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Další obchvat

Zima začala

Tři kraje

Obyvatelům Bohdalova
se přiblížil klid v obci.
Začala kýžená stavba
obchvatu.

Přinášíme dobré rady,
jak ve zdraví přežít zimu
na zasněžených silnicích
Vysočiny.

Zprávy z místa, kde se
setkávají hranice tří
krajů a vyrábí nejlepší
český čaj.
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Stát prý
Pozďátky
zaplatí

OSLAVY BRAMBOR
Havlíčkův Brod (kid) • Nově vyšlechtěné odrůdy, soutěže ve škrábání brambor, pojídání bramboráků na čas a další. Tak vypadal už
17. ročník tradičních Bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě.
Foto: Luboš Pavlíček

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Právě nám začíná adventní čas. Tichá doba pomalých, ztemnělých dní, kdy
s nadějí a pokorou očekáváme nejdůležitější narozeniny roku.
Víte, zvykli jsme si věnovat advent přičinlivému, shánčlivému hemžení,
abychom měli doma opravdu pěkné Vánoce. Nejsem zase takový staromilec, abych ta světla a trhy a rolničky zatracoval. Jen chci nám všem
připomenout, že mystická slova staré zprávy o narození Spasitele si zaslouží alespoň chvilku. Zastavme se,
přemýšlejme o nich a nechme je tiše zaznít.
Narodil se Bůh, aby se stal člověkem
a člověk, aby za nás zemřel. Za každého z nás, osobně.
To je ten největší dar, který dostaneme. Bez lesklého obalu, bez mašle, ale zase s velkou jmenovkou – s naším
jménem.
Stojí za to si na takový dar
počkat. Jak chcete dlouho. Teď nám začíná adventní čekání a sám čas
nám nahrává k pomalému prožití té zprávy. Někde mezi svými, doma, si
jen tak pro sebe nechat
projít ta slova hlavou. To
je můj advent a takový
advent přeji nám všem.

Pozďátky (jis, kid) • Stát se slovy
ministra Bursíka k odpovědnosti za
odstranění skládky přihlásil.
Ministr Bursík a hejtman Vystrčil v hale, kde jsou uložené sudy s chemikáliemi. Foto: Luboš Pavlíček

Řešení, které navrhl kraj Vysočina a podpořili senátoři Bedřich Moldan a Vítězslav Jonáš,
zbaví region jedné z největších ekologických havárií. Už
v těchto dnech začne jednání
s majitelem skládky o vyřešení
vlastnických vztahů ekologické havárie, která trvá na skládce už od roku 1996. Vyplynulo to z návštěvy ministra životního prostředí Martina Bursíka.

Václav Kodet
náměstek hejtmana

„Problém skládky musíme řešit
společně. Čas hraje proti nám
a stále hrozí nebezpečí poškození zdraví. Kraj i obce odmítají projekt vlastníka, který počítal s rozšířením a dalším provozem skládky, stejný postoj zaujalo i ministerstvo. Jediným
přijatelným řešením je tedy
pouze sanace,“ řekl při této příležitosti hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).
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noviny jsou součástí projektu

zahájení provozu skládky

1997

prokázán havarijní únik skládkových vod mimo těleso skládky
vláda uvolňuje ze svého rozpočtu 100 mil. Kč na sanaci skládky.
K sanaci nedochází, neboť skládku v rekordně krátkém čase od vydání rozhodnutí o příspěvku na sanaci kupuje společnost ICKM
skládka mění vlastníka, který má zájem na dalším provozování skládky
krajský plán odpadového hospodářství jasně říká, že na Vysočině
není nutné budovat zpracovatelské závody nebezpečných odpadů
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Vysočina (kid) • Předvánoční at- tů krajských ústavů sociální pémosféru si lidé mohou přijít vy- če a domovů důchodců.
chutnat do sídla kraje. Oblíbené Na programu nebude chybět
Barevné Vánoce kraj letos pořá- ani populární balení vánočních
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Studenti a učni
telovky spoustu
13. prosince 2007
z Třeště přivezou
technik předveochutnat vánoční
dou a lidem za10.00–16.00
cukroví, tradiční sídlo kraje Vysočina, koupené i přinečeské i specialisené dárky také
Žižkova 57, Jihlava zabalí.
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Vánoce začínají na kraji

HISTORIE SKLÁDKY V POZĎÁTKÁCH
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VYSOČ I NA – NÁŠ DOMOV
Obchvat Bohdalova startuje

Kraj Vysočina

LISTOPAD 2007 | STRANA

2

Výrobky z Vysočiny mají značku
Vysočina (kid) • Výrobky přímo z našeho kraje mohou
nést regionální značku. Kupující tak získají záruku
poctivé vysočinské kvality.
„Regionální značka pomáhá výrobcům v propagaci jejich produkce, s odbytem jejich výrobků
a služeb a v neposlední řadě se
zvýšením prestiže výrobků v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím dobrého jména regionu,“

Bohdalov (kid) • Bohdalovští mají klid v obci doslova na
dosah. Stavba obchvatu začala
a skončí za dva roky.
Obchvat bude bezmála tříkilometrový, obsahuje ovšem tři nové mosty. „Je to jedna z nejdůležitějších krajských investičních
akcí v příštích měsících. Přijde
na 90 milionů korun a počítáme
s evropskou dotací,“ říká krajský
radní pro majetek a finance Miroslav Houška (KDU-ČSL).
Silnici mezi Žďárem nad Sázavou a Jihlavou se kraj věnuje sys-

z Vysočiny, kvaliagentury ZERA, která systu, šetrnost k přítém regionálního značení
rodě a jedinečkoordinuje.
nost.
Poslední
Naopak zákazvysvětluje Hana Uhlířová ze Ze- ník, který si koukritérium naplmědělské a ekologické regionální pí produkt oznaňují tradiční produkty od místních
čený ochrannou
výrobců, produkznámkou Vysočina
Další informace:
ty výjimečné kvality
regionální produkt®,
www.domaci-vyrobky.cz
má jistotu, že zboží spls podílem řemeslné práwww.zeraagency.eu
ňuje následující kritéria: původ ce či motivem regionu.

Do tří let vyroste v Brodě Ústav má novou střechu
nový domov důchodců

tematicky. Už narovnal a rozšířil
úsek mezi Bohdalovem a Novým
Veselím, teď je na řadě obchvat
Bohdalova a v budoucnu i obchvaty Velkého Beranova, Jam- Havlíčkův Brod (kid, jis) • Do tří let přibude na
ného, Rytířska, Rudolce a Bud- Vysočině další domov důchodců. Z nevyužité
če.
Na snímku starosta obce Bohda- budovy v areálu havlíčkobrodské nemocnice
lov Květoslav Šafránek při prv- bude zbrusu nový domov pro seniory s kapacitou
ním výkopu nového obchvatu, až 52 lůžek, včetně několika dvoulůžkových
přihlíží Miloš Vystrčil, Miloslav
Pytlík, Jaromír Brychta, Václav pokojů hospicové péče.
domov
šich informací na
Kodet, europoslanec Ivo Strejček Nový
je pro Vysočiokrese Havlíčkův
a Miroslav Houška.
Foto: archiv kraje
nu důležitý. Kraj
Brod v budoucnu
totiž bude řešit
nepřipravují obstavby, přestavce žádné projekty
by a zrušení tavýstavby domovů
kových zařízení
pro seniory, které
ve Velkém Meby posílily souje rychlou analýzu dat a spojová- ziříčí, Dobroníčasnou lůžkovou
ní různých odvětví skladu. „Da- ně i Ždírci a prákapacitu této katový sklad přináší zaměstnancům vě havlíčkobrodtegorie sociálních
úsporu práce i času, navíc nejde ská budova pozařízení,“ vysvětnejprve
pouze o úložiště v pravém smys- slouží
lil krajský radní
lu slova. Je v něm totiž možné na- jako dočasné útopro sociální věprogramovat operace s daty, třídě- čiště pro klienty
ci Jiří Vondráček
ní dat či jejich čištění, a tak úřed- z těchto míst.
(KDU-ČSL).
níci nemusí nic třídit či počítat sa- Zároveň ale sa- Vondráček: Kromě kraje
Dnes na Havlíčmi ručně, jako to dělali dosud,“ motný Havlíčkův
kobrodsku fungudnes žádná obec na
dodal Šulc. Systém podle Šul- Brod domov pro
jí tři domovy pro
Havlíčkobrodsku nový
potřece umožňuje dozvědět se vše po- seniory
seniory s 276 lůždomov neplánuje.
třebné během několika okamži- buje. „Podle naky.
ků. „Proti předchozímu fyzickému prohledávání složek a chození
z kanceláře do kanceláře je to velký skok,“ uzavřel Michal Šulc.
O datovém skladu se lze více dozvědět na www.analytika.kr-vy- Vysočina (jis) • V novém roce na- nad Sázavou a Chotěboři na úrovjdou lidé pohotovost v nemocni- ni rychlé lékařské pomoci a zabezsocina.cz.
cích – v rozšířených ordinačních pečení výkonu LSPP přes středishodinách.
ka zdravotnické záchranné služby
V souvislosti s novou struktu- ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad
rou pohotovosti v kraji Vysoči- Oslavou.
na schválilo krajské zastupitel- Pro občany Humpolce a Žďáru
ní asfaltových betonů po celé délce stvo letos v červnu i posílení vý- nad Sázavou zajistí, dle vlastníulice zaplatil kraj Vysočina. Celko- konu zdravotnické záchranné služ- ho rozhodnutí, pohotovost vedení
vá investice dosáhla zhruba 30 mi- by v Ledči nad Sázavou, Žďáru města za přispění vlastních zdrojů.
lionů korun.

