech v Za-
karpatí, jde nejen o projev 
partnerství, kterým se ješ-
tě nedávno vůči nám pro-
jevovaly regiony a měs-
ta ze západu, ale i posíle-
ní již historicky existují-
cích základů pro budoucí 
velmi perspektivní hospo-
dářskou spolupráci,“ uve-
dl hejtman Vysočiny Miloš Vy-
strčil (ODS). 
Ihned po podepsání smlouvy se 

sešla ke svému prvnímu zasedání 
stálá konference, ve které jsou za-

stoupeni zástupci obou regionů. 
Úkolem členů konference je na-
vrhnout rámcovou podobu kon-
krétních projektů, které by měly 
být za spolupráce kraje Vysočina 
a Zakarpatské oblasti uskutečně-
ny. „Pravděpodobně půjde o jed-
norázové i dlouhodobé projek-
ty prioritně zaměřené na školství 
a vzdělávání nebo na kulturní ak-

tivity. Určitou představu jsme si 
po dvou návštěvách na Ukrajině 
už udělali. Naše zkušenosti i pro-
středky by mohly posloužit napří-
klad při rekonstrukcích školních 

budov nebo při vybavení 
učeben některé ze zakar-
patských škol,“ prohlásil 
hejtman Miloš Vystrčil. 
„Zajímavá spolupráce se 

rýsuje pro naše začínající žurna-
listy, kteří dostali nabídku účas-
ti na projektu Žurnalistické školy 
v Havlíčkově Brodě. Příležitost 
dostanou i posluchači vysokých 

škol. Rádi bychom na Vysočinu 
vyslali několik ukrajinských stu-
dentů, kteří se zde budou sezna-
movat s dalšími západními tech-
nologiemi. V Zakarpatské oblas-
ti Ukrajiny v současné době exis-
tuje více než padesát podniků, za 
kterými stojí český kapitál,“ do-
plnil předseda Mychajlovyč Kič-
kovskyj.

Vysočina zahájila spolupráci s Ukrajinou

Hejtman Miloš Vystrčil ukazuje Mychajlovyči Kičkovskému kongre-
sové centrum sídla kraje. Foto: archiv kraje

Kraj podpořil Dukovany
(Pokračování ze str. 1)
Zastupitelé z Vysočiny jsou prv-

ní, kdo vážně a nahlas řekli, že se 
bez dukovanské jaderné elektrár-
ny neobejdeme, pokud chceme 
být v elektřině soběstační a chce-
me ji vyrábět čistě. 
„Nesouhlasím s názory někte-

rých ekologických aktivistů, že 
rozvoj jaderné energetiky je krok 
zpět. Naopak, v současnosti se 
o něm vážně diskutuje v řadě ev-
ropských zemí. Je to logické, jestli 
chce Evropská unie splnit své cíle 
v oblasti energetické bezpečnosti, 
pak výroba energie z jádra je jedi-
nou reálnou cestou. Její intenziv-
nější využívání navíc přispěje ke 
snížení emisí skleníkových plynů 
a zpomalení globálního oteplová-

ní,“ komentoval celou situaci člen 
krajského zastupitelstva Zdeněk 
Ryšavý (ČSSD).
Energetikou se bez politických 

proklamací a populistických výkři-
ků začala zabývat i Evropská unie. 
Mezi členskými státy sílí tlak na 
zařazení jádra mezi ekologicky čis-
té energie, což by ji fakticky posta-
vilo na roveň obnovitelným zdro-
jům. Ty přitom z evropských států 

z největší míry zásobují energetic-
kou soustavu Rakouska, které na-
víc musí elektřinu dovážet. Oproti 
tomu Francie, která vyrábí 40 pro-

cent elektřiny v jaderných elektrár-
nách, má ve srovnání s Rakouskem 
o 30 procent nižší produkci oxidu 
uhličitého na jednoho obyvatele. 
Evropa tak prokázala, že využívá-
ním atomové technologie lze radi-
kálně zlepšit životní prostředí a na-

opak, takzvané obnovitelné zdroje 
k lepšímu životnímu prostředí vý-
znamně nepřispívají. 
V našem kraji má jaderná ener-

gie podporu většiny obyvatel. A to 
dokonce přímo v místě, kde jader-
ná elektrárna stojí. „V Dukova-
nech dnes probíhají setkávání ob-
čanů právě nad problematikou vý-
roby elektřiny. Je zde záměr po-
stavit větrné elektrárny a obecný 
názor obyvatel Dukovan je tako-
vý, že budoucí spotřebu elektři-
ny je nejlepší pokrýt zachováním 
a rozšířením jaderné elektrárny, 
a ne zničením krajiny hektary slu-
nečních a větrných elektráren,“ ře-
kl měsíčníku Kraj Vysočina kraj-
ský zastupitel a obyvatel Dukovan 
Drahoslav Oulehla (KSČM).

Firma má za zdržení platit
Jihlava (kid) • Zdržená stav-
ba silnice mezi Jihlavou a Příse-
kou může mít soudní dohru. Fir-
ma odevzdala práci o osm měsíců 
později, než podle smlouvy měla, 
a kraj nyní žádá finanční vyrov-
nání, které ze smlouvy vyplývá. 
„Po vyhodnocení všech okolnos-

tí se kraj rozhodl uplatnit vůči do-
davatelům stavby, společnostem 
D.I.S., spol. s r.o. a Alpine Mayre-
der stavební společnost s ručením 
omezeným – organizační složka, 
smluvní pokutu ve výši 11,4 mili-

onu korun za prodlení s předáním 
stavby nové komunikace Jihlava 
– Příseka,“ uvedla krajská mluv-
čí Jitka Svatošová. 
Stavba je dlouhá přes čtyři kilo-

metry a jde skutečně o novou sil-
nici. Firma musela stávající trasu 
narovnat, silnici zapustit do kop-
ce a vybudovat násep přes údolí. 
Stavba stála 173,5 milionu korun, 
z toho získal kraj 122,7 milionu 
korun evropské dotace. Postupně 
kraj modernizuje celé spojení me-
zi Jihlavou a Třebíčí.

Jedovatá skládka do června zmizí
Nový Rychnov (kid) • Už 
v červnu definitivně zmizí nej-
horší ekologická katastrofa na-
šeho kraje. Skončí pracné odstra-
ňování staré skládky průmyslo-
vých jedů u Nového Rychnova. 
Práce trvají už rok. Nejprve od-

borná firma vybagrovala celou 
skládku a více než 2000 tun je-
dů zlikvidovala. Zároveň zde vy-
rostla speciální čistírna, která po-
stupně čistí spodní vodu. V pod-
zemních vodách takových jedů 
rychle ubývá, prokazují to vý-
sledky měření,“ řekl měsíčníku 
Kraj Vysočina krajský radní pro 
vodní hospodářství Ivo Rohov-
ský (ODS). Jen do konce roku 
2007 přes čistírnu proteklo 773 
kubíků podzemní vody, ze kte-
rých filtry odstranily například 
189 kilogramů dusičnanů, 22 li-
trů ropných látek, 136 kilogramů 
chloridů a další chemické jedy. 

Skládka u Nového Rychno-
va má původ v 70. letech minu-
lého století. Socialistické pod-
niky sem ukládaly průmyslový 
odpad a při privatizaci podni-
ku v 90. letech se administra-
tivní chybou skládka ocitla bez 
majitele. „Skládka dlouhodobě 
znečišťovala podzemní a povr-
chové vody únikem nebezpeč-
ných a toxických látek, zejmé-
na se jednalo o chlorované uh-
lovodíky, pesticidy, těžké kovy 
a další. Znečištění ohrožovalo 
i místní zdroje podzemní vody, 
které slouží k zásobování oby-
vatel Dolní Cerekve pitnou vo-
dou. Kromě toho znečištění 
ohrožovalo i vodní zdroje pod-
zemní vody osad Hamr, Šance, 
obce Rohozná a vodní tok Ro-
hozná,“ vypočítal krajský zastu-
pitel a starosta Dolní Cerekve 
Zdeněk Jirsa (SNK ED).

Vysočina/Zakarpatská oblast (jis) • Vysočina má 
další partnerský region – Zakarpatskou oblast 
Ukrajiny. Smlouvu o spolupráci podepsali v Jihlavě 
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil a Mychajlovyč 
Kičkovskyj, předseda Zakarpatské oblastní rady.

