
Vítězí rozum
O rozvoj Dukovan 
usiluje nejen Vysočina, 
hlásí se k němu 
i vláda a ministerstvo 
průmyslu. strana 2

Oprava silnice
Začíná oprava silnice 
z Brtnice do Zašovic. 
Podívejte se, kudy se dá 
objet.
  strana 3

Už je čisto
Průmyslové jedy 
z bývalého lomu 
u Rychnova zmizely. 
Lidé ocenili práci 
městyse i kraje. strana 6
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STALO SE

ZÁVOD TRAKTORŮ

Štoky (kid) • Konec června pa-
třil ve Štokách na Havlíčkobrod-
sku nejrůznějším zahradním a pol-
ním samohybům. Vysočina je ta-
kových domácích pomocníků pl-
ná – skoro každý zde má zahradu, 
zahrádku, pole či les a malé trak-
tory jsou nenahraditelnou a vlast-
ně nezbytnou součástí vozového 
parku chalupy. 
Nápad uspořádat závody a pře-
hlídku traktůrků se ve Štokách 
zrodil už loni, takže je dnes Trakto-
riáda už tradičním počinem. Stro-
je letos na závodní trati sledovaly 
stovky nadšených diváků.

Odborníci tvrdí, že likvidace 
skládky může přijít až na 400 mi-
lionů korun. Pokud se vládě po-
daří skládku koupit, likvidace za-
čne už příští rok. Martin Bursík 
v Pozďátkách řekl, že stát převez-
me stoprocentní garanci finan-
cování likvidace s tím, že peníze 
buď sežene z Bruselu, může je ta-

ké dát přímo ze státního rozpoč-
tu anebo z rozpočtu státního pod-
niku Diamo. Kraj ani obec by tak 
práce neměly stát žádné peníze. 
Skládka v Pozlátkách je nejváž-

nější přímou ekologickou hroz-
bou na Vysočině. Na rozdíl od 
všech ostatních ji přitom Vyso-
čina nezdědila po komunistickém 

režimu. Její dramatická historie 
se začala psát v roce 1994, kdy 
na ni vlastník začal ukládat ne-
známé chemikálie, včetně 10.000 
tun zelené skalice. Ihned poté za-
čala skládka prosakovat a do pod-
zemních vod i potoků dnes prou-
dí kyselina sírová, těžké kovy a 
další nebezpečné jedy. Po krachu 

vlastníka skládky ji správce kon-
kursní podstaty prodal součas-
nému majiteli. Ten měl v úmys-
lu vybudovat na místě zpracova-
telský závod a další skládku, jeho 
záměr ale neprošel přes posuzo-
vání vlivu na životní prostředí. 
Dnes je celý areál opuštěný a če-

ká na další rozhodnutí.

Kraj pomohl památce UNESCO
Žďár nad Sázavou (kid) • Kraj-
ští radní poslali 200 tisíc korun 
Národnímu památkovému ústa-
vu na opravy střechy kostela na 
Zelené hoře ve Žďáru nad Sáza-
vou, kterou zčásti poničila vich-
řice. 
„Vedl nás k tomu zájem zabrá-

nit dalšímu nárůstu vzniklých 
škod, který kvůli odkrytí stře-
chy památce UNESCO akutně 
hrozí,“ uvedl hejtman Vysoči-
ny Miloš Vystrčil (ODS) po mi-
mořádném zasedání rady, kte-
rá o poskytnutí pomoci rozhod-
la. Smršť na kostele zničila asi 
pětinu střechy, vítr strhnul i část 
trámů z krovu. Vzhledem k to-
mu, že teprve před několika týd-
ny skončila dlouhá rekonstrukce 
kopule hlavní lodi kostela, hro-
zily při průtazích opravy střechy 
nenahraditelné škody.

Kromě této jednorázové pomoci kraj každý rok přispívá Žďáru nad Sázavou na památku UNESCO jedním milionem 
korun.. Foto: archiv kraje

PozďátkyPozďátky odstraní stát odstraní státPozďátkyPozďátky odstraní stát odstraní stát

Pozďátky (kid) • Skládku v Pozďátkách odkoupí 
a zlikviduje stát. Přímo na místě se k tomu 
zavázali ministři průmyslu a životního prostředí 
Martin Říman (ODS) a Martin Bursík (SZ) 
a také premiér Mirek Topolánek (ODS). Už 
do září se má stát dohodnout se současným 
vlastníkem o podmínkách prodeje. Lidé v okolí 
tak mají po dlouhých letech jistotu, že se s jedy 
začne dít konečně něco jiného než plané sliby.

Mirek Topolánek si jedovou jámu prohlédl skutečně zblízka. Foto: archiv kraje

Každý, kdo dnes projíždí Vysočinou, se musí obrnit trpělivostí. Vrcholí totiž 
nejrozsáhlejší opravy silnic v dějinách našeho kraje. Uzavřené úseky, ob-
jížďky, projízdné pruhy, kde dopravu řídí semafory. Téměř na každé klíčo-
vé silnici Vysočiny.
Kraj dává stovky milionů korun na to, aby silnice byly širší, rovnější a hlad-
ší. A to hlavně v těch úsecích, kde nás, motoristů, projíždí hodně. Není to 
jen věc řidičského pohodlí. Rychlá a bezpečná doprava znamená ekono-
mické úspory pro firmy i jednotlivce a hlavně a především jistotu, že se 
z našich cest vrátíme celí, živí a zdraví. 
V poslední době se o bezpečí na silnicích mluví hodně. Většinový názor ří-
ká, že jej zvýší represe. To znamená vysoké pokuty, měření v obcích, tvr-
dé bodové hodnocení a rozsáhlé policejní akce. Já na takový názor říkám: 
možná máte pravdu, ale jsem spíše pevně přesvědčen tom, že bezpeč-
ná silnice znamená opravená silnice se zřetelným dopravním značením 
a přehlednými křižovatkami. Proto jsme se na kraji snažili opravit těch sil-
nic Vysočiny opravdu hodně. 
Když jsme opravy začali chystat, velmi dobře jsem si uvědomoval, co to ve 
vrcholné sezóně bude znamenat. Každý den se proto snažím získat infor-
mace o tom, co se na silničních stavbách děje. Kdykoliv mi to čas dovo-
lí, jedu se tam podívat, posílám tam naše lidi z úřadu, anebo vedení stav-
by alespoň telefonuji. To neří- kám proto, abych se nějak 
pochlubil. To říkám proto, že mi záleží na tom, aby sil-
nice byly spravené rych- le a včas.
Otevřeně od počátku kaž- dému vysvětluji, že to-
to léto nebude pro nás řidiče jednoduché. Je 
třeba dávat úzkostně po- zor a snažit se staveb-
ním firmám co nejméně překážet. Věřte mi, že 
co jsem zatím viděl, pracují opravdu pocti-
vě a snaží se dílo odvést 
dobře.
Odměnou nám 
všem bude, že 
už za rok tou-
to dobou po-
jedeme Vyso-
činou poho-
dlněji a bez-
pečněji. A to 
za ten letoš-
ní mumraj 
stojí, co ří-
káte?

Václav Kodet
náměstek 
hejtmana
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Ukrajinci navštívili sociální ústavy
Vysočina (en, kid) • Spolupráce 
Vysočiny a Zakarpatské Ukraji-
ny dostává další konkrétní podo-
bu. Ředitelé sociálních zařízení ze 
Zakarpatí přijeli v minulém týd-
nu na Vysočinu, aby si prohlédli 
místní sociální zařízení, blíže se 
seznámili s fungováním sociální-
ho systému v kraji a domluvili se 
na dalších společných aktivitách.
Delegace vedená vedoucím od-

boru sociálních věcí Zakarpat-
ské oblasti Ukrajiny Viktorem Va-

syljovyčem Macolou během své 
čtyřdenní cesty navštívila krajský 
úřad, kde jednala s představiteli 
kraje, a také si prohlédla a sezná-
mila se s fungováním některých 
sociálních zařízení – Domov dů-
chodců Koutkova v Třebíči, Dia-
gnostický ústav Černovice, Ústav 
sociální péče pro mentálně posti-
žené Těchobuz a Domov důchod-
ců Proseč u Pošné. Na programu 
byla i návštěva Nemocnice Třebíč 
a zdravotnické záchranné služby.

Nejlepší sestrou je Šárka Jurková

„Práce na očním oddělení zna-
mená především péči o lidi. 
Svých pacientů si vážím a největ-
ší radost mám, když odchází spo-
kojeni a s úsměvem,“ řekla krátce 
po vyhlášení Šárka Jurková. 
„Stále se bavíme o technickém 

stavu a vybavení našich nemoc-
nic, ale současně si uvědomuje-
me, že kvalitu krajských nemoc-

nic dělají hlavně lidé, kteří v nich 
poskytují zdravotní péči. Dnešní 
ocenění chápu jako velké podě-
kování a ocenění práce všech ses-
třiček, jejichž povolání je jakousi 
páteří našich nemocnic,“ prohlásil 
při předávání ceny hejtman Vyso-
činy Miloš Vystrčil (ODS). 
Nemocnice Jihlava, která s anke-

tou začala na Vysočině jako prv-

ní, v ní bude pokračovat i další-
mi ročníky. „Ankety tohoto druhu 
chápeme jako motivaci. Pro veřej-
nost, aby si více všímala naší prá-
ce a hodnotila ji, a zároveň i pro 

pracovníky nemocnice. Zvažuje-
me modifikaci ankety tak, aby no-
minace postihly celou škálu pro-
fesí v naší nemocnici,“ řekl ředi-
tel nemocnice Martin Šuma.