Datový sklad sklízí uznání
Vysočina (kid) • O tom, že je náš
kraj na špičce v oblasti nových
technologií, přibyl další důkaz.
Krajský projekt datového skladu
Vysočiny zvítězil letos v soutěži
Chytrý úřad.
V této soutěži odborníci hodnotí právě projekty veřejné správy a zajímá je především praktická použitelnost. Předání ceny proběhlo v rámci konference eVize
na letošním ročníku veletrhu Invex. „Datový sklad je velká centrální databáze, kde data nejsou
uložena v tabulkách, ale v multidimenzionálních objektech, takzvaných datových kostkách,“ popsal datový sklad vedoucí krajského odboru analýz Michal Šulc.
Takový způsob uložení umožňu-

říms. Celkové náklady na opravu
střechy a stropu přesáhly 4,5 milionu korun,“ uvedl Eduard Jozífek z krajského majetkového odboru.
Objekt ústavu sociální péče pro
dospělé se nachází ve středu obce
Věž, která leží na trase mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem.
Zřizovatelem ústavu je kraj Vysočina a v objektu může být ve
dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích umístěno až 80 klientů.

Pohotovost nově zajistí nemocnice

Ulice dnes svítí novotou
Třešť (kid) • Lidem v Třešti slouží
od listopadu zbrusu nové chodníky
a silnice v Čenkovské ulici.
Oprava asi tři čtvrtiny kilometru
dlouhého úseku probíhala
pět měsíců a podílelo se na ní město spolu s krajem. Kromě nového povrchu
došlo i na rekonstrukci kanalizace, vodovodu, plynu a přeložky elektrických
kabelů.
Oprava Čenkovské ulice v Třešti navazuje na úpravu železničního přejezdu
trati Kostelec–Slavonice,
kterou iniciovaly České
dráhy. Chodníky a zpevněné plochy pro parkoPoslední terénní úpravy z rukou hejtmana
Miloše Vystrčila, náměstka Václava Kodeta,
vání, kterých vzniklo na
radního Miroslava Houšky a strarosty Třeště
pět desítek, hradilo měsVladimíra Nechvátala. Foto: archiv kraje
to Třešť, samotné polože-

Na úřadě je prý zdravo
Vysočina (kid) • Krajský úřad je
institucí, která podporuje zdraví
svých zaměstnanců.
Ocenění Podnik podporující zdraví dostávají už třetím rokem firmy
s vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců, které pro ně také aktivity zaměřené na zlepšování zdraví
organizují. Kromě krajského úřadu dostalo letos ocenění pět organizací. „Snažíme se maximálně plnit všechna kritéria, mezi která patří kromě jiného i vliv organizace
na životní prostředí, ochrana zdra-

Zámeček během oprav střechy. Foto: archiv kraje

Věž (kid) • Klienti ústavu sociální
péče pro dospělé ve Věži na Havlíčkobrodsku mají nad hlavou novou střechu. Ústav sídlí ve starém
zámečku a dosavadní plechová
střecha už byla doslova prohnilá. Oprava krovů a nahrazení krytiny bobrovkou trvalo celou sezonu. „Součástí oprav střechy bylo i umístění topných kabelů do
okapů a okapových svodů a také provedení nutných zednických
prací – opravy komínů, podlah,

ví nebo plánování podpory zdraví
na pracovišti. V praxi to znamená,
že se zajímáme například formou
dotazníkového šetření o subjektivní hodnocení zdravotního stavu
kolegů, životního stylu, pracovní
zátěže nebo pracovních podmínek.
Jsou vyhodnocovány rizikové faktory pracovního prostředí a z jejich analýzy jsou vyvozovány závěry pro plánování a uskutečňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců,“ uvedla koordinátora
projektu Soňa Měrtlová.



Provozní doba pohotovosti ve všech krajských nemocnicích – Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Třebíč.
pracovní dny
17.00–22.00 dospělí, děti a dorost
víkendy a svátky
9.00–22.00 dospělí
8.00–21.00 děti a dorost
Mimo ordinační hodiny pohotovosti jsou k dispozici v obvyklých dopoledních a odpoledních časech praktičtí lékaři, v noci pak nemocniční ambulance.

Seniorům pomohou sousedé
Vysočina (kid) • Kromě profesionálních pečovatelských
služeb se budou moci potřební lidé v malých obcích
Vysočiny setkat i s dobrovolnou sousedskou výpomocí.
Pomůže k tomu nový krajský grantový program.
Ten si klade za cíl ustavení koordinátorů sociální výpomoci, kteří
budou na malých vsích sousedskou
pomoc organizovat. Pečovatelská
služba by se tak dostala i k lidem,
ke kterým profesionální pečovatelé nedosáhnou.
„Sociální služby v našem kraji
mají tradičně velmi dobrou úroveň.
A to i přes ohromné množství malých obcí, jejichž počet a dostupnost takovou práci nesmírně kom-

plikují,“ řekl měsíčníku Kraj Vysočina krajský radní pro sociální péči
Jiří Vondráček (KDU-ČSL). Právě pro malé obce má být sousedská výpomoc řešením. Stát od letoška dramaticky změnil pravidla
financování těchto služeb – radikálně snížil dotaci pečovatelským
službám, poskytovaným neziskovými organizacemi. Následně, díky intenzivnímu tlaku kraje, služby
dofinancoval. Vyplácí však příspě-

vek na péči přímo klientům, kteří
si mají službu nakoupit. „Protože
ale v malé obci pečovatelská služba nepůsobí, nemají lidé příspěvek
vlastně za co utratit,“ říká Jiří Vondráček.
Pakliže sousedská výpomoc bude fungovat, klient může legitimně zaplatit sousedovi či známému
za péči. „Celé je to založené na šikovnosti koordinátorů a ochotě lidí
využívat služby a platit za ně,“ podotýká Vondráček a dodává: „Koordinátor by vedl databázi dobrovolníků i klientů a byl by schopen
operativně řešit i výpadky v síti.
Grant by měl uhradit náklady koordinátora v počtu jeden na okres.“

Pokračují
opravy silnic
Vysočina (kid) • Masivní oprava silnic v našem kraji bude pokračovat i v příštím roce. „Zatímco dosud jsme se soustředili především na významnější
silnice druhých tříd, teď přichází na řadu i silnice třetích tříd,“
říká krajský radní pro majetek a finance Miroslav Houška
(KDU-ČSL). Novou tvář v příštím roce dostane 60 úseků krajských silnic a opravou projde
i 12 mostů.
Na silnice přitom krajský rozpočet pamatuje 200 miliony, na
mosty pak 35 miliony korun.

Dostavba sídla má být co nejlevnější
Jihlava (kid) • Dostavbu a provoz krajského
sídla může mít v režii soukromý developer. Zda
je taková možnost výhodná, posoudí odborná
analýza, kterou nechal kraj zpracovat.
Výsledek analýzy má být k dispozici v lednu a vyplyne z něj, která
z možností výstavby nové budovy
je pro kraj nejvýhodnější. „Budovu můžeme postavit sami, z našich
peněz, nebo z úvěru a pak ji provozovat. Tak, jak to děláme obvykle.
Protipólem je, že budovu postaví

developer, bude ji provozovat sám
a my budeme v nájmu. Tak, jak to
dnes dělá řada firem. A pak jsou
další varianty jakoby mezi těmito dvěma řešeními. Analýza nám
má posoudit ekonomickou výhodnost každé z nich,“ vysvětluje
radní pro majetek a finance Miro-

www.kr-vysocina.cz

slav Houška (KDU-ČSL). Developerské řešení je výhodné zejména
v tom, že úřad neztrácí síly a peníze na přípravě stavby, výběru zhotovitele a dvacetileté údržbě budovy. „Opět se z analýzy dozvíme,
zda je taková výhodnost vyvážená výší předpokládaného nájemného. Takže to lze i vyčíslit, převést na peníze,“ podotýká Houška. Dostavba krajského sídla má
probíhat v rámci regenerace sousedního areálu bývalých kasáren.
Kromě krajské budovy tam vznik-

nou i sídla dalších institucí, například VZP. Kraj přitom budovu potřebuje, protože mu příští rok končí nájemní smlouva se státem na
prostory v bývalém okresním úřadu na Tolstého ulici. Zde jsou přitom kanceláře asi stovky krajských
úředníků. „I v době počítačových
sítí je fyzická komunikace důležitá
a neobejdeme se bez ní. Proto považuji možnost využít regenerace
bývalých kasáren v bezprostředním sousedství za dobrou,“ uzavřel Houška.
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Na zimní silnice je třeba příprava
Vysočina (kid) • Silničáři z Vysočiny
mají na letošní zimu připravených přes
100.000 tun posypového a chemického
materiálu a desítky speciálních strojů.
Region má Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny rozdělený do 123 údržbových okruhů,
o které se bude celou zimu starat 153 sypačů vybavených pro
lepší koordinaci zařízením GPS.
Dispečinky mají díky satelitnímu spojení přehled o tom, kde
se vůz pohybuje nebo kolik ujel
kilometrů. Kromě klasických sypačů pak na silnice vyjede 44 šípových pluhů, 175 radlic, 25
sněhových radlic a čtyři ledořezy. Připraveno je více než šest
desítek dopravních značek pro
lepší orientaci na odklonových
trasách při kalamitě na D1.
Dálnici D1 čeká o letošní zimě několik vylepšení. Hejtman

Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS)
již před měsícem pozval do svého regionu zástupce všech organizací, kterých se provoz na
D1 dotýká, tedy Ředitelství silnic a dálnic, ministerstva dopravy, policie, správy a údržby dálnic, hasičů a záchrnářů a výsledkem jednání je dohoda na osazení většího množství dopravního
značení omezující jízdu nákladních vozidel v prostředním a levém jízdním pruhu dálnice
v úsecích, které policie označila
za nebezpečné. Policie pak bude
velmi přísně a důsledně postihovat neukázněné řidiče, kteří nedodrží pravidla provozu o volném pruhu pro vozidla s právem

