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Talent Vysočiny

Nejlepší stavba

Tradice držíme

Všem školám: Ještě
do 22. května lze
nominovat žáky
a studenty na ceny
Talent Vysočiny. strana 2

Kraj poslal do soutěže
o nejlepší stavbu hned
pět zástupců – nové
silnice, křižovatky
a mosty.
strana 3

Ohlédnutí za největšími
svátky v roce. V našem
kraji lidé ctí prastarou
křesťanskou tradici.
strana 6

Polná je historickým městem
městem

LÉTAJÍCÍ NOSOROŽEC
Náměšť nad Oslavou (kid) •
Už pátý ročník společného cvičení českých, britských, slovenských
a dánských vojáků Létající nosorožec začal na konci dubna v Náměšti nad Oslavou.
Lidé v okolí základny tak opět
mohli na vlastní oči vidět stěhování několika set vojáků a jejich techniky. Modernizované letiště sil NATO je pro takové cvičení skvěle připraveno. Na snímku
právě přistál britský pilot bitevníku Panavia Tornado GR4 31. perutě RAF.

Polenskému náměstí vévodí monumentální chrám Nanebevzetí Panny Marie a centrální park se vzrostlými stromy. Foto: redakce

Polná (kid) • Historickým městem roku 2006 je
Polná. Zvítězila v konkurenci 45 měst v soutěži
o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových rezervací a zón.
Ocenění, které kromě čestného
titulu znamená i milion korun do
městské pokladny, uděluje k Mezinárodnímu dni památek Sdružení historických sídel Čech, Mora-

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
V listopadu roku 2005 jsem se ve svých 47 letech dostal do nové pracovní pozice – radní kraje. Byly mi svěřeny dvě oblasti zodpovědnosti, a to
za finance a majetek kraje Vysočina. Nastoupil jsem do rozjetého vlaku
po ročním působení v krajském zastupitelstvu. Moje kolegyně a kolegové měli určitý náskok v práci v krajské samosprávě. Nebral jsem tuto okolnost jako nevýhodu. Situaci, do níž jsem se dostal, jsem vyhodnotil jako
výzvu. Předpokládal jsem, že v ní uplatním všechny své zkušenosti ze života obecní samosprávy, z činnosti v obchodní společnosti, kde jsem pracoval a také další poznatky, které mi byly dány úměrně k věku, vzdělání,
rodině, zálibám a podobně.
Za období 17 měsíců, po které svou roli vykonávám,
jsem se snažil dohnat to, co moji kolegové zvládali. Jejich pohled na události, v nichž je třeba
rozhodnout,
se mi zdál vyzrálý a věcně profesionální.
Po podrobnějším prozkoumání některých řešení
mám pohled
na mnoho věcí ještě zajímavější. Často se totiž dostávám do situací, ve kterých musím
zvážit, vyhodnotit a rozhodnout, zda dát přednost matematicky spočitatelným výsledkům, ekonomicky definovaným
úsudkům, tedy uchopitelným argumentům, před vlivy politickými.
Rozhodnutí takto postavená jsou
velice citlivá, pro někoho nepochopitelná a mnohdy těžko vyjasnitelná. Politická rozhodnutí nelze učinit bez jasných cílů a předpokladů. Vyžadují dokonalou znalost prostředí, volebního programu
daného politického uskupení a požadavků voličů. Velmi často vyžadují značnou dávku odvahy. Je
jen otázkou pro mne samotného, jakou cestu při rozhodování volit.
Miroslav Houška
radní kraje
Vysočina

vy a Slezska s ministerstvy kultury
a pro místní rozvoj. Polná přitom
byla ze soutěžících měst nejmenší.
S gratulací na dálku se z pracovní
návštěvy Číny přihlásil i hejtman

Vysočiny Miloš Vystrčili (ODS):
„Srdečně blahopřeji ke získání titulu historické město roku. Mám
velikou radost a děkuji všem za
odvedenou práci a skvělou propagaci Vysočiny.“ Polná patří v oblasti obnovy památek k výrazným
pojmům. Do nejužšího výběru
soutěže se probojovala už loni. Na
obnovu památek na svém území
letos ze svého rozpočtu pětitisíco-

u
k
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vé městečko věnuje asi čtyři miliony korun. V novodobé historii Polné její centrum doslova rozkvetlo.
Opravou za 60 milionů korun prošel areál hradu, v těchto dnech se
opravuje rabínský dům v těsném
sousedství synagogy a židovský
hřbitov. Turisté v malebném městečku uvidí také čtyři kostely a nezvykle rozsáhlý chrám Nanebevzetí Panny Marie.
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Starosta Polné Jindřich Skočdopole
(SNK ED): „K tomuto ocenění blahopřeji všem spoluobčanům a rovněž všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, ze srdce děkuji.“

Zemědělce začíná strašit sucho
Plevnice (kid) • Letošní jarní sucho je zatím jen nepříjemné, pokud ale bude pokračovat,
může ohrozit úrodu na polích
Vysočiny. Při své dubnové návštěvě soukromé farmy v Plevnici na Pelhřimovsku se na tom
shodnul krajský radní pro zemědělství Ivo Rohovský (ODS) se
zemědělcem Martinem Čížkem
(ODS).
Zemědělec, který je také členem
krajského zastupitelstva, hospodaří na 250 hektarech. Brambory
má asi na pětině plochy, na zbytku pěstuje obilí a řepku a chová
stodvacetihlavé stádo skotu. Loni měl prý při sklizni obilí štěstí. „Zasel jsem později a minuly mne tudíž ty velké deště při
žních, které byly loni obrovským
problémem. Úroda nebyla nijak
závratná, nepostihly mne ale také nijak katastrofální ztráty,“ řekl Martin Čížek.
Podle radního Rohovského si
letos zemědělci v zimě nijak neodpočinuli. „Sníh a mráz v zimě jsou pro venkov požehnáním
– lidé opravdu sbírají síly,“ prohlásil Ivo Rohovský. „Máme hotové jarní práce, které se obvykle
dělají později,“ potvrdil Čížek.
To, že v zimě nebyl sníh a že na
Vysočině neprší, může mít pří-

Radní Ivo Rohovský zastihnul Martina Čížka v plné práci. Asi hodinu spolu debatovali o nastávající sezoně. Foto: redakce

mý dopad na úrodu. „Dosavadní
dubnové srážky jsou asi půl milimetru,“ informoval zemědělce
Ivo Rohovský s tím, že meteo-

rologové neočekávají výraznější zlepšení. „Jařiny začnou zasychat. Ale nemá cenu se rozčilovat. K přírodě je třeba přistupo-

vat s pokorou – zlobit se mohu
na dotace, na počasí rozčilování
přeci nemá žádný vliv,“ uzavřel
Martin Čížek.

Středa 30. května 2007

Přijďte se podívat,

Den otevřených dveří
Vysočina v pohybu

protáhnout si své tělo,

Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

i netradiční sporty

noviny jsou součástí projektu

www.ceskydomov.cz

inspirovat se
a poznat běžné
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Úroveň novin špičková Školám: Kraj hledá studentské talenty
Vysočina (mysa) • Měsíčník Kraj
Vysočina, tedy noviny, které právě čtete, získaly v soutěži firemních publikací Zlatý středník ocenění TOP RATED – certifikát vysoké profesionální úrovně.
Porota v letošním
pátém
ročníku
hodnotila 165
p ř i h l á š e ný c h
tiskovin, závěrečných zpráv
nebo prezentací. Měsíčník
ocenila za dlouhodobě
kvalitní zpracování. „Jde
o výsledek práce týmu, který se na přípravě každého vydání podílí,“ pochválil své
spolupracovníky šéfredaktor Petros Martakidis a dodal: „Velmi
rychle jsme se naučili brát vážně zejména připomínky a náměty čtenářů. Ty jsou pro nás naprosto neocenitelné a věnujeme jim

opravdu velkou pozornost. Taková ocenění jen stvrzují, že je to
správná cesta.“
Certifikát profesionální úrovně
RATED získal v letošním ročníku
soutěže i metodický Zpravodaj, který kraj vydává pro obce a příspěvkové organizace v regionu.
Zlatý
středník je otevřená soutěž, která
oceňuje a hodnotí firemní publikace určené
k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků nebo služeb
společností a institucí působících
v České republice. Vyhlašovatelem soutěže je PR Klub s podporou Asociace Public Relations
Agentur. V jednotlivých kategorií uděluje odborná porota ocenění Rated a Top Rated za kvalitní
zpracování publikace.