Jihlava (kid) • Nejlepší zdravotní sestrou jihlavské 
nemocnice je Šárka Jurková z očního oddělení. 
Zvítězila v prvním ročníku ankety, kterou 
nemocnice pořádala a ve které hlasovali pacienti 
i zaměstnanci.

Jak bude vypadat spolupráce se 
Zakarpatím v sociální oblasti:

• oboustranné odborné stáže pracovníků ze zařízení pro zdravotně posti-
žené a ze zařízení pro seniory

• zapojení jednoho zařízení ze Zakarpatské oblasti do již aktivně probíha-
jící spolupráce se zahraničními partnery ÚSPMP Těchobuz ze Slovenska 
a Polska

• příprava zářijového koncertu v Horáckém divadle Jihlava ve prospěch 
Ústavu sociální péče v Ture Remetě s cílem zlepšit jeho věcné vybavení

Vysočina (oč, kid) • Kostel sva-
tého Jakuba Většího v Jihlavě 
a kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Polné jsou od července ná-
rodními kulturními památkami. 
Rozšířily tak řady takových pa-
mátek na Vysočině na deset. 
Kostel svatého Jakuba je monu-

mentální gotická stavba s přístav-
bou barokní kaple Panny Marie 
Bolestné a kostel v Polné je nej-
větší barokní stavbou svého druhu 
na Moravě. Národními kulturní-

mi památkami, tedy stavbami po-
žívajícími nejvyšší ochrany státu 
jsou na Vysočině ještě kostel sva-
tého Jana Nepomuckého na Ze-
lené Hoře ve Žďáře nad Sázavou, 
zámky v Telči, Jaroměřicích nad 
Rokytnou a Náměšti nad Oslavou, 
zřícenina hradu Lipnice nad Sáza-
vou nebo bývalý klášter (dnes zá-
mek) s bazilikou svatého Prokopa 
a židovský hřbitov v Třebíči a rod-
ný dům Karla Havlíčka Borovské-
ho v Havlíčkově Borové.

K národním památkám 
přibyly nově dva kostely

Jihlava (kid) • Už v září by mě-
ly být první výsledky nezávis-
lého měření množství škodlivin 
v ovzduší Jihlavy. Vyplývá to ze 
smlouvy, kterou s Českým hydro-
meteorologickým ústavem Brno 
a brněnským zdravotním ústavem 
podepsal náměstek hejtmana pro 
životní prostředí Pavel Hájek.
Na měření kvality bylo vypsá-

no výběrové řízení, jehož hlavní-
mi kritérii byla nezávislost a přís-
ná odborná způsobilost. Popr-
vé tak dojde k dlouhodobějšímu 
a podrobnějšímu zkoumání kva-
lity ovzduší v okolí průmyslové 
zóny v Jihlavě a následně k po-
souzení dopadů množství znečiš-
ťujících látek v ovzduší na lidské 
zdraví. Ve sledované oblasti, pře-
sahující území města Jihlavy, bu-
de hodnocen rovněž vliv dopravy, 
šíření pachových látek, dále bu-
de zpracována rozptylová studie 
a studie hodnocení zdravotních 

rizik. Náklady převýší čtyři mili-
ony korun, tři čtvrtiny zaplatí kraj 
a čtvrtinu město. 
V den podepsání smlouvy popr-

vé jednala odborná skupina, slo-
žená ze zástupců kraje Vysoči-
na, statutárního města Jihlavy, 
Krajské hygienické stanice kra-
je Vysočina a zástupce veřejnos-
ti – občanského sdružení Arnika. 
Při jednání byla vybrána místa, 
kde se bude kvalita ovzduší mě-
řit. „Celkem jde o 11 míst. Mě-
ření bude probíhat např. na ulici 
Kolárova, Demlova, v Henčově, 
v Herolticích, na Červeném Kří-
ži, ale také v centru města,“ uve-
dl Pavel Hájek. Odborná skupina 
bude sledovat plnění zakázky po 
celý rok a bude hodnotit jednotli-
vá dílčí plnění studie. První část 
výsledků by měla být k dispozi-
ci v září tohoto roku. Kompletní 
výsledky studie budou k dispozi-
ci nejdříve po 15 měsících.

Čistotu jihlavského vzduchu 
prověří opakované měření

Vysočina/Brusel (kid) • Od kon-
ce září se v bruselské kanceláři 
Vysočiny začnou střídat stážis-
té – studenti Vysoké školy poly-
technické v Jihlavě.
Studenti tak budou mít jedi-

nečnou možnost získat praktic-
ké pracovní zkušenosti ze zahra-
ničí, zároveň však v přímé vaz-
bě na náš kraj. Stáže studentů 
budou financované z evropské-
ho programu ERASMUS, kte-
rý umožňuje kromě studijních 
i pracovní stáže. Každý student 
vybraný na základě výběrové-
ho řízení Vysoké školy poly-
technické Jihlava stráví v Bruse-
lu tři měsíce. Za tuto dobu by se 
měl alespoň obecně zorientovat 
v evropské problematice v rámci 

agendy bruselské kanceláře kra-
je Vysočina a prohloubit znalost 
angličtiny a případně francouz-
štiny.
„Kancelář v Bruselu je konci-

povaná pro dvě osoby a byla by 
škoda volného místa nevyužít, 
zvlášť když lze stážisty financo-
vat z evropských peněz. Pro stu-
denty to bude výborná pracov-
ní i životní zkušenost a kancelář 
bude mít pomocnou sílu v ná-
ročném roce 2009, v jehož první 
polovině bude Česká republika 
předsedat Evropské unii. Je tře-
ba využít pozornosti, která bude 
obecně na Česko soustředěna, ke 
zviditelnění našeho kraje,“ dopl-
nila zástupkyně Vysočiny v Bru-
selu Markéta Heřmanová.

Kraj bude od září vysílat 
do Bruselu studenty

Šárka Jurková přijímá gratulaci náměstka hejtmana Pavla Hájka. Foto: ar-
chiv kraje

NEJLEPŠÍ SESTRY JIHLAVSKÉ NEMOCNICE
Šárka Jurková oční oddělení
Simona Hájková dětské oddělení
Hana Hladíková chirurgická ambulance
Vladimíra Šimonová oční oddělení
Ivana Francová kožní oddělení
Ivana Marešová dětské oddělení

Krajský radní pro sociální věci Jiří Vondráček vítá Viktora Vasyljovyče Ma-
colu v sídle kraje. Foto: archiv kraje

Lidé volají po rozvoji Dukovan
Dukovany (kid) • Ne-
být zeleného zákazu 
v koaliční smlouvě, pro-
dloužení životnosti 
a dalšímu rozšiřování 
jaderné elektrárny v Du-
kovanech by nic nestálo 
v cestě. Vyplynulo to ze 
setkání premiéra Mirka 
Topolánka (ODS) se 
starosty obcí z okolí 
Dukovan.
„Současná vláda nemá mandát 

dělat v jaderné energetice žádné 
nevratné kroky a my je neudělá-
me,“ řekl Topolánek starostům. Ti 
přitom po prodloužení životnosti 
elektrárny volají a přidali se k nim 
i krajští zastupitelé napříč politic-
kým spektrem. Výzvu vládě, aby 
se jadernou energetikou a s ní sou-
visejícím provozem jaderné elek-
trárny na Vysočině začala zabý-
vat, starostové i krajští zastupitelé 
odeslali už na jaře.
Koaliční smlouva současné vlá-

dy přímo zakazuje dostavbu dal-
ších bloků v jaderných elektrár-
nách. Zákaz je přitom podmínkou 
zelených. 
Naopak představitelé obcí z Vy-

sočiny a krajské zastupitelstvo, 
kteří jadernou elektrárnu podporu-
jí, argumentují především zaměst-
naností v regionu, ekonomickou 
sítí, která se na existenci elektrár-
ny navázala, a také potřebou čis-
té elektrické energie v budoucnu. 
Česká republika totiž zvládne vy-

rábět elektřinu sama pro sebe už 
jen do roku 2012 až 2015 v přípa-
dě, že nerozšíří svoji výrobu. Zá-
roveň tlak Evropské unie přikazu-
je vyrábět energii stále čistěji – ná-
kup takzvaných emisních povole-
nek, neboli pokuty za znečišťování, 
stále více zatěžuje výrobce, přene-
seně pak spotřebitele a stává se te-
dy další spotřební daní. Čistá ja-
derná energie je tak východiskem 
nejen pro Českou republiku, ale 
pro všechny evropské země. 
Pro prodloužení životnosti a roz-

šíření jaderné elektrárny v Du-
kovanech jsou všechny politické 
strany v krajském zastupitelstvu. 

