
Výsledky voleb
Jak se změní krajské 
zastupitelstvo? Jak jsme 
volili? Přinášíme volební 
přehled.
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Pošty zůstávají
Pošta nebude dělat 
změny bez dohody 
s obcemi. Slíbil to její 
ředitel.
  strana 3

SC
 7

21
29

/1

AKTUÁLNĚ S ŘEDITELEM

noviny jsou součástí projektu                                  www.ceskydomov.cz

STALO SE

SÍŤOVKA JE Z VYSOČINY
Žďár nad Sázavou (pz) • V říjnu si lidé 
z Vysočiny připomněli výročí úmrtí Vavří-
na Krčila, vynálezce slavné nákupní tašky 
síťovky. Legendární taška vznikla šťastným 
nápadem žďárského výrobce sítěk do vla-
sů, který přidal vlastně jen dvě ucha. Síťov-
ka provázela Čechy celým dvacátým stole-
tím, vyrábět se přestala až v sedmdesátých letech. V novodobé historii ji 
pak zcela nahradily levné igelitky a dnes je kdysi obyčejný předmět denní 
potřeby bezmála muzejním unikátem.  www.ivysocina.cz

Pod tmavou fólií se skrývá časovaná bomba, která hrozí ekologickou katastrofou. Foto: archiv kraje

Mezidobí těsně po krajských volbách zažíváme na Vysočině již podruhé. Pro 
úřad to neznamená zásadní změnu, práce pokračuje tak, jak jsme zvyklí. Zna-
mená to ale změnu pro krajskou samosprávu. Nejprve jen připomenu některé 
důležité věci: kraj je samosprávným územním celkem, to znamená například, 
že má svoje zastupitelstvo, radu a hejtmana tak, jako má zastupitelstvo, ra-
du a starostu město či obec. Politici prochází každé čtyři roky skládáním účtů, 
tedy volbami. Na základě výsledků hlasování se pak musejí dohodnout, které 
strany budou úzce spolupracovat na řízení kraje a které se ocitnou v opozi-
ci, na ustavujícím zasedání po volbách zvolí hejtmana, jeho náměstky a rad-
ní. Krajský úřad zčásti pracuje jako orgán samosprávy, zčásti vykonává stát-
ní správu – tedy činnosti pro stát v takzvané přenesené působnosti. Výsledky 
voleb přenesenou působnost neovlivní, ta se totiž řídí zákony, vládními naří-
zeními a například také závaznými metodickými pokyny nadřízených orgánů 
– ministerstev, na politickém složení orgánů kraje nemůže být závislá. 

Výkon samostatné působnosti – samosprávy – je naopak politickým slože-
ním samosprávných orgánů ovlivňován bezprostředně. Politici svým rozhodo-
váním modelují rozvoj kraje, řídí hospodaření a správu majetku a také posky-
tování mnohých veřejných služeb přímo, nebo prostřednictvím příspěvkových 
organizací. Krajský úřad nemá v samostatné působnosti příliš velké rozhodo-
vací kompetence, spíše plní úlohu servisního zázemí pro krajskou samosprá-
vu. Pro radu, hejtmana a zastupitelstvo připravuje podklady, analýzy, návrhy 
řešení. Volby jsou tedy pro krajský úřad sice důležitým předělem, ale žádnou 
revolucí, a je to tak správně. Přesto si neodpustím osobnější pohled. Je to sa-
mozřejmě pro nás všechny napínavé – čtyři roky jsme věnovali svůj čas a prá-
ci pro rozvoj Vysočiny. Na základě strategických rozhodnutí politiků jsme spo-
lečně s nimi usilovali o zachování a zlepšování podmínek pro život v našem 
kraji. Zcela přirozeně nás zajímá, co na to obyvatelé kraje řeknou. A stejně 
tak nás zajímá, jakými cestami se budeme ubírat dál. Do příštích období ne-
hledíme s obavami. Víte (a to je moje druhá osobnější poznámka, kterou si 
dovolím), já si vůbec nemyslím, že politika je nějaká špinavá louže, jak zní 
módní názor. Alespoň pokud jde o politiku regionální, bližší k občanům. Je to-
mu právě naopak. Denně se potkávám s politiky, kteří mají opravdový zájem 
na tom, aby Vysočina byla dobrým, přívětivým a moderním krajem. S politiky, 
kteří s upřímností, pracovitostí a profesionalitou usilují o obecný prospěch. 
A nejvíce si cením toho, že se ti naši politici dokážou na věcech dobrých pro 
Vysočinu shodnout, i když jsou z různých stran.

Zdeněk Kadlec
ředitel krajského úřadu

Hasiči s pískem
Hasiči už při povodních 
nemusí písek pytlovat 
ručně. Mají na to stroj.
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Podnik odkoupí skládku i po-
zemky od stávajícího majitele za 
23 milionů korun. „Sanace začne 
téměř okamžitě zahájením údrž-
bových prací, instalací čistírny od-
padních vod a dále přípravou pro-
jektu na získání financí z evrop-
ských fondů. Z těch bychom mě-
li na sanaci získat až 85 procent 
peněz, zbylých 15 procent zaplatí 
stát,“ uvedl ministr.

Konkrétní výsledek se dostavil 
po několikaletém tlaku kraje na 
stát. Po létech slibů se tak obyva-
telé Vysočiny dočkají konkrétního 
a rychlého řešení. Skládka v Poz-
ďátkách je nejvýznamnější pro-
blém z hlediska ohrožení a znečiš-
tění životního prostředí na Vyso-
čině. Hrozí zde únik skládkových 
vod s obsahem kyseliny sírové do 
horninového prostředí a do vod 

podzemních a následně i povrcho-
vých. Kontaminace spočívá ze-
jména ve snížení pH, zvýšení ob-
sahu železa, těžkých kovů a síranů 
ve vodě. Od roku 1997 je skládka 
mimo provoz. „Jsme na konci 11 
let dlouhé anabáze. Jsem přesvěd-
čen, že není nic, co by mohlo sana-
ci zabránit,“ řekl na místě hejtman 
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).
Generální ředitel společnosti Di-

amo Jiří Jež odhaduje, že likvidace 
skládky přijde na 380 milionů ko-
run. „Až odkrytí skládky ukáže, co 
skutečně skrývá, v podstatě jsme 
připraveni téměř na všechno,“ pro-
hlásil Jež.
Skládka u Pozďátek byla zpro-

vozněna v roce 1994. Uloženo na 
ni bylo kolem 30.000 tun odpadů 
a v roce 1996 zhruba 10.000 tun 
zelené skalice.

Pozďátky (kid, jis) • Jedovatá skládka v Pozďátkách za 
několik týdnů začne pomalu mizet z povrchu zemského. 
Náročné odstraňování bude v režii státního podniku 
Diamo. Vyplynulo to z říjnové návštěvy ministra prů-
myslu a obchodu Martina Římana (ODS) na Vysočině.

P O T V R Z E N OP O T V R Z E N O
SKLÁDKU ODSTRANÍ PODNIK DIAMOSKLÁDKU ODSTRANÍ PODNIK DIAMO

Jak šel čas na pozďátecké skládce:
1993 stavba povolena stavebním úřadem Městského úřadu Třebíč
1994 zahájen zkušební provoz skládky
1995 souhlas Okresního úřadu Třebíč k provozování zařízení ke 

zneškodňování odpadů
1997 skládka mimo provoz, nesplněny podmínky k provozu skládky
1999 prohlášení konkurzu na vlastníka skládky (toho času DEP 

POZ, s.r.o. Třebíč)
2002 vláda rozhodla o uvolnění financí na sanaci skládky, konkurzní 

správce však skládku prodává zahraniční společnosti ICKM 
REAL ESTATE, s. r. o., postupně dochází k několika změnám 
vlastníků skládky

2006 Rada kraje Vysočina požaduje důslednou asanaci skládky 
Pozďátky a zároveň připomíná, že v souladu se schváleným 
Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina není nutné 
budovat zpracovatelské závody nebezpečných odpadů v kraji

2007 Ministerstvo životního prostředí souhlasí pouze se sanací 
skládky bez jejího dalšího rozšíření a provozu

2008 předseda vlády Mirek Topolánek potvrdil odkup skládky 
státem a zajištění její úplné sanace

