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Havarijní stav

Pomoc kardiakům

Prapor hasičům

Stát se může podílet na
vyřešení neutěšených
prostor meziříčského
domova důchodců.

Kraj vybavil sanitky
i vrtulník přístrojem,
který pomáhá
pacientům při
infarktech.
strana 3

Dobrovolní hasiči
z Vysočiny volili své
krajské vedení pod
zbrusu novou zástavou.

strana 2

STALO SE

SVĚTLÁ VYSTAVOVALA
Velké Meziříčí (jak) • Hotelová škola Světlá ve Velkém Meziříčí
ožila v květnu už 30. ročníkem tradičního Gastrodne. Příchozí mohli vidět slavnostní tabule, výrobky
cukrářské a studené kuchyně, barmanské soutěže, trojboj číšníků.
Svou prezentaci předvedli i hosté ze spřátelené školy v San Benedettu del Tronto v Itálii. Na snímku
hejtman Miloš Vystrčil (ODS) naslouchá výkladu zástupkyně ředitelky školy Marie Paľovové.
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Anketě letos kraloval Brod
Vysočina (kid) • Letošní
ročník krajské ankety
Zlatá jeřabina ovládnul
Havlíčkův Brod. V obou
kategoriích veřejného
hlasování o nejzajímavější počin roku v oblasti
kultury a památkové
péče zvítězily havlíčkobrodské akce.

V kategorii Kulturní aktivita nejvíce hlasů získaly havlíčkobrodské Stamicovy slavnosti, v kategorii Péče o kulturní dědictví pak
počítačový model Smetanova náměstí z dílny studentů tamní stavební průmyslovky.
(Pokračování na str. 7)

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Na Vysočině jistě žije v populaci stejné procento výjimečně nadaných dětí stejně jako jinde. Ale zatím tyto děti neumíme najít a ani s nimi neumíme pracovat. Nový školský zákon dává příležitost školám vypracovat pro
nadané děti individuální studijní plán, ušitý na míru jejich talentu. Dokonce na něj škola obdrží státní dotaci. Přesto byly v roce 2006 evidovány na
550 základních a středních školách na Vysočině pouze čtyři výjimečně nadané děti. Problém je v tom, že o tomto systému zatím nic nevědí ani školy, ani rodiče. Podle zákona je jedinou institucí, která může diagnostikovat výjimečně nadané dítě, pedagogicko psychologická poradna. Ta vydá písemné osvědčení o talentu dítěte rodičům, ti ho předají škole. Škola
společně s rodiči vypracuje individuální studijní program pro dítě s cílem co nejvíce jeho talent rozvíjet. Zákon již bohužel neříká, jak má
rozvoj dítěte vypadat, a proto velmi záleží
na ochotě a možnostech školy, jaká speciální studijní témata připraví. Pomoc nadanému dítěti může
spočívat
v přeřazení žáka v některém vyučovacím
předmětu do vyššího ročníku, v mimořádných seminářích
nebo konzultacích a v zapojení do
některých soutěží. Možností je celá řada. Ale stále zbývá to nejdůležitější – včas takové dítě najít.
A tak doporučuji rodičům: pokud máte doma takové dítě,
nebojte se, zajděte s ním
do nejbližší pedagogicko
psychologické poradny a domluvte se se
školou, jak jeho talent rozvíjet. Poradny najdete ve
všech okresních
městech a paní
psycholožky na
vás určitě budou
hodné.
Martina
Matějková
radní

Alena Konrádová a Květoslava Kubátová z občanského sdružení Jan Václav Stamic přebírají cenu pro vítěze. Foto: Luboš Pavlíček

Děti musí být na silnici vidět
Vysočina (kid) • Děti ze školek na Vysočině
získaly od ministerstva dopravy více než tisícovku
reflexních vest, podobné dostal i jejich doprovod.
Kromě toho, že používání reflexních vest v hustém městském provozu radí zdravý rozum, učitelkám je výslovně přikazuje i zákon o silničním provozu. Z průzkumu v mateřských
školách přitom vyplynulo, že asi
95 procent z nich vestu vůbec
nepoužívá.
„V době, kdy mají všechna jedoucí auta při jízdě povinnost
svítit, je na druhé straně otupeno vnímání řidičů vůči všemu, co nesvítí nebo na sebe dostatečně zřetelně neupozorňuje. Malé dítě, ještě navíc v tma-

vém oblečení, je pro řidiče téměř
neviditelné. Mnohdy vzdálenost,
na kterou dítě rozezná, již řidiči neumožňuje bezpečný manévr k odvrácení střetu,“ řekl Miroslav Olšan z krajského odboru
dopravy.
Pro zvýšení bezpečnosti nejmenších účastníků dopravy krajský
úřad také pomůže organizovat
školící kurzy pro ředitelky a učitelky mateřských škol k bezpečnému doprovodu dětí v silnič- Viditelnost dětí je odlišná na první pohled. Foto: archiv
ním provozu a k výuce základů ci svůj pobyt venku a vycházky v současné době modernizovat
dopravní výchovy ve školkách. zaměřit na dětská dopravní hřiš- a která jsou pro ně vybavována
Předškoláci budou rovněž mo- tě, která pomáhá kraj Vysočina šlapacími autíčky.

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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Dodavatel je pod přísnou kontrolou
Jihlava (kid) • Konec
července. Tento termín
dokončení rekonstrukce silnice z Jihlavy
do Příseky nikdo
v květnu nezpochybnil.
Práci za bezmála 140
milionů korun dodavatelská firma dokončí.
Vyplynulo to z květnového kontrolního dne
na stavbě.

Firmu sleduje kraj, starostové i veřejnost

„Harmonogram, zveřejněný na
krajských webových stránkách,
dodavatel plní. Co slíbil, to zatím plní,“ komentoval výsledky
přímo na místě náměstek hejtmana pro dopravu Václav Kodet
(KDU-ČSL).
Brněnská firma D.I.S., která je
dodavatelem stavby, měla celkovou opravu čtyř kilometrů silnice
dokončit loni v listopadu. Letošní
červenec je náhradním termínem
a stojí na něm zejména vyplacení
evropské dotace, která má pokrýt
asi 75 procent nákladů stavby.
Kontrolního dne se zúčastnili
i představitelé obcí Puklice a Brtnice, kterých se velmi citelně dotýká provoz na objížďce. V Puklicích dokonce hrozilo přerušení
stavby vodovodu, to se nakonec
ve spolupráci s krajem podařilo
odvrátit.
Náměstek hejtmana Václav Kodet
a starostka Brtnice Marie Kružíková si
opravovaný úsek důkladně prošli.
Foto: archiv kraje

Podpora turistiky dostane
zřejmě novou podobu
Vysočina (kid) • Krajské zastu- nemůže – typicky například vypitele čeká hlasování o notvářet balíčky za podpory ubyvé příspěvkové organizaci,
tovacích zařízení a komerčkterou chce založit na
ních sportovních středisek.
podporu cestovního ruTakové činnosti totiž hrachu. Měla by začít praconičí s podnikáním a přitom
vat už od července.
je není schopen poskytnout
Organizace převezme
běžný komerční sektor.
některou práci krajskéKrajské oddělení cesho oddělení cestovnítovního ruchu se buho ruchu a navíc se bude
de zabývat vytvářením
moci v oboru věnovat i činstrategií a samozřejmě
nostem, které krajský úřad dělat
grantovou politikou.