Pro usnesení, které vládu vyzý-
vá k řešení tohoto problému, jed-
nomyslně hlasovali všichni před-
stavitelé ODS, ČSSD, KDU-ČSL, 
KSČM i SNK.  
K prodloužení životnosti a rozší-

ření Dukovan se během návštěvy 
premiéra veřejně přihlásil i minis-
tr průmyslu Martin Říman (ODS). 
„Česká energetika stojí na mi-
xu jádra a uhlí a vzhledem k pro-
blémům s těžbou uhlí a emisními 

povolenkami pro uhelné elektrár-
ny, které zdražují výrobu energie 
v uhelných elektrárnách, se jeví 
jako potřebné posílit význam ja-
derné energetiky,“ uvedl v rozho-
voru pro časopis Týden Martin Ří-
man a dále dodal: „V horizontu 
dvaceti let je reálné, že se takzva-
ně dostaví už původně plánované 
další dva bloky Temelína a přista-
ví se jeden nebo dva bloky v Du-
kovanech.“

Premiér Mirek Topolánek ve velínu dukovanské elektrárny. Foto: archiv kraje

Historická data Jaderné elektrárny Dukovany: 
1974 zahájení stavby • 1985 první blok v provozu 

• 1987 v provozu zatím poslední, čtvrtý blok

Policisté hledají nové kolegy
Vysočina (kid) • Se zřízením 
krajského policejního ředitelství 
na Vysočině přibude u policie 
spousta nových pracovních míst. 
Policisté tak hledají nové kolegy 
už dnes.
„S výhledem dvou až tří let bude 

potřeba nových sil opravdu citel-
ná. Proto jsme na Vysočině navá-
zali na celostátní kampaň. Máme 
k dispozici brožury, letáky a dojde 
i na další formy propagace,“ říká 
mluvčí jihlavského policejního ře-
ditelství Jaroslava Slavíková. Poli-
cistou se může stát každý, komu je 
více než 18 let, má maturitu a čis-
tý trestní rejstřík a projde přijíma-
cím řízením. To se skládá z fyzic-
kých testů a zdravotní prohlídky, 
včetně psychologického vyšetře-
ní. Je to poměrně náročný proces, 
trvá i tři měsíce. 

Nově přijatý policista už je prak-
ticky ve službě – dostává plat, ale 
na svoji budoucí práci se připra-
vuje v policejní škole. Ta je také 
v Jihlavě a novopečený policej-
ní inspektor stráví přípravou na 
službu devět měsíců. 
Policista pak může pracovat 

u pořádkové, dopravní či krimi-
nální policie. „Zároveň může dál 
studovat na policejní akademii, 
která dnes nabízí bakalářské, ma-
gisterské i doktorské studium,“ 
popsala Slavíková. Výhodou prá-
ce u policie je stabilní, poměrně 
dobře zaplacené povolání s řadou 
dalších sociálních výhod. Je to 
avšak práce ve služebním pomě-
ru a to na druhou stranu zname-
ná, že je policista vázán i mimo 
službu řadou povinností a ome-
zení.

Podmínky pro přijetí k policii: občanství České republiky • věk nad 18 let • 
bezúhonnost • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou • fyzická, zdravotní 
a osobnostní způsobilost • žádné členství v politické straně nebo hnutí • žádná 

podnikatelská činnost včetně členství v řídících a dozorčích orgánech firem
Podrobnosti a formuláře žádosti o přijetí: www.policie.cz
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„Silnici rozšíří o tři metry na 9,5 
metru, narovnají zatáčky, odstra-
ní i prudké kopce,“ říká náměstek 
hejtman pro dopravu Václav Kodet 
(KDU-ČSL). V praxi to znamená, 
že v tom úseku postaví úplně no-
vou silnici, včetně desetimetrové-
ho náspu, zářezu do vrcholu kop-
ce a padesátimetrového tunelu pro 
volný pohyb zvířat pod silnicí. 
Stavba bude stát 175 milionů ko-

run, z toho zaplatí 85 procent Bru-
sel a po 7,5 procentech státní roz-
počet a kraj. 
Úsek bude uzavřený více než rok. 

„Zhotovitel díla nás ubezpečil, že 

průjezd dopravní obsluze bude pro 
obce na trase stavby umožněn. Vý-
jimka se týká především autobu-
sů, vozidel obyvatel přilehlých ob-
cí, zásobování a zásahů záchranné-
ho systému,“ vyjmenoval Václav 
Kodet a dodal: „Na rekonstrukci 
úseku Brtnice–Za-
šovice bude v ro-
ce 2010 navazovat 
rekonstrukce úse-
ku Příseka–Brtnice. Ve fázi příprav 
je dále úsek Zašovice–Okříšky, ob-
chvat Příseky a jednání pokračují 
i v řešení dopravní situace v Brtni-
ci a v Okříškách.“

Silnice na Třebíč bude širší

Vyhlášení v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou. U mikrofonu krajský radní Jaroslav Hulák. Foto: archiv kraje

Brtnice (kid) • Začaly práce na rozšiřování 
dalšího úseku silnice Třebíč–Jihlava, tentokrát 
mezi Brtnicí a Zašovicemi. Úsek dlouhý asi pět 
kilometrů budou stavebníci upravovat více než 
rok, až do října 2009.

Vysočina, Dolní Rakousko (jis, 
kid) • Na Dolnorakouskou zem-
skou výstavu bude návštěvníky 
lákat televizní spot. V pozvání 
na Vysočinu se objeví i náměs-
tí Zachariáše z Hradce a zámek 

v Telči. Právě zde se totiž popr-
vé v historii zemské výstavy ob-
jeví část expozic. 
Dolnorakouská zemská výstava 

se bude konat v roce 2009 v ra-
kouských městech Horn a Raabs 
a společně s nimi i na Vysočině. 
Rakouská televize ORF připra-
vuje na přelom letošního roku 
rozsáhlou informační kampaň, 
ve které bude Telč představena 
jako jedno ze tří míst výstavy. 
„Telč má jedinečnou šanci uká-
zat své přednosti rakouským tu-
ristům, kraj pak představit své 
regionální atraktivity. Je to pro 
nás výzva, které si vážíme. Do-
stali jsme jedinečnou možnost 
předvést nejen poklady a kul-
turu našeho regionu, ale poznat 
lépe i kulturu Dolního Rakous-
ka,“ uvedl při natáčení spotu 
hejtman Vysočiny Miloš Vystr-
čil (ODS).

Telč bude v rakouské TV

Hejtman Miloš Vystrčil v Telči ve 
společnosti štábu rakouské ORF. 
Foto: archiv kraje

Kraj ocenil talentované studenty

Cenu rozdělila krajská rada 
a dalším 34 studentům přizna-
la i Stipendium Vysočiny. No-
minační komise letos vybíra-
la adepty na cenu Talent Vysoči-
ny a Stipendium Vysočiny 2008 
z celkového počtu 97 návrhů. 44 
oceněných si mezi sebe rozdělí 
stipendia ve výši 202.000 korun. 

V každé kategorii byli zvlášť oce-
něni žáci základních škol a zvlášť 
studenti středních škol. Od věko-
vé kategorie se odvíjí i výše sti-
pendií.
Od roku 2003, kdy byla oceně-

ní poprvé vyhlášena, se mezi no-
minovanými objevilo 643 jmen 
(bylo zasláno celkem 643 návr-

hů a z toho bylo 245 oceněno). 
Některá se objevují pravidelně 
(například fenomenální hudeb-
ník Walter Hofbauer ze Základní 
umělecké školy Jihlava), někte-
rá jména už kopírují i zápisy svě-
tových podniků (například talen-
tovaná Andrea Jirků – studentka 
Gymnázia Vincence Makovské-
ho se sportovními třídami Nové 
Město na Moravě, která si pravi-
delně připisuje rychlobruslařské 
úspěchy na evropských i světo-
vých závodech).

Jakub 
Krásenský

Vítěz krajského kola olympiády v českém jazyce, postoupil do celostátního kola. V celostátním ko-
le soutěže v německém jazyce získal 2. místo. Svůj talent uplatňuje i v přírodních vědách – v ma-
tematice a fyzice. Gymnázium Jihlava

Zuzana 
Klusáčková

Flétnistka, orientační běžkyně, účastnice soutěží ve fyzice a ekologii a znalkyně ruštiny. Vítězka 
okresního i celostátního kola olympiády v ruském jazyce, účastnice mezinárodní soutěže v Mosk-
vě. Gymnázium Třebíč

Nikol 
Kokrdová

Akordeonistka, držitelka dvou prvních míst v celostátních soutěžích ZUŠ v Teplicích, kde získala 
i absolutní vítězství. Letos účinkovala již na 74 koncertech. Základní umělecká škola, Havlíčkův 
Brod, Smetanovo nám. 31

Daniela 
Dokulilová

Violoncellistka, letos po vítězství v krajském kole získala 2. místo v ústředním kole soutěže v Li-
berci. Základní umělecká škola Jihlava

Marek 
Šimkovský

Programování a tvorba webových stránek. Spolupracuje se společností Microsoft ČR, píše odbor-
né články do TechNet Flash a publikuje v TechNet Blogu. Vytváří grafiku pro Microsoft, je tvůrcem 
celé řady webových stránek. Je členem soutěžního týmu, který zvítězil v celostátní soutěži webem 
www.solarnienergie.net. Gymnázium Žďár nad Sázavou

Ondřej 
Tomšů

Stavebnictví – urbanistické studie, architektonické návrhy, technická řešení i rozpočty staveb. 
S prací EXTRAVAGANCE – bytový dům obsadil 1 . místo na celostátní vědecko-odborné konferen-
ci studentů středních škol. S prací Na Císařské louce vyhrál krajské kolo SOČ a postoupil do ná-
rodního kola. Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, 
Jihlavská 628

Tomáš 
Koutný

Velmi úspěšný řešitel zeměpisné olympiády. Vítěz okresního a krajského kola. Na celostátním ko-
le zeměpisné olympiády získal stejně jako v loňském roce 2. místo. 2. místo získal v krajském ko-
le chemické olympiády a účastnil se i fyzikální olympiády. Cenu Talent Vysočiny získal již v loň-
ském roce. Gymnázium Třebíč

Tomáš 
Pejchal

Kosmonautika a astronomie. Loni zvítězil v konkurzu Internacional Space Camp a jako jediný zá-
stupce ČR byl vybrán na Mezinárodní kosmický kemp pořádaný v Space Rocket Centru v Hunt-
sville v Alabamě. Letos byl vybrán mezi 10 studentů z celého světa na European Space Camp po-
řádaný Evropskou vesmírnou agenturou. Organizuje a účastní se celé řady projektů zaměřených 
na kosmonautiku a astronomii. Gymnázium Žďár nad Sázavou

Miloš 
Kadlec

Lyžař, severská kombinace a skok na lyžích. Loni v severské kombinaci vybojoval 2. místo na let-
ním mistrovství ČR a 6. místo na zimním. Největších úspěchů ale dosáhl ve skoku na lyžích. Stal se 
dorosteneckým mistrem ČR a především mistrem světa v kategorii žáků v polském Zakopaném. 
Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Šárka 
Bockschneide-
rová

Aerobic a fitness, soutěžící i trenérka. Je členkou týmu, který je mistrem ČR ve sportovním aero-
biku z letošního dubna a především je mistryní světa ve Fitness Teams z října 2007 z Bělehradu. 
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

Vysočina (jis, kid) • Talent Vysočiny. Takovým 
titulem se může od konce školního roku honosit 
další deset žáků a studentů z našeho kraje.

