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Ocenění

Obchvat Jihlavy

Podívejte se, jak budou
vypadat originální
medaile pro významné
občany našeho kraje.

Stavba důležité silnice
trvala přes dva roky.
Dnes už z centra Jihlavy
viditelně mizí auta.
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VODY BYLO MÁLO

Vysočina (kid) • Některá místa na Vysočině dlouhodobě trápí nedostatek vody, za který může málo deště. Vody bylo v srpnu tak málo, že místy označili odborníci pokles hladin řek
a spodní vody za nebezpečný.
Například na měřicí hydrologické stanici na řece Balince (na
snímku) u Velkého Meziříčí na
Žďársku v polovině srpna korytem protekly 0,02 m³ vody za
sekundu a hladina dosahovala
výšky pouhé dva centimetry. Balinka je v místě měřicí stanice
zhruba 65 centimetrů hluboká
a korytem proteče asi kubík vody za sekundu.
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Velké opravy nemocnic začaly

Krajský radní Miroslav Houška symbolicky začal s bouráním zdí.

Vysočina (kid) • Největší opravy nemocnic na Vysočině
začaly. Interní pavilon v Havlíčkově Brodě se bude
opravovat dva roky, v Novém Městě na Moravě tři
roky a lůžková budova pelhřimovské nemocnice projde
v následujících třech letech komplexní přestavbou. Lidé
tak najdou na Vysočině nejmodernější zařízení.

AKTUÁLNĚ S HEJTMANEM
Dětem skončily letní prázdniny a léto postupně vyklízí pozici na Vysočině
snad nejbarevnějšímu ročnímu období. Většina z nás je po dovolených a již
se plně vrátila ke svým pracovním povinnostem.
Samozřejmě je to i naopak. Zejména pracovníci cestovních kanceláří, ubytovatelé, personál v hotelích, restauracích, na koupalištích, zkrátka všichni pracovně spojení s letními radovánkami a letním turistickým ruchem se
možná právě nyní na konci léta těší, že si konečně alespoň trochu odpočinou.
S naší možností užít si léto a příjemně si odpočinout je to stejné jako se
spoustou jiných věcí. Proto, abychom mohli v létě odpočívat a příjemně si
užívat, musí jiní tvrdě pracovat.
Celý svět je tak nastaven. Lidé jsou na sobě závislí. Někdo vyrábí elektřinu,
někdo peče chléb a třeba jej i prodává, jiný učí naše děti, další nám zase pomohou, když jsme nemocní. Někteří staví silnice nebo domy, druzí zase vyrábějí automobily. A tak bych mohl ještě dlouho pokračovat.
Ano, jsme na sobě závislí, možná ještě mnohem více, než si zpravidla v běžném životě uvědomujeme.
Nabízí se tedy otázka, jestli je to takto dobře, jestli skutečně je správné, když
při nákupu obyčejné hračky pro malé děti již jen obtížně v obchodech hledáme český výrobek. Ještě složitější je to potom, když se začneme zabývat
naší závislostí na dodávkách energie, vody nebo potravin.
Někdy mám pocit, že slavná věta, že svět se
globalizuje a že
s tím nemůžeme nic moc dělat, je pro některé případy naším takovým trochu falešným alibi.
Já osobně jsem letos v létě pravda spíše
podvědomě
reagoval jednoduše. Snažil jsem se vždy využívat nabídky a služeb těch místních – nejbližších. Dovolenou jsem
si užil na Vysočině, ponejvíce v Telči, a byla
bezvadná. Přiznávám, že jsem přitom
snědl a vypil mnoho českých
potravin, a to nejen doma,
ale i v českých restauracích.
Zároveň jsme si užili i krásnou a hodnotnou kulturu a také jsme i trochu
sportovali. Je pravda,
že jsem se přitom
nechoval globálně,
ale spíše lokálně.
Moc se mi to ale líbilo a hodlám v tom
i nadále v přiměřené
míře pokračovat.
Mějte se také pěkně.
Miloš Vystrčil
hejtman

Do krajských
muzeí a galerií
bude platit jedna vstupenka.
Bude to pohodlnější a levnější.

Tak bude vypadat budova nemocnice v Pelhřimově po přestavbě. Fota: archiv kraje

Stavba v Havlíčkově Brodě přijde na 160 milionů korun. Zahrnuje nejen stavební práce na budově, ale i modernizaci přístrojového vybavení.
„Projekt rekonstrukce interny
a modernizace přístrojového vy-

bavení řeší naléhavou potřebu
nemocnice. Zlepší se nejen podmínky pro léčbu pacientů, kterým budeme moci poskytovat
zdravotní péči na vyšší úrovni
a v příjemnějším prostředí, ale
vytvoří se i odpovídající pod-

mínky pro práci našich lékařů
a zdravotnického personálu, jenž
bude mít k dispozici kvalitnější
přístroje pro léčbu,“ hodnotí význam akce ředitel nemocnice Vít
Kaňkovský.
(Pokračování na str. 2)

V kraji kandiduje čtrnáct stran
Vysočina (kid) • O přízeň voličů se bude v krajských volbách na
Vysočině ucházet 14 politických
subjektů. Kromě pěti stran, etablovaných dnes v krajském zastupitelstvu (ODS, KDU-ČSL, SNK
ED, ČSSD, KSČM), své kandidáty postavilo ještě šest malých politických stran či hnutí a tři koalice.
Krajské volby proběhnou letos
v pátek a sobotu 17. a 18. října.

Volební místnosti se v pátek otevřou od 14.00 do 22.00, v sobotu
pak od 8.00 do 14.00.
Pro každou politickou stranu bude vytištěný zvláštní hlasovací lístek, každý z voličů si vybere jeden z nich. Na něm pak může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u čtyřech kandidátů dát
najevo, kterého z vybraných politiků preferuje.

Kdo se bude v říjnu ucházet o místa
v krajském zastupitelstvu:
1) Strana zdravého rozumu
2) Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
3) Pravý Blok
4) Česká strana sociálně demokratická
5) Občanská demokratická strana
6) Komunistická strana Čech a Moravy
7) Koalice Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana,
Demokratická strana sociální spravedlnosti)

8) SNK Evropští demokraté
9) Strana zelených
10) SDŽ – Strana důstojného života
11) Koalice Dohoda pro Vysočinu (Aktiv nezávislých občanů, Unie svobody – Demokratická unie, Strana práce)
12) Konzervativní koalice (Konzervativní strana, Koruna Česká, Právo a Spravedlnost,
Republikánská strana zemědělského
a malorolnického lidu)
13) Moravané
14) Sdružení pro republiku – Republikánská
strana Československa

INZERCE

Lidé uvidí
jídlo z kraje
Jihlava (kid) • Zboží z Vysočiny, které je držitelem regionální
značky, potraviny a další regionální produkty. To bude k vidění na
Dni regionálních potravin, který
pod záštitou ministra zemědělství

Petra Gandaloviče a hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila proběhne
29. září v Jihlavě. Regionální produkty bude možné přímo na místě
ochutnat i zakoupit. Podobná podpora místních značek probíhá poprvé, pořadatelé plánují zavést tradici takových přehlídek. Konkrétní místo a čas najde veřejnost na
plakátech a pozvánkách.

noviny jsou součástí projektu
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Společný
vstup

VYSOČ I NA – NÁŠ DOMOV

Kraj Vysočina
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Velké opravy nemocnic začaly
(Pokračování ze str. 1)

Budova interních oborů pochází z období druhé světové války.
Postavena byla v roce 1944. K ní
byla v letech 1992–1996 přistavěna nová část a vznikla tak hlavní
budova nemocnice. V následujícím roce pak byla na původní budovu interny přistavěna nástavba
pátého a šestého podlaží. Rekonstrukce se v té době dočkal i vnější plášť této budovy, nicméně vnitřek – tedy čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží – zůstal v nezměněném stavu.
Ten se v dnešní době jednoznačně jeví jako nemoderní a nevyhovující.
V budově se nachází lůžková část oddělení interny,
interní JIP a oddělení
neurologie. „Ročně je
u nás hospitalizováno
zhruba 4,5 tisíce pacientů, dalších 49.000
pacientů ošetříme ambulantně,“ sdělil primář
interního oddělení Josef
Málek. Dalším 17,5 tisícům pacientů pak ročně poskytne péči oddělení neurologie. V budově je umístěna také celá
řada ambulancí nejen interních oborů. Ty se v předchozích
dnech, tedy ještě před zahájením
rekonstrukce, musely stěhovat do
náhradních prostor.
Rekonstrukce bude hrazena
z fondů Evropské unie a s podporou kraje Vysočina.

Novoměstská interna
Rekonstrukce novoměstské interny bude stát 397 milionů korun. „Ročně je na našem interním
oddělení hospitalizováno přes
4000 pacientů, ambulancemi projde přes 46.000 pacientů. Stav pavilonu byl již neudržitelný, více
než 60 let neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí. Po realizaci projektu a rozšíření celého pavilonu
bude v objektu působit interní oddělení, neurologické a rehabilitační oddělení a odborné ambulance.
Díky soustředění pacientů a činností dojde ke snížení průměrné
ošetřovací doby a věříme, že pacienti od nás budou odcházet ještě spokojenější,“ uvedl ředitel nemocnice Zdeněk Kadlec.