VELKÉ PŘÍPRAVY NA MIMOŘÁDNOU KULTURNÍ UDÁLOST
Dolnorakouská zemská výstava už příští rok i na Vysočině

18. duben – 1. listopad 2009 Telč, Horn, Raabs
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Jihlava (kid, jis) • Řád svatého 
Ambrože první třídy získala od 
Společenství cukrářů České re-
publiky jihlavská cukrářka Ma-
rie Homolová za svoji celoživot-
ní práci. 
„Jde o výjimečné ocenění za ce-

loživotní přínos svému oboru,“ 
uvedl prezident společenstva Kvě-
toslav Hvězda.
V Jihlavě cukraří už třetí gene-

race rodiny Homolů. Na začátku 
bezmála dvacetileté rodinné tradi-
ce bylo rozhodnutí rodiny založit 
cukrárnu U Brány v Jihlavě. Ma-
rie Homolová pracovala po vyuče-
ní 23 let jako vedoucí potravinář-
ské výroby, po revoluci s rodinou 
otevřela v Jihlavě soukromé cuk-
rářství. „První rok pracoval každý, 
kdo měl ruce a nohy. Začátek byl 
těžký, na vše jsme si museli půj-

čit a vše splácet,“ popsala začátky 
Marie Homolová. Dnes už vyhlá-
šenou jihlavskou cukrárnu U Brá-
ny vede její dcera Miroslava Ca-
klová se svým synem. V sortimen-
tu cukrárny, která se pyšní repub-
likovým titulem Cukrárna roku 
2004 a pravidelně dodává cukrář-
ské zboží na Pražský hrad, jsou 
zhruba dvě desítky vlastních origi-
nálních zákusků. „Patrně nejzná-
mější, a vlastně i jeden z prvních, 
je náš jogurtový dort. Ten už vy-
hrál několik cen zdravé výživy,“ 
připomněla Marie Homolová. 
Týdně v rodinné cukrárně spo-

třebují desítky kilogramů mou-
ky, tisíce vajec a stovky kilogramů 
másla a cukru. 
V současné době je v cukrář-

ské výrobě v Česku podle odha-
du Společenstva cukrářů ČR za-

městnáno zhruba 40.000 lidí. Řád 
sv. Ambrože za celoživotní prá-
ci v roce 2005 získal od Spole-
čenstva cukrářů ČR i Jan Hruška 
z Havlíčkova Brodu.

Cukrářka dostala řád

„Přestavuje to velký posun přede-
vším v případě řešení dopravních 
komplikací na dálnici D1,“ uve-
dl hejtman Vysočiny Miloš Vystr-
čil (ODS).
Už 1. ledna čeká policii na Vyso-

čině slučování okresních ředitelství 
do většího celku, takzvaného územ-
ního ředitelství. Nově vzniklé územ-
ní ředitelství v našem kraji bude do 
budoucna čítat podle policejního 
prezidenta Oldřicha Martinů zhru-
ba 1400 policistů a 300 občanských 
zaměstnanců, pracoviště bude mít 
jeden společný management. Místo 
původních pěti okresních ředitelství 

budou nově fungovat územní odbo-
ry kriminální policie a vyšetřová-
ní a území odbory vnější služby pro 
uniformované policisty. 
V současné době má policie k dis-

pozici již kompletní projektovou 
dokumentaci na dispoziční řeše-
ní stávající budovy budoucího ře-
ditelství na Vrchlického ulici v Jih-
lavě a vyřizuje stavební povolení. 
Se stavebními úpravami za zhruba 
60 milionů korun, mezi které patří 
i půdní vestavba, začne vybraná sta-
vební firma začátkem března příští-
ho roku. Investici bude krýt ze své-
ho rozpočtu ministerstvo vnitra. Ta-

ké kraj Vysočina přislíbil finanční 
pomoc. Nepůjde však v příštích le-
tech o poslední masivnější investi-
ci resortu do kraje Vysočina. „Do-
hodli jsme se s krajem Vysočina, že 
prostředky, které jsme letos od kra-
je získali prodejem souboru sklado-
vých nemovitostí v Heleníně u Jih-
lavy, půjdou zpět na Vysočinu  – 
na policii – a to platí. Z těchto pro-
středků se upraví v rámci projektu 
P1000 policejní prostory pro veřej-
nost na služebnách v Jihlavě, Telči, 
Moravských Budějovicích a Třebí-
či. Důstojné prostředí pro občany 
i policisty je dále plánováno na po-
licejních služebnách v Havlíčkově 
Brodě, Pelhřimově, Kamenici nad 
Lipou, Náměšti nad Oslavou, No-
vém Městě na Moravě a Velkém 
Beranově,“ popsal ministr vnitra 
Ivan Langer (ODS).

Policistů v kraji přibude
Vysočina (kid, jis) • Už od příštího roku bude 
na Vysočině o 100 policistů víc. V rámci vzniku 
krajské policejní správy pod ni navíc přejde 
dálniční oddělení ve Velkém Beranově.

Krajské zastupitelstvo se mění
Vysočina (kid) • Krajské za-
stupitelstvo se změnilo. Po říj-
nových volbách do něj přibylo 
15 sociálních demokratů, nao-
pak ubyli čtyři občanští demo-
kraté, tři komunisté a pět li-
dovců. Evropští demokraté se 

do zastupitelstva nedostali vů-
bec. Volby do krajského zastu-
pitelstva na Vysočině vyhrá-
la ČSSD s 39,9 procenta hla-
sů. Pomyslné druhé místo ob-
sadila ODS s 21 procenty, třetí 
byla KSČM s 15,7 procenta 

hlasů a čtvrtá pak KDU-ČSL 
s 10,8 procenta. Jiné subjekty 
se do krajského zastupitelstva 
na Vysočině nedostaly. Soci-
ální demokraté tak mají 21 za-
stupitelů z celkových 45, ODS 
má 11 zastupitelů, komunisté 

osm a lidovci pět. Oproti roku 
2004 byla na Vysočině oprav-
du vysoká volební účast – k ur-
nám přišlo 44,88 procenta vo-
ličů, což je proti 31,82 procen-
ta v roce 2004 významný ná-
růst.

Zastupitelstvo
2004–2008

Zastupitelstvo
od roku 2008

počet pre-
ferenčních 

hlasů

ČSSD

Báňa Miroslav Antonín Pavel 2 044

Běhounek Jiří Báňa Miroslav 1 233

Joukl Libor Bečková Zdeňka 882

Novotný Vladimír Běhounek Jiří 6 479

Ryšavý Zdeněk Černý Vladimír 1 007

Vašíček Josef Doležal Jaroslav 877

Hromádková Dagmar 596

Hyský Martin 1 473

Joukl Libor 1 886

Kovanda Bohumil 1 405

Krčál Petr 542

Kružíková Marie 1 670

Kučerová Pavla 617

Máca Stanislav 609

Matějek Josef 1 556

Novotný Vladimír 1 941

Pačiska Karel 2 261

Ryšavý Zdeněk 1 023

Soukup Jaroslav 415

Škaryd Tomáš 1 998

Uchytil Jiří 697

KDU-ČSL

Bradáč František Houška Miroslav 1 125

Havlík Tomáš Hulák Jaroslav 883

Houška Miroslav Karas Jan 1 399

Hulák Jaroslav Kodet Václav 2 208

Karas Jan Vondráček Jiří 922

Kesl Petr

Kodet Václav

Poborský Jaroslav

Vondráček Jiří

Žáková Hana

KSČM

Basová Jaroslava Brož Ladislav 432

Brož Ladislav Dobrý Zdeněk 1 079

Dobrý Zdeněk Oulehla Drahoslav 1 658

Havlíček Milan Plodík Milan 749

Kotlán Bohumil Rusová Marie 1 068

Oulehla Drahoslav Slámečka Jan 1 333

Plodík Milan Tvrdý Karel 1 076

Slámečka Jan Vlach Jiří 820

Šlechtický Pavel

Tvrdý Karel

Vlach Jiří

ODS

Brychta Jaromír Fischerová Jana 2 508

Čížek Martin Cejpek Stanislav 639

Fischerová Jana Hájek Pavel 777

Hájek Pavel Jež Jiří 379

Jež Jiří Kučera Jiří 802

Jonáš Vítězslav Nekula Jan 408

Kafoňková Simona Popelka Miloslav 186

Matějková Martina Rohovský Ivo 997

Nechvátal Vladislav Šíp Stanislav 482

Nekula Jan Vymazal Jaroslav 1 175

Rohovský Ivo Vystrčil Miloš 5 350

Šmíd Milan

Vystrčil Miloš

BPP
Huňáček Jaroslav

Štefáček Jan

SNK ED

Marková Zdeňka

Černá Marie

Jirsa Zdeněk

Volební účast
K volbám přišlo 44,88 % voli-
čů (bezmála polovina) oproti 
roku 2004, kdy volilo 31,82 % 
(necelá třetina) voličů.