Zajímavosti:
• Krajská správa a údržba silnic Vysočina
(KSUSV) zavedla novou telefonní linku pro veřejnost na hlášení aktuálního stavu vozovek
v regionu: 567 117 100.
• Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina plánuje pořízení jednoho obojživelného pásového
vozidla, které bude také k dispozici Záchranné

přednosti v jízdě. Není vyloučeno, že v případě mimořádných
situací v jednotlivých konkrétních případech přistoupí ŘSD
a SUD k otevření mobilních
svodidel. Toto opatření pomůže údržbě zprovoznit jinak zcela
zablokované jízdní pruhy v jednom směru. „I přesto, že máme
informace o posílených hlídkách
dálniční policie, údržba je již nyní v plné pohotovosti a do konce
roku by měl být zprovozněn i díky krajské finanční pomoci obrazový přístup z dálničních kamer
i na pracoviště policie ve Velkém Beranově, platí, že konkrétní riziko představuje pro dálnici
D1 a účastníky silničního provozu především nedisciplinovanost
některých řidičů. Jejich chování můžeme předvídat, můžeme
ho ovlivňovat preventivními akcemi, volant však za nikoho držet nemůžeme,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Václav
Kodet (KDU-ČSL).

zdravotnické službě kraje Vysočina tak, aby se
lékař dostal k pacientovi i v případě neprůjezdnosti komunikace. Vozidlo bude stabilně umístěno v Jihlavě.
• Na jeden sypač připadá zhruba 37 udržovaných kilometrů, přičemž na jedno projetí trasy
je zapotřebí až čtyř hodin.
• Se silničáři v zimě spolupracuje šest smluvních partnerů. V praxi nastupuje 540 řidičů,

Letos to u Větrného Jeníkova klouzalo i policistům. Foto: Luboš Pavlíček

kteří jsou rozděleni do tří směn. V záloze je také například nasmlouváno kolem stovky traktorů s radlicemi, které dispečeři povolávají při
složitých povětrnostních situacích na posílení údržby.
• Náklady na zimní údržbu na Vysočině se v roce 2006 pohybovaly kolem 255 milionů korun,
což je asi o jeden milion korun více než v předchozím roce 2005.

Desatero pro řidiče na zimních cestách Vysočinou:
1.

2.

3.
4.

V zimním období udržuj vždy dostatečnou zásobu pohonných hmot
v nádrži svého vozu, abys v případě uvíznutí v kalamitě mohl topit.
V autě voz teplý oděv (kabát, silný 5.
svetr) pro sebe i spolucestující, případně deku.
Na cesty si s sebou ber přiměřený
obnos peněz v hotovosti pro případ
potřeby na nákup pohonných hmot,
nápojů, potravin a podobně.
Ve vozidle měj k dispozici výkon- 6.
nou, plně funkční svítilnu s připraveným zdrojem elektrické energie.
Po celou zimu s sebou voz zimní výbavu – zkrácenou lopatu nebo hrablo na sníh, sněhové řetězy odpovídajícího rozměru, pro jejich montáž ve vlhkém a chladném prostředí
vhodné prstové rukavice, propojo- 7.
vací startovací kabely. Můžeš s sebou vozit i 3 až 5 litrů písku, například v plastovém obalu od nemrznoucí směsi do ostřikovačů. Sněhové řetězy se nauč nasazovat ještě
před zimou, jejich montáž si pře-

dem dostatečně nacvič tak, aby jsi
to zvládnul bez nutnosti číst návod k použití a přemýšlet o způso- 8.
bu a postupu montáže.
Před delšími cestami a zejména
před všemi případy plánovaného
užití dálnice sleduj předpověď počasí. V případě velmi nepříznivé předpovědi raději uprav své plány tak,
abys sebe či spolucestující nevystavoval zbytečnému riziku.
Na delší cestu a na všechny cesty po
dálnici připravuj a ber s sebou léky, 9.
které pravidelně užíváš nebo které užívá někdo z tvých spolucestujících, dále provozuschopný a nabitý mobilní telefon, nápoje, případně i potraviny. Měj ve voze cestovní 10.
autonabíječku pro mobilní telefon.
V případě nepříznivé předpovědi
počasí nepodnikej cesty s malými
dětmi a odlož cestu také v případě,
že by případné dlouhodobější uvíznutí v kalamitě mohlo být rizikové
z hlediska zdravotního stavu kteréhokoliv z cestujících (například při

onemocnění cukrovkou a podobně).
Po celé zimní období používej zimní
pneumatiky s dostatečně hlubokým
vzorkem. Dbej o technický stav vozidla. Zejména věnuj pozornost stavu akumulátoru. V zimním období
je pro vozidlo jeho spolehlivá funkce a dostatečná kapacita velmi důležitá. Po celé zimní období udržuj také dostatečnou zásobu nemrznoucí
náplně ostřikovačů.
Při cestě v nepříznivém počasí měj
zapnuté autorádio a poslouchej stanici, která podává pravidelné informace o dopravní situaci na komunikacích.
Pokud uvízneš v kalamitě, vynasnaž
se zachovat na komunikaci prostor
pro průjezd vozidel záchranných
složek (u dálnice a jiných komunikací s více jízdními pruhy je to dokonce zákonná povinnost). Zachovávej
klid, buď trpělivý a spolupracuj dle
potřeby a dle pokynů záchranných
složek a správce komunikace.

Jak se chovat v koloně na dálnici:
Řidiči musí ještě před zastavením vytvořit mezi sebou třímetrový pruh pro průjezd sanitek,
policejních vozů, sypačů a hasičů s technikou. V čele kolo-

ny je totiž překážka, která vznik
dopravního kolapsu na dálnici
způsobila. Čím dříve ji záchranáři odstraní, tím dříve se kolona rozjede.

Vytvoření místa na dálnici se dvěma pruhy

směr jízdy

Vytvoření místa na dálnici se třemi pruhy

směr jízdy

Přibyly kilometry kanálů Firmám chybí pracovní síly
Vysočina, jižní Morava (kid) •
Řeky na Vysočině a v sousedním
Jihomoravském kraji jsou čistší. Stará se o to osm opravených
čistíren a 100 kilometrů kanalizace, které zde vyrostly v rámci programu Ochrana vod povodí Dyje.
Opravy čistíren probíhaly 25
měsíců ve čtyřech regionech –
na Blanensku, Šlapanicku, Třebíčsku a Žďársku. Celkem přišly
práce na 1,4 miliardy korun, 68

Ochrana vod povodí Dyje:
Žďársko
Bystřice nad Pernštejnem – čistírna
a kanalizace
Nové Město na Moravě – čistírna
náklady 201,7 milionu korun
Třebíčsko
Náměšť nad Oslavou – čistírna a kanalizace
Jemnice – čistírna a kanalizace

Jaroměřice nad Rokytnou – čistírna
a kanalizace
Třebíč – kanalizace
Moravské Budějovice – čistírna a kanalizace
náklady 467,1 milionu korun
Blanensko
Blansko – čistírna a kanalizace
Boskovice – čistírna a kanalizace
náklady 398,8 milionu korun
Šlapanicko
Šlapanicko – kanalizace
náklady 347,3 milionu korun

Unikátní podzemní čistírnu v Náměšti nad Oslavou v září otevřel prezident
Václav Klaus. Foto: Luboš Pavlíček



procent přitom zaplatila Evropská unie a pět procent Státní fond
životního prostředí. Celkem bylo
opraveno nebo postaveno 102 kilometrů kanalizace, zrekonstruováno sedm čističek a jedna postavena zbrusu nová.
Celý projekt má druhou etapu,
její plánované náklady jsou totožné s právě dokončenými pracemi
a bude probíhat také na Vysočině
a v Jihomoravském kraji, přidá se
i sousední kraj Jihočeský.

Vysočina (kid) • Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
omezuje v našem kraji rozvoj firem.
Zaznělo to na setkání zástupců asi tří desítek zaměstnavatelů
z Vysočiny s krajskými politiky.
Z diskuse vyplynulo, že nedostatek pracovních sil pociťuje na
Vysočině každý podnik a příznivé nejsou ani prognózy. „Zdejší

učiliště a střední školy sice stále udržují i takové obory, o jejichž absolventy podniky stojí nejvíce, tato nabídka se však
bohužel nepotkává se zájmem ze
strany žáků vycházejících ze základních škol a ani jejich rodičů. Podobně je tomu i v případě
vysokoškolského studia,“ popsal
situaci Zdeněk Kadlec z odboru
sekretariátu hejtmana.

Záchranáři jsou kompletní
Humpolec (kid) • Profesionální zdravotnická
záchranná služba v kraji dostává definitivní
podobu. Jedním z posledních organizačních kroků
je začlenění humpoleckých záchranářů do krajské
organizace.
To se stane od nového roku.
Humpolecká záchranná služba
dosud patřila pod město, nově ji
bude zřizovat kraj. Pro pacienty to
znamená jediné – záchranáři jsou
na celém území Vysočiny jednotní ve své profesionalitě.
Současná Záchranná služba
Zdravotních služeb města Hum-

www.kr-vysocina.cz

polec pokrývá svým servisem
spádovou oblast města Humpolce a okolí do zhruba 20 kilometrů,
vymezené obcemi Mysletín, Sedlice, Želiv, Senožaty, Ježov, Proseč, Kejžlice, Čejov, včetně kritického úseku dálnice D1. I po připojení stanoviště pod Zdravotnickou
záchrannou službu kraje Vysočina

zůstanou zdravotníci – záchranáři
v současných prostorách.
„Pracoviště bude disponovat plně vybaveným sanitním vozem
a do budoucna počítáme i s druhou plně vybavenou záložní sanitkou,“ řekl ředitel krajských záchranářů Lukáš Kettner.
Dnes je na 15 stanovištích zdravotnické záchranné služby 23 výjezdových skupin ZZS a jedna
skupina letecké zdravotnické záchranné služby (LZZS). Humpolec se stane šestnáctým výjezdovým stanovištěm a bude na něm
pracovat posádka s lékařem.



