
Kamenice nad Lipou (jak) •
Hlavním místem oslav stých narozenin trati 
byla Kamenice nad Lipou, kam se z Hradce 
vydal vlak s hejtmany Vysočiny a jižních 
Čech Milošem Vystrčilem (ODS) a Janem 
Zahradníkem (ODS) a dalšími cestujícími. 
Trať doslova lemovaly početné skupiny 
příznivců drážní dopravy.

STALO SE

První sníh
Hned v prvním 
listopadovém týdnu 
Vysočinu zasypal první 
sníh. Výsledek – desítky 
nehod. strana 3

LÍPA JE STROMEM ROKU
Sádek (kid) • S těsným násko-
kem, ale s rekordním počtem 
hlasů zvítězila v letošním roč-
níku ankety Strom roku lípa 
na hradu Sádek u Třebíče. Zís-
kala bezmála 12.000 sympati-
zantů, kteří jí dali svoji podpo-
ru. Anketa Strom roku je nejen 
přehlídkou unikátních dřevin 
ze všech koutů Česka, při hla-
sování lidé také odevzdáva-
jí příspěvek do sbírky, ze kte-
ré pak pořádající Nadace Part-
nerství financuje výsadbu no-
vých stromů.

Skládka zmizí
Na likvidaci nebez-
pečné skládky jedů u 
Rychnova dala Evropská 
unie peníze.
 strana 6

Dnešní epigramy
Lidé z celé republiky 
soutěžili o nejlepší 
epigram. Připomněli 
si tak výročí K. H. 
Borovského. strana 7

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz
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Barevné Vánoce kraj loni pořá-
dal už podruhé. Setkaly 
se s velkým ohlasem 
a letos k nim pro-
to přidal úspěšné 
Srdce na dlani – 
setkání klientů 
a zaměstnan-
ců zařízeních 
sociální pé-
če. Ti zde před-
vedou své doved-

nosti a ukáží všem, že v takových 
zařízení žijí lidé aktivně 

a smysluplně.
Na Barevných Váno-

cích budou k vi-
dění nejen ob-
vyklé a neob-
vyklé vánoční 

dekorace, při-
pravena je také 

ochutnávka cuk-
roví a prodej drob-

ných dárků, právě z rukou klien-
tů sociálních zařízení. Studenti 
krajských středních škol budou 
předvádět profesionální balení 
dárků a každý si zde bude mo-
ci nechat své dárky zabalit – a to 
i ty, které si při-
nese odjinud. 
Hlavní kul-

turní program, 
který začíná 
v 10.00 v před-
náškovém sá-
le, bude opět 
v režii klien-
tů domovů dů-
chodců a ústa-
vů sociální péče. Připraveny jsou 
koledy, divadelní představení 
a taneční vystoupení. 
Pro všechny zájemce z řad ve-

řejnosti i studentů sociálních 
škol bude přístupná prezentace 
Psychocentra, manželské a před-
manželské poradny Jihlava, kte-
ré připravilo besedu psycholo-
gů na téma Jak si užít Vánoce, 

aneb Relaxuj-
te s psycholo-
gy za účas-
ti PhDr. Pet-
ra Šmolky. Be-
seda bude od 
11.00 v kon-
gresovém sá-
le a od 14.15 
v přednáško-
vém sále. Ba-

revné Vánoce se Srdcem na dlani 
kraj pořádá pod záštitou radního 
pro sociální věci Jiřího Vondráč-
ka (KDU-ČSL).

Už letos na podzim kraj investo-
val do oprav silnic 300 milionů. 
Celkem tak hodlá za tyto dva roky 
zaplatit za takové stavy zhruba mi-
liardu. Polovinu z těchto peněz si 
půjčil od Evropské investiční ban-
ky, polovinu dal ze svého rozpoč-
tu. Opraví 82 úseků silnic v celko-
vé délce asi 600 kilometrů. 

„Masivní opravy s sebou samo-
zřejmě nesou množství objížděk. 
Chci apelovat na představitele 
měst, která objížďky plánují a po-
volují, aby k tomu přistoupili vel-
mi zodpovědně a s rozmyslem. 
Může se snadno stát, že soused-
ní města své plány nezkoordinu-
jí a v průběhu jedné stavby začne 

oprava její objížďky. To z pozice 
kraje nejde ohlídat, je to v ges-
ci měst,“ říká náměstek hejtma-
na pro dopravu Václav Kodet 
(KDU-ČSL).
Plánem oprav se budou zabývat 

krajští zastupitelé na svém prosin-
covém zasedání a bude poté k dis-
pozici na www.kr-vysocina.cz. 

Kraj má ve svém držení asi 4600 
kilometrů silnic II. a III. třídy. Ví-
ce než polovina z nich je podle 
analýzy, kterou nechal kraj zpra-
covat, v nevyhovujícím nebo do-
konce havarijním stavu. Příčinou 
je zejména dlouhodobé chátrání 
silnic v dobách, kdy na nich hos-
podařil stát.

Kodet se mračí. Proč?Kodet se mračí. Proč?Kodet se mračí. Proč?Kodet se mračí. Proč?
Silnice se na Vysočině přeci opravují Silnice se na Vysočině přeci opravují 
nevídanou rychlostínevídanou rychlostí

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Práce kvapná, málo platná. Tohle otřepané přísloví jsem v dětství čas-
to slýchávala od babičky a vždycky mi svým opakováním přišlo směš-
né. V poslední době mne ale tahle neochvějná jistota o směšnosti tako-
vých čtyřech slov rychle opouští. Stále více nabývám dojmu, že ten, kte-
rý je před desítkami a možná stovkami let poprvé vyslovil, dobře věděl, 
co říká a proč to říká. 
Nebýt pomalé, důkladné a trpělivé práce, možná bychom dnes z Vysoči-
ny slýchali stejné nářky, jako z jiných koutů naší země. Totiž ty stesky, že 
neumíme získat ani ty peníze, které má pro nás Evropa připraveny, natož 
nějaké navíc. 
Má to jednoduché vysvětlení – sama evropská pravidla nejsou nijak jed-
noduchá a náš stát k nim ještě nějaké byrokratické překážky přidal – bůh-
suď proč. Možná si nějaký ouřada v Praze myslel, že tím věci pomůže. 
A tak můžeme ty zmíněné stesky slyšet docela často.
Ne tak ale v našem kraji. Vysočina získala snad všechny peníze, které 
mohla. V příštím období, které začne už v lednu, to vypadá také optimis-
ticky. Už nyní mají obce, podniky, neziskové organizace, kraj a další sub-
jekty připravených tolik dobrých projektů, že by na to bylo třeba snad pět-
krát více peněz, než Brusel slibuje.
Opět to má jednoduchou příčinu. Na tuto situaci 
jsme se začali připravovat už před pě- ti lety tím, že 
jsme pro získání krajských dotací z Fon- du Vysoči-
ny nastavili podobná, byť výrazně jed- nodušší pra-
vidla, jaká používá Evropa. Všichni se tak naučili s ta-
kovým systémem pracovat. A na ma-
sivní (a zřejmě poslední tohoto 
druhu) příliv peněz jsme připra-
vili celý kraj projektem Part-
nerství pro Vysočinu, který se 
rozběhnul už před dvěma ro-
ky. Díky několika rokům pří-
prav tedy nemáme pro-
blém, který dnes trápí 
celou republiku.
Naše práce nebyla 
kvapná, ale dlou-
hodobá, trpělivá 
a soustavná. A bu-
de, pevně věřme, 
platná.

Marie Černá
náměstkyně 

hejtmana

Vánoce opět začnou v sídle kraje

Vysočina (kid) • Tak rozsáhlou opravu silniční 
sítě Vysočina dosud nezažila. Příští rok už od jara 
začne největší stavba, jakou si lze představit. Do 
silnic našeho kraje půjde přes 700 milionů korun.

Vysočina (šti, kid) • Advent si lidé na Vysočině 
mohou zpříjemnit dvěma tradičními akcemi. 
Kraj ve svém sídle pořádá další Barevné 
Vánoce, tentokrát je spojil s další oblíbenou 
akcí, a tak lidé mohou navštívit Barevné 
Vánoce se Srdcem na dlani. Barevné Vánoce se 

Srdcem na dlani
14. prosince 

sídlo kraje Vysočina
Žižkova ulice

Jihlava

Oprava silnice Oprava silnice 

u Příseky u Příseky 

dělá Václavu dělá Václavu 

Kodetovi Kodetovi 

starostistarosti
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To spočívá ve třech různých ob-
jízdných trasách. První z nich je 
pro linkové autobusy a osobní au-
ta. Vede první částí stavby, která 
už je hotová a pak pokračuje krát-
kou oklikou přes Puklice. Zpět na 
silnici z Jihlavy do Třebíče se na-
pojí v Přísece.
Druhá objížďka je pro zásobová-

ní Brtnice. Ta vede z Jihlavy přes 
Stonařov. A konečně třetí objížď-
ka je pro tranzit – tedy hlavně pro 
kamiony, které přes Jihlavu a Tře-
bíč projíždí. Ty pojedou přes Sto-
nařov na křižovatku Kasárna, kde 
se napojí na silnici I. třídy do Tře-
bíče. 
Objížďka přes Puklice pro au-

tobusy a osobní auta je pro silni-
čáře na zimu prioritou číslo jed-
na. Už nyní má krajnice dosypa-
né drtí, aby se rozšířil prostor pro 
vyhýbání. Silničáři ji budou solit 
tak, aby byla i při sněžení trvale 
sjízdná. Celou zimu bude tato sil-
nice pečlivě upravovaná, tedy ho-
lá a suchá.
Připraveny už jsou nové jízd-

ní řády, které bude kraj po jejich 
schválení distribuovat. Objížďka 
přes Puklice je natolik krátká, že 

se oproti stávajícímu stavu linky 
autobusů významně urychlí a ob-
jížďka se nepromítne do cen jízd-
ného.
Také další dvě trasy, pečlivě vy-

týčené přehledným dopravním 
značením, mají pro jihlavské sil-
ničáře přednost tak, aby byly stále 
udržované. Kraj chce ve spoluprá-
ci s policií a hasiči řešit i kalami-
ty. Případné problémy jsou připra-
veni řešit okamžitě a odstraňovat 
následky kalamitních stavů v řádu 
spíše minut než hodin. 
Důvodů zdržení celé stavby je 

několik. Stavba byla připravovaná 
ve spěchu tak, aby se stihly termí-
ny pro evropské dotace – Brusel ji 
totiž z velké části platí. Až po je-
jím zahájení se přišlo na levnější 
řešení mostu, který je její součástí 
a změna projektu se na termínech 
podepsala. Zároveň práce zdržela 
i loňská dlouhá zima. „Nedá se te-
dy jednoznačně říci, že viníkem je 
dodavatel, zároveň je ale zřejmé, 
že se z odpovědnosti nevyvleče. 
Tím naznačuji, jak budeme postu-
povat dále,“ řekl v této souvislosti 
krajský radní pro majetek a finan-
ce Miroslav Houška (KDU-ČSL).

