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Noví radní

Zimní desatero

Diasetkání

Kdo jsou lidé, kteří
budou nyní čtyři
roky řídit Vysočinu?
Přinášíme stručné
vizitky radních. strana 2

Jak postupovat,
aby se zimní cesta
Vysočinou nezměnila
v nepříjemnost.

Na kraji se sešli
všichni, kdo mají co
říci k problematice
cukrovky.

strana 3

strana 6

STALO SE
LETADLO MÁ ČTYŘICET

Náměšť nad Oslavou (kid) • Albatros má čtyřicet. Nejúspěšnější
cvičný letoun na světě, český Aero
L-39 Albatros se na svůj první let
vydal 4. listopadu 1968. Čtyřicetiny legendárního letadla oslavili
na vojenské 22. letecké základně
v Náměšti nad Oslavou. Na snímku zleva mluvčí základny Ludmila Formánková, vdova po veteránu gen. Aloisi Šiškovi Vlasta Šišková, velitel základny Libor Štefánik a velitel 222. cvičné letky
Antonín Horčička sfoukávají narozeninový dort.

AKTUÁLNĚ S HEJTMANEM
Právě v těchto dnech začínají čtyři roky mého hejtmanování na Vysočině.
Chci vám krátce popsat, jak tyto dny vypadají a co nás všechny v nejbližší
době čeká. Jsem dnes opravdu šťastný, že jsem dostal důvěru obyvatel Vysočiny k tomu, abych se do čela našeho kraje postavil. Cítím vděk, závazek a nesmírnou odpovědnost. Vždy se mi osvědčilo pracovat s dobrým týmem a vím, že krajská rada dobrý tým je a Vysočině bude prospěšná.
Celý život jsem pracoval jako lékař – chirurg – ortoped. Naučil jsem se rozhodovat rychle a správně, hovořit jednoznačně a jasně. Jinak totiž na operačním sále pracovat nejde.
Takže jednoznačně říkám: Nová krajská rada navazuje na osmiletou práci
svých předchůdců. Ta práce byla dobrá. Jen mne trochu mrzí, že mí předchůdci vždy hovořili o nových silnicích, opravách v nemocnicích a podobně jako o něčem, co je jakousi jejich zásluhou. Jasně říkám, že to není zásluha, ale dobře odvedená povinnost, a jako o splnění pracovních povinností budu vždy mluvit o práci své i o práci kolegů radních.
Dále jednoznačně a jasně říkám a zároveň takto veřejně odpovídám na
desítky dotazů: Nemyslím si, že na kraji najdu nějaké zatuchliny ve skříni.
Vysočina byla vždy řízena čestně a odpovědně a já věřím, že
mi toto přesvědčení vydrží i poté, co se
s chodem kraje
seznámím opravdu důkladně.
A k tomu se přidává i mé třetí jasné sdělení: Nežádám o sto dní hájení jako kdekdo ve
veřejné funkci. Žádám (a oprávněně žádám) o pouhých padesát
dní shovívavosti. Zrovna teď
vrcholí přípravy rozpočtu
na příští rok, uzavíráme
rok 2008, přebíráme své
rezorty a zároveň rychle připravujeme do konkrétních usnesení rady
i zastupitelstva své vize, které jsme představili ve volbách.
To je opravdu velký
objem práce a troufám si říci, že za padesát dní budeme
schopni opět jasně
a jednoznačně říci
zda, co, jak a kdy se
na Vysočině změní.
Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny

Miloš Vystrčil (ODS) předává pomyslné hejtmanské žezlo Jiřímu Běhounkovi. Foto: archiv kraje

Střídání: Běhounek převzal kraj
Vysočina (kid) • Necelé dvě
hodiny trvalo zasedání nového krajského zastupitelstva Vysočiny, ze kterého vzešel nový
hejtman i krajská rada. Volba
proběhla rychle a klidně.

Novým hejtmanem Vysočiny
je Jiří Běhounek (ČSSD), ortoped z Pelhřimova. „Ponechávám
si zároveň oblast zdravotnictví,
protože ji považuji za klíčovou
pro toto volební období, tedy

následující čtyři roky,“ řekl měsíčníku Kraj Vysočina hejtman
Běhounek krátce po svém zvolení.
Také dalších osm členů krajské
rady jsou sociální demokraté.

Prvním náměstkem hejtmana je
Vladimír Novotný, náměstkem
hejtmana Libor Joukl, radními
Martin Hyský, Petr Krčál, Marie
Kružíková, Josef Matějek, Zdeněk Ryšavý a Tomáš Škaryd.

Děti z Vysočiny vyzkouší důl
Vysočina, Zakarpatská oblast
(kid) • Děti z Vysočiny by už
příští rok mohly vyzkoušet mimořádně úspěšnou léčbu astmatu v sanatoriu v bývalém solném
dole v ukrajinské Solotvině. Při
své návštěvě Vysočiny to uvedl
ředitel Ukrajinské alergologické nemocnice v Solotvině Jaroslav Čonka.
„Náklady na léčbu a pobyt jsou
u nás srovnatelné s českými,

noviny jsou součástí projektu

takže odpadá spousta problémů. Organizace takového pobytu ovšem předpokládá spoustu dobré vůle z obou stran a dosavadní partnerská spolupráce
s Vysočinou je zárukou toho, že
dobré vůle je dostatek. Umím si
představit, že bychom tak mohli experimentální první skupinu
o 30 až 40 dětech v Solotvině
přivítat už příští rok,“ řekl Jaroslav Čonka.

Ředitel Jaroslav Čonka Vysočinu navštívil v rámci svého
pobytu na Mezinárodním sympoziu pro speleoterapii, které
probíhalo v Blansku. Zde měla Ukrajinská alergologická nemocnice sedm zástupců, odborníků právě ze solotvinského sanatoria.
Po skončení sympozia se lékaři
přesunuli na partnerskou Vysočinu, kde navštívili plicní oddělení

www.ceskydomov.cz

jihlavské nemocnice, dětské oddělení nemocnice v Havlíčkově
Brodě a jihlavskou centrálu krajské zdravotnické záchranné služby. „Velmi nás překvapila vysoká úroveň zdravotnické záchranky na Vysočině. Upřímně říkám,
že takové centrum nemáme ani
v Kyjevě. Záchranáři z Vysočiny mají vybavení na celosvětové
úrovni,“ shrnul bezprostřední dojem Jaroslav Čonka.
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Nová krajská rada: kdo je kdo

Petr Krčál, Zdeněk Ryšavý, Jiří Běhounek, Libor Joukl, Marie Kružíková, Martin Hyský, Tomáš Škaryd, Josef Matějek, Vladimír Novotný

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman, zdravotnictví
Narozen:
• 1952 v Praze
Rodina:
• ženatý, syn a dcera
Vzdělání:
• Fakulta všeobecného lékařství
UK
• atestace I. stupně ortopedie
• atestace II. stupně ortopedie
Zaměstnání:
• lékař ortopedického oddělení
Pelhřimov od roku 1976
• od roku 1986–dosud – primář
ortopedického oddělení Nemocnice Pelhřimov p.o.
• 1996–2000 – náměstek HTS
Nemocnice Pelhřimov
• 2001–dosud – sekretář ČSOT
Veřejná správa:
• člen krajského zastupitelstva
od roku 2004
• člen zastupitelstva a rady města Pelhřimov