Pečovatelským službám
mají pomoci hlavně obce
Vysočina (kid) • Pečovatelské
služby, které provozují obce či neziskovky, dostanou od kraje dotaci ve výši 20.000 korun na jeden
pracovní úvazek. V květnu o tom
rozhodli krajští zastupitelé s tím,
že obce mají na svém území samy
zmapovat a určit rozsah a poptávku po takových službách.
„Bude nutné, aby se obce problematikou financování pečovatelských služeb vážně zabývaly. Právě ony totiž nejlépe vědí,
co a v jaké šíři jejich občané potřebují,“ vysvětlil krajský radní
pro sociální věci Jiří Vondráček
(KDU-ČSL).
Ve financování sociálních služeb totiž od letoška došlo k dramatickým změnám. Klienti dostávají na jejich nákup sociální dávku a je na nich, od koho a v jakém
rozsahu službu nakoupí. Zároveň
s tím stát radikálně snížil financování služeb ze svého rozpočtu.
V případě pečovatelských služeb má financování ještě složitější podobu. Až do roku 2006 byli její poskytovatelé rozděleni do
dvou skupin – na obecní a provozované neziskovkami. Neziskovky měly přístup ke státním dotací, obce ne. V praxi to znamená,

že obce dotovaly své pečovatelské služby asi 65 procenty jejich
nákladů. Přispívaly ale i službám,
provozovaných nestátními neziskovými organizacemi na svém
území, a to asi 37 procenty. Kraj
tuto nesrovnalost částečně vyrovnával tím, že obecním službám
přispíval částkou 50.000 na jeden
pracovní úvazek.
Letos sice ministerstvo umožnilo požádat o státní dotaci oběma
typům zařízení, rozhodně ji ale
nepřidělilo všem a navíc i úspěšným žadatelů dalo výrazně nižší částky.
Krajští zastupitelé učiněným rozhodnutím o dotaci zároveň vyzývají, aby na obcích zvážili rozsah
pečovatelských služeb a jednali
o dalších podmínkách spolupráce
s nestátními neziskovými organizacemi. „Nelze například vyloučit ani situace, kdy pečovatelská
služba a tím i náklady na ni mohly
být vynuceny tím, že získání bytu
v domě s pečovatelskou službou
předpokládalo automatický odběr
některých z poskytovaných služeb. To však v konečném důsledku celý systém zbytečně prodražuje,“ popsal problém na konkrétním příkladu radní Vondráček.



Statik dává domovu důchodců dva roky
Velké Meziříčí (kid) • Dědečkům a babičkám
z velkomeziříčského domova důchodců se přiblížilo
nové bydlení. Ministr práce a sociálních věcí Petr
Nečas (ODS) při své květnové návštěvě kraje
neodmítnul možnost, že by se stát podílel na výstavbě
nové budovy. Ta současná je totiž v havarijním stavu.
Kraj se s městem už před časem
dohodnul, že mu budovu daruje výměnou za zainvestovaný pozemek, na kterém by vyrostl nový dům pro seniory. Město by
pak objekt opravilo a využilo jako městský úřad. Tím by se stavba z třicátých let minulého století
vrátila ke svému původnímu účelu – byla postavená jako sídlo tehdejšího okresního úřadu. „Vnitřní
uspořádání stavby se od té doby
nezměnilo – lidé bydlí v kancelá-

řích,“ řekl ministrovi při návštěvě velkomeziříčský starosta František Bradáč (KDU-ČSL).
Právě při domlouvání převodu
kraj nechal zpracovat posudek na
stav budovy. Z něj vyplynulo alarmující zjištění – stropy jsou na
spadnutí a statik jim dává dvouletou lhůtu. „Ve své době to byla
nová technologie, použitá jen na
několika českých stavbách. Podle mých informací jsou na tom nyní všechny stejně, čeká je rekon-

Ředitelka velkomeziříčského domova Helena Chalupová při debatě s radním Jiřím Vondráčkem a ministrem Petrem Nečasem. Foto: redakce

strukce, či rovnou demolice,“ uvedl krajský radní pro sociální věci
Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
Ministr Petr Nečas během své
celodenní návštěvy kraje viděl také humpolecké Hliníkárium, ně-

kolik terapeutických center a setkal se s představiteli obcí. Během diskusí zazněly zejména
otázky na nové financování sociální péče a plány státu v této oblasti do budoucna.

ZDRAVÝ KRAJ

Úřad je k přírodě
šetrný
Jihlava (kid) • K životnímu prostředí přistupuje velmi ohleduplně i samotný krajský úřad. Už
od roku 2004 jeho zaměstnanci důsledně třídí odpad a barevné nádoby se staly nepřehlédnutelným doplňkem chodeb, kanceláří i provozních
prostor. Kraj používá
čtvrtinu kancelářských
potřeb z recyklovaných
materiálů. Postupně zavádí
recyklovaný papír pro běžný
tisk a renovuje například tonery
do tiskáren. Provozovatel bufetu
v areálu úřadu má v nabídce nápoje ve vratných lahvích.
Velkým přínosem jsou noviny,
které právě čtete. Ty jsou tištěné na papír, který se vyrábí ze
tří čtvrtin z recyklovaného papíru a zbytek tvoří dřevní odpad.
Papír je navíc bělený bez použití chlóru.