Začíná Vesnice Vysočiny
Vysočina (jis) • Až do 30. dub-
na se mohou přihlásit obce, kte-
ré se umí prosadit a rozvíjet ve 
všech oblastech veřejného života, 
do soutěže Vesnice roku – Vesni-
ce Vysočiny. 
Vysočina je krajem, který ne-

skrývá vesnický charakter a sou-
těživost – loni se 
do 13. ročníku 
soutěže přihlá-
silo na Vysoči-
ně 30 obcí. „Ce-
lostátní vítěz, 
vybraný z kraj-
ských vítězů, 
může od minis-
terstva pro míst-
ní rozvoj čerpat 
dotaci z Programu obnovy venko-
va do výše 2 milionů korun. V po-
řadí druhá oceněná obec smí po-
žádat až o 1,9 milionu korun, tře-
tí obec o 1,8 milionu korun a další 
krajští vítězové o milion. Ostatní 
obce, oceněné modrou, zelenou 
nebo bílou stuhou, mohou čerpat 

maximálně 600.000 korun,“ po-
psala finanční výhody soutěže ná-
městkyně hejtmana pro regionální 
rozvoj Marie Černá (SNK ED). 
Vítěz krajského kola na Vysoči-

ně navíc získává od kraje Vyso-
čina titul Vesnice Vysočiny, kte-
rý sebou nese i finanční benefit 

v podobě sto-
tisícového da-
ru. I pro ostat-
ní oceněné ob-
ce kraj pama-
tuje s finanční 
odměnou, stejně 
jako v minulých 
letech. O nepo-
vinné – volitelné 
soutěži v rám-

ci hodnocení Vesnice roku kraje 
Vysočina zatím není rozhodnu-
to. V loňském roce se dobrovol-
né soutěže o nejlepší bramborový 
recept zúčastnilo 12 obcí. Nejlep-
ší plněnou bramboru s názvem 
Grázlův mls připravili v Nových 
Syrovicích.

Vesnice Vysočiny:
Dukovany • Častrov 

• Libice nad Doubravou 
• Vilémov • Radostín 

• Jakubov • Mladoňovice 
• Studenec

Ředitelka úřadu po osmi 
letech opouští funkci
Jihlava (kid) • Historicky prv-
ní ředitel krajského úřadu našeho 
kraje odchází. Bezmála osm let 
řídila krajský úřad Simeona Zik-
mundová, letošní předjaří je ale ve 
znamení jejich posledních týdnů 

ve funkci. Simeona Zikmundová 
odchází za jinou pracovní nabíd-
kou a kraj dnes řeší, kdo ji nahra-
dí. Na místo ředitele tedy vypíše 
výběrové řízení, jmenování ředi-
tele schvaluje ministr vnitra.

Zastupitelstvo dotuje hřiště
Vysočina (kid) • Dopravní vý-
chova má v našem kraji zelenou. 
Krajské zastupitelstvo přidělilo 
devíti obcím dotaci na doprav-
ní hřiště, celkem ve výši přes půl 
druhého milionu korun. 
Kraj dětská dopravní hřiště do-

tuje pravidelně, podporuje tak je-
jich rozvoj. Loni například získa-
lo dotaci sedm obcí, pořídily za ni 
jízdní kola, cyklistické helmy, se-
mafory a další vybavení. Ve Svět-
lé nad Sázavou vzniklo dokonce 
dopravní hřiště zbrusu nové.

Studenti získají tělocvičnu
Chotěboř (jis, kid) • Zhruba za 
dva roky budou studenti cho-
těbořského gymnázia cvičit ve 
vlastní moderní tělocvičně. Pat-
rová budova bude se současnou 
školní zástavbou spojena krčkem 
a vybavena výtahem pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
Stavba neovlivní provoz školy. 
„V současné době škola ne-

má dostatečný počet vyhovují-
cích odborných učeben pro vý-
uku některých předmětů – na-
příklad fyziky nebo informatiky 

a výuka tělesné výchovy pro-
bíhá v pronajatých prostorách 
místní sportovní haly TJ Chotě-
boř. Hala je současně využívá-
na i středním odborným učiliš-
těm a základní školou. Kapacita 
haly již nyní nemůže poskytnout 
dostatečné podmínky pro výu-
ku tělesné výchovy. Nový pavi-
lon s tělocvičnami a dalšími tře-
mi učebnami je proto řešením,“ 
vysvětlil krajský radní pro ma-
jetek a finance Miroslav Houška 
(KDU-ČSL).

Jak šel čas na stavbě:
24. 8. 2005 – vyhlášení veřejné zakázky 
2. 12. 2005 – uzavřena smlouva o dílo

8. 12. 2005 – předáno staveniště 
4. 4. 2006 – zahájeny práce na hlavním objektu

16. 10. 2006 – veřejný kontrolní den stavby 
(zhotovitel veřejně konstatuje, že v případě vhodných 

klimatických podmínek stavbu dokončí v termínu)
30. 11. 2006 – smluvně stanovený termín předání 

hotového díla (nedodržen)
Harmonogram prací na díle II/405 pak mohli občané 

sami kontrolovat na webových stránkách kraje
27. 7. 2007 – uvedení díla do předběžného užívání 

(celkem 243 dní prodlení)

Fakta a čísla o jaderné elektrárně v Dukovanech:
• elektrárna dává práci 1150 zaměstnancům elektrárny a 2500 

zaměstnancům firem, které elektrárně dodávají výrobky a služby 
• elektrárna vyrobí 14.000 GWh elektřiny ročně, což je bezmála 

pětina české spotřeby
• elektrárnu ročně navštíví 35.000 lidí, aby si ji prohlédli

Kontrolní den u čistírny podzemních vod. Foto: archiv kraje

KDO ZAPLATÍ ODSTRANĚNÍ SKLÁDKY:
Evropská unie a Státní fond životního prostředí 30,4 milionu korun
Kraj Vysočina 10,4 milionu korun

Partnerské regiony Vysočiny:
Dolní Rakousko (od roku 2002)

Champagne-Ardenne (od roku 2006)
Friuli Venezia Giulia (od roku 2006)

Nitranský samosprávný kraj (od roku 2006)
Zakarpatská oblast (od roku 2008)

Začíná historicky největší oprava silnic

Jen náklady na pět „evropských“ 
akcí budou bezmála 760 milionů 
korun, krajská pokladna uvolňu-
je 350 milionů na dalších devade-
sát staveb a souvislých oprav silnic 
a mostů. 
„Tato stovka opravovaných a sta-

věných úseků znamená stovku ob-

jížděk nebo omezení. Velmi pro-
sím řidiče, aby se před jízdou po 
našem kraji pečlivě informova-
li například na krajských webo-
vých stránkách, kde objížďky jsou, 
a zbytečně tak neplýtvali svým ča-
sem při jejich hledání,“ apeluje ná-
městek hejtmana pro dopravu Vác-

lav Kodet a dodává: „Samozřejmě 
se za nepříjemnosti předem omlou-
vám, ale jedním dechem připomí-
nám, že jde o opravu silnic. Tedy 
o pohodlí nás všech.“ 
Z evropských peněz bude kraj 

pokračovat ve výstavbě obchva-
tu Oslavičky, modernizuje silnici 
mezi Brtnicí a Zašovicemi na trase 
Jihlava–Třebíč, vybuduje obchvat 

Bohdalova a opraví části silnice 
602 mezi Meziříčkem a Kozlo-
vem a Velkým Beranovem a Hele-
nínem. Silnice 602 slouží jako ob-
jízdná trasa pro dálnici a od zave-
dení mýtného je oblíbenou trasou 
kamionů. Letos se bude o stovky 
evropských milionů kraj ucházet 
ještě s dalšími nejméně sedmi sil-
nicemi.

Vysočina (kid) • Silnice v našem kraji čeká letos 
obří finanční injekce. Kraj získal evropskou dotaci 
na prvních pět velkých staveb a další desítky úseků 
silnic a mostů opraví za peníze ze svého rozpočtu.

Informace o aktuálních uzavírkách a objížďkách na
www.kr-vysocina.cz



Na radnici doma ve Žďáru nad 
Sázavou jí na konci sezóny při-
šli blahopřát kamarádi a příbuz-
ní, ale taky hejtman Miloš Vystr-
čil (ODS) a žďárský starosta Jaro-
mír Brychta (ODS). Kraj jí daro-
val i za první historické vítězství 
reprezentanta Vysočiny v anketě 
Sportovec ČR poukázky na ben-
zín v hodnotě 100.000 korun, 
žďárská radnice 20.000 korun. 
Na japonském šampionátu Mar-

tina poznala zklamání i úspěch. 
Ze závodu na tři kilometry chtě-
la minimálně medaili, nakonec 
se ale musela spokojit se čtvrtým 
místem. „Moc jsem chtěla obhá-
jit zlato i na trojce, ale nepoved-
lo se,“ přiznávala. Její trenér Pe-
tr Novák byl jako obvykle ma-
ximalista a stále se sebekriticky 
vracel k méně povedenému závo-
du na tři kilometry: „Je to i moje 
vina. Nezareagoval jsem včas na 

to, že Martina jela špatně. Na ro-
vině jela deset kroků místo šesti, 
měl jsem jí opravit, jenže jsem si 
toho všiml až v pátém kole. Řa-
da sportovců by i to čtvrté mís-
to brala všemi deseti, pro nás to 
byl ale neúspěch.“ Mezi přáteli, 
fanoušky a příbuznými postával 
skromně i Martinin bratr Milan 
Sáblík junior. Zatím je ve stínu 
slavné sestry, ale ve svých sedm-
nácti je nadějí, i když konkuren-
ce mezi muži je obrovská. Ale 
i on měl za sebou úspěšný víkend 
– vrátil se jako vítěz ve své juni-
orské kategorii z mezinárodních 
závodů O pohár Varšavy. Marti-
na plánuje nyní krátký odpočinek 
s kondičním tréninkem, návštěvy 
školy a konečně taky pobyt doma 
mezi svými.