ředitele odboru zdravotní péče KP VZP pro kraj Vysočina a zástupce ředitele KP VZP
pro kraj Vysočina
Veřejná správa:
• člen krajského zastupitelstva
od roku 2004
• člen zastupitelstva a rady města Žďár nad Sázavou

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana, doprava
a majetek

Narozen:
• 1966, Havlíčkův Brod
Rodina:
• ženatý, 3 děti
Vzdělání:
• Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Brno
Zaměstnání:
• 1989–1991 konstrukce a projekce investiční výstavby –
ŽĎAS, Žďár n. S.
• 1989–1990 základní vojenská
služba
Ing. Vladimír Novotný
• 1991–1992 samostatný praprvní náměstek hejtmana, financovník – PENTA, Žďár nad
ce a granty
Sázavou
• 1992–dosud soukromý podniNarozen:
katel
• 1966 v Novém Městě na Mo- • 1994–2000 manažer výroby
ravě
JMZ-CARTONEX s.r.o.
Rodina:
• 2000–dosud jednatel a ředitel
• ženatý, dcera
společnosti – APOLY s.r.o.,
Vzdělání:
Přibyslav
• Vysoká škola zemědělská
• 2003–2006 člen dozorčí rady
v Brně – Fakulta provozMERO a.s. Kralupy nad Vltaně ekonomická, obor provoz
vou
a ekonomika
• 2004–2006 místopředseda doZaměstnání:
zorčí rady MERO a.s. Kralupy
• 1989–1990 – Zemědělské
nad Vltavou
družstvo Světnov ve funkci
Veřejná správa:
vedoucího střediskového agro- • člen krajského zastupitelstva
noma
od roku 2004
• 1990–1991 – dtto ve funkci
• člen zastupitelstva města Přiekonoma
byslav
• od roku 1992 – VZP Žďár nad
Sázavou ve funkci zástupce
Ing. Bc. Martin Hyský
ředitele a vedoucího odboru
radní, regionální rozvoj
zdravotní péče
• od roku 2007 – VZP ve funkci
zástupce ředitele odboru zdra- Narozen:
• 1974 v Jihlavě
votní péče KP VZP pro kraj
Rodina:
Vysočina
• od roku 2008 – VZP ve funkci • ženatý, 2 děti



Vzdělání:
• Slezská univerzita v Opavě,
obor veřejná správa a regionální politika
• Vysoká škola ekonomická
Praha, program ekonomika
a management
Zaměstnání:
• Záchranná služba hlavního
města Prahy (civilní služba)
• Státní veterinární ústav v Jihlavě, laborant a metrolog
• Statutární město Jihlava, náměstek primátora města, uvolněný zastupitel

Bc. Petr Krčál
radní, sociální věci
Narozen:
• 1964 ve Velkém Meziříčí
Rodina:
• ženatý, 3 děti
Vzdělání:
• 2003–2007 Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně a Institut mezioborových studií Brno, vysokoškolské studium v oboru sociální pedagogika
• 2007–dosud Univerzita Jana
Ámose Komenského Praha, vysokoškolské univerzitní studium
se zaměřením specializace v pedagogice, obor andragogika
Zaměstnání:
• 1979–1986 Žďárské strojírny
a slévárny, Žďár nad Sázavou –
technik, předseda organizace
• 1989–1996 Koordinační centrum Mládí Vysočiny Žďár nad
Sázavou – předseda organizace
• 1996–1998 Česká strana sociálně demokratická – ÚS Praha
– tajemník OVV ČSSD, Žďár
nad Sázavou
• 1998–dosud Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha
– asistent poslance
• 2003–2007 Kancelář ministerstva obrany České republiky, poradce ministra obrany,
tajemník náměstka ministra
obrany ČR
• 2007–dosud Česká strana sociálně demokratická – ÚS Praha, tajemník, krajský volební
manažer

Zdeněk Ryšavý
Veřejná správa:
• člen zastupitelstva a rady obce radní, informatika, životní prostředí a územní plánování
Polnička
RNDr. Marie Kružíková
radní, školství
Narozena:
• 1954 ve Znojmě
Rodina:
• vdaná, 3 děti
Vzdělání:
• 1973–1978 Přírodovědecká
fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor učitelství
matematiky a deskriptivní geometrie
• 1999–2001 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, specializační studium pro
výchovné poradce základních
škol
Zaměstnání:
• 1978–1984 učitelka středních
škol v Jihlavě
• 1984–1991 učitelka střední
odborné školy v Třešti, detašované pracoviště v Brtnici
• 1991 učitelka a výchovná
poradkyně Základní školy
v Brtnici, obor matematika,
doplněné občanskou výchovou
• 2006 starostka Brtnice, uvolněná zastupitelka

Ing. Josef Matějek
radní, zemědělství
Narozen:
• 1944 ve Studenci
Rodina:
• ženatý, 3 děti
Vzdělání:
• Vysoká škola zemědělská Brno, Provozně ekonomická fakulta
Pracovní zařazení:
• Zemědělské družstvo Letohrad-Kunčice, ekonom
• Jednotné zemědělské družstvo
Pojihlaví, Studenec
• Zemědělské družstvo Rouchovany, předseda
• Družstvo AGROCHEMA,
Studenec, předseda

www.kr-vysocina.cz

• člen zastupitelstva a rady
městyse Okříšky

Narozen:
• 1965 v Třebíči
Rodina:
• ženatý, 3 děti
Vzdělání:
• 1980–1984 Střední průmyslová škola stavební v Třebíči
Zaměstnání:
• 1986–2000 BOPO a.s. Třebíč,
útvar zásobován
• od roku 2000 krajský tajemník
ČSSD Vysočina
• od roku 2006 asistent poslance Mgr. Františka Bublana
Veřejná správa:
• člen krajského zastupitelstva
od roku 2007

Ing. Tomáš Škaryd
radní, cestovní ruch, kultura
Narozen:
• 1968 v Havlíčkově Brodě
Rodina:
• ženatý, 1 dítě
Vzdělání:
• Vysoká škola zemědělská Praha,
Provozně ekonomická fakulta
Zaměstnání:
• 1991–2002 referent OSVČ,
později vedoucí důchodového
oddělení, nemocenského oddělení a zástupce ředitele Okresní správy sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod
• od roku 2002 starosta Chotěboře