Třídění odpadů je pro zaměstnance krajského úřadu každodenní samozřejmost. Foto: archiv kraje

www.kr-vysocina.cz
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Záchranka může účinněji pomáhat
Vysočina (kid) • Sanitky Zdravotnické záchranné
služby kraje Vysočina (ZZS KV) jsou vybaveny
moderním monitorem EKG. Ten odhalí známky
srdeční arytmie a usnadní zasahujícímu lékaři
rychle diagnostikovat srdeční choroby.
Krajská záchranka vybavila přístroji typu Lifepak celkem
22 zasahujících sanitek na území celého kraje i vrtulník letecké záchranky v Jihlavě. Velkou
výhodou nového zařízení je jeho mobilita a schopnost přímého odeslání záznamu EKG ještě
v terénu na vyhodnocení do kardiocentra.
Zařízení Lifepak se používá
u infarktů myokardu, nestabilních angín pectoris a dalších podobných případů. „Jde o multifunkční monitor, který odhalí
různé srdeční arytmie a lékař na
základě diagnostiky arytmie může okamžitě lékově zakročit. Nechybí defibrilátor, zevní stimulátor a zabudované dvanáctisvodové EKG. Jeho záznam je možné odeslat přímo do kardiocentra
a po dohodě s tímto specializovaným pracovištěm může pacient směřovat přímo na operační
zákrok, čímž se díky včasně provedenému operačnímu zákroku
zkrátí doba neprokrvení srdečního svalu,“ uvedl ředitel záchranné služby Lukáš Kettner.
Zatím krajská záchranka využívá jako příjemce zprávy z te-

rénu kardiocentrum v nemocnicích v Brně, Pardubicích a Praze
IKEM. Lze si ale navolit kterékoliv jiné centrum.
„Nepotrvá dlouho a zprávy bude moci přijímat i nové jihlavské kardiocentrum. Samotný přenos trvá pouhých devadesát vteřin. Poté volá posádka sanitky do
centra, kde dostane informace,
jak je pacientův stav vážný a rozhoduje se pro místo pacientovy
hospitalizace,“ doplnil náměstek
hejtmana pro zdravotnictví Pavel
Hájek (ODS).
Výhody nového zařízení ocení i posádky rychlé záchranné
pomoci, tedy posádky bez lékaře. Jeho součástí je totiž i poloautomatický externí defibrilátor,
umožňující provést vyhodnocení srdečního rytmu a dávat pokyn
záchranářovi, aby provedl defibrilaci. Zakoupené přístroje je
možné doplňovat o další moduly
na měření krevního tlaku, hodnoty kyslíku v krvi a podobně.
Podle současných statistik ZZS
KV bylo jen v roce 2006 přímo
z terénu převezeno do spádového kardiocentra 95 pacientů s diagnostikovaným infarktem myo-

Ředitel záchranky Lukáš Kettner, náměstek Pavel Hájek a záchranář Radek Přecechtěl debatují nad novým přístrojem ve vrtulníku. Foto: Luboš Pavlíček

kardu. Nové přístroje budou využívány u všech pacientů, u nichž
posádka indikuje i sebemenší náznak arytmie, angíny pectoris, srdečního infarktu, ale i u těžkých

traumat k monitorování akce srdeční.
Nový monitor EKG je už několikátou investicí v řadě pro modernizaci zařízení krajské zá-

Areál staré nemocnice postupně ožívá
telství, okresní soud a probační
a mediační služba.
Část areálu staré nemocnice
získala vysoká škola pro vybudování univerzitního kampusu.
Provozní budovu škola opravila nákladem asi tří milionů korun. Na podzim pak bude mít dokončenou studii proveditelnosti,
která stanoví, jak bude vypadat
celý kampus. Měl by obsahovat

Jihlava (kid) • Tím, že otevíráme justiční areál, do kterého budou přestěhovány okresní soud
a okresní zastupitelství a bude zde sídlit pobočka krajského soudu a krajského státního

knihovnu, velkou aulu i kolej.
Škola na výstavbu získá peníze
z Evropské unie.
Snímek zachycuje živou debatu
nejvyšší státní zástupkyně Renáty
Vesecké, prezidenta NKÚ Františka Dohnala, ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila při
slavnostním otevírání justičního
Foto: archiv kraje
paláce.

Pospíšil s tím, že jde o předstupeň plnohodnotné krajské justice.
Palác byl v květnu otevřen
v areálu staré nemocnice v Jihlavě. Do další opravené budovy

Na Vysočině přibývají instituce
zastupitelství, naplňujeme snahu české politické reprezentace
postupně dotvořit krajskou soustavu a krajům přiblížit ostatní
složky výkonu státní moci, včetně moci soudní. To při otevírání
justičního paláce v Jihlavě řekl
český ministr spravedlnosti Jiří

se zároveň přestěhoval provozní úsek Vysoké školy polytechnické.
Justiční palác vzniknul přestavbou budovy chirurgie a gynekologie. Práce si vyžádaly zhruba čtvrt miliardy korun. Sídlit
zde bude okresní státní zastupi-

BRAMBORY, ZLATO VYSOČINY

chranné služby. Loni záchranka
nakoupila sedm nových sanitek
a letos přibude dalších až sedm
vozů. Všechny v hodnotě asi 26
milionů korun. Pořízeno bylo víc

než 20 nových defibrilátorů, stan
pro hromadná neštěstí, resuscitační model pro děti a druhý pro
dospělé nebo několik kusů automatických ventilátorů.

VZPOMÍNKA

Hodně mě naučil
„Předseda výboru Vladimír
Dolejš přivítal jednotlivé členy výboru a zástupce hejtmana RNDr. Miloše Vystrčila. Dále konstatoval přítomnost všech
členů výboru a skutečnost, že
toto zasedání je prvním zasedáním finančního výboru nově
utvořeného Jihlavského kraje.“
Takto vypadá doslovný přepis
části zápisu z prvního zasedání finančního výboru Zastupitelstva tehdy ještě Jihlavského
kraje, které se konalo ve středu
4. dubna 2001.
Tenkrát jsem ještě netušil, že
pro mě tímto zasedáním začíná
šestiletá spolupráce s Vladimírem Dolejšem.
Předseda finančního výboru, zastupitel za ČSSD Vladimír Dolejš, se totiž
postupem času stal mým častým spolupracovníkem, oponentem i rádcem.
Jako předseda nejvyššího kontrolního orgánu Jihlavského kraje následně
po změně názvu kraje Vysočina plnil vzorně své povinnosti, zároveň se
choval vždy korektně a uvážlivě. Postupem času nás čím dál více spojoval
společný zájem o rozumnou spolupráci ve prospěch Vysočiny.
Za vůbec nejcennější považuji, že na našem vztahu nic nezměnil ani příchod a výsledky druhých krajských voleb. Vladimír Dolejš do krajského
zastupitelstva v roce 2004 již zvolen nebyl a jeho straně volební výsledek a následná vyjednávání přisoudily opoziční roli. Přesto jsme zůstali přáteli a nadále jsme se formálně i neformálně při různých příležitostech potkávali.
I nadále jsem naslouchal jeho radám a poslouchal životní příběhy, které občas vyprávěl. Hodně mě naučil. Když jsme se před nedávnem viděli, ani ve snu mě nenapadlo, že je to naposledy. Byl stejný jako kdykoliv
předtím, v pohodě a připravený pomáhat a sloužit Vysočině. Osud chtěl,
aby tomu bylo jinak.
Na konci dubna jsem tedy náhle ztratil staršího přítele, bolí mě to a je mi
to líto. Osobně jsem navíc přesvědčen, že jsme ztratili všichni. Z našeho
světa totiž odešel slušný člověk, odešel muž, který pro Vysočinu hodně
udělal. Čest jeho památce.