Stoupající prestiž tuzemských
projektů pro zahraniční investory

Kolik má vaše společnost
zaměstnanců?
Naše společnost disponuje
dostatečným počtem odborníků, a to jak kmenovými zaměstnanci, tak i externími spolupracovníky. Vzhledem k náročnosti jednotlivých zakázek

se tak přesný počet pracovní- operátorů pro Českou repubků neustále mění.
liku i Slovensko. Vlastními silami zajišťujeme stavebně-arCo je hlavní náplní vaší čin- chitektonické řešení projektů,
nosti?
celkovou koordinaci a rovněž
Jsme soukromou projekto- inženýrskou činnost. Při naší
vou společností, jejímž hlav- činnosti trvale spolupracujeme
ním předmětem činnosti jsou s externími projekčními kanprojekty středně velkých vý- celářemi a projektanty.
robně-skladových hal a logistických center pro automobilo- Jaké služby svým klientům
vý a elektrotechnický průmysl, nabízíte?
převážně japonských investo- V naší nabídce je zpracovárů. Výše uvedené akce reali- ní územních, urbanistických
zujeme ve spolupráci s japon- a architektonických studií,
skou architektonicko-inženýr- ale i studií dopadu na životní
skou společností TAKENA- prostředí (EIA) či hlukových
KA EUROPE, GmbH. Dále a rozptylových studií. Naší
se zabýváme projekty prodej- další, neméně důležitou činních center obchodních řetěz- ností je vypracování projekců LIDL, projekty bytových tové dokumentace pro územdomů, případně i individuál- ní řízení a stavební povolení
ních rodinných domů. Samo- a projektové dokumentace pro
statnou část pracovní náplně výběr dodavatele a pro realizaspolečnosti tvoří projekce zá- ci. Pro klienty dále zajišťujekladnových stanic mobilních me počítačové modely projek-

Geisha – dáma v růžovém

tů a staveb včetně jejich vizualizace a fotomontáže.
Velmi žádanou službou je i výkon autorského či stavebně-technického dozoru a projednání
dokumentace s veřejnoprávními orgány pro vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí
nebo zastupování zahraničních
klientů před orgány české státní správy a místní samosprávy.
V neposlední řadě zajišťujeme
průzkumné práce a zpracování
dokumentace stávajícího stavu
objektů včetně zajištění přesného geodetického zaměření.

e smutný pohled
na lidi, jejichž
tvář je bez úsměvu a
marně přemýšlí, jak
si vylepšit den a mít
radost z deště, větru
a zimy.

pak přichází ta extáze, když se začnu
pozvolna rozpouštět
na jazyku a všechny
chuťové buňky se
aktivují a vysílají pozitivní energii a pocity

štěstí do celého těla.
Pokud si mě jednou
vložíte do úst, nebudete se mě už nikdy chtít
vzdát. Jsem trvanlivá,
počkám na Vás, neuteču.

tingovou studii prodeje stavebních materiálů za výhodné ceny na internetu a byli jsme překvapeni, že tato forma prodeje
prakticky neexistovala a trh byl
naprosto nepřehledný, zejména po cenové stránce. Rozhodli
jsme se proto tuto mezeru na trhu vyplnit a nabídnout všem, ať
stavebníkům či malým a středním firmám, kompletní sortiment stavebních materiálů za
velmi zajímavé ceny bez ohledu
na množství.

Stanu se součástí
Vašeho života a Vy se
budete radovat z každého dne prožitého se
mnou čokoládou Geisha, dámou v růžovém,
dámou z Finska.

Vím, o čem mluvím, pocházím ze
země, kde je půl
roku světlo a pak
půl roku téměř tma.
Přesto lidé, kteří žijí
v mé rodné zemi –
Finsku, jsou milí,
přátelští a usměvaví. Oni totiž znají to
dávné tajemství, jak
si udržet úsměv a
vitalitu. Znají mě,
čokoládu Geisha.

Firem poskytujících své zboží prostřednictvím internetu
je již dnes požehnaně. Jednou z prvních firem prodávajících přes internetový e-shop
zboží ne zcela běžné, a to
stavební materiály, je společnost Isodom, a. s. Již od roku
2005 je možné na webových
stránkách www.estavebniny.
com zakoupit třeba takovou
obyčejnou cihlu. Objednání,
nákup, doprava i placení zakoupeného zboží je opravdu na vysoké úrovni. Velmi
nás překvapila šíře nabízeného zboží a služeb i přehlednost a grafická úprava stránek, a tak jsme osobně navštívili provozovatele tohoto
e-shopu. Naše dotazy nám
ochotně zodpověděl předseda představenstva a ředitel společnosti Isodom, a. s.,
ing. Michal Němeček.

To já jim pomáhám
překonávat
každodenní překážky a běžné starosti.
Já dáma v růžovém.

INZERCE SC 72078/1

Na světě je mnoho
čokolád, ale jen
jedna je Geisha.
Jsem mléčná, s oříškovo
nugátovou
náplní. Jako správný poklad, jsem
zabalená v jemném
růžovém obalu.A
jak chutnám? Nepopsatelně.
Názory na moji
konzumaci
se
různí. Někdo mě
skoro spolkne, ale
pravý labužník si
mě vloží do úst a

rů společnosti Panasonic v průmyslové zóně Borská pole
v Plzni. Finanční objem námi
realizovaných zakázek v posledních letech stále stoupá.
Nicméně největším oceněním
je pro nás dobře odvedená práce a spokojení klienti. Podrobný výčet a reference našich
významných klientů a projekMůžete nám představit ně- tů jsou zájemcům k dispozici
který z dalších vámi realizo- na našich webových stránkách
vaných projektů?
www.rhm.cz.
K dalším projektům realizovaným v naší republice pat- Děkuji vám za váš čas
ří kompletní projektová doku- a ochotu.
-kmimentace výrobní haly televizo-

Na internetu je k dostání vše, třeba i cihly

V začínajících chladných dnech, kdy slunce šetří svojí přízní
a tma nastupuje dříve, je naše tělo unavené a my vzpomínáme na
teplé dny, které nám dodávaly energii.

J

Komu jsou tyto služby určeny?
Spektrum našich klientů je
opravdu široké. Naleznete mezi nimi tuzemské i zahraniční
soukromé investory, státní instituce, realitní kanceláře, ale
i nadnárodní společnosti a korporace.

Váš e-shop vypadá velmi zajímavě, jak svým provedením,
tak nabízeným zbožím a službami. Můžete nám prozradit, jak
se zrodil nápad provozovat takovýto projekt na internetu?
Tak jako většina jiných, vznikl
i tento nápad na základě zkušeností s prodejem našich výrobků přes internet, spokojenosti
a zájmu našich zákazníků. Nechali jsme si zpracovat marke-

Když se podíváme na vaši nabídku, je zajímavé, že u některých komodit nabízíte několik
materiálů od různých výrobců
a někde pouze jednoho výrobce. Má to nějaký důvod?
Odpovím otázkou – kdy potřebuje stavebník mít možnost výběru?
Odpověď je, když je materiál pohledový. Čili v případě, že
materiál není vidět, jako příklad
uvedu třeba polystyreny, minerální vatu nebo sádrokartony,
stačí pouze jediný výrobce. Pochopitelně se musí jednat o výrobce špičkového, prověřeného
léty spolupráce a schopného plnit požadovaná množství i termíny, a právě takové my máme
a k tomu ještě za nejlepší ceny.
Druhý případ, kdy stavebník nebo projektant výběrem materiálu rozhoduje o vzhledu stavby,
nás pochopitelně donutil tyto
materiály nabídnout, abychom
zákazníkům vyšli co nejvíce
vstříc. Mezi tyto komodity patří například střešní krytiny nebo zdivo.

mínů, dle potřeb zákazníka. Platební podmínky, stejně jako
u všech ostatních internetových
obchodů, jsou buď platba předem převodem nebo vkladem
na náš účet a další možností je
platba hotově při odběru zboží. Firmám a stavebníkům, kteří se stanou stálými zákazníky,
jsme připraveni nabídnout rámcové smlouvy s možností platby
na fakturu, objednávky i po telefonu a další výhody.
Nebojí se vaši zákazníci zaplatit za zboží předem?
Nebojí.
Náš
e-shop
www.estavebniny.com provozujeme na internetu již více než
dva roky. A za tu dobu jsme získali značné množství spokojených zákazníků, kteří, stejně jako my, věří v naši práci, v naše reference (viz www.isodom.
cz), v zázemí mateřské firmy ve
Vídni, založené již v roce 1893,
a v neposlední řadě i naší právní formě, kterou je akciová společnost.

Kdo jsou vaši internetoví zákazníci?
V první řadě sami stavebníci,
kteří staví sami nebo s něčí pomocí. Těm nabízíme, kromě výhodných cen, zdarma i technické
poradenství a pomoc při volbě
materiálů. V druhé řadě to jsou
malé a střední stavební firmy,
pro které jsou naše ceny a kvalitní servis zajímavé. A proto
nakupují u nás, třeba i jen některé komodity. A v neposlední
řadě to jsou specializované firmy z oblasti střech a fasád, pro
které zajišťujeme kompletní doJaké jsou u vás dodací lhůty dávky materiálů za ceny, ktea platební podmínky?
ré jim pomohou uspět v dnešní
Jako u všech ostatních prodej- tvrdé konkurenci.
ců jsou základní produkty skladem a ostatní dodáváme v krát- Děkujeme za rozhovor a překých lhůtách převážně přímo na jeme hodně dalších spokojestavbu nebo jsme schopni do- ných zákazníků.
-kmidávky i rozložit do různých ter-

INZERCE SC 72038/1

Můžete našim čtenářům
v krátkosti připomenout,
kdy byla vaše společnost založena?
Naše společnost byla založena v roce 1993 Ing. Vojtěchem Rohlíčkem, Ing. Milošem Hejtmánkem a Ing. Pavlem Molčíkem. Od svého založení pracovala naše společnost
pro celou řadu tuzemských
i zahraničních klientů, soukromých a státních společností,
obvodních úřadů, obchodních
řetězců, mobilních operátorů,
realitních kanceláří či soukromých investorů.