Projev hejtmana Vysočiny
Jiřího Běhounka po volbě:
Vážený pane senátore, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně a kolegové, vážení přítomní!
Chci říci jen poděkování, malý osobní slib a výzvu.
Děkuji všem, kteří mi umožnili stát se hejtmanem našeho krásného kraje. Cítím vůči Vám všem vděčnost, nesmírný závazek a odpovědnost.
Děkuji Vám, pane Miloši Vystrčile, za Vaši vytrvalou pracovitost, s jakou
jste Vysočinu řídil po celé čtyři roky.
Děkuji předchozím radním a zastupitelům a všem pracovníkům krajského úřadu a všem dalším, kdož se na této práci podíleli.
A děkuji hlasitě všem, kteří se postavili po mém boku, abychom spravovali náš kraj k dalšímu rozvoji a bohatství.
Lidé znají mé krédo, se kterým jsem kandidoval. S nasazením, rozhodně a slušně.
Celý profesní život navracím zdraví a pohodu tam, kde byla bolest a utrpení. Na operačním sále jsem se naučil rozhodovat rychle a správně. Na
chyby zde totiž není místo.
A stejné to bude teď.
Slibuji práci pracovitým, slušnost slušným, vděk vděčným, jistotu sebejistým a pokoru pokorným. S nasazením, rozhodně a slušně.
Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně a kolegové,
Vysočina je dobrý kraj. Krásný, prosperující a čistý. Takový, jací jsou lidé, kteří zde žijí.
Všichni si na tom zakládáme. Na té houževnatosti, pracovitosti, rozumu a sounáležitosti.
Vyzývám všechny politiky a všechny obyvatele kraje, sebe nevyjímaje:
Pokračujme společně v dobré práci, veďme náš kraj k ještě rychlejšímu rozvoji, ještě větší prosperitě a ještě lepší budoucnosti. Jen tak splníme naše sliby.
Děkuji Vám.
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Silničáři zbrojí před bílou zimou Zimní značky už lemují
Vysočina (en, kid) • Silnice Vysočiny jsou dnes už
v zimním režimu. Znamená to, že silničáři mají
připravenou techniku i posypový materiál a přesně
stanovený plán.
O pět tisíc kilometrů silnic na
Vysočině se bude starat 161 sypačů vybavených navigací GPS
(dispečer tak přesně ví, kde se
vůz nachází a kolik ujel kilometrů), 48 šípových pluhů, 254 radlic a 22 sněhových fréz a metačů. V případě zhoršení povětrnostních podmínek je smluvně
zajištěna další více jak stovka
traktorů s radlicemi a několik
sypačů.
Ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Zdeněk Va-

cek popisuje, jak údržba komunikací na Vysočině konkrétně
vypadá: „Silnice na Vysočině se
udržují podle pořadí důležitosti,
přičemž nejdůležitější dopravní
tahy v délce 685 kilometrů musí být uklizené a sjízdné do 3 hodin, dalších 1200 kilometrů pak
do 6 hodin a přes 2800 kilometrů do 12 hodin. Na jeden sypač
krajské správy a údržby silnic
připadá asi 35 udržovaných kilometrů a jedno projetí trasy zabere 3,5–4 hodiny. Chemický po-

syp aplikujeme na vozovku většinou dvakrát, posyp pískem nebo štěrkem i čtyřikrát.“
Na 304 kilometrech krajských
silnic se zimní údržba neprovádí
vůbec, a to z důvodu jejich malého dopravního významu. Jedná se však vždy o takové úseky,
kde nejezdí linková autobusová doprava a místo se dá pohodlně objet po sousedních komunikacích.
I v průběhu letošní zimy bude
pro řidiče zprovozněna telefonní
linka na dispečink KSUSV, kam
mohou volat a nahlásit problém
s průjezdností na silnicích v kraji Vysočina: 567 117 100.
Veškeré informace o sjízdnosti silnic jsou nejrychleji přístup-

né na www.kr-vysocina.cz, kde
je pod odkazem Dopravní info
k dispozici nejaktuálnější stav
silnic na Vysočině, včetně přehledné mapy.
Dopravu v zimě už nebudou
komplikovat objížďky a uzavírky
kvůli rozsáhlým opravám. Jediná uzavírka zůstane mezi Brtnicí a Zašovicemi. Objízdná trasa
pro osobní automobily a autobusy vede přes Jestřebí a Kněžice. „Objízdná trasa by mohla při
špatném počasí způsobovat řidičům obtíže, proto jsme připraveni posílit zimní údržbu v tomto
úseku hned o dva sypače. Bude
sem zajíždět technika jak z Jihlavy, tak i z Třebíče,“ vzkazuje
řidičům Zdeněk Vacek.

akumulátoru – v zimním obdopatu nebo hrablo na sníh, sně- 6. Na delší cestu a na všechny cesbí je pro vozidlo jeho spolehlity po dálnici připravuj a ber s sehové řetězy odpovídajícího
vá funkce a dostatečná kapabou léky, které pravidelně užíváš
rozměru, pro jejich montáž ve
cita velmi důležitá. Po celé
nebo které užívá někdo z tvých
vlhkém a chladném prostřeV zimním období udržuj vždy
zimní období udržuj také dospolucestujících, dále provozudí vhodné prstové rukavice,
dostatečnou zásobu pohonstatečnou zásobu nemrznoucí
schopný a nabitý mobilní telepropojovací startovací kabených hmot v nádrži svého vonáplně ostřikovačů.
fon, nápoje, případně i potravily. Můžeš s sebou vozit i 3 až
zu, abys v případě uvíznutí
ny. Měj ve voze cestovní auto5 litrů písku, například v plasv kalamitě mohl topit. V au9. Při cestě v nepříznivém počanabíječku pro mobilní telefon.
tovém obalu od nemrznoucí
tě voz teplý oděv (kabát, silný
sí měj zapnuté autorádio a posměsi do ostřikovačů. Sněhosvetr) pro sebe i spolucestující,
slouchej stanici, která podává
vé řetězy se nauč nasazovat 7. V případě nepříznivé předpopřípadně deku.
pravidelné informace o dopravvědi počasí nepodnikej cesty
ještě před zimou, jejich monní situaci na komunikacích.
s malými dětmi a odlož cestu
táž si předem dostatečně naNa cesty si s sebou ber přimětaké v případě, že by případné
cvič. Zvládni to již bez nutnosřený obnos peněz v hotovosti
dlouhodobější uvíznutí v kala- 10. Pokud uvízneš v kalamitě, vynati číst návod k použití a přepro případ potřeby na nákup
snaž se zachovat na komunikaci
mitě mohlo být rizikové z hlemýšlení o způsobu a postupu
pohonných hmot, nápojů, poprostor pro průjezd vozidel zádiska zdravotního stavu ktemontáže.
travin a podobně.
chranných složek (u dálnice a jiréhokoliv z cestujících (napříných komunikací s více jízdníklad při onemocnění cukrov5. Před delšími cestami, a zejméVe vozidle měj k dispozici vými pruhy je to dokonce zákonná
kou a podobně).
na před všemi případy plákonnou, plně funkční svítilnu
povinnost). Zachovej klid, buď
novaného užití dálnice sleduj
s připraveným zdrojem elektrpělivý a spolupracuj dle popředpověď počasí. V případě 8. Po celé zimní období použítřeby a dle pokynů záchranných
trické energie.
vej zimní pneumatiky s dostavelmi nepříznivé předpovědi
složek a správce komunikace.
tečně hlubokým vzorkem. Dbej
raději uprav své plány tak,
Po celou zimu s sebou voz
o technický stav vozidla. Zeabys sebe či spolucestující neZdeněk Kadlec,
jména věnuj pozornost stavu
vystavoval zbytečnému riziku.
zimní výbavu – zkrácenou loředitel krajského úřadu

dálnici D1 na Vysočině

Desatero pro řidiče pro
zimní cesty Vysočinou
1.

2.

3.

4.