Měsíčníku Kraj Vysočina to ře-
kl náměstek hejtmana pro do-
pravu Václav Kodet (KDU-ČSL) 
s tím, že budoucích nejširších, 
tedy 9,5 metrových silnic, je asi 
30 procent páteřní sítě. „Fak-
tický rozdíl šířky asfaltu silnic 
o budoucí šířce 9,5 metru a 7,5 
metru je ale pouze metr, zbytek 
připadá na krajnice,“ dovysvět-
lil Kodet. 
Páteřní síť silnic Vysočiny měří 

719 kilometrů. Jde o komunika-

ce převážně II. třídy, které pro-
pojují větší sídla kraje a mís-
ta, na kterých žije většina oby-
vatel regionu. Jednoduše řečeno 
– tvoří ji ty nejdůležitější silnice 
na Vysočině. 
Kraj páteřní síť ustanovil před 

dvěma lety s tím, že tyto důleži-
té silnice bude přednostně opra-
vovat a také je rozšíří na potřeb-
nou kapacitu. Rozšíření na 7,5 
nebo 9,5 metru je přitom v sou-
ladu s platnou normou. Ta říká, 

že právě šířka 7,5 metru je nut-
ná pro silnice, po kterých proje-
de od 7000 do 10.000 aut den-
ně, šířku 9,5 metru mají mít sil-
nice, kde se denně míjí více než 
10.000 aut. „Při stanovování bu-

doucí šířky jsme přihlíželi nejen 
k tomu, kolik zde jezdí aut dnes, 
ale také k tomu, kolik aut po 
těchto silnicích bude jezdit s vý-
hledem příštích 30 let,“ uzavřel 
náměstek Kodet.

�� ��www.kr-vysocina.cz

Šampiónka Martina opět mezi svými
Žďár nad Sázavou (hel) • Martina Sáblíková opět 
přivezla zlato ze světového šampionátu. Výborným 
výkonem a vítězstvím na pěti kilometrech si 
v japonském Naganu vynahradila zklamání ze 
závodu na tři kilometry, kde také obhajovala zlato, 
ale nakonec skončila bez medaile.
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(Pokračování ze str. 1)
Pokud je možný zásah takzvanou 

balónkovou angioplastikou, tedy 
roztažením ucpaných míst, ihned 
zákrok provedou. Pokud je poško-
zení tepen takové, že tento zákrok 
neumožňuje, odešlou pacienta na 
specializované pracoviště, které 
provádí bypass, tedy vlastně ob-
chvat poškozeného místa tepny. 
„Balónková angioplastika je mož-
ná a vhodná asi u poloviny paci-
entů,“ říká primář kardiocentra 
Ivan Horňáček. 
Zřízení kardiocentra v Jihlavě 

znamená pro obyvatele Vysočiny 

významné zlepšení kvality lékař-
ské péče. To, že je odborné praco-

viště dostupné během pár desítek 
minut, doslova zachraňuje živo-

ty a zlepšuje zdraví. „Lékaři mlu-
ví o takzvané zlaté hodině. Jestli-

že se pacient od zjištění infarktu 
do hodiny dostane do rukou speci-

alistů, je obrovská šance, že srdeč-
ní příhodu přežije bez význam-
ných následků na zdraví,“ vysvět-
luje náměstek hejtmana pro zdra-
votnictví Pavel Hájek (ODS). 
Kardiocentrum v Jihlavě by ne-

vzniklo bez spolupráce a podpory 
všech nemocnic, zdravotních po-
jišťoven, zejména VZP, záchranné 
služby a kraje. „Předpokládáme, 
že kardiocentrum ošetří 2500 pa-
cientů ročně a to je tak obrovské 
číslo, že všechny zainteresované 
strany bez váhání přispěly a při-
spívají k bezproblémovému cho-
du kardiocentra, uzavřel Hájek.

Kardio pomohlo stovkám lidí

Všechny páteřní silnice kraje budou širší

Hejtman Miloš Vystrčil přivítal Martinu Sáblíkovou na Vysočině velkým dor-
tem a přišel ochutnat. Foto: archiv kraje

Vysočina (kid) • Zaměstnanci 
32 malých firem z Vysočiny mají 
kvalitnější vzdělání díky pilotní-
mu projektu ROZAM. Ten spočí-
vá v tom, že podniky dostanou na 
vzdělávací kurzy poukázky, které 
mohou být až do výše 55 procent 
ceny hrazeny evropskými penězi, 
ovšem bez tradičně komplikova-
ných bruselských žádostí. 
Pilotní projekt, který má mož-

nost takového poukázkového sys-
tému ověřit v praxi, běží ve třech 

krajích a Vysočina si vede nejlé-
pe. „Malé a střední podniky jsou 
mnohdy v obtížné personální si-
tuaci a je potěšitelné, že se poda-
řilo najít způsob, jak jim relativně 
jednoduchým způsobem pomoci 
se zvyšováním odbornosti. Pev-
ně věřím, že se na MPSV poda-
ří vyjednat pokračování projek-
tu i v dalších letech,“ řekla v této 
souvislosti náměstkyně hejtmana 
pro regionální rozvoj Marie Čer-
ná (SNK ED).

Lidé se mohou vzdělávat

Vysočina (kid, jis) • Už letos se 
lidé dostanou přes Oslavu me-
zi Naloučany a Ocmanicemi po 
zbrusu novém mostě. 
Ten nahradí současný provizor-

ní, který má kraj do příštího ro-
ku půjčený ze státních hmotných 
rezerv. Silnici mezi Naloučany 
a Ocmanicemi museli vodohospo-
dáři už dvakrát rozbagrovat, vždy 
za jarní povodně. Provizorní most 
dnes průrvu spojuje, novostavba 
má ale situaci definitivně vyřešit. 

Kromě silnice po mostě povede 
i chodník. Provizorní most, půj-
čený od státu, leží také na dalším 
silnici, tentokrát v Číchově. Kraj 
obci už poskytnul 135.000 korun 
na zpracování studie, na základě 
které vznikne most přizpůsobený 
místním podmínkám. „Za pomo-
ci kraje Vysočina se také obec na 
nový most snaží získat dotaci od 
ministerstva pro místní rozvoj,“ 
řekl náměstek hejtmana pro do-
pravu Václav Kodet (KDU-ČSL).

Obce získají nové mosty

Stropy projdou kontrolou
Vysočina (kid, jis) • Všechny dře-
věné stropy v budovách v majetku 
kraje projdou v příštích měsících 
důkladnou kontrolou. 
Po zřícení stropu v jinošovském 

zámku, ve kterém sídlí ústav soci-
ální péče, kraj takto zkontroluje 69 
historických budov. „Havárie v Ji-
nošově upozornila na nebezpečí, 
které ale nebylo nijak znát. Proto 
chceme podobné skryté vady na-
jít,“ řekl krajský majetkový rad-
ní Miroslav Houška (KDU-ČSL). 
Kontrola čeká objekty s nosnými 
konstrukcemi z materiálů podlé-

hajících působení vlhkosti, vodě, 
klimatickým vlivům, hnilobě, čin-
nosti hmyzu nebo hub. 
Nejvíce budov projde kontrolou 

na Jihlavsku, mezi nimi například 
i budova ZUŠ v Jihlavě, hrad Roš-
tejn nebo Oblastní galerie Vysoči-
ny na Komenského ulici v Jihlavě, 
16 objektů čeká kontrola na Pelhři-
movsku, 15 kontrol proběhne na 
Havlíčkobrodsku, zde například 
odborníci prověří stav dřevěných 
konstrukcí zámku ÚSP Věž a ÚSP 
Zboží. Třináct kontrol kraj plánuje 
na Třebíčsku, osm na Žďársku.