Brambory ze světa
Pátý díl seriálu o nejtypičtější zemědělské plodině našeho kraje. Autorkou je předsedkyně Komise pro
brambory Okresní agrární komory
v Havlíčkově Brodě Marie Rasochová.
Máte čerstvé brambory? To není obvyklá otázka našeho zákazníka, který si kupuje konzumní brambory.
Přesto se již od února až března
s těmito bramborami v obchodech
setkáváme. Většinou je informace
doplněna o zemi původu – Egypt,
Maroko, Izrael a další. Na původních obalech nejdeme také označení FRISCHE.

Je mnoho zemí, kde se pěstují brambory. Pěstitelé ze severu Afriky mají oproti naší střední Evropě bramborovou sezonu posunutou až
o půl roku dopředu. S výsadbou začínají v listopadu a sklízejí od února.
Nejpěstovanějšími
odrůdami v těchto oblastech jsou
NICOLA
a SPUNTA. Nejsou to
odrůdy
velmi rané



s krátkou vegetační dobou, ale polorané až polopozdní. Sklízí se v plné zralosti, hlízy mají vyzrálou slupku – to aby byly schopné vydržet
dlouhý transport ke spotřebiteli,
například v Evropě. Vyrostly
a dozrály v jiných klimatických podmínkách
a mají také, jak zejména v letošním
roce i naši spotřebitelé poznali, trochu odlišnou chuť
a kvalitu,
oproti u nás

vypěstovaným poloraným a polopozdním konzumním bramborám.
Čerstvé konzumní brambory ze severu Afriky jsou u nás v obchodech k dostání až v posledních letech. V zemích EU se uplatňují jako
zpestření nabídky brambor pro konzumenty a vytvářejí přechod mezi
dlouhodobě skladovanými pozdními
a novými ranými tuzemskými konzumními bramborami. Nejsou vhodné pro dlouhodobé skladování. Jsou
určeny k rychlé spotřebě, jako doplněk naších pozdních konzumních
brambor, zlata Vysočiny, které sázíme na jaře a sklízíme na podzim.

www.kr-vysocina.cz

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny

Ve fondu přibyly miliony
Vysočina (kid) • Krajský Fond
strategických rezerv, ze kterého
kraj financuje především evropské projekty, je od května bohatší o 82 milionu korun. Rozhodli o tom krajští zastupitelé, když
rozdělovali přebytek loňského
hospodaření.
Ten byl asi 200 milionů korun
a část z těchto peněz připadla ta-

ké Fondu Vysočiny. Fond strategických rezerv je pro příští roky
velmi důležitý. „Na financování
projektů, na které nám bude Brusel přispívat, budeme potřebovat
doslova stovky milionů korun.
Už proto, že evropské dotace se
vyplácí zpětně,“ vysvětlil krajský
radní pro majetek a finance Miroslav Houška (KDU-ČSL).
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CHCETE MÍT
DOST PENĚZ
pro sebe i pro ostatní?
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Dirtbike a minibike.
Na splátky i bez úroků.
Zkušební jízdy.
Nyní akce 2 místná
čtyřkolka, motor 150,
12:55:05
velká kola, cena 35.900 Kč!
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MOŽNÉ I LETNÍ INTENZIVNÍ DOUČOVÁNÍ.

ZASKLENÍ LODŽIE

SC 71055/1

V çøïîónêøíàáøãëäíwèïñîâèùèíâä
V çøïîónêøíàâîêîëèõáäùãîêëcãcíwïwéì
 §èïñîïîãíèêàóäëä¨
V Àìäñèâêcçøïîónêà§íààôóî«çñàãôéèíâç
 ïéläê«¨
V ïîãíèêàóäëòênõoñøùîáñàóôáäùùàéèóoíw
 ãî°«´ìèëèîíô

ÄÊîëîôâçîõcĒóäë¹¶¶¶·¶²·°¯

ZÁR
UK
5 LE A
T

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

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

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

Inzertní manažer: Klára Černíková • tel.: 777 789 600
e-mail: kr-vysocina@ceskydomov.cz
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Zavolejte si 800 166 000 nebo
jděte na www.profireal.cz
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Staňte se úvěrovým poradcem
Proﬁreal a budete peníze
příjemně vydělávat i půjčovat.

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

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

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

VYCHÁZÍME V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ!!!

VYSOČ I NA – NÁŠ DOM OV

Kraj Vysočina

KVĚTEN 2007 | STRANA

Dobrovolní hasiči mají krajský prapor
Vysočina (kid) • Dobrovolní hasiči z Vysočiny mají svůj
prapor. Před historicky prvním volebním zasedáním
Shromáždění představitelů OSH jej hasičům slavnostně předal hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).
Prapor spojuje hasičskou a krajskou symboliku. Krajské hasičské sdružení na Vysočině je přitom první, které takový prapor
získalo.
Na prvním volebním zasedání
dobrovolných hasičů kraje Vysočina bylo zvoleno vedení sdružení. Starostou se stal František
Grubauer, jeho náměstky Pavel
Maslák, Drahoslav Ryba a Jan

Vysočina (kid) • Kraj opět po roce
otevře své dveře veřejnosti. Tentokrát se lidé pod heslem Vysočina
v pohybu mohou setkat se vším,
co s pohybem a sportováním souvisí. Návštěvníci tak kromě prohlídky samotného areálu mohou
prožít aktivně strávený den.
Na odvážné čeká simulátor surfování, zahradní kroket, stolní
hry, cvičení na zdravotních mí-

Den otevřených
dveří
středa, 30. května 2007, od 9.00
Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava

čích, výuka základů petanque
a další.
Samozřejmě, že je připraveno
i něco zdravého a dobrého pro žaludek, odpolední olympijský dort
a spousta zábavy. Pro držitele rodinných pasů má kraj připravený
i malý dárek. Program pomáhaly sestavit přední sportovní kluby
z Vysočiny, a tak lidé uvidí i řadu
skvělých výkonů.

Beranovem zní nové zvony
Malý Beranov (jk, kid) • Dva
nové zvony zvou věřící do kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Malém Beranově u Jihlavy.
V květnu je posvětil strahovský
opat Michael Pojezdný.
Společně s opatem slavili bohoslužbu maloberanovský rodák P. Cyril Vojtěch Kodet, farář Metoděj Zdeněk Kozubík
i ostatní kněží svatojakubské
farnosti, do které kostel spadá,
a zástupce novoříšské kapituly.
Maloberanovský kostel byl postaven před válkou. Jeho interiér se kvůli pohnuté době i chybějícím penězům dotvářel postupně. Iniciátorkou nápadu, že
by kostel mohl mít nové zvony, byla farnice Vlasta Oraná.
Na zvony si vybrali sami farníci, přispěli i lidé z obce a anonymní dárci.