2004

2008

Nejlepšího výsledku dosáhli sociální i občanští demokraté na Pelhřimovsku. ČSSD zde získala před 44 procent vo-
ličských hlasů, ODS 25 procent. Sociální demokraté pak nejméně, 36 procent hlasů získali na Jihlavsku, pro ob-
čanské demokraty představoval nejhorší výsledek sedmnáctiprocentní zisk na Třebíčsku a o nic lépe si nevedli ani 
na Žďársku, kde s osmnáctiprocentním ziskem také pohořeli.
Naopak Třebíčsko bylo lovištěm komunistických procent, KSČM zde ziskem 18,3 procent hlasů občanské demokra-
ty porazila. Téměř totožného výsledku dosáhli komunisté na Havlíčkobrodsku. Nejméně lidí volilo KSČM na Pelhři-
movsku. Lidovci na Žďársku přesáhli 15 procent, na Havlíčkobrodsku nedosáhli ani na osm. Dá se říci, že v přípa-
dě KDU-ČSL platí: moravské okresy táhnou, české ztrácejí.

Ustavující zasedání krajského zastupitelstva
14. 11. 2008 v 11.00 – videopřenos na www.kr-vysocina.cz
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Vysočina, Zakarpatská 
oblast (kan, kid) • Poté, 
co kraj Vysočina finančně 
podpořil společný projekt 
na rekonstrukci škol-
ních budov v Lazeščině 
a Strimbě, začíná další 
etapa spolupráce obou 
regionů.
„Obě strany budou na příští rok 

navrhovat do svých rozpočtů pe-
níze na spolupráci. Česká strana 
bude navrhovat do rozpočtu kraje 
Vysočina na příští rok pět milio-
nů korun. Stejnou částku jsme do 
spolupráce vložili i letos,“ uvedl 
ředitel krajského úřadu a šéf spo-
lečného česko-ukrajinského dob-
ročinného fondu ViZa Zdeněk 
Kadlec. Podle jeho slov se již rý-
sují i tři možné návrhy pomoci: 
dokončení stavebních úprav bu-
dov ve Strimbě a Lazeščině, pří-
spěvek ústavu sociální péče v Tu-
re Remetě (spolupracuje s ÚSP 
Těchobuz, které je příspěvkovou 
organizací kraje) na plynové to-
pení či pomoc při budování reha-
bilitačního centra pro děti s obr-
nou. 
Už v polovině listopadu přije-

dou na Vysočinu členové folk-
lórního souboru z Lazeščiny pod 
vedením Ivana Ivanoviče Bun-
tušiaka (je zároveň ředitelem re-
konstruované školy v Lazeščině). 

Naplánováno je společné vystou-
pení se souborem Vysočan, ná-
vštěva škol a výlety pro našem 
regionu. Další etapou pokračuje 
i ozdravení školních budov v La-
zeščině a Strimbě. „Ještě letos se 
dokončí v obou školách výměna 
dveří a ve Strimbě se bude kom-
pletně renovovat tělocvična tak, 
aby byla pro děti bezpečná,“ uve-
dl ředitel Kadlec. Spolupráce ze 

Zakarpatím je podle krajských 
zastupitelů nejrychleji se rozví-
jejícím partnerstvím, které Vy-
sočina má. Začala loni v létě na-
vázáním prvních kontaktů samo-
správ a po roce intenzivní práce 
vyrostly první konkrétní projek-
ty na částečnou obnovu škol ve 
dvou ukrajinských vesnicích. „Já 
si představuji, že obrovský po-
tenciál Podkarpatí, které se tak 

rychle rozvíjí, využijí i podnika-
telé, lesníci, odborníci na životní 
prostředí a zemědělství, studen-
ti a podobně. Dále by bylo dob-
ré podpořit rozvoj kultury, míst-
ní krajanské spolky a věnovat 
se rozvíjejícímu se turistickému 
průmyslu,“ nastínil další směr 
spolupráce Josef Nedvěd, kte-
rý partnerství obou regionů zpro-
středkoval.

Zdeněk Kadlec a Vasyl Samandrula z dobročinného česko-ukrajinského fondu ViZa jsou spolu v pravidelném kon-
taktu. Foto: archiv kraje

Spolupráce s Ukrajinou pokračuje

Vysočina (jis) • Pobočky 
České pošty na malých 
obcích zůstávají. 
V Jihlavě to řekl 
generální ředitel České 
pošty Petr Sedláček. 
„Neodsouhlasím jakoukoli změ-

nu, pokud nebudu vědět, že do-
šlo k dohodě mezi Českou poš-
tou a samosprávou obce. Zaká-
zal jsem zrušit jakoukoli pobočku 
pošty nebo měnit způsob posky-
tování služeb, aniž by byla vzá-
jemná shoda obou stran. Nebu-
deme nikomu nic diktovat, chce-
me být partnery,“ uvedl Sedláček 
při setkání se starosty Vysočiny, 
kterým hrozilo, že v jejich obci 
pošta končí. „V tuto chvíli Česká 
pošta analyzuje, jaké další služby 
lze na pobočky umístit, tak aby 
bylo možné ovlivnit jejich výno-
sy. Nabízí se větší kvalita a roz-
sah služeb a spolupráce mezi 
poštou a jednotlivými obcemi,“ 
doplnil ministr vnitra Ivan Lan-
ger (ODS).
Podle informací generálního ře-

ditele České pošty bude i nadá-
le v obcích poskytována stávající 
služba. Vedle ní bude paralelně ve 
zkušebním provozu testováno mo-

torizované doručování. Pošta hle-
dá další formu poskytování poš-
tovních služeb, které by v koneč-
ném důsledku znamenaly zlep-
šení služeb. „Chceme především 
ukázat, jak motorizované doručo-
vání funguje. Ukázat, že pošta jde 

za lidmi, ne lidé za ní,“ uvedl mi-
nistr Ivan Langer. Pošta nyní na-
příklad testuje motorizované po-
skytování finančních služeb.
„Shodli jsme se s ministrem vni-

tra a generálním ředitelem České 
pošty na tom, že je nutné, aby se 

Česká pošta chovala k našim ob-
cím mnohem citlivěji. Není mož-
né, aby kvalita veřejné služby na 
malých venkovských obcích by-
la horší než ve městech,“ prohlá-
sil hejtman Vysočiny Miloš Vy-
strčil (ODS).

Ministr Ivan Langer a ředitel pošty Petr Sedláček si v otázce malých poštoven prý rozumí. Foto: archiv kraje

Pošta své pobočky rušit nebude

Začíná výstavba domovů pro seniory
Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod 
(en) • Už v příštím roce se roz-
běhnou dvě velké stavby domovů 
důchodců, které by měly zvýšit 
úroveň a kvalitu poskytování pé-
če o seniory v našem kraji. 
Díky připravenosti projektů 

a aktivnímu přístupu kraje Vy-
sočina, Magistrátu města Jihla-
vy a investora se na tyto stav-
by podaří získat od minister-
stva práce a sociálních věcí do-
taci ve výši 163 milionů korun. 
Konkrétně jde o novostavby 
domovů pro seniory ve Velkém 
Meziříčí a Stříbrné terasy v bý-
valém areálu jihlavské Tesly.
Vedle dvou plánovaných za-

hájení projektů domovů pro se-
niory na příští rok začala le-
tos přestavba bývalé chirurgie 

