
Černý králík je šampionem Vysočiny
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Stalo se ...

Kolem Meziříčí vyrůstají obchvaty

Bohdalov • Šampionem nej-
větší chovatelské výstavy 
na Vysočině je vídeňský 
černý králík Milana Tomáška 
ze Zvole na Žďársku. Zvítě-
zil přitom v obrovské kon-
kurenci.

Na Výstavě Vysočiny v Boh-
dalově bylo letos k vidění více 
než 800 klecí s králíky, 200 kle-
cí drůbeže a 125 voliér s holuby. 
Zvířata a hlavně jejich chovate-

lé soutěžili o titul šampion Vy-
sočiny, kterou vyhlásil náměstek 
hejtmana Miloš Vystrčil (ODS). 
„Na chovatelství se mi líbí ta sys-
tematická péče, kterou je třeba 
zvířatům věnovat. Pátek či svá-
tek, ona prostě nepočkají. Le-
tos to znám i z domu, naše rodi-
na se rozrostla o pejska Tadeáše,“ 
usmíval se mezi klecemi náměs-
tek Vystrčil.

Silné zastoupení králíků na 
výstavě znamenalo také třicet 
plemen. Od několikakilogramo-
vých obrů po zakrslé králíky 
o váze tři čtvrtě kila. Soutěžní 
část výstavy pak určila, že pře-
borníci v chovu králíků jsou ve 
Zvoli, nejkrásnější drůbež 
je v Budišově na Třebíč-
sku a o holuby se pro-
tentokrát nejlépe 
starali v Novém 
Městě na 
Moravě.

Chovatelská vý-
stava v Bohdalově 
má už třicetiletou 
tradici. Díky 
poctivé prá-
ci tamních 
lidí se po-
stupně 
rozrost-
la do 
nyněj-
ších obřích 
rozměrů, které 
ji řadí na přední 
místo v republi-
ce. Letos nad vý-
stavou převzal kraj 
Vysočina záštitu.

Velké Meziříčí/Třebíč • Na-
pojení Třebíčska na dálnici 
D1 se výrazně zlepšilo. Za-
čátkem října kraj zprovoznil 
částečný obchvat Velkého 
Meziříčí a v polovině mě-
síce zahájil stavbu obchvatu 
Oslavice.

Obě nové silnice znamenají, 
že se zkrátila cesta mezi Třebí-
čí a nájezdem na dálnici u Velké-
ho Meziříčí. 

„Stavba obchvatu Velkého Me-
ziříčí byla velmi složitá. Až v je-
jím průběhu jsme objevili starou 
skládku, kterou bylo třeba sano-
vat. Mimo časového zdržení to 
znamenalo, že obchvat nás přišel 
na 75 milionů korun, místo pů-
vodně plánovaných 60,“ řekl při 
zprovoznění obchvatu Velkého 
Meziříčí náměstek hejtmana pro 

dopravu Petr Pospíchal (ČSSD) 
s tím, že ke zdražení stavby při-
spělo i zvýšení DPH. 

Na obchvat Velkého Meziříčí 
navázal obchvat Oslavice, kte-
rý začal kraj stavět 18. října. Ten 
přijde na 106 milionů korun a do 
roka bude hotový. Řidiči by ne-
měli mít se stavbou problémy, 
protože probíhá na zelené louce. 

Ještě v prosinci by mohla být 
zahájená také stavba obchvatu 
Oslavičky, kterou zdržel námit-
kami u antimonopolního úřadu 
neúspěšný účastník výběrové-
ho řízení. Kraj připravuje také 
narovnání zatáček u Pocoucova 
a druhou etapu obchvatu Velké-
ho Meziříčí, která spočívá hlav-
ně ve vybudování nového mos-
tu přes řeku. „Troufám si říci, že 
už v roce 2006 motorista napro-
sto komfortním způsobem doje-

de z dálnice až do Třebíče. To je 
důležité zejména pro ekonomic-

ký rozvoj regionu,“ řekl náměs-
tek Petr Pospíchal.

ŠKOLKY NA JIHLAVSKU 
NAPADLA SALMONELA
Slabý průběh mělo naštěstí one-
mocnění, které postihlo desítky 
dětí a několik dospělých ve škol-
kách v Jihlavě a Lukách nad Jih-
lavou na začátku října. Hygienici 
nepotvrdili obavy, že se děti i do-
spělí nakazili jídlem ze školních 
kuchyní. Zároveň řekli, že oba 
případy spolu zřejmě nesouvisí.

Sport
Legendární hoke-
jista Suchý oslavil 
šedesátiny.