INZERCE SC 72039/1

S významnou firmou zajišťující projekty a projektové
dokumentace staveb nejen pro tuzemské, ale i pro
zahraniční investory, projektovou společností RHM, s. r. o.,
sídlící v Praze 4 jsme se již na stránkách našich novin
setkali. Pozitivní informací, která byla pro vás naše čtenáře
nejzajímavější, byl fakt, že v současné době stále více
stoupá prestiž našich firem i v zahraničí. Na pár slov jsme
se proto opět sešli s jednateli této společnosti panem
Ing. Vojtěchem Rohlíčkem a panem Ing. Pavlem Molčíkem.



Foto: Glaverbel Czech a.s.
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ZIMNÍ SLEVA
S DÁRKEM NAVÍC!

WTUVQOÏEPCSPWPMOÏ 
DFMâWâUŞäFLKFVSŘFO
OBPCOPWVWBSIBO

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

1PNP[UF[BDISÈOJUDFOOâIVEFCOÓOÈTUSPK

Dorovnáme Vám rozdíl
novû zv˘‰ené DPH o 4%!

WFżFKOÈTCÓSLBOBPCOPWVWBSIBO
WLPTUFMF/BOFCFW[FUÓ1BOOZ.BSJFW/FUÓOŞ

ŘÓTMPÞŘUV ė40#7FMLÏ.F[JżÓŘÓ

Dárek platí pﬁi uzavﬁení smlouvy do konce roku 2007.

PKS MONT, a.s.

TCÓSLBUSWÈEP

53«1¶7«4130#-².:4&
14"/¶.ė*6ė&/¶.

800 23 00 23

Sleva platí na v˘robky s termínem montáÏe od 1.1. do 15.4. 2008,
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené do 22.12. 2007.

SC 71668/1
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Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory
krásným větám,které čtete ve studijním
plánu svého dítěte,realita je taková, že
jeho handicap ve škole nikoho nezajímá.
Dyslektik, dysgrafik, či majitel jiné podobné poruchy? Pro učitele hlupák, který pomalu čte a ještě pomaleji chápe.
Je to jako začarovaný kruh.Vaše dítě se doma
učí dlouhé hodiny, ovšem výsledky ve škole tomu rozhodně neodpovídají. Jakoby vůbec nechápalo, co čte, natož, aby dokázalo text někomu přetlumočit. Nakonec vám nezbude nic
jiného, než denně nastudovat několik předmětů a znovu je dítěti odvykládat. Což o to, pokud trénujete na pozici učitele v základní škole, není to na škodu. Jsou-li vaše ambice přece
trochu jiné, zřejmě vás několikahodinová denní ztráta zrovna nadšením nenaplňuje…
Zázrak? Asi jo…
„Co jsem ve škole nepochopil za pět hodin, i když jsem popsal 15 stránek, pochopil jsem v Basicu za deset minut. (Popsal jsem dva řádky).“ student, 14 let
„Náš syn dosáhl velké změny psaní, čtení a počítání k lepšímu. Jsme velmi spokojeni. Doporučujeme všem, kdo mají
problémy.“
paní R.

SC 71058/1

Desítky stránek popsaných podobnými vzkazy jsem četla jako ve snách. Že by doopravdy existovala alternativa denního únavného doučování? Zní to skoro jako zázrak. Rozhodně po letech, co doma bojujeme s poruchou učení. Studijní centrum Basic, o. p. s.,
pomáhá dětem a studentům jakéhokoliv věku zvládat problémy se čtením, psaním či
pravopisem. Na základě dosavadních výsledků se zdá, že i tyto děti mají šanci zařadit se
mezi úspěšné studenty a zajistit si tak uplatIva Nováková
nění v životě.

VYCHÁZÍME
V NÁKLADU
215.000
VÝTISKŮ!!!

SC 72059/1

Dyslektik neznamená
hlupák
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Inzertní manažer:



Více informací na: www.basic.cz a nebo
na tel.: 565 321 960, 775 040 808.
SC 72021/1
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Klára Černíková
tel.: 777 789 600

Koupím byt
nebo RD,
platím hotově!!!
tel: 608 444 424

SC 71646/1

SC 71444/1

e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
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www.pks.cz
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VOLEJTE ZDARMA
SC 72038/1

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
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Prodej a servis pouze
kvalitních čtyřkolek. Ke
každé čtyřkolce hodnotné
dárky a doplňky. Odpočty
DPH a snížení základu
daně nejsou také k zahození. Úvěry i bez úroku na
počkání. Předváděcí stroje.
To vše u nás v Humpolci
200 m od dálnice.

VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E
ZASKLILI JSME PŘES 4 5 0 0 0 BALKONŮ!
OPTIMI, spol. s r.o.

Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
mobil: 602 477 874

Lidická 31, 602 00 Brno
tel.: 541 248 697
mobil: 728 440 150

SC 71677/1

ZÁR
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SC 71144/1

ZASKLENÍ LODŽIE

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!
Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

SC 71602/1

info@optimi.cz • optimibrno@quick.cz • www.optimi.eu

Z R EGI ONU
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V Jemnici se potkávají tři kraje

Jemnice
(jak, kid) •
Zázemí pro
záchranáře,
bydlení pro
děti, které
vyjdou z dětského domova, spolupráce s obcemi za hranicemi kraje anebo
i balení čaje. To byla témata návštěvy hejtmana Miloše Vystrčila (ODS) v Jemnici.
Ve městě na samé jižní hranici Vysočiny hejtman strávil celý
den. V doprovodu starosty Miloslava Nevěčného a místostarosty
Pavla Bátora viděl nejprve město a jeho chlouby i starosti. Například jemnický zámek radnici
trápí – svojí rozlohou je pro měs-

to značnou zátěží a stále se nedaří jeho prodej pro další rozumné využití. Zájemce by musel do opravy zámku vložit
velké peníze.
Jemničtí se
pochlubili domem s pečova-

využití budovy. Starosta s hejtmanem se shodli na možnosti vybudování podkroví pro budoucí stanoviště rychlé záchranky.
O půdě se hejtman bavil i s ředitelkou jemnického dětského domova Dagmar Průšovou. Děti,
které z domova odchází, totiž potřebují pro začátek startovní byd-

telskou
službou.
T e n
je přip r ave ný
pro
stěhování nových
o b y va t e l
a může být opravdu pýchou města a místem pohodlného a příjemného života pro starší občany. Při
společné prohlídce stanice hasičské záchranné služby došlo i na
myšlenku společného budoucího

lení a právě podkrovní malé byty
by byly dobrým řešením.
Zajímavostí regionu je setkávání
starostů ze tří krajů. V mikroregionu Jemnicko aktivně pracují starostové i ze dvou sousedních kra-

Miloslav Nevěčný, Miloš Vystrčil a Pavol Bátora. Foto: archiv kraje

jů, kteří cítí svou historickou sounáležitost s Jemnicí a Vysočinou.
Proto se setkání s hejtmanem Vystrčilem účastnili i starosta jihomoravského Vratěnína Martin

Kincl a starosta jihočeské Dešné
Alois Adam.
K Jemnici patří čaj – jemnická Jemča je významnou vysočinskou firmou, a tak Miloš Vystr-

čil zamířil i sem. Odpoledne pak
věnoval diskusi o aktuálních problémech samosprávy, zejména
o těch, se kterými kraj může pomoci.

ROZHOVOR

Venhoda: Pigi čaj zná asi každý
Jemnice (kid) • Už příští rok uplyne 50 let od prvního balení koloniálního zboží a čaje na Vysočině. Z jemnické Jemči putují čajové
sáčky do našich kuchyní opravdu
tak dlouho. Každý zná jemnický
Pigi čaj. Sáčky s aromatickými lístky z Jemnice mají ale i jiné značky. Dokonce i čajoví velmistři z Japonska jemnický čaj pijí. Provozní ředitel Jemči Libor Venhoda toho ale přidává víc:
„Historie je spojena s vybudováJemnický čajový ředitel Libor Venním železnice do Jemnice a začala
hoda. Foto: archiv redakce
se psát v roce 1896, kdy na tomto
místě vzniknul první velkoobchod „Rýže, čočka, kroupy, rozinky,
s potravinami. Skutečné balení tak- oříšky a podobně.“
zvaného těžkého koloniálu se datu- A čaj?
je od roku 1958.“
„Čaj pod značkou Pigi se zde zaTěžkého koloniálu?
čal balit od roku 1974. Pigi je naše

jednička a nejrozšířenější značka
v ČR. Tvoří významnou část z celkového objemu výroby. Balení čaje
pak postupně převážilo nad ostatní
výrobou a výrobní provoz se začal
rozrůstat.“
A co novodobá historie?
„Největšího rozmachu výrobní
provoz dosáhnul po roce 1992, kdy
byl zprivatizován, vznikla akciová
společnost Jemča, specializovaná
jen na balení čaje, byly instalovány
nové, automatické a rychlé technologie. Jemča byla mimochodem
první výrobce v ČR, kdo začal na
trh uvádět ovocné čaje. Výroba postupně rostla až na 1300 tun ročně,
což v současnosti představuje největší podíl na českém trhu. Dnes
Jemču vlastní anglická společnost