v Havlíčkově Brodě, kde by 
do roku 2010 mělo vzniknou 
48 míst a navíc čtyři pokoje se 
čtyřmi až osmi lůžky pro hos-
picovou péči. „Všechny novo-
stavby a rekonstrukce domovů 
pro seniory, které v kraji Vyso-
čina probíhají nebo se připravu-
jí, jsou naplánovány tak, aby na 
sebe navazovaly. Klienti domo-
vů tak mohou být podle potřeby 
přesunuti jinam do doby ukon-
čení prací právě v jejich zaří-
zeních. Cílovým stavem v roce 
2012 by měla být síť dobře fun-
gujících zařízení s dostatečnou 
kapacitou, příjemným prostře-
dím a kvalitními službami,“ ře-
kl krajský radní pro sociální vě-
ci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
Ministerstvo práce a sociál-

ních věcí po dohodě s minis-
terstvem financí uvolnilo té-
měř půl miliardy korun, které 
jsou určeny na podporu projek-
tů obnovy a výstavby sociál-
ních zařízení pro seniory v celé 
České republice. „Ministerstvo 
práce a sociálních věcí vybra-
lo celkem osm projektů, které 
budou ze státní dotace spolu-
financovány. Díky naší připra-
venosti a kvalitnímu zpracová-
ní projektů jsme mezi ostatními 
kraji uspěli s akcemi domova 
pro seniory ve Velkém Meziří-
čí a v Jihlavě. Ty jsou nyní za-
řazeny do návrhu státního roz-
počtu na příští rok a pokud bu-
de schválen, mohou v roce 
2009 začít stavební práce,“ do-
plnil radní Vondráček.

Domov pro seniory 
Velké Meziříčí:

• výstavba nového objektu
• vlastník – kraj Vysočina
• náklady – 132 mil. Kč (70 % 

stát, 30 % kraj Vysočina)
• kapacita – 88 lůžek
• termín dokončení – 2010

Domov pro seniory 
Stříbrné terasy Jihlava:

• přestavba bývalého areálu Tesly 
Jihlava

• vlastník – obecně prospěšná 
společnost

• náklady – 107 mil. Kč (65 % 
stát, 35 % o.p.s.)

• kapacita – 74 lůžek
• termín dokončení – 2010

Klíčová krajská silnice 
prochází velkou opravou
Vysočina (jis, kid) • Silnice 
z Jihlavy na Velké Meziříčí po 
rozsáhlých opravách už zase 
slouží řidičům. Část stavby, te-
dy dva mosty u Helenína a tam-
ní úsek silnice, dokonce stava-
ři dokončili o 23 dní dříve, než 
byl původní předpoklad. 
Oprava silnice číslo II/602 je 

rozdělena na pět staveb, kaž-
dá probíhá v jiném režimu. Po 
ukončení bude opravený 55 ki-
lometrů dlouhý úsek páteř-
ní krajské tepny, která prochá-
zí okresy Pelhřimov, Jihlava 
a Žďár nad Sázavou. „Po hele-
nínských mostech budou v rám-
ci páté stavby opraveny tři mos-
ty u Velkého Meziříčí a jeden 
u Kozlova na Jihlavsku. V rám-

ci čtvrté stavby dojde k demo-
lici a postavení jednoho mos-
tu u Jabloňova i u dalších mos-
tů třetí stavby na trase II/602 
proběhne rekonstrukce,“ vy-
jmenoval budoucí práce na cel-
kové obnově silnice náměstek 
hejtmana pro dopravu Václav 
Kodet (KDU-ČSL).
Opravy mostů stály 80 milionů 

korun, přestavba úseku u Vel-
kého Meziříčí pak 150 milionů. 
Většinu peněz získal kraj z Bru-
selu. Na zbývající tři úseky chce 
kraj také sehnat evropské pení-
ze. Jde o úseky od Velkého Me-
ziříčí po křižovatku k obci Ru-
da, od Hosova po Strměchy a už 
zmíněné další mosty u Velkého 
Meziříčí a Kozlova.

Kardiologové oslavili 
rok trvání svého centra
Jihlava (kid, jis) • Úmrtnost na 
infarkt v kraji Vysočina za rok 
od zahájení provozu kardiocent-
ra v jihlavské nemocnici pokles-
la přibližně čtyřikrát. Na Dni kar-
diologické péče to uvedl náměstek 
hejtmana pro zdravotnictví Pavel 
Hájek (ODS). 
V kardiocentru pracují tři lékaři 

a pět sester. Do konce roku 2007 
lékaři vyšetřili 320 pacientů a udě-
lali jim 124 balonkových angio-
plastik. Letos za plného provozu 
už specializované pracoviště pro-
vedlo 1700 koronarografických 

vyšetření, z toho bylo 804 plastik. 
Ve 1200 případech lékaři implan-
tovali výztuže tepen, ošetřili 220 
pacientů s akutním infarktem. 
V kraji Vysočina se každoroč-

ně vyskytne 2350 pacientů s váž-
ným podezřením na akutní koro-
nární syndrom. U 1000 z nich se 
právě probíhající srdeční infarkt 
skutečně prokáže. Asi 350 paci-
entů s akutním srdečním infark-
tem je ve velmi těžkém až kritic-
kém stavu. Dalších přibližně 700 
pacientů je infarktem bezprostřed-
ně ohroženo.

Brodští fotbalisté si už 
užívají nový trávník
Havlíčkův Brod (en) • Fotbalis-
té z Havlíčkova Brodu mají na 
stadionu Na Losích zbrusu no-
vý umělý povrch takzvané tře-
tí generace, který získal certifi-
kaci FIFA a ČMFS. Celá rekon-
strukce stála 18,5 milionů korun 
a o náklady se rovným dílem po-
dělil kraj Vysočina a město Hav-
líčkův Brod.
Nové fotbalové hřiště by mě-

lo sloužit jak potřebám FC Slo-
van Havlíčkův Brod, tak i aktivi-

tám místních středních a základ-
ních škol.
„Umělý povrch vyžaduje od-

lišnou údržbu než klasická trav-
natá plocha. Základem je pravi-
delné kartáčování a dosypává-
ní speciálního granulátu. Hlavní 
výhodou umělého povrchu je je-
ho pružnost. Fotbalisté si tak še-
tří při běhu a doskocích klouby,“ 
popsal nový povrch předseda FC 
Slovan Havlíčkův Brod Ladislav 
Staněk.

Náměstí zaplnili výrobci 
regionálních potravin

Jihlava (kid) • Masné a mléčné 
výrobky, pečivo, sladkosti, ovoce 
i zelenina. To všechno ochutná-
vali na Dni regionálních potravin 
lidé na jihlavském náměstí. 
Den regionálních potravin před-

stavil místní zemědělské výpěst-
ky se značkou Vysočina – regio-
nální produkt, výrobky ekologic-
kého zemědělství a také produkty 
se značkou kvality Klasa. 
K ochutnání i ke koupi tak mě-

li lidé k dispozici sýry, masné či 
mléčné výrobky, mražené krémy, 
mlýnské, pekárenské a cukrář-
ské výrobky, lahůdky, alkoholic-

ké nápoje, ovoce, zeleninu a další 
produkty zemědělců a potraviná-
řů. Střední škola obchodu a slu-
žeb v Jihlavě se zapojila do pří-
pravy pokrmů z regionálních pro-
duktů. V kulturní části programu 
vystoupil například třešťský Za-
trestband, kapela Fanny Dan-
ce a řada dalších souborů včetně 
dětského folklorního souboru Ší-
pek z Jihlavy. 
Na Vysočině je k 70 ekofar-

mám, značku Vysočina – regi-
onální produkt má 14 výrobků 
a značku Klasa nese 133 potravi-
nářských produktů z Vysočiny.

Pulty stánků se prohýbaly zeleninou, mléčnými výrobky, masem i slad-
kostmi. Foto: zeraagency.cz
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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.
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TERAČ s.r.o., Havlíčkovo nám. 152, 591 01 Žďár nad Sázavou

TERAČ s.r.o.

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.

•  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.

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
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Inzertní manažer:

Klára Černíková
tel.: 777 789 600

e-mail:
cernikova@ceskydomov.cz
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Sleva platí na v˘robky s termínem montáÏe od 2.1. do 15.4. 2009, 
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 1.11. - 19.12. 2008.

Dárek platí pfii uzavfiení smlouvy do konce roku 2008. 

ZIMNÍ SLEVA 
S DÁRKEM NAVÍC! 

Kromû zimní slevy na okna i montáÏe 
pro Vás nyní máme i vánoãní dárek: 

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

Dal‰í cenov˘ bonus 
za rychlé rozhodnutí!

www.tsbohemia.czT.S.Bohemia a.s.