V Humpolci je podnikání nejsnazší
Humpolec (jis, kid) • Nejlepší 
místo pro podnikání je na Vyso-
čině Humpolec. Vyplývá to z vý-
sledků krajského kola soutěže 
Město pro byznys, kterou společ-
ně s agenturou Bison & Rose vy-
hlásil týdeník Ekonom. 
„Je to významné ocenění, kte-

rého si nesmírně vážíme, a ur-
čitě to bude dalším podkladem 
pro zamyšlení ohledně zkvalitně-
ní všech sledovaných jevů,“ řekl 
při přebírání ceny starosta Hum-
polce Jiří Kučera (ODS). I když 
by se Humpolci hodilo zlepšit 
například pracovní trh, ve větši-
ně z šesti sledovaných kategorií 
si vedl velmi dobře a vynikl tak 
nad druhým Žďárem nad Sáza-
vou i krajskou metropolí Jihla-
vou. 
Nejzásadnější výhodou pro 

humpolecké podnikatele je kva-
litní infrastruktura s více než dob-
rým napojením na českou dálnič-
ní síť. Také samotní představite-
lé byznysu si poměry v Humpolci 
pochvalují. „Komunikace s pod-
nikateli je tady skvělá už něko-
lik let a myslím si, že funguje ke 
spokojenosti obou stran,“ dodal 
Kučera. 
Druhým nejvýše hodnoceným 

městem s velmi dobře rozvinu-
tým podnikatelským prostředním 
a nízkými cenami sledovaných 
položek je Žďár nad Sázavou, za 
kterým v těsném závěsu skončila 
třetí Jihlava. Velmi dobře se pod-
nikatelé vyjadřovali i o čtvrtém 
Velkém Meziříčí a dobré hodno-
cení si zasloužila i veřejná sprá-
va v Pacově, který se umístil ja-
ko pátý.

Starosta Humpolce Jiří Kučera převzal ocenění za první místo v krajském 
kole soutěže Město pro byznys. Foto: archiv kraje

Kudy objet zavřený úsek Brtnice–Zašovice
Nákladní auta: Jihlava–Markvartice, Kasárna po sil. I/38, dále Markvartice, 

Kasárna–Třebíč po sil. I/23, délka 49 km (pů-
vodně 42 km)

Osobní auta: Brtnice–Kněžice–Zašovice po sil. II/403 
a II/402, délka 15 km (původně 7 km)

!!! NEZAPOMEŇTE !!!
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do 31. 

prosince 2003 musí jejich držitelé vyměnit. Žádost o vydání 
nového občanského průkazu musí občané předložit nejpozději do 

30. listopadu tohoto roku. Za tuto výměnu se nevybírá správní 
poplatek.

Žádost o vydání občanského průkazu se podává osobně 
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo 

matričního úřadu. 
Předložením žádosti a dokladů může občan pověřit svého 
zástupce na základě plné moci. Tiskopisy žádostí o vydání 

občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech.

Při podání žádosti o občanský průkaz je občan povinen předložit:
• dosavadní občanský průkaz

• jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné 
podobě občana

• doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského 
průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné 
k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti 
s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo 

v evidenci občanských průkazů
• vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu

Vyhotovený občanský průkaz si občan může převzít u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností nebo u matričního úřadu, 
který si uvedl do žádosti o vydání občanského průkazu. Pokud 
neuvedl konkrétní úřad, je jeho povinností si převzít občanský 

průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
příslušného pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).

Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 
1936 a kteří mají ve svých občanských průkazech vyznačenu 

dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez 
omezení“.



Koupím
byt nebo dům,

platím hotově!!!
tel: 776 81 41 41
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www.tsbohemia.czT.S.Bohemia a.s.

BARBONE PICOLO
14.830 Kč VČ. DPH 17.647

BARBONE FÉNIX NEJLEVNĚJŠÍ POČÍTAČ
BARBONE NA TRHU!

Procesor:  INTEL CELERON 1,80GHz (512/800),
Základní deska: GIGABYTE 945GCM-S2L i945GC 
s775,VGA,DDR2,4xSATA2,GLAN,PCIx,mATX, 
Paměti: DDR2 1024MB 667 TRANSCEND,
Grafická karta: integrovaná,
Pevný disk: 160GB SATAII/300 8MB 7200 ot./min, 
DVD-RW: LG GSA-H58N, 
Klávesnice, myš, uživatelská příručka. 

Objednávací kód: 9344086

NOVINKA! 12,1” notebook Barbone!
Chipset: Intel 965PM, 
Procesor: INTEL Core 2 Duo T7250 2,0GHz , 
Paměti: 2048 MB 667 Mhz, 
Grafická karta: Intel X3100, 
Pevný disk: 120GB 2,5‘‘ SATA 5400RPM 8MB, 
LCD: 12,1‘‘, WXGA (1280 x 800),  Glare, 
Mechanika Super Multi DVD RW, čtečka 
paměťových karet, fire-Wire IEEE 1394, 
VGA out, 3x USB2.0 , 
Wireless: B/G (54Mbit), 
Bluetooth: 2.0 + EDR
Objednávací kódy: 1133302-žlutý, 1133304-modrý,
1133306-zelený, 1133308-černý, 1133310-růžový3.719 Kč  VČ. DPH 4.425 

R.Havelky 4860/4, Jihlava   Tel.: 585 157 494  jihlava@tsbohemia.cz
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Nabízíme to, co hledáte
10 000 až 130 000 Kč
vyřízení na první schůzce

měsíční splátky • žádné poplatky

Telefon: 731 931 238
www.financni-sluzby.cz

SC 72223/1

TERAČ s.r.o., Havlíčkovo nám. 152, 591 01 Žďár nad Sázavou

TERAČ s.r.o.

Rodinné nízkoenergetické domy na klíč
• Doba trvání realizace domu od 3 do 6 měsíců, ušetříte až
  desetitisíce korun za nájem.

• V případě zájmu odkoupíme Váš projekt a zpracujeme zdarma nový.

• Zdravé a ekologické bydlení bez hromadění vlhkosti ve zdech a bez
  vzniku plísní.
• Záruka 30 let a garance pevné ceny bez dodatečných nákladů. 

• Předprojektová a projektová dokumentace zdarma.

• Možnost zajištění hypotečního úvěru již od 3,7 % po dobu až 30 let.
• Vysoce úsporné kondenzační plynové kotle v nejvyšší emisní 5. třídě
  podle ČSN EN 483.

• Unikátní program BEZ STAROSTÍ, v rámci kterého za Vás zajistíme
  všechny nepříjemné formality i s komunikací na úřadech.

• Všichni klienti, kteří již uzavřeli, nebo uzavřou do 30. června 2008
  smlouvu na výstavbu rodinného domu, mají možnost získat slevu
  ve výši 25 % na  spotřebiče GORENJE a MORA a 20 % slevu na
  vybrané modely kuchyňských linek. Tato akce je stanovena
  od 1. května 2008 do 30. června 2008.

• Nejširší síť vzorových domů v ČR, které můžete navštívit kdykoliv
  včetně svátků.

S O U T Ě Ž
Noví zákazníci, kteří od 
1.5.2008 do 31.12.2008 uza-
vřou písemnou smlouvu se 
společností TERAČ s.r.o., 
budou zařazeni do slosování
o zájezd v ceně 30.000,- Kč.

inženýring • reality • investice
finance • dotace

+420 732 855 559

SC 80788/2

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

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

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

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

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_93x83_cmyk.indd 1 19.3.2008 9:25:16
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Akce platí do okamÏiku naplnûní v˘robní kapacity.

Neãekanou slevu získáte pouze pfii uzavfiení smlouvy 
do 31.7. 2008.

NEâEKANÁ
SLEVA 

na plastová i dfievûná OKNA!

www.pks.cz
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PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
tel:  566 697 301
fax: 566 697 392
e-mail: mont@pks.cz

Záruka kvality!  
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

VOLEJTE ZDARMA 

800 23 00 23

POZOR!

Ke kaÏdé zakázce 

obdrÏíte zajímav˘

dárek!
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UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO SRPNOVÉHO ČÍSLA JE 15. SRPNA 2008.