čtěte na straně 8

Kultura
V muzeu plave ká-
men. Soutěž tak za-
tím nezná vítěze.

čtěte na straně 7

Aktuálně s radním Po 21 letech rybáři lovili polenský rybník Peklo
Vysočina • Podzim na Vysočině je ve znamení 
výlovů rybníků. V Telči na Jihlavsku to tradič-
ně znamená slavnost s hudbou a dobrým jídlem, 
na kterou se sjíždí i turisté ze širokého okolí. Le-
tos rybáři ze Štěpnického rybníka v Telči získa-
li zhruba devět tun kaprů a vylovili také bílého 

sumce, který mezi obyvatele rybníka patří už de-
vět let. Po 21 letech mohli také lidé vidět dno ryb-
níka Peklo v Polné. Voda odtud odtékala dva týd-
ny a kromě výlovu čeká rybník také oprava hráze 
a výpustí. Ta přijde na 30 milionů korun, většinu 
pokryje dotace ministerstva zemědělství. 

Společnost
Vysočina dostala 
ocenění za turistické 
webové stránky.

čtěte na straně 6

Aktuality
Hejtman Dohnal 
přesvědčil ministra 
obrany.

čtěte na straně 2

Starosta Velkého Meziříčí František Bradáč otevírá obchvat svého města. 
Pozorně naslouchají hejtman František Dohnal, náměstkyně Marie Černá, 
radní Václav Kodet a náměstek Petr Pospíchal (v pořadí zleva). Foto: redakce

Foto: Luboš Pavlíček

Absolutní vítěz: Vídeňský černý 
králík s náměstkem hejtmana 
Milošem Vystrčilem. Foto: Lu-
boš Pavlíček

Výstava Vysočiny 
v číslech:

■ 929 králíků
■ 638 holubů
■ 580 kusů drůbeže

od 265 chovatelů 
z Vysočiny a okolí

Miloš Vystrčil: Chovatelé jsou systematičtí lidé s velkou odpovědností                                       a notnou dávkou sebekázně

Čtyři roky je v životě lidském relativně krátká doba, ale pře-
sto se za čtyři roky dítě naučí chodit, mluvit a také se říká, že 
za první léta získá vše potřebné pro výchovu a svůj pozdější ži-
vot. Za čtyři roky se ve škole naučíme plynně číst, psát i po-
čítat a ještě spoustu dalších věcí. Za stejnou dobu na střední 
škole získáme všeobecné nebo odborné vzdělání i s maturitou. 
Stejné období je nastaveno pro volby samosprávy krajů, takže 
v prvním listopadovém týdnu mají členové zastupitelstva kra-
je skládat vlastně maturitu z toho, co v uplynulých čtyřech le-
tech dokázali.

Na počátku stála Vysočina na startovní čáře jako jeden ze čtr-
nácti krajů České republiky s prakticky nulovými pravomocemi. 
Vysočina byla také jeden z pěti úplně nových krajů, což zname-
nalo výhodu i nevýhodu. Nevýhody v nedostatku zkušených li-
dí, kteří dokáží pracovat koncepčně a patří přitom v odborném 
vzdělání ke špičkám, a výhodu v tom, že všechny mechanismy, 
návyky a pravidla mohly být tvořeny bez zátěže starých zvyků 
a zlozvyků. V prvním roce své existence začínal kraj s rozpoč-
tem asi sto milionů korun, což je rozpočet asi pěti- až desetitisí-
cového města, dnes hospodaří s rozpočtem asi šedesátkrát vyš-
ším a bezprostředně řídí chod téměř dvou set organizací. Vyso-
čina rozhodně po čtyřech letech zvládla první krůčky a naučila 
se mluvit, ale také plynně čte, píše a počítá a má všechny doved-
nosti pro svůj další rozvoj.

Za čtyři roky existence bylo v našem kraji uděláno ohromné 
množství práce a na vzhledu našich domovů, obcí a celého kraje 
to je vidět. Chtěl bych proto poděkovat všem, kdo se na rozvoji 
kraje podíleli. Těm, kteří pracovali bezprostředně v samosprá-
vě kraje i těm, kteří pomáhali budovat a rozvíjet krajské orga-
nizace v oblasti kul- tury, sociálních věcí, zdra-
votnictví, dopravy i školství. Chci poděkovat 
všem obyvatelům našeho krásného kraje, 
protože energie 
a práce, nadše-
ní i trpělivost, ná-
pady a šikovnost 
všech občanů kra-
je vytváří do-
hromady pod-
mínky pro ži-
vot tady u nás 
doma, na Vy-
sočině.