BARBONE PICOLO
16.748 Kč VČ. DPH 

BARBONE w REBEL II HERNÍ POČÍTAČ 
PRO KAŽDÉHO!
Procesor:  INTEL Core 2 Duo E8400 3,00GHz,
Základní deska: čipset P35, socket 775, paměti 
DDR2 až 8GB, SATA2 , GLAN síťová karta, PCI sloty, 
Paměti: 2x  DIMM DDR2 1024MB 800MHz,
Grafická karta: nVIDIA GEFORCE 9800GT, 512MB 
paměti, 256bit DDR3, výstup 2xDVI,HDTV,
Pevný disk: 250GB SATAII,16MBcache,7200 ot./min, 
DVD RW Black podpora přepisu DVD/CD ±R/±RW/RAM/DL, 
Klávesnice, myš, uživatelská příručka. Monitor
není součástí. Objednávací kód: 9344211

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-růžový15.544 Kč  VČ. DPH  

R.Havelky 4860/4, Jihlava   Tel.: 585 157 494  jihlava@tsbohemia.cz

Sobota 25.10. od 11:00 do 19:00 hod
Ondřej Ruml (X-Factor), Orion (PSH) & James Cole (Supercroo), Tomáš Klus 
(Vítěz Czech Talent Zlín 2007), 
Edukativní program ZOO Jihlava

 •Interspar přináší• 
•Módní přehlídka značky Pascarel•Bio Spar Natur*pur vaření s Romanem Hadrbolcem a dětmi•Spar Vital s prim. MUDr. Monikou Golkovou a Evou Aichmajerovou•Nákupy zdarma aneb „Pober, co 

můžeš“ se značkou Interspar•

•Celý víkend bohatý program na dětském pódiu•
•Maxim Turbulenc•Kamarádi z Brna•Divadelní představení BoBo divadla Jihlava•Davidovo veselé divadélko•Atrakce Dětského světa•

Neděle 26.10. od 11:00 do 19:00 hod
Jiří Zonyga (X-Factor), Hlavní protagonisté seriálu Velmi křehké vztahy TV Prima, 
AIRFARE (Objev hudební televize Óčko 2007), Vyhlášení nového českého rekordu 
City Parku Jihlava

Přijďte se pobavit na zahajovací show 24.10. od 9:00 hod.

Otevíráme dveře
Vánočním nákupům na Vysočině!

Dara Rolins, Petr Bende, All X (Finalisté soutěže X- Factor) a další.

Moderují Richard Genzer a Michal Suchánek

S Hitrádiem Vysočina 94,3 FM hrajte každý den o V.I.P. 
vstupenky pro 2 osoby na slavnostní otevření 23.10.

Nakupte od 24.10. během jednoho dne
v minimální hodnotě 2 000 Kč jakékoliv zboží v City Parku Jihlava a vyhrajte.

Vyhrajte vstupenky 
na V.I.P. večírek

Vyhrajte vůz

Více informací

na www.cityparkjihlava.cz

inzerat_pulstrana_komplet_info_01.ai 10/10/08 2:28:30 PM

MĚSÍČNÍK KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ!!!
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NÁŠ ZDRAVÝ KRAJ

Hlavním cílem Dnů zdraví je za-
jímavou formou informovat ob-
čany o tom, jak správně pečovat 
o své zdraví, jak je možné před-
cházet zdravotním potížím a zá-
roveň jim nabídnout vyšetření 
a měření ukazatelů jejich zdraví 
a také aktivity, které mohou dlou-
hodobě přispívat k jejich fyzické 
i duševní pohodě. Do kampaně se 
v kraji Vysočina zapojí více než 
20 měst a obcí.
Dny zdraví jsou každoročně re-

alizovány ve spolupráci se všemi 
partnery, kteří se problematikou 
zdraví z jakéhokoliv hlediska za-
bývají (města a obce, nestátní ne-
ziskové organizace, zdravotnická 
zařízení, školy a podobně).
Kampaň ve „zdravých“ měs-

tech, obcích a regionech standard-
ně probíhá v podzimním termínu 
4.–17. října. V tomto termínu se 

na Vysočině zapojí do kampaně 
například města Přibyslav,Třebíč, 
Nové Město na Moravě.
Tématickou různorodostí i zapo-

jením odborných partnerů v jed-
notlivých městech se jedná o vů-
bec nejrozsáhlejší akci na pod-
poru zdravého životního stylu 
v České republice.
Občané mají možnost získat řa-

du informací o tom, jak pečovat 
o své zdraví, předcházet zdravot-
ním potížím a uchovávat si fyzic-
kou i duševní pohodu. Zajímavou 
formou se lidé dozvědí více o té-
matech, jako je zdraví nejmen-
ších dětí, správná výživa a diety, 
prevence závislostí, duševní zdra-
ví nebo zdravé stárnutí. V rámci 
kampaně se konají sportovní tur-
naje, běhy a pochody pro zdraví 
nebo specializovaná cvičení. Té-
matickou různorodost Dnů zdraví 

umožňuje široké zapojení odbor-
ných partnerů, jako jsou zdravot-
ní ústavy, zdravotní pojišťovny, 
zdravotnická zařízení, Český čer-
vený kříž nebo organizace pra-
cující se zdravotně postiženými 
a seniory.
V rámci celého kraje probí-

há akce Dny zdraví na Vysočině 
s VZP ČR v delším časovém roz-
ložení, a to od května až do lis-
topadu 2008. Návštěvníci těchto 
dnů si mohou mj. nechat vyšetřit 
krevní tlak, hladinu cholesterolu 
či cukru v krvi, změřit procento 
tělesného tuku a veškeré výsled-
ky pak konzultovat s přítomnými 
odborníky. Pro Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnu ČR zajišťuje tu-
to akci občanské sdružení Zdra-
vá Vysočina, o.s. ve spoluprá-
ci s jednotlivými městy a obce-
mi, Státním zdravotním ústavem, 

SZŠ a VOŠZ Jihlava, SŠ a VOŠ 
Farmeko Jihlava a dalšími part-
nery. Mediálními partnery jsou 
Jihlavské listy a Český rozhlas 
Region.
Municipality zapojené do letoš-

ní kampaně Dny zdraví s VZP 
ČR v kraji Vysočina jsou Jihla-
va, Křižánky, Polná, Nové Město 
na Moravě, Humpolec, Kameni-
ce nad Lipou, Moravské Budějo-
vice, Jemnice, Pelhřimov, Měřín, 
Havlíčkův Brod, Žďár nad Sáza-
vou, Velké Meziříčí, Přibyslav, 
Třebíč, Světlá nad Sázavou, Ka-
menice u Jihlavy a Telč.
Více informací naleznete na: 

www.kr-vysocina.cz/zdravykraj 
a www.nszm.cz/dzd. 

Marta Vencovská, koordinátorka 
Zdravého kraje Vysočina a MA21, 
Telefon: 564 602 556, e-mail: ven-

covska.m@kr-vysocina.cz

Dny zdraví na Vysočině

Zelená krajnice: Studenti 
užasli nad tunami odpadků

Velké Meziříčí (en, kid) • Studenti uklízeli příkopy. Nebyla to ale 
obyčejná brigáda, byla to pilotní akce projektu Zelená krajnice, 
který má zvýšit povědomí o ekologickém chování u mladých lidí. 
Studenti prvního a druhého ročníku velkomeziříčského gymnázia 
u silnice z Velkého Meziříčí do Jabloňova a u silnice z Velkého Me-
ziříčí do Oslavice nasbírali za tři hodiny více než tunu odpadků.
Nejvíce odpadu se nacházelo na odpočívadlech a v příkopech. 
Mezi nasbíraným odpadem se objevovaly PET lahve, kelímky od 
nápojů, skleněné lahve, stavební suť v igelitových pytlech, oděv-
ní součásti, dětské papírové pleny nebo pneumatiky osobních vozi-
del. Celkový objem a hmotnost nasbíraného odpadu, která dosáh-
la 1,26 tuny, překvapily i samotné studenty. 
„Krajská správa a údržba silnic Vysočiny vynakládá každý rok ne-
malé finanční prostředky na úklid a likvidaci odpadu na silnicích 
II. a III. tříd. Tento projekt se projevil jako zdařilý, a proto věřím, 
že se podaří dostat ho do povědomí široké veřejnosti, a zejména 
mladých lidí. Podobnou akci plánujeme uskutečnit i v příštích le-
tech,“ řekl po skončení akce ředitel krajských silničářů Vysočiny 
Zdeněk Vacek.