Po dvou letech se zastupitelstvo měníPo dvou letech se zastupitelstvo mění
Vysočina (kid) • Kraj vyzý-
vá všechny grafiky a výtvarní-
ky, aby vytvořili logo pro Zdravý 
kraj Vysočina. 
Zastupitelstvo vyhlásilo veřej-

nou soutěž, jejíž podmínky jsou 
na www.kr-vysocina.cz. „Hledá-
me autora originálního návrhu, 
který bude vyhovovat jednotné-
mu vizuálnímu stylu kraje Vyso-
čina například ve využití barev či 
písma. Chceme vytvořit pozitiv-
ně vnímanou značku, která dopl-
ní současnou řadu log, které kraj 
reprezentují. Soutěž jsme záměr-
ně pojali plně otevřenou a očeká-

váme, že do 31. prosince přijdou 
zajímavé, autorsky propracova-
né a především myšlenku nepo-
strádající označení,“ řekl Zbyněk 
Čech z krajského odboru sekreta-
riátu hejtmana.
Kraj Vysočina v současné do-

bě používá několik vlastních zna-
ček. Logo kraje Vysočina s origi-
nálním zpracováním háčku, logo 
soutěže Vesnice Vysočiny s cha-
rakteristickými siluetami domků 
a velice zdařilé a uživatelsky ve-
lice příznivě vnímané logo Fon-
du Vysočiny s reliéfem krajiny 
a sluncem.

Kraj vypsal soutěž na logo

Vysočina (kid) • Malé obce na 
Vysočině mohou od kraje opět 
získat významnou finanční injek-
ci. V Programu obnovy venko-
va je pro ně připraveno 69 mili-
onů korun. 
O dotaci mohou žádat obce do 

1500 obyvatel od prosince do 

konce ledna a je určená přede-
vším na akce, které pomáhají 
zvelebit vzhled a infrastrukturu 
vesnic. Každá vesnice má přitom 
garantovaných 104.000 korun. 
Na Vysočině je 704 obcí, těch 

malých s počtem obyvatel do 
1500 je přitom 661.

Obce mohou žádat dotaci 
na obnovu do konce ledna

Vysočina (kid) • Za zajištění lé-
kařské služby první pomoci v 26 
městech zaplatí kraj příští rok 
bezmála 33 milionů korun. Tak-
zvaná pohotovost přitom většinou 
funguje jen několik hodin večer 
a řeší jen běžné diagnózy.
„Ani nevím, že něco takové-

ho dosud existuje. Když se u nás 
v rodině vy-
skytne potře-
ba lékaře odpo-
ledne a večer, 
jezdíme do ne-
mocnice,“ řekla 
měsíčníku Kraj 
Vysočina Helena Pešková z malé 
vsi u Velkého Meziříčí a dodala: 
„Pokud by šlo o vážný problém, 
volala bych záchrannou službu.“ 
Lékařská služba první pomoci 

funguje v 26 městech kraje. Za-
jišťují ji z převážné většiny ne-
mocnice, pak smluvní lékaři, pri-

vátní ordinace i speciálně za tím-
to účelem zřízené firmy. Hradí ji 
převážně krajský rozpočet pro-
střednictvím dotace, kterou vy-
plácí konkrétním městům. Už le-
tos tak několik hodin pohotovosti 
přišlo krajskou kasu na 33 milio-
nů korun, stejnou sumu kraj za-
platí i příští rok. 

Ze statistik 
přitom vyplý-
vá, že od ro-
ku 2004 využi-
lo službu prv-
ní pomoci prů-
měrně osm lidí 

denně na jednom stanovišti, te-
dy asi 120 lidí každý den na ce-
lé Vysočině. Kraj ale zároveň hra-
dí a zřizuje profesionální zdra-
votnické záchranáře se sanitkami 
a rychlými zásahovými auty a 24 
hodin denně jsou v provozu kraj-
ské nemocnice.

Odpolední pohotovost 
přijde na desítky milionů

Vysočina (kid) • Cestujícím na 
železnici nehrozí, že by museli 
s novým jízdním řádem na hrani-
cích Vysočiny přestupovat. Naše-

ho kraje se tento problém vůbec 
netýká.
Vyplývá to z nového jízdního řá-

du, který začne platit od 10. pro-

since. Jízdní řád musí podle zá-
kona zohlednit připomínky kraje. 
Krajský úřad Vysočiny přitom ta-
kové podněty sbírá od obcí, které 

na trati leží. Připomínky jsou už 
v této chvíli do řádu zapracova-
né a žádné přestupy na hranicích 
Vysočiny se v něm neobjeví.

Cestujícím nehrozí velké přestupování

Vysočina (kid) • Krajské zastu-
pitelstvo se po dvou letech exis-
tence mírně změnilo. Nejčers-
tvějším přírůstkem je novopeče-
ná starostka Nového Města na 
Moravě a krajská zastupitelka 
Zdeňka Marková (SNK ED). Ta 
v krajském zastupitelstvu nahra-
dila bývalého starostu Havlíčko-
va Brodu Jaroslava Kruntoráda 
(SNK ED), který rezignoval po 
své dlouhodobé nepřítomnosti ve 
veřejném životě po skandálu se 
zakázkami na brodské radnici. 
Chudší je také klub sociální de-

mokracie. Ta přišla o zastupitele 
Ladislava Péťu (ČSSD), staros-
tu Budišova. Péťa je nyní ve vy-
šetřovací vazbě kvůli podezření 

z manipulace s evropskými pro-
jekty. Sociální demokraté vyzva-
li Péťu aby se mandátu zastupite-
le vzdal.
O svoji vlajkovou loď přišla ta-

ké KDU-ČSL. Její klub opustil 
volební lídr a posléze první ná-
městek hejtmana František Do-
hnal (KDU-ČSL). Odešel do Pra-
hy na místo prezidenta Nejvyšší-
ho kontrolního úřadu. V zastupi-
telstvu jej nahradil Tomáš Havlík 
a v krajské radě jej nahradil Mi-
roslav Houška (KDU-ČSL). Li-
dovecký klub i stranu opustila ta-
ké Hana Žáková.
O dva chudší je i ODS. Od ní 

odešli Jaroslav Huňáček a Jan 
Štefáček a v krajském zastupitel-

Hejtman Miloš Vystrčil vítá v řadách zastupitelů 
Zdeňku Markovou. Foto: archiv kraje

Příseka: Silničáři objížďku v zimě neopustí
Jihlava (kid) • Firma, která pro kraj opravuje výpa-
dovku z Jihlavy na Třebíč, nestihne práce dokončit 
do zimy. Lidé tak budou muset stavbu objíždět. 
Kraj našel řešení situace alespoň pro zimu.

Pohotovost na Vysočině 
ošetří 120 lidí denně, 

což nás každý den stojí 
90.000 korun

stvu jsou nyní jako nezařazení. 
Regionální rada ODS oba své bý-

valé členy vyzvala k tomu, aby se 
zastupitelského mandátu vzdali.
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Názor no-
vé členky 
krajské-
ho zastu-
pitelstva 
Zdeňky 
Markové 
(SNK ED) 
na po-
litickou 
práci.

Člen zastupitelstva obce či kraje, 
radní, starosta, hejtman, posla-
nec, ministr. Jedním slovem poli-
tik. V naučných slovnících se mů-
žeme dozvědět, že pojem politi-
ka, z řeckého politiké, znamená 
ve volném překladu „umění ří-
dit stát“. Podíváme-li se na na-
ši vrcholovou politickou scénu, 
napadne nás, že Česká republika 
nemá příliš mnoho talentů. Sama 
sebe se ptám, kde se ve mně be-
re drzost vstupovat do prostředí, 
které je tak složité a obstát umí 
jen málokdo. 
Osobně chápu správu věcí ve-
řejných jako pyramidu, která má 
svůj základ v komunální politi-
ce. Právě zkušenosti zastupitel-
ky, místostarostky a nyní starost-
ky Nového Města na Moravě, 
bych chtěla využít pro práci v za-
stupitelstvu kraje. Vidím mnoho 
společného. Rozbité silnice, sta-
rost o movitý i nemovitý maje-
tek, provoz škol a školských zaří-
zení, zajištění dostupné zdravot-
nické péče, péče o seniory a ob-
čany s handicapem, vytvoření 
podmínek pro kulturní a spole-
čenský život, obnovu kulturních 
památek, nutnost zkvalitnit in-
frastrukturu pro rekreační a vý-
konnostní sport, podporu spolko-
vého života... Rozvoj obcí a měst 
s dostatečnou nabídkou pracov-
ních příležitostí a kvalitním byd-
lením v čistém životním prostře-
dí nezpochybnitelně přináší roz-
voj kraje. 
Máme před sebou období, kte-
ré je výjimečnou a neopakovatel-
nou šancí čerpat prostředky EU 
na vytvoření podmínek pro vyš-
ší kvalitu života. Tato šance je 
šancí nás všech, kterou nemůže-
me propást. Být u toho a nabíd-
nout pomoc je i mojí šancí. A tak 
se oklikou vracím na začátek své 
úvahy. Ano, politika, chcete-li, 
správa věcí veřejných, je nesmír-
ně těžké prostředí. Ale pokud ji 
nechápete a nezneužíváte pouze 
jako nástroj moci, pokud naslou-
cháte a daří se vám hledat řeše-
ní nejrůznějších problémů, přiná-
ší i radost stejně jako jakákoliv ji-
ná, dobře odvedená práce. Chtě-
la bych se radovat.

Vysočina (kid) • První sníh přišel letos na Vysočinu velmi brzy. Řidi-
če zaskočil už 2. listopadu. Na silnicích našeho kraje se rázem začaly 
dít věci – silničáře i záchranný systém zaměstnaly desítky nehod.

Pomyslné prvenství má za sebou i řidič tohoto kamionu, který vy-
zkoušel bytelnost zbrusu nové mýtní brány na dálnici D1. Takovou 
zátěžovou zkoušku absolvovala stavba poprvé. 