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

NEMOCNICE V MOSTIŠTÍCH UMÍ BEZBOLESTNĚ ODSTRANIT HEMOROIDY
Mostiště (iža) • Pacienti na Vysočině se dnes mohou zbavit bezbolestně a velmi rychle hemo-
roidů. Umožňuje to unikátní přístroj, který vlastní Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích u Velké-
ho Meziříčí. 
Přístroj dokáže naprosto přesně a rychle najít problém a během jedné rychlé operace jej odstra-
nit. Další výhodou je, že lidé mohou krátce po zákroku z nemocnice domů a účinnost nové me-
tody je až 95 procentní.
Přístroj vyhledá hemoroid uvnitř konečníku ultrazvukem, najde jeho kořen a v druhé fázi umož-
ní chirurgovi přesně artérii podvázat. Lékař tak přeruší přívod krve a hemoroid rychle zmizí. Me-
toda je téměř bezbolestná. 
S hemoroidy se potýká zhruba polovina lidí. Mohou být velmi malé a projevit se jen svěděním, 
pálením a občasným krvácením, anebo vyhřezlé, velmi bolestivé a přímo ohrožující zdraví. Sou-
časná medicína si s tímto problémem dosud uměla poradit několika způsoby. Nejčastěji zaškr-
cením hemoroidu gumovým kroužkem, který podobně jako přístroj HAL-Doppler II z nemocni-
ce v Mostištích přerušil přívod krve. Tato metoda je ale velmi bolestivá a dá se přirovnat k něko-
likatýdennímu razantnímu štípání kleštěmi do kůže. Dalším způsobem je klasická operace, kte-
rá představuje velký zásah do organizmu, je podobně velmi bolestivá a znamená několikadenní 
pobyt v nemocnici a velké pooperační nepohodlí. Hemoroidy se také vyplují infračerveným zá-
řením a podobnými způsoby. Všechny tyto metody mají ale jedno společné – bolest, nepohodlí 
a dlouhodobou hospitalizaci. Jejich účinnost také zdaleka nedosahuje nejnovější metody z Mos-
tišť. Například u gumových kroužků je účinná asi polovina operací.
Chirurgický přístroj HAL-Doppler II tak představuje moderní trend v medicíně. „V Mostištích 
jsme se už dávno rozhodli používat v nejvyšší možné míře takzvaných miniinvazivních metod. 
Tedy operací, které jsou pro pacienty maximálně pohodlné a šetrné. Jdeme cestou supermoder-
ní robotické chirurgie, laparoskopických výkonů a v tomto případě bezbolestného odstraňování 
hemoroidů,“ vysvětlil chirurg Igor Šimoník a dodal: „Dosud jsme takto ošetřili desítky pacien-
tů se velmi vysokou účinností.“
Nová metoda v Mostištích je hrazená přímo pacienty, výkon přijde zhruba na 4000 korun.



„Skládka byla ekologickou hroz-
bou číslo jedna v rámci Vysočiny 
a dokonce číslo deset v rámci celé 
republiky. Podařilo se nám vypo-
řádat se s tímto nebezpečím rychle 
a definitivně,“ pochvaluje si kraj-

ský radní pro vodní hospodářství 
Ivo Rohovský (ODS). 
Během rok trvajících prací odbor-

ná firma zlikvidovala 2040 tun ne-
bezpečných látek, z toho asi 13 tun 
chlorovaných organických slouče-

nin, osm tun ropných látek a osm 
tun těžkých kovů. Na místě vy-
budovala dekontaminační stanici 
pro čištění, přes kterou tak protek-
lo skoro 1500 krychlových metrů 
podzemní vody. Z ní stanice od-
stranila 35 litrů ropných látek, 356 
kilogramů dusíkatých látek, 286 
kilogramů chloridů a další jedy. 
Skládku průmyslových jedů 

u Nového Rychnova tvořil býva-
lý malý lom, do kterého v 70. a 80. 
letech minulého století tehdejší 

podniky ukládaly kalírenské so-
li, galvanické kaly a další látky. Po 
naplnění lom přikryla hlína a neza-
svěcený kolemjdoucí by nepoznal, 
že palouček u lesa skrývá v podze-
mí tuny jedů. 
Během privatizačních vln v 90. 

letech skládka prakticky ztratila 
majitele a zároveň se přišlo na to, 
že puklinami ve skále jedy prosa-
kují do podzemních vod. A to do-
konce tolik, že začaly ohrožovat 
pitnou vodu pro nedalekou Dol-

ní Cerekev. Právě městys Cerekev 
se ujal koordinace prací na odstra-
ňování skládky. Za přispění kra-
je získal dotaci z Bruselu i státní-
ho rozpočtu, sanaci zčásti zaplatil 
i kraj. Více než roční práce stály 
bezmála 41 milionů korun, z toho 
asi 30,5 milionu zaplatily evrop-
ské fondy a státní rozpočet, zby-
lých 10,5 milionu korun pak kraj-
ská kasa. 
Dnes lom, ze kterého zmizely ti-

síce tun jedů, už zpátky přikry-

la čistá hlína, počítá se i s výsad-
bou bukového lesíka. Na místě zů-
staly jen šachty, kterými se prů-
běžně kontrolují spodní vody tak, 
aby byla jistota, žev podzemí už je 
opravdu čisto. 
„Při sanaci postupně docháze-

lo k poklesu koncentrací znečiště-
ní v podzemních vodách, což do-
kladuje, že likvidace skládky byla 
úspěšná. Předpokládám, že se ně-
jaké komplikace neobjeví,“ uza-
vřel Ivo Rohovský.
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„Dopravní komise je poradním 
orgánem krajské rady. To zname-
ná, že žádosti, požadavky a při-
pomínky, které přichází na kraj 
a týkají se dopravní situace, do-
pravní komise nejprve projedná 
a předá je radě se svým doporu-
čením, neboli stanoviskem. Jed-
noduše řečeno je dopravní ko-
mise skupina odborníků a čle-
nů městských a obecních samo-
správ, kteří krajským radním 
pomáhají nalézt řešení.“
Co považujete za nejdůleži-

tější a nejvážnější práci do-
pravní komise v uplynulých 
čtyřech letech?
„Asi nejvážnější diskuse za ce-

lé volební období probíhaly nad 
takzvanou páteřní sítí silnic Vy-
sočiny. Dokumentem, jež říká, 
které silnice jsou v kraji nejdů-
ležitější, po kterých se nejvíce 
jezdí, kterým se budeme nejvíce 
věnovat i finančně a které splňu-
jí kriteria propojení důležitých 
center v kraji. Asi si umíte před-
stavit, za jak složitých debat se 

tahle poměrně jednoduchá map-
ka rodila.“
V těchto měsících probíhá asi 

největší oprava silnic na Vyso-
čině. Jak se na ní dopravní ko-
mise podílí?
„Takové velké stavební akce 

připravují odborníci. Tedy pře-
vším pracovníci krajského úřa-
du. Předcházela jim důkladná 
analýza celé silniční sítě v kra-
ji. Dopravní komise se ke všem 
stavbám vyjadřuje, a to i z toho 
důvodu, že její členové jsou ze 
všech koutů kraje a situaci v těch 
konkrétních místech dobře znají 
z pohledů uživatele silnic.“ 
Uměl byste říci, které z těchto 

staveb považujete pro dopravu 
v kraji za nejzásadnější? A vů-
bec sestavit nějaký žebříček 
takových staveb?
„Těžko asi najdu nějaký žebří-

ček důležitosti. Určitě je ale tře-
ba zmínit stavby právě na páteřní 
síti. Kolem nich byly velké de-
baty, řešily se parametry silnice 
– tedy to, jak má být široká, ja-
ké má snést zatížení a podobně. 
Ukázalo se, jak je důležité, že 

členy dopravní komise jsou i ex-
perti zvenčí. Dokázali totiž vnést 
do věci ten odborný pohled a my 
jsme jej zase mohli pak tlumo-
čit kolegům zastupitelům a najít 
ta nejlepší řešení. Znovu opaku-
ji, že ale nejsem schopný sestavit 
nějakou hitparádu. Poté, co kraj 
přijal úvěr od Evropské investič-

ní banky, se do silnic investuje 
už třetím rokem opravdu masiv-
ně a těch staveb jsou desítky.“ 
Pokud byste porovnal stav 

silnic Vysočiny se sousedními 
kraji z hlediska řidiče – jak to 
vidíte?
„Na začátku tohoto volební-

ho období byl stav silnic jednou 
z nejkritizovanějších oblastí. 
A oprávněně. To, co kraj převzal 
od státu, byly skutečně žalostné 

úseky, do kterých se celá dese-
tiletí nedala ani koruna, vyjma 
každoročního záplatování po zi-
mě. Skoro si myslím, že Vysoči-
na, na které je opravdu malých 
silnic hodně a kvůli počasí velmi 
trpí, na tom byla ze všech kra-
jů snad nejhůře. Během těch čtyř 
let se nám podařilo získat na sil-

nice hodně peněz a každý, kdo 
Vysočinou jezdí, uznává, že už 
to na našich silnicích je vidět. Je 
samozřejmé, že v částech kraje, 
kde je hustota dopravy poměrně 
malá, budou silnice opravené až 
později, ale hlavní tahy a frek-
ventovaná místa už mají celko-
vou opravu z velké části za se-
bou. 
Pokud to tedy porovnám se 

sousedními regiony, které znám, 

musím říci, že na počátku voleb-
ního období bychom v pomyslné 
soutěži krásy silnic určitě nezví-
tězili, teď, po čtyřech letech, si 
ale na soupeření troufnout mů-
žeme.“
A co pro příští roky. Co pova-

žujete za zásadní? V čem má 
příští zastupitelstvo podle vás 
pokračovat? 
„Můj pohled je ovlivněný tím, 

že Velké Meziříčí leží u dálnice. 
Na jednu stranu je to životadárná 
tepna prosperity kraje, na dru-
hou stranu zdroj neustálých pro-
blémů. Je třeba velmi spolupra-
covat s centrem, ministerstvem 
a ředitelstvím silnic a dálnic na 
zvyšování bezpečnosti v oko-
lí dálnice – objízdné trasy a dal-
ší komplikace, které s provozem 
dálnice souvisí. Mělo by se také 
pokračovat v těch akcích, které 
jsme začali tak, aby po slušných 
vozovkách mohli jezdit lidé 
v celém kraji. A neméně důleži-
té bude pokračovat na opravách 
mostů, kterých je na silniční sí-
ti hodně a s jejichž opravami se 
již začalo.