Brusel/Vysočina (jis, 
kid) • Autobusové 
nádraží v Telči, 
cyklostezka Jihlava–
Třebíč–Raabs, obnova 
baziliky sv. Prokopa 
v Třebíči či chatová 
osada Yukon ve Třech 
Studních. To jsou 
příklady projektů, 
které na Vysočině 
dostaly další peníze 
z Bruselu. 

Na svém říjnovém zasedání 
schválil výbor Regionální ra-
dy Jihovýchod (Vysočina a Již-
ní Morava), který o projektech 
rozhoduje, celkem dvě miliar-
dy korun pro 88 úspěšných pro-
jektů. Z Vysočiny je 34 projek-
tů, které získaly 903 milionů 
korun. 
Například autobusové nádra-

ží v Telči získalo dotaci ve výši 

38 milionů korun na přemístění 
do prostoru před nádražím Čes-
kých drah. Dopravnímu podni-

ku města Jihlavy byla schvále-
na dotace 211 milionů korun na 
výstavbu bezbariérové městské 
hromadné dopravy v krajském 
městě Jihlava. Více než 70 mili-
ony korun byla podpořena cyk-
lostezka Jihlava–Třebíč–Raabs. 
Největší částka ve výši téměř 

258 milionů korun byla rozdě-
lena na dotace do infrastruktu-
ry cestovního ruchu. Mezi nej-
kvalitněji připravené projekty 
v této oblasti patří obnova bazi-

liky sv. Prokopa v Třebíči, cha-
tová osada Yukon na Třech stud-
ních, pension Třešť, Staré Měs-

to v Telči, naučná stezka k pra-
menům Počátek a okolí a další. 
Oblast služeb v ces-

tovním ruchu zís-
kala dotace ve výši 27 milionů 
korun. K zajímavým projektům 

této oblasti patří například pre-
zentace aktivit cestovního ruchu 
na Pelhřimovsku, v Polné, Da-
lešická přehrada a další.
V oblasti rozvoje měst a obcí 

byla úspěšná Jihlava se svými 
třemi projekty týkajícími se par-
ku Gustava Mahlera, parku Ma-
lý Heulos a přístavby Základní 
školy speciální na ulici Březino-
va. Kraj Vysočina získal dotaci 
ve výši téměř 123 milionů ko-
run na pavilon pro matku a dítě 
v Nemocnici v Třebíči.
Regionální operační program, 

tedy balík peněz z Bruselu pro 
Vysočinu a Jihomoravský kraj, 
o kterém rozhoduje společný 
výbor Regionální rady, už do 

obou krajů přinesl 6,6 mi-
liard korun pro 287 pro-
jektů.

Z Bruselu přichází další miliony

Vysočina (en) • Jak 
získat krajské dotace 
na hospodaření nebo 
informace o péči o les na 
základě principů trvale 
udržitelného rozvoje.
Takové informace se mohli do-

zvědět účastníci říjnového seminá-
ře pro vlastníky lesů a odborné les-
ní hospodáře na krajském úřadu. 
Letošní ročník se konal v rám-

ci Evropského týdne lesů, který 
vyhlásili ministři odpovědní za 
lesnictví v Evropě s cílem upo-
zornit na význam lesních poros-
tů v každodenním životě člově-
ka i v hospodářství jednotlivých 
států.
Evropský týden lesů si klade za 

cíl rozšířit všeobecné povědomí 
veřejnosti o významu lesů pro 
společnost a jeho různých funk-

cích a také zviditelnit opomíje-
né lesnické a dřevařské hospo-
dářství. 
Území Vysočiny pokrývají lesy 

asi z jedné třetiny. V lesních po-
rostech převažuje smrk zastou-
pený přibližně ze 75 procent. Za 
smrkem následuje borovice asi 
v 11 procentech, ve třech pro-
centech modřín a buk a za ni-
mi s dvěma procenty výskytu je 
například dub a olše. „Relativně 
vysoké zastoupení smrku zname-
ná pro Vysočinu velký produkční 
potenciál lesů, je to však na úkor 
jejich odolnosti vůči negativním 
vlivům, jako je kůrovec nebo sil-
ný vítr. Vlastníci lesů proto za-
lesňují i nad rámec požadované-
ho zákonného minima takzvaný-
mi melioračními a zpevňující-
mi dřevinami,“ uvedl Jiří Bartoš 
z krajského oddělení lesního hos-
podářství a myslivosti.

Vlastníci lesů se sešli 
na krajském semináři

Žák kamenické školy vyhrál 
mistrovství republiky v orbě

Vysočina, Cheb (pz) • Petr Du-
ben ze Střední školy Kamenice 
nad Lipou vybojoval na 35. mis-
trovství republiky v orbě v Che-
bu celkové třetí místo. V junior-
ské kategorii dokonce zvítězil. 
Petr Duben je žákem 1. roční-
ku nástavbového studia a absol-
ventem oboru farmář. Již dnes 
se Petr i jeho náhradník Martin 

Skůpa pod vedením zkušeného 
trenérského týmu, který je slo-
žen z učitelů odborného výcvi-
ku, začínají připravovat s novou 
technikou na dobývání ještě vyš-
ších příček na příštím 36. mis-
trovství republiky 2009 v Zábře-
hu. Na snímku z archivu školy 
je Petr Duben (za volantem) při 
tréninku.

Havlíčkův Brod (kid, 
jis) • Při povodních 
už hasiči z Vysočiny 
nemusí plnit pytle 
pískem ručně. Od října 
na to mají pomocníka. 
Stroj na pytlování písku za té-

měř 400.000 korun pořídil kraj 
a předal jej havlíčkobrodským 
hasičům. Darování schválili za-
čátkem října na svém jednání 
krajští zastupitelé. Hasičům na 
Vysočině pomůže automatická 
balička písku především při sta-
vění hrází v případě povodní. 
„V posledních letech dochází 

nejen na Vysočině k nárůstu čet-
nosti a intenzity povodní, kte-
ré na území kraje působí značné 
majetkové a další škody a nema-
lou měrou zatěžují rozpočty ob-
cí, potažmo kraje. Mezi ohrože-
ná místa patří lokality, ve kte-
rých dosud nejsou vybudována 
protipovodňová opatření, pří-
padně i taková místa, kde hrozí, 
že vlivem nepříznivých podmí-
nek povodeň tato protipovodňo-
vá opatření překoná, nebo loka-
lity, ve kterých není možné stá-
lé protipovodňové opatření zbu-
dovat. Osvědčeným způsobem 
ochrany před povodněmi jsou 
hráze z pytlů s pískem. Rych-
lost stavění hrází je však omeze-
na počtem lidí, kteří pytle plní. 

Vlivem geografických podmí-
nek kraje Vysočina je doba mezi 
prognózou a vlastní povodní po-
měrně krátká. Na nutná opatře-
ní je většinou málo času,“ uve-
dl hejtman Vysočiny Miloš Vy-
strčil (ODS).
Automatická plnička dokáže 

při obsluze dvou lidí za hodinu 

naplnit 750 pytlů po 25 kilogra-
mech. Peníze vynaložené na ná-
kup zařízení se podle zastupitelů 
několikanásobně vrátí v hodno-
tě uchráněného majetku. Použi-
tí protipovodňových hrází z pyt-
lů s pískem se osvědčilo i při jar-
ních povodních v roce 2006. Při 
těchto událostech bylo v rámci 

kraje použito téměř 19.000 pyt-
lů. Tehdy však chybělo zařízení, 
které by práci urychlilo. V kraji 
Vysočina je tedy v současné do-
bě plnička – pytlovačka písku. 
Zařízení je mobilní, to zname-
ná, že jej bude v případě potřeby 
možno postupně rychle použít 
ve více ohrožených lokalitách.