Hojkov (kid) • Lidé v Hojkově na
Jihlavsku v obecním referendu odmítli výstavbu úložiště jaderných
odpadů v lokalitě Rohozná. Ze
131 zapsaných voličů se referenda zúčastnilo 121 lidí. Z nich 119
souhlasilo s tím, aby obec využila
všech svých zákonných pravomocí k zabránění výstavby hlubinného úložiště vyhořelého jaderného
paliva. Dva hlasy byly neplatné.
O stavbě trvalého úložiště radioaktivního odpadu se v Česku uvažuje v šesti lokalitách, ze kterých
by se postupně měla vybrat jediná. V lokalitě Rohozná by se měly odpady ukládat v hloubce žulového masivu Čeřínku mezi Novým Rychnovem, Rohoznou, Cejlí
a Hojkovem. Podle vládní koncepce se má do roku 2015 zúžit počet
lokalit na dvě a do roku 2025 by
měla být jedna vybrána.

Foto: archiv farnosti

Dráha už územnímu plánu nepřekáží
Vysočina (kid) • Kraj může dále zpracovávat
své zásady územního rozvoje i přes to, že není
dořešená budoucí trasa vysokorychlostní železnice
a její ochranné pásmo. Zaznělo to na květnovém
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé se seznámili se stavem přípravy vypracování zásad
územního rozvoje – to je nový
pojem ze stavebního zákona, nahrazující územní plán velkého
územního celku, tedy kraje.
Kraj nemá schválený koncept

ristické dílny, včetně aranžování
květin, v podání studentů a učitelů zahradnické fakulty z Lednice. Festival doprovodí koncert
v rámci 13. ročníku mezinárodního festivalu Concentus Moraviae a divadelní představení Jan
Hus a Stanislav ze Znojma v podání divadelního souboru FF MU
v Brně.
Podrobné informace o filosofickém festivalu jsou na na
www.mestovm.cz nebo www.jupiterclub.cz.

Foto: archiv SH ČMS-KSH

Otevřené dveře: Vysočina v pohybu

Hojkov odmítá
úložiště odpadu

Velké Meziříčí přivítá
evropskou filosofii
Velké Meziříčí (kid) • Po celé
tři dny bude Vysočina hostit evropskou filosofii, a to v pravém
smyslu slova. Nejpřednější čeští filozofové a významné osobnosti filozofie a literatury z Itálie
a Francie se od 22. do 24. června
sjedou do Velkého Meziříčí, které jako jedno ze tří evropských
měst hostí Evropský filozofický
festival.
Kromě přednášek, autorských
čtení a diskusí jsou na programu i výstavy prací praktické flo-

Slámečka. Hasiči také zvolili výkonný výbor krajského sdružení, schválili rozpočet na rok 2007
a zaměření činnosti sdružení.
Na snímku krajský starosta dobrovolných hasičů František Grubauer, hejtman Miloš Vystrčil
a náměstek krajského hasičského
starosty Jan Slámečka s novým
praporem.

6

územního plánu. Nesouhlasí totiž s vymezením koridoru pro
vysokorychlostní
železniční
trať, které navrhlo ministerstvo
dopravy. „Vedením trati se bude zabývat nová prováděcí studie připravovaná ministerstvem

dopravy. Samospráva kraje má
v pracovním výboru studie své
zastoupení. Podle přípravných
rozhovorů se hledá řešení, aby
se trasa co nejvíce blížila trase dálnice,“ nastínil možné řešení krajský radní Jaroslav Hulák (KDU-ČSL). Studie krajští
zastupitelé uvidí a vláda ji bude schvalovat v rámci politiky
územního rozvoje České republiky. Zanesení koridoru do krajské dokumentace se pak projedná až při další aktualizaci, kte-

rá je ze zákona povinná každé
dva roky.
Druhým problémem jsou desítky zamýšlených přehrad – i jejich ochranná pásma brání rozvoji území. „To budeme řešit až
při aktualizaci zásad územního
rozvoje, tedy až jednotlivá povodí provedou aktualizaci svých
dlouhodobých plánů,“ řekl Jaroslav Hulák. Podle nového stavebního zákona je kraj povinnen
dokončit zásady územního rozvoje do konce roku 2009.

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI

Vysočina (kid) • Nejrozsáhlejší
opravy silnic v novodobé historii
našeho kraje jsou v plném proudu. Už na podzim budou novotou
zářit desítky úseků silnic druhých
a třetích tříd na Vysočině.
Do oprav svých silnic kraj letos
investuje druhou část úvěru, který si vzal od Evropské investiční
banky i peníze ze svého rozpočtu.
Plošné opravy ale také znamenají
desítky objížděk. „O objízdných
trasách rozhodují příslušné městské úřady. Vzhledem k tomu, že



silnice neopravuje jen kraj, ale
také stát na jedničkách a obce
i města na svých místních komunikacích, je třeba velké pečlivosti, aby se doprava nekomplikovala víc, než je nutné,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu Václav
Kodet (KDU-ČSL).
Kraj své plány na opravy zveřejnil dlouhodobě dopředu, na adrese www.kr-vysocina.cz se lze seznámit s aktuálními uzavírkami.
Plán na několik měsíců dopředu
lze najít na www.suskv.cz.