Znalost jazyků v kraji stále roste
Vysočina (kid, jis) • Každý druhý středoškolák na
Vysočině studuje dva světové jazyky, 341 studentů
dokonce tři. Počet takových středoškoláků v našem
kraji navíc roste.
V letošním školním roce navštěvuje střední školy na Vysočině
26 695 studentů, z toho 25 653
jich studuje minimálně jeden cizí jazyk. „Před čtyřmi lety studovalo dva jazyky 41 procent středoškoláků, letos už téměř 45 procent. Jde především o studenty
gymnázií, která mají téměř všude v rozvrzích dva jazyky,“ uvedl Karel Látera z krajského odbo-

ru školství, mládeže a sportu. Zájem o studium tří světových jazyků také stoupl z 0,8 procenta před
čtyřmi lety na současná 1,3 procenta.
Stabilně největší zájem je mezi studenty středních škol o angličtinu. Její obliba mezi nimi za
poslední čtyři roky vzrostla o celých 10 procent (z 69 procent na
současných 79,8 procenta studu-

JAK SI STUDENTI NA VYSOČINĚ VEDOU PŘI VÝUCE JAZYKŮ
2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006
Studentů celkem
25653
26177
26390
26227
Studuje jeden jazyk
13852
14508
15016
15223
Studuje dva jazyky
11460
11418
11106
10792
Studuje tři jazyky
341
251
268
212

Dálnice po nehodě stála

Jihlava (kid) • Další z řady nehod zablokovala v polovině listopadu dálnici D1 u Jihlavy na
čtyři hodiny v obou směrech.
Kolem jedné hodiny ranní zde
došlo ke srážce dvou kamionů.

Při nehodě pravděpodobný viník usnul a po stovce metrů jízdy
po poli vjel do protisměru, kde
se srazil s protijedoucím kamionem a na místě zemřel.



Foto: archiv kraje

jících). I když žáků studujících
němčinu v posledních čtyřech letech ubylo o osm procent, stále je
druhým nejčastější vyučovaným
jazykem. Stoupá obliba španělského jazyka a vrací se i zájem
o ruštinu.
Na výuku cizích jazyků bude
mít na Vysočině pozitivní vliv
i příliv bruselských peněz. „Jednou z podporovaných oblastí je
výuka anglického jazyka. Hod-

nocení projektů předložených do
první výzvy bude ukončeno koncem listopadu, následovat bude snad již prosincové projednání v krajském zastupitelstvu a začátkem příštího roku očekáváme
první realizaci projektů,“ uvedla
Jana Hadravová z krajského oddělení grantových programů. Evropské finance budou výuku cizích jazyků na Vysočině dotovat
až do roku 2015.

JAKÉ JAZYK MAJÍ STUDENTI NEJVÍCE V OBLIBĚ
2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006
Studentů celkem
25653
26177
26390
26227
Angličtina
20481
20014
19324
18289
Francouzština
2148
2098
2091
1952
Němčina
14120
15169
15877
16562
Ruština
734
554
512
407
Španělština
277
220
177
172
Italština
35
42
51
61
Latina
885
931
974
1071

Jestliže má někdo občanský průkaz bez strojově čitelných údajů,
musí si jej vyměnit do posledního listopadu. Jedinou výjimkou jsou
senioři narození před 1. lednem 1936.
Úřady za nevyměněnou občanku hrozí pokutou až 10.000 korun.
K výměně je potřeba vyplněný formulář, který vám dají na úřadě,
jednu fotografii, starý občanský průkaz a případně doklady o tom,
co se do občanky zapisuje (například diplom z VŠ).
Výměna občanky se na Vysočině týká ještě 12.463 lidí, z toho 3313
na Jihlavsku, 2128 na Havlíčkobrodsku, 2628 na Pelhřimovsku,
2100 na Třebíčsku a 2294 lidí na Žďársku.

Takhle vypadá občanka, kterou měnit nemusíte. Označené místo
jsou právě ty strojově čitelné údaje, o které jde. Jestli je v občance nemáte, je nejvyšší čas spěchat na nejbližší radnici pověřeného města.

www.kr-vysocina.cz

Vysočina (kid) • Nejzmatenější dopravní značení na světě už
stojí. Značka Zimní výbava, která přikazuje řidičům na dálnici
D1 v úseku mezi Humpolcem
a Jihlavou zimní pneumatiky, po

protichůdných vyjádřeních ministerstva nakonec prý platí a 16
takových značek tedy na dálnici
přikazuje zimní obutí i při teplotách babího léta.
Foto: archiv kraje

Nemocnice soutěží
o bezpečné projekty
Vysočina (kid) • Až do 10. prosince letošního roku se mohou
všechny české nemocnice zapojit do celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Soutěž vyhlásil kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační
komisí ČR a cílem je nalézt další možnosti, opatření a procesy,
které přispějí ke zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované
zdravotní péče. Tři nejlepší projekty budou prezentovány na 2.

ročníku celostátní konference
Dny bezpečí v lednu 2009 a vítěz získá putovní Cenu hejtmana kraje Vysočina.
Projekty hodnotí dva na sobě
nezávislí hodnotitelé podle tří
kritérií: zda je projekt původní,
zda obsahuje všechny náležitosti – tedy analýzu stávajícího stavu, zdůvodnění zásahu, popis
řešení a vyhodnocení účinnosti, a zda je možné projekt použít i v jiných zařízeních.

Most přes Dalešickou
přehradu projde opravou
Stropešín (kid) • Most přes nádrž Dalešice u Stropešína projde
příští rok celkovou opravou. Kraj
žádá o peníze na rekonstrukci
Brusel.
Z Evropské unie může přijít až
85 procent nákladů na opravu,
dalších 7,5 procenta přidá stát-

ní rozpočet. Se stavbou se začne
v únoru, skončí v listopadu příštího roku. Zahrnuje výměnu celého svršku mostu a opravu povrchů konstrukce. Most z roku 1979
dnes už nevyhovuje svými parametry současným technickým
normám.

Záchranáři dostali cenu
Vysočina (kid, jis) • Dosluhující
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil
(ODS) na prvním zasedání nově
zvoleného krajského zastupitelstva
udělil pamětní medaili kraje Vysočina devíti osobnostem převážně
z řad zástupců integrovaného zá-

chranného systému. „Mají velkou
zásluhu na tom, že náš kraj je veřejností chápán jako jeden z nejbezpečnějších krajů a lidé se zde
dočkají kvalitní pomoci v případě
ohrožení života a zdraví,“ řekl při
této příležitosti Miloš Vystrčil.

Kdo získal pamětní medaili:
• brig. gen. Mgr. Oldřich Martinů, policejní prezident
• plk. Ing. Bedřich Koutný, ředitel Policie České republiky správy Jihomoravského
kraje
• plk. JUDr. Jaroslav Vaněk, zástupce ředitele pro vnější službu Policie České republiky správy Jihomoravského kraje
• genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, – generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
• plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina
• František Grubauer, starosta, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
• plk. Bc. Pavel Maslák, ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru
kraje Vysočina Třebíč
• MUDr. Lukáš Kettner, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
• MUDr. Edita Richterová, náměstkyně LPNP, vedoucí lékařka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
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Noví zákazníci, kteří od
1.5.2008 do 31.12.2008 uzavřou písemnou smlouvu se
společností TERAČ s.r.o.,
budou zařazeni do slosování
o zájezd v ceně 30.000,- Kč.

inženýring • reality • investice
finance • dotace

Výstavba rodinných
nízkoenergetických domů na klíč
• Nové luxusní zasíťované lokality v centru města Polná a v Bílém
Kameni u Jihlavy s možností výběru rodinného domu a možností
okamžité výstavby
• Doba trvání realizace domu od 3 do 6 měsíců, ušetříte
až desetitisíce korun za nájem.
• V případě zájmu odkoupíme Váš projekt a zpracujeme zdarma nový.
• Zdravé a ekologické bydlení bez hromadění vlhkosti ve zdech a bez
vzniku plísní.
• Záruka 30 let a garance pevné ceny bez dodatečných nákladů.
• Předprojektová a projektová dokumentace zdarma.
• Možnost zajištění hypotečního úvěru již od 3,7 % po dobu až 30 let.
• Vysoce úsporné kondenzační plynové kotle v nejvyšší emisní
5. třídě podle ČSN EN 483.
• Unikátní program BEZ STAROSTÍ, v rámci kterého za Vás zajistíme
všechny nepříjemné formality i s komunikací na úřadech.