Vysočina (kid) • Až do 22. května mohou školy
a školská zařízení nominovat své žáky a studenty
na ceny Talent Vysočiny a s tím spojená Stipendia
Vysočiny. Slavnostní vyhlášení bude v Městském
divadle ve Žďáru nad Sázavou ještě před
skončením letošního školního roku, 22. června.
Školy mohou své talentované žáky nominovat do pěti kategorií –
humanitní, umělecké, technické,
přírodovědné či sportovní. Cena Talent Vysočiny znamená stipendium ve výši 1000 nebo 2000
korun měsíčně po dobu školního
roku – tedy deseti měsíců. Další
žáci a studenti, kteří se umístí do
pátého místa, získají jednorázové
tisícikorunové či dvoutisícikorunové stipendium.
Cenu Talent Vysočiny a s ní spojená Stipendia Vysočiny vyhlašuje kraj už od roku 2003. Dosud
získalo desetiměsíční i jednorázová stipendia 178 žáků a studentů. V roce 2003 organizátoři ob-

drželi 105 nominací, stipendium
získalo deset žáků. O rok později získalo ocenění a desetiměsíční
stipendium šest z nominovaných.
Mezi těmi, kteří získali jednorázovou částku, byla i Martina Sáblíková, která v té době raketovým
tempem postupovala na žebříčku svých úspěchů. To se potvrdilo i v roce 2005, kdy se už čerstvá držitelka několika světových
rekordů připravovala na zimní olympiádu a od kraje dostala
desetiměsíční stipendium a cenu
Talent Vysočiny. Spolu s ní získalo ocenění dalších devět studentů a 47 bylo těch, kteří obdrželi stipendium jednorázové. Lo-

Fond Vysočiny loni rozdělil miliony
Vysočina (kid) • Ubytování pro turisty, rychlý
internet, knihy o kraji, kompostéry i stany do
dětských táborů. Výčet loňských konkrétních
výsledků grantových programů, vyhlašovaných
krajem v rámci fondu Vysočiny, je velmi
různorodý a rozsáhlý.
„Vyhlásili jsme 31 grantů v cel- sport a volný čas. Loni fond vykovém objemu přes 67 miliohlásil takové tři a přišlo nenů korun,“ vypočítává krajuvěřitelných 417 žádostí,
ský radní Jaroslav Hulák
což znamená, že o kaž(KDU-ČSL), který má Fond
dý z těchto grantů byl
Vysočiny na starosti. Grantoasi o dvě třetiny větvé programy kopírovaly dlouší zájem, než je
hodobý strategický dokuobvyklý průment Program rozvoje
měr. Naopak
kraje v téměř celém rozdo grantosahu. Nejžádanější jsou
vých progranty, které podporují
gramů

Radní Jaroslav Hulák studuje závěrečnou analýzu rozdělení peněz z Fondu
Vysočiny. Foto: redakce

Dobrovolnictví a Výzkum a vývoj pro inovace přišlo 11 a 12
žádostí.
Nejméně uspokojených žádostí bylo u programu Veřejně přístupný internet – pouhých
16,1 procenta.
Hlásily se do
něj zejména
obce se záměrem vybavení své obecní
knihovny počítačem a internetem. „Takových
žádostí přišlo tolik, že se zastupitelstvo rozhodlo na tento záměr
vyhlásit systémovou dotaci, která lépe splní očekávání žadatelů,“ vysvětlil Hulák. Naopak
u programů Dobrovolnictví, Generely bezbariérových tras a Bioodpady kraj mohl uspokojit žádosti všechny.
Fond Vysočiny založil kraj už
v roce 2002, aby mohl přispět
rozvoji celého území Vysočiny
přesně zacílenými penězi. Každý rok do fondu přispěje penězi
ze svého rozpočtu a vyhlašuje je-

ni pak z celkového počtu 86 za- ocenila desetiměsíčním stipendislaných návrhů komise vybrala em a 32 stipendiem jednorázo41 žáků a studentů, z toho devět vým.

Jak nominovat žáka na cenu
Talent Vysočiny:
1) navštívit buď www.ddmzdar.cz/talent/talent.htm, nebo
www.kr-vysocina.cz/www/mladez
2) vyplnit přihlášku, která je na těchto stránkách
3) odeslat na adresu Domu dětí a mládeže ve Žďáru nad
Sázavou, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Kdo může žáky a studenty nominovat:
školy, školská zařízení či jiné výchovné a vzdělávací
instituce

Do kdy je třeba nominace zaslat:
do 22. května 2007

V jakých kategoriích je cena vyhlášena:
• humanitní • umělecká • technická
• přírodovědná • sportovní

Učitel získal medaili

Ledeč nad Sázavou (kid) • Za II. stupně učitel ZUŠ v Ledči nad
ho prostřednictvím grantové pro- celoživotní významnou pedago- Sázavou Karel Růžek. Ministrygramy. O jejich podobě a množ- gickou a uměleckou činnost pře- ně školství letos medailí ocenila
ství peněz rozhodují nejen krajští vzal medaili ministerstva školství 20 pedagogů z celé republiky.
politici, ale i externí odborníci ze
všech oborů. Podobně
INZERCE
pak vypadá samotný
proces vyhodnocování žádostí.
Řídící výbory
jednotlivých
grantových
programů tvoří
politici,
úředníci a lidé zvenčí tak,
aby byl celý proces nestranný a průhledný. I proto zřídil kraj samostatné internetové
stránky www.fondvysociny.cz,
na kterých lze najít prakticky
všechny informace, které s provozem fondu souvisí, včetně zápisů z rozhodování o penězích.
Od roku 2002 už kraj prostřednictvím fondu rozdělil mezi žadatele bezmála 355 milionů korun.
Vzhledem k tomu, že ke každé
úspěšné žádosti patří i vlastní podíl peněz žadatele, vznikly díky
Fondu Vysočiny rozvojové aktivity za více než miliardu korun.

www.fondvysociny.cz

Studenti pomáhali anglickým kolegům
Žďár nad Sázavou/Purbeck (hav) • Pašeráctví
v Purbecku ve Velké Británii dostalo multimediální
podobu díky septimánům žďárského gymnázia.
Pět gymnazistů z Vysočiny odjelo pomoci svým stejně starým anglickým kolegům zpracovat jejich
ročníkové práce na téma Pašeráctví v Purbecku do podoby multimediálního turistického průvodce pro děti ve věku 9–13 let. Kraj

přispěl na jejich spolupráci s anglickou školou 200.000 korunami.
Žďárští septimáni využili svých
dovedností a znalostí výpočetní
techniky, aby za šest dní vytvořili materiál zajímavý a srozumitelný pro malé návštěvníky přírodní

rezervace Pobřeží Dorsetu a Purbecku, která je zapsaná na seznamu UNESCO. Výsledkem jejich
práce je interaktivní multimediální CD, jehož součástí je mimo
jiné sada zvukových komentářů,
které si mladí turisté mohou nahrát do svých MP3 přehrávačů
a vzít s sebou na cestu.
Výchozí bod trasy je vesnička Worth Matravers, úzce spo-

jená s bohatou historií pašeráctví podél jižního pobřeží Anglie
v osmnáctém století. Autoři průvodce dostali jedinečnou příležitost neobvyklým způsobem propojit přítomnost s minulostí. Využili historické podklady, jako jsou
příběhy, kresby, dobové záznamy
a fotografie, a představili tak veřejnosti moderního Průvodce pašeráka v oblasti Purbeck.