František 
Dohnal
hejtman 
kraje 
Vysočina
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Jirků: Vysoká škola musí znát potřeby regionu
Jihlava • Na první veřejné 
vysoké škole na Vysočině 
začne brzy historicky první 
semestr. Vysoká škola po-
lytechnická vzniká postup-
nou transformací z jihlavské 
Vyšší odborné školy. Ptáme 
se proto jejího ředitele Ladi-
slava Jirků, jak vypadá ak-
tuální stav.

„Vysoká škola vznikla záko-
nem v červnu, ostatní pří-

slušné formality jsme vyřizovali 
o prázdninách a začátkem škol-
ního roku. Teď tedy Vysoká ško-
la polytechnická Jihlava, jak zní 
oficiální název, existuje nejen 
právně, ale i fakticky.“

Co znamená fakticky?
„Byl jsem ministryní školství 

pověřen výkonem těch funkcí, 
které jsou pro vznik školy ne-
zbytné. Na základě toho jsem 
začal jednat zejména o peně-
zích, protože vysoká škola je pří-
mo financována z ministerstva 
školství.“ 

Kdy se na vysoké škole začne 
vyučovat?

„Podmínkou pro zahájení stu-
dia byla reakreditace studijního 
programu, který už běží na vyšší 
odborné škole a jmenuje se Eko-
nomika a management a má za-
tím jediný obor finance a říze-

ní. Akreditaci jsme získali, moh-
li jsme tedy vypsat přijímací ří-
zení a připravit všechno tak, že 
výuka prvních studentů začne 
v únoru.“ 

Kolik bude mít první obor 
studentů?

„Plánovaný počet studentů je 
maximálně 250. Předpoklá-
dáme, že většina z nich budou 
už naši studenti prvního roční-
ku stejného oboru na vyšší od-
borné škole. Téměř všichni pro-
jevili zájem projít přijímacím ří-
zením.

Tím se vylidní první ročník 
tohoto programu na vyšší odbor-
né škole a potom budeme podob-
ně postupovat u dalších oborů, 
které zde jsou, tedy počítačovém 
a v oboru cestovní ruch.“

Vysoká škola tedy bude vzni-
kat postupně…

„Záměr je po-

stupně akreditovat a zřizovat 
studijní obory v bakalář-

ské formě studia na vy-
soké škole a tím vy-

prazdňovat VOŠ, 
kde už nebudeme 
otevírat identic-
ké obory.“

Vyšší od-
borná ško-
la úplně za-
nikne?

„Je zde te-
oretická mož-

nost, že by 
kraj měl zájem 
obdobné pro-
gramy ve stře-
doškolském stu-
diu zachovat, což 
se odvíjí od zá-

jmu studentů. Jen-
že budova má 

kapacitu 

kolem tisícovky žáků a už v na-
šem záměru zřízení vysoké ško-
ly jsme uvedli, že se VOŠ postup-
ně utlumí a zanikne. Musela by se 
tedy najít jiná budova. Je to ale hy-
potetická možnost a já ji nevidím 
jako pravděpodobnou.“

Rozjezd vysoké školy musí 
stát hodně peněz. Kde je zís-
káváte?

„Kromě peněz ze státního roz-
počtu se hlásíme o granty v roz-
vojových fondech ministerstva, 

žádáme o dotaci z fondů Ev-
ropské unie a v neposlední řadě 
doufáme, že nám zpočátku po-

mohou město i kraj. Zdá se 
nám to logické, protože 

město i kraj mě-
ly vznik vy-

soké ško-
ly v nej-
různějších 
m a t e r i á -
lech uve-
den jako 
d ů le ž i t ý 
cíl.“

Jaké obory bude vysoká ško-
la postupně otevírat?

„Vedle těch bakalářských 
programů, které navazují na 
obory VOŠ, připravujeme dal-
ší. Jeden z nich je strojařský, na 
kterém spolupracujeme i s vý-
znamnými zaměstnavateli a ze-
jména VUT Brno. Druhý je za-
měřený na regionální veřej-
nou správu, tedy jakoby úřed-
nický. Zde už máme předstih, 
protože u ministerstva vnitra 
máme akreditovaný vzděláva-
cí program pro úředníky, kte-
rý úspěšně běží. Třetí program 
je zaměřený na personální ma-
nagement. Už třetí rok totiž ve 
spolupráci s UP Olomouc vyu-
čujeme v kombinovaném reži-
mu, tedy dálkově, právě studen-
ty olomoucké UP. Proto je te-
dy tento program dobře připra-
vený a personálně zabezpečený. 
A konečně ve spolupráci s jih-
lavskou nemocnicí připravuje-
me obor management zdravot-
nických zařízení.“

Slyším, že nejvíce používáte 
slovo spolupráce…

„Regionální veřejná vysoká 
škola by měla vycházet z potřeb 
kraje, a proto jsou naše progra-
my konzultovány nejen s krajem, 
ale i například se zaměstnavateli 
a dalšími institucemi.“ 

Doufáme, že nám město 
a kraj pomohou. Veřejná vy-
soká škola byl totiž od za-

čátku náš společný cíl.