SC 81504/1

+420 732 855 559

SC 80788/6

5.11.2008 15:11:46

Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.
Rychlá platba,
tel 608 444 424

NOVINY KRAJ
VYSOČINA
KAŽDÝ MĚSÍC
ZDARMA
DO VAŠICH
SCHRÁNEK

SC 81405/2

SC 81426/1

SC 80077/3

SC 81427/1

zaostreno_Vysocina_141x217_Dukov1 1

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

BARBONE® W REBEL II
Herní poíta s dvoujádrovým procesorem Intel Core 2 Duo pro každého s výsledkem 11430
bod v herním testu 3D mark 2006 !!! Operaní systém Windows Vista Home Premium je
souástí sestavy! Dodáváme i tichou verzi ULTRA!

VÁŠ OSOBNÍ
ELEKTROMARKET

15.812,s DPH a všemi

popl
plaattkkyy

www.kr-vysocina.cz

Romana Havelky 4860/04, 586 01, Jihlava
jihlava@tsbohemia.cz, 585 157 494

SC 81363/3

Procesor: INTEL® Core 2 Duo E8400 3,00GHz (6MB/1333), Gracká karta: nVIDIA
GEFORCE 9800GT 512MB, Pam : 2x1024MB, Pevný disk: 250GB, Mechanika: DVD
RW, Operaní systém: Windows Vista Home Premium
Obj..: 9344211

WWW.TSBOHEMIA.CZ
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Kraj Vysočina
Foto: AGC Flat Glass Czech a.s.
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ZIMNÍ SLEVA

S DÁRKEM NAVÍC!

SC 81174/2
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Kromû zimní slevy na okna i montáÏe
pro Vás nyní máme i vánoãní dárek:

³°¤¯ª¬ ·¥¶¬1
Ĩ©½³°·1.¯:Ĩ£¥¯·µ¹®
SC 80029/1

V ïîãíèêàóäëòênõoñøáäùùàéèóoíwãî
 ²ìèëèîí«õøwùäíwãî´¬óèãí
V ëäàòèíæíàòóñîéä«óäâçíîëîæèä«áôãîõø«
V Àìäñèâêcçøïîónêà§íààôóî«çñàãô
 éèíâçïéläê«¨
V çøïîónêøíàáøãëäíwèáäùãîêëcãcíwïwéì

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

Záruka kvality!
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

Dal‰í cenov˘ bonus
za rychlé rozhodnutí!
Dárek platí pﬁi uzavﬁení smlouvy do konce roku 2008.

VOLEJTE ZDARMA

SC 72200/8

ÄÊîëîôâçîõcĒóäë¹¶¶¶·¶²·°¯

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

800 23 00 23

Sleva platí na v˘robky s termínem montáÏe od 2.1. do 15.4. 2009,
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 1.11. - 19.12. 2008.

www.pks.cz

SC 81401/1

MĚSÍČNÍK KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ!!!
UZÁVĚRKA PŘÍJMU INZERCE DO PROSINCOVÉHO VYDÁNÍ JE 10. 12. 2008
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Děti přivezly huculský folklor

Harmonika, rytmické nástroje, něco jako famfrnoch, vyšívání a vícehlasé zpěvy. Huculský folklor naživo i v sídle kraje. Foto: archiv redakce

Ve vlaku byli ranění
Žďírec nad Doubravou (kid) •
Osm zraněných, z toho dva těžce. Taková je bilance listopadové srážky Regionovy a nákladního vlaku ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Ačkoliv nehoda nevypadala na první
pohled nijak hrozivě, náraz byl
prudký a nečekaný, což bylo příčinou zranění cestujících.

Vysočina, Zakarpatská oblast
(kan, kid) • Společné písničky
a tance, procházky po Telči i návštěvy škol. Tak vypadal program listopadové návštěvy školního folklorního souboru z Lazeščiny na partnerské Podkarpatské Rusi.
Folklórní soubor z Ukrajiny
doprovázel ředitel školy Ivan
Ivanovič Buntušiak a vedoucí
odboru školství Hana Pavlovna
Popovič. Hosté viděli Telč, premonstrátský klášter a knihovnu
v Nové Říši, velmi srdečně se
pozdravili s žáky základní školy Seifertova v Jihlavě a střední
odborné školy v Třešti.
Na jihlavské základní škole si
žáci pro své přátele z Ukrajiny připravili pěkné vystoupení
a při zkoušce jihlavského folklórního souboru Pramínek už
všichni zpívali a tancovali společně.
Ukrajinská strana základní škole a souboru Pramínek nabídla
trvalou spolupráci a pozvala je
k návštěvě Zakarpatské oblasti.
Vrcholem návštěvy bylo veřejné vystoupení souboru. Děti
z Lazeščiny předvedly originální huculský folklor.
Základní škola v Lazeščině
v Zakarpatské oblasti je jedna
ze dvou, které se za první rok
spolupráce Vysočiny a Zakarpatské oblasti dostalo konkrétní finanční pomoci společného
dobročinného fondu obou krajů
ViZa. Návštěvu školního folklorního souboru pak fond spolu
s oběma kraji financoval i organizoval.