Akce zahrnuje rekonstrukci a přístavbu pavilonu interních
oborů a přístavbu rehabilitace.
V úrovni suterénu je zde umístěna rehabilitace, je osazena do
svahu objektu a otevřena východní částí na terén. Projekt předpokládá vytvoření rehabilitačního
centra. Toto centrum mimo jiné
bude obsahovat rehabilitační bazén, vodoléčebný sál, tělocvičny,
fyzikální terapii, ergoterapii a parafín. Dále jsou tu pracovny léka-

řů a sester a místnosti pro zázemí
personálu.
V prvním patře jsou umístěny
vyšetřovny interních a neurologických oborů, urgentní příjmová vyšetřovna, kardiologie, EKG,
EEG, EMG, endokrinologie, nefrologie, alergologie, revmatologie, vyšetřovna SONO a ergometrie. Na tomto podlaží je i příjem
pacientů s čekárnami. V severním křídle je velký dialyzační sál
s jedenácti místy a izolačním boxem s jedním lůžkem.
Další dvě poschodí budou využívána jako hlavní lůžkový trakt
včetně zázemí pro zdravotní personál. Jednolůžkové až třílůžkové pokoje budou mít vlastní sociální zařízení, pokoje budou vybaveny novými lůžky, které umožní polohování pacienta. Interně
a neurologii bude k dispozici 120
lůžek. V posledním čtvrtém poschodí bude moderní jednotka intenzivní péče interních oborů s jedenácti lůžky. „Vybudováním nových prostor a sloučením inter-

Záchranáři loni pomohli
desítkám tisíc pacientů
Vysočina (jis) • Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina
ošetřila loni 28 470 pacientů. Sanitky ujely více než milion kilometrů a celkové náklady na provoz překročily 212 milionů korun.
Letecká záchranná služba vzlétla s 636 pacienty. V současné době má krajská síť zdravotnické záchranné služby na území regionu
16 výjezdových stanovišť s 23 výjezdovými posádkami.
„Za první pololetí letošního roku jsme ošetřili už více než 15 tisíc pacientů. Jejich větší počet je
dán tím, že od 1. ledna letošního roku provozujeme i výjezdové stanoviště v Humpolci,“ uvedla náměstkyně ředitele záchranky Vladislava Filová. Na šestnácti
výjezdových stanovištích v současné době pracuje 40 stálých lékařů, další zhruba dvě desítky externě. Téměř 80 procent pacientů je po ošetření převezeno do
nemocnic (asi 73 procent do nemocnic na Vysočině). Do nemocnic mimo kraj tak putuje asi pět až
sedm procent případů. „Nejčastěji
jsou pacienti mimo kraj převáženi
do brněnských nemocnic,“ upřesnila Vladislava Filová. Zbylé výjezdy tvoří skupinu pacientů nena-

lezených, pacientů předaných policii a podobně.
„Celkové náklady na provoz
zdravotnické záchranné služby činily loni 212, 437 milionu korun.
Kraj jako zřizovatel organizace
pokryl tuto položku z 68 procent
prostřednictvím provozní dotace,
zhruba 30 procent nákladů je hrazeno z tržeb od zdravotních pojišťoven,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek
(ODS).
Budování dalších výjezdových
stanovišť závisí na přijetí zákona
o zdravotnické záchranné službě,
který je v současné době podroben
připomínkovému řízení. Bez ohledu na přijetí tohoto zákona bude
v letošním roce zahájena přestavba budovy hasičského záchranného sboru v Jemnici na nové stanoviště rychlé zdravotnické pomoci.
„Vyjdeme tak vstříc záměru ministerstva zdravotnictví o včasné
dostupnosti přednemocniční neodkladné péče a splníme tak i svůj
slib, který jsme dali občanům,“
připomenul náměstek Hájek. Do
budoucna, počínaje rokem 2009,
se na území kraje předpokládá
vznik dvanácti nových výjezdových stanovišť včetně Jemnice.



ních oborů se zmenšuje stávající
lůžková kapacita intenzivní péče,“ uvedl ředitel Kadlec.

Pelhřimovská stavba
Přestavba lůžkové budovy v pelhřimovské nemocnici bude stát
asi 457 milionů korun. Zahrnuje
nejen stavbu, ale i moderní lékařské vybavení.
Při rekonstrukci jedné z nejstarších budov areálu pelhřimovské nemocnice, jejíž část pochází již z roku 1903, dojde k výměně všech rozvodů, oken včetně zateplení budovy, opravy
střešního pláště, vytvoření
odpovídajících dvou a třílůžkových pokojů pro pacienty
s vlastním sociálním zařízením při zachování stávajícího počtu lůžek. V budově by mělo být umístěno: 74 lůžek interního
oddělení, 24 lůžek ortopedického oddělení, 57
lůžek chirurgického oddělení, 20 lůžek urologického oddělení, radiodiagnostické oddělení, blok interních ambulancí a centrální příjem pacientů. Investici
zaplatí z 34 procent Brusel,
zbytek kraj Vysočina.
„Projektově navážeme na pavilon akutní medicíny, který byl dokončen v prosinci 2003. K právě
probíhající rekonstrukci nás vedlo
úsilí modernizace prostředí, které
je spolu s rozvojem diagnostických a léčebných postupů jediným možným způsobem zlepšo-

Slavnostní zahájení oprav v novoměstské nemocnici. Foto: archiv kraje

vání poskytované péče,“ řekl ředitel nemocnice Pavel Hrala.
„Hlavní lůžková budova po rekonstrukci bude připravena sloužit
pacientům 20 let bez nutnosti dalších investic do stavební části a na
dobu asi deseti let bez nutnosti investovat do oblasti zdravotnické
techniky. Bude dosažena kvalitativně vyšší úroveň zajištění péče o pacienty a pracovníky při poskytování zdravotní péče,“ uvedl

nemocnicím v Jihlavě a v Třebíči. Jihlavu čeká modernizace
přístrojů onkologického centra,
kde se počítá s evropskými penězi. Nákup druhého lineárního urychlovače a magnetické rezonance přijde zhruba na 80 milionů korun a nemocnice už má
zpracovaný evropský projekt.
V Třebíči se bude stavět nový
Jihlava a Třebíč
pavilon pro matku a dítě, což si
Velké investice se nevyhnou ani vyžádá 307 milionů korun.

krajský náměstek pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS). Stavební zásah do hlavní lůžkové budovy je nezbytný i s ohledem na její technický stav. Bez zásadní rekonstrukce budovy by bylo třeba
provést řadu rozsáhlých stavebních úprav potřebných pro udržení běžného provozu.

JAK BUDOU PROBÍHAT PŘESTAVBY V NEMOCNICÍCH:
Nemocnice Havlíčkův Brod

Nemocnice Nové Město na
Moravě

Nemocnice Pelhřimov

rekonstrukce interny

rekonstrukce interny

přestavba lůžkové budovy

165 milionů korun

397 milionů korun

457 milionů korun

dokončení červen 2010

dokončení červenec 2011

dokončení říjen 2010

Postup prací:
1. etapa: přípravné práce, demoli1. etapa: rekonstrukce přístavby
1. etapa: rekonstrukce jednotky in- ce, přístavba rehabilitace + bazén
hlavní budovy – část směrem k městenzivní péče
a celková rekonstrukce 1.PP a rekontu
strukce východního křídla
2. etapa: rekonstrukce severního
2. etapa: rekonstrukce a moderni- křídla – 1. NP – 4. NP včetně pří- 2. etapa: rekonstrukce východnízace lůžkových stanic interny a neu- stavby nového vstupu, přístavby se- ho křídla – směrem do horní čásrologie včetně nového vybavení
verní části 1. NP – 4. NP, zahájení ti areálu
stavby JIP
3. etapa: modernizace mikrobiologických laboratoří – přístrojové a la3. etapa: rekonstrukce jižního levéboratorní vybavení, přístrojové dovy3. etapa: rekonstrukce střední části
ho křídla a přístavba jižní části vč.
bavení ARO, dětského oddělení, cenbudovy (kolem hlavního vchodu)
západního výklenku, dokončení JIP
trálních operačních sálů, radiodiagnostického oddělení

Celkové náklady 1 miliarda 19 milionů korun

Nemocnice obnovují své vybavení
Vysočina (kid) • Kraj se o své nemocnice stará, seč mu pokladna
dovolí. Od roku 2005 dodnes zde
investoval bezmála tři čtvrtiny miliardy korun.
V havlíčkobrodské nemocnici to
bylo 140 milionů, kromě stavebních úprav to byla například nová
gamakamera za bezmála 15 milionů korun či vybavení ARO za 6,5
milionů korun.
V Jihlavě proběhly v uplynulých
třech letech investice za 168 milionů korun. Mimo jiné například angiografie za 15 milionů a vybavení
kardiochirurgie za 18 milionů.
Pelhřimovská nemocnice získala
investice za 62 milionů korun. Me-

zi jinými to bylo nové spirální CT
za 21 milionů korun nebo gamakamera za deset milionů.
V Novém Městě na Moravě bylo investováno 145 milionů korun.
Nemocnice tak získala gamaka-

meru za 5,5 milionu korun, centrální laboratoře za 6,5 milionu korun a další gamakameru za 9,5 milionu korun.
Třebíčská nemocnice má za sebou od roku 2005 investice za 190

milionů korun. Mezi jinými například rekonstrukci stravovacího
provozu za 57 milionů korun, rekonstrukci laboratoří za 39 milionů a digitální RTG a CT za deset
milionů korun.