ZDRAVÝ KRAJ

Lidé na Telečsku se seznamují s biomasou
Telč (zbou) • Telečsko má největší koncentraci kotlů na biomasu
v rámci celé republiky. Úspěšně
zde běží projekt Podpora rozvoje využití biomasy na Telčsku v režii Energetické agentury Vysočiny.
Projekt má ověřit možnosti využití biopaliv v obcích, do kterých není zaveden zemní plyn nebo ve kterých se plyn k topení málo využívá.
Bezmála čtyřicítka obcí tak získala 48 kotlů na biomasu. Biomasou
topí obecní úřady, školky, obchody
i kulturní domy.
Občané se tak mohou seznámit
s praktickými možnostmi využití
obnovitelných zdrojů energie. Kaž-

dý instalovaný kotel si mohou pro- při náhradě zhruba 6,5 GJ energie z fosilních paliv energií z biohlédnout a zároveň si promasy k úspoře emisí
mluvit s jeho prooxidu uhličitého
vozovatelem
asi 1000 tun za
o praktických
rok a k úspozkušenostech
ře emisí oxidů
z
provozu.
síry asi 12 tun
Další potřebza rok. U soné informalárních systéce lidé získamů bude úspoli z letáčků, 43
ra energie na
seminářů a konohřev teplé užitkové
zultačních dnů.
vody asi 20.000 kWh
Součástí projektu byročně.
lo také umístění dvou soProjekt přispěl k místnímu
lárních systémů na Domově
využívání pelet vyrobených Zedůchodců v Telči a na ubytovně
mědělským družstvem Telč. VýrazModrá kotva v Mrákotíně.
Z pohledu ochrany klimatu došlo ně vzrostl zájem soukromých ze-



mědělců z mikroregionu o pěstování energetických rostlin. Podařilo se
tak nastartovat energeticky soběstačný systém, ve kterém peníze za
spotřebovávanou energii zůstávají v regionu a podílí se na zvýšení
ekonomické stability regionu.
Už v průběhu osvětového a informačního programu byl zřejmý zvýšený zájem o vytápění biomasou,
další navýšení lze očekávat v průběhu první topné sezony, kdy již
bude možno porovnávat zkušenosti uživatelů. Projekt byl realizován s podporou z programu PHARE
a z SFŽP a získal Zvláštní ocenění
za komplexnost služeb na mezinárodním veletrhu Aqua-therm Praha 2006.

www.kr-vysocina.cz
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Lidé hledali rakouské
spolupracovníky na burze
Jihlava (kid) • Kultura, cestovní ruch a rozvoj lidských zdrojů. To jsou oblasti, ve kterých byl
největší zájem o navázání partnerství na dubnové Burze partnerů, kterou pro subjekty z Vysočiny a Dolního Rakouska pořádal
krajský odbor regionálního rozvoje. Na burze se sešlo bezmála
90 potenciálních žadatelů z obou
regionů. Kromě samotného navazování kontaktů a diskusních
skupin měli k dispozici informace o možnostech čerpání dotace
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Cíl 3 Územní přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká

republika 2007–2013. Právě pro
projekty v rámci tohoto operačního programu potřebují žadatelé
zahraniční partnery. „Vzhledem
k počtu účastníků Burzy partnerů,
a zejména k jejich velice aktivnímu přístupu při navazování kontaktů se zástupci institucí z Dolního Rakouska, je velká naděje, že
v blízké budoucnosti budou předloženy do programu podporujícího přeshraniční spolupráci mezi
subjekty z kraje Vysočina a Dolního Rakouska kvalitní projekty, které pomohou rozvoji Vysočiny,“ pochvalovala si náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj
Marie Černá (SNK ED).

Ústav ve Zboží postupně
dostává novou podobu
Zboží (kid) • Klienti Ústavu sociální péče ve Zboží na Havlíčkobrodsku mohou sledovat, jak
jim doslova před očima vyrůstá nové bydlení. Celková oprava areálu ústavu bude hotová už
příští rok na podzim a vyžádá si
asi 60 milionů korun.
„Nejde o rozšíření ústavu, ale
o udržení jeho kapacity,“ říká
krajský radní pro sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL). V areálu sice ještě letos přibude nové
ubytování, ale to má zajistit menší počet lůžek na jednotlivých
pokojích, a tedy větší soukromí a pohodlí pro každého. „Lidé
zde budou bydlet ve dvou a třílůžkových pokojích,“ prohlásil
Vondráček. Kromě nových pokojů letos ještě dojde na novostavbu dvou objektů – čistírny odpadních vod a chráněného bydlení.
V zimě pak projde rekonstrukcí
objekt zámečku. „Rekonstruk-

ce za provozu jsou vždy náročné. Projednáváme proto dočasné
umístění 20 klientů na Ledečsku
ve spolupráci s ústavem sociální
péče a nemocnicí Háj,“ plánuje
Jiří Vondráček.
Kromě samotných budov čeká
celková obnova i rozlehlý zámecký park, na který kraj získal dotaci ze státního fondu životního
prostředí. Kromě zajištění vlastní stavby kraj v současné době také intenzivně pracuje na tom, aby
ze státního rozpočtu získal na financování nejrozsáhlejší investice v oblasti sociálních věcí za
poslední roky maximum. „Z posledního jednání s ministerstvem
vyplývá, že získáme z rezervního
fondu minulého roku 17 milionů
korun a stejnou částku z letošního státního rozpočtu, což dle harmonogramu stavby stačí. Kraj se
na díle podílí zhruba čtvrtinou,“
uzavřel radní Vondráček.

Bítešané mluvili s hejtmanem o dopravě
Velká Bíteš (jak) • Aktuální stav
dopravy, zaměstnanost v regionu
a příprava absolventů škol. To byla
hlavní témata návštěvy hejtmana
Vysočiny Miloše Vystrčila (ODS)
ve Velké Bíteši.
Na městském úřadu se hejtman
potkal se starostou Miroslavem
Báňou (ČSSD), aby spolu prodiskutovali možnosti společného postupu města a kraje při řešení nejpalčivějších dopravních problémů.
V doprovodu generálního ředitele firmy Milana Macholána si pak
společně prohlédli provoz První
brněnské strojírny, a.s. Tam zároveň slavnostně otevřeli nové Školící středisko Vysočina. Projekt byl
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu. Vzniklo tak moderní zázemí pro školení a vzdělávání zaměstnanců s tím,
že ředitel Macholán připustil i jeho širší využití. „Firmu jsme chtěli vidět na vlastní oči i proto, že
je v obchodním kontaktu s Čínou, kam v dubnu odjíždím spolu
s ostatními hejtmany. Zkušenosti
podniků z našeho regionu a jejich
názory jsou pro mne neocenitelné,“ vysvětlil Miloš Vystrčil.

Jihlava (kid) • Strojírenské firmy z Vysočiny mají velký zájem
o absolventy bakalářského studia strojírenství na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Každý z absolventů má proto prakticky jisté zaměstnání v oboru.
I v následujících měsících je ještě možné podávat přihlášky na
tento studijní program pro akademický rok 2007/2008. Uchazeči
navíc nemusí konat ani přijímací
zkoušky, pro zahájení studia stačí mít maturitu z některé ze středních škol.
Strojírenství vyučuje na VŠPJ
Strojní fakulta Technické univerzity v Liberci formou prezenčnírad, jak provést vyčištění, jsou ho (denního) i kombinovaného
na www.zujih.cz.
studia. „Pro stávající zaměstnanPro odběr vody ze studní je také ce v oboru je to ideální příležitost
nutné povolení k odběru podzemních vod. To potřebují všichni
majitelé studní, vyjma těch, které
byly vybudovány před 1. lednem
1955. A to i přes to, že studnu
nevyužívají k odběru pitné vody. Vysočina (kid) • Dvě školní budoV případě, že je studna mladší vy a tři dopravní stavby reprezena majitel povolení nemá, pomůže tují kraj v letošním ročníku presmu nejbližší vodoprávní úřad, te- tižní soutěže Stavba Vysočiny.
dy odbor životního prostředí po- Kraj je jeden z nejvýznamnějvěřené obce. Seznam vodopráv- ších investorů a své investice chce
ních úřadů a všechny informace podrobit odbornému i laickému
jsou na www.zanikpovoleni.cz.