�� ��www.kr-vysocina.cz

Vysočina (kid) • Nový zá-
kon o sociálních službách, který 
vstoupí v účinnost od ledna po-
může samotným příjemcům so-
ciálních služeb a nově zaváděné 
sociální dávky, poskytovatelům 
a kraji ale přinese finanční pro-
blémy. Shodli se na tom krajští 
radní, kteří mají sociální služby 
a finance na starosti. 
Zákon jednoduše říká to, že pe-

níze na sociální péči nedostanou 
od státu zařízení, která ji posky-
tují, jako jsou domovy důchodců 
a ústavy sociální péče. Tuto dota-
ci dostanou především přímo kli-
enti a službu si nakoupí. V praxi 
to znamená, že si mohou zapla-
tit pobyt v ústavu, anebo 
třeba i zůstat doma a fi-
nančně vypomoci rodin-
nému příslušníkovi, 
který se o ně postará. 
„Je to krok správ-
ným směrem, kli-
ent si vybere z na-
bídky a bude věcí 
smluvního vzta-
hu mezi ním 
a poskytovate-
lem, jak o něj 
bude postaráno. 
Navíc tento sys-
tém umožňuje li-
dem zůstat co nejdéle v přiroze-
ném domácím prostředí,“ říká 
krajský radní pro sociální věci Ji-
ří Vondráček (KDU-ČSL) s tím, 
že ale platby od klientů samo-
zřejmě nezaplatí celou cenu služ-
by. „Další novinkou je také to, že 
od prvního ledna se lidé se žádos-
tí o umístění v domově důchodců 
nebo v ústavu sociální péče nebu-
dou obracet na krajský úřad, ale 
přímo na tato zařízení,“ doplnil 
Jiří Vondráček. 
Náklady sociálních zařízení zři-

zovaných krajem Vysočina jsou 
dnes hrazeny z několika zdro-
jů. Největší část tvoří státní dota-
ce, další dotaci dostanou od kra-
je a v případě domovů důchodců 
získají i platby od klientů. „Naše 
zařízení by pro svůj provoz po-
třebovala celkovou státní dotaci 
ve výši 276 miliónů korun. Podle 
informací o návrhu státního roz-
počtu se snažíme odhadnout, do 
jaké míry bude tato potřeba kry-
ta. Pokud by ve státním rozpoč-
tu zůstala pouze navržená část-
ka 3,6 miliardy chybělo by našim 
zařízením v lednu přes 120 mi-
lionů korun a pro krajský rozpo-
čet by bylo velmi obtížné se s tím 

vypořádat,“ spo-
čítal krajský rad-
ní pro majetek 
a finance Mi-
roslav Houška 

(KDU-ČSL).
S takovým trans-

formačním pro-
padem nepočíta-

li zřejmě ani tvůrci 
zákona. Až po nějaké 
době bude jasné, kte-
ré ze zařízení bude 
pro klienty natolik 
atraktivní, že získá 
smluvní zákazníky 

a které se bez jiné pomoci neobe-
jde. „I proto jsme se na nový zá-
kon celý rok připravovali. V zaří-
zeních jsme nastavili pravidla 
hospodaření, zavádíme standar-
dy kvality a ve spolupráci s obce-
mi a neziskovými organizacemi 
jsme zmapovali síť poskytovatelů 
a dostupnost péče. Nemůže se te-
dy stát, že by někde zaniklo zaří-
zení, které je v místě nutné. Mů-
že se ale stát, že zanikne zařízení, 
o které ze strany uživatelů nebu-
de zájem,“ shrnul Vondráček.

Na Vysočině už sníh způsobil nehodyNa Vysočině už sníh způsobil nehodySvízel: Dotace ústavům končí

Vysočina/Česko • Sociální ku-
rátoři a pracovníci sociálních 
služeb mohou nově využívat in-
ternetové stránky zaměřené na 
pomoc osobám ohroženým soci-
álním vyloučením.
Na adrese www.osu.cz/metakor 

jsou především k dispozici in-
formace o všech zařízeních, kte-

rá se na takovou klientelu spe-
cializují. Jde tedy o pomoc svě-
řencům, propuštěných ze zaříze-
ní pro výkon ústavní výchovy, 
osobám bez přístřeší, propuště-
ným z výkonu trestu, závislým 
na návykových látkách a podob-
ně. 
„Dlouhodobé zkušenosti potvr-

zují vysokou míru migrace osob 
z této cílové skupiny, proto se 
tento projekt může stát vhodnou 
pomůckou při řešení naléhavé 
situace klienta, který se nezdr-
žuje v místě svého trvalého po-
bytu,“ vysvětlila Ivana Matouš-
ková z krajského odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví.

Web pomáhá sociálním službám

„Informatika není nic světobor-
ného, nic pro úzký okruh vyvole-
ných. Naopak, informatika je pro 
každého. Je to nástroj, jak dělat 
věci rychle, jednoduše a pohodl-
ně. Právě takto to Vysočina be-
re – technologie jsou tady pro li-
di a kraj nachází způsoby, jak je 
co nejlépe využít a usnadnit ži-
vot lidem, přivést do kraje nové 
investice a udělat pořádek ve ve-
řejné správě. Mám pocit, že se to 

na Vysočině podařilo,“ řekla ge-
nerální ředitelka kongresu Lucia 
Mušková. 
Bratislavský kongres ITAPA le-

tos navštívilo bezmála 600 účast-
níků z 13 zemí Evropy. Na os-
mi klíčových přednáškách a 16 
odborných panelech vystoupi-
lo 77 přednášejících. Lidé z obo-
ru a zejména z veřejné správy 
zde mohli diskutovat o využi-
tí nejnovějších technologií v pra-

xi. Na jenom z panelů vystoupil 
i hejtman Vysočiny Miloš Vy-
strčil (ODS). Prezentoval zejmé-
na páteřní optickou síť Rowanet, 
která umožňuje rychlé sdílení in-
formací mezi institucemi. Mlu-
vil také o podpoře kraje pro ma-
lé obce, která umožnila napojení 
prakticky všech obcí na internet 
a elektronickou komunikaci me-
zi nimi. Ve svém vystoupení se 
také dotknul problému využívá-
ní nových technologií konkrétní-
mi úřady. „S rostoucím pohodlím 
pro uživatele rychle roste i objem 
informací, které si předáváme. To 
zákonitě vede k neúměrnému za-
těžování komunikace zbytečnost-
mi. S rozvojem využívání nových 
technologií musí tedy jít i rozvoj 
kultury a ohleduplnosti všech, 
kteří je využívají,“ uzavřel Miloš 
Vystrčil.

Bratislava/Vysočina (kid) • Kraj Vysočina je na 
špičce středoevropských regionů v oblasti rozvoje 
informačních technologií. Počítačové a zejména 
internetové aplikace a sítě využívá a rozvíjí tak, 
že jsou užitečné nejen pro instituce, ale zejména 
samotné občany. Zaznělo to na pátém ročníku 
mezinárodního kongresu informatizace ITAPA 
2006 v Bratislavě.

Hejtman Miloš Vystrčil s ředitelkou konference Lucií Muškovou. Foto: ar-
chiv kraje

Náš kraj v počítačích vede

Vysočina (jis, kid) • Na Vysoči-
ně by mělo znatelně přibýt regi-
onálních spojů, bezbariérových 
vlaků a moderně vybavených va-
gonů. Vyplývá to ze společné-
ho memoranda o železnici, kte-
ré kraj podepsal s Českými dra-
hami, Správou železničních do-
pravních cest a ministerstvem 
dopravy.
„Za kraj Vysočina jsem pode-

psal memorandum, ve kterém 
bych rád viděl záruku minimálně 
pro zlepšení přestupných vazeb 
spojů, záruku modernizace vlaků 
osobní dopravy nebo například 
záruku zvýšení standardu služeb 
souvisejících nepřímo s železnič-
ní přepravou – mluvím například 
o možnosti a dostupnosti parko-
vání před většími nádražími,“ ře-
kl v této souvislosti hejtman Vy-
sočiny Miloš Vystrčil (ODS).
„Podpis memoranda je pro ob-

čany kraje jakousi zárukou, že po 
kraji Vysočina budou jezdit mo-
dernizované vlaky, bezbariéro-
vé osobní vlaky nebo že přibu-
de spojů na železničních tratích. 
Konkrétně mohu mluvit o změ-
nách, které se očekávají například 
v Jihlavě. Zde by se část osobní 
dopravy z vlakového nádraží – 

stanice Jihlava měla přesunout na 
nyní nevyužitou stanici Jihlava-
-město. Plánována je i elektriza-
ce tratě Brno – Havlíčkův Brod – 
Kolín, rádi bychom také posunu-
li dále projekt spojení Kostelec – 
Slavonice – Rakousko,“ přidal se 
náměstek hejtmana pro dopravu 
Václav Kodet (KDU-ČSL).

Služby železnice budou lepší
Na čem konkrétně chce kraj Vysočina s železnicí spolupracovat:
• příprava investičních akcí v souvislosti s plánovanou elektrifikací trati 

Brno – Okříšky – Jihlava 
• zprovoznění železničního přeshraničního spojení mezi Slavonicemi 

a dolnorakouským Waldkirchenem
• revitalizace trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice, včetně posouzení pří-

mého napojení trati na Jihlavu vybudováním spojení v železniční stani-
ci Kostelec 

• přesun části osobní dopravy ze železniční stanice Jihlava do železniční 
stanice Jihlava město, včetně posouzení přímého napojení tratí Brno – 
Okříšky – Jihlava a Jihlava – Veselí nad Lužnicí

• snaha o snížení počtu úrovňových železničních přejezdů s cílem trvalé-
ho zvyšování bezpečnosti železniční a silniční dopravy

O slevový pas už projevily 
zájem stovky rodin s dětmi
Vysočina (kid) • Za první měsíc 
své existence zaznamenaly rodin-
né pasy na Vysočině velký úspěch. 
O pas u zažádalo 1300 rodin, kte-
ré mohou čerpat výhody po ob-
držení pasu  u 150 firem v rám-
ci kraje a u více 
než 7000 v ce-
lé České repub-
lice a na Slo-
vensku. Každý 
den počet ro-
din i firem ros-
te. „Samozřej-
mě jsme čekali, že o rodinné pa-
sy bude velký zájem. Je totiž jed-
noduché je získat a je jednoduché 
s nimi pracovat,“ řekl krajský rad-
ní pro sociální věci Jiří Vondrá-
ček (KDU-ČSL). Rodinný pas je 
v podstatě slevová karta, kterou 
mohou zdarma získat rodiny s dět-

mi do 18 let. Slevy pak mohou 
čerpat u firem, které se do projek-
tu zapojily a také v nejrůznějších 
kulturních a společenských zaří-
zeních. Na www.rodinnepasy.cz 
je aktuální databáze podniků, vý-

čet slev a výhod 
a další podrob-
né informace. 
Kraj se do pro-
jektu zapojil 
v říjnu, pro zá-
jemce vydal le-
ták, který dis-

tribuoval na obce, školy a školky, 
nemocnice a další zařízení. „Sle-
vy pro rodiny jsou účinnou po-
mocí. Pro nás je samozřejmé ro-
dinám pomáhat, protože bez zdra-
vé a fungující rodiny v podstatě 
nemáme my lidé žádnou budouc-
nost,“ prohlásil Vondráček.