INVESTICE V NEMOCNICÍCH OD ROKU 2005
(zahrnuty jsou pouze investice nad 500 tisíc korun,
údaje jsou v tisících korun)

Havlíčkův Brod
Jihlava
Nové Město na Moravě
Pelhřimov
Třebíč
všechny nemocnice celkem

www.kr-vysocina.cz

2008
2005

2006

2007

(plánované
investice)

46 287
35 293
39 436
31 896
72 258

27 088
33 252
38 905
11 990
41 011

43 252
47 085
34 234
11 614
42 613

22 436
52 231
32 290
6 853
33 282



celkem od
roku 2005
139 063
167 861
144 865
62 353
189 164
703 306
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Kraj Vysočina

webu je zpráva o tom,
Kraj ocení své významné občany Na
co úřad čtyři roky dělal
Vysočina (kid, jis) • O devíti držitelích prvních
nejvyšších ocenění kraje Vysočina právě v těchto
dnech vznikají filmové medailonky. Natáčí
je režisér a dokumetarista Theodor Mojžíš,
předpokládá, že je dokončí do posledního září.
Portréty osobností oceněných
krajskou medailí tak budou poprvé k vidění na slavnostním večeru u příležitosti předání medailí 1. října.
O udělení nejvyššího ocenění
kraje Vysočina devíti významným osobnostem našeho regionu
rozhodlo v červnu krajské zastupitelstvo. Z rukou členů krajské
rady a předsedy senátu Přemysla
Sobotky je ocenění dostanou na
slavnostním večeru 1. října 2008
v Horáckém divadle Jihlava.
„Dramaturgie večera počítá
s obohacením programu o uvedení dvouminutových videoportrétů
oceněných osobností. Jejich natočení se ujal zkušený dokumentarista Theodor Mojžíš. Je autorem
mnoha zajímavých dokumentárních projektů. Z jeho dílny vzešel mimo jiné cyklus Ateliéry
o tvůrcích české výtvarné moderny prezentovaný na ČT 2, natočil
i mnoho portrétů osobností z ob-

Jakubu Pustinovi, Vilibaldu Prokopovi a Tomáši Zelenkovi. Medailonky budou součástí archivu
oceněných osobností, který bude
přístupný z krajského webu.
Krajské medaile vznikly v průběhu letošního roku ve výtvarlasti vědy, kultury i sportu,“ řekl ných a řemeslných dílnách Vysočlen realizačního a organizačního činy. Mají jakési tři stupně, nejtýmu Jan Kaleta. Krátvyšším je žuký dokument tak bude
natočen o Jiřím Reynkovi, Františku Dohnalovi, Petru Honzlovi, Petru Novákovi, Milanu Kolářovi,
Zdeňku Laštovičkovi,

lová medaile, kterou vyrobili
v kamenickém učilišti v Lipnici
nad Sázavou. Následuje skleněná
medaile z dílny Umělecké střední školy ve Světlé nad Sázavou
a dřevěná medaile od Radomíra
Dvořáka. Dvořák je zároveň autorem výtvarného návrhu celého
cyklu. Součástí sady medailí je
i medaile bronzová, pamětní. Ta
neslouží pro ocenění, ale je
určena zejména významným
návštěvníkům Vysočiny, typicky z řad státníků. Bronzovou medaili odlily slévárny Nové Ransko.
O symbolice, vzniku a výtvarných postupech při výrobě medailí pojednává publikace, výstava a informační
leták, který připravuje Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Medaile samotné
jsou výtvarné
originály, použité materiály
a technologie
jejich zpracování byly speciálně vyvinuty
anebo upraveny jen pro tento účel.

Vysočina (jis) • Krajský úřad
zpracoval souhrnnou zprávu
o své činnosti za poslední čtyři
roky. Jde o ucelený a průběžně
aktualizovaný soubor informací
o krajském úřadu, který mapuje
čtyřleté volební období (2004–
2008) a má poskytnout informace o nejpodstatnějších záležitostech, kterými se krajský úřad zabýval a zabývá, nejzávažnějších
úkolech, které úřad ve spolupráci se samosprávnými orgány řešil a řeší, ale také shrnout úspěchy a ocenění, kterých krajský
úřad dosáhl. „Protože se práce

úřadu dělí na čtyřleté cykly tak,
jak lidé ve volbách hodnotí dosavadní práci kraje a jak vyjadřují svá očekávání do budoucna, je
na místě říci si, co se vlastně na
Vysočině za ty uplynulé čtyři roky stalo. Věnujeme tomu zpracovaný materiál a věříme, že to bude příjemné, zajímavé a mnohdy i poučné čtení,“ uvedl ředitel
krajského úřadu Zdeněk Kadlec.
Materiál je určen široké veřejnosti a v přehledné formě je k dispozici na webových stránkách kraje
Vysočina v elektronické podobě
(sekce Tiskoviny kraje).

Školy teď o prázdninách
prošly většími opravami

Velvyslanec navštívil Vysočinu
Vysočina (kan, kid) • Setkání s představiteli kraje
Vysočina, města Jihlavy a návštěva firmy Bouwfonds,
jejíž česká pobočka je dceřinou společností největší
developerské firmy v Nizozemsku. Tak vypadal
jednodenní pobyt velvyslance Nizozemského
království Jana Lucase van Hoorna na Vysočině.

Při setkání na krajském úřadu. Foto: archiv kraje

Spolu s velvyslancem na Vysočinu přijel i rada a vedoucí pro
obchodní a ekonomické záležitosti Napoleon Winia.
Program návštěvy začínal setkáním ve firmě Bouwfonds, kde
byla hostům představena činnost a aktivity firmy Bouwfonds
v České republice, zejména na
Vysočině a konkrétně v Jihlavě. Hovořilo se rovněž o vizích
a plánech do budoucna. Součástí setkání byly i praktické ukázky projektů přímo v terénu v jihlavské lokalitě Na Dolech.
Dalším bodem programu bylo setkání s představiteli kraje
Vysočina. Nizozemského velvyslance uvítal v sídle kraje
hejtman Miloš Vystrčil (ODS),

spolu s dalšími členy krajské
rady, ředitelem krajského úřadu, zástupci odboru regionálního rozvoje a Vysočina Tourism.
Předmětem hovoru byla témata nejen z regionu, ale i na úrovni EU.
Poslední částí programu velvyslance nizozemského království a jeho doprovodu na Vysočině bylo setkání s představiteli
města Jihlavy. Město Jihlava má
dlouholeté a aktivní partnerství
s nizozemským městem Purmerend. Hlavními oblastmi spolupráce jsou cestovní ruch, kultura, školství, rozvoj města.
Spolupráce mezi Vysočinou
a Nizozemím funguje rovněž na
úrovni hospodářských komor.

Nová okna vzhledu budovy prospěla. Foto: archiv kraje

Jihlava (jis, kid) • Studenti
Střední školy technické v Jihlavě
se po prázdninách vrátí do opravené budovy. Areál školy dostal
zbrusu nová okna.
Škola má několik budov kolem společného dvora, ve kterých jsou učebny, dílny, kanceláře i haly. Ty měly okna různého
stáří i technického stavu, převážně ale už dosloužilá. Po úpravách teď jsou všude nová plastová okna. „Znamená to významné

Kolem silnic na Vysočině
se objevují nové sloupky

Bruselská kancelář má nový web
Brusel/Jihlava (mah, kid) • Bruselská kancelář kraje Vysočina spouští samostatné webové
stránky www.vysocina.eu/Brusel.
Na novém portálu zájemci naleznou základní údaje o bruselské kanceláři, jejím umístění,
obsazení a především její čin-

nosti. Nechybí ani vybrané aktuality z dění v Bruselu, nejnovější výzvy k podávání projektů,
stejně jako informace o některých dalších dotačních možnostech jak ze strukturálních fondů,
tak z národních a regionálních
programů.

Kromě toho je na nových webových stránkách uveden přehled
zahraničních subjektů, které hledají partnery pro své připravované projekty a počítá se i s prostorem pro zveřejnění projektových záměrů subjektů z Vysočiny
za účelem nalezení partnerů. Ne-

bude chybět ani souhrn dokončených projektů z Vysočiny, které byly financovány z peněz EU
či s jejich přispěním. Na webu
lze nalézt i užitečné odkazy s evropskou tématikou a potřebné
kontakty. Části stránek jsou také
v anglické a francouzské verzi.

Bělohradská ulice už svítí novotou
Havlíčkův Brod (en, kid) • K hav- náměstek hejtmana pro dopravu rostka Havlíčkova Brodu a krajská
líčkobrodskému autobusovému Václav Kodet (KDU-ČSL). Sta- radní Jana Fischerová (ODS) doterminálu vede zbrusu nová ulice.
Bělohradská prošla celkovou rekonstrukcí a lidé zde tak mohou
vidět zbrusu novou silnici, osvětlení, chodníky i parkovací stání. Na
stavbě v hodnotě 16 milionů korun
se finančně podílel kraj Vysočina
a město Havlíčkův Brod.
„Stavba je příkladem dobré
a bezproblémové spolupráce mezi krajskou a obecní samosprávou.
Kraj Vysočina financoval úpravu komunikace a dešťovou kanalizaci v hodnotě 10,5 milionu korun a město Havlíčkův Brod zaplatilo chodníky, vodovod a veSlavnostní otevření ulice bylo veselé. Foto: archiv kraje
řejné osvětlení,“ vyjmenoval



plnila, že na úpravách Bělohradské ulice se podíleli i místní obyvatelé: „S lidmi, kteří zde bydlí,
jsme například konzultovali a následně i změnili výběr dlažby.“ Na
stavebníky čekalo během výkopových prací překvapení. Pod nánosem zeminy se nacházel vchod do
sklepení, které bylo vytesáno do
skály pravděpodobně v 15.–16.
století. Poté, co byl sklep důkladně prozkoumán a zdokumentován odborníky, byl zakonzervován
a vchod byl opět zasypán.
Kraji Vysočina se podařilo na
rekonstrukci Bělohradské ulice
v Havlíčkově Brodě získat peníze
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

www.kr-vysocina.cz

úspory ve spotřebě tepla, uspokojivě se zlepšil i vzhled celého areálu,“ uvedl krajský radní
pro majetek a finance Miroslav
Houška (KDU-ČSL). Osazení
nových oken a související práce
přišly kraj Vysočina, jako zřizovatele školy, na 2,2 milionu korun.
Podobně dostala jídelna domova
mládeže na Žižkové ulici v Jihlavě novou střechu. Ta přišla na více než dva miliony korun.