INZERCE

Starosta Miroslav Báňa, místostarostka Alena Malá, hejtman Miloš Vystrčil a ředitelka regionální kanceláře CzechInvestu Dagmar Strnadová otevírají školící středisko Vysočina. Foto: archiv kraje

Vysoká v Jihlavě příjímá bez zkoušek

Studny: Úřady pomohou
Vysočina (kid) • Ještě v květnu
mohou majitelé studní na Vysočině využít nabídku Zdravotního
ústavu se sídlem v Jihlavě na vyšetření dusičnanů ve vodách ze
studní zdarma. Ústav zároveň nabízí desetiprocentní slevu na vyšetření dalších ukazatelů.
Žádný předpis neukládá soukromým majitelům studní provádět rozbory kvality vody. Pokud
ale vodu používají jako pitnou,
měli by ji v rámci základní zodpovědnosti za své zdraví a zdraví svých blízkých znát. Veškeré informace a kontakty, včetně

AK T UA L IT Y / TÉ MA

Kraj Vysočina

ke zvýšení kvalifikace a pro maturanty především z regionálních
odborných škol i gymnázií nejdostupnější příležitost, jak získat vysokoškolskou kvalifikaci v technických, tolik žádaných oborech,“
říká Alena Štěrbová, prorektorka
pro rozvoj z jihlavské polytechniky. Po třech letech studia získají absolventi dovednosti v oblasti soudobých strojírenských
technologií, teoretické poznatky
technických věd, průpravu pro řešení provozních problémů v praxi
a samozřejmě titul bakalář.
Přihlášky přijímá škola průběžně až do zahájení semestru. Výuka probíhá ve spolupráci s regionálními firmami, jako je např.
firma Bosch Diesel s.r.o., což se
projevuje především při provozní

Jak se přihlásit na obor Strojírenství:
• podmínkou je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání
• k přihlášce je nutné doložit kopie vysvědčení
• přihlášky přijímá děkanát Fakulty strojní, Technické univerzity v Liberci,
Hálkova 6, 461 17 Liberec 1 (na přihlášku je nutné vyznačit dislokované
pracoviště Jihlava) nebo přímo Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava
• přihláška musí obsahovat potvrzení o zaplacení administrativního poplatku 500 korun na účet univerzity
• přijímací zkoušky se nekonají
podrobnosti na www.vspji.cz

praxi či formou přednášek specialistů z praxe. „Absolventi oboru
mají nejvyšší šance na trhu práce
při uplatnění ve své budoucí práci. Strojírenské firmy z Vysočiny
o ně totiž velmi stojí. Takové informace máme nejen z podniku
Bosch Diesel, ale například i z fir-

my Žďas Žďár nad Sázavou, z Moravských kováren Jihlava, Kronospanu či z firmy Automotive Lighting nebo z Agrostroje Pelhřimov.
Strojírenská výroba třetího tisíciletí právě takovéto vysoce kvalifikované pracovníky nutně potřebuje,“ dodala Štěrbová.

Kraj poslal do soutěže pět svých staveb
posouzení v soutěži. „V kategorii
dopravních staveb se o přízeň poroty bude ucházet první etapa obchvatu Oslavičky, oprava havárie
mostu v Urbanově a velmi zdařilá rekonstrukce ulic Slavíčkova, Staňkova a Masarykova v Tel-

či,“ vyjmenoval radní pro majetek a finance Miroslav Houška
(KDU-ČSL).
Do kategorie Stavby občanské
vybavenosti kraj nominoval tělocvičnu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné ško-

ly v Ledči nad Sázavou a výstavbu dílen Hrotovická pro Střední
školu stavební Třebíč. O tom, jak
soutěž dopadla, se lidé dozví na
slavnostním vyhlášení výsledků
29. května v Městském divadle ve
Žďáru nad Sázavou.

Stavba Vysočiny 2006 – reprezentanti kraje
• přístavba tělocvičny Gymnázia,
Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou
– 47 milionů korun
– rozměry sportovní haly, komentátorské stanoviště, tribuna pro diváky, bezbariérový přístup pro tělesně handicapované, sociální zázemí
pro sportovce

• novostavba dílen Střední školy stavební Třebíč
– 13 milionů korun
– dvoulodní přízemní objekt se sedlovou střechou, architektonické řešení odpovídá charakteru okolních
budov stávajícího areálu
• obchvat Oslavičky
– 45 milionů korun

– první a druhá etapa stavby, přeložka silnice, zárubní betonová zeď
s pohledovou stranou z kamene,
meliorace, úprava křižovatky, opatření k ochraně obojživelníků
• ulice Masarykova, Staňkova a Slavíčkova Telč
– 52 milionů korun (spolupráce
s městem)

– nový kruhový objezd, oprava kanalizace a vodovodu, nové povrchy, výrazné zlepšení dopravní situace
• mosty Urbanov
– 12 milionů korun
– náročná demolice dvou mostů, vybudování nových, širších a opatřených chodníkem, oprava silnice

BRAMBORY, ZLATO VYSOČINY

Nová bramborářská sezona začala
Čtvrtý díl seriálu o nejtypičtější zemědělské plodině našeho kraje. Autorkou je předsedkyně Komise pro
brambory Okresní agrární komory
v Havlíčkově Brodě Marie Rasochová.
Projíždíte krajinou Vysočiny a uvidíte na polích dlouhé řádky. To jsou
bramborová pole a do dálky se táhnoucí řádky jsou hrůbky, do kterých
byly zasázeny sadbové hlízy, základ
letošní úrody brambor.
Co předcházelo takto upravené kultuře? Pěstitel brambor – malý nebo
velký – se o pole, kde bude pěstovat
brambory, stará pečlivě již od pod-



zimu – provede organické hnojení
(chlévským hnojem, kompostem nebo zaorá slámu), pole hluboko naorá, aby měly bramborové rostliny
dostatek kypré půdy pro tvorbu hlíz.
K tomu dnes pomáhá i separace půdy před sázením – odkameňování.
Cílem jsou nepoškozené, vyzrálé hlízy při podzimní sklizni.
Základem je sadba brambor – sadbové hlízy vypěstované specielní
technologii v uzavřených sadbových
oblastech s nízkým výskytem přenašečů virových chorob, během vegetace se provádí negativní výběry,
porosty i sklizené hlízy jsou kontro-

www.kr-vysocina.cz

lovány a certifikovány ÚKZÚZ. Hlavní oblast pro pěstování sadby brambor v České republice je náš region
Vysočina. Máme zde vhodné základní přírodní podmínky pro vypěstování biologicky hodnotné sadby – nižší
teploty a vyšší srážky během vegetace a lehčí půdy. Nezanedbatelná
je i tradice pěstování sadby brambor
na Vysočině, kterou současní sadbaři dále zdokonalují – zkouší nové odrůdy, zdravotní stav hlíz hodnotí metodou ELISA a fluorescencí, adjustace sadby je úředními návěskami,
expedice sadby je i v malém, pětikilovém balení.

Jak postupovat při výsadbě? Určitě
jste zvolili správnou odrůdu a máte
certifikovanou sadbu. Hlízy jsou narašené až naklíčené, pečlivý zahrádkář je i zakořenil. Je důležité je sázet
do půdy kypré a teplejší (8–10° C)
a dodržet pravidlo mělko sázet –
hluboko zaorat (pět až osm centimetrů pod úroveň záhonu a 20–25
centimetrů nahrnutá zemina). Druhá polovina dubna je pro výsadbu brambor na Vysočině optimální termín.
Pořekadlo Na svatého Marka (25. 4.)
brambor plná jamka, je právě aktuální.
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Lídr trhu očekává další růst hypoték

Certfikace dle norem EN 1176 - Maximální bezpečnost – Dlouhodobá životnost

Pro lepší kvalitu života v obci.
Chcete postavit či renovovat dětské hřiště, park, zahradu nebo potřebujete kompletní
dodávku městského mobiliáře? Obraťte se na nás. Spolupracujeme se špičkovými dodavateli
– německými ﬁrmami Richter Spielgerate GmbH a MWH OBJECT+DESIGN. Realizace provádíme
spolu se společností Zahradní architektura Tábor. Máme dostatek zkušeností a rádi pro vaši
obec zajistíme řešení na klíč v kvalitě, která přetrvá.

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

info@optimi.cz • optimibrno@quick.cz • www.optimi.eu
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MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!
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Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR
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SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL
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OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
mobil: 602 477 874
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ZASKLILI JSME PŘES 4 5 0 0 0 BALKONŮ!
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Kontakt: Ing. Jiří Slepička
Chýnovská 533, 390 02 Tábor
Tel. / Fax: 381 257 492, 606 744 745
e-mail: slepicka@zahradytabor.cz
www.zahradytabor.cz
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ZASKLENÍ LODŽIE

Kontakt: Mgr. Stanislav Janoštík
Tel.: 777 973 002, 606 100 500
e-mail.: stanislav.janostik@seznam.cz
www.hristerichter.cz
www.mestsky-mobiliar-mwh.cz
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Kde mohou o hypotéku zažádat?
V případě zájmu o některý z hypotečních produktů nebo jen
nezávaznou radu mohou navštívit kteroukoli pobočku České
spořitelny v kraji Vysočina, kde
se jim budou ochotně věnovat
kvalifikovaní odborníci.