Umístění Martiny 
Sáblíkové na 

vrcholných závodech 
od OH v Turíně:

• ZOH 2006 – Turín (Itálie): 
4. místo 5000 m, 7. místo 
3000 m • Mistrovství Evropy 
2007 – Collalbo (Itálie): 
1. místo víceboj, 9. místo 
500 m (osobní rekord na 
otevřené dráze), 6. místo 
1500 m, 1. místo 3000 m 
(světový rekord na otevřené 
dráze), 1. místo 5000 m 
(světový rekord na otevřené 
dráze) • Mistrovství světa 
2007 – Salt Lake City (USA): 
1. místo 3000 m, 1. místo 
5000 m (světový rekord), 
5. místo víceboj • Mistrovství 
Evropy 2008 – Kolomna 
(Rusko): 3. místo víceboj, 
11. místo 500 m (osobní 
rekord), 6. místo 1500 m, 
1. místo 3000 m, 1. místo 
5000 m • Mistrovství světa 
2008 – Nagano (Japonsko): 
4. místo 3000 m, 1. místo 
5000 m

Umístění Martiny 
Sáblíkové v anketách:
• Sportovec roku ČR 2006 
 8. místo – jednotlivci 
 1. místo – junioři 
• Sportovec roku ČR 2007 
 1. místo 
• Sportovec Evropy 2007 
 18. místo (jediná Češka
 v TOP žebříčku)

OSOBNÍ REKORDY:
3000 m   3:55,83 16. listopadu 2007 Calgary

3000 m   4:03,52** 13. ledna 2007 Collalbo

5000 m   6:45,61* 11. března 2007 Salt Lake City

5000 m   6.58,45** 14. ledna 2007 Collalbo

10 000 m 13:48,33* 15. března 2007 Calgary

* světový rekord
** světový rekord na otevřených drahách

Tak vypadá infarkt: tepna, která zásobuje srdce kyslíkem, je neprůchodná. Po zákroku: životadárná krev proudí do srdce tak, jak má. Foto: kardiocen-
trum Jihlava

Co vás zajímá o vašem 
srdci:
Je možné se nechat v kardiocentru 
vyšetřit?
Ano, na doporučení vašeho 
praktického lékaře či specialisty.

Co přispívá ke vzniku infarktu?
Vysoký tlak, zvýšená hladina 
cholesterolu, obezita, kouření, 
nedostatek pohybu.

Jak poznám infarkt?
Bolí vás na hrudi, cítíte tíhu na 
prsou, špatně se vám dýchá, potíte 
se.

Co dělat, když mám příznaky 
infarktu?
Rozhodně na nic nečekejte, volejte 
krajskou záchrannou službu. 
Polovina pacientů s infarktem 
umírá jen proto, že pomoc zavolali 
pozdě.

Vysočina (kid) • Všechny silnice na Vyso-
čině, zařazené v takzvané krajské páteřní síti, 
budou postupně rozšířené. Ty nejfrekventova-
nější na 9,5 metru, ty méně zatížené provozem 
na 7,5 metru. Současná šířka těchto silnic je 
v průměru do šesti metrů.



www.tsbohemia.czT.S.Bohemia a.s.
R.Havelky 4860/4, Jihlava   Tel.: 585 157 494  jihlava@tsbohemia.cz

BARBONE TOMAHAWK
19.585 Kč VČ. DPH 23.306

BARBONE STRIKE
20.070 Kč VČ. DPH 233.883

HERNÍ SESTAVY A NOTEBOOKY! 
PROVĚŘENÉ PŘEDNÍM ČESKÝM

HERNÍM KLANEM nEophyte!

Herní notebook pro náročné hráče! Chcete být 
mobilní a přitom se neochudit o hry na cestách? 

Chipset: Intel 965PM, Procesor: INTEL Core 2 Duo T7500, 2.2Ghz, Merom,
paměti: 2048 MB 667 Mhz, grafická karta: NVIDIA GeForce  8600M GT 512MB,
pevný disk: 160GB 2,5’’ SATA 5400RPM 8MB, LCD: 15,4 Wide, DVD RW, čtečka 
paměťových karet, Fire-Wire, S-Video, VGA out, 4x USB2.0 , WiFi, Bluetooth 
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RYCHLÉ VYŘÍZENÍ
PŮJČEK NA VYSOČINĚ
registr nevadí • měsíční splátky

žádné poplatky

Telefon: 739 611 894
www.financni-sluzby.cz
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Koupím
byt nebo dům,

platím hotově!!!
tel: 776 81 41 41
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Požadavky:  
> minimálně SŠ vzdělání > komunikativnost
> samostatnost > min. 2 roky praxe v inzerci

Nabízíme: 
> si lné zázemí > pevný plat plus provize
> možnost profesního růstu

MANAŽER INZERCE

Své životopisy zasílejte na e-mail: z.cizkova@consultants.cz

Přední  vydavatelství novin pro krajskou a místní 

samosprávu přijme vhodného kandidáta na pozici

www.consultants.cz
www.ceskydomov.cz

MĚSÍČNÍK KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ 
V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ!!!

 OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Zavedená mezinárodní fi rma, zabývající se prodejem produktů 
z oblasti zdravého životního stylu hledá kandidáty na pozici:

Požadujeme: Komunikativnost 
Obchodního ducha
Živnostenský list
ŘP sk. B + vlastní automobil

Nabízíme: Samostatnou a zajímavou práci
Nejvyšší provize v ČR

Více na www.ametist.cz, nebo na tel.: 739 475 318

Nabízí léčebnou péči pacientům s nemocemi:
• dýchací soustavy, alergickými a imunologickými
• nervové, svalové a kosterní soustavy
•  endokrinními – jedná se o obezitu, poruchy výživy a látkové výměny

Pobyty jsou určeny pro:
• děti ve věku od 3 do 18 let (do 6 let je možný doprovod dítěte)
• děti s neurologickou diagnózou - od kojeneckého věku do 15 let 

Dále nabízí:
• relaxační a rekondiční pobyty
• krátkodobé a víkendové pobyty

Odborný léčebný ústav Metylovice, 
Moravskoslezské sanatorium, p.o.

se nachází na úpatí Moravskoslezských Beskyd, pod lesnatým 
masívem Ondřejníkem se svým vrcholem Solárkou.

Přijeďte za zdravím 
do Beskyd!

www.smartpujcka.cz

777 760 960

na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu

měsíční splátky

Hledáme nové obchodní zástupce.

k03_93x160_cmyk.indd 1 19.3.2008 9:26:37
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UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK 
INZERCE DO DUBNOVÉHO 
ČÍSLA JE 18. DUBNA 2008.

Inzertní manažer:

Klára Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
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Zlatý erb vyhrála Jihlava
Vysočina (jis, kid) • Nejlep-
ší webové stránky v našem kra-
ji mají Jihlava a Dolní Vilémovi-
ce. Rozhodla o tom odborná po-
rota v krajském kole soutěže Zla-
tý erb.
V letošním krajském šestém 

ročníku si nejlépe v kategorii 
měst mezi šesti přihlášenými stá-
la Jihlava, která si na své konto 
připsala celostátní vítězství už 
v roce 2000, 2002, 2003. Dru-
hým městem s nelepším webem 
jsou Moravské Budějovice, tře-
tí příčku obsadila Jemnice. Mezi 
25 přihlášenými obcemi dopadly 
nejlépe Dolní Vilémovice, druhé 
skončily Okříšky a třetí obec Po-

lice. V kategorii elektronických 
služeb si na první dvě místa sáh-
la Jihlava za službu webcall a in-
formace z jednání zastupitelstva 
města, třetí místo potěšilo obec 
Kaderuby nad Oslavou za služ-
bu eRádce v životních situacích. 
„S postupem času je viditelný po-
sun v kvalitě poskytování elek-
tronických informací, velký po-
sun nastal především v bezbari-
érovosti webů. Stránky se stále 
liší například v přídavných mo-
dulech a grafické úpravě, kvali-
tě vyhledávání nebo v přehled-
nosti,“ vyjmenoval krajský radní 
pro informatiku Jaroslav Hulák 
(KDU-ČSL).