Hasiči si nový stroj hned vyzkoušeli. Foto: archiv kraje 

Hasiči dostali nového pomocníka

JAKÉ PENÍZE Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO 
PROGRAMU DOSUD VYSOČINA ZÍSKALA

okres výše dotace v korunách počet schválených projektů

Havlíčkův Brod 252 256 034 13

Jihlava 977 486 966 30

Pelhřimov 318 770 594 14

Třebíč 234 916 600 15

Žďár nad Sázavou 757 649 677 25

Vysočina celkem 2 541 079 869 97



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 18. listopadu. 
Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny. 
Můžete využít i emailovou adresu 
vysocina@ceskydomov.cz.

Vyluštění z minulého čísla: Za vlády 
Kinských byla roku 1702 chotěbořská 
tvrz přestavěna na barokní zámek 
později doplněný o anglický park.

Výherci z minulého čísla P. Černá, 
Rouchovany, M. Mareš, Batelov a M. 
Váňová, Pelhřimov získali krajskou 
šálu pro podzimní dny, diář a šňůrku 
na mobil.

V obci Obrataň se 
nachází (tajenka).

Autor:
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�1. listopad
Skyline, koncert, klub Čechovka, 
Havlíčkův Brod, 20.00
Rockession ´08, 13. ročník přehlíd-
ky pelhřimovských rockových a big-
bítových kapel, KD Máj, Pelhřimov, 
18.00
Tančírna, KD Třešť

�4. listopad
Václav Koubek, koncert, Divadlo 
na Kopečku, Jihlava, 19.00

�5. listopad
Kamelot, koncert, Městské divadlo, 
Pelhřimov, 19.30

�6. listopad
Divadlo Járy Cimrmana: České 
nebe, divadelní sál, DKO Jihlava, 
19.00

�7. listopad
Rocková Vysočina 08, legendární 
soutěž nejen rockových kaple z celé 
republiky, Effect Music Club, Havlíč-
kův Brod, 20.00
Krajský veletrh mezinárodních 
příležitostí pro mládež Get it – Mo-
ve it – Do it!, cílem veletrhu je for-
mou informačních stánků, prezen-
tací a workshopu představit široké 
veřejnosti mezinárodní příležitosti 
pro mládež 13–18 let, jako jsou vý-
měny mládeže, odborné praxe v za-
hraničí, dobrovolnické projekty, stu-
dium v zahraničí, Krajský úřad kra-
je Vysočina, Žižkova 57, místnost 
B3.15 a B3.16, Jihlava, 9.00

�8. listopad
Kapela Květy, koncert, kaple sv. 
Markéty - Penzion V Kapli, Žďár nad 
Sázavou, 19.00
Martinská jízda městem, prů-
vod v dobových kostýmech, náměs-
tí TGM, Třešť

�7.–8. listopad
Rally Vysočina 2008, automobi-
lová soutěž v okolí Telče a Třebíče, 
start na náměstí v Telči, RZ v oko-
lí Telče, 16.00

�10. listopad
Robert Křesťan a Druhá tráva, 
AG Flek, koncert, Národní dům, 
Třebíč, 19.00

�11. listopad
Martin Vojtíšek, klavírní recitál, 
kostel sv. Víta, Pelhřimov, 19:30
Svatomartinský lampionový 
průvod, Žirovnice, 17.00

�12. listopad
Swan Legend, irská taneční 
a stepařská show, Divadlo Pasáž, 
Třebíč, 19.00

�13. listopad
Staropražská kapela Šmrnc, vel-
ký sál, KD Ostrov, Havlíčkův Brod, 
17.00
Spirituál Kvintet, koncert, divadel-
ní sál DKO, Jihlava, 19.00

�14. listopad
Seminář „Aktivně v práci i léčbě“, 
téma roztroušená skleróza, sídlo 
kraje Vysočina, Jihlava, 15.30

�19. listopad
Pacifik, koncert, Divadlo na Kopeč-
ku, Jihlava, 19.00
Kamil Střihavka & Leaders, kon-
cert, Městské divadlo, Žďár nad Sá-
zavou, 19.30

�29. listopad
Zahájení Vánočního času, Huso-
vo náměstí, Polná, 17.00
Zahájení výstavy Vánoce 2008, 
přízemí radnice, Polná, 16.30
Trio Amadeus a Martina Koci-
ánová, kamenný sál zámku, Tře-
bíč, 18.00

�30. listopad
I. adventní koncert – ZŠ Polná, 
městské kino, Polná, 16.00
Zahájení Adventu, rozsvícení vá-
noční výzdoby města, koledy, ná-
městí TGM, Třešť
Vánoce na zámku, slavnostní roz-
svícení stromu na Havlíčkově ná-
městí, zámek, Žirovnice

�do 1. prosince
Výstava 90. výročí vzniku Česko-
slovenské republiky, vstupní síň rad-
nice, Telč

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Včelaři vystaví 
výrobky z medu
Nové Město na Moravě (kid) • 

Jednodruhový med, speciální 
pastované ochucené medy, me-
dové pivo, medové pečivo, medo-
vina, včelí vosk a další řadu vý-
robků budou moci lidé ochutnat 
a nakonec i koupit na velké vče-
lařské výstavě Vůně medu v kul-
turním domě v Novém Městě na 
Moravě.
Výstava začíná 8. listopadu 

v 15.00 slavnostním zahájením 
a potrvá do 17. listopadu. Otevře-
ná je každý den od 8.00 do 18.00 
hodin.

Knižní trh praskal ve švech

Jde o dvojrozhovor se syny sta-
roříšského nakladatele Josefa Flo-
riana – s Janem a Gabrielem. Aleš 
Palán ve svém díle zachytil osob-
nost fenomenálního zakladatele 
staroříškého nakladatelství Dob-
ré dílo a pokusil se přiblížit čte-
náři smysl kulturního podniku, je-
hož existence byla šíří a hloubkou 
v evropském měřítku první polo-
viny 20. století výjimečná. Cenu 
za kraj Vysočina předal hejtman 
Miloš Vystrčil v rámci 18. roční-
ku Podzimního knižního veletrhu 
v Havlíčkově Brodě.
Veletrh představil novinky více 

než 170 nakladatelů. Autorských 
čtení a autogramiád v kulturním 
domě Ostrov se během dvou dnů 

zúčastnila řada známých spiso-
vatelů, rozdány byly ceny za nej-
krásnější knihy i za populariza-
ci astronomie. Mezi hosty patřili 
spisovatelé Ludvík Vaculík, Zde-
něk Svěrák, Michal Viewegh ne-
bo Ivan Klíma.
Jiří Grygar za Českou astrono-

mickou společnost předal cenu 
Littera Astronomica popularizáto-
rovi astronomie Zdeňku Mikuláš-
kovi. Program dvoudenního vele-
trhu podle předběžného odhadu 
přilákal více než 13.000 návštěv-
níků. Brodský veletrh je po Praze 
druhým největším v Česku. 
V rámci veletrhu probíhal pro-

jekt PEN klub čte o lásce, do kte-
rého se zapojilo přes 20 autorů. Knížky jsou přítažlivé pro všechny generace. Foto: archiv kraje

Havlíčkův Brod (jis, kid) • Letošní cenu kraje 
Vysočina za nejkrásnější naučnou nebo populárně 
naučnou knihu a současně i ocenění ve výši 60.000 
korun získalo nakladatelství Host a jím vydaná 
publikace Být dlužen duši, kterou napsal Aleš Palán.

Tyršovy sady zdobí nová socha
Třebíč (kid, jis) • Socha jedno-
ho z nejlepších a nejúspěšnějších 
velitelů československých legií 
v Rusku 1. světové války plukov-
níka Josefa Jiřího Švece od říj-
na zdobí Tyršovy sady v Třebíči. 
Pískovcová socha je darem kra-
je Vysočina městu Třebíč a při-
pomenutím osobnosti legioná-

ře, který se narodil v Čeňkově 
u Třeště a profesně dospěl v Tře-
bíči. 
Socha má 140 centimetrů vyso-

ký podstavec s bronzovou des-
kou, na které jsou Švecova slo-
va: Svobody zaslouží a bude svo-
boden ne ten, kdo ji dobyl, nýbrž 
kdo dovede si ji uhájit. Autorem 

návrhu sochy, jako kopie původ-
ního díla sochaře Jaroslava Šle-
zingera, je akademický sochař 
Otakar Marcin.
Švec se v Čenkově narodil 

19. července 1883. Vystudoval 
gymnázium v Pelhřimově a uči-
telský ústav v Soběslavi. Poté se 
stal učitelem v Třebíči. V roce 

1911 odjel do ruského Jekatěrin-
odaru. Po vypuknutí první světo-
vé války se zapsal jako dobrovol-
ník České družiny, která se stala 
základem budování českosloven-
ských legií v Rusku. V červnu 
1917 byl účastníkem bitvy u Zbo-
rova. Když při tažení legií na vý-
chod po sibiřské magistrále una-

vení vojáci odmí-
tali bojovat proti 
přesile bolševiků, 
spáchal plukov-
ník Švec, tři dny 
před vyhlášením 
samostatnost i 
Československa, 
sebevraždu.