Jak požádat o rodinný pas:
1. Jednoduchým přihlášením na 

www.rodinnepasy.cz.
2. Zasláním přihlášky na adresu: 
Krajský úřad kraje Vysočina, Žiž-
kova 57, 587 33 Jihlava s heslem 

na obálce Rodinné pasy.



V průběhu měsíce srpna by-
la Krajem Vysočina a turistickým 
portálem www.region-vysocina.
cz vyhlášena velká letní fotogra-
fická soutěž pro fotografy – ama-
téry. Této soutěže se zúčastnilo 91 
soutěžících, kteří do soutěže zasla-

li celkem 386 fotografií z Vysoči-
ny. Jejich námětem byla jak maleb-
ná příroda, tak i nespočet památek, 
kterými kraj Vysočina oplývá. Pro 
porotu bylo velmi obtížné vybrat 
ze všech fotografií první tři, ty nej.
Výherce soutěže Karel Varha-

ník je studentem 4. ročníku gym-
názia v Moravských Budějovicích 
a rád by po ukončení střední ško-
ly studoval na Slezské univerzi-
tě v Opavě obor se zaměřením na 
tvůrčí fotografii. Radek Lán studu-
je 1. ročník Technického lycea ve 

Žďáře nad Sázavou a fotografová-
ní je jeho velkým koníčkem, kte-
rému se věnuje již dva roky. To-
máš Hoskovec pracuje jako gra-
fik v tiskárnách v Havlíčkově Bro-
dě a také pro něj je fotografování 
životním koníčkem. Výhercům ce-

ny slavnostně předala náměstkyně 
hejtmana Marie Černá, která oce-
nila kvalitu jejich fotografií a zá-
jem o region, ve kterém žijí. Podě-
kovala za účast v soutěži a přispě-
ní do fotoarchivu kraje. Fotografie 
zaslané do soutěže budou využívá-
ny v tištěných propagačních mate-
riálech kraje Vysočina, na webo-
vých stránkách, na výstavách, v in-
zertních článcích a podobně. Velká 
zimní fotografická soutěž bude vy-
hlášena v průběhu měsíce prosince 
na www.region-vysocina.cz. 
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Přijeďte poznat nezapomenutelnou atmosféru 
hor, přijeďte se přesvědčit, že Jeseníky nabízejí ne-
jen lyžování, ale i zábavu a pestrý výběr doplňko-
vých služeb. Jeseníky brázdí bezpočet pravidel-
ně upravovaných běžeckých tras a Vy si díky to-
mu pro své putování zasněženou krajinou můžete 
zvolit právě tu, která Vám svojí délkou a náročnos-
tí bude nejlépe vyhovovat. I v případě lyžařských 
center je z čeho vybírat. Červenohorské sedlo, Pe-
tříkov, Ostružná, Ramzová, Staroměstsko, Bran-
ná, Lipová-lázně, Klepáčov, Malá Morávka-Kar-
lov, Praděd aj. Na své si přijdou nároční i rekreační 
lyžaři. Do řady lyžařských areálů s upravovanými 
sjezdovkami, půjčovnami lyžařského a snowbo-
ardového vybavení, večerním lyžováním a další-
mi službami se navíc pohodlně dostanete skibusy. 
Čeká na Vás také jedinečná zábava! Zkuste si sjet 
svah na člunu, prohánět se na lyžích tažených ko-
něm nebo zažít romantiku při projížďce v saních. 

Vychutnejte si atmosfé-
ru maškarních rejů, dis-
koték na sněhu a dalších 
výjimečných akcí po-
řádaných v lyžařských 
centrech. 

Pokud počasí Vám, lyžařům, zrovna nepřeje, 
v Jeseníkách se nudit nebudete. Využijte nabíd-
ky místních lázní, relaxujte a udělejte něco pro své 

zdraví i krásu. Kondici si můžete udržovat v čet-
ných sportovních zařízeních. Kultura Vás čeká 
v galeriích a muzeích, zábava zase v kinech, ka-
várnách, barech a tanečních klubech. Během své-
ho pobytu v Jeseníkách můžete poznat i různá za-
jímavá místa. Na Vaši návštěvu se těší Ruční pa-
pírna ve Velkých Losinách, evropský unikát mezi 
technickými památkami nebo Přečerpávací vod-
ní nádrž Dlouhé Stráně s největší vodní turbínou 
v Evropě. Je-li Vás více, máte možnost si objednat 

prohlídku jeskyní Na Pomezí a Na Špičáku nebo 
exkurzi v pivovaru Hanušovice. 
Za cestu Vám rozhodně stojí i návštěva Střed-

ní Moravy. Přijeďte načerpat vánoční atmosféru 
a zimní náladu. Zažijte kouzlo zasněžených pa-
mátek, zažijte kouzlo zimní Olomouce, Prostějo-
va, Přerova a dalších měst, zažijte kouzlo jedineč-
ných vánočních trhů a útulných kavárniček. Neza-
pomeňte navštívit ani unikátní nově otevřené Arci-
diecézní muzeum, jehož založení inspiroval papež 
Jan Pavel II.
S výběrem toho pravého z Jeseníků a Střed-

ní Moravy Vám dobře poradí brožura „Užij si zi-
mu v Olomouckém kraji!“, zorientovat se v na-
bídce lyžařských center a běžeckých tras pomů-
že zase praktické „Ski info“. Nechte se inspiro-
vat těmito novými informačními materiály, které 
získáte na informačních centrech a ve vybraných 
ubytovacích zařízeních v Jeseníkách a na Střední 
Moravě. Přehled o celém regionu získáte také na 
www.kr-olomoucky.cz/tourism.

Zima je tady! Už víte, jak a kde ji strávíte?
Máme pro Vás tip na báječnou zimní dovolenou v Jeseníkách a na Střední Moravě!

Informační centra:
Jeseník, I. C. Jesenicka

tel.: 584 498 155, www.jesenik.org
Šumperk, Regionální a městské 

informační centrum 
tel.: 583 214 000, www.infosumperk.cz

Olomouc, Informační centrum
tel.: 585 513 385

www.olomouc-tourism.cz
www.kr-olomoucky.cz/tourism

www.jeseniky.org

Velká letní fotografická soutěž

1. místo: Karel Varhaník – Okolí obce Litohoř

2. místo: Radek Lán – Zelená hora 3. místo: Tomáš Hoskovec – Alej u Ledče nad Sázavou

Radek Lán, Tomáš Hoskovec a Ka-
rel Varhaním při slavnostním pře-
dávání cen. Foto: archiv kraje
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Takový třímetrový pruh totiž 
umožní, aby se do čela kolony 
dostaly nejen sanitky a policejní 
auta, ale zejména hasiči s tech-
nikou. Právě v čele kolony totiž 
je překážka, která její vznik za-
příčinila – většinou dopravní ne-
hoda. A čím dříve ji záchraná-
ři odstraní, tím dříve se kolona 
rozjede. V souvislosti s novými 
pravidly se mluví zejména o ne-

dopracovaném bodovém systé-
mu. V těchto diskusích ale zani-
kají i další podstatné věci a tří-
metrový průjezdný pruh v kolo-
nách na dálnici je jednou z nich. 
Dosud se totiž záchranáři dostá-
vali do čela kolony pruhem od-
stavným, což v praxi přinášelo 
neřešitelné situace – neukázně-
ní řidiči jej totiž zpravidla zata-
rasili.

Začal další ročník 
ankety Zlatý Ámos

Do 31. prosince přijímají orga-
nizátoři soutěže Zlatý Ámos no-
minace.
„Pokud máte na své škole pana 

učitele nebo paní učitelku, kte-
rých si vážíte, kteří vás dokáží 
hodně věcí 
naučit a pro 
spoustu věcí 
nadchnout , 
za kterými můžete bez obav při-
jít se svými problémy, přihlas-
te je. Možná je budete muset 
ze začátku přemlouvat, ale slib-
te jim, že je v tom nenecháte, že 
jim budete pomáhat a podporo-
vat je. A poznáte, že tahle anketa 
vás hodně spojí, zažije spoustu 
krásných chvil, budete mít k so-
bě nějak blíž,“ vzkázala dětem 
prostřednictvím Dětské tiskové 
agentury loňská vítězka soutěže, 
Ivana Krumplová ze ZŠ Krásovy 

Domky v Pelhřimově. Nomina-
ce znamená, že žáci mají napsat 
stručnou charakteristiku svého 
učitele, přiložit jeho portrétní fo-
tografii a popsat jednu historku, 
kterou s ním prožili. Přihlášku 

musí pode-
psat nejmé-
ně 100 osob 
a samozřej-

mě také sám učitel. Toto všech-
no je pak třeba poslat na adresu: 
Klub Domino, Dětská tisková 
agentura, Na Nivách 314, 141 00 
Praha 4.
V lednu a v únoru budou regio-

nální kola soutěže. Nad tím vyso-
činským převzal záštitu hejtman 
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). 
Vítězové regionálních kol po-
stoupí do semifinále, a tím vlast-
ně do kola celostátního. Velké fi-
nále bude 23. března v Praze.

Vysočina (kid) • Každá třída, která si myslí, že 
jejich učitel je nejlepší na světě, anebo alespoň 
v Česku, nebo snad na Vysočině, má teď 
jedinečnou možnost si takovou domněnku ověřit.

Vysočina (kid) • Pokud se na dálnici vytvoří 
kolona, musí řidiči mezi sebou vytvořit třímetrový 
průjezdný pruh. Říkají to nová pravidla silničního 
provozu a má to jednoduchý důvod.

Nová pravidla mění 
chování v kolonách

Povinností řidičů je vytvořit mezi sebou třímetrový rozestup v okamžiku, 
kdy se začne kolona tvořit. Repro: www.novapravidla.cz

Radost loňského vítěze. Ivana Krumplová se svojí třídou po triumfálním ná-
vratu domů, na Vysočinu, do školy. Foto: archiv

www.zlatyamos.cz
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H L E D Á M E :H L E D Á M E :
aktivní, spolehlivé obchodníky na pozici aktivní, spolehlivé obchodníky na pozici 
PORADCE, MANAŽER úvěrových produktů PORADCE, MANAŽER úvěrových produktů 

– od 6000 do 1 000 000 Kč.– od 6000 do 1 000 000 Kč.
Nabízíme: zaškolení zdarma, podporu, kariérní růst.Nabízíme: zaškolení zdarma, podporu, kariérní růst.