ROZHOVOR

Jednotný názor v krajském za-
stupitelstvu bývá spíše vyjímeč-
ný a i když je krajské zastupitel-
stvo společenstvím lidí, kteří jed-
nají věcně, bez ideologických 
sporů a populismu, lze dělicí lin-
ku mezi koalicí a opozicí při hla-
sování snadno vystopovat. Jen 
v několika málo případech, po-
dobně jako při hlasování o jader-
né elektrárně, toto dělení neplatí. 
Ptali jsme se Zdeňka Jirsy, člena 
nejmenšího, tříčlenného zastupi-
telského klubu SNK ED, kde jsou 
příčiny:
„Obavy z nejasností kolem bu-

doucnosti Dukovan a potažmo 
i hydroelektrárny Dalešice vyjá-
dřila nejprve zastupitelstva ob-
cí v okolí jaderné elektrárny, kte-
ré jsou sdruženy v Energoregio-
nu 2020 s tím, že požadují jasnou 
deklaraci vlády o zamýšlených 
krocích v horizontu 10–15 let. Je 
třeba v této souvislosti konstato-
vat, že případné ukončení provo-
zu by způsobilo obecně jedno-
značně negativní dopady – ať je 
to dopad na občany a ekonomi-
ku Třebíčska, tak na energetic-
kou bilanci České republiky. Na 
jednání hejtmana, členů rady kra-

je a zástupců všech politických 
stran v zastupitelstvu kraje nad 
záměrem rozvoje jaderné energe-
tiky v kraji Vysočina se všichni 
zúčastnění kladně vyjádřili k vizi 
prodloužení životnosti elektrárny 
a jejího dalšího rozvoje. Politický 
klub SNK ED nebyl výjimkou.“
Co vás nejvíce přesvědčilo?
„Česko má v současnosti veli-

ce výsostné postavení soběstač-
nosti ve výrobě elektrické ener-
gie. Vyráběna je především z tu-
hých paliv (uhlí – 55,5 procent) 
a jaderného paliva (33,3 procen-
ta). Ostatní zdroje elektřiny jsou 
opravdu v minoritním zastoupení 
a není předpoklad, že by se jejich 
podíl na výrobě elektřiny výrazně 
změnil. Z toho plyne jednoznač-
ný výstup, že primárními zdro-
ji jsou a budou uhlí a jádro. Jsou 
to nepřikrášlená fakta a jsme tedy 
nuceni si to přiznat ať chceme, či 
nechceme.“

Nemluvíte ale o výrobě z ob-
novitelných zdrojů. Ty mohou 
podle svých zastánců českou 
spotřebu elektřiny pokrýt.
„Obnovitelné zdroje elektric-

ké energie jsou a do budoucna 
budou vždy pouze zdroji doplň-
kovými. Z biomasy, větru, vody, 
slunce se plánuje pokrýt v roce 
2030 přibližně 16,9 procenta cel-
kové spotřeby elektřiny ve státě. 
Již z těchto údajů je zřejmé, že se 
společnost nevyhne zásadnímu 
rozhodnutí o zajištění energetic-
ké bilance z jiných zdrojů.“
To opět mluvíte o Dukova-

nech?
„Ano, je to jediný zdroj, kte-

rý má dostatečný výkon a při-
tom tak nízké emise CO

2
, že nám 

umožní splnit evropská naříze-
ní. K tomuto verdiktu však chy-
bí jednoznačné rozhodnutí vlády, 
související se závěry Státní ener-
getické koncepce z roku 2003. 

Ta totiž obsahuje závěry, že ja-
derná energie se stane po roce 
2025 nejvýraznější technologií 
výroby elektřiny. V poslední do-
bě se však zřetelné vládní signá-
ly, které naznačují, že energetika 
se bez jádra neobejde, objevují. 
Výstavba nového bloku jaderné 
elektrárny je však časově nároč-
ná a je nejvyšší čas zahájit pří-
pravu výstavby.“
Odpůrci jaderné energeti-

ky s vámi nebudou souhlasit. 
Můžete toto jejich přesvědčení 
zvrátit?
„Mnoho let jsem se pohyboval 

v problematice elektrické ener-
gie profesně a souvislosti mi te-
dy nejsou cizí. Navíc okolí měs-
tečka Dolní Cerekve, kde jsem 14 
let starostou, je od roku 1993 po-
tenciálním místem nejprve cent-
rálního meziskladu vyhořelého 
jaderného paliva a nyní hlubin-
ného úložiště. Po tomto období 

mám především negativní zku-
šenosti s malou informovaností 
občanů o energetické současnos-
ti a budoucnosti státu. Bohužel, 
problém zajištění dostatečné bi-
lance elektrické energie není pro-
blémem celospolečenským, ja-
ko například ve Švédsku, Fran-
cii, Finsku a dalších státech. Na-
še mentalita je jasná – elektrická 
energie je, proč si tedy dělat pro-
blémy? Oprostěme se od nereál-
ných, populistických, pokrytec-
kých a nebezpečných informací, 
že elektrické energie je dostatek 
a není třeba se starat o její výro-
bu. Pochopila to již většina stá-
tů v Evropě, které obnovují nebo 
budují nové jaderné elektrárny. 
Při našich zdrojových kapacitách 
nám nezbývá, než se k této akti-
vitě připojit. Kraj Vysočina dal 
signál a námět vládě, aby o výro-
bě elektrické energie v Česku de-
finitivně rozhodla.“

Jirsa: Jaderná energie je nezbytná
Vysočina (kid) • Krajské zastupitelstvo 
se jednoznačně vyslovilo pro podporu 
zachování a dalšího rozvoje jaderné 
elektrárny Dukovany. Pro hlasovaly 
všechny politické strany, levicové i pra-
vicové, koalice i opozice.

Lesy teď ohrožuje kůrovec
Vysočina (kid) • Vichřice Emma 
nejvíce poškodila lesy v okolí Tře-
bíče a Telče. Lesy České republi-
ky odhadují, že zde silný vítr po-
škodil až 215.000 kubíků stromů, 
další škody jsou v lesích ostatních 
vlastníků. Lesníci varují všech-
ny před vstupem do lesů. Mno-
ho stromů je napůl vyvrácených 
a mají prasklé kmeny a hrozí, že 
se při sebemenším větru zřítí. 

Správci lesů teď musí kalamitní 
dřevo odklidit. Vzhledem k tep-
lému a relativně suchému poča-
sí hrozí rychlé přemnožení kůrov-
ce. Mají na to zákonnou lhůtu do 
konce května, u lesů, které leží na 
600 metry nad mořem, pak o mě-
síc déle. 
Vlastníci lesů mohou získat stát-

ní dotaci, více se lze dočíst na 
www.szif.cz.

Nový přístroj krátí vyšetření
Nové Město na Moravě (jis, 
kid) • Už více než stovku pacien-
tů stačili vyšetřit specialisté v no-
voměstské nemocnici pomocí no-
vé gamakamery. Moderní dia-
gnostický přístroj za 15 milionů 
korun nahradil dosavadní třináct 
let starou techniku. V současné 
době jsou tedy na území kraje Vy-
sočina již dvě specializovaná pra-
coviště hybridních gamakamer – 
druhé pracuje od loňského června 
v havlíčkobrodské nemocnici. 
„Od nového přístroje očekává-

me spolehlivost, přesnost a úspo-
ru času, což by měli ocenit přede-
vším pacienti nemocnice,“ uvedl 
při prohlídce gamakamery kraj-

ský náměstek pro zdravotnictví 
Pavel Hájek (ODS). 
Primář oddělení nukleární medi-

cíny novoměstské nemocnice Ja-
roslav Bureš uvedl, že v součas-
né době přístroj pomáhá vyšetřit 
kolem 60 pacientů týdně. Mezi 
nejčastější výkony patří vyšetře-
ní zánětů kostí. „Práce s moder-
ní technikou přináší větší komfort 
pro pacienta. Výrazně se zkracu-
je doba vyšetření, což je vhodné 
zejména u dětí a u onkologických 
pacientů. Přispívá rovněž ke ze-
fektivnění provozu a ke zkrácení 
objednacích termínů,“ připomněl 
ředitel novoměstské nemocnice 
Zdeněk Kadlec.

JAKÉ PŘÍSTROJE LONI PŘIBYLY DO KRAJSKÝCH NEMOCNIC:

nemocnice přístroj cena (mil. Kč)

Havlíčkův Brod
hybridní gamakamera 20

IP kamerový systém 1,1

Nové Město na Moravě

gamakamera + vylepšení na 
hybridní kameru 11 + 4

ultrazvuk 3,3 

mamograf 7

Jihlava

IP kamerový systém 1,4

angiografický komplet 12

vybavení pro kardiocentrum 20

ultrazvuk 4,5

Třebíč technologie laboratoří 19,6

Jeleček je podnikatelem roku

Vysočina (en) • Josef Jeleček 
z třebíčské firmy TEDOM s.r.o. 
se stal Podnikatelem roku 2007 
kraje Vysočina. Diplom a trofej 

si začátkem února převzal z ru-
kou náměstka hejtmana Vysoči-
ny Václava Kodeta (KDU-ČSL). 
O vítězství Josefa Jelečka roz-

hodla nezávislá porota, které 
předsedal Pavel Juříček, ředitel 
BRANO GROUP a držitel titulu 
Podnikatel roku 2006.