Diabetici se sešli v sídle kraje

Jihlava (kid, jis) • Přednášky od- vystoupili MUDr. Stanislav Waspohybu nemoc většinou spouští. Tímborníků, měření hladiny cukru serbauer, MUDr. Irena Zimenová, Co je diabetes – cukrovka:
to typem onemocnění trpí až 90 proCukrovka
je
prvního
a
druhého
typu.
a cholesterolu, tlaku i tělního tuku, MUDr. Pavel Pávek, Irena Šimkocent pacientů s cukrovkou.
Při
prvním
typu
tělo
netvoří
inzulin
diskuse, ukázky pomůcek. Tak vy- vá a Blanka Liedmanová.
Pro více informací můžete kontaktoa
musí
ho
dostávat
injekčně.
Nemoc
padal první ročník Krajského dia- V blízké budoucnosti by mohl být
vat Pochod proti diabetu na modré
postihuje
děti
a
mladé
lidi,
ale
může
betologického dne, který 14. listo- postižen cukrovkou až každý depropuknout i ve vyšším věku. Pacien- lince 844 200 300.
padu hostil kraj ve svém kongreso- sátý občan ČR bez ohledu na svůj
Další informace o Světovém dni diati jsou většinou štíhlí.
Na první pohled nevypadaly návém centru.
věk. Podle současných statistik se
betu hledejte na www.dendiabetu.cz
Naproti
tomu
při
cukrovce
druhého
sledky srážky hrozivě. Foto: archiv
Den pod záštitou kraje Vysoči- s tímto onemocněním léčí v Čes- typu není hlavní porucha tvorby inzu- a o problému diabetes se dozvíte tana pořádaly u příležitosti Světo- ku zhruba 748.000 lidí (402 tisíc linu. Problém je v tom, že tělo neumí ké na stránkách www.diabetes.cz nevého dne diabetiků Krajský vý- zen a 346 tisíc mužů), v posledních inzulin využít. Nadváha a nedostatek bo www.diadesatero.cz.
bor Santvincentské deklarace kra- několika letech ročně přibude až
je Vysočina, KOUS Vysočina, 56.000 nových diabetiků. Na Vy- betologická organizace se již od ro- tový den diabetu byl stanoven na
Územní organizace Svazu diabe- sočině jde o zhruba 33.000 diabe- ku 1991 tradičně snaží upozornit na 14. listopad, protože právě v tento
prací bylo položení nové střeš- tiků ČR v Jihlavě, Státní zdravot- tiků (17 tisíc žen a 16 tisíc mužů). nebezpečí cukrovky a na zdravotní den se připomíná výročí narození
ní krytiny. Ke vstupu do těch- ní ústav a Krajská pobočka VZP Podle lékařů tisíce lidí o svém one- i společenské komplikace, které ta- objevitele inzulínu, kanadského léto prostor bylo upraveno stá- ČR pro kraj Vysočina. Na semináři mocnění zatím neví. Světová dia- to choroba pacientům přináší. Svě- kaře Fredericka Granta.
vající schodiště na půdu. Nový
bezbariérový vstup plní i funk- Diabetologická ambulance Nemocnice Jihlava provádí diagnostiku, edukaci, léčbu a dlouhodobé sledování pacientů s diabetes mellitus 1. i 2. typu.
ci únikového východu. K tomu- Ve spolupráci s řadou oborů (angiologie, oční, neurologie, chirurgie) zajišťuje prevenci a včasnou diagnostiku pozdních komplikací cukrovky. Poskytuje ceto vstupu byl vybudován přístu- loústavní konsiliární službu. Česká diabetologická společnost ČSL JEP udělila Nemocnici Jihlava statut Diabetologického centra, a to pro dospělé i dětské
pový chodník,“ uvedla Hana Ja- pacienty. Ambulance je umístěna ve 2. patře interního pavilonu. Telefonní číslo na Diabetologickou ambulanci Nemocnice Jihlava: 567 157 263.
vůrková z krajského majetkového odboru.

Psychocentrum je větší
Jihlava (kid) • V jihlavském
Psychocentru dnes nově najdou
pomoc děti a rodiče v porozvodové situaci. Centrum je zařazené do republikové sítě ambulantních pracovišť s touto péčí.
Intervenční ambulance vznikla úpravou půdních prostor,
kraj zde investoval asi 2,8 milionu korun. „Součástí těchto

Hrad má novou střechu
Doupě (en, kid) • Krajský hrad střechy. Tentokrát svítí novotou
Roštejn má opravenou další část krovy, komíny a krytina na jihovýchodním komplexu hradu. Nová je i pultová střecha nad schodištěm malého ochozu, včetně
výměny všech dřevěných šindelů.
Střecha na Roštejně prochází
postupnými opravami už od roku 2006. Tehdy se začalo nad bytem kastelána a malým ochozem,
Složitá konstrukce krovu je pro
loni pak nad hradní kaplí včetně
hrad typická. Foto: archiv kraje
zvonice.

Tradice síťovek trvá
Telč (kid) • Výroba síťovek na
Vysočině pokračuje. Měsíčník Kraj Vysočina na to
upozornila Jana Simajchlová z Telče poté, co jsme
v říjnu uveřejnili připomínku výročí úmrtí vynálezce

síťovek Vavřína Krčila ze Žďáru
nad Sázavou. „Můj otec, provazník, dělal síťovky už za
války,“ napsala nám Jana
Simajchlová s tím, že dodnes ročně vyrobí asi 50 oblíbených tašek z provázků.



V Humpolci se podniká nejlépe
Vysočina (kid, jis) •
Humpolec je nejlepší
město pro podnikání.
Zvítězil v celostátní
soutěži Město pro byznys 2008. V první
desítce se umístil
i Žďár nad Sázavou,
Velké Meziříčí a Nové
Město na Moravě.
Humpolec vynikl kvalitou lokality, tedy výhodnou polohou
s dobrým napojením na dálniční síť, ale také solidní úrovní veřejné správy a nízkými cenami.
„Vítězství Humpolce je souběhem několika komponentů, je
těžké něco vyzdvihnout. Stanovili jsme strategii otevřenosti radnice a maximální komu-

nikace,“ komentoval pro ČT24
výsledek starosta Humpolce Jiří Kučera. Důležitá je podle něj
také strategicky výhodná poloha města, která je ve středu pomyslného kříže mezi Prahou,
Brnem, Českými Budějovicemi a Hradcem Králové. I druhé místo zůstává na Vysočině.
Úspěšný Žďár nad Sázavou bodoval především díky výhodné
lokalitě a sedmé nejkvalitnější veřejné správě v Česku. Na
dalších místech v první desítce se umístilo ještě čtvrté Velké Meziříčí a šesté Nové Město
na Moravě.
V průzkumu mezi podnikateli bylo nejúspěšnější Velké MeStarosta Jiří Kučera ještě jako vítěz krajského kola netušil, že o pár týdnů
ziříčí. V tomto průzkumu bylo
později Humpolec obsadí nejvyšší příčku. Foto: archiv redakce
osloveno okolo 11.000 podnikatelů, což z něj činí jeden z nej- Pořadí měst: 1. Humpolec, 6. Nové Město na Moravě, 7. Třevětších průzkumů v České re- 2. Žďár nad Sázavou, 3. Klato- boň, 8. Domažlice, 9. Benešov,
publice.
vy, 4. Velké Meziříčí, 5. Cheb, 10. Prostějov

www.kr-vysocina.cz
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NAŠE TIPY
2. prosinec
Verner Collegium, vánoční koncert, kostel sv. Víta, Pelhřimov,
19.30

3. prosinec
Karel Plíhal, koncert, předprodej
slosovatelných vstupenek prodejna Song, Palackého ulice 30, Jihlava, Divadlo Na Kopečku, Jihlava, 19.00

4. prosinec
Vánoční salon Fešáků, divadelní
sál, DKO, Jihlava, 19.00
Pod vánočním stromem, lampionový průvod od ZŠ Husova, slavnostní rozsvícení vánočního stromu, živý betlém, koledy, žákovské vánoční tržiště, Masarykovo náměstí, Náměšť nad Oslavou, 17.00

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Nádvoří ovládly litinové sochy
Vysočina (kid) • Listopad
patřil na kraji již tradičně
litinovým sochám. Na
nádvoří sídla kraje byly
k vidění díla, která vznikla
v létě na Sochařském
a slévárenském sympoziu
v Železárnách Štěpánov nad
Svratkou.
Lidé mohli obdivovat práce českého malíře a grafika Leoše Bočka, ale také studentů z Akademie výtvarných umění v Praze,
výtvarníků z Fakulty architektury Vysokého učení technické-

ho v Brně, z Fakulty výtvarných
umění Vysokého učení technického v Brně a z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Od příštího roku budou jednotlivá umělecká díla ze slitiny vznikat přímo na objednávku na pře-

dem vybrané místo nebo k určitému účelu.
Sochařské a slévárenské sympozium se ve štěpánovských železárnách konalo již třetím rokem a hlavním cílem celé akce je
představit šedou slitinu v trochu

jiném světle než jen jako materiál
vhodný do interiérů nebo exteriérů budov. Snahou organizátorů je
ukázat černé řemeslo jako umění
a motivovat mladé lidi a studenty ke studiu technických oborů na
středních a vysokých školách.