Volejte regionální zastoupení 777 08 33 36Volejte regionální zastoupení 777 08 33 36
www.profireal.czwww.profireal.cz SC
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bez biflování, slovíček,
gramatiky a dojíždění

ANGLIâTINA A NùMâINA

Jazykové kurzy pro ty, kteří na
učení nemají čas. Stále více zá-
kazníků si další produkt kupuje
na základě vlastní zkušenosti
a doporučení známého.

Tím, že kurz používá celá rodi-
na, je velmi výhodný. 30 denní
garance vrácení peněz. Nyní i na
splátky bez navýšení! Bližší
informace včetně podmínek na 

www.UcimeSeJazyky.cz
Objednávejte ještě dnes na bezplatné

lince 
800 400 239

Soutěžte o angličtinu a němčinu na
www.HledameTalenty.cz

Srdce na dlani

BAREVNÉ VÁNOCE 
SE SRDCEM NA DLANI III.

14. PROSINCE 2006       SÍDLO KRAJE VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, JIHLAVA

Inzertní manažer: Ester Rašíková
tel.: 777 789 600

e-mail: rasikova@consultants.cz
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„Skládka dlouhodobě prokaza-
telně znečišťuje podzemní a po-
vrchové vody únikem jedů. Jsou 
to zejména chlorované uhlovodí-
ky, pesticidy, těžké kovy a další. 
Znečištění ohrožuje pitnou vo-
du pro 1200 obyvatel Cerekve 
a zdroje vody osad Hamr, Šance 
a obce Rohozná,“ popisuje ne-
bezpečí krajský radní pro vod-
ní hospodářství Ivo Rohovský 
(ODS).

Skládka leží mezi Novým Rych-
novem a Rohoznou na okraji le-
sa, poblíž přírodního parku Če-
řínek v bývalém žulového lomu. 
Sahá až do osmimetrové hloub-
ky při rozloze zhruba 20 na 30 
metrů. Za komunistického reži-
mu sem podniky ukládaly kalí-
renské soli, ropné odpady a gal-
vanické kaly. Během privatizace 
si nikdo nevzpomněl na ekolo-
gický audit, a tak je dnes původ-

ce odpadů nedohledatelný. Po-
vrch skládky je překrytý tráv-
níkem a nikdo tak nepozná, že 
pod nevinnou loučkou tiká do-
slova časovaná bomba. Problém 
ale tíží kraj i obce – v pomysl-
ném žebříčku starých ekologic-
kých zátěží má skládka na Vyso-
čině číslo jedna, v rámci republi-
ky je na desátém místě. 
Obec Dolní Cerekev se rozhod-

la problém řešit, aby zabránila 
odříznutí svých obyvatel od pit-
né vody. Letos požádala o evrop-
skou dotaci a o další peníze ze 
státního rozpočtu. Z Bruselu zís-
kala bezmála 36 milionů korun, 
od státu téměř pět milionů. Cel-
kové náklady budou asi 50 mili-

onů korun, proto Cerekvi přispěl 
i kraj. Pětimilionovou dotaci už 
na jaře krajští zastupitelé schvá-
lili. „Práce na likvidaci skládky 
skončí v roce 2008. Nejprve se 
vytěží veškerý odpad a odveze se 
k odborné likvidaci. Pak přijdou 
na řadu podzemní vody, které če-
ká rok a půl proplachování a li-
kvidace takto použité vody. Stav 
podzemních vod pak budeme 
ještě několik let sledovat, aby-
chom měli jistotu, že sanace byla 
účinná. Kraj je tím, kdo za likvi-
dací skládky stojí. Přesto je tře-
ba vyzdvihnout vstřícný přístup 
obce Dolní Cerekev, která se vě-
ci takto ujala,“ pochvaluje si po-
stup Rohovský.

�� ��
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Skládka bude do roka minulostí Kniha rekordů vyšla
v Pelhřimově podruhé
Pelhřimov (kid) • Na světě je už 
druhé vydání České knihy rekor-
dů. V minulých dnech vyšla oje-
dinělá publikace 
z produkce 
pelhř imov-
ské agentury 
Dobrý den za 
podpory kra-
je. 
Čtenáři zde 

najdou infor-
mace o bezmála 
1700 rekordech 
a kuriozitách, 
které ilustruje 
téměř 700 foto-
grafií. „Nejkratší 
vláda u nás fungo-
vala pouhých sedm dní, nejvyš-
ší český sněhulák měřil přes osm 
metrů, tedy přibližně jako rodin-
ný dům, v růžovém sadu v Lidi-
cích roste nevídaný počet 23.080 

keřů růží, historicky prvním člo-
věkem u nás, který se objevil na 
televizní obrazovce, byl Jaroslav 

Marvan, nejvyšší vý-
hra ve Sportce činila 

112.931.592 
korun a vý-
herce se o ní 
nemusel s ni-
kým dělit,“ 
přiblížil někte-
ré údaje z kni-
hy Miroslav 
Marek z agen-
tury Dobrý den. 
Své stránky má 

v knize i Vyso-
čina. Najít zde 
lze rekordy a vý-

jimečnosti našeho kraje – napří-
klad nejvíce památek UNESCO, 
geografický střed republiky, nej-
starší český zvon anebo nejvíce 
starostů na metru čtverečním.

Současná koncepce ozbrojených 
sil České republiky je založena na 
principu nejmenší možné velikos-
ti armády, která stačí k plnění je-
jich úkolů. Nepřekročitelný počet 
profesionálního personálu ozbro-
jených sil je stanoven rozhodnu-
tím vlády. Aktivní záloha před-
stavuje praktický způsob, šetrný 
k peněženkám daňových poplat-
níků, jakým si armáda může za-

jistit rezervy, které použije v pří-
padě potřeby. 
Zrušením základní vojenské služ-

by, přestože se jednalo o logický 
a prospěšný krok, zmizel důležitý 
prvek provázanosti ozbrojených 
sil se společností. Obraně republi-
ky by škodilo, kdyby se stala věcí 
uzavřené skupiny profesionálních 
vojáků. Stejně jako ve zdravotnic-
tví působí dobrovolníci Červené-

ho kříže a v záchranářství dobro-
volní hasiči, tak i armáda budu-
je svou dobrovolnou složku, jejíž 
příslušníci se věnují civilním kari-
érám a jako vojáci jsou nasazová-
ni dle potřeby. 
Aktivní zálohy podporují u svých 

příslušníků kladné charakterové 
vlastnosti jako nezištnost, loajali-
tu ke státu, vlastenectví a schop-
nost obětovat se pro druhé. Tyto 
vlastnosti jsou pro fungování kaž-
dé společnosti nezbytné. Je prav-
děpodobné, že skupina obyvatel-
stva vhodná pro rekrutaci nových 
profesionálních vojáků se bude 
postupem let zužovat vzhledem 

k demografickému vývoji a ros-
toucím možnostem na trhu prá-
ce v civilním sektoru. Proto bude 
postupně růst důležitost aktivních 
záloh jako zdroje pro doplňování 
profesionálních jednotek.
V případě potřeby jsou jednotky 

aktivní zálohy na základě rozhod-
nutí vlády nasazeny do akce. Je-
jich typickými úkoly jsou pomoc 
při živelních pohromách a ostra-
ha objektů důležitých pro obra-
nu státu v případě zhoršení bez-
pečnostní situace. Jednotky ak-
tivní zálohy se úspěšně účastnily 
záchranných prací při povodních 
v roce 2002.

Armáda buduje dobrovolné zálohy
Vysočina (kid) • Armáda pokračuje v budování 
své dobrovolné složky. Na adresách www.army.cz 
a www.novakariera.cz jsou k dispozici informace 
o tom, jak se stát členem aktivních záloh.

Lidé z našeho regionu umějí 
získávat evropské peníze

„Peníze, které pro nás byly 
v Bruselu připraveny do letoš-
ka, jsme v podstatě bezezbytku 
spotřebovali,“ popisuje současný 
stav Černá a dodává: „I na příští 
plánovací období, které bude od 
roku 2007 do roku 2013 je na Vy-
sočině dostatek projektů. Z Evro-
py by tak jenom v rámci Regio-
nálního operačního programu na 
Vysočinu a do Jihomoravského 
kraje mohly ročně přijít bezmála 
tři miliardy korun, o které bude-
me soutěžit předkládanými pro-
jekty. O další miliardy mohou 
subjekty z našeho kraje usilovat 
z dalších sedmi operačních pro-
gramů, které budou administro-

vat jednotlivá ministerstva.“ Kraj 
už nyní eviduje asi 1500 projek-
tů v rámci svého přípravného 
projektu Partnerství pro Vysoči-
nu, který měl obce, neziskovky 
a soukromé subjekty na čerpá-
ní eurodotací připravit a další se 
přidávají. Řadu projektů přitom 
chystá sám kraj. „Nejvíce peněz 
půjde do rozsáhlých oprav silnic 
II. a III. třídy – téměř 1,5 miliar-
dy korun ročně v rámci obou kra-
jů. Další projekty budou zamě-
řeny do podpory hromadné do-
pravy, cestovního ruchu, rozvoje 
měst i venkovských oblastí,“ vy-
počítala zaměření projektů Marie 
Černá.

Praha / Přerov / Náměšť nad 
Oslavou (kid) • Vláda o rok od-
ložila přestěhování vrtulníko-
vé letky z Přerova do Náměště 
nad Oslavou a to přes to, že měs-
ta i obce z Vysočiny protestu-
jí a do problému se osobně vložil 
i hejtman Vysočiny Miloš Vystr-
čil (ODS). Ten napsal premiérovi 
Topolánkovi velmi naléhavý do-
pis, ve kterém důrazně připomíná 
nejen dosavadní práci, vloženou 
do zachování letiště na Vysoči-
ně, ale také racionální ekonomic-
ké argumenty, které jednoznačně 
pro Náměšť hovoří. Vláda však 
přestěhování odložila. Stamilio-

nové investice, které dosud armá-
da provedla na vojenském letiš-
ti v našem kraji, tak mohou přijít 
úplně vniveč.
Podle ministrů je třeba získat čas 

na zkoumání, zda lze v Přerově 
vybudovat smíšené letiště vojen-
sko-civilního charakteru. V Ná-
měšti je přitom letištní plocha 
opravená, vojáci investovali i do 
příslušného vybavení a budov. 
V Přerově by si zachování vr-

tulníků vyžádalo opravy za zhru-
ba dvě miliardy korun. Kvůli bez-
pečnosti zde nemohou ani přistá-
vat letouny NATO, což v Náměšti 
není žádným problémem.