¡ÐÕ

Jaké novinky chystáte pro klienty v letošním roce?
Budeme i nadále zjednodušovat a zr ychlovat celý proces
vyřízení hypotéky. V měsíci květnu pak klienti získají 50%
slevu z poplatku za vyřízení.

SC 71330/1

Čemu připisujete dlouhodobou úspěšnost České spořitelny
v oblasti hypoték?
Kromě zázemí silné mezinárodní finanční skupiny Erste Bank
připisujeme úspěch snaze vycházet maximální možnou měrou
vstříc našim klientům. Analyzujeme jejich potřeby i přání
a následně je zohledňujeme při tvorbě nových produktů.
S cílem zrychlit a zjednodušit celý proces vyřízení hypotéky
jsme v roce 2006 uvedli na trh ČS Hypotéku na počkání, která
klientům umožňuje uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru
v konkrétní výši již při první schůzce v bance a zcela bez
podkladů. Právě tento produkt získal ocenění Hypotéka roku
2006.

Podmínky bank se v některých parametrech liší jen málo.
Jaké konkrétní výhody nabízí Česká spořitelna?
Našim klientům poskytujeme bezplatně řadu služeb souvisejících s vyřízením hypotéky. Díky naší spolupráci s katastrálním úřadem si například sami zajistíme jménem klienta list
vlastnictví k nemovitosti, a to v průběhu celého procesu vyřizování hypotéky. V našich Hypotečních centrech rovněž nabízíme komplexní služby: od výběru nemovitosti a její koupě
po související právní servis prostřednictvím Realitní společnosti České spořitelny a jejích partnerů.

ÏÐ
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Jak si vede Česká spořitelna v kraji Vysočina? Korespondují
výsledky regionu s celostátními čísly?
Ano, také v kraji Vysočina se České spořitelně daří držet si
významný náskok před konkurencí. V roce 2006 jsme na
regionálním hypotečním trhu dosáhli tržního podílu 38,6 %
(zdroj: MMR) a poskytli celkem 902 hypoték pro občany
v celkovém objemu téměř 1,15 miliardy korun.

Jaký vývoj hypotečního trhu můžeme letos očekávat? Má
ještě hypoteční trh kam růst?
Potenciál k dalšímu růstu tady rozhodně je. Dokazují to již
čísla za leden, kdy Česká spořitelna zaznamenala meziroční
nárůst objemu poskytnutých hypoték o plných 87 %.
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V loňském roce poskytly banky hypoteční úvěry v celkové výši
více než sto miliard korun a zájem občanů o tento způsob
řešení bytové situace stále roste. O prognózách dalšího
vývoje i novinkách na hypotečním trhu jsme si povídali
s Petrem Kudrnou, ředitelem oblastní pobočky České spořitelny v Jihlavě. Právě Česká spořitelna s více než 35% podílem
na celkovém objemu poskytnutých hypoték pro občany totiž
jasně vévodí tuzemskému trhu.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 11. 5. 2007 OD 9.00 DO 15.30

v rámci krajského grantového schematu OPRLZ 3.3
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CHCETE MÍT
DOST PENĚZ

Starostové a ředitelé škol v malých obcích Vysočiny!
■ Obáváte se o budoucnost vaší školy?
■ Nevíte odkud začít s rozvojem obce?
přijďte na seminář

pro sebe i pro ostatní?

ve středu 2. května v 930

Staňte se úvěrovým poradcem
Proﬁreal a budete peníze
příjemně vydělávat i půjčovat.

Komunitní obec Bory, nositel projektu,
Vám pomůže najít řešení.

v sídle Kraje Vysočina
na Žižkově ulici v Jihlavě

Přihlášky a informace:

Zavolejte si 800 166 000 nebo
jděte na www.profireal.cz

www.bory.cz • tel.: 739 304 067
Tento projekt je spoluﬁnancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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Projekt „Obecní koordinátoři celoživotního vzdělávání“

VYSOČ I NA – NÁŠ DOM OV

Kraj Vysočina

Obce opět zabodovaly ve Zlatém erbu
Moravské Budějovice/Okříšky
(mar, jis) • Druhé a třetí místo. To
jsou skvělé výsledky obcí Vysočiny
v letošním ročníku soutěže Zlatý erb.
Moravské Budějovice příjemně překvapily už v krajském kole soutěže o nejlepší webovou
stránku města svou přehlednou
a uživatelsky příjemnou webovou
prezentací. Verdikt krajských porotců potvrdila i celorepubliková
komise soutěže. Mezi webovou
elitou se neztratila ani osvědče-

ná adresa www.okrisky.cz. V kategorii Nejlepší webová stránka
města letos porota Zlatým erbem
ocenila Jablonec nad Nisou, Moravské Budějovice jako nováček
mezi finalisty, hájící barvy Vysočiny, si odvezly krásné druhé
místo a zvláštní cenu společnosti
Microsoft v kategorii měst.

Dalším úspěchem je třetí místo v kategorii o nejlepší webové
stránky obcí. Obec Okříšky si odváží třetí místo a stejně jako Moravské Budějovice zvláštní cenu
společnosti Microsoft. Celorepublikovým vítězem kategorie nejlepší webová stránka obcí je obec
Kondrac. „Okříšky se stávají pravidelným sběratelem ocenění krajské i celorepublikové komise. Jsou
obecně považovány za přirozenou
autoritu mezi skupinou stejně velkých a aktivních obcí, zejména
v oblasti informačních technologií je zřejmé jejich dominantní po-

stavení. Na svých internetových
stránkách kladou Okříšky velký
důraz na službu občanům, přehlednost webu a dodržování zákonem uložených povinností ve
vztahu ke zveřejňování informací,“ řekl Petr Pavlinec, předseda
krajské poroty Zlatý erb a šéf krajského odboru informatiky.
Do Zlatého erbu, jehož cílem je
podpořit rozvoj internetových služeb na městech a obcích, se letos
přihlásilo 527 obcí. Bylo to o 12
procent více než loni. Do celostátního finále postoupili vítězové
krajských kol.
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Deska připomíná lidové
soudy padesátých let

Zavináč má Dohnal

Okříšky a Moravské Budějovice – novopečení majitelé zvláštní ceny společnosti Microsoft. Foto www.isss.cz

Hradec Králové (jis, kid) • Bývalý hejtman Vysočiny a současný prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR František Dohnal získal prestižní ocenění Český zavináč za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní i regionální úrovni.
Ocenění bylo součástí slavnostního setkání v předvečer zahájení mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě 2007 v Hradci Králové. Sdružení Český zavináč se rozhodlo ocenit Františka Dohnala
za úsilí, se kterým se věnoval budování informační společnosti, a to prakticky ve všech funkcích, které v posledních letech zastával – nejprve jako starosta města Jihlavy, poté předseda Svazu měst a obcí ČR, následně
jako hejtman kraje Vysočina a v současné době jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Nepřehlédnutelná je také jeho práce v programovém výboru konference ISSS po celou dobu jejího trvání a další aktivity, při nichž zastupoval ČR například v Kongresu místních a regionálních
orgánů Rady Evropy nebo ve Výboru regionů EU.

Firma získala eurodotaci
Telč (jak) • Telčské Kamenosochařství Dvořák a syn pracuje od
dubna oficiálně v novém provozu.
Získalo na něj evropské peníze.
Kamenosochařství navázalo v 90.
letech na tradici rodinné firmy.
Zakladateli – dědečkovi dnešního
majitele jej v padesátých letech
znárodnili komunisté. Syn zakladatele podnik v roce 1989 obno-

vil. „Krok otce na počátku 90.
let byl určitě odvážný. Ale pracovat v prostorách, které před 60 lety vybudoval děda, nešlo do nekonečna. Aby firma obstála v náročné konkurenci, bylo nezbytné
vybudovat novou provozovnu,“
vzpomíná Zdeněk Dvořák mladší.
Dvořákovi sami vykoupili v menší průmyslové zóně pozemky od

vlastníků a přivedli sem nezbytnou infrastrukturu.
Nový areál na více než dvou
hektarech zde vyrostl během posledních tří let. „Když někdo podniká a ještě rozšiřuje výrobu, je
to vždy dobře,“ řekl při otevření
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil
(ODS) a dodal: „Pokud navíc dokáže získat pro rozvoj firmy pe-

níze z evropských fondů, jako tomu bylo v tomto případě, tím lépe. Pan Dvořák využil Společný
regionální operační program –
grantové schéma podporující malé a střední podnikatele a získal
z něho nemalou částku pro rozvoj firmy. Dokázal tak, že na tyto
peníze lze dosáhnout. Chce to jen
cílevědomost a houževnatost.“

Ledeč nad Sázavou (jak) • Pamětní deska obětem komunistických
lidových soudů z padesátých let přibyla na budově Husova sboru
v Ledči nad Sázavou. Soud v Ledči sice sídlil v budově dnešní radnice, zastupitelé umístění desky na její budově neschválili.