5. prosinec
Karel Plíhal, koncert, Čechovka,
Havlíčkův Brod, 20.00
Peklo v galerii aneb Nebojte se
umění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod, 8.00 –12.00 pro
školy, 16.00 pro veřejnost
Setkání Mikulášů, čertů a andělů, koledy, slavnostní rozsvícení vánočního stromu, zábavný program
se soutěžemi, odměny pro nejhezčí
masky, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, 16.00
Mikuláš v Telči tentokrát: Když
se čerti ženili, bylo v pekle teplo, Přineste si zvoneček, rozsvítíme
stromeček! 13.00–17.00, náměstí
Zachariáše z Hradce, 13.00–17.00
vánoční trh, 14.00–15.00 vánoční žestě ZUŠ Dačice pod vedením
Stanislava Kamínka, 15.00 zpívání
telčských dětí u stromečku, zvonkový průvod, nazdobené vánoční
stromky dětí, 16.15 příchod Mikuláše s družinou, rozsvícení vánočního stromku a vánočního osvětlení

Martin přivítal zimní období

6. prosinec
Odpoledne s Mikulášem a soutěž Štrůdl – OPEN 2008 s výstavou vánočních výrobků z perníku,
dětské soutěže pro chytré a šikovné holky a kluky, dárek pro každého přinese Mikuláš, diskotéka
pro děti a taneční vystoupení děvčat ze Štítného, dětská perníkářská
dílna, soutěž dětské vánoční kresby, soutěž o nejlepší jablkový závin roku 2008 a titul Zlatá trouba,
restaurace U Tomáše, Štítné-Žirovnice, 14.00

7. prosinec
2. adventní koncert, smíšený pěvecký sbor Santini Telč, komorní
smyčcový orchestr, kostel Jména Ježíš, Telč, 17.00

8. prosinec
Ondřej Havelka a Melody Makers,
divadelní sál, DKO Jihlava, 19.00

Jihlava (kid) • V červeném plášti se zlatou přilbou na hlavě a na bílém koni již tradičně projel 11. listopadu renesanční bránou Matky Boží v Jihlavě svatý Martin. Na své
cestě Jihlavou ho doprovodilo několik tisíc diváků, kteří zaplnili Masarykovo náměstí.

9. prosinec
Vánoční hudební večer, Kuhnova
síň, Polná, 17.30

11. prosinec
Vánoční koncert, Komorní filharmonie Vysočina, kostel sv. Kateřiny,
Třešť, 19.00

12. prosinec
Epy De Mye, koncert, křest nového CD, host skupina Rangers,
předprodej slosovatelných vstupenek prodejna Song, Palackého ulice 30, Jihlava, Divadlo Na Kopečku,
Jihlava, 19.00

Mezi
pamětihodnosti
obce
(1. tajenka)
patří (2. tajenka).
Popravčí

13. prosinec
Vánoční koncert Jaroslava Hutky, kulturní dům, Přibyslav, 19.00
Dívčí válka, divadelní představení Františka Ringo Čecha, kulturní
dům, Velká Bíteš, 19.00

14. prosinec

Vesnice

Druh
papouška

Slovenské
zvratné
zájmeno

Sportovec

Úrodné
místo
v poušti

Lépe

Název souhvězdí Rajka

Křik

Peesimista

Vánoční koncert Polenského big
bandu, sál zámku, Polná, 19.00

Turecká
jednotka
duté míry

Slovensky
„ven“



Písmeno
řecké
abecedy

SPZ
Olomouce

Lepidlo

Plesa

Značka
hliníku

Jihoamerická řeka

Bor

Velehorský
štít

Sharífovo
jméno

Král zvířat

SPZ
Pardubic

Zkr. orient.
závodu

Způsoby

Mužské
jméno

Nájemné
(zastarale)

Hod

Jeden z prstů

Sloučenina
kyselin
a zásad

Osamoceni

Krutý člověk

Rybářská
potřeba

Slovenský
kraj

Ráj

Noční motýl

Zkr. tisk.
agent. USA

Reklamní
osvětlení

Vazal

Hrob

Shluk lidu

Druh uzeniny
(obecně)
Potomek
Slovensky
„úplněk“

Pošt. kód
Kentucky

Tohle

Staré
zájmeno
Řecké
pohoří

Vzácnosti

Zběhovec

Pytle

1. tajenka

Proud
(básnicky)

První díl
2. tajenky

22. prosinec

Značka
přetlaku

Veterán slavil

Nápravy

Tihle

Vánoční koncert, dětský pěvecký
sbor Zvoneček Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Jihlava, 17.00

Člen skupiny
Olympic

Druhý díl
2. tajenky

Polní
plošné míry

15. prosinec

Název
hlásky M

Část hlavy
(básnicky)

Kosí mládě

Vánoční koncert, Komorní filharmonie Vysočina, divadelní sál, DKO
Jihlava, 18.00

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

Autor:
K.Lear

Osobní
zájmeno

www.kr-vysocina.cz

Domácky
Daniel

Pomůcky:
Apus, oke,
Ída, KY,
spln, yva

Havlíčkův Brod (kid) • V plném
zdraví oslavil 5. listopadu 93 narozeniny plukovník v. v. Imrich
Gablech, vězeň v sovětském gulagu, posléze válečný pilot RAF
a válečný letecký kontrolor.

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 10. prosince.
Tři vylosovaní obdrží zajímavé
ceny. Můžete využít i emailovou
adresu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: V obci
Obrataň se nachází Muzeum izolátorů a bleskojistek.
Výherci z minulého čísla D. Růžička, Brno-Lesná, A. Krejčí, Jihlava a M. Sobotková, Most získali
krajský diář na rok 2009, šálu pro
studené dny a mapu kraje.
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FC Vysočina přezimuje
na postupovém místě
Jihlava (hel) • V jarní části druholigové fotbalové
soutěže prokázali jihlavští borci dobrou formu,
přesto na začátku nové sezóny rozhodně
nepatřili mezi favority. Jejich umístění na špici
tabulky před zimní přestávkou je proto určitě
překvapením – pro fanoušky z Vysočiny dost
příjemným.

Po podzimu včetně předehrávaného prvního jarního kola figuruje FC Vysočina na výborném
druhém místě, které by na konci soutěže znamenalo postup do
extraligy. Tato skutečnost je zásluhou vyrovnaných výkonů,
trenérem Karolem Markem dobře zvolené taktiky, kterou hráči zřejmě důsledně plní. Výkony v jednotlivých zápasech nebyly většinou oslnivé, ale mužstvo jako celek šlo cílevědomě
za vítězstvím, mnohdy doslova
vydřeným. Téměř všechny výhry
dosáhli jihlavští fotbalisté tak, že
dali o jediný gól více než soupeř.
Výjimkou bylo pouze dvoubrankové vítězství v Praze nad béčkem Sparty. Mimochodem – bylo to první vítězství FC Vysočiny po třech a půl letech na pražské půdě.
Bilance mohla být ještě lep-

ší, kdyby nebylo zaváhání v posledním zápase doma, kdy v jarní předehrávce podlehli jihlavští fotbalisté týmu Vítkovic.
Při předpokládaném vítězství
s mužstvem z dolních pater tabulky mohli přezimovat dokonce na čele tabulky s dvoubodovým náskokem. Bohužel slabší
první poločas utkání a dvě branky v domácí síti se nepodařilo ve
druhé půli zvrátit a body putovaly na sever Moravy. Přesto celkově byl podzim povedený.
Navíc Juniorka FC Vysočina
získala v podzimních bojích 30
bodů a v tabulce MSFL figuruje na skvělé třetí příčce tabulky.
To je veliké překvapení, protože jejich cílem před sezónou bylo nesestoupit. Svěřenci trenéra Tomáše Jansy tak ve velkém
předstihu naplňují svůj záchranářský cíl.