Letecká základna není jistá

Třebíč (kid) • Okresní a krajské organizace Sdružení na pomoc mentál-
ně postiženým ČR se sešly už na své jedenácté konferenci, tentokrát v Tře-
bíči. Představitelé sdružení diskutovali o účinných formách pomoci lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením v úsilí o rovné příležitosti. Na 
Vysočinu se sjelo kolem 200 delegátů. Kraj konferenci finančně podpořil.

Sdružení na pomoc mentálně 
postiženým se sešla v Třebíči

Jihlava (kid) • Jihlavské gymnázium získalo další prostory po základní 
škole na ulici Legionářů. V těchto dnech už se tam studenti učí.
Město budovu školy přestalo využívat a gymnázium o ni rychle projevilo 
zájem. „Stávající prostory gymnázia jsou velmi stísněné. Odborné učebny 
musí sloužit i jako kmenové třídy, a to přináší řadu pochopitelných problé-
mů,“ popsala situaci krajská radní pro školství Martina Matějková (ODS). 
Jednání mezi městem a krajem, který je zřizovatelem gymnázia, ale trva-
lo déle, než se předpokládalo. Studenti proto nemohli začít nové prostory 
využívat už od září. Dnes však mají další třídy k dispozici a jejich škola má 
s městem uzavřenou nájemní smlouvu do konce školního roku.

Dolní Cerekev (kid) • Stará skládka průmyslového 
odpadu u Nového Rychnova už příští rok přestane 
ohrožovat pitnou vodu v celém okolí. Dolní Cerekev 
teď získala evropské peníze na její zneškodnění 
a práce začnou už na jaře.

Týden vzdělání slavil úspěch

Vysočina (kid) • Možnosti vzdě-
lávání dospělých a seniorů před-
stavil v našem kraji týden vzdělá-
vání dospělých. Na celé Vysoči-
ně to znamenalo 15 akcí, převážně 
prezentací vzdělávacích programů, 
dnů otevřených dveří a podobně. 

Týden zakončila konference pří-
mo na kraji o vzdělávání senio-
rů. „Účast zájemců byla nebývalá. 
Týden ukázal, jak široká nabídka 
vzdělávání pro dospělé na Vysoči-
ně je,“ řekla krajská radní pro škol-
ství Martina Matějková (ODS).

Radní Martina Matějková a Jiří Vondráček těsně před zahájením závěrečné 
konference. Foto: archiv kraje 

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE

O zlém rytíři
Kousek od vsi Vlčatín je kopeček zvaný Hradisko. Vy-
pravuje se o něm, že tu kdysi stával hrádek, kte-
rý patřil lakomému rytíři. Ten krutě vládnul svým 
poddaným a nemilosrdně vybíral vysoké daně. Kdo 
na ně neměl, tomu vzal dobytek ne-
bo slepice. Jednou na to ale škare-
dě doplatil. 
Ve vsi žila chudá vdova s ma-
lým synkem. Jediným jejím majet-
kem byla malá chaloupka a krá-
va, která matku i syna živila. 
Když vdova jednou onemocně-
la a nemohla chodit na robotu 
na panské, poručil pán, aby mís-
to práce zaplatila. 
„Ale čím? Kde vzít peníze?“ 
Zoufala si vdova. To už pána nezajíma-
lo. Poslal drába, aby vzal z chléva krávu 
a odvedl ji na hrádek. Vdova s chlapcem v náručí 
šla prosit rytíře, aby jí dluh odpustil a krávu zase vrá-
til. Ten se však rozčílil a oba vyhnal. Smutně se pak oba 
vraceli domů. 
Na rozcestí potkali starou babičku. „Copak že jste tak smut-
ní?“ Žena se zastavila a všechno jí pověděla.
„Počkejte tady chvíli, já za pánem zajdu a promluvím s ním 
rozumné slovo,“ řekla babička. Na hrádku pak rytíři řekla: „Pa-

ne, vracím se z daleké ciziny a mám u sebe vzácné zvíře, které je mnohokrát 
cennější než ta kráva, kterou jsi vzal vdově. Vrať ji a já ti dám kouzel-

ného kocoura, který ti každý den přinese jeden dukát.“
Pán s radostí kocoura přijal a slíbil, že krávu vdově vrátí. „Pa-

matuj na svůj slib, jinak se ti zle povede,“ řekla sta-
rá žena, než odešla. Pán chtěl hned vyzkoušet, 

jestli babička nelhala. Řekl kocourovi: „Při-
nes mi dukát!“ 

Kocour vyskočil z okna a za chvíli byl 
zpět s dukátem, Jenomže pro ra-
dost z mince pán na slib zapo-
mněl a krávu vdově nevrátil. 
Kocour mu nosil dukáty sedm 
dní a osmý den se na hrádku 

objevilo tolik koček, že obsadily 
celé sídlo. Všude se pletly, mňou-

kaly a vřeštěly, škrábaly zeď a všechna 
čeleď ze strachu před nimi utekla. Rytíř 
zůstal na hradě sám a jednoho dne se 
docela pomátl na rozumu – skočil z okna 
a srazil si vaz. Kočky naráz zmizely, hrad 
se pomalu rozpadal, až z něho zbyla jen 

hromada kamení. Ale vesničané dosud to-
mu místu říkají Kočičí hrádek.

Pověsti z Vysočiny jsou převzaté z pořadu 
Bylo nebylo, který vysílá každý den v 16:00 ho-

din Český rozhlas Region na frekvenci 87,9 FM.

Gymnázium má další místo

Vysočina (kid) • Náš kraj vyčerpá všechny peníze, 
které může dostat z Bruselu v rámci Společného 
regionálního operačního programu. Nenaplnily se 
tak obavy z nedostatku vhodných projektů. Uvedla 
to náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie 
Černá (SNK ED). 

Vysočina / Praha (kid) • Kraj-
ský úřad Vysočiny získal jako 
jediný z českých krajských úřa-
dů ocenění v rámci Národní ceny 
ČR za jakost. 
Národní cena ČR za jakost je 

nejvyšším oceněním, které mo-
hou organizace zís-
kat v oblasti ma-
nagementu kvality. 
„Hodnocení v pro-
gramu Národní ceny 
za jakost je nejkom-
plexnějším pohle-
dem na organizaci, 
jaký se ve světě pou-
žívá. Proto se společ-
nosti, které v tom-
to hodnocení uspě-
jí, těší v celém svě-
tě takové úctě,“ řekl 
náměstek ministra 
průmyslu a předseda 
Rady ČR pro jakost 
Robert Szurman 
a dodal: „Velmi mne 
těší, že se u nás do 

Národní ceny zapojují nejen ko-
merční společnosti, ale i organi-
zace veřejné správy, školy a další 
instituce. Svědčí to o jejich snaze 
přinést občanům naší země lepší 
služby v těchto důležitých oblas-
tech.“

Úřad získal ocenění kvality

Ředitelka krajského úřadu Simeona Zikmundová 
se svým zástupcem Miroslavem Březinou odná-
šejí cenu ze sálu. Foto: archiv kraje



Správné znění tajenky zašlete 
na adresu redakce do 15. pro-
since. Tři vylosovaní obdrží zají-
mavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla: Město 
Okrouhlice má barokní zámek 
a špejchar. Narodil se zde malíř 
Jan Zrzavý.
Výherci z minulého čísla V. Chme-
lařová, Jabloňov, J. Dolský, Mys-
letice a M. Krátká, Třebíč zís-
kali hejtmanský ručník, klíčenku 
a psací potřeby.

�1. prosinec
Kamelot, koncert, klub Kasárna 
– areál Čechovka, Havlíčkova Bo-
rová, 20.00

�2. prosinec
Mikulášská jízda parním vláč-
kem, vlakové nádraží, Kamenice 
nad Lipou
Mikulášský běh, okolí Kameni-
ce nad Lipou
Zahájení Vánočního času, slavnost-
ní rozsvícení vánočního stromu, 
vánoční pošťák a koledy, Husovo 
náměstí, Polná, 7.00

�od 3. prosince do 2. ledna
Vánoční výstava betlémů, dům J. 
A. Schumpetera, Třešť

�3. prosinec
Mikulášská jízda na telčské lokál-
ce, nádraží, Třešť, 14.30–15.30
Zahájení Adventu, náměstí TGM, 
Třešť, 17.00
Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu, zpívání koled, mikulášská 
nadílka, lampiónový průvod, Ždírec 
nad Doubravou, 18.00
Vánoce na zámku v Žirovnici, 
prohlídky, historický šerm, diva-
dlo, rozsvícení vánočního stromu, 
14.00

�4. prosinec
Marie Rottrová a skupina Neřež, 
Společenský dům, Světlá nad Sá-
zavou, 19.30

�5. prosinec
Mikulášská nadílka na náměstí, 
náměstí Svobody, Jemnice, 17.00
Setkání s Mikulášem, náměstí 
v Kamenici nad Lipou
Mikulášská nadílka, Karlovo ná-
městí, Třebíč, 17.00

�6. prosinec
Koncert skupiny Poutníci, kino 
Družba, Chotěboř, 19.00

�7. prosinec
Robert Křesťan a Druhá tráva, 
Kulturní dům, Nové Město na Mo-
ravě

�8. prosinec
Mňága a Žďorp, klub Kasárna – 
areál Čechovka, Havlíčkův Brod, 
20.00

�10. prosinec
Ondřej Havelka a Melody Ma-
kers, DKO Jihlava, 19.00
Maratha Gospel Choir, Kamenný 
sál zámku, Třebíč, 17.30
Pacovský advent, tradice na pa-
covském náměstí, 14.00

�12. prosinec
Fleret & Jarmila Šuláková, Ná-
rodní dům, Třebíč, 19.00

�15. prosinec
Vyšetřování ztráty třídní knihy, Di-
vadlo Járy Cimrmana, Divadlo 
Pasáž, Třebíč, 20.00

�16. prosinec
Horácké Vánoce, folklórní sou-
bory Pramínek a Šípek, DKO Jih-
lava, 19.00 

�od 16. do 17. prosince
Vánoce na zámku – živý betlém, 
nádvoří státního zámku, Telč

�19. prosinec
Vánoční koncert, Sokolský dům, 
Třešť, 19.00

�22. prosinec
Vánoční koncert Polenského big 
bandu, Polná, 19.00

�24. prosinec
Koledy z věže kostela, Polná, 
17.00

�20. leden
Posádkový ples, hraje Fontána, 
moderuje Milan Řezníček, doplň-
kový program a tradiční tombola, 
vstupné 250 Kč, Dělnický dům Jih-
lava, 20.00 Prodej lístků na Kraj-
ském vojenském velitelství Jihla-
va, Vrchlického 14 od 1. prosince 
2006 – vždy v pondělí a ve středu 
od 8.00 hodin do 17.00. Dále v so-
botu 9. 12. 2006 a 13. 1. 2007 od 
8.00 hodin do 13.00.