Nové ocelové sloupky. Foto: archiv
kraje

Vysočina (en, kid) • Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny začala jako jedna z prvních
v České republice osazovat krajské silnice novým typem směrových sloupků. Jsou pružné, odolné proti vytržení a mají životnost v řádu desítek let. Na každý
okres zkušebně přijde 200 takových směrových sloupků.

Nové směrové sloupky, které
silničáři v těchto dnech usazují
podél krajských silnic, mají řadu výhod a zlepšení ve srovnání
se starými plastovými sloupky.
Hlavní předností je odolnost proti nárazu, která by podle zkušebních testů měla být až 1500 nárazů v obou směrech. Směrový
sloupek se navíc vrátí do své původní vertikální polohy.
„Nové sloupky, které v těchto
dnech instalujeme, jsou vyrobené
z oceli, žárově zinkované a odolné proti UV záření. To zaručuje
jejich barevnou stálost i snadnou
údržbu,“ řekl ředitel krajských
silničářů Zdeněk Vacek.
Řidiči se mohou s novými směrovými sloupky setkat už několik týdnů například na silnici II/
150 v úseku Světlá nad Sázavou
– Okrouhlice a také v úseku II/
129 Cetoraz – Pacov – Roučkovice. „Na jaře vyhodnotíme, jak
se nové sloupky osvědčily. Pokud se osvědčí, budeme pokračovat v jejich instalaci i na dalších
silnicích v kraji,“ doplnil Zdeněk
Vacek.

Ředitel jihlavské nemocnice
Martin Šuma rezignoval
Jihlava (kid) • K poslednímu září odchází ze své funkce ředitel
jihlavské nemocnice Martin Šuma. Podle jeho slov jej k rezignaci vedly rodinné důvody. Šuma je

z Ústí nad Labem, stejně jako jeho předchůdce Jiří Madar a na sever se prý chce vrátit. Na místo
ředitele nemocnice vypíše krajská rada výběrové řízení.
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GRAND PRO CELOU ČR (tel.: 602 551 111)
– desatero seznamek pro vážné seznámení (Seznamka,
Videoseznamka, ExtraGRAND, V.I.P.-seznamka, korespondenční, internetová a SMS-seznamka, srazy nezadaných,
miniseznamka a seznamka pro zdravotně postižené).
Kancelář: Macešková 20, 106 00 Praha 10.
• GRAND (tel.: 602 551 111) objednávky klientů bez
zaplacené služby do naší kanceláře.
• GRAND (tel.: 602 561 111) objednávky klientů se
zaplacenou službou do kanceláře.
• GRAND (tel.: 602 571 111) žádost o dotazník a informace – stačí,když nám jen zašlete SMS ve tvaru:
C*JMENO*PRIJMENI*ULICE*CISLO DOMU*MISTO BYDLISTE*PSC
• WWW.VIDEOSEZNAMKA.CZ – registrace všem
zdarma, ženy 15–35 let a muži od 56 let obdrží 75
tipů na seznámení zdarma!
• WWW.FOTOSEZNAMENI.CZ
SC 80970/3

SC 72224/1

MĚSÍČNÍK KRAJ VYSOČINA – KAŽDÝ
MĚSÍC ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK

SC 81057/1

IN Z ERC E

TERAČ s.r.o.
inženýring • reality • investice
finance • dotace

SOUTĚŽ
Noví zákazníci, kteří od
1.5.2008 do 31.12.2008 uzavřou písemnou smlouvu se
společností TERAČ s.r.o.,
budou zařazeni do slosování
o zájezd v ceně 30.000,- Kč.

Výstavba rodinných
nízkoenergetických domů na klíč
• Nové luxusní zasíťované lokality v centru města Polná a v Bílém
Kameni u Jihlavy s možností výběru rodinného domu a možností
okamžité výstavby
• 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.
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BARBONE

FÉNIX

MĚSÍČNÍK
KRAJ
VYSOČINA
VYCHÁZÍ
V NÁKLADU
215.000
VÝTISKŮ!!!

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.

4.599 Kč

VČ. DPH

• 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.

+420 732 855 559

TERAČ s.r.o., Havlíčkovo nám. 152, 591 01 Žďár nad Sázavou
SC 80788/3

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,

Objednávací kód: 9344086

T.S.Bohemia a.s.

R.Havelky 4860/4, Jihlava

1133306-zelený, 1133308-černý, 1133310-růžový

t Tel.: 585 157 494 t jihlava@tsbohemia.cz

BARBONE

PICOLO

17.463 Kč VČ. DPH

www.tsbohemia.cz

www.kr-vysocina.cz

SC 80068/3
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Vyhodnocení Zimní fotografické
soutěže s turistickým portálem
www.region-vysocina.cz
Na podzim 2007 byla vyhlášena turistickým portálem www.region-vysocina.cz Zimní fotografická soutěž pro fotografy – amatéry .Této soutěže se zúčastnilo 51 soutěžících, kteří do soutěže zaslali celkem 257 fotografií z Vysočiny. Fotografie byly tematicky zaměřeny
na zimní období.
Pro porotu bylo velmi obtížné vybrat ze všech fotografií první tři, ty
nej. Stanoveno bylo toto pořadí:
1. Iveta Vacková
2. Jaromír Novotný
3. Vlastimil Nevole
Jaromír Novotný

Vlastimil Nevole

Kromě prvních tří míst se porota rozhodla se udělit ještě tři zvláštní
ceny, které získali Michal Mašek, Roman Kolář, Martin Vacek.
Fotografie zaslané do soutěže budou využívány v tištěných propagačních materiálech kraje Vysočina, na webových stránkách, na výstavách,
v inzertních článcích atp.

UZÁVĚRKA

Výhercům ještě jednou gratulujeme a připomínáme odměny, o které se soutěžilo:
1. cena týdenní pobyt v Penzionu ZUBR pro 1 osobu, www.penzion-zubr.cz
2. cena počítač na kolo
3. cena turistický vařič

OBJEDNÁVEK
INZERCE DO

Děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži a za zaslané fotografie.

SC 80905/1

ZÁŘIJOVÉHO
VYDÁNÍ JE
12. 9. 2008.
SC 72223/1

Nabízíme to, co hledáte

10 000 až 130 000 Kč
vyřízení na první schůzce
měsíční splátky • žádné poplatky

Iveta Vacková

12.8.2008 8:48:41

Inzertní manažer:

9.1.2008 16:24:15

Podpora rozvoje venkova - návrat tradičních řemesel

ŘEMESLNÉ KURZY
Název kurzu

termín
I. 13. 9., 14. 9., 20. 9., 21. 9., 27. 9. 08

Košíkářství II.

II.18. 10., 19. 10., 25. 10., 26. 10. 08

Aranžování

18. 9., 19. 9., 25. 9., 26. 9., 3. 10., 4. 10., 10. 10., 11.
10., 16. 10., 17. 10., 23. 10., 24. 10. 08

e-mail:
cernikova@ceskydomov.cz

tel: 776 81 41 41

I. - 7. 9., 24. 9., 1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 29. 10.
08
II. - 7. 2., 28. 2., 21. 3., 18. 4. 08
I. - 3. 10., 4. 10., 17. 10., 18. 10. 08
II. - 8. 11., 14. 11., 15. 11. 08
7. 11., 8. 11., 5. 12., 6. 12. 08, 9. 1., 10.1., 6. 2., 7. 2.
09, 20. 2., 21. 2., 6. 3., 7. 3., 27. 3., 28. 3., 1. 5., 2. 5.,
20. 2., 21. 2., 6. 3., 7. 3., 27. 3., 28. 3., 1. 5., 2. 5. 09
5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11 08
7. 11., 8. 11. 08

21. 11., 22. 11., 28. 11., 29. 11. 08

5. 12., 6. 12. 08
13.12. 08
13.2. 09

16. 1., 17. 1., 13. 2., 14. 2., 18. 4., 25. 4. 09

23. 1., 24. 1., 20. 2., 21. 2., 20. 3., 21. 3. 09
13. 3., 14. 3., 3. 4., 4. 4., 10. 4., 11. 4. 09
14. 2., 28. 2., 28. 3., 25. 4 .09
10.4., 11. 4. 09

777 760 960

Více na www.zeraagency.eu
Místo konání:
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: +420 568 620 070, e-mail: info@zeraagency.eu
www.zeraagency.eu
Kontak. osoba: Lenka Němcová, tel.: 568 620 070, 725 503 329
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“

www.kr-vysocina.cz

na dobu 7 až 12 měsíců

www.smartpujcka.cz

hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu
SC 81054/1

Produkt 210x45.indd 1

Kurzy probíhají v pracovních dnech od 15:30 do 18:45 o víkendech od 9:00 do 16:15

SC 80448/1

byt nebo dům,
platím hotově!!!