Malé školy mohou přispět
k celoživotnímu vzdělávání
Bory (eco) • Mladí, vzdělaní venkované, absolventi vysokých škol,
maminky po mateřské a všichni,
kdo mají zájem o rozvoj života na
venkově, dnes mají na Vysočině
možnost zapojit se do vzdělávacího programu Obecní koordinátoři celoživotního vzdělávání, jehož nositelem je obec Bory a který se právě rozbíhá.
Vyvinutý program bude na přelomu letošního roku pilotně vyzkoušen v kraji Vysočina jako
střednědobý profesní kurz a je
akreditován na MŠMT. Koordinátoři v programu získají informace a zkušenosti pro založení
a rozvoj komunitní školy ve své
obci a následný rozvoj vesnice.

Komunitní školy s celoživotním
vzděláváním jsou nejen přirozenými centry obcí, je to i cesta, jak
malotřídní školu v obci udržet.
Podmínkou je schopnost dohody mezi zemědělci, venkovskými podnikateli a veřejnou sférou
– zejména zastupitelstvy, ke které mají obecní koordinátoři přispívat.
Aktivní podporu hnutí venkovských komunitních škol přislíbila při své návštěvě v Borech i ministryně školství Dana Kuchtová.
Veškeré informace o programu
lze získat na www.bory.cz, úvodní seminář k zapojení obcí a škol
se koná v sídle kraje Vysočina
2. května.

VELIKONOCE NA VYSOČINĚ

Lidé uchovávají staré zvyky i křesťanskou tradici
Zboží/Pohleď (jiv, kid) • Prastaré obyčeje, prosté
jarní jídlo a tichá vzpomínka na obětování pro
druhé. I takové Velikonoce se dají v našem kraji
najít, jen je třeba je hledat v malých obcích.
Tradiční pašijové hry pod širým nebem ve Žďáru nad Sázavou se zúčastnilo asi 250 ochotníků z tamní farnosti. Slavné žďárské pašije sehráli už pošesté, ten-

tokrát za přihlížení více než 6000
diváků.
Ve Zboží na Havlíčkobrodsku například ani komunistické běsnění
nikdy nepřerušilo tradici dětské-

ho řehtání, které nahrazuje o velikonočním víkendu zvony, co odletěly do Říma. Kluci ze vsi řehtají
od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty každý rok. Zbožskou raritou je
stará zelená řehtačka, kterou nosí
vždy dva nejváženější hoši a její
stáří si v obci nikdo netroufá odhadnout. Dnešní osmdesátníci tvrdí, že vypadala staře už v době,
kdy s ní chodili řehtat oni.

Na skanzenu Michalův statek
v nedaleké Pohledi připomněla
téměř zapomenuté tradice výstava Staročeské Velikonoce na Michalově statku. Program zpestřil
svým vystoupením folklorní soubor Škubánek ze Světlé nad Sázavou. Děti v krojích předvedly zvyky venkovského lidu před
200 lety od Smrtné neděle až po
Velikonoční pondělí. Na statku

bylo možné vidět ukázky zdobení kraslic, pečení vizovického pečiva, pletení pomlázek a také šití
krojovaných panenek.
Do české databanky rekordů se
dostalo několik set dětí z pěti obcí Podoubraví. Navázaly 6900

stuh tak, že výslednou více než
šestikilometrovou pentlí mohly
propojit Jeřišno, Čečkovice, Maleč, Vísku a Novou Ves u Chotěboře. Výtěžek z nákupu stuh putoval na konto sbírky Pomozte
dětem.

Žďárské pašije představují mysteriózní zážitek nejsilnějšího příběhu v dějinách lidstva.

Starosta Pohledi a organizátor výstavy Jindřich Holub
představuje velikonoční stůl tak, jak vypadal na
Vysočině před 200 lety.

Vynášení smrti ze vsi – malebný zvyk v podání souboru Škubánek.



Zelená řehtačka – klukovská svátost, předávaná ve
Zboží z generace na generaci. Fota: Jiří Víšek

www.kr-vysocina.cz

S kilometry pentlí se děti pěkně nachodily. Fota: Luboš Pavlíček
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NAŠE TIPY

Náměšť nad Oslavou (kid) •
Skladby věhlasných autorů
ze sbírek Jindřicha Viléma
Haugwitze z Náměště nad
Oslavou v podání francouzského souboru autentických
dechových nástrojů Ensemble PhilidOr. Tak vypadá unikátní CD, které má za sebou
dubnové slavnostní představení. Francouzští hudebníci
nahráli skladby J. Haydna,
V. Havla, F. Braňky, W. A. Mozarta, Fr. Kramáře a Antonia
Salieriho loni přímo v náměšťském zámku. Na dubnové slavnosti uvedli disk
do života mimo dalších také
generální ředitel Národního památkového ústavu
Pavel Jerie a náměstkyně
hejtmana Marie Černá (na
snímku).

Ve sbírkách byl poklad

3. květen
Cesty za poznáním, setkání
s Květou Fialovou, sál Kulturních
zařízení města, Počátky, 18.00

6. květen
Hudební slavnosti, koncert Zuzany Stírské a Gospel Time-Praha, kostel sv. Jana Křtitele, Rokytnice nad Rokytnou, 18.00

7. květen
Stamicovy slavnosti – Kytara
v průběhu staletí, kostel Sv. Vojtěcha, Havlíčkův Brod, 19.00

9. květen
Hana a Petr Ulrychovi & Javory, Národní dům, Třebíč, 19.00

12. květen
Hudební slavnosti, koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, Přibyslav, 19.30

Slavnosti slibují
dobrou zábavu
Žirovnice (miš) • Tradiční městské Slavnosti žirovnického jednorožce letos slibují dobrou zábavu.
Na programu jsou kromě osvědčených šermířů také žongléři, dobová
hudba či večerní ohňová šou. Slavnosti, které jsou 19. května, začínají už ve 13.30 průvodem městem. Celý areál hradu až do 20.00
pak obsadí dobová řemesla, trh,
vystoupení šermířských skupin,
loutkové divadlo a desítky dalších
atrakcí. Ve 20.00 v přírodním amfiteátru začíná koncert skupin Přístav a Poutníci a krátce před 22.00
den završí ohňová šou na hrázi
Hutního rybníka. Lidé mohou navštívit i věštírnu, stylovou čajovnu
nebo zámecké expozice.
INZERCE

15. květen
Kinematovlak, v doprovodném
výstavním voze je nainstalována výstava s tematikou železnice, vlakové nádraží, Nové Město
na Moravě
Drahouškové, divadelní představení, Jana Paulová a Pavel
Zedníček, Městské divadlo, Pelhřimov, 19.30

16. květen
Vystoupení novoměstských mažoretek, kulturní dům, Nové
Město na Moravě

18. květen
New Orchestra Dream, Štěpán
Smetáček a Tonya Graves, Havlíčkův Brod, Klub Čechovka, 20.00

19. květen
Velká cena Vysočiny v kolové,
školní tělocvična, Bory, 15.00
Pochod Počátky – Telč, ZŠ Otokara Březiny, Počátky, 7.30
Slavnostní koncert ZUŠ Jana
Štursy, kulturní dům, Nové Město na Moravě
Slavnosti žirovnického jednorožce, městské slavnosti: kejklíři, šermíři, divadla, hudba, trhovci
a další doprovodný program, zámek, Žirovnice, 13.30

21. květen
Vernisáž výstavy fotografa Valeše, výstavní síň Klubu kultury, Velká Bíteš, 17.00

25. květen
1 + 1 = 3, divadelní představení ochotnického divadelního spolku J. K. Tyl, kino, Počátky