Vzdělávací akce 
budou soutěžit
Vysočina (kid) • Podnikatelé, fir-
my, obce a města, neziskové or-
ganizace a státní i veřejné insti-
tuce se mohou přihlásit do čtvr-
tého ročníku soutěže Dobrá rada 
nad zlato. Soutěž vyhlásil Národ-
ní vzdělávací fond s podporou 
Krajské rady pro rozvoj lidských 
zdrojů, letos pod mottem moci – 
umět – chtít.
Mezi sebou se utkají projekty, re-

alizované nebo alespoň zahájené, 
které pomáhají rozvoji lidí v regi-
onu. Může jít o zajímavé počiny, 
dobré zkušenosti, aktivity, nebo 
o jednorázové akce v oblasti roz-
voje lidských zdrojů. Podrobnější 
informace a přihlašovací formulář 
jsou na www.topregion.cz/soutez.

Vyplněný formulář zašlete nejlé-
pe do 15. dubna 2008 na adre-
su skrdlova.z@kr-vysocina.cz (ne-
bo soutez@topregion.cz). Nomi-
nace lze zasílat i po tomto datu, 
a to až do 8. září, ale snižuje se 
tím šance na získání bodů z veřej-
ného hlasování.

Vysočina opět míří na turistické veletrhy
Vysočina (en) • Chcete vědět, kde 
na Vysočině strávit příjemnou ro-
dinnou dovolenou, kam vyrazit na 
kole, jaké zajímavé a historicky 
cenné památky se na Vysočině na-
cházejí, nebo kolik je zde zimních 
sjezdových areálů? Jednou z mož-
ností, jak získat takové informace 
a zajímavé tipy, je navštívit někte-

rý z mnoha veletrhů cestovního 
ruchu u nás nebo v zahraničí. 
První čtvrtletí každého roku je 

vždy ve znamení veletrhů cestov-
ního ruchu, na kterých je veřej-
nosti představována aktuální tu-
ristická nabídka před nadcházejí-
cí sezónou. 
Kraj Vysočina se účastnil tradič-

ně veletrhu cestovního ruchu Re-
gionTour v Brně, dále veletrhů 
v Olomouci, Praze a chystá se na 
veletrh cestovního ruchu do Ostra-
vy a do Českých Budějovic. V za-
hraničí se mohli zájemci seznámit 
s turistickou nabídkou Vysočiny 
v Bratislavě, ve Vídni, v Utrech-
tu, v Madridu, v Bruselu, v Mni-

chově a v Moskvě. „Zahranič-
ní turisty, podle našich zkušenos-
tí, nejvíce zajímá možnost pobytu 
s obytným vozem a s tím souvise-
jící nabídka kempů, jednodenní 
poznávací cesty seniorů, možnosti 
vypůjčit si vůz a kvalita a dostup-
nost veřejné dopravy,“ uvedla Iva-
na Mahelová z Vysočina Tourism.

Také v letošním roce kraj Vysočina prezentuje svoji nabídku turistických možností a služeb na veletrzích cestovního ru-
chu (např. Regiontour 2008 Brno, Holiday World 2008 Praha). K zajištění úspěšné prezentace přispěla také řada subjek-
tů z oblasti cestovního ruchu a služeb. Za pomoc děkujeme: Penzion Zubr Ujčov www.penzion-zubr.cz • Penzion Lucer-
na Pelhřimov www.penzionlucerna.cz • Penzion Kukla Kuklík www.zdarskevrchy.cz/kukla • Penzion Na mlýně • Chalupa 
Pohádka Jimramovské Pavlovice www.chalupapohadka.cz • Hotel Jehla Žďár nad Sázavou www.hoteljehla.cz • Selský 
dvůr Daňkovice www.selskydvur.net • Pension Klokočí Kadov www.pension-klokoci.cz • Ubytování na radnici Jimramov 
• Penzion Krásné www.penzionkrasne.cz • Hotel Záložna Sněžné www.hotelzalozna.cz • CERUM Žďár nad Sázavou – 
Hotel Tálský mlýn www.cerum.cz • Penzion Pohádka Hluboké www.penzion-pohadka.cz-ubytovani.com/Hluboke-Rovec-
ne.htm • Penzion Vrchovina Nové Město na Moravě www.enpeka.cz/penzion • Pension Diana Třešť • Švejk Restaurant 
Telč • Hotel Brixen Havlíčkův Brod • Jaderná elektrárna Dukovany • Prázdniny v Telči www.prazdninyvtelci.cz • Areál 
sportu, s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem • SKI SNOW PARK Harusův kopec Nové Město na Moravě www.skisnowpark.cz 
• Kulturní zařízení města Pelhřimova www.pelhrimovsko.cz • Westernové městečko Šiklův mlýn www.western.cz • Telč-
ský dům Telč www.telcsky-dum.cz • Město Telč – Městská galerie, Hasičský dům a věž sv. Ducha Telč www.telc.eu • 
Město Třešť – expozice betlémů www.trest.cz • Pivovar Poutník Pelhřimov www.pivovarpoutnik.cz • Malostránský pivo-
var Velké Meziříčí www.jelinkovavila.cz • Akciový pivovar Dalešice www.pivovar-dalesice.cz • Měšťanský pivovar Hav-
líčkův Brod, a.s. • Jemča Jemnice www.jemca.cz • Jan Prantl, Masný průmysl Žirovnice www.janprantl.cz • Hotelová 
škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí www.hotelskola.cz • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův 
Brod www.oahshb.cz • Pekárna Adélka Pelhřimov • Cukrárna Fontána Přibyslav • Pekařství Opatov, Miroslav Paulas • 
ZON Třebíč www.zon.cz • Město Havlíčkův Brod www.muhb.cz • Město Žďár nad Sázavou www.zdarns.cz • Město Vel-
ké Meziříčí www.mestovm.cz • Město Bystřice nad Pernštejnem www.bystricenp.cz • Město Nové Město na Moravě 
www.nmnm.cz • Město Třebíč www.trebic.cz • Město Chotěboř www.chotebor.cz • Město Jemnice www.mesto-jemni-
ce.cz • Město Moravské Budějovice www.mbudejovice.cz • Město Telč www.telc-etc.cz • Město Třešť www.trest.cz.



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 16. dubna. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny. 
Můžete využít i emailovou ad-
resu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: Roku 
1960 bylo město Kamenice nad 
Lipou zrušeno jako okres.
Výherci z minulého čísla Z. Vi-
domková, Moravské Budějovice, 
Z. Nouzová, Ledeč nad Sázavou, 
J. Křišťálová, Jihlava, získali ruč-
ník z Vysočiny, mapu našeho 
kraje a k ní ještě propisku.

V polovině 19. století 
bylo (1. tajenka) 

pacovského zámku 
využito pro účely 

místní školy a rovněž 
jako (2. tajenka).

Autor:
K. Lear Biceps Zadní část 

hlavy
Citoslovce 
povzdechu Zvolna Ženské 

jméno Vylévat Slovensky 
„jestliže“

Naše
sídlo

(vězení)

Alžírský
přístav

Jeskynní
komplex ve 
Španělsku

Ukazovací
zájmeno

Tečka v tele-
gramu

Pobídka Námořní 
poddůstojník

U své rodiny Opasek

1. tajenka

Kusy ledu

Bručoun
Špína Stupeň 

paleocénu
Náš bývalý
házenkář Ztrácet

chlupyPředstavená 
kláštera

Hazardní 
karetní hra

Pohádková
princezna

Mayovo
jméno

Slovensky 
„máma“

Druh 
trhaviny

Měděná 
ruda Druh tkaniny

Spojka

Svatební
květina

Tekutina 
v žilách Moji

Náš prozaik Ženské
jméno

Slomizační
slabika

Citoslovce
překvapení

Kukaččí
citoslovce Sarmat Evropan

Malý ret Ruské
počitadlo

Slovensky 
„kdyby“

Botanický
název
rulíku

Povrchní
obdivovatel

Kožešnický
podnik

Čidla sluchu Leknutí

2. tajenka

Značka
astatu

Osobní
zíjmeno

Šitím
zhotoviti

Krátký filmo-
vý záběr

Slovensky 
„nebo“ Pomůcky:

Atropa, akyn, Eret, 
Karl, kuprit, maat

Tesat Druh palmy
Asijský
lidový
pěvec
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�1. duben
Hop Trop, koncert, v ráci progra-
mu vystoupí s vlastní tvorbou Pavel 
Sampaj Solar s přáteli (Béďa Ně-
meček a známý australský hudeb-
ník Petr Puk), křest knihy a CD Pav-
la Sampaje Solara Jak jsem cesto-
val s Hop Tropem po Austrálii, kni-
ha i CD na místě v prodeji, Divadlo 
Na Kopečku, Jihlava, 19.00

�2. duben
Hop Trop, koncert, Bowling Bar 
999, Dolnonínská ulice, Pelhřimov, 
19.00