Plánované opravy silnic:
JIHLAVSKO
úsek

číslo silnice

termín

Telč – Sedlejov

2321

21. 5. – 6. 6. 2007

hranice okresu PE – JI – Řídelov

112

2. 5. – 1. 6. 2007

HAVLÍČKOBRODSKO
úsek

číslo silnice

termín

Ledeč nad Sázavou – Koberovice

130

1. 7. – 31. 8. 2007

Ledeč nad Sázavou – Hněvkovice – hranice
okresu

150

9. 5. – 30. 6. 2007

Habry –Světlá nad Sázavou

347

18. 6. – 30. 9. 2007

Chotěboř – Kámen

346

1. 7. – 31. 8. 2007

Chotěboř – Vilémov

345

2. 7. – 31. 8. 2007

Šlapanov – Přibyslav

350

1. 7. – 30. 9. 2007

Šlapanov – Věžnice – hranice okresu

3503

1. 5. – 30. 9. 2007

Havlíčkův Brod – Chotěboř

344

5. 4. – 30. 6. 2007

Štoky – Herálec – hranice okresu

348

1. 4. – 30. 9. 2007

Havlíčkův Brod – Okrouhlice – Světlá nad Sázavou

150

2. 5. – 30. 6. 2007

Golčův Jeníkov – Stupárovice – Zvěstovice
– hranice okresu

3456

16. 4. – 31. 8. 2007

Sirákovice – Spytice

34511

16. 4. – 30. 6. 2007

Golčův Jeníkov – Sirákovice – Skryje

3457

25. 4. – 30. 6. 2007

Lučice – Horní Pohleď – Světlá nad Sázavou

34711

21. 5. – 31. 7. 2007

Světlá nad Sázavou – Meziklasí

34735

1. 4. – 28. 9. 2007

PELHŘIMOVSKO
úsek

číslo silnice

termín

13212

2. 6. – 16. 7. 2007

112

26. 4. – 29. 6. 2007

Žirovnice

1327

14. 5. – 29. 6. 2007

Pacov – Zhoř – kř. II/124

12420

15. 5. – 15.6.2007

Humpolec – kř.II/130 Koberovice

12935

1. 6. – 29. 6. 2007

Pacov – Proseč u Pošné

1296

1. 6. – 15. 6. 2007

Janovice – křiž. II/639

Počátky
hranice okresu Benešov – Pelhřimov – hranice
okresu Jihlava

11255

1. 8. – 15. 8. 2007

Humpolec – Křelovice, Pacov – Cetoraz – hranice okresu TA

129

9. 4. – 30. 4. 2007

hranice okresu TA – Černovice – křiž. I/19

128

2. 5. – 29. 6. 2007

hranice okresu Havl. Brod – Humpolec – křiž.
II/602

347

2. 4. – 31. 7. 2007

Senožaty – hranice okresu Havlíčkův Brod

130

1. 6. – 30. 6. 2007

TŘEBÍČSKO

Vysočina (kid) • Rozkvetlé aleje jeřabin v těchto dnech provází každého, kdo se vydá na silnice našeho kraje. Vůně květů jeřábu ptačího je velmi svérázná a nedá se k ničemu přirovnat. Naši předkové z nich vařili čaj, někdy ke květům přidávali i listí.
Bohatá bílá květenství jeřábu ale v lidové tradici Vysočiny měla
i jiné využití. Mládež je vázala do věnců, kterými lidé zdobili své
příbytky, sami sebe i hospodářská zvířata. Bílé květy bylo možné
kdysi vidět i ve výzdobě průvodů, které po vsích chodily na svátek Božího těla. Jejich nepopsatelná vůně se mísila s ostrou, kořennou puškvorcovou vůní zeleného rákosí, kterým byly o průvodech vystlány obecní cesty. Někde družičky před průvodem sypaly i květy natrhané na loukách a právě na stromech jeřábu.
Takové použití květů jeřábu má pravděpodobně ještě daleko
starší historii. Jeřáb ptačí je prastarým magickým stromem. Jeho dřevo je jakoby izolátorem proti „špatné“ magii, to samé
platí pro květy i plody. S touto praxí se lze potkat nejen na pomezí Moravy a Čech, ale například i v Německu, Belgii a Velké Británii.
Jeřáb ptačí je symbolickým stromem Vysočiny, jeho rudé plody
jsou ve stylizované podobě součástí znaku našeho kraje.



Desítky silnic v kraji
dostávají nový kabát

úsek
Číměř – křižovatka Střížov

číslo silnice

termín

401

21. 5. – 6. 6. 2007

Březník – křižovatka Kladeruby

392

4. 6. – 4. 7. 2007

Tasov – Kamenná

390

14. 5. – 20. 6. 2007

Příštpo – hranice okresu ZN

361

28. 5. – 17. 6. 2007

Dalešice – Rouchovany – hranice okresu ZN

399

1. 6. – 15. 8. 2007

křižovatka Lhotice – Dědice

152

1. 6. – 30. 7. 2007

hranice okresu ZR – Svatoslav

349

17. 4. – 30. 7. 2007

ŽĎÁRSKO
úsek

www.kr-vysocina.cz

číslo silnice

termín

Oprava silnice Velká Bíteš – křiž.sil.II/390

602

13. 8. – 31. 8. 2007

Oprava silnice Dalečín – Jimramov

357

16. 7. – 29. 7. 2007

Oprava průtah Bystřice nad Pernštejnem

357

3. 9. – 16. 9. 2007

Oprava silnice Bohdalov – hranice okresu Jihlava

353

30. 4. – 20. 5. 2007

Oprava silnice Budeč – Nové Veselí

353

9. 7. – 22. 7. 2007

Oprava silnice Radostín nad Oslavou – křiž.sil.
II/602

354

30. 7. – 26. 8. 2007
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Rekordmani míří do Pelhřimova

Anketě letos kraloval Brod
(Pokračování ze str. 1)

Stamicovy slavnosti je hudební festival, který se v Havlíčkově
Brodě koná od roku 2002 každý
rok na jaře. Kromě známých interpretů zde vystupují i místní hudebníci. Název připomíná místního
rodáka Jana Václava Stamice, skladatele a hudebníka, který se stal
klíčovou postavou evropské hudby
v období raného klasicismu.
Počítačový model Smetanova náměstí je studentskou aktivitou loňských čtvrťáků Technického lycea

střední průmyslově školy stavební.
Ti shromáždili dobovou dokumentaci, fotografie i vzpomínky pamětníků a pomocí profesionálního
programu pro architekty vytvořili
trojrozměrný počítačový model lokality, která musela během komunistického režimu ustoupit panelákům. Výsledek studentské práce je
k vidění na adrese http://muhb2.
hbnet.cz/spss/nam-smetanovo.
Letošního ročníku ankety se zúčastnilo 60 akcí, hlas jim odevzdalo asi 22.200 lidí.

Výsledky ankety Zlatá jeřabina 2006
Pelhřimov (kid) • Mluvení pozpátku, obří kytice
ze zeleniny, nejdelší nehty, nejmenší kniha portrétů
prezidentů. To jsou jen některá lákadla už sedmnáctého ročníku festivalu Pelhřimov – město rekordů.
Největší evropský festival rekordů a kuriozit letos bude 8. a 9. června. Návštěvníci uvidí nejen samotný program – přehlídku neuvěřitelných výkonů a dovedností, čekají je i dva galavečery. Páteční s představením nominací a vyhlášením Kuriozity
roku doprovodí Vladimír Mišík, ETC a Blue Effect,

NAŠE TIPY
2. červen
Sraz a soutěž historických vozidel, výstava a jízda zručnosti, Vratislavovo náměstí, Nové Město na
Moravě

1. – 2. červen
Zámostí, Gaia Mesiah, Peha,
Vypsaná Fixa, Wohnout a další,
podzámecká niva, Třebíč, 14.00

5. červen
Miroslav Donutil, Cestou necestou, divadelní sál, DKO, Jihlava,
19.30

8. červen
Láďa Křížek a Kreyson, Klub Čechovka, Havlíčkův Brod, 20.00
Čechomor, zimní stadion, Světlá
nad Sázavou, 19.30

9. červen
Muzikanti dětem, charitativní
koncert, Pearlštejn, Nonsense, sextet 6TET, pěvecký sbor Resonance
a ZUŠ, výtěžek ústavu sociální péče v Březejci, náměstí, Velké Meziříčí, 14.00

13. červen
Vladimír Mišík + Etc a hosté,
divadelní sál Společenského domu,
Světlá nad Sázavou, 19.30

21. červen
Evropský svátek hudby, dětské,
pěvecké a taneční soubory z třebíčských mateřských a základních
škol, mladé rockové kapely, Karlovo náměstí, Třebíč, 10.00

vystoupí také Štěpán Rak s kytarou z mramoru, Železný Zekon a imitátor Václav Faltus.
V sobotu večer pak lidé mohou vidět to nejlepší
z festivalu a ze světa rekordů za uplynulý rok, akrobatický rokenrol – taneční show, součástí večera
je i představení nominací a vyhlášení Rekordmanů
roku a show Vládi Hrona. Festival pořádá agentura
Dobrý den pod záštitou hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila (ODS) a pelhřimovského starosty Leopolda Bambuly (ODS).