26. květen
Den přírody, ukázky chovatelství, včelařství, zemědělské techniky, rybářství a další činnosti
související s přírodou, celý den
program, Valchovská alej, Počátky, 9:00

Hasiči olympiádu zvládli

Výběr dovolené
v autobusu

Adelaide, Pacov (kid) • Pacovští hasiči se nevrátili ze Světových policejních a hasičských her v australském
Adelaide s prázdnou.
Her se zúčastnilo 18.000 policistů
a hasičů z 57 zemí. Česká výprava
měla 70 členů, z toho 20 hasičů a 50
policistů. Soutěžili v 64 disciplínách,
členěných na věkové kategorie.
Hasičská výprava přivezla pět zlatých, pět stříbrných a šest bronzových medailí. Dále obsadila tři čtvrtá místa a jedno páté. Spolu s policisty tam Česká republika obsadila osmé místo. Kraj podpořil cestu
pacovských hasičů částkou 20.000
korun a vybavil je i stylovým oblečením. „Hasiči z Pacova sice přímo
žádný kov nezískali, jejich výsledky
jsou ale v celkovém hodnocení vidět. Takové hry jsou skvělou ukázkou týmové práce, která je v činnosti
našeho záchranného systému nejdůležitější,“ shrnul náměstek hejtmana
Pavel Hájek (ODS).

Plánujete dovolenou a nevíte, zda
volit raději kulturu a památky, nebo aktivní pohyb v přírodě? Netrapte se zbytečným rozhodováním. V Olomouckém kraji, který
tvoří turistické regiony Střední Morava a Jeseníky, můžete mít všechno! Na své si přijdou milovníci
hor, přírody, cykloturistiky, kulturních akcí, folklóru i památek. Pro
ty, kteří mají rádi historii, jsou otevřeny brány hradů, zámků a muzeí. Sportovcům se nabízí bohatá síť cyklotras, turistických stezek
a v zimě množství sjezdovek. Odpočinek skýtají vyhlášená lázeňská
centra. To nejlepší z Olomouckého
kraje i podrobné informace najdete
na www.strednimorava-tourism.cz
a www.jeseniky-tourism.cz. Pobyt
v Olomouckém kraji Vám usnadní i turistická slevová karta Olomouc region Card, která svým držitelům nabízí vstupy zdarma nebo
atraktivní slevy na 170 místech celého kraje. Podrobnosti získáte na
www.olomoucregioncard.cz. Nyní máte navíc jedinečnou příležitost navštívit v Jihlavě, na Masarykově náměstí ve dnech 28. – 30. 5.
pojízdné informační centrum InfoBUS a projít se regiony Střední
Morava a Jeseníky. Obdržíte zdarma turistické brožury a mapy, čeká vás kvalifikovaný personál, dárek, videoprojekce a mnoho zajímavých informací. Podrobnosti
najdete na www.infobus-ok.cz. (pr)

V místě zvaném
„V Žižkovnách“ blízko Horní
Dubenky byly
(viz 1. taj.) z různých
dob včetně římské z roku
82 před n.letopočtem. Asi
3 km severozápadně stál
hrad Janštejn
(dokončení v 2. taj.).

27. květen
Hudební slavnosti, koncert Zuzany Stirské a Gospel Time – Praha a Smíšeného pěveckého sboru Doubravan, kostel sv. Jakuba,
Chotěboř, 16.00
Louka plná orchidejí, prezentace chráněného území Na Podlesích mezi obcemi Kněžice, Brodce a Opatov, jedinečná příležitost
uvidět mokřadní louku s desítkami vstavačů – prstnatců májových, Kněžice, 10.00

Jaguár
americký

Černý kůň

Japonský
budhistický
klášter

Rumištní
rostlina

Dietlova
hrdinka

Osobní
zájmeno

Svazek
obilí

Osahat

Býv. jugoslávský politik

Stolní
desková
hra

Taktoměr

Bývalá
mládežnická
zkratka

Část těla

Bod v džudu

1. tajenka
Velikán
Hrdinka
povídky B.
Němcové

Maďarské
jezero

Povel psovi
Chobotnatec

Jm. Baarové

Švédská
hudební
skupina

Golfový
výraz

Iniciály
režiséra
Lipského

Název
římské
padesátky

Král
ptactva

Okresní zdrav.
poj. (zkr.)

Odsouvání
hlásky na
konci slova

26. a 27. květen
Hodokvas na Roštejně, O nevydařeném honu na muflona, hrad
Roštejn, 10.00

Autor:
Rich

Spojka

Zn. fotograf.
objektivu

Germánský
kmen

Křeč škubavá (med.)

Nouze

Kmen, rod
(ve Skotsku)

SPZ okresu
Brno-venkov

Dezinfekční
prostředek

Egyptský bůh
stvořitel

Největší morav.
rybník (296 ha)

Soubor
předmětů

Ohradník

Vzorec nitridu niobu

Severští
paroháči

Bedrník

Ocelot

Maniok

Patřící
Otovi

Egyptský
bůh slunce

Violoncello

Anglická
číslovka (1)

Škubání
v obličeji

Biblická
postava

Část obce
Neveklov

Název
nosovky

Předložka

2. tajenka

Pomůcky:
Dělit na
části (ostrým
předmětem)

Sídlo
v USA

Spojka

Inez; onza; NbN;
Skopar; tera; Tisem

28. květen
Absolventský koncert žáků ZUŠ,
synagoga, Třešť, 18.00

INZERCE

BONUS!

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

Po předložení inzerátu obdržíte
DÁREK v InfoBUSu

Hudební slavnosti, koncert skupiny Javory a dětí ze ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, zámek, Jaroměřice nad Rokytnou, 19.00
Concentus Moraviae, Mezinárodní hudební festival 13 měst,
slavnostní zahajovací koncert, Kamenný sál zámku, Třebíč, 19.30

Navštivte originální
turistický

v Jihlavě
∙
∙
∙
∙

28.–30. 5. 2007,10.00–18.00 hod.
na Masarykově nám., u morového sloupu

TIPY na dovolenou, výlety
ZDARMA turistické brožury a mapy
VIDEOprojekce
DÁREK

více na www.infobus-ok.cz



Jihlava: koncert legendární
trampské kapely Hop Trop

Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií.

www.kr-vysocina.cz

SC 71322/1

31. květen

Správné znění tajenky zašlete
na adresu redakce do 15.
května. Tři vylosovaní obdrží
zajímavé ceny. Můžete využít i emailovou adresu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla:
Jihlava byla od roku 1420
Královské horní město.
Výherci z minulého čísla: I. Kudová, Sedliště-Jimramov, S.
Bergerová, Náměšť nad Oslavou a V. Bříza, Ždírec nad
Doubravou získali psací soupravu, létající talíř a speciální
náramek z Vysočiny.

Jihlava (kid) • Legendární trampská skupina Hop Trop opět zahraje v Jihlavě. Trio vystoupí v pondělí 21. května v Divadle Na Kopečku v 19.00. Vstupenky tradičně prodává Knihkupectví Jitka,
v Komenského ulici v Jihlavě.
Pořádající agentura Sampaj slibuje, že v průběhu večera budou
vstupenky slosovány o zajímavé
ceny.



SP ORT

Kraj Vysočina

Hejtman běhal v Jeníkově

S Jarmilou Kratochvílovou dohlížela na start také Dana Zátopková.

Golčův Jeníkov (hil) • Mezi stovkami závodníků tradičního Běhu městem Jarmily Kratochvílové tradičně nechyběl
hejtman Miloš Vystrčil. Kraj

Vysočina je také partnerem závodu, který zahajuje Český běžecký pohár. V pořadí už třiadvacátý ročník patnáctikilometrového závodu vyhráli Polák Ar-
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Možnost proběhnout se městem si nenechali ujít starosta Golčova Jeníkova
Pavel Kopecký, starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová a hejtman Miloš
Vystrčil. Fota: Luboš Pavlíček

tur Blasinski a Jana Klimešová
z USK Praha. Vedle profesionálních běžců si v Golčově Jeníkově dávají dostaveníčko také stov-

ky amatérů. Letos na ně kromě
Jarmily Kratochvílové dohlížela
také česká atletická legenda Dana Zátopková.