Tetley a naší strategií je podíl na
českém trhu dále zvyšovat.“
Kolik zaměstnáváte lidí?
„V zimě zhruba 100 lidí. Základní počet zaměstnanců je 85, v zimním období nabíráme brigádníky,
protože prodej čaje se zvyšuje.“
Čaj má svoji sezonu?
„Rozdíl mezi létem a zimou je
opravdu významný. V zimě zkrátka Češi pijí čaje víc.“
To jsou Češi. Dostane se ale čaj
z Jemnice i na stoly v zahraničí?
„Poměrně zajímavé objemy vyvážíme do Rakouska a Švýcarska.
Čaj z Jemnice pijí i Slováci a Finové a Japoncům vozíme pro ně exotický ovocný čaj. Vyrábíme také
ovocné a bylinné čaje pro australský trh.“

Kraj vyvolal diskusi o větrnících
Z diskuse na
www.kr-vysocina.cz
Zvuky, které jsou VE produkovány, když vzduch obtéká listy rotoru, navíc pravidelně, jsou sice ne
příliš hlasité, ale dost nepříjemné.
Přirovnám-li je k silným poryvům
větru za oknem – tak jak na Vás
působí? Na mě tak, že jsem neustále ve střehu, nervózní, hlídám,
kdy nám vlítne do okna ulomená
větev nebo odlítne taška ze střechy. Do hlukového limitu se takové zvuky asi vejdou, ale je příjemné takové stresující situace mít
den co den, noc co noc? Jak se
pak na člověku takový neustálý
stres projeví?
Romana
Panu Pavlovi P. bych jen připomenul, že vysoká návštěvnost větrných elektráren u obce Pavlov
je podle mne dána především
„informační turistikou“ pořádanou zejména investory a zájemci
o stavbu VTE.
Podle mne se ale především zapomíná na to, že v krajině žijí lidé
a stavby jako jsou VTE by se měly umisťovat především tam, kde
nejméně škodí a výroba energie
je v nich co nejefektivnější. To se
ale o ČR říci nedá.
Ivo Fořt

Polná (kid) • Starostové, poslanci, krajští
zastupitelé, stavitelé elektráren i veřejnost. Ti
všichni se sešli v Polné na semináři o větrných
elektrárnách, který pořádal kraj.
Hlavními tématy byly především jednom místě shromáždilo co nejvliv větrných elektráren na život více informací. Větrné elektrárny
v obcích, jejich dopad na cenu ne- mají své zastánce i odpůrce, invesmovitostí i ekonomika provozu. Ke tory i protestující občanská sdružeslovu se dostali developeři i inves- ní. V konečném důsledku ale netorské firmy. „Informace a názo- se za umístění elektrárny na svém
ry týkající se ekonomických sou- území odpovědnost obec, a ta se
vislostí využívározhoduje právě
ní větrné energie
na základě inforSborník a diskuse
pro výrobu elekmací,“ vysvětlil
třiny, vlivů větr- o větrných elektrárnách: Kadlec.
www.kr-vysocina.cz
ných elektráren
Pro obce vyna člověka a jeho
dal kraj metozdraví, na přírodu, na krajinný ráz. dický list. Ten shrnuje kompetenPřednášející i diskutující se zabý- ce a povinnosti a také pravomoci,
vali technickými podmínkami při- které mají jednotlivé správní úřapojení větrných elektráren do ener- dy zejména při povolování výstavgetické rozvodné sítě, vlivy větr- by vrtulí. Metodický list je součásných elektráren na stabilitu ener- tí sborníku. Veřejnou diskusi o progetické soustavy, ale také otázkami blematice větrných elektráren vypovolování výstavby takových za- volal kraj poté, co se na něj začaly
řízení,“ vyjmenoval vedoucí sekre- obce masivně obracet se žádostmi
tariátu hejtmana Zdeněk Kadlec.
o radu a pomoc. Na Vysočině se
Seminář má další pokračování totiž doslova během několika měv podobě elektronického sborníku síců objevily stovky nejrůznějších
a diskuse na webových stránkách projektů od investorů v souvislosti
kraje. Sborník se přitom stále roz- se státní podporou výroby elektřirůstá, kraj do něj umisťuje všech- ny z větru. Investoři přitom obcím
ny dokumenty, které v souvislosti nabízí nemalé částky do rozpočtu,
s otázkou výstavby větrných elek- jejich záměry ale vyvolávají odpor
tráren získá. „Jde o to, aby se na u obyvatel.



www.kr-vysocina.cz

Zaznělo na
semináři, objevilo
se ve sborníku
• Výstavba větrných elektráren vnáší významné dodatečné
náklady do provozu distribuční
a přenosové soustavy, které zaplatí konečný zákazník. (Ing. Pavel Gebauer, vedoucí oddělení
podpory obnovitelných zdrojů,
ministerstvo průmyslu a obchodu)
• ...aby (obce) pečlivě zvažovaly vydávání souhlasu s umístěním větrných elektráren na jejich
území a vyzývá je (obce) k důkladnému, všestrannému posuzování všech s investičním záměrem souvisejících ekonomických
a mimoekonomických aspektů...
(usnesení krajského zastupitelstva)
• Dobrým příkladem ze zahraničí
může být SRN, kde dnes stojí cca
18.000 ks větrných elektráren
a doposud nikdo nebyl hospitalizován s poškozeným zdravím
způsobeným provozem VE. (Petr Havlíček, jednatel Arnnex.CZ
s.r.o., zároveň starosta obce Vítějeves)
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NAŠE TIPY
1. prosinec
Mikulášská jízda parním vláčkem, vlakové nádraží, Kamenice
nad Lipou
Zahájení vánočního času, koledy, ohňostroj a další, Husovo náměstí, Polná, 16.30

2. prosinec
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, nádvoří zámku, Jaroměřice nad Rokytnou, 17.00
Benefiční adventní koncert,
Musica animata Humeris a hosté,
kostel sv. Jana Křtitele, Náměšť nad
Oslavou, 17.00
I. adventní koncert, kino, Polná, 16.00
Zahájení adventu, rozsvícení
vánoční výzdoby města, náměstí
T.G.M., Třešť, 17.00
Rozsvícení vánočního stromu,
náměstí 9. května, Ždírec nad
Doubravou, 17.00
Vánoce na zámku v Žirovnici,
prohlídka zámecké expozice, rozsvícení vánočního stromu, pohádkové představení, hudební koncert,
výtvarná výstava, Žirovnice, 13.00

4. prosinec
Hradišťan, velký sál KD, Nové
Město na Moravě

5. prosinec
Mikulášská nadílka na náměstí,
náměstí Svobody, Jemnice, 17.00

9. prosinec
II. adventní koncert, kino, Polná, 16.00

Zemská výstava letos Studenti pracují společně
Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou (mno, kid) •
Společné hry, výlety anebo i malování na tělo. Tak
praskala ve švech
vypadalo setkání studentů havlíčkobrodského
Vysočina, Dolní Rakousko (en/kid) • Letošní
ročník tradiční Dolnorakouské zemské výstavy si
prohlédlo rekordních 400.000 návštěvníků.
Je to důležité, protože už příští rok bude tato výstava probíhat společně s Vysočinou. Každý ročník zemské výstavy, která
probíhá už od roku 1060, má své
téma. Letošním byl Oheň a země
– využití a význam ohně a země
v průběhu dějin lidstva.
Zemská výstava pořádaná v roce 2009 nese výstižný název Rakousko – Česko v srdci Evropy. Je věnována společné historii Dolního Rakouska a Vysočiny, událostem a osobnostem,

Jihlava (kid) • Vzácné gotické
plastiky mohou lidé od konce října vidět v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.
Unikátní výstava Krása středověké plastiky je umístěna v renesanční Cechovní místnosti, nazvané podle jejího dřívějšího využití
pro potřeby bohatého soukenického cechu. Návštěvníci zde mohou spatřit šest plastik z 15. století.

Graffovo kvarteto, kostel sv. Jakuba, Chotěboř, 18.30
XVI. Vánoční koncert, kino, Ždírec nad Doubravou, 17.00

14. prosinec
Vánoční salón skupiny Fešáci,
Divadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

15. – 16. prosinec

16. prosinec
Vánoční trhy, Sezimovo náměstí,
Polná, 8.30–12.00

17. prosinec
Vánoční koncert, zámek, Kamenice nad Lipou
Vánoce 2007, synagoga, Třešť,
19.00
Kouzelný vánoční večer, imitátor
Václav Faltus, kouzelnická rodina
Miloše Bednáře a další, kino, Ždírec nad Doubravou, 18.00

22. prosinec

Staročeské vánoce na Michalově statku, vánoční svátky na selském statku v období po skončení třicetileté války do zrušení roboty (1648–1848). Návštěvníkům
je umožněn návrat do doby, kdy
Vánoce byly opravdu svátky klidu
a očekávání, tedy tiché a skromné. Ke zhlédnutí bude připravena výzdoba jednotlivých místností,
tak jak to měl tehdejší lid ve zvyku, a ukázky obyčejů a prací spjatých se zimou. V sobotu dopoledne vystoupí soubor Škubánek ze
Světlé nad Sázavou se svým vánočním programem, skanzen Michalův statek v Pohledi

Stvořidla, rozloha
asi 300 ha. Na
řece jsou krásné
peřeje, dokončení
v tajence.