Kulturní aktivita
1. Stamicovy slavnosti – hudební festival, Havlíčkův Brod, 3545 hlasů
2. Zaváté šlépěje – vydání knihy a natočení filmového dokumentu o osudu sochaře Jaroslava Šlezingera, Jihlava, 2583 hlasů
3. Folkové prázdniny – 21. ročník festivalu, Náměšť nad Oslavou,
122 hlasů
Péče o kulturní dědictví
1. Zmizelé náměstí – počítačový model Smetanova náměstí, Havlíčkův
Brod, 2019 hlasů
2. Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Bartoloměje, Pelhřimov,
1003 hlasů
3. Model židovského ghetta umístěný v Zadní synagoze, Třebíč, 464 hlasů

Kraje se sešly nad památkami
Vysočina (kid) • Správci státních památkových objektů budou úzce spolupracovat s obcemi a kraji. Regiony chtějí samostatněji rozhodovat o obnově
a ochraně památek. Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav i kraje se nad otázkami
památkové péče v podstatě shodují.
To jsou hlavní závěry květnové
konference Kraje a péče o kulturní dědictví Jihlava 2007. Sešli
se na ní představitelé krajských
a obecních samospráv, odborníci
i zájemci o památkovou péči.
Kraje konferenci pořádaly zejména kvůli diskusi. Mluvilo se
o podobě stávajícího památkového zákona a problémech, které krajům přináší. Druhým okruhem otázek byla reforma finanční politiky státu k dědictví minulosti a třetím pak změny, které
by vedly k větší efektivitě práce
Národního památkového ústavu.
„Naším cílem bylo zejména otevřít širší úhel pohledu na oblast
památkové péče a prezentovat
snahu krajů o spolupráci,“ řekla radní kraje Vysočina pro kulturu a předsedkyně komise Rady
Asociace krajů pro kulturu a památkovou péči Martina Matějková (ODS).

Třešť (kid) • Krajský odbor sociálních věcí pořádal už druhé setkání klientů ústavů sociální péče Vysočiny pod záštitou radního
pro sociální věci Jiřího Vondráčka
(KDU-ČSL). V sále třešťské střední odborné školy a učiliště se lidé
bavili při country muzice, součástí
programu bylo rovněž vystoupení
klientů z Denního a týdenního pobytu pro mládež v Jihlavě, z Diagnostického ústavu sociální péče
v Černovicích a z Ústavu sociální
péče v Ledči nad Sázavou a v Nových Syrovicích. Další vystoupení si pro návštěvníky setkání připravili zaměstnanci odboru sociálních věcí a předvedli ukázku tří
country tanců a následně na to dva
tance naučili i zájemce z řad klientů zařízení sociální péče.

V Jihlavě byl roku
1436 – v červnu
až v červenci
– uzavřen
(tajenka).

27. červen

Spadati
shora

Concentus Moraviae, mezinárodní hudební festival 13 měst, kamenný sál zámku, Třebíč, 19.30
Festival fantazie, největší setkání příznivců všech světů fantazie ve
střední a východní Evropě, Hvězdná brána, Star Trek, Star Wars, Pán
prstenů, Harry Potter, Letopisy Narnie, Červený Trpaslík, Jára Cimrman
– to je pouze zlomek toho, co vás
čeká na festivalu plném zábavy: filmy, seriály, TV dokumenty, počítačové a stolní hry a turnaje všeho
druhu, divadelní a šermířská představení, koncerty, soutěže, besedy,
výstavy, přednášky a mnoho dalšího, KD Junior, Sportovní hala, Chotěboř, www.festivalfantazie.cz.
Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

Autor:
K.Lear

Setkání motorek
Růžená (kid) • První ročník velkého setkání motocyklů ČZ 150
a JAWA 150 bude už v neděli 3.
června v Růžené u Třeště. Kromě
závodů do vrchu je na programu
i burza. Setkání začíná v 8.00,
končí v 18.00 a pořadatelé velmi
vítají dobové oblečení.
Na snímku ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie během konference. Foto: archiv kraje

Ruské
sídlo

Moji

Uchazeč

Úřad
(zastarale)

Lehnutí

Staroarménské
město

Druh
sudokopytníka

Označení
diabetických
potravin

Přestat
držet

Mužské
jméno

Latinsky
„a“

Filipínská
sopka

Název
hlásky M

Značka
india

Rakouská
řeka

Osobní
zájmeno

Likérník

Přitakání

Alkan
(postaru)

Iniciály
Neumanna

Šikmým
způsobem

Cyklotrial

Poplach

Iniciály
Töpfera

Ženské
jméno

Slovensky
„sedm“

Cizí
mužské
jméno

Název
hlásky F

Odborný
posudek

Naše
město

Citoslovce
povzdechu

Začátek
tajenky

Osobní
zájmeno

29. červen – 8. červenec

Tak vypadalo Smetanovo náměstí
podle počítačové simulace

Klienti ústavů
tančili country

23. – 24. červen
Svatojánská noc na Michalově statku, noční prohlídka statku
s připomenutím starodávných obyčejů, svatojánská výzdoba statku,
pálení ohně, přeskakování, ukázka dobového svícení, louče, svícení krbečkem a lucernou, historický
šerm, skanzen Michalův statek, Pohleď, 23.00–3.00

Model třebíčského židovského ghetta

Domácky
Ludmila

Seveřan

Značka
astatu

Národ

Zásah
otěžemi

28,067 g
v Etiopii

Asi

Druh
pštrosa

Domácky
Alina

Stolička

Francouz.
„zlato“

Jinak

Domácky
Izabela

Zkratka
velmoci

Konec
tajenky

Kyt

Sídlo v
Louisianě



Rybářská
potřeba

Bída

Ruské
sídlo

Domácky
Adolf

www.kr-vysocina.cz

Myslibořice (kid) • Zemědělství
na Vysočině kvetlo už před 7.000
lety. Svědčí o tom nález pravěké osady, kterou objevili archeologové na dně rybníku Utopenec
u Myslibořic na Třebíčsku.
V našem kraji jde o první takový
nález – velkou osadu z období neolitu zde dosud badatelé neobjevili. Vrstva bahna skrývala úlomky keramiky i kosti zvířat – artefakty lidé budou moci vidět v jihlavském a třebíčském muzeu.