SC 81038/1

Paličkování
Drátování
Agroturistika
Ruční potisk
textilu
Výroba
slaměných ozdob
Předení
Výroba svíček
Malba na
hedvábí
Staročeská
kuchyně
Vitráže
Řezbářství
Modrotisk

Koupím

SC 80401/2

Patchwork I.
Patchwork II.
Filcování I.
Filcování II.

tel.: 777 789 600

Klára Černíková

ZDARMA

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

SC 71646/1

999906464 Vesas inz KK.indd 1

měsíční splátky

k03_93x83_cmyk.indd 1

Hledáme nové
obchodní zástupce.

19.3.2008 9:25:16
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Brambory budou slavit Jihlavě se uleví od aut
Havlíčkův Brod (kid) • Už poosmnácté ožije
Havlíčkův Brod tradičními Bramborářskými
dny. Letos proběhnou od 16. do 18. října.
Dny začnou ve čtvrtek 16. října sedmým ročníkem celostátní
soutěže studentů středních zemědělských škol ČR o Bramborový
květ Vysočiny.
Pátek 17. října je vyhrazen pro
odborný seminář Obchod s bramborami 2008. Ten proběhne
v havlíčkobrodském kulturním
domě Ostrov. V jeho úvodu bude vyhodnocena čtvrteční
znalostní soutěž studentů, autorská
soutěž vyhlášená Ústředním bramborářským
svazem ČR
a Regionálním sdružením Syndikátu
novinářů Vysočina
k Mezinárodnímu roku brambor
a zároveň proběhne křest publikace připravované ke 100. výročí
založení první bramborářské organizace v českých zemích. Společně s ministrem zemědělství
Petrem Gandalovičem knihu pokřtí hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil, který převzal nad letošními bramborářskými dny záštitu.

Seminář samotný bude pokračovat odbornými referáty a aktuální informacemi z oblasti bramborářství. Stejně jako v minulých
letech bude zajištěna poradenská služba odborníků. Nebude chybět
výstava vzorků hlíz
odrůd, organizova-

ná po dohodě s majiteli odrůd. Novinkou pátečního
programu bude odpolední kulinářská soutěž zorganizovaná ve
spolupráci s Obchodní akademií
a Hotelovou školou Havlíčkův
Brod o Bramborovou pochoutku Vysočiny, která se uskuteční
v prostorách školy.

V sobotu 18. října bude na Havlíčkově náměstí drobný prodej
konzumních a sadbových brambor, výrobků z brambor, čerstvého ovoce a zeleniny, květin a ryb.
Sobotní program bude doplněn
o soutěže a vystoupení hudebního a folklorního souboru.
O bramborářských dnech budou v havlíčkobrodských
restauracích bramborové hody organizované cechem
podnikatelů
v pohostinství
okresu Havlíčkův Brod.
Hosté budou
mít
možnost vychutnat brambory a pokrmy
z nich připravené Jihlava (kid) • Délka silnice
3,5 kilometru, náklady 426 mipodle odrůd.
Celým
dnům lionů korun, trvání stavby 29
předchází výsta- měsíců. To je dokončený obva věnovaná Me- chvat Jihlavy, který má tranzinárodnímu
roku zitní dopravu od Znojma směbrambor a výročí 100. rem na Pelhřimov či Havlíčlet od založení první bramborářské organizace v českých zemích
v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Výstava začne 14. října
a potrvá do 11. listopadu. Ve stejné době bude přístupná podobná Vysočina (kid) • Odbor sekretavýstava i v budově krajského úřa- riátu hejtmana má novou vedoucí. Z šesti uchazečů vybrala kodu v Jihlavě.
mise ve výběrovém řízení Ivanu Šteklovou. Krajská rada ji pak
na návrh ředitele krajského úřadu
jmenovala.
Odbor sekretariátu hejtmana má

kův Brod vyvést mimo centrum
města. Podle slov jihlavského primátora Jaroslava Vymazala (ODS) by tak například
ze Znojemské ulice měla zmizet polovina z 20.000 aut, které se zde nyní denně objeví. Na

celé trase obchvatu je šest nových mostů, dvě protihlukové
zdi a velká mimoúrovňová křižovatka. Během stavby těžké
stoje přemístily 370.000 kubíků zeminy.
Foto: archiv kraje

Sekretariát vede Ivana Šteklová

Telč ožila internetem

Telč (kid) • Desítky zájemců, ky, která potvrzuje, že nastoupe- ní i několika přednášek je možné
on-line přenosy, internetové te- ný směr rozvoje kraje Vysočina vidět na adrese www.kr-vysocilefonování, odborné přednášky. je směr správný.
na.cz/tv – sekce Poslední přenoTak vypadal letošní ročník tra- Záznam ze slavnostního zaháje- sy – Internet v Telči 2008.
diční akce Internet v Telči.
Ta se každoročně koná v rámci festivalu Prázdniny v Telči
a má starostům, informatikům
i veřejnosti představit nejnovější směry z oblasti informačních
technologií, kterými se Vysočina ubírá.
„Vysočina je zvláštní kraj –
snažíme se mimo jiné o maximální otevřenost ohledně věcí,
které probíráme, a k tomu právě slouží rozvoj informačních
a komunikačních technologií,“
řekl při zahájení akce krajský
radní pro informatiku Jaroslav
Hulák (KDU-ČSL) a současně
upozornil na aktuálně zveřejněnou komplexní zprávu o činTak vypadal jeden z odborných seminářů. Foto: archiv kraje
nosti kraje za poslední čtyři ro-

na starosti nejen administrativní
a protokolární servis pro krajské
zastupitele, radní a hejtmana, ale
také například komunikaci s veřejností a novináři nebo krizové
řízení – tedy veškeré záležitosti,
které se týkají bezpečnosti obyvatel Vysočiny.

Hry budou v Táboře
Vysočina, Jihočeský kraj (en) •
V příštím roce bude Jihočeský
kraj hostit už čtvrtý ročník letní olympiády pro děti a mládež.
Do města Tábor se mladí sportovci ze všech krajů České republiky sjedou ve dnech 23. – 28. června 2009 a budou bojovat o medaile ve 12 sportovních disciplínách
a dvou kulturních soutěžích. Samozřejmě nebude chybět ani početná výprava z kraje Vysočina.
„Předpokládáme, že do Tábora
vyšleme asi 180 sportovců a trenérů. Nyní oslovíme jednotlivé sportovní svazy, které podle vlastních
dispozic vyberou účastníky letního olympijského klání,“ uvedl
Petr Panovec z krajského odboru

školství, mládeže a sportu krajského úřadu kraje Vysočina. Při organizaci olympijských her pro děti
a mládež je úkolem krajského úřadu zabezpečit technickou stránku účasti závodníků z Vysočiny,
tedy dopravu, oblečení, ubytování a sportovce vybírají a nominují
jednotlivé sportovní svazy.
Zatím poslední letní olympiáda pro mládež se konala v roce 2007 v Ústeckém kraji a Vy-

sočinu reprezentovalo 237 sportovců. V konečném hodnocení
všech krajů skončil kraj Vysočina v Ústí nad Labem na 12. místě. Vysočina vysílá mladé sportovce i na zimní olympijské hry
pro děti a mládež, které se konají každý sudý rok. Letos proběhly
na přelomu ledna a února ve Zlínském kraji a sportovci z Vysočiny
vybojovali 10. místo v mezikrajském hodnocení.

Mladí sportovci budou v příštím roce v Táboře soutěžit
v těchto disciplínách: Atletika • Basketbal • Beachvolejbal
• Cyklistika • Florbal • Fotbal • Rychlostní kanoistika • Karate
• Moderní gymnastika • Plavání • Tenis • Triatlon • Fotografická soutěž • Výtvarná soutěž