Bradáč: Silnice se stále zlepšují
Velké Meziříčí (kid) • Sta-
rosta Velkého Meziříčí 
a krajský zastupitel Fran-
tišek Bradáč (KDU-ČSL) 
představuje práci krajské 
dopravní komise. Skupiny 
lidí, kteří na kraji dlouhé 
hodiny řeší to, abychom 
mohli na Vysočině jezdit, 
a hlavně jezdit bezpečně 
a pohodlně.

Titulem Vesnice Vysočiny se pyšní Pikárec

Vysočina (kid) • Vesnicí roku 
2008 se stala obec Pikárec okres 
Žďár nad Sázavou. Obec s histo-
rií sahající do 12. století se 105 
popisnými čísly a 323 obyvate-

li leží zhruba 30 kilometrů jiho-
východně od Žďáru nad Sáza-
vou. Loni obec získala bílou stu-
hu za činnost mládeže, před dvě-
ma lety si zde místní připomněli 

570 let od první písemné zmín-
ky o obci. 
„Je to pro nás velká pocta. Moc 

jsme se snažili, aby nám to letos 
vyšlo. Říká se, že třináctka je ne-
šťastné číslo, ale Pikárec se po tři-
nácti letech od prvního přihlášení 
do soutěže stal konečně Vesnicí 
roku – letošní rok je pro nás šťast-
ný,“ uvedl starosta Pikárce Fran-
tišek Broža. 
Pikárec se zároveň stal Vesni-

cí Vysočiny 2008. Cena, již pra-
videlně uděluje krajské zastupi-
telstvo, je spojena s věcnou ce-
nou – informační značkou pro 
obec. Kompletní výsledky jsou 
na www.kr-vysocina.cz.
Modrou stuhu za společenský 

život udělila osmičlenná krajská 
komise obci Jiratice (okres Tře-
bíč). „Obec získala v minulých 
měsících nové symboly. V obec-
ní pokladně právě nebylo financí 

na zbyt a tak jsme požádali míst-
ní zručné ženy a vlajku si ušili sa-
mi,“ prozradil málo ze života ob-
ce starosta Jiratic Josef Simandl.
Bílou stuhu za činnost mláde-

že udělila komise obci Zvěrkovi-
ce (okres Třebíč). „Nejvíce pyš-
ní jsme na nové víceúčelové spor-
tovní hřiště. Zavedli jsme i večer-
ní provoz a zatím nepamatuji, že 
by byl na hřišti déle než hodinu 
klid,“ řekla starostka Zvěrkovic 
Věra Bartuňková, která si z vy-
hlášení odnášela nové kvalitní 
míče na volejbal.
Zelenou stuhu za péči o zeleň 

a životní prostředí udělila komi-
se obci Jiřice (okres Pelhřimov). 
„Stromeček, který jsme k titulu 
získali zasadíme před nově opra-
venou základní školu. Pokud příš-
tí rok Jiřice vyhrají krajské kolo 
soutěže, budou se moci všichni 
přesvědčit, jak se u nás zeleni da-

ří,“ uvedl starosta Jiřic Svatopluk 
Veroněk, který připomněl, že jen 
v letošním roce vysázeli v okolí 
obce cca 200 stromů a keřů.
Oranžovou stuhu za spoluprá-

ci obce a zemědělského subjek-
tu udělila komise obci Vilémovi-
ce (okres Havlíčkův Brod).

Diplom za vzorné vedení kroniky 
udělila komise obci Rozsochatec 
(okres Havlíčkův Brod). Diplom 
za vzorné vedení obecní knihov-
ny udělila komise obci Matějov 
(okres Žďár nad Sázavou) a diplom 
za rozvíjení lidových tradic získal 
Vír (okres Žďár nad Sázavou).

Rychnov: Jedy už neohrožují pitnou vodu

Pokud to porovnám se sousedními regiony, musím 
říci, že na počátku volebního období bychom 

v pomyslné soutěži krásy silnic určitě nezvítězili, 
teď, po čtyřech letech, si ale na soupeření 

troufnout můžeme.

Ze skládky odborníci vytěžili tisíce tun jedů. Vpravo od bagru jsou vidět ple-
chové vany, ve kterých odpad byl.

To samé místo. Obsah skládky už je pryč, holé skály bývalého lomu omý-
vají tisíce litrů vody, zároveň se v dekontaminační stanici na povrchu čistí 
podzemní voda.

Pořád stejné místo. Vyčištěný lom přikryla zemina. Ivo Rohovský a starosta 
Dolní Cerekve Zdeněk Jirsa u vrtu, kterým se pravidelně kontroluje, zda 
byla likvidace účinná. Fota: archiv kraje

Dolní Cerekev (kid) • Nejnebezpečnější ekologická 
hrozba na Vysočině zmizela. Skončily práce na 
odstraňování staré skládky průmyslových jedů 
u Nového Rychnova. Zmizely tisíce tun starého 
odpadu a kvalita podzemní vody se rychle zlepšuje.

Hejtman Miloš Vystrčil předává cenu starostovi Pikárce Františku Brožovi. 
Foto: archiv kraje

Účastníci slavnosti se vesnici prohlédli. Foto: archiv kraje



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 18. srpna. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny. 
Můžete využít i emailovou ad-
resu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: Mezi 
žirovnické pamětihodnosti patří 
též i Kostel Svatého Filipa a Ja-
kuba
Výherci z minulého čísla: E. Nikr-
majerová – Třebíč, V. Velechová – 
Praha 10, J. Dokulilová – Římov 
– Stařeč obdrží mapu kraje Vy-
sočina, magnetickou záložku do 
knihy, ručník s logem kraje Vy-
sočina

(1. tajenka) 
byl založen na 

začátku 13. století 
a (2. tajenka) 

získal (3. tajenka) 
později.

Autor:
K.Lear Opálení Hubovat 

(zastarale) Tady Mužské 
jméno Silný provaz

Opatření
lahví

etiketami
Tihle Ta i ta Velmi 

chladně Anglicky „to“ Obyvatel
Norska

Staré
zájmeno

3. tajenka Domácky
Olga

Připou-
távati

Stavební 
směs

1. tajenka Římských 
505

Kaz ve dřevě
Povel kočího Osobní

zájmeno Dědeček Značka
radia

Pohybovati 
se klusem

Jehličnatý
strom

Hudební 
nástroj Karta

Skutálet

Nádoba 
u studny

SPZ 
Olomouce Povel 

k zastavení Též
Matuškova

skupina
Metením
odstraniti

Náš 
zpěvák, nyní 
dramaturg 
ČT (Aleš)

Nervový
záškub

Latinská
spojka Svištění

Chemické
slučování

Švýcarské
letovisko

Iniciály herce 
Töpfera

Hromada
2. tajenka

Staré
zájmeno

Sodovka Prudký vítr
Název T

Řeka
Himálajská 

horská 
skupinaČerný pták Filipínská

sopka
Vysoké
karty

Keř s bílými 
květy

SPZ 
Olomouce Předložka Název 

hlásky P

Značka
osmia

Značka
hliníku

MPZ aut 
Islandu

Táta Poranit se 
sekáním Pomůcky:

adice, Apo, Arosa, 
hat, ora, oro, otu, 

sotitV opačném 
případě Náprava Jinak

zvaný
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�2. – 16. srpen
Mezinárodní hudební festival 
Petra Dvorského, jubilejní 10. roč-
ník, zámecká zahrada, Jaroměřice 
nad Rokytnou

�8. – 9. srpen
Hudební festival Bernard, Ewa 
Farna, Airfare, Visací zámek, Petr 
Kolář, Vlasta Redl, Chinaski a dal-
ší, Humpolec

�9. srpen
Campanello, historický tanec, 
hrad Kámen, 19.00

�13. srpen
Gentleman Singers, vokální sou-
bor, nádvoří zámku, Telč, 20.00

�16. srpen 
Historické slavnosti, náměstí 
Zachariáše z Hradce, Telč

�30. srpen
Chotěbořská zahrada, výběr 
z nejznámnějších a nejoblíbeněj-
ších písniček country legendy Mi-
chala Tučného, Svinný, 20.00 

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Neobvyklá cesta
Vysočina (kid) • Zápis do Čes-
ké knihy rekordů, 52 navštíve-
ných obcí, 180 kilometrů a šest 
dní putování. To má za sebou 
čtveřice studentů, kteří v rám-
ci krajské komunikační kampaně 
na podporu třídění odpadu pro-
šli s kontejnerem na plasty Pel-
hřimovsko. Na svých zastávkách 
studenti Míra Jonáš, Lukáš Bla-
žejovský, Tomáš Skoumal, Dani-
el a Joel Hánovi mluvili s lidmi 
o třídění odpadu a rozdávali eko-
logické testy.