NAŠE TIPY

V městečku (1. ta-
jenka) v okrese 

Třebíč se nachází 
(2. tajenka) z kon-
ce 16. století, ba-
rokně upravený.

Autor:
K.Lear Dravec

Duté části
pestíků
s vajíčky

Osobní
zájmeno

Král
zvířat

Značka
tuku

Bývalý
šachový
velmistr

Prováděti
sčítání

Výzkum
veřejného

mínění
Moji Druhý díl

2. tajenky
Provádět
brakování

Ochutit
solí

Domácky
Samuel Značka

kosmetikyPodpis
anonyma

První díl
2. tajenky

Citoslovce
drnčení

Solmizační
slabika

SPZ
Olomouce

Odstraniti
mazáním

Na toto
místo

Nákladní
vůz

Nástrahy
pytláka

Pozašívat Popravčí Předložka

Sdružení Zaměstna-
nec Tesly

Šatní
motýlek

Předložka
Název

planetky

Předložka

Materiál
na výrobu

špuntůSpojka

Značka
hliníku

Nebýt
mrtvý

Ukazovací
zájmeno

Kujný
nerost

Dobrá káva Stovka Opak dní

Třetí díl
2. tajenky

Citoslovce
posměchu

Rodový
znak

Otrok
(zastarale)

Značka
křemíku

Druh
hvězdy

Druh palmy Zázrak

A sice

Bojová
látka

Dokončit
rytí

Název
hlásky L

Římských
95

Pořadové
číslo pro

určitý
záběr

1. tajenka
Pomůcky:

Ate, ita, pha,
rob, take

Evropan
Švédská
hudební
skupina

Cvičení

�� ��

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz
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Galerie prošla 
opravou střechy

www.kr-vysocina.cz

Škola pořádá 
sérii koncertů
Měřín (jik) • Škola umění Mě-
řín pořádá sérii Adventních kon-
certů souboru Musica la Cornet-
ta, svých žáků a lektorů.Koncer-
ty začínají 3. prosince v kostele 
sv. Bartoloměje v Radostíně nad 
Oslavou ve 14.00 a v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Netíně 
v 17.00. Stejný program mohou 
lidé navštívit 10. prosince v kos-
tele sv. Jana Křtitele v Měříně 
ve 14.00 a v kostele sv. Zdislavy 
v Lavičkách v 17.00.

ZOO se připojila 
k třídění odpadu
Jihlava (ena) • Třídění odpadů si 
mohou děti vyzkoušet i v jihlav-
ské zoo. Tamní odpadový koutek 
vybízí k třídění jako ke hře a na 
celý jednoduchý proces dohlíží 
i garanti ze zvířecí říše. Kampaň 
ke třídění odpadů na Vysočině 
v listopadu vrcholila, podrobnosti 
jsou na www.tridime-vysocina.cz 
a přineseme je také v příštím čís-
le měsíčníku Kraj Vysočina.

Výstava se věnuje 
výročí Havlíčka
Havlíčkův Brod (kid) • Památ-
ku jednoho z nejslavnějších ro-
dáků z Vysočiny připomíná vý-
stava Cesty Karla Havlíčka Bo-
rovského v Havlíčkově domě 
v Havlíčkově Brodě.
Začala poslední říjnový den, te-

dy v den 185. výročí narození 
novináře, satirika, politika a spi-
sovatele. Lidé si Havlíčka připo-
mněli pietní vzpomínkou a ta-
ké odhalením Havlíčkova Hy-
de parku – zákoutí s kamennou 
plastikou z dílny tvůrců kame-
nického učiliště v Lipnici nad 
Sázavou.

Havlíčkův Brod (kid) • Střecha 
a část zdí budovy Galerie výtvar-
ného umění v Havlíčkově Bro-
dě prošly opravami. Novotou teď 
září většina klempířských prvků, 
opravené je i vyhřívání okapů. 
Poškození vzniklo během loňské 
extrémní zimy a jeho oprava při-
šla krajskou pokladnu na 600.000 
korun.

FOTOREPORTÁŽ

Podzimní kultura na Vysočině

Jihlava ožila už 10. ročníkem Mezinárodního festivalu dokumentárních 
filmů. Hvězdou letošní Jihlavy byl bezesporu osmadevadesátiletý režisér 
Manoel de Oliveira. Od ředitele festivalu Marka Hovorky právě přebírá 
hlavní cenu za přínos světové kinematografii.

Jihlavou obchází strašidlo komunismu. To byl název improvizovaného hap-
peningu, který na jihlavském náměstí pořádala ODS, KDU-ČSL a Zelení. Od-
poledne country muziky, veřejných vzpomínek lidí, kteří byli za totality per-
zekvováni a reje masek mělo upozornit na připravovanou koalici socialistů, 
evropských demokratů a komunistů na jihlavské radnici. Z té nakonec při 
vzrušeném ustavujícím zasedání zastupitelstva krajského města sešlo.

Stovky modelů a bezmála tisícovka návštěvníků. To byla největší módní 
přehlídka mladých tvůrců z celé republiky Mladý módní tvůrce 2006. Jih-
lavský dům kultury na začátku listopadu doslova praskal ve švech.
3x foto: Luboš Pavlíček

Havlíčkovské epigramy četli herci
Lipnice nad Sázavou (kid) • 
Veřejné čtení v podání herců 
Horáckého divadla Jihlava za 
sebou mají epigramy 75 tvůrců 
z celé republiky, kteří se mezi 
sebou utkali v soutěži Epigram 
2006. 
Autorskou soutěž vypsalo re-

gionální sdružení Syndikátu 
novinářů a Klub novinářů Bri-
xen v rámci vzpomínek na Kar-
la Havlíčka Borovského. Vítěz-
né práce jsou spolu s ilustrace-
mi školáků, účastníků V. výtvar-
né soutěže Poznej Havlíčkův 
kraj, publikovány ve sborníku 
Výběr prací z autorské soutěže 
Epigram 2006.

Hejtman Miloš Vystrčil s nejmladší účastnicí soutěže – čtrnáctiletou Janou 
Georgievovou z Malče. Foto: archiv kraje

Ukázky soutěžních epigramů:
Kategorie do 25 let:
Značky
Nike, Baťa nebo Adidas,
ohromí každého z nás.
Kdo má značku, ten je IN.
Kdo ji nemá, ten má splín.
Nemáš-li značku, je to úpadek,
obtiskni si ji aspoň na zadek.
 Jana Georgievová, Maleč

Kategorie do 50 let:
Český vkus
Českého vkusu hubitelů pár
Big Brother, Tele tele, Superstar
 Jiří Partyk, Havlíčkův Brod

Kategorie nad 50 let:
Mocipán a mocipaní
Měla nad ním moc, 
strávila s ním noc.
Ale že byl radní,
měl právo být nad ní,
 Jiří Faltus, Lanškroun
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Baar, Jihlava (hil) • V elitní světo-
vé desítce akrobatických rockenrolo-
vých formací skončila jihlavská dívčí 
skupina Black Velvet. Jihlavská děv-
čata z Rockenerol clubu Elvis odjíž-
děla na listopadový světový šampio-
nát ve švýcarském městě Baar s am-
bicemi probojovat se mezi čtrnáct 
nejlepších týmů. To se jim povedlo 
hned v základním kole. Postup do 
semifinále podpořilo všech sedm po-
rotců. V semifinále se jednotlivé for-
mace představily s tím nejlepším, co 
uměly, aby bojovaly o večerní finá-

le. Jihlavská děvčata svůj výkon pro-
ti základnímu kolu zlepšila, ale bylo 
jasné, že na večerní finále to stačit 
nebude. Přesto se díky velmi dobře 
odvedenému výkonu podařilo elvi-
sačkám probojovat do elitní desítky 
a devátým místem tak děvčata vy-
bojovala jedno z nejlepších umístění 
Rockenerol club Elvis Jihlava.
Mistryněmi světa v akrobatickém ro-
kenrolu v kategorii dívčích formací 
se ve švýcarském Baaru staly taneč-
nice z TnT Silueta Praha, která tanči-
la pod názvem Magic.

Vícebojařské disciplíny lákají stále více závodníků

Highlander se dá do češtiny 
přeložit jako horal, co se pod 
tímto označením skrývá?
„Je to vlastně extrémní víceboj 

jednotlivců. Celý závod se ode-
hrává v přírodě a sestává se z ně-
kolika disciplín, které se snažíme 
každý rok mírně obměňovat. Ale 
ten základ zůstává stejný tedy: 

orientační běh, horské kolo, skal-
ní lezení a kajak, případně kánoe. 
Letos jsme navíc zařadili krosový 
běh, a to proto, aby do startu ori-
entačního běhu nevybíhaly sku-
pinky závodníků.“
Highlander začínal jako závod 

dvojic, pak jste z něj ale udělali 
závod jednotlivců, proč?

„V roce 2002 jsme byli zařaze-
ni do seriálu závodů pořádaných 
Asociací extrémních sportů, a tam 
bylo podmínkou, že závod budou 
běhat jednotlivci.“
Zařadil byste do závodu něja-

kou disciplínu, na kterou tady 
na Vysočině nejsou třeba ideál-
ní podmínky?