ROZHOVOR

Oulehla: Sbírám, jen co znám
Vysočina (kid) • Se šéfem
zastupitelského klubu KSČM
Drahoslavem Oulehlou o houbách
a o tom, jak se přírodní krásy
Vysočiny dostaly do volebního
programu politické strany.
Při čtení volebních programů
politických stran lze najít pozoruhodné věci. U KSČM je to třeba
takový úvod: Vysočina je krásná
země a miluje slunce – celičká se
k němu nachyluje. Její reliéf střechy na rozhraní historických zemí odvádí vodu skrze malebnou
krajinu našimi půvabnými vesničkami a starobylými městy do
různých úmoří.
Pane Oulehlo, dá se říci, že co
komunista to lyrik?
„Ten úvod politického programu má svůj význam. Nejen, že
opěvuje krásu země, ve které žijeme, ale dává charakteristiku,
že náš kraj je na území historických zemí, je dán z okresů, co ni-

kdy správně nesouvisely s jedním
centrem, a pak, je v něm i voda – naše řeky tu pramení. Mám
to za vyjádřené, i když snad není v politické terminologii pravidlem vyznání, ale krajina je pro
nás všechny tady pokladem, co je
třeba chránit.“
Máte osobní vztah k přírodě?
„Odmala a rodově. Děda i otec
mě vedli k úctě pro půdu, les i řeku. Jsem rybář a hodně času trávím i na houbách.“
Rostou?
„Když víte co sbírat, tak skoro pořád. Od jara začínají a už
v květnu rostou májovky a podtrnky. Májovka je z čirůvek a podtrnka ze závojenek. Obojí hojné



a výtečné. Stačí po deštích hledat na mezích, kde kvetou trnky,
ve starých třešňových sadech. Pak
už začínají hříbky – hlavně v nižších polohách, na slunečných stráních jsou k mání dubáci, k nim se
druží v parcích kolodějové, kováři, na krajích lesa pak křemenáče
a pod habry a břízami kozáci, začnou kuřátka, tedy lišky a masáci,
přesně muchomůrky načervenalé
– a tak pořád až do podzimu.
To je má doba houbařských žní.
Přesyceni žampiony (pečárkami) z lesů i luk, přemisťujeme se
za houbami do smrkového, výš.
V houštinách kraluje hřib smrkový, jako vymodelovaný. Ve vysokém lese pak začnou suchohřiby
hnědé, a to v takovém množství,
že někdy ani dva koše v rukou
nestačí. Zvlášť, když na přelomu
září a října začnou václavky. Ne
každý přijme jejich chuť a houževnatost, ovšem takový gulášek
s václavkami nemá konkurenci.
Při toulkách lesem najdeme při
troše štěstí i kotrče vhodné na

dršťkovou a téměř nepřeberné
množství holubinek. Hodně radosti udělají i bedly, ať už vysoké
nebo červenající, či drobné dívčí.
S podzimem narážíme stále častěji v mlází i na ryzce.
A to ještě není konec. Kdo nestihl zásobit domácnost ani začátkem podzimu, vrací se do míst,
kde sezona začínala, na okraje lesů a do křovin na mezích a v sadech pro rudočechatky fialové
a nahé. Ty provázejí v takzvaných
čarovných kruzích i zaměnitelné
strmělky mlženky – jedna dvě do
smaženice nevadí, ale nepřehánět
– a v lese s trochou štěstí i v tuto
dobu bereme pozdní suchohřiby,
klouzky, zelánky a komprdy i šafránku (z čirůvek).
Ale to také není přece konec
houbaření. Když není zima příliš krutá nebo víte o místech před
mrazy chráněnými, najdete na
nemocných kmenech a pařezech
trsy hlívy různých druhů, ucho jidášovo a v lesích drobné plžatky
mrazové a modřínové.

www.kr-vysocina.cz

Na vánoce do čočkové polévky
ženě nosím léta z padlého topolového kmene drobné plodnice penízovky.“
Pěkně děkuji za ten monolog. A co otravy z hub? Nebojíte se?
„Odpovím Vám otřepaně, sbírám, jen co znám. Co neurčím,
to nechám být a neničím. To mě
také nejvíc v lese vyvádí z míry,
když s odpuštěním nějaký mamlas houby rozkope. Buď, že je
nezná, a tak neužije, nebo jen tak
z tupého rozmaru. Děti vedu odmalička k úctě pro přírodu – každá houba je užitečná, třeba ji potřebuje veverka a výsledky už vidím u vnoučat.“
Můžete ostatním návštěvníkům lesa v kostce poradit, jak
se vystříhat problémů ?
„Znalost nezískáte jen za dlouhých zimních večerů studiem
houbařského atlasu. Je to dobrý základ, ale jistotu vám dá až
zkušenost. Znalost sdílená, získaná v lese. Pomůže, kdo je ve

sběru hub už dál. Každá houba
je jiná. Moc záleží na prostředí,
kde vyrostla, a v jakých podmínkách.
Doporučil bych však každému,
kdo chce houby sbírat, aby se
vyvaroval základního nebezpečí ze smrtelně jedovatých hub –
muchomůrky zelené, tygrované,
některých vláknic. Ty si je třeba
pamatovat a obejít je uctivým obloukem. Pochybnost budiž každé
houbě ku prospěchu, že ji necháte
na místě. Neexperimentovat, neriskovat.
Pozor také na kombinaci hub
s alkoholem. Některé druhy, například hnojníky, mají tu vlastnost, že váš stav opojení nečekaně násobí. Ty účinky popisovali
už staří Římané, když posilněni
pokrmem s touto jemnou houbou
emisar cizího vládce požil vína
a vyzradil vše, aniž to pak věděl.
Neotrávil se sice, ale představte si
ty konce před manželkou ztropit
podobný experiment. Takže hodně štěstí a plné košíky.
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Týden vzdělávání dospělých 2008 Muzea usnadnila vstup

Již se stalo tradicí, že v kraji Vysočina probíhají na podzim aktivity zaměřené na propagaci dalšího vzdělávání a informování zájemců, kde a jakým způsobem
mohou rozšířit své znalosti a dovednosti.
I když v názvu sady aktivit je
uvedeno týden vzdělávání, rozhodli jsme se v letošním roce
rozložit akce do delšího časovéAKTIVITA

ho úseku, aby jich každý zájemce mohl navštívit více. Aktivity
Týdne vzdělávání dospělých 2008
(TVD 2008) pro vás připravili zástupci různých subjektů kraje Vysočina. Týden vzdělávání dospělých v letošním roce má ústřední
motto Více správných informací –
větší šance na trhu práce.
Všechny aktivity jsou organizovány pod záštitou kraje Vysoči-

GARANT / MÍSTO

na a AIVD ČR (Asociace institucí vzdělávání dospělých).
Pokud chcete tedy získat informace, jak rozšířit své stávající znalosti a dovednosti nebo jak
vzdělávat zaměstnance ve firmě,
vyberte si vhodnou aktivitu uvedenou v následující tabulce a běžte načerpat nové informace.

TERMÍN

IT dovednosti – klíčový prvek konkurenceschopnosti firem
Den otevřených dveří – informační den „Sladění možností péče o seniory a práce“.
Workshop pro seniory na téma:
„Domácí násilí na seniorech“
Den otevřených dveří na mléčné farmě – seznámení s provozem
Den otevřených dveří v památkovém objektu
– Selské stavení (úloha zemědělství)
Den otevřených dveří pro zájemce o další vzdělávání
Seminář „Celoživotní učení – základ prosperity jedince, firmy i společnosti“
Setkání personalistů – „Využití e-learningu
v dalším rozvoji zaměstnanců“

bit cz training
Brtnická 25, Jihlava
ŽIVOT90 – Jihlava
Žižkova 98 (budova JYSK, 4. p.), Jihlava
ŽIVOT90 – Jihlava
Žižkova 98 (budova JYSK, 4. p.), Jihlava
Farma Brodinovi
Úhořilka 12, Štoky
Farma Brodinovi
Selské stavení, Smilov 15, Štoky
Obchodní akademie
Jirsíkova 875, Pelhřimov
Úřad práce
Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou
PC Help Třebíč
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava
ABS WYDA
Setkání personalistů – „Využití e-learningu
Brněnská
30
(budova
SBD),
v dalším rozvoji zaměstnanců“
Žďár nad Sáz.

CC Systems
Horní 22, Žďár nad Sázavou

Sebevzdělávání – cesta k úspěchu

CC Systems
Nádražní 379 (2. p.), Havlíčkův Brod

Vy a vzdělávání s EU

CC Systems
Havlíčkovo nábřeží 37, Třebíč

Vy s námi, my pro Vás

CC Systems
Palackého 28, Jihlava

17. 9. 2008
9:00–13:00 hodin
8.–19. 9. 2008
dle letáků vyvěšených
na úřadu práce
17. 9. 2008
10:00 hodin
14:30 hodin
18. 9. 2008
10:00 – 15:30 hodin
17. 9. 2008
10:00 hodin
14:00 hodin
17. 9. 2008
10:00 – 15:00 hodin

Možnosti dalšího rozvoje osob evidovaných Úřad práce
na ÚP – informační setkání
Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou
Sebevzdělávání – cesta k úspěchu

11. 9. 2008
10:00 hodin
9. 9. 2008
8:00–17:00 hodin
10. 9. 2008
14:00 hodin
12. 9. 2008
9:00–16:00 hodin
26. 9. 2008
9:00–16:00 hodin
10. 9. 2008
10:00–16:00 hodin
18. 9. 2008
9:30 hodin
11. 9. 2008
9:00–13:00 hodin

Vysočina (kid) • Muzea a galerie na Vysočině, které zřizuje
kraj, je od 1. září možné navštívit na jedinou vstupenku.
Umožňuje to krajský
projekt
Společná vstupenka,
kteZa koordinační tým Mgr. Jaroslav rý má lidem
Bezchleba (sluzby@wyda.cz). z p ř í s t u p n i t
kulturní inTYP AKCE
URČENO PRO
stituce za výpersonalisté, manažeři,
workshop, konference
hodnější cemanažeři vzdělávání
workshop, výměna názorů,
nu a pohodlkdokoli
prohlídka prostor
něji. „Až do
senioři, zdravotně poworshop, výměna názorů
konce příštístižení
ho roku buprohlídka prostor, výměna
kdokoli
názorů, ukázky práce
deme společné vstupné testoprohlídka prostor, výměna
kdokoli
vat, a pokud se osvědčí, hodlánázorů, ukázky práce
me v něm pokračovat,“ uvedla
prohlídka prostor, konzultakdokoli
ce, prezentace, testování
krajská radní pro kulturu Jana
personalisté, manažeři,
seminář, prohlídka prostor
Fischerová (ODS).
personalisté
Vstupenka má tři varianty.
workshop, prezentace, vý- personalisté, manažeři,
měna názorů
specialisté
S plným vstupným v ceně 120
korun a zvýhodněným vstupworkshop, prezentace, vý- personalisté, manažeři,
měna názorů
specialisté
ným pro děti, studenty a seniory v ceně 60 korun bude
nezaměstnaní, další zákonzultace, poradenství
jemci
mít platnost od 1. 9. 2008 do
31. 12. 2009 a společnou vstutestování, prohlídka prokdokoli
penku pro školní třídy v ceně
stor, poradenství
300 korun bude možné využít
testování, prohlídka prokdokoli
od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009.
stor, poradenství
Používání jednotné vstupenprezentace, testování
kdokoli
ky je jednoduché. Na její zadní
straně je uvedený seznam muzeí
prezentace, testování, pokdokoli
radenství, prohlídka prostor
a galerií, v nichž lze vstupenku