�4. duben
Robert Křesťan, koncert, klub Če-
chovka, Havlíčkův Brod, 20.00 

�5. duben
Vyhazovači, divadlo Radka Br-
zobohatého, sokolovna, Žirovnice, 
19.00 

�7. duben
Věra Špinarová se skupinou 
Adama Pavlíka, Kulturní dům, No-
vé Město na Moravě 

�8. duben
František Brikcius a Tomáš Ví-
šek, koncert, kino, Chotěboř, 18.30 
Oskar Petr, koncert, Effect Music 
Club, Havlíčkův Brod, 20.00
COP, bluegrass, Národní dům, Tře-
bíč, 19.00 

�9. duben
Smíšený pěvecký sbor Rasti-
slav Blansko, Brněnské smyčco-
vé trio, host: Ladislav Lakomý, Ka-
menný sál zámku, Třebíč, 18.00 

�10. duben
Setkání se slavnými melodiemi 
Karla Hašlera a Rudolf a Frimla, ki-
no, Chotěboř, 19.00 

�12. duben
Vladimír Mišík & ETC + RAF 
& spol., KD Máj, Pelhřimov, 20.00

�13. duben
Setkání pěveckých souborů 
z Vysočiny, kulturní dům, Krahulčí 

�14. duben
Musika Antiq, kostel sv. Jakuba, 
Chotěboř 

�15. duben
Svítání, folk, kino, Chotěboř, 19.00 
Kamil Střihavka s kapelou Lea-
ders, Národní dům, Třebíč, 20.00

�16. duben
Pavel Červinka, Jitka Soběhar-
tová a Josef Lecian, koncert, kos-
tel sv. Jakuba, Chotěboř, 18.00 

�18. duben
Vernisáž výstavy 210 let ochot-
nického divadla, zahájení vý-
stavy 145. výročí Velkého ohně 
a 135. výročí založení SDH v Pol-
né, Městské muzeum, Polná, 17.30 

�19. duben
Soutěž psů, NZŘ – ZVV1 a ZVV2 
v rámci ligy kraje Vysočina, areál 
u čističky, Třešť 
Když amatéři přicházejí, setká-
ní amatérských hudebních těles 
Vysočiny, restaurace v obci Štítné, 
16.00

�21. duben
Mystery of the dance, irská ta-
neční show, Divadlo Pasáž, Třebíč, 
19.00

�22. duben
Čeněk Pavlík – housle, Ivan Klán-
ský – klavír, kostel sv. Víta, Pelhři-
mov, 19.30

�23. duben
Nezmaři, Městské divadlo, Pelhři-
mov, 19.30

�25. a 26. duben
Noční prohlídky polenského hra-
du, Polná, 19.30 

�26. duben
Hana a Petr Ulrychovi se skupi-
nou Javory, Městské kulturní stře-
disko Beseda, Moravské Budějovice

�30. duben
Artemiss trio a Miroslav Etzler, 
Kamenný sál zámku, Třebíč, 18.00

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Socha má místo
Třebíč (kid) • Tyršovy sady 
v Třebíči budou mít novou domi-
nantu. Kraj s městem zde postaví 
dvoumetrovou sochu plukovní-
ka Josefa Jiřího Švece. Oslaví tak 
125. výročí narození a 90. úmr-
tí jedné z nejvýznamějších histo-
rických postav Vysočiny. Pískov-
covou sochu tvoří podle předlohy 
sochaře Jaroslava Šlezingra stu-
denti kamenické školy v Lipni-
ci nad Sázavou. Plukovník Švec, 
rodák z Čenkova u Třeště a uči-
tel z Třebíče, byl dobrovolníkem 
československých legií v Rusku 
a účastníkem bitvy u Zborova.

Stovky domů stále ohrožuje 
radioaktivní plyn radon
Vysočina (kid) • Už jen poslední 
rok mají lidé na Vysočině možnost 
získat peníze od státu na protirado-
nová opatření. 
Ta spočívají zejména v tom, že 

odborníci měřením zjistí, zda v ob-
jektu radioaktivní plyn radon je. 
Pokud se to potvrdí, mohou občané 
získat snadno dotaci 150.000 korun 
na stavební úpravy, která proniká-
ní radonu do domů a bytů zabrání. 
Podobně stát zaplatí tyto úpravy ve 
všech veřejných budovách a na ve-
řejných vodovodech. Zároveň na-
bízí prostřednictvím kraje pomoc 
při získání této dotace.   

Na Vysočině dosud prošlo měře-
ním 96 procent budov, u kterých je 
podezření na výskyt radonu. Sta-
vební úpravy má za sebou 597 by-
tů, 45 mateřských a základních 
škol, 121 veřejných vodovodů. Ty-
to práce už přišly na 122 milionů 
korun. 
Kraj ale stále eviduje 350 převáž-

ně domů a bytů, u kterých jsou na-
měřené hodnoty radonu alarmu-
jící, ale které dosud stavebními 
úpravami neprošly. Přitom jsou 
úpravy docela jednoduché a ne-
musí jít o zásah přímo do obýva-
ných prostor.

Bydlíte v některé z těchto obcí?
Havlíčkobrodsko: Lipnice n.S., Kouty • Jihlavsko: Batelov, Janštejn, Lhot-
ka, Mrákotín • Pelhřimovsko: Častrov, Hojanovice, Koberovice, Nový 
Rychnov, Počátky, Těšenov, Ústrašín, Miletín • Třebíčsko: Benetice, Budi-
šov, Čikov, Jesenice, Klučov, Kojetice, Mihoukovice, Nárameč, Okřešice, Přec-
kov, Pyšel, Rudíkov, Smrk, Svatoslav, Tasov, Trnava, Třebíč, Vaněč, Věstoňovi-
ce, Vladislav • Žďársko: Dolní Heřmanice, Chlumek, Lavičky, Měřín, Nedvě-
dice, Oslavička, Stránecká Zhoř, Šeborov, Uhřínov, Věchnov, Velká Losenice

Zajímejte se o radon!
Váš důležitý kontakt: Jaroslav Šmejkal, Krajský úřad kraje Vysočina, od-
bor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, pracoviště Jihlava, Sei-
fertova 24, telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

NÁŠ ZDRAVÝ KRAJ

Svůj svátek oslaví Země 22. 4. his-
toricky už po devětatřicáté. Od ro-
ku 1998 se do této kampaně zapo-
jují také členové Národní sítě Zdra-
vých měst. Vyjadřují tak podporu 
myšlence ochrany přírody a většího 
porozumění mezi člověkem a mod-
rou planetou. 
Historicky první kampaň pod názvem 
Den Země se konala 22. 4. 1970 
v USA. Její organizátoři tehdy po-
žadovali využívání obnovitelných 

zdrojů energie, recyklování materi-
álů a odpadů, odstranění chemiká-
lií, které ničí ozónovou vrstvu Země 
a podobně. Kampaň měla za cíl pro-
sadit otázku ochrany životního pro-
středí do politické diskuse a pod-
pořit veřejný zájem o tuto proble-
matiku.
Ze Zdravých měst kraje Vysočina se 
do letošní kampaně zapojí například 
Jihlava. Na oslavy Dne Země dne 22. 
4. 2008 od 9.00 do 17.00 v prostoru 

letního kina v Jihlavě (lesopark Heu-
los) je připraven zajímavý program 
pro děti i dospělé (soutěže, kvízy, ži-
vá zvířátka, skládání mozaiky z víček 
od PET lahví, kreslení barevnými kří-
dami, výstava fotografií, prezentace 
jednotlivých partnerů a další). 
O programech kampaní v dalších 
městech a obcích Zdravého kraje Vy-
sočina budou zveřejňovány informa-
ce na odkazu www.kr-vysocina.cz/
zdravykraj.

Mezinárodní kampaň Den Země

Měřín gratuloval 
jubilantce
Měřín (kid) • Už posté slavila své narozeniny 
Hermína Lázničková z Měřína. Velkou slávu si 
s jubilantkou užila celá obec a gratulovat přišel 
i soused Lázničkových – krajský radní Ivo Rohov-
ský (na snímku). Jak měsíčníku Kraj Vysočina ře-
kl syn oslavenkyně Karel, stoletá paní, která celý 
života vařila v místní škole, ještě docela nedávno 
jezdila po Měříně na svém kole a dodnes se aktiv-
ně o okolí zajímá.