Autor:
-rich-

Bavlnářská
tkanina
Konec
tajenky
Druh
hlodavce

Hasiti žízeň

Opakování
téhož slova
Role ďábla
na počátku z opery Hoffmaveršů
novy povídky

K vidění jsou
litinové sochy

Jihlava (en) • Až do konce roku budou na nádvoří sídla kraje
Vysočina k vidění umělecká díla
Nejhodnotnějším exponátem vý- Společnost sv. Kateřině na výstavě
z šedé litiny. Všech 15 exponátů,
stavy je opuková figura sv. Kate- dělá pět vzácných dřevěných plaskteré mohou zájemci obdivovat,
řiny z roku 1400, která byla spolu tik pocházejících ze sbírek Muzea
vzniklo letos v červenci na Sos plastikou Piety z kostela sv. Ig- Vysočiny Jihlava, Třebíč a Pelhřichařském a slévárenském symponáce v Jihlavě prohlášena národní mov, a to sochy Madony, sv. Kaziu v Železárnách Štěpánov nad
kulturní památkou. Svatá Kateři- teřiny a Ukřižovaného Krista. InSvratkou.
na našla dočasně v jihlavském mu- timní osvětlení prostoru a styloVeřejnost si může prohlédnou
zeu svůj druhý domov poté, co se vé hudební podbarvení zdůrazňují
díla Barbory Bendové, Hany Lavrátila z velké výstavy gotického dobovou atmosféru a pomáhají návičkové, Ivana Štěpána st., Ivaumění, která probíhala v prosto- vštěvníkům porozumět kráse těchsvatá Kateřina
na Štěpána ml., studentů z ateliérách Valdštejnské jízdárny v Praze. to uměleckých skvostů.
ru profesora Zdeňka Makovského
z Fakulty architektury VUT Brno
a dalších umělců. Výstava s názvem Socholití 2007 se na půdě
krajského úřadu koná již podruhé
a kraj Vysočina nevylučuje spolupráci ani v dalších letech.
Studenec (kid) • Německý krátkosrstý ohař
Cílem sympozia, které se ve štěGeorge z Čeperáku s vůdcem Vladimírem
pánovských slévárnách konalo již
podruhé, je podpořit technické
Semerádem je na Vysočině nejlepší.
obory středních a vysokých škol
Prokázal to v třináctém ročníku vecké společnosti. Byl předsedou a ve spojení s výtvarným uměním
všestranné soutěže ohařů Memo- Okresního výboru Českého mys- ukázat slévárenství jako moderní
riál Josefa Venhody v myslivec- liveckého svazu v Třebíči a čle- obor a zajímavou možnost studia.
ké honitbě Studenec. Na vrchol- nem ústředních orgánů myslivecnou kynologickou soutěž Vysoči- kého svazu. Celým svým srdcem
ny jsou vybíráni psi s nejlepšími podporoval mysliveckou kynolovýsledky z předchozích zkoušek. gii a byl celoživotním chovatelem
Letos bylo největší překážkou pro ohařů a jejich výborným cvičiteohaře a jejich vůdce velmi nepří- lem. Vzhledem k vysoké úrovni
znivé počasí, kdy se po oba dny kynologie na Třebíčsku byla letos
střídaly sněhové a dešťové přeháň- tato vrcholná kynologická souky doplněné nárazovým větrem. těž uspořádána pod záštitou ná- Vysočina, Řím (en, kid) • Dva
O náročnosti soutěže svědčí i sku- městka hejtmana Václava Kodeta betlémy z Vysočiny putovaly retečnost, že z celkových 21 účast- a vítěz obdržel putovní pohár pro prezentovat náš kraj na tradiční
níků dokončilo všechny zkušební Všestranného vítěze kraje Vysoči- výstavu do Říma.
práce pouze 10 ohařů.
na,“ řekl měsíčníku Kraj Vysoči- Do ledna je v Bramantských sá„Josef Venhoda, na jehož počest na vedoucí krajského odboru les- lech u Baziliky S. Maria del Pobyl Memoriál Josefa Venhody za- ního a vodního hospodářství a ze- polo uvidí návštěvníci už 32. ročníku prestižní výstavy dobových
ložen, stál u kolébky zrodu mysli- mědělství Petr Bureš.
i současných betlémů a jesliček.
Kraj Vysočina v letošním ročníVítěz s vůdcem Vladimírem Semerádem. Foto: archiv kraje
ku zastupují současné betlémy –
třešťský betlém autora Evžena Hamříka, vyřezávaný z lipového dřeArabský
va, kolorovaný, a betlém autora
Školní
z Knihy
Potřeba
myslitel
Planetka Orgány zraku Ukazovací
Druhá tráva
Trup
Symetrála Had
Acidita
Josefa Macholána ze Sudice, vypotřeba
zájmeno
džunglí
kovboje
(980-1037)
(Abú Síná)
robený z kombinace dřeva, papíru
Nátěrová
a tiskových listů. Oba pocházejí
Edém
hmota
ze soukromých sbírek a po skonVzdělávací
Roční
ústav
období
čení výstavy se stanou součástí
sbírek Muzea Vysočiny Třebíč.
Vysočina se účastní výstavy
v Římě pravidelně již od roku
Staroegypt2003. V loňském roce získaly tři
Kornoutice
ská bohyně
vystavené betlémy z našeho kraHodnocení
Lesní šelma
je významné ocenění – stříbrnou
šachistů
plaketu italského senátu.
Podnik zahr.
Vzrušení
Porada

Výklenek
ve zdi

Papoušek

Solmizační
slabika

Plesa

Slavnostní
síň

Malá Olga

Název zn.
litru

Italské sídlo

Válcovaná
tenká deska

Chemický
prvek

Otvory
v místnosti

Park kultury
a oddechu

Oxid cínatý

Norské sídlo

Spojka

Vyšší čeští
šlechtici

Odveta

Pobídka

Balzacův
hrdina

Španělské
sídlo

Dotaz při
sázce

Šat (básnicky)

29. prosinec

Začátek
tajenky

Ženské
jméno



Vyluštění z minulého čísla: Orlík nad Humpolcem byl původně
malý hrad (tvrz), koncem XV. stol.
opuštěný. Potom byl přestavěn
a definitivně opuštěn po r. 1679.
Dnes zachováno: hranolová věž,
brána, která má hrotitý portál,
zbytky zdiva hradeb a obytných
paláců a sklepy.

Rukopis
královédvorský

Snad

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

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 15. prosince.
Tři vylosovaní obdrží zajímavé
ceny. Můžete využít i emailovou
adresu vysocina@ceskydomov.cz.

Řešit taj

Angl. „jeden“
Okovati

Mistříňanka, sokolovna, Chotěboř, 16.00

„Posledně přijeli Češi k nám,
tak jsem se chtěla podívat zase já
k nim. Čekala jsem od pobytu navázání nových kamarádství a skvělou zábavu – beze zbytku se to splnilo,“ uvedla Anna Tabeling. Letos
totiž strávili čeští studenti 10
dní v Centru mládeže u Dümmerského
jezera, kde
společně
natočili několik zajímavých
krátkých filmů.

obchodu

Brazilský
spisovatel

26. prosinec
Vánoční koncert, pěvecké sdružení Campanula Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly, Jihlava, 17.00

Kromě týdenního společného pobytu v Moravském krasu navštívili
studenti i havlíčkobrodské gymnázium. V rámci návštěvy výtvarné
výchovy bylo dokonce v rekordně
krátkém čase ztvárněno skupinové
bodyartové dílo na téma cenzura.
S touto činností pomáhal studentům umělec Thommes Nentwig.
Do zakončení akce ještě všichni společně stihli tradiční fotbalový zápas mezi Čechy a Němci
o putovní pohár, návštěvu bazénu
v brodské Kotlině a závěrečný večírek na rozloučenou.

Jihlava (kid) • Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě prošla kompletní rekonstrukcí elektroinstalace a osvětlení výstavních sálů.
Do expozic přibyl také kamerový systém.
Sídlo galerie, původně gotický
dům na Masarykově náměstí č. 24
v Jihlavě, byl přestavěn na přelomu 16. a 17. století a poslední větší úpravy proběhly v letech 1984–
1988. Část objektu je vyhrazena pro depozitární účely a zbylé
prostory slouží k výstavám našich
i zahraničních autorů.

Naše betlémy
obdivují lidé
v Římě

Vánoce na zámku, jarmark, prohlídka vánočně vyzdobeného zámku, Jaroměřice nad Rokytnou,
9.00–17.00

22. – 23. prosinec

které oba regiony spojují. „V roce 2009 uplyne 20 let od pádu železné opony, a je tedy jedinečná
příležitost ukázat společné dějiny
a společné perspektivy,“ řekl dolnorakouský zemský hejtman Erwin Pröll.
Výstavu budou lidé moci navštívit od května do října 2009 v rakouských městech Horn a Raabs,
ale také v české Telči. Dolnorakouská zemská výstava tak poprvé ve své historii překročí hranice
svého regionu a své země.

Galerie má
na zimu nové
kamery

Ohaři znají svého přeborníka

13. prosinec

IV. adventní koncert – Vánoční
koncert Polenského big bandu, sál
v Zámku, Polná, 19.00

gymnázia a žďárské obchodní školy se studenty z německé spolkové země Niedersachsen (Dolní Sasko).