NAŠE TIPY

KDE SE DÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA UPLATNIT?
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, nám. Zachariáše z Hradce 1
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť, Schumpeterův dům, Rooseveltova 6
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Masarykovo náměstí 12
Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1
Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice, náměstí Svobody 75
Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, nám. Míru 1
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 1
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, budova Komenského 10
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, budova Masarykovo nám. 24

OD SOUSEDŮ: TIP NA VÝLET

6. září
Samohyb rallye, přehlídka doma montovaných malotraktorů,
areál farního dvora, Mladé Bříště

9. září
Festival Pontes, koncert vážné hudby, kostel Jména Ježíš,
Telč, 18.00

12. září
Megakoncert Petra Bendeho,
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, 20.00

13. září
Dny evropského kulturního
dědictví, památky zdarma, doprovodný program na Havlíčkově náměstí, Havlíčkův Brod, program 14.00–16.00
Dny evropského kulturního
dědictví, hrad Orlík zdarma, doprovodný program, hrad Orlík
nad Humpolcem, 10.00
Dny evropského kulturního
dědictví, památky zdarma, koncerty, výstavy, videoprojekce, Telč
Dny evropského kulturního
dědictví, památky zdarma, Náměšť nad Oslavou, 9.00
Folklorní slavnosti, soubory
z celé republiky, Karlovo náměstí, Třebíč, 10.00
Den otevřených dveří depozitáře historické radiotechniky, depozitář vedle hlavního vlakového
nádraží, Třešť
Setkání na Podhorácku, 6. ročník folklorního festivalu, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, 13.00

Svět ametystu Maissau
Největší zpřístupněná ametystová žíla na světě
Ametyst je mystický drahokam,
kterému se pro jeho nezaměnitelnou fialovou barvu a tajuplnou
historii připisuje zcela zvláštní význam. Celosvětová rarita – pásový
ametyst z Maissau – tvoří centrum
expozice Svět ametystu Maissau.
Toto mimořádné prostředí obklopující jedinečné naleziště ametystu vám poskytne fascinující zážitek.
Navštivte ametystové štoly, najděte si vlastní ametyst, seznamte se s historií a vznikem ametystu
a zažijte sílu tohoto drahokamu.

Otevírací doba
• svět ametystu Maissau je otevřen celoročně.
• denně 9.00–17.00
• květen až září 9.00–18.00 hodin
Prohlídka je možná pouze s průvodcem.
Prohlídky se konají každou ce-

Jako (1. tajenka)
byla (2. tajenka)
v majetku
královského rodu
až do roku 1393.

13.–14. září
Oživený zámek, tentokrát na
motivy Babičky, 120 účinkujících,
20 obrazů, zámek, Náměšť nad
Oslavou, 9.00

Jihoamerická
řeka

Autor:
K. Lear

lou hodinu nebo podle zájmu, pro
skupiny s nejméně 20 osobami.
Prohlídka trvá asi hodinu. Poslední prohlídka začíná hodinu před
koncem provozní doby.

Příjezd do Maissau
Z Telče pojedete po silnici 23/406
směrem na Mrákotín – Studenou
a odbočíte vlevo na silnici 23/409,
po 931 metrech pojedete rovně po
silnici 23. Dále pokračujete směrem na Kunžak po silnici 164 až
do Člunku. Po 8,3 km odbočíte vlevo na silnici 34/E551 – poté
odbočíte vpravo do ul. Jarošovské.
Po 418 metrech odbočíte vlevo do
ul. Claudiusovy, po 487 metrech
pojedete rovně směrem k Nábřeží,
pak rovně, po 325 do ul. Vídeňské
– na silnici 128 dále až do Nové
Bystřice/na hranici. Přejedete hra- – Heidenreichstein – Steinbruch der Wild, B2/E49 Harmannsdorf – 3712 Maissau, An der Hornici a po silnici B5 pojedete přes Häuser – Dimling – Göpfritz an Maissau.
ner Bundesstraße, Tel. (02958)
Grametten – Illmans – Eisgarn der Wild – na B2/E49 – Brunn an Délka trasy: 147 km
848 40-0, www.amethystwelt.at

Osetinci

Upravovati
vlasy

Hop Trop, Národní dům, Třebíč, 19.00

18. září
Národní výstava českého strakatého skotu, výstavní areál, Radešínská Svratka

27. září

Anglická
zkratka
signálu
měřicích
řádků

Koně
(básnicky)



Druh
ažurové
výšivky

Hon

Německé
sídlo

Namáčecí
prostředek

Čára souměrnosti

Slovensky
„co“

Druh listiny

Opotřebiti
jízdou

České
sídlo

Zesílený
zápor

Druhý díl
1. tajenky
2. tajenka
Ukazovací
zájmeno

Stromořadí

Předložka

Dodat trochu
vůně

Druh
lenochoda

Opak
planktonu

Japonský
plavec (prsa)

Značka radia

Jemenský
přístav

Svanouti

Nadšení

Závazné
pravidlo

Patřící Ivetě

Francouz.
„skrze“

Pražská SPZ

Cizina
Olinka

Kost (v anatomii)

Avivážní
prostředek

Druh pepře

Druh trávy

Starořímská mince

Řasa

SPZ
Třebíče

Předložka

Ukazovací
zájmeno

První díl
1. tajenky

Značka
astatu

Domácky
Irena

Svazky slámy

Budící
obavu

Kocour
(nářečně)

Domácky
Amálie

Tenisový
úder

Ruská řeka

Svatováclavské časy, historické vystoupení, příjezd sv. Václava s družinou, řemeslný trh, historický průvod, přehlídka, ukázky
starých řemesel, náměstí Zachariáše z Hradce, Telč

Trutnovský
podnik

Způsob
barvení
tkanin

Úslužnost

SPZ Rokycan

Anglicky
„inkoust“

Chuchvalec Očistit mytím

Menší oko

16. září

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

koupit a uplatnit. Při každém Součástí projektu je také inforvstupu bude razítkem postupně mační materiál, který veřejnost
seznamuje s nabídkou
a způsobem použití společné
vstupenky.
Společná
vstupenka není na jméno.
Lze ji tedy
půjčit rodině
či přátelům.
Další výhodou je možoznačováno jedno z 12 nost uplatnit ji při návolných políček až do jejího vy- vštěvách různých výstav v tomčerpání s dvanáctým vstupem. též muzeu či galerii.

www.kr-vysocina.cz

Osobní
zájmeno

Jihlava (en) • Výstava věnovaná
památce vězňů nacistických koncentračních táborů z českých zemí představuje na dvaceti sedmi
panelech rámcově historii, osudy
a dokumenty k jednomu z nejtragičtějších období v novodobých
dějinách českých zemí i celé Evropy. Výstavu mohli lidé vidět
ve vestibulu kongresové budovy krajského úřadu až do posledního září. Autor výstavy Vojtěch
Blodig z Památníku Terezín spolu s dalšími spolupracovníky prezentuje stručně a přehledně vývoj jednotlivých koncentračních
táborů na celém území Německé
říše, představuje historické dokumenty i dobové fotografie.

Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do 12. září. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny. Můžete využít i emailovou adresu vysocina@ceskydomov.cz.