Píša hraje v Národním

Vysočina/Praha (jak) • Známý 
třešťský kovář, herec a muzikant 
Petr Píša hraje advokáta v jazzo-
vé opeře Dobře placená procház-
ka, kterou v režii Miloše Formana 
uvádí úspěšně už přes rok Národ-
ní divadlo v Praze. Za reprezen-
taci Vysočiny mu při posledním 

červnovém představení poděkova-
li přímo na prknech Zlaté kapličky 
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil 
(ODS) a starosta Třeště Vladislav 
Nechvátal (ODS). Za zviditelnění 
Vysočiny mu přivezli uzené sele, 
klobásovou kytici a telčský chléb. 
„Petr Píša je mimořádně talento-

vaná a významná osobnost kultu-
ry celé Vysočiny a jeho angažmá 
v Národním divadle je unikátní,“ 
komentoval událost hejtman. Pe-
tr Píša putuje nyní s kočovným di-
vadlem bratří Formanů po Belgii. 
Hraje, zpívá a současně předvádí 
svou pojízdnou kovárničku.

Ocenění záchranáři
Vysočina (kid) • Představitele 
integrovaného záchranného sys-
tému z Vysočiny ocenil premiér 
Mirek Topolánek za obdivuhod-
ný výkon při odstraňování nej-
větší hromadné havárie na dálnici 
D1. Poděkování předal 16 organi-
zacím při příležitosti své červno-
vé návštěvy Vysočiny. 
Další ocenění, tentokrát krajské, 

předal pěti policistům v červnu 
hejtman Miloš Vystrčil (ODS). 
Kraj tak vyjádřil své poděkování 
policii za stejný zásah. „Policie si 
zaslouží ocenit za to, jak zvlád-
la společně s ostatními složkami 
IZS situaci při zásahu při břez-
nové hromadné nehodě. Nejde 
o žádný zázrak, za vším je tře-
ba vidět velký kus osobní odva-
hy, práce a vytrvalosti, zodpo-
vědnosti a především profesiona-
lity,“ uvedl při slavnostním aktu 
Miloš Vystrčil.
Při havárii, která se stala 20. 

března, se srazilo 231 aut, včet-
ně autobusů a kamionů. Zdravot-
níci ošetřili zhruba 30 zraněných, 
nikdo nezahynul. Díky precizní 
spolupráci hasičů, zdravotníků, 
policistů, krizového štábu a dal-
ších složek se podařilo provoz na 
dálnici obnovit po necelých dese-
ti hodinách.

Petr Píša s Milošem Vystrčilem na jevišti Národního divadla. Foto: archiv kraje

OCENĚNÉ ORGANIZACE převzal
HZS kraje plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel
HZS kraje, územní odbor (ÚO) Pelhřimov plk. Ing. Jiří Hörner
HZS kraje, ÚO Jihlava Mjr. Ing. Roman Muška
HZS kraje, ÚO Havlíčkův Brod plk. Jaroslav Nácovský
HZS kraje, ÚO Třebíč plk. Bc. Pavel Maslák
HZS kraje, ÚO Žďár nad Sázavou plk. Ing. Josef Ryba
PČR, OŘ Jihlava plk. Mgr. Josef Bačkovský
PČR, správa Jihomoravského kraje plk. Ing. Bedřich Koutný, ředitel
Policie ČR, dálniční oddělení PČR Velký Beranov npor. Bc. Pavel Doležal
Inspektorát cizinecké Policie Jihlava npor. Mgr. Leoš Švarc
Zdravotní záchranná služba kraje Vysočina MUDr. Lukáš Kettner, ředitel
Pretol HB, s.r.o. Václav Jakeš
Krajská Správa a údržba silnic Vysočiny Ing. Zdeněk Vacek, ředitel

Středisko správy a údržby dálnice Velký Beranov Ing. Josef Báňa, vedoucí SSÚD Velký Be-
ranov

Městská policie Jihlava Ing. Jan Frenc
kraj Vysočina – krizový štáb kraje RNDr. Miloš Vystrčil
OCENĚNÉ OSOBY
RNDr. Miloš Vystrčil vedoucí krizového štábu
pplk. Mgr. Miloš Trojánek

členové krizového štábu

MUDr. Lukáš Kettner
plk. Ing. Drahoslav Ryba
Ing. Zdeněk Vacek
Ing. Jan Murárik
Ing. Jitka Svatošová
kpt. Ing. Petra Musilová, DiS.
Ing. Eva Neuwirthová
POLICISTÉ, OCENĚNÍ KRAJEM

npor. Mgr. Peter Halán OŘ Jihlava, služba dopravní policie, doprav-
ní inspektorát

npor. Bc. Zdeněk Kubík OŘ Žďár nad Sázavou, služba dopravní po-
licie, dopravní inspektorát

prap. Martin Mihulka OŘ Jihlava, služba dopravní policie, doprav-
ní inspektorát

pplk. Mgr. Miloš Trojánek OŘ Jihlava, zástupce ředitele

npor. Bc. Martin Zadražil správa Jihomoravského kraje, služba do-
pravní policie, dálniční odd. Velký Beranov

Zámek zaplavily hračky

Kamenice nad Lipou (jis, kid) • 
Už potřetí se zámek v Kamenici 
nad Lipou proměnil doslova v krá-
lovství hraček. Třetí ročník Hrač-
kobraní přilákal do městečka stov-
ky malých i velkých návštěvníků. 

Pravidelnou součástí Hrač-
kobraní jsou dílny s výukou vý-
roby dřevěných a textilních hra-
ček, ukázky ubrouskové techniky 
nebo přiblížení výtvarné techni-
ky vhodné pro zrakově postiže-

né. „Hračkobraní je aktivitou, kde 
se ideálně spojí zájmy dospělých 
i dětí. Doprovodný program je 
velmi dobře sestaven z činností, 
které baví celou rodinu,“ uvedl při 
zahájení hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil (ODS). 
Hračkobraní v Kamenici navazu-

je na tradici z první poloviny 20. 
století, kdy zde bylo povoleno vy-
učování ve Státní hračkářské cvič-
né dílně. Vzhledem k tomu, že se 
po několika úspěšných letech za-
čala potýkat s nedostatkem svých 
frekventantů, byla výuka přesunu-
ta do jiného českého města. „Tra-
dice spojená s dětskou hračkou se 
teď opět na Vysočinu vrátila. Pře-
hlídka hraček je inspirativní a češ-
tí výrobci zde prezentují nový 
a neotřelý design hraček. Podob-
né akce na Vysočinu patří,“ ře-
kl krajský radní Miroslav Houška 
(KDU-ČSL). 
Kraj Vysočina Hračkobraní už 

druhým rokem podporuje z rozvo-
jového Fondu Vysočiny. Letos na 
pořádání přehlídky přispěl 50.000 
korunami.

Koho to náš fotoaparát chytil na švestkách? Miloš Vystrčil a Miroslav 
Houška zaujati hrou, nevnímají okolí. Foto: archiv kraje

Socha dostává podobu
Lipnice nad Sázavou (jak) • So-
cha Josefa Jiřího Švece, která vzni-
ká v kamenosochařském učilišti 
v Lipnici nad Sázavou, už má vel-
mi zřetelný tvar. Kameníci ji stih-
nou dokončit včas. 
S devadesátým výročím vzni-

ku samostatného českosloven-
ského státu je spojeno i 90. výro-
čí úmrtí národního hrdiny, legioná-
ře a sokola plk. Josefa Jiřího Šve-
ce (19. 7. 1883 – 25. 10. 1918). 
K těmto významným událostem 
připravuje kraj ve spolupráci se So-
kolskou župou plk. Švece, městem 
Třebíč a Československou obcí le-
gionářskou odhalení nové sochy 
plukovníka Švece. 
Autorem sochy, částečně inspiro- vané nezachovanou verzí Jarosla-

va Šlezingra je akademický sochař 
Otakar Marcin a vzniká v Kame-
nosochařském středisku světelské 
akademie v Lipnici nad Sázavou 
pod dohledem autora. Dílo bude 
umístěno v Třebíči, kde Josef Ji-
ří Švec zanechal výraznou stopu 
v tamním sokolském hnutí. 
Sochu kameníci tesají z hořické-

ho pískovce, je více než dva met-
ry vysoká včetně proporčního sok-

lu a váží přes tunu. Její převoz a in-
stalace nebude jednoduchou zále-
žitostí a bude k ní zapotřebí kromě 
speciálního jeřábu i nemálo forte-
lu. „Nebojíme se toho, máme s po-
dobnými akcemi své zkušenosti,“ 
ujišťuje vedoucí kamenosochařské-
ho střediska v Lipnici nad Sázavou 
Boleslav Dlouhý. Instalace v Tyršo-
vých sadech v Třebíči je plánována 
několik dní před slavnostním odha-
lením, které proběhne 25. října.Dnešní podoba sochy.

Sochař Otakar Marcin (vlevo) i vedoucí Kamenosochařského střediska v Lipnici 
Boleslav Dlouhý jsou s průběhem prací na soše spokojeni. Fota: archiv kraje
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S létem Vysočina opět šlápla do pedálů

Na setkání se starosty obcí mi-
kroregionu Podoubraví se disku-
ze točila především kolem tech-
nického stavu silnic II. a III. tří-
dy včetně jejich údržby. „Vnitř-
ní dluh na technickém stavu silnic 
se nám daří umořit pomocí půjč-
ky od EIB a peněz, které čerpáme 
z Bruselu. V současné době je na 
každou krajskou korunu na opra-

vy silnic v regionu vázáno dal-
ších 12 korun evropských dota-
cí nebo jiných cizích zdrojů. Po-
kud udržíme současné ostré tem-
po při opravách silnic, pak do čtyř 
let bude zlepšení více viditelné,“ 
řekl hejtman Miloš Vystrčil. 
Starostové dále upozornili na stá-

lý problém malých obcí – nedo-
statek financí na rozvoj venkova. 