Jihlava, Žďár nad Sázavou 
(cad) • Mezinárodní jazykové 
zkoušky se zabydlely na Vysoči-
ně. Prvních 120 zájemců o různé 
stupně obtížnosti mezinárodně 
uznávaných jazykových zkou-
šek z angličtiny a němčiny už 
v uplynulém školním roce popr-
vé nemuselo odjíždět skládat tyto 
zkoušky do Prahy, Brna či Čes-
kých Budějovic. Škola ekonomi-
ky a cestovního ruchu v Jihlavě 
a ve Žďáru nad Sázavou se staly 
partnery německého Goethe in-
stitutu a Britisch Council (cam-
bridgeské zkoušky).
„Na počátku byla snaha dát na-

šim středoškolským studentům 
ve finále něco více než jen běž-
nou maturitu. Chceme, aby stu-
denti z obou našich škol navíc 
odcházeli s mezinárodně uzná-
vanou jazykovou zkouškou, kte-

rá by jim umožňovala ucházet se 
o případnou práci či další studi-
um kdekoliv v Evropě,“ uvedl 
zřizovatel a jednatel obou škol 
Jiří Čada.
Své znalosti si potenciální zá-

jemci o jakoukoliv jazykovou 
zkoušku nyní mohou prověřit 
přímo na webových stránkách 
jihlavské školy (www.secrji.cz), 
kde jsou k dispozici zkušeb-
ní testy a možnost případných 
předzkouškových konzultací 
s vyučujícími. Jihlavská Škola 
ekonomiky a cestovního ruchu 
se nyní navíc zapojila do pro-
jektu označovaného jako Schu-
len: Partner der Zukunft, který 
má zvýšit prestiž němčiny jako 
cizího jazyka a rozšířit možnosti 
mladých lidí studovat nebo pra-
covat v německy mluvících ze-
mích.

Studenti mají zkoušky domaMuzea a galerie budou přístupné zdarma
Vysočina (jis) • České i morav-
ské kraje oslaví státní svátek Dne 
vzniku samostatného Českoslo-
venského státu společnou akcí. 
V úterý 28. října 2008 se v rám-
ci Dne krajů otevřou veřejnos-
ti krajská muzea, galerie a hrady. 
Po celý tento den bude vstup pro 
všechny návštěvníky zdarma. 
Kraj Vysočina se připojí for-

mou zpřístupnění stálých i téma-

tických expozic svých muzeí, ga-
lerií a hradů. Lidé tak budou mo-
ci zdarma navštívit hrady Ká-

men a Roštejn, Muzea Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pel-
hřimově i Třebíči, Oblastní gale-

rii Vysočiny v Jihlavě a Horác-
kou galerii v Novém Městě na 
Moravě.
„Kraj si od této aktivity slibuje 

i posílení povědomí o zřizovatel-
ských kompetencích kraje, chá-
pe ji jako důstojnou připomínku 
vzniku samostatného státu a hlásí 
se ke svým aktivitám, které v ob-
lasti kultury podporuje,“ řekla 
krajská mluvčí Jitka Svatošová.

28. říjen
Den krajů

Oblastní galerie Vysočiny v Jihla-
vě: Komenského 10, Jihlava, 9.00–
12.30 hod., 13.00–17.00 hod.

Galerie výtvarného umění v Hav-
líčkově Brodě: Havlíčkovo nám. 18, 
Havlíčkův Brod, 9.00–12.00 hod., 
13.00–17.00 hod.

Horácká galerie v Novém Měs-
tě na Moravě: Vratislavovo ná-

městí 1 – zámek, Nové Město na 
Moravě, 9.00–12.00 hod., 13.00–
17.00 hod.

Muzeum Vysočiny Třebíč: Zámek 
1, Třebíč, 8.00–12.00 hod., 12.30–
17.00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava: Masary-
kovo nám. 57/58, Jihlava, 9.00–12.00 
hod., 12.30–17.00 hod.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod: 
Havlíčkovo nám. 19, Havlíčkův Brod, 
9.00–12.00 hod., 13.00–17.00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov: Ma-
sarykovo nám. 12, Pelhřimov, 10.00–
12.00 hod., 13.00–17.00 hod.

Hrad Kámen: 10.00–16.30 hod.

Hrad Roštejn
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Kraj ocenil své obyvatele
Mezi oceněnými novopečenými majitely žulové, skleněné a dřevěné medaile jsou vědci, umělci i sportovci
Vysočina (kid) • Poprvé v his-
torii Vysočiny kraj ocenil devět 
svých významných občanů. Při 
slavnostním ceremoniálu v Ho-
ráckém divadle předali členové 
krajské rady nejvyšší oce-
nění kraje umělcům, spor-
tovcům, vědcům a dalším 
aktérům veřejného života. 
Nejvyšší ocenění kraje 

má tři pomyslné katego-
rie. Ty popisuje i materiál 
a způsob zpracování jed-
notlivých uměleckých ar-

tefaktů – medailí. Kamenná me-
daile, ručně vyrobená z mráko-

tínské žuly, je určená těm, kteří 
se o rozvoj a dobré jméno Vy-
sočiny zasloužili svým celoži-
votním dílem. Skleněná medai-
le, vyrobená jedinečnou meto-
dou takzvaného lehaného skla, 
je pro umělce, sportovce i pe-
dagogy, kteří přispívají k vý-

znamnému zlepšování kva-
lity života ve svém okolí. 
Dřevěná, ručně vyřezáva-
ná medaile ze dřeva jeřá-
bu ptačího, je pro mladé 
talenty. 

Nejvyšší ocenění 
kraje v roce 2007:
Kamenná medaile
Zdeněk Laštovička
Geolog a vysokoškolský učitel, 
znalec přírody Vysočiny, na je-
jímž výzkumu, dokumentaci 
a ochraně se po většinu života 
intenzivně podílel. Významně se 
zasloužil o vznik samostatné Vy-
soké školy polytechnické v Jih-

lavě a byl jedním z jejích pro-
rektorů. 
František Dohnal
Prezident Nejvyššího kontrolní-
ho úřadu, bývalý starosta Jihlavy 
a první hejtman Vysočiny. 

Skleněná medaile
Petr Honzl, lyžař, sportovní či-
novník 
Petr Novák, trenér Martiny Sá-
blíkové
Milan Kolář, zakladatel festi-

valu Prázdniny v Telči, obnovi-
tel Jihlavského havířského prů-
vodu
Jiří Reynek, překladatel a vý-
tvarník

Dřevěná medaile
Jakub Pustina, operní pěvec.
Vilibald Prokop, tanečník
Tomáš Zelenka, hokejista, ge-
nerální sekretář a hlavní trenér 
české reprezentace sledge ho-
keje

Hejtman Miloš Vystrčil a předseda senátu Přemyslav Sobotka blahopřejí držiteli kamenné medaile Františku Dohnalovi.

Zdeněk Laštovička, druhý z držitelů žulové medaile, ukončil slavnostní ve-
čer nádhernou recitací.

Pan Prázdniny, vlastním jménem Milan Kolář, neskrýval 
při ceremoniálu dojetí.

Petr Honzl, novoměstský lyžařský činovník dostal od 
kraje ocenění skleněnou medailí.

Krajská radní Jana Fischerová blahopřeje držiteli dřevěné medaile Vilibaldu 
Prokopovi.

Tomášovi Zelenkovi předali ocenění radní Miroslav Houška a náměstkyně 
hejtmana Marie Černá.

Součástí večera byl slavnostní koncert.

Jiří Reynek přebírá ocenění z rukou náměstka hejtmana Václava Kodeta. Jakub Pustina je na jevišti doma a je to znát.

Moderátor večera Bořivoj Navrátil dal celé slavnosti další dimenzi důstojnosti.