Meziříčský curling úspěšný
Praha, Velké Meziříčí (hil) •
I bez dvou nemocných opor Idy
Juřicové a Petra Oppenauera se
dařilo velkomeziříčských curlerům na Národním turnaji družstev v Praze. Družstvu HSC Velké Meziříčí ve složení Petr Gottlieb, Michaela Charvátová, Jan
Coufal, Bohumír Dvořák a Luboš Vaverka se podařilo obsadit
druhé místo v curlingu zdravotně
postižených.
Hned v prvním zápase se velkomeziříčští borci utkali s mistry České republiky ze SC JÚ
Praha. Zápas hraný ve skupině
a zkrácený na čtyři endy měl velmi dobrou úroveň a soupeř přetáhl vítězství na svoji stranu předposledním kamenem celé série

a zvítězil v poměru 3:1. Ve druhém duelu nastoupil na led Luboš
Vaverka místo Bohumíra Dvořáka a i on svoji příležitost nezahodil a pomohl celému týmu prodloužit neporazitelnost s rivalem
ze SK Kociánka Brno B. Soupeř
však srdnatě bojoval do posledního kamene, a ačkoli si kvarteto velkomeziříčských tak trošku
hrálo s ohněm v posledním endu, postupové vítězství v poměru 4:3 si zkušeně pohlídalo. V totožném čase však došlo na sousední dráze k velkému překvapení, když A družstvo SK Kociánka
Brno dokázalo remizovat s družstvem SK Nové Město nad Metují, a postoupilo tak ze skupiny
z prvního místa. Postup do finále

Stručná pravidla curlingu zdravotně postižených:
Úkolem hráčů je dopravit šestnáctikilogramový žulový kámen odhozem na vzdálenost cca 30 metrů s takovou přesností, aby například
odstranil z ledu kámen soupeřův nebo se zastavil na místě přesně určeném. Zdravý curler má k dispozici několikametrový úsek, který používá k rozjezdu po ledě před vypuštěním kamene a jeho nepřesnost
vylaďují metaři, kteří košťaty upraví dráhu žulového kolosu. Vozíčkáři
nemetou a z logického důvodu vyhazují kámen z místa a mohou být
pouze jištěni spoluhráčem.
nebyl nikterak lehkou záležitostí, přesto tým HSC Velké Meziříčí potvrdil, že patří mezi nejlepší a nenechal nikoho z diváků na
pochybách o tom, kdo bude bojovat ve finále národního turnaje.
Souboj nejlepších se hrál na plných šest endů. Od začátku do
vyhození posledního kamene si

byl zkušený tým z Vysočiny vědom toho, že přijel na národní závody bez dvou reprezentantů, nechyběl respekt ze soupeřů, kteří mají stále nesrovnatelně lepší
podmínky pro přípravu, ale příkladná herní kázeň nakonec vynesla týmu druhé místo v celkovém pořadí.

Elvisu se doma skvěle dařilo
Jihlava (hil) • Zlatou úrodu sklízeli reprezentaci rockenrolového klubu Elvis Jihlava na Poháru Vysočiny – Vlaštovka. Soutěž byla vypsaná pro kategorie
děti, žáci, junioři, kategorie C,
dívčí formace děti a dívčí formace smíšený věk. Jihlavské páry
a formace dokázaly ve třech kategoriích vyhrát a ve finálových
kláních měly celkem šestinásobné zastoupení.
V kategorii děti se přes opravné kolo probojoval do finále pár
Valenta Dušan a Plánková Tereza,
kde si své postavení vylepšil a jen
těsně skončil na nevděčném čtvrtém, bramborovém místě. Žákovskou kategorii suverénně ovládli
domácí Jan Fatr a Aneta Valentová, když vyhráli základní i semifinálové kolo a ve finále nenechali nikoho na pochybách, že zlatá
medaile patří jen jim. Kategorie C
byla domácími nejpočetněji obsazená, neboť hned pět párů usilovalo o co nejlepší výsledek. Přímý postup si vybojoval pár Jakub Brodina a Aneta Kristková a ostatní museli absolvovat
opravné kolo. Zde skončily závody pro pár Ondřej Hlávka a Petra Frühaufová, kteří celkově obsadili třinácté místo a jenom tím
nejtěsnějším rozdílem se nepodařilo probojovat do finále páru Pavel Novotný a Kristýna Krausová,
když v opravném kole skončili jako první nepostupující pár. Elvis
měl takto trojí finálové zastoupení. Páry Filip Píša a Zuzka Javůrková stejně jako Jakub Brodina
a Aneta Kristková po drobné chybičce ve finálové sestavě skončili
na pátém respektive šestém mís-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 30. května 2007
sídlo kraje Vysočina
Žižkova 57, Jihlava

VYSOČINA V POHYBU
9.00 Slavnostní zahájení sportovního Dne
otevřených dveří za účasti mladých sportovců
9.15 Hra v kostky – výtěžek bude věnován
ve prospěch denního stacionáře Petrklíč,
Ledeč nad Sázavou
9.45, 10.45, 12.10 Aktivní sportovní hodina
pro náctileté, hodinu plnou step aerobiku
připravilo Sportovně relaxační centrum
Fanatic Havlíčkův Brod a tréninkovou hodinu
fotbalu sestavilo FC Vysočina Jihlava
10.00 Zahájení šachových exhibičních turnajů
za účasti mistryně Evy Kulované
13.00, 14.00 Čas pro aktivní odpočinek starších
a pokročilých v režii klientů Domova pro
seniory Velké Meziříčí a Domova důchodců
Onšov
13.15, 14.15, 15.15 Sportovní a hudební exhibice
hudební produkci zajišťuje Jazzová skupina
ZUŠ Jihlava pod vedením Karla Kašpara,
v exhibičních ukázkách představíme umění
mistryň ve sportovním aerobicu SRC Fanatic
Havlíčkův Brod pod vedením Roberta
Mrkvičky, juniorských fotbalových nadějí
FC Vysočina Jihlava pod vedením trenéra
Lumíra Fisese, umění juda předvede klub juda
Sokol Jihlava pod vedením trenéra Jaroslava
Wasserbauera, taneční vystoupení skupiny
HOTCH POTCH Evy Terezy Zmrhalové.

Přijďte se podívat, protáhnout si své tělo,
inspirovat se a poznat běžné i netradiční
sporty.
PŘIPRAVUJEME:
celodenní chutné občerstvení – zajišťuje Střední
škola obchodu a služeb Jihlava
originální sportovní výstavu
řadu celodenních sportovních aktivit
(zahradní kroket, cvičení na zdravotních míčích,
stolní hry, základy petanque a další)
Celý den je možno si prohlédnout sídlo kraje
Vysočina, připraven je i odborný výklad průvodce.

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Tour začne v Novém Městě

Na domácí půdě podávali jihlavští tanečníci mimořádné výkony. Foto: archiv pořadatele

tě. V celku s přehledem vyhráli
Zdeněk Beneš a Lucka Sobotková. Dívčí formace s názvem Devils podala velmi dobrý výkon,
a tak porota měla jednoduchou

práci s určením vítěze této kategorie a děvčata tak doplnila medailovou sbírku o třetí zlato.
Pro pořádající klub závody dopadly velmi dobře i organizačně

a klub se již připravuje na organizování třetího ročníku Světového
poháru v akrobatického rokenrolu, který proběhne 5. května ve
sportovní hale E. Rošického.

Nové Město na Moravě (hil) •
Také druhý ročník Tour de Ski by
měl začít v Novém Městě na Moravě. Navrhla to kalendářní komise Mezinárodní lyžařské federace (FIS) na svém zasedání
ve Val di Fieme. Definitivní rozhodnutí o termínu závodů Světového poháru a Tour de Ski padne v červnu. Seriál závodů, který
je součástí Světového poháru, by
se měl v Novém Městě na Moravě běžet na konci prosince letošního roku. Oba závody se poběží volnou technikou. Nové Měs-

to přišlo o premiérový start Tour
v loňském roce kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám. Pokud letos vše dobře dopadne, tak
se po závodech v Novém Městě
celý lyžařský peloton přestěhuje do Mnichova, kde jsou závody naplánovány na 30. prosince.
Tour by pak mělo pokračovat 1.
a 2. ledna v Oberstdorfu. Italská
část začne 4. ledna v Asiagu a 5.
a 6. ledna jsou na programu závěrečné dva závody ve Val di Fiemme. Cíl čeká lyžaře opět po stoupání na sjezdovce Cermis.
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