Nahoře: Útočník Petr Faldyna je nejúspěšnějším střelcem FC Vysočina, dosáhl
celkem osmi branek, což ho v tabulce střelců druhé ligy řadí společně se Zelenkou z Dukly Praha a sokolovským Jiroušem na druhé místo. Více – 9 gólů –
vsítil jen čáslavský Strnad. O Faldynův přestup má zájem 1. FC Slovácko, ale
zatím platí hráčova smlouva do 30. června příštího roku.
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PŘIPOJ SVOU ENERGII K NAŠÍ
Zajímají Tě technické novinky?
Nabízíme Ti jedinečnou příležitost ke studiu.

Střední průmyslová škola v Třebíči ve spolupráci s energetickou společností ČEZ, a. s.
a za podpory kraje Vysočina otevírají od školního roku 2009/2010

nový studijní obor energetika
Seznámíš se s nejnovějšími poznatky z energetiky.
Přednášet Ti budou profesionálové z praxe.
Při výuce budeš využívat interaktivní modely a nové metody.
Součástí výuky bude i praxe v jednotlivých provozech.
Získáš možnost uplatnění v perspektivním oboru.
V případě zájmu nalezneš detailnější informace na internetových stránkách www.cez.cz nebo www.spst.cz.
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Dole: Trenér Karol Marko vedl mužstvo k taktickým a zodpovědným výkonům. Po zápase s Vítkovicemi byl zklamaný, jeho hodnocení sezóny bylo přesto pozitivní: „Soutěž je velmi vyrovnaná, každý zápas může dopadnout různě,
nic není předem rozhodnuto, dnešek je toho důkazem. I proto jsem spokojen
s celkovým bodovým ziskem i s úrovní většiny zápasů. Podávali jsme standardní výkony, neměli jsme výkyvy, po zimě se můžeme ještě zlepšit.“

PODZIMNÍ ZÁPASY FC VYSOČINY
FC Vysočina Jihlava
FC Vítkovice
FC Vysočina Jihlava
Slezský FC Opava
FC Vysočina Jihlava
FK Ústí nad Labem
FC Vysočina Jihlava
FC Vysočina Jihlava
FK Fotbal Třinec
FC Vysočina Jihlava
1.HFK Olomouc
FC Vysočina Jihlava
Bohemians 1905
FC Vysočina Jihlava
AC Sparta Praha „B“
FC Vysočina Jihlava

Fotbal Fulnek
FC Vysočina Jihlava
1. FC Slovácko
FC Vysočina Jihlava
FC Hradec Králové
FC Vysočina Jihlava
MFK OKD Karviná
FK Dukla Praha
FC Vysočina Jihlava
FK Baník Most
FC Vysočina Jihlava
FC Zenit Čáslav
FC Vysočina Jihlava
FK Baník Sokolov
FC Vysočina Jihlava
FC Vítkovice

2:2 (2:2)
0:1 (0:1)
1:0 (0:0)
1:2 (1:0)
1:1 (1:1)
0:0 (0:0)
3:2 (1:1)
0:1 (0:1)
0:1 (0:1)
1:0 (0:0)
0:0 (0:0)
1:0 (0:0)
2:0 (0:0)
1:0 (0:0)
0:2 (0:0)
1:2 (0:2)

Vývoj ligy se nedá předvídat
Jihlava (hel) • Celková
spokojenost je cítit
i z vyjádření ředitele
klubu FC Vysočina
Zdeňka Tulise.
Vstoupí Vysočina do jara s postupovými ambicemi?
„Před sezónou jsme si řekli, že
chceme poctivě pracovat a skončit nejhůře do 5. místa. Zároveň
bylo řečeno, že pokud se po pod-

ně pořadí a usilují o čelní příčky.
Z toho samozřejmě vyplývá velká
náročnost a vyrovnanost soutěže, v níž není favorit. Jedinou výjimkou jsou Bohemians, jejichž
umístění na špici se očekávalo.“
Jaké změny lze v jihlavském
kádru přes zimní období očekávat?
„Po skončení sezóny si sedneme
s majiteli, trenérem a sportovním
manažerem Šmýdem a budeme
zvažovat možné kádrové změny.

Návštěvnost FC Vysočina:
doma 15.850, venku 13.550 (z toho na Bohemians
přišlo na Jihlavu 7.258 diváků – což je vůbec
nejvyšší druholigová podzimní návštěva)
zimu umístíme na nejvyšších patrech tabulky, tak v zimě intenzivně zvážíme kroky vedoucí k udržení tohoto postavení i na jaře.“
Co si myslíte o současné II. lize? Které týmy vás překvapily
a naopak?
„Z mého pohledu je II. liga postavená na hlavu. Kluby, které před sezónou deklarovaly boj
o postup do Gambrinus ligy, se
nyní nachází ve druhé polovině
tabulky a naopak méně sebevědomé týmy jsou v horní polovi-

Před námi je každopádně dlouhé
období, během kterého budeme
mít dostatečný manévrovací prostor k případnému vhodnému doplnění současného mužstva. Pro
jeho zimní přípravu chceme vytvořit co nejlepší podmínky. Minimálně na stejné úrovni jak v loňském roce.“
Žádná jména zatím nelze specifikovat?
„Jedinou jistotou jsou odchody Rabušice a Schneidera, kteří nastupují do zimní přípravy



1. FC Brno. Naopak náš kádr posílí útočník Pavel Simr, který je
po operaci oka a začíná s tréninkem.“
Nelze se nezeptat na další osud
kanonýra a kapitána mužstva
Petra Faldyny.
„Petr má v našem klubu smlouvu do 30. června 2009 a my má-

me zájem na tom, aby na Vysočině minimálně po tuto dobu zůstal.
Při našich ambicích bychom byli sami proti sobě, kdybychom se
zbavovali nejlepšího střelce soutěže a klíčového hráče. Na druhou
stranu ve fotbale je všechno možné a situace se v něm často mění
ze dne na den.“

Tabulka 2.ligy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Bohemians 1905
FC Vysočina Jihlava
FK Dukla Praha
FC Zenit Čáslav
FK Ústí nad Labem
FK Baník Sokolov
SFC Opava
FK Baník Most
FC Hradec Králové
1. HFK Olomouc
Fotbal Třinec
MFK Karviná
FC Vítkovice
1. FC Slovácko
AC Sparta Praha B
Fotbal Fulnek

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

www.kr-vysocina.cz

20:9
17:11
19:11
23:19
21:20
28:15
23:19
19:21
23:20
16:19
13:17
20:28
16:24
13:22
15:20
13:24

32
31
29
29
29
25
24
22
21
18
17
17
17
17
15
9
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