Venkov se tradičně potýká s pro-
blémy financování a dostupnos-
ti. Debaty se tedy vedly i na tato 
témata. „Poměrně razantní zvý-
šení rozpočtů obcí díky novému 
zákonu o rozpočtovém určení da-
ní je znát a obce to přivítaly,“ ře-
kl na místě krajský radní pro ma-

jetek a finance Miroslav Houška 
(KDU-ČSL), který se cesty účast-
nil. „Vysočina na rozvoj venko-
va klade důraz. Například formou 
grantů z Fondu Vysočiny, dotací 
z Programu obnovy venkova, či 
populární soutěží Vesnice Vyso-
činy,“ dodal Houška.

Jaká je současná situace v FC 
Vysočina po rušných událos-
tech letošního jara spojených 
s možnými investicemi nové-
ho případného akcionáře, kte-
ré se nakonec ukázaly jako ne-
reálné?
„Naší snahou bylo vždy zajistit 

větší finanční prostředky na roz-
voj takového velkého klubu ja-
ko je FCV, který se díky svému 
sportovnímu rozmachu tlačí me-
zi 10 největších klubů v České re-
publice (hlavně taky díky rozsáh-
lé základně mládeže). Máme cel-
kem 18 zaměstnanců, 30 trené-
rů a organizačních pracovníků, 
40 hráčů dospělých a 294 hrá-
čů mládežnické základny. Ke své 
činnosti využíváme dva sportovní 
areály, v nichž máme čtyři trav-
naté hřiště a dvě s umělou trávou. 
A samozřejmě náklady rok od ro-
ku stoupají. V jarní sezóně do-
šlo k tomu, že se objevil zájem-

ce, který deklaroval vůli podpo-
rovat finančně dlouhodobě fotbal 
na Vysočině. Nakonec se ovšem 

ukázalo, že tento zájemce nebyl 
seriózní.“
Je tedy nyní ekonomická situ-

ace bez problémů?
„Problémy byly a budou vždyc-

ky. Podstatnou skutečností je, že 
naši hlavní akcionáři – PSJ, a.s., 
a město Jihlava – podepsali Me-
morandum o rozvoji fotbalu, kde 
se nastínily další kroky. Toto me-
morandum vzniklo také proto, že 
se akcionáři museli zabývat pro-
blémy s profinancováním spor-
tovního rozmachu klubu. Aktiv-
ní vystupování akcionářů v po-
sledních měsících dává naději na 
určitou stabilitu ekonomické si-
tuace v klubu. Doufám, že k ní 
dojde a že nám to přinese klid, 
abychom mohli splnit svůj per-
spektivní cíl – návrat do první li-
gy a dlouhodobé fungování v nej-
vyšší soutěži.“
Vaší dlouhodobou chloubou 

je systematická práce s mláde-
ží, jak ta se projevuje v činnosti 
a výsledcích klubu?

„Máme z ní radost a výsledky 
se dostavují. Naši starší žáci (do 
15 let) uspěli na evropském fi-
nále Nike Premier cupu v polské 
Lodži – skončili celkově pátí, při-

čemž medaile jim unikla jen těs-
ně. Být pátí v Evropě – to je pře-
ce úspěch. A mladší žáci (do 12 
let) se probojovali rovněž do ev-
ropského finále obdobné soutě-
že ve své kategorii – to se usku-
teční na podzim v Paříži. Rovněž 
máme celkem sedm reprezentan-
tů v mládežnických kategoriích. 
Práci s talenty z celé Vysočiny 
nám usnadňuje také vlastní inter-
nát pro 34 mladíků. Abychom to 
vše ufinancovali, musíme ovšem 
také některé úspěšné mladé fot-
balisty prodávat bohatším klu-
bům.
A jak tedy vypadá kádr áčka 

a s jakými představami vstupu-
jete do nové sezóny?
„V jarní části sezóny se nám da-

řilo (2. místo v jarních výsled-
cích) a snažili jsme se tedy tento 
kádr udržet. Bohužel někteří hráči 
se právě svými výkony zviditelni-
li, a tedy odešli do prvoligových 
celků – David Šimon do Bohe-
mians Praha a Josef Hušbauer do 
Viktorky Žižkov. Naopak získali 
jsme útočného záložníka Michala 
Drábka z FK Mutěnice, stopera 
Jakuba Rezka z Varnsdorfu, Oli-
vieru (už druhý Brazilec), doufá-
me, že k nám zamíří gólman Jan 
Vojáček z Olomouce, z juniorky 
jsme přeřadili Čermáka, Netrdu 
a Pešku a z dorostu jsme přeřadi-
li do kádru áčka Stanislava Tecla 
(reprezentanta do 18 let).
Naším cílem pro tuto sezónu je 

podávat kvalitní výkony pro ra-
dost diváků, pohybovat se v horní 
polovině tabulky a budovat muž-
stvo s perspektivou návratu do 
první ligy zhruba do tří let.“

Zdeněk Tulis: FC Vysočina se stabilizuje

Vysočina/Pardubický kraj (jis, kid) • Hejtman 
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) a hejtman 
Pardubického kraje Ivo Toman (ODS) společně 
projeli na začátku července hraniční obce obou 
regionů. Celodenní cyklistická cesta Podoubravím 
skončila setkáním se starosty mikroregionu.

Eva Kulovaná je šachovou velmistryní
Vysočina • Mezinárodní šacho-
vá federace FIDE udělila s plat-
ností od 1. 7. 2008 titul WGM 
(velmistryně) Evě Kulované ze 
ŠK Gordic Jihlava.
Jedná se o nejvyšší titul v žen-

ském šachu, který se doposud 
žádné hráčce Vysočiny nepo-
dařilo získat. Jsou za tím skvě-
lé výsledky Evy na MS ženských 
družstev, v bundeslize i na MČR 
žen. Eva je odchovankyní ša-
chového oddílu TJ Náměšť nad 
Oslavou, studuje vysokou ško-
lu v Brně a je v širší nominaci 
družstva ČR na šachovou olym-
piádu, která se uskuteční na pod-
zim v Drážďanech. Je to útoč-
ná hráčka, velká bojovnice. Její 
úspěchy jsou i skvělou reprezen-
tací Vysočiny.

Jihlava (hel) • Na prahu 
nové fotbalové sezóny 
nás zajímala situace 
v největším a nejúspěš-
nějším klubu našeho 
kraje – FC Vysočina 
Jihlava. V jeho čele 
stojí člověk, který je 
uznávanou osobností 
se zásadním podílem 
na rozvoji kopané na 
Vysočině v posledním 
desetiletí. Proto jsme právě ředitele klubu pana 
Zdeňka Tulise požádali o rozhovor.

INZERCE

Hejtman sousedního Pardubického kraje Ivo Toman zrovna v den cyklistické 
cesty slavil narozeniny. Neobešlo se to bez sladkého dárku. Foto: archiv kraje

O tom, že je Vysočina pro cykloturistiku doslova jako stvoře-
ná, se mohli v červenci přesvědčit také účastníci letní soutěže 
S Regionem křížem krážem Vysočinou na kole. Soutěž pořáda-
la krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism s Českým 
rozhlasem Region a její účastníci při ní najeli více než 425 ki-
lometrů v osmi etapách a navštívili devět muzeí, dvě památky 
UNESCO, rozhlednu a další zajímavosti.

Novopečená šachová velmistryně 
Eva Kulovaná z Náměště nad Osla-
vou. Foto: archiv

2. LIGA: DOMÁCÍ ZÁPASY FC VYSOČINA – PODZIM 2008

pátek 1. 8. 19.00 Fotbal Fulnek 

pátek 15. 8. 19.00 1.FC Slovácko 

pátek 29. 8. 18.00 FC Hradec Králové

pátek 12. 9. 19.00 MFK OKD Karviná

pátek 19. 9. 19.00 FK Dukla Praha

pátek 3. 10. 18.00 FK SIAD Most

pátek 7. 10. 18.00 FC Zenit Čáslav

pátek 31. 10. 18.00 FK Baník Sokolov 

pátek 15. 11. 18.00 FC Vítkovice 

ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
Rodinné pasy Vás zvou na zábavné odpoledne plné soutěží a her!

30.8.2008 • 13:00–18:00 hod.
Aquapark Vodní ráj Jihlava
Prožijte s Rodinnými pasy
poslední prázdninovou 
sobotu v Aquaparku
Vodní ráj Jihlava! 
Čeká na Vás bohatý 
program a spousta 
soutěží o ceny.

www.rodinnepasy.cz Tento projekt je financován 
krajem Vysočina.

SETKÁNÍ RODIN
TŘÍ KRAJŮ

www.rodinnepasy.cz
Tento projekt je spolufinancován 
Jihomoravským krajem, 
Olomouckým krajem a krajem Vysočina.

Zvole nad
Pernštejnem

★16.8.2008★10:00-18:00★

Westernové městečko Šiklův mlýn 

Připraveny jsou soutěže s cenami, zábava, špekáčky, 
vystoupení a autogramiáda Michala Nesvadby.
50% sleva na vstupné pro držitele Rodiných pasů.