Pomůcky:
Mongolský
pastevec

Úspěšná výstava

Aden, ai, Ito,
ITS, nekton,
par, Selm

Vyluštění z minulého čísla: Humpolec
byl založen na začátku 13. století a statut města získal o sto let později.
Výherci z minulého čísla: Pavel Štangl,
Nové Hrady, Hana Němečková, Senožaty, Zdeněk Bielík, Třebíč obdrží ledvinku s logem KV, propiska KV, šňůrka
na krk na mobil.
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V Pavlově mají radost z trávníku
Pavlov (hel) • Perfektním anglickým trávníkem se
pyšní nové fotbalové hřiště v Pavlově na Jihlavsku.
Když začal v Pavlově v roce 2001 fungovat fotbalový
tým, byl vlastní trávník jen vzdáleným snem,
prvních osm sezón odehráli místní borci většinou
v sousedním Hladově.
V sobotu 19. července se stal sen
skutečností. V Pavlově slavnostně
otevřeli sportovní areál, který se
pyšní nejen fotbalovým hřištěm,
ale také bojiště pro hasičský sport
a šatny s klubovnou. Celkovým
nákladem přes pět milionů korun
tak vzniklo sportoviště, jež můžou pavlovským závidět i mnohem větší obce. Obec financovala rozpočet investiční akce z větší části z vlastního rozpočtu, zbytek peněz tvořily dotace. „Pavlov
má hřiště s parametry třetí ligy.
Věřím, že fanoušci na něm neuvidí pouze své fotbalisty, ale podívají se i na známější týmy,“ chválil
při otvírání areál i předseda kraj-

ského fotbalového svazu Miroslav
Vrzáček.
Starosta obce Jaroslav Šťastný
si vyvrcholení dlouholetého úsilí vyloženě užíval: „Mám z toho
opravdu velikou radost. Poděkování patří všem, kteří přidali ruku
k dílu, od sponzorů přes realizátory a taky především našim fotbalistům, hasičům a dalším občanům. Ti všichni udělali obrovský
kus práce při brigádách.“
Slavnostní uvedení sportoviště do provozu provázel přátelský
zápas místních fotbalistů proti týmu z Kněžic, ukázky umění mladých hasiček i hasičů. V exhibičním utkání se představila i stará

Starostové mikroregionu a další známé osobnosti se starou gardou Pavlova
po přátelském utkání. Foto: archiv kraje

garda Pavlova v utkání proti týmu
kraje Vysočina. Ten reprezentovali většinou starostové okolních obcí, v brance stál starosta Telče Roman Fabeš, v záloze se hbitě pohyboval i hejtman Miloš Vystrčil.
V Pavlově vznikl opravdu jedi-

nečný sportovní areál, který má
ještě naději i na další rozšíření. „Rádi bychom časem zde ještě přistavěli i tenisové kurty. Ale
to bude reálné nejdříve za dva roky,“ prozradil starosta Jaroslav
Šťastný.

Modelář z Vysočiny mistrem světa

Jarda Trojan ve chvíli svého triumfu. Foto: archiv kraje

Varšava (hel) • Mistrovství světa
lodních modelářů proběhlo v polovině července v polské Varšavě.
Mezi závodníky z 12 zemí s celkem 372 modely se neztratili ani
čeští reprezentanti. A mistrem
světa se stal dokonce vyslanec
Vysočiny. Jak k tomu došlo?
Celému úspěšnému tažení na
mistrovství světa předcházel roční kolotoč příprav a závodů. Od
loňského dubna do srpna probíhaly soutěže skupiny M, což
v praxi znamená téměř každý víkend u rybníka, přípravy, práci
a soustředění. Rozhodujícím kritériem pro nominaci na světové
klání jsou totiž celkové výsledky
za předchozí závodní sezónu.
Podzim minulého roku byl ve

znamení skvělých zpráv. Světlo
světa spatřila nominace a na ní také dvě jména od nás z Vysočiny.
Oba závodníci z třešťského KLM.
Tom Gregor z Hodic za kategorii seniorů, za juniory Jarda Trojan z Třeště. Oba ve dvou kategoriích. ECO mini a ECO Standard.
Jde o kategorie rychlostních lodí, ovládané dálkově vysílačkou.
Lodí ECO mini většinou začínají
mladí závodníci. Tento model je
velký zhruba 30 cm a po vodě dokáže uhánět dvacetikilometrovou
rychlostí. ECO standart už sviští 50 km za hodinu a uřídit takový
blesk už potřebuje přinejmenším
jistou dávku zkušeností.
Rodiny obou nominovaných se
spojily a začaly shánět peníze.

Vybavení lodí na takové úrovni, aby nezklamaly a předvedly
spolehlivou jízdu, čítají desetitisíce. Cesta, ubytování a další náklady předpokládaly pro rodiče
obou závodníků nemalé částky.
Vytvořili tedy společně prezentaci, zpracovali reklamní plnění a s nabídkou partnerství oslovili desítky velkých společností
v kraji. Slibů padlo mnoho, skutek se nejspíš někde ztratil. Takže
museli sáhnout i na vlastní úspory. Za dílčí příspěvek ovšem patří dík městu Třešť a obci Hodice.
Finanční podporou 28.000 korun
pomohla i Rada kraje Vysočina.
Od ledna se mladí modeláři věnovali přípravám a doplňování nezbytných propriet. V rámci
skromných a omezených finančních možností tak sháněli baterie,
nabíječky, motory, přijímače, regulátory, vše potřebné k opravám
lodí (tmely, lepidla, pájky, brusky, vrtačky a mnoho dalších potřebných modelářských věciček).
Chtěli vyhrát a výbava tomu prostě musela odpovídat stůj co stůj.
Po jedenáctihodinové cestě do
Varšavy se ihned po ubytování
šli všichni seznámit s tratí. Druhý den slavnostně nastoupilo 12
zemí k zahájení mistrovství světa. Úvodní přivítání si poslechla Anglie, Británie, Francie, Německo, Rusko, Litva, Bulharsko,
Slovinsko, Ukrajina, Čína, Pol-

sko a Česká republika s celkem
372 modely. Kategorie byly rozděleny na seniory a juniory.
Podle rozpisu se závodilo každý
den. Po devatenácté hodině zůstala trať volná k trénování. Nebylo
tedy výjimkou, že se unavená výprava z Vysočiny vracela na hotel za tmy s vědomím, že se ráno
musí brzy vstávat kvůli nabíjení
baterií. Výjimkou nebyly ani noci
strávené opravami lodí, které při
rychlostních závodech často utrpěly nějaké to zranění. Nevalné
osvětlení v hotelu doplnila baterka a v téměř polních podmínkách
se čas místo spaní věnoval opravám. Byl to náročný týden.
Oba závodníci se ale svého úkolu a poslání zhostili se ctí. Tomáš
Gregor se v seniorské kategorii ECO mini umístil jako sedmnáctý a v kategorii ECO standart
čtrnáctý. Jaroslav Trojan stanul
v kategorii ECO standard na osmém místě a v ECO týmech na
místě sedmém. Pak přišlo vyvrcholení. Jarda Trojan si v juniorské v kategorii ECO mini vyjezdil první místo a stal se mistrem
světa pro rok 2008. Oba reprezentanti z kraje Vysočina tak víc
než důstojně reprezentovali svou
zemi, svůj kraj i KLM Třešť.
Při slavnostním ceremoniálu
vyhlášení vítězů zahráli novému
mistru světa českou hymnu a ten
pocit štěstí určitě stál za to.
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Lidé sportovali na obchvatu
Jihlava (hel) • Netradiční sportovní akce pro širokou veřejnost
nejen z Jihlavy měla nečekaný
úspěch. Na in-line jízdu na úplně novém úseku obchvatu Jihlavy se dostavilo na konci července odhadem 1200 až 1500 účastníků – bruslařů, cyklistů, lidí na
koloběžkách, kolečkových lyžích, ale také několik osob na invalidních vozících a také desítky pěšáků. Využili tak nabídku
města na sportování na prázdné
nové silnici v předvečer zahájení jejího provozu. Za velmi příznivého počasí a v dobré náladě
se účastníci projížděli na úseku
od mostu na Žižkově ulici k obci Pístov. Trasa tam a zpět měřila
tři kilometry. Pro přítomné byly
připraveny také soutěže o ceny.
Akce oficiálně skončila po osmé
hodině večer, desítky zájemců si
ale nového povrchu užívali až do
setmění.
„Při přípravě akce jsem odhadoval, že vás přijde asi sto padesát, nyní je vás tady možná desetkrát tolik. Velmi jste nás potěšili, děkuji vám, že jste přišli. Je
zřejmé, jak velký zájem je o jiné způsoby dopravy, když k to-

mu jsou vytvořené podmínky.
Ukazuje nám to, na co v investicích nesmíme zapomínat,“ pozdravil účastníky velmi úspěšné
in-line jízdy iniciátor akce – jihlavský primátor Jaroslav Vymazal (ODS).

Primátor vedl peloton. Foto: archiv

SDH Nevcehle vítězí
Nevcehle (hel) • SDH Nevcehle
je historicky prvním sborem, kterému se podařilo zvítězit v extralize ČR v požárním útoku v celkovém hodnocení v obou kategoriích. Vítězství si zajistili už
v předposledním kole v Babicích. A hned poté – v neděli navečer se před obcí Nevcehle objevily na silnici nápisy: Vítáme

vítězky a vítěze extraligy 2008.
Fandové požárního sportu tak už
tradičně vítali místní hasiče, kteří se vraceli z víkendových soutěží, kde titul šampionů vybojovali.
Muži z Nevcehle stanou na postu
nejvyšším po roční pauze, když
první mistrovský titul vybojovali v roce 2006. Ženy obhájily své
loňské prvenství.
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Šéfredaktor: Petros Martakidis
tel.: 775 944 229,
e-mail: petros.martakidis@email.cz
Inzerci vám zprostředkuje:
Klára Černíková
tel.: 777 789 600, e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz

Sídloorganizace,Kosovská16,Jihlava

9:30 SlavnostnízahájeníDneotevenýchdveí
10:00 Soutžzrunostiidisypanapekážkovédráze
15:00 Slavnostnívyhlášenívítzsoutže

Adresa redakce: Netín 36, 594 44 Radostín nad Oslavou.
Internet: www.kr-vysocina.cz. DTP: Tomáš Coufal.

• Výstava soudobé i historické cestáské techniky • Ukázka innosti cestáské techniky • Ukázka parkovacích
prostor a zásob posypového materiálu • Ukázka hasiské a zdravotnické techniky • Celodenní doprovodné
soutže pro dti • Jízdy vkabin sypae na pipravené dráze • Doprovodný program kbezpenosti silniního
provozuasamozejmcelodenníchutnéoberstvení
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