Francouz.
člen

Irský
bůh moře

Latinsky
„ke“

U Třebíče našli
pravěkou vesnici

Pomůcky:
impala, Iota, Lir,
oket, parere,
pretendent, Tabat

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 18. června. Tři
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Můžete využít i emailovou adresu
vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla:
V místě zvaném „V Žižkovnách“
blízko obce Horní Dubenky byly
nalezeny mince z různých dob
včetně římské z roku 82 před n.
letopočtem. Asi 3 km severozápadně stál hrad Janštejn pobořený Husity.
Výherci z minulého čísla J. Hájková, Třebíč, Z. Soušek, Pelhřimov a V. Šimonová, Jihlava, získali krajské tričko, speciální tužku
a sadu pohlednic.
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Soutěž provede cyklisty po našem kraji
Jihlava (fan) • Desítky měst
a obcí Vysočiny a také několik turisticky atraktivních míst
v sousedním Jihočeském kraji mohou letos v průběhu léta
poznat milovníci cykloturistiky
v rámci čtvrtého ročníku soutěže
Cyklista Vysočiny 2007.
Soutěž pro cyklisty – amatéry vyhlašuje již počtvrté v pořadí jihlavská městská policie ve
spolupráci se Střední policejní

školou MV v Jihlavě, s ostatními městskými policiemi a s Policií ČR na Vysočině. Soutěž se
i letos koná pod záštitou hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila
(ODS).
„Akce je rozložena do tří letních měsíců, v jejichž průběhu
se mohou zaregistrovaní cyklisté podívat na kole na řadu zajímavých a lákavých míst a poznat
obce a města ležící na cyklotra-

sách v našem regionu,“ uvedla
preventistka Městské police Jihlava Věra Fantová s tím, že soutěž si klade za cíl vhodným způsobem přispět ke zvýšení bezpečnosti cyklistů v silničním
provozu, a také nabídnout lidem
vhodné trávení volného času.
Pořadatelé soutěže se po zkušenostech ze dvou uplynulých ročníků rozhodli zvýšit počet kontrolních míst na 58. Podařilo se

rozšířit počet možných tras, a zařadit tak do soutěžní karty více
kratších tras, které snadno zvládnou i začínající cyklisté. Mezi
nově zařazená atraktivní místa
v kraji patří například Želiv nebo Lipnice.
Letos mohou cyklisté získat sbíráním zvláštních razítek Pohár
Českého rozhlasu Region. „Český rozhlas Region putuje s živým
vysíláním po našem kraji a v prů-

SPORTOVEC VYSOČINY

běhu června až srpna, kdy probíhá první etapa Cyklisty Vysočiny 2007, zavítá na deset různých
míst. Tam cyklisté získají do své
karty speciální razítko,“ vysvětluje Věra Fantová.
Soutěž bude rozdělena stejně jako loni do tří kategorií, a to mezi muži i ženami. Registrace cyklistů začne 1. června 2007 a potrvá do 31. července 2007. V červnu bude také oficiálně zahájena

první fáze soutěže. V rámci ní
musí každý zaregistrovaný cyklista absolvovat nejméně dvě trasy. Tato etapa skončí posledního
srpna.
Druhou etapu soutěže bude tvořit finálový závod po stanovené
trase. Letos se pojede v okolí Brtnice. Veškeré další aktuální informace, včetně přihlášky do soutěže a dalších údajů, jsou k dispozici na www.cyklistavysociny.cz.

INZERCE

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

O netradiční úvod slavnostního večera se postaraly břišní tanečnice.

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

Krajský radní Miroslav Houška předal ocenění vítězi kategorie zdravotně
handicapovaných Bohumíru Dvořákovi.

Vysočina (kid) • Martina Sáblíková, současná světová jednička v rychlobruslení, se stala nejlepším sportovcem kraje Vysočina pro rok 2006. Ke
stejnému závěru došla odborná porota i hlasující veřejnost. Další úspěchy
slavili i zástupci triatlonu. Sportu, pro který jsou na Vysočině ideální podmínky a podpora.
Martina Sáblíková se stala absolutním vítězem ankety tak trochu očekávaně. Její loňský excelentní start na Zimních olympijských hrách v Turíně
byl zaručenou vstupenkou mezi krajskou, republikovou a hlavně celosvětovou sportovní elitu. Sáblíková si z vyhlášení ankety Sportovec Vysočiny
2006 odnesla dvě ceny – cenu poroty za nejlepšího sportovce a cenu čtenářské ankety za nejlepšího jednotlivce. Její domovský rychlobruslařský
klub Svratka získal ocenění i pro nejlepšího trenéra v osobě Petra Nováka. Vítězem kategorie zdravotně handicapovaný se stal Bohumír Dvořák,
který ocenění získal za své úspěchy v hodu oštěpem, hodu diskem, curlingu a dráhovém kulečníku.
Dvojí vítězné zastoupení v anketě měl i triatlon. Nejlepším mládežnickým
sportovcem se stal Roman Roupec z Moravských Budějovic, mezi seniory
kraloval triatlonista Petr Mejzlík z Třebíče. Jako nejlepší sportovní kolektiv z ankety vyšel SPC Fanatic Havlíčkův Brod, který v loňském roce přivezl z mistrovství ČR juniorský titul.

Nejlepší trenér Petr Novák s radním Ivo Rohovským.

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 Fikese, 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
surf simulátor a 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

Sportovec Vysočiny Martina Sáblíková a hejtman Miloš Vystrčil s kyticí pro vítěze.

Radní Martina Matějková s novoměstskou legendou – horolezcem Radkem
Jarošem. Fota: Luboš Pavlíček

INZERCE

Měsíčník Kraj Vysočina. Vydává kraj Vysočina ve spolupráci se Strategic Consulting, spol. s r.o. Šéfredaktor: Petros Martakidis, tel.: 775 944 229, e-mail: petros.martakidis@email.cz. Inzerce: Klára Černíková, tel.: 777 789 600, e-mail: vysocina@ceskydomov.cz.
DTP: Tomáš Coufal. Adresa redakce: Netín 36, 594 44 Radostín nad Oslavou. Internet: www.kr-vysocina.cz. Registrováno pod číslem MK ČR E 14751. Vytištěno na recyklovaném papíru, běleném bez použití chlóru.



www.kr-vysocina.cz