„Určitě bychom do příštích roč-
níků zařadili nějaké těžší lezení, 
co je bohužel na Vysočině troš-
ku problém, protože většina sklal, 
na kterých se dá lézt, jsou přírod-
ní památky a na ně je těžké získat 
povolení. Ale nebudu dál prozra-
zovat, ať je to pro případné příští 
účastníky překvapení.“
Když se teď vrátíme o devět let 

zpátky, co pro vás bylo při po-
řádání toho prvního ročníku 
nejtěžší?
„Úplně nejtěžší bylo získat něja-

ké závodníky, protože na Vysoči-
ně vlastně do té doby tento druh 
závodu prakticky neprobíhal. Ta-
ké proto v prvním ročníku starto-
valo jenom sedm dvojic. Dnes je 
tomu naopak, protože je problém 
sehnat potřebný počet pořadate-
lů. Závodu se účastní téměř stov-
ka závodníků, a stal se tak jedním 
z největších tuzemských vícebo-
jů, které probíhají v přírodních 
podmínkách.“
Jaká pravidla mají takovéto 

závody. Je na nich dejme tomu 
nějaký časový limit, do kdy mu-
sí závodníci těch pět disciplín 
zvládnout?
„Snažíme se závod postavit tak, 

aby ho mohl i průměrně trénovaný 

sportovec dokončit. Takže když si 
to projdeme od začátku, tak terén-
ní běh zvládne snad každý, těžší 
situace je už v orientačním běhu, 
nicméně pokud by chtěl někdo zá-
vod dokončit a nenašel by všech-
ny kontroly, tak jsou stanoveny 
penalizace za vynechané kontro-
ly. Problém není také u horských 
kol. U lanových aktivit máme 
trestné okruhy, které musí závod-
ník absolvovat za jejich nesplně-
ní. Závod se tedy dá dokončit tak-
řka v každém případě.“
Jaké vzdálenosti musí závod-

ník překonat a kolik času to za-
bere těm nejlepším?
„Letos jsme oproti loňsku trošku 

přitvrdili protože tam se vítězové 
mužské kategorie dostali pod čty-
ři hodiny, a protože ten náš závod 
má v rámci seriálu extrémních ví-
cebojů velmi slušné hodnocení, 
tak jsme museli některé disciplíny 
prodloužit. Takže ti letošní účast-
níci běželi dvoukilometrový kros, 
odjeli padesátikilometrový okruh 
na horských kolech. Trať orientač-
ního běhu měřila zhruba deset ki-
lometrů. Závodníky čekaly lanové 
aktivity a na závěr dva kilometry 
na lodi. A to vše v celkovém pře-
výšení jeden a půl kilometru.“

Dá se na tyto závody nějak 
speciálně trénovat a nebo sta-
čí dobře zvládat jednu dvě dis-
ciplíny?
„Snažíme se ten závod posta-

vit tak, aby do něj mohl nastoupit 
každý, kdo má výdrž. Ale samo-
zřejmě spousta závodníků v prů-
běhu roku jednotlivé disciplíny 
natrénuje.“
Jak při tak velkém počtu zá-

vodníků probíhá převlékání 
mezi jednotlivými disciplína-
mi?
„Někteří absolvují celý závod 

v jednom oblečení, pouze přezou-
vají boty, ale jsou i tací, kteří mají 
na každou disciplínu speciální ob-
lečení. Ti se potom v depu zdrží 
delší čas.“
Vy sám závod nejenom pořá-

dáte, ale také se účastníte jako 
závodník. Která ta role je pro 
vás náročnější?
„Ve chvíli, kdy jsem vystartoval, 

tak bylo nejtěžší dokončit závod 
a do té chvíle ho uspořádat. U mě 
ale vyvolává největší stres a napě-
tí, aby se nikomu v průběhu zá-
vod nic nestalo. A musím to za-
klepat, za těch devět let jsme ne-
měli žádnou zlomeninu ani větší 
zranění.“

Jihlava (hil) • Už devět let se na Vysočině potkávají vyznavači 
extrémních sportů na závodech s názvem Highlander. Kombinace 
několika disciplín dokonale prověří především všestranně zaměřené 
atlety. K duchovním otcům tohoto netradičního podniku patří Aleš 
Prášil z Jihlavského orientačního klubu.

Na start letošního extrémního víceboje se postavila necelá stovka závodníků. Highlander se řadí mezi nejnáročnější 
víceboje, které se odehrávají v přírodních podmínkách. Foto: archiv redakce

Děvčata z Elvisu se 
ve světě neztratila

Dívčí formace Black Velvet z Rokenrol clubu Elvis Jihlava vybojovala na 
světovém šampionátu deváté místo v tomto složení: L. Cejnková, D. Dvo-
řáková, P. Frühaufová, Z. Javůrková, A. Kotrbová, P. Kováčová, K. Krau-
sová, D. Matulová, E. Prokopová, P. Řezníčková, Z. Smrčková, L. Šťastná, 
G. Štefanová a M. Vondráková. Foto archiv redakce

Lyžařský svátek 
se kvapem blíží
Nové Město na Moravě (hil) • 
V nově opraveném lyžařském 
areálu u Hotelu Ski v Novém 
Městě na Moravě se schyluje ke 
světové premiéře Tour de Ski. 

Úvodní podnik tohoto zcela no-
vého seriálu závodů Světového 
poháru v běhu na lyžích odstar-
tuje 69. ročník Zlaté lyže. Lyžaři 
se poprvé do stopy vydají v pá-

tek 29. pro-
since k pro-
logu turné. 
V sobotu pak 
ženy pojed-
nou volnou 
desítku a mu-
ži se vydají na 
trať volné pat-
náctky. Divá-
ci budou moci 
sledovat oba 
závody z no-
vě postave-
ných tribun. 
Do přestav-
by lyžařského 
areálu a vý-
stavby tri-
bun a biatlo-
nové střelnice 
se Sportovní 
klub rozhodl 
investovat 90 
milionů ko-
run. Na stav-
bě se finančně 
podstatně po-
dílel také kraj 
Vysočina.

FC Vysočina na podzim 
potvrdila roli favorita
Jihlava (hil) • První polovinu 
cesty do nejvyšší domácí soutě-
že mají jihlavští fotbalisté za se-
bou. Nejtěžší úsek v podobě jar-
ní části je ale teprve před nimi. 
FC Vysočina na podzim splnila 
roli favorita, i když se po výbor-
ném startu dostavila první kri-
ze. 
Od porážky ve Fulneku s ambi-

ciózními Jakubčovicemi Jihla-
va čekala na další tříbodový zisk 
ještě další tři zápasy, což ji stá-
lo ztrátu kontaktu s čelem tabul-
ky. Následná série šesti výher si-
ce ztrátu smazala, přesto nesta-
čila na víc než na posun do elitní 
trojky druholigové tabulky. Své 

postavení v tabulce druhé ligy 
nakonec FC Vysočina ještě vy-
lepšila v posledních dvou zápa-
sech i přesto, že v nich mužstvo 
získalo jen dva body a přede-
vším ve druhých poločasech ne-
předvedlo nijak oslnivou hru.
Jenomže dosud druhý HFK 

Olomouc závěr podzimu ne-
zvládl ještě víc a dvěma prohra-
mi nabídl Vysočině přezimování 
na 2. pozici vlastně sám. Fotba-
listé teď budou až do 15. prosin-
ce trénovat. Pak je čeká krátká 
zimní pauza. K prvnímu zápa-
su jarního kola pojedou jihlav-
ští fotbalisté 17. března na hřiště 
HFK Ústí nad Labem.

  1. Žižkov 15 30:9 34
  2. Jihlava 15 26:10 30
  3. HFK Olomouc 15 20:7 29
  4. Jakubčovice 15 19:17 23
  5. Sokolov 15 19:17 23
  6. Bohem.1905 15 16:13 22
  7. Ústí n.L. 15 22:23 21
  8. Čáslav 15 16:21 21

  9. Hlučín 15 14:13 20
10. Hradec Kr. 15 14:17 18
11. Opava 15 15:17 17
12. Třinec 15 10:18 17
13. Vítkovice 15 12:18 16
14. Olomouc B 15 15:25 14
15. Bystrc 15 10:21 14
16. Blšany 15 10:22 13

Tabulka 2.ligy
po podzimní části

Střelcům to pálí
Černovice (hil) • S přáním ob-
hájit loňské úspěchy odcestovalo 
družstvo mladých střelců z Čer-
novic na Velkou cenu Nerato-
vic. A podařilo se. V kategorii do 
dvanácti let zvítězila Tereza Str-
nadová, druhý byl Petr Sváček, 
oba shodným výkonem 298 bodů. 
Dařilo se i dalším členům Černo-
vického střeleckého klubu. Pavel 
Vránek, Petr Nymburský a Ma-
rie Kubů se seřadili za sebou od 
4. místa. Méně početné zastoupe-
ní měli černovičtí střelci v kate-
gorii do čtrnácti let, přesto Moni-
ka Vránková výkonem 296 bodů 
vyhrála a velice dobře jí sekun-
dovala Anežka Kubů s výkonem 
284 bodů. Vyrovnané výkony ce-
lého družstva mohou být dobrou 
předzvěstí pro příští sezonu.

Začíná boj o titul nejlepšího sportovce Vysočiny

Vyhlášení ankety Sportovec 
kraje Vysočina 2006 bude násle-
dovat po okresních kolech a do 
samotného pro-
cesu hodnocení 
a nominací bude 
vtažena i široká 
veřejnost, která bude prostřednic-
tvím jednotlivých okresních de-

níků navrhovat své favorizované 
sportovce celokrajské působnos-
ti. Galavečer s vyhlášením nej-

lepších sportovců Vysočiny pro-
běhne na přelomu března a dubna 

2007 v Jihlavě. Nominace mohou 
předkladatelé vyplnit do tabul-
ky, která je k dispozici na oddě-
lení mládeže a sportu krajského 
úřadu nebo na internetové adre-
se http://mladez.kr-vysocina.cz. 
Přihláška musí obsahovat jméno 
a příjmení nominovaného, kate-
gorii do které je navržen, odvětví 
a sportovní oddíl, ve kterém pů-
sobí, umístění a úspěchy a kon-
takt na tělovýchovnou organiza-
ci a sportovce. Spolu s touto při-
hláškou je potřeba dodat elektro-

nickou fotografii 
nominovaného 
sportovce/kolek-
tivu, v opačném 

případě nebude nominace umož-
něna.

Jihlava (hil) • Jihlavský tenista Leoš Friedl bude 
letos obhajovat titul Sportovec Vysočiny. Krajský 
úřad kraje Vysočina totiž i letos vyhlašuje 
anketu Sportovec Vysočiny 2006. Své zástupce 
do ní můžete nominovat hned v několika 
kategoriích. Podmínkou je, že sportovec musí být 
členem oddílu v kraji Vysočina.

Své favority můžete 
navrhovat v kategoriích:

Nominace sportovců a sportovních družstev přijímá oddělení mláde-
že a sportu do 15. 1. 2007 emailem na adrese prokop.v@kr vysocina.
cz nebo osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vyso-
čina, Ing. Vilibald Prokop, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s heslem Sporto-
vec Vysočiny 2006.

• Dospělí
• Kolektiv
• Mládež (do 15 let)
• Senioři
• Trenér roku

• Zdravotně posti-
žený sportovec

• Čtenářská anketa 
– kategorie kolek-
tiv a jednotlivci

http://mladez.kr-vysocina.cz