Muzeum nabízí gotické plastiky

11. prosinec
Vánoční hudební večer, kino,
Polná, 17.30
Splněná přání Jitky Zelenkové,
Společenský dům – divadelní sál,
Světlá nad Sázavou, 19.00

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Pomůcky:
Severský sudokopytník

Citoslovce
kvičení

www.kr-vysocina.cz

Anafora; Leto; Muen;
Ostra; Oza

Výherci z minulého čísla Dušan
Zbloudil, Jihlava, Vilma Nenadálová, Mikulášovice, Marie Myslivečková, Havlíčkův Brod získali
Diář 2008, psací NERO soupravu
a Šálu KV.
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Kuželkáři z Vysočiny dobývali Ještěd
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Velké Meziříčí (hel) • Handicap sport club ve
Velkém Meziříčí je stále sympatickým aktivním
střediskem, v němž se realizují ti, kteří se
nemohou pro svá různá postižení zúčastnit
běžných sportovních disciplín, ale umí se porvat
s osudem a s vervou si zasoutěžit ve specifických
disciplínách. V listopadu tak tomu bylo na
Mistrovství ČR v dráhovém kuželníku v Liberci.
Při zahájení turnaje se vzpomínalo na počátky tohoto podniku, kdy
se sjíždělo několik soutěžících
z celé republiky a usilovali o přízeň nejen místní veřejnosti. Stále vzrůstající a pro pořadatele potěšitelný zájem letos vygradoval
v rekordním počtu závodníků, který se při prezentaci zastavil těsně
pod stovkou. O dění na kuželkářské dráze v Tipsport aréně projevil
zájem štáb z České televize, který
pozorně sledoval průběh soutěží.
Ve svých kategoriích se ve vel-

komeziříčském týmu blýskla Michaela Charvátová třetím místem,
a vklínila se tak mezi dominantní
tým z Košumberka. Nejúspěšnějšími borci z Vysočiny se stali Jan
Coufal, kterému o vlásek unikl titul mistra ČR, a hned v závěsu za
ním Luboš Vaverka, jehož stabilní
výkony již nikoho nepřekvapí.
Kalich hořkosti si však tentokrát
vypil do dna nejúspěšnější sportovec HSC Velké Meziříčí roku
2006 Bohumír Dvořák, který nešťastným přešlapem přišel o me-

Kuželkářské zápolení. Foto: archiv

dailové umístění a možná i o další
titul mistra ČR. Neztratil se ani nováček na kuželkářské dráze Zdeněk Majzlík, který trápil své sou-

peře až do úplného závěru, stejně
jako letošní posila Jiří Antonín, jemuž unikl postup do finálových
bojů o dvě kuželky.

Naši olympionici v plné přípravě
Zlínský kraj, Vysočina (en) • Na přelomu ledna
a února příštího roku bude Zlínský kraj hostit již
3. ročník Her zimní olympiády pro děti a mládež
ČR. Za kraj Vysočina se této akce zúčastní 59
mladých sportovců spolu s 15 trenéry a dva
vedoucí výpravy. Sportovci z Vysočiny se pokusí
navázat na své úspěšné výsledky v roce 2006.
Sportovní klání bude hostit nejen krajské město Zlín, ale také
města Vsetín, Valašské Meziříčí,
Rožnov pod Radhoštěm a sportovní střediska Pustevny a Soláň.

Sportovci zakusí pravou atmosféru olympijských her, včetně slavnostního zahajovacího ceremoniálu, předávání medailí a závěrečného zhášení olympijského oh-

ně. Na závodníky čeká celkem pět
sportovních (biatlon, krasobruslení, lední hokej, lyžování a rychlobruslení) a dvě kulturní disciplíny
(folklórní zpěv a folklórní tanec).
Na minulých zimních hrách,
které se konaly v Královéhradeckém kraji v roce 2006, získali mladí závodníci z Vysočiny
celkem 11 cenných kovů. V klasickém lyžování vyhráli dvě zlaté, tři stříbrné a dvě bronzové
medaile, v severské kombinaci a skocích na lyžích bronz a ve
snowboardu a biatlonu vybojova-

li stříbro. V celkovém hodnocení
se kraj Vysočina umístil na devátém místě.
Kraj Vysočina vysílá své zástupce nejen na zimní olympijské hry
pro děti a mládež, ale také na letní olympiádu, která se koná již od
roku 2003 každý lichý rok.
Nápad pořádat olympijské hry
pro děti a mládež vznikl na půdě Českého olympijského výboru, který se tímto způsobem snaží propagovat myšlenku zdravého
soupeření a fair play i mezi mladší generací.

Mladí šachisté bojovali v Havlíčkově Brodě
Havlíčkův Brod (hel, kid) • Mladým šachistům z našeho kraje se
na Mistrovství Moravy a Slezska
mládeže v šachu v Havlíčkově
Brodě dařilo.
Největší šachové akce mládeže,
která se kdy na Vysočině uskutečnila, se zúčastnilo 232 hráčů
a dalších více jak 70 trenérů, ve-

doucích i rodičů. Účastníci byli
rozděleni do kategorií podle věku
do 10, 12, 14, 16 let a dívek. Bojovalo se jednak o tituly přeborníků Moravy a Slezska a zároveň
o postupová místa na mistrovství
České republiky. Z Vysočiny zasedlo za šachovnice 29 soutěžících, z nichž vybojoval bronzo-

vou medaili v kategorii do 16 let
Josef Kratochvíl z Náměště nad
Oslavou. V této kategorii byli zástupci Vysočiny zvláště úspěšní,
když další dvě postupová místa
vybojovali Antonín Seidl z Jihlavy a Filip Vala z Havlíčkova Brodu. V kategorii do 12 let vybojoval postup pátým místem Petr

Walek z Třebíče. Z děvčat z našeho kraje předvedly slibné výkony Nicol Creweová z Humpolce a Simona Suchomelová z Havlíčkova Brodu.
Ceny vítězům předaly krajská
radní pro školství Martina Matějková (ODS) a starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová (ODS).

Martina Sáblíková opět úspěšná
USA, Kanada (hel) • Po dvou
triumfech v závodech světového poháru se ze zámoří vrátila
rychlobruslařka Martina Sáblíková. Ve Spojených státech a Kanadě předvedla, že se bude ucházet
o obhajobu celkového prvenství
v prestižním seriálu na dlouhých
tratích. Ve dvou závodech na tříkilometrové trati nedala soupeřkám šanci, přestože ji limitovalo nepříjemné zranění. V Calgary

se však dařilo i dalším žďárským
rychlobruslařům. Osmnáctiletý
Zdeněk Haselberger vytvořil nové národní rekordy na pět a deset
kilometrů (6:47,57 a 14:09,28),
o dva roky mladší Milan Sáblík
se stal novým rekordmanem ve
čtyřboji. Trojice Milan Sáblík,
Pavel Kulma a Zdeněk Haselberger navíc vylepšila juniorské světové maximum. Ve stíhacím závodě družstev na světovém po-

háru v Calgary zajela čas 3:55,26
minuty a o sekundu a jednu setinu vylepšila dosavadní rekord.
„Kluci konečně zabrali a začali překonávat seniorské rekordy, což je dobře. Doufal jsem, že
budou bojovat o start na příštích
olympijských hrách, ale s dřívějšími časy by to nešlo. Teď je to
reálné. Za předpokladu, že se budou ještě zlepšovat,“ uvedl trenér
Petr Novák.

Martina Sáblíková navíc poprvé triumfovala v anketě o nejlepšího armádního sportovce roku, předstihla dokonce i Romana Šebrleho a Katku Neumannovou. Trenérem roku se stal
kouč našich rychlobrislařů Petr Novák. Nejlepším armádním
juniorem byla díky zlatu z MS
juniorů vyhlášena rovněž členka žďárského Novis týmu Andrea Jirků.

ROZHOVOR

Sportem naplněné Katčino dětství
Jihlava (hel) • Lyžuje na vodních
lyžích, běhá, skáče do dálky, šplhá po umělé stěně. Do toho všeho nosí ze školy výborné známky. V Jihlavě zkrátka vyrůstá další sportovní talent. Život jedenáctileté Katky Švecové je sportem
naplněn odmalička. Od čtyř let se
věnuje sportovní gymnastice, od
šesti vodnímu lyžování, později
i lehké atletice, v posledním roce
ji chytlo i horolezectví.
Největších úspěchů jsi dosáhla ve vodním lyžování. V Kostelci u Jihlavy funguje jeden
z našich nejkvalitnějších oddílů, Vašek Tichý vyhrál v kategorii do 14 let mistrovství ČR,
ty a Rebeka Starková jste získaly stříbro. S Vaškem jste se
umístili v první sedmičce i na

Katka Švecová. Foto: archiv

mistrovství dospělých, byli jste
dokonce zařazeni do reprezentačního výběru. Jak je to s tréninkem, co tě na tom baví a čeho bys chtěla dosáhnout?



„Lyžování mě fakt baví a trénuji celou sezonu denně, v létě jsme
jezdili do bazénu v Brně nebo Ostravě. Hodně nám v poslední době pomohla i nová trenérka Axana Kaspjarovič z Běloruska.Teď
se těším na soustředění, na které
pojedeme do Sjednocených arabských emirátů. Jinak mám radost
ze všeho, co se mi podařilo – například skočit do dálky 20,6 metru. V příštím roce bych se chtěla
dostat na mistrovství Evropy.“
Ale dobrých výsledků dosahuješ i ve sportovní gymnastice, jako jedenáctiletá jsi získala titul krajské přebornice do
13 let, ve stejné kategorii jsi na
mistrovství ČR získala 23. místo, v přeskoku jsi byla dokonce sedmá. To nevypadá ve tvém

věku špatně. Neláká tě postupovat v gymnastice výše?
„V Jihlavě zatím nejsou pro vrcholovou gymnastiku podmínky,
musela bych do Brna, což se zatím nezdá ani rodičům, ani mně.
Teď mohu dělat více sportů, nejvíce mě ale stále baví vodní lyžování. Teď mě navíc zajímá i horolezectví na umělé stěně, v listopadu jsem byla na prvních závodech
v Praze a skončila jsem druhá.“
A co ve škole, chodíš sice teprve do čtvrté třídy, ale nemáš
kvůli sportu a nedostatku času
na učení nějaké problémy?
„Nemyslím, učení musím zvládat, mám vyznamenání, tak snad
to jde. A moje třídní učitelka paní Marie Prokešová má sport taky
ráda a fandí mi.“

www.kr-vysocina.cz
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