Bertíci zaplatí vzdělání
Vysočina (kid) • Bezmála půl 
milionu korun připadlo osmi 
dětským domovům z Vysočiny 
v rámci rozdělování výtěžku le-
tošního ročníku celostátní cha-
ritativní akce S Bertíkem za dět-
ským úsměvem, kterou už osmým 
rokem organizuje Nadační fond 
Livie a Václava Klausových a síť 
prodejen Albert.
Peníze jsou určené především na 

vzdělání dětí a jejich osamostat-
nění a začlenění do společnos-
ti. „Za peníze z Bertíků budeme 
financovat školné pro naše děti. 
Jedna z dívek tak díky Bertíkům 
může studovat na jihlavské gra-
fické škole,“ přiblížil ředitel Dět-
ského domova v Humpolci Pavel 
Matoušek. 
Sbírka trvala od poloviny loňské-

ho listopadu až do 1. ledna a její 
slavnostní ukončení na Vysočině 
proběhlo v sídle kraje. „Byl jsem 
velmi mile překvapen, jaká velká 
vlna solidarity se zvedla mezi ob-
čany kraje Vysočina spolu s pro-
jektem Bertíci. Vyspělost společ-
nosti se pozná právě podle mí-
ry solidarity k těm, kteří pomoc 
opravdu potřebují,“ uvedl při této 
příležitosti první náměstek hejtma-
na Václav Kodet (KDU-ČSL).

Vyspělost společnosti se pozná podle solidarity s potřebnými, říká Václav 
Kodet. Foto: archiv kraje

Černá: Irské zkušenosti nám 
mohou prakticky pomoci

Vysočina/Irsko (kid) • Irové 
k čerpání peněz z EU přistoupi-
li od začátku jinak a můžeme tam 
získat neocenitelné rady a prak-
tické návody. 
S takovým závěrem se z pracov-

ní cesty do Irska vrátila náměstky-
ně hejtmana Marie Černá (SNK 
ED) a krajská radní Jana Fische-
rová (ODS). „Irové k evropským 
penězům přistoupili od počátku 
tak, že měli vlastní národní rozvo-
jový plán a dotace z Bruselu k ně-
mu jakoby přidávali. Český po-
stup je opačný – kvůli evropským 
dotacím tvoříme své plány. Irům 
se tedy nikdy nemohlo stát, že by 

nějaké evropské peníze nevyčer-
pali,“ řekla měsíčníku Kraj Vyso-
čina Marie Černá s tím, že i kvů-
li dobře připravenému národnímu 
rozvojovému plánu je dnešní Irsko 
moderní zemí, ve které se lidem 
dobře žije. „Počet obyvatel Irska 
se za posledních 10 let zvýšil o 20 
procent. Polovinu z toho tvoří Iro-
vé – emigranti, kteří se vrátili zpět 
do vlasti,“ dodala Černá. 
Na snímku zprava Jana Fische-

rová, Marie Černá a Viktor Jaroš 
a Marta Sargánková z Úřadu re-
gionální rady Jihovýchod při jed-
nání na irském ministerstvu do-
pravy.
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KULTURNÍ AKTIVITA
Brtnické kovadliny – 5. mezinárodní setkání uměleckých kovářů / Brt-
nice

Folkové prázdniny – 22. ročník festivalu / Náměšť nad Oslavou

Francouzsko-česká hudební akademie – mistrovské kurzy vážné 
hudby / Telč

Handball Help Cup 2007 / Havlíčkův Brod

Hasičský festival dechových hudeb a Dny záchranářů 2007 / Pel-
hřimov

Hrabalova ostře sledovaná Polná – 3. ročník divadelního festiva-
lu / Polná

Hračkobraní – 2. ročník festivalu hračky z přírodního materiálu / Kame-
nice nad Lipou

Jihlavský havířský průvod / Jihlava

Kulturní víkend Sněženska / Sněžné

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 2007 / Hav-
líčkův Brod

Mahler Jihlava 2007 – mezinárodní hudební festival / Jihlava

Mezinárodní festival dokumentárních filmů 2007 – 11. ročník / 
Jihlava

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského / Jaroměřice nad 
Rokytnou

Město je naše – dětský taneční muzikál TK Hotch-Potch / Jihlava

Novoříšské štrůdlování – 3. ročník soutěže o nejlepší štrůdl / No-
vá Říše

Pavučina – festival divadla a hudby / Brtnice

Pelhřimov – město rekordů – mezinárodní festival rekordů a kurio-
zit / Pelhřimov

Podzimní knižní veletrh – 17. ročník / Havlíčkův Brod

Postřižinské slavnosti / Dalešice

Prázdniny v Telči – 25. ročník festivalu nejen folkové hudby / Telč

Přibyslavské Nocturno 2007 – 7. ročník hudebního festivalu / Přiby-
slav

Rej noci svatojánské – 8. ročník festivalu / Lipnice nad Sázavou

Setkání na Podhorácku – 5. ročník folklorního festivalu / Velká Bíteš

Slámování – 11. ročník / Červená Řečice

Slavnosti žirovnického jednorožce – středověké městské slavnos-
ti / Žirovnice

Stamicovy slavnosti – hudební festival / Havlíčkův Brod

Tančírna Třešť / Třešť

Třešťské divadelní jaro / Třešť

White Stork – 6. bluegrassový festival / Luka nad Jihlavou

Zámostí – multižánrový hudební festival / Třebíč

PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Arnolec / celková obnova kaple

Brtnice (Panská Lhota) / obnova fasády kostela sv. Antonína Paduán-
ského

Brtnice / obnova zaniklého zahradního altánu v areálu rodného domu Jo-
sefa Hoffmanna

Častrov / Kabinet profesora Hrona - otevření Metánovského muzea

Dalečín / obnova fasády kostela sv. Jakuba

Dlouhá Brtnice / restaurování varhan v kostele sv. Václava 

Dolní Město, Loukov, Řečice / postupná obnova podlipnických kos-
telů 

Doupě / oprava střechy kaple na hradě Roštejn

Havlíčkův Brod / obnova fasády radnice

Havlíčkův Brod / Zmizelý Havlíčkův brod – část Na Louži (počítačový mo-
del navazující na digitalizaci Smetanova náměstí)

Humpolec / celková obnova tolerančního kostela

Humpolec / instalace indiánské expozice v  Muzeu Dr. A. Hrdličky 

Chotěboř / restaurování historických podlahových hodin

Jasenice / oprava kříže

Jihlava / Krása středověké plastiky – výstava gotických plastik v Muzeu 
Vysočiny Jihlava

Kámen / obnova fasády hradu Kámen 

Kamenice nad Lipou / otevření studijního depozitáře nábytku v zámku

Lipnice nad Sázavou / obnova schodiště Thurnovského paláce na 
hradě

Náměšť nad Oslavou / obnova zádlažby hlavního nádvoří zámku

Pelhřimov (Čakovice) / oprava kapličky

Pelhřimov / restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 

Polná / celková obnova interiéru kostela Nanebevzetí P. Marie

Rovečné / obnova fasády evangelického kostela

Telč / obnova fasády zámeckého pivovaru

Těchobuz / obnova márnice

Třebíč / dokončení obnovy střech věží baziliky sv. Prokopa

Úsobí / postupná obnova a záchrana zámku

Veselá / obnova kostela sv. Jakuba

Žďár nad Sázavou / rekonstrukce štukové výzdoby kostela sv. Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře

Žirovnice / zámecký špýchar - instalace expozice venkovských tradic a ře-
mesel

Vyberte si svého favorita ve dvou kategoriích:

Hlasujte pro nejlepší 
kulturní počin roku 2007

Letos pouze u nás, anebo na webu

Kraj Vysočina vyhlašuje už čtvrtý ročník veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za nejlepší kulturní po-
čin roku 2007. 
Až do 18. dubna můžete dát hlas svému favoritovi. Soutěž má dvě kategorie: kulturní aktivita a péče o kulturní dě-
dictví. V každé kategorii mezi sebou soupeří 30 kulturních počinů. Novinkou letošního ročníku je, že se u obou kate-
gorií můžete na webových stránkách dozvědět stručné informace o konkrétních kulturních aktivitách a památkách. 
Zároveň je ke každé aktivitě či památce připojena ilustrační fotografie, která přiblíží atmosféru jednotlivých akcí.

Jak na to?
1. Nejjednodušší je navštívit www.kr-vysocina.cz a hlasovat prostřednictvím webového formuláře.
2. Nemáte internet? Nevadí! Na této stránce jsou dva anketní lístky. Vyplňte je a odešlete na adresu: Krajský úřad 

kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, obálku označte heslem Zlatá jeřabi-
na.

3. Pozor! Platné hlasy jsou pouze originály z měsíčníku Kraj Vysočina a z webového formuláře.

A co je nejlepší – vylosovaní hlasující získají cenné knihy o našem kraji z Edice Vysočiny.
Už 13. května se dozvíte, jak zrovna váš favorit uspěl. Krajské zastupitelstvo vyhlásí výsledky ankety a slavnostní ve-
čer s předáním cen pak proběhne 30. května v Horáckém divadle Jihlava.
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