Náměšť nad Oslavou • Minis-
terstvo obrany počítá s le-
teckou základnou v Náměšti 
nad Oslavou. Do roku 2010 
tam investuje čtyři a půl mi-
liardy korun a v roce 2007 
přesune vrtulníky z Pře-
rova. Po jednání s krajským 
hejtmanem Františkem Do-
hnalem (nez., KDU-ČSL) to 
řekl ministr obrany Karel 
Kühnl.

„Vojenská základna v Náměšti 
nad Oslavou je pro nás velmi dů-
ležitá ze dvou důvodů. Prvním je 

otázka zaměstnanosti. Základna 
poskytuje zaměstnání stovkám 
lidí. Druhý a důležitější úkol je 
otázka krytí vzdušného prosto-
ru nad Jadernou elektrárnou Du-
kovany,“ vysvětlil závažnost mi-
nistrova sdělení hejtman Dohnal. 
Karel Kühnl slíbil také urychle-
ný převod Kasáren kapitána Ja-
roše v Jihlavě do majetku kra-
je. Vláda by prý o něm měla roz-
hodnout už v listopadu. „Téma-
tem bylo také využití vojenské 
techniky, zvláště pro hasičské 
sbory,“ popsal dále jednání Fran-
tišek Dohnal.

Základna zaměstnává stovky lidí a brání Dukovany, vysvětlil ministrovi hejtman František Dohnal

Kühnl: Vojsko v Náměšti zůstane

Rozhovor měsíce

www.kr-vysocina.cz

Hejtman František Dohnal s ministrem 
obrany Karlem Kühnlem. Foto: archiv kraje

Region pohledem statistiků

Lesů v kraji nemáme 
tolik, jak se na první 
pohled zdá, a navíc je 
příliš rychle kácíme

Bezmála 30 % území našeho 
kraje tvoří lesy. Na první pohled 
se to zdá být hodně, je to třeti-
na, ale statisticky to znamená, 
že na Vysočině je lesů podprů-
měrně. V celé republice je totiž 
lesů 32,8 % rozlohy. 

Naopak těžba dřeva je v na-
šem kraji velmi intenzivní. Lo-
ni se Vysočina v kácení stromů 
pro další zpracování umístila na 
třetím místě ze všech krajů. Je 
to dáno především přítomností 
řady dřevozpracujících podniků 
v kraji a poměrně dobrou pří-
stupností lesů. Lépe se zkrátka 
těží dřevo na Vysočině ve zvl-
něném terénu, než třeba v hor-
ských terénech Krkonoš či Je-
seníků. 

V kraji Vysočina je největší 
podíl jehličnatých lesů (90,3 %) 
ve srovnání s ostatními kraji ČR 
(průměr ČR je 76,6 %). V na-
šich lesích dominuje smrk ztepi-
lý, následuje borovice a mod-
řín. Z listnatých porostů převa-
žují bučiny.

Z kraje

Kraj pořídil pro nemocnici 
moderní rentgenovou stěnu

Vysočina • Do příštího roku může kraj vstoupit kraj bez schvá-
leného rozpočtu, který bude nahrazen takzvaným rozpočtovým 
provizoriem. Kvůli krajským volbám totiž končící zastupitelstvo 
rozpočet nestihne schválit.

„Rozpočet ale bude připravený, stávající zastupitelstvo a rada jej 
ještě prodiskutují s jednotlivými vedoucími odborů a pak jej ulo-
ží pro nové zastupitelstvo,“ říká ekonomický náměstek hejtmana 
Miloš Vystrčil (ODS). Hos-
podaření pod- le rozpočtové-
ho provizoria znamená, že 
budou zasta- vené všechny 
nové investi- ce a kraj bude 
moci každý měsíc utratit jen tolik peněz, kolik je jedna dvanácti-
na výdajů loňského roku. Miloš Vystrčil ale předpokládá, že nové 
zastupitelstvo nenechá rozpočtové provizorium v platnosti dlou-
ho a řádný rozpočet schválí hned nejpozději začátkem roku. „Na 
rozdíl od státu opět hospodaříme vyrovnaně, i v příštím roce kraj 
utratí jen tolik peněz, kolik má a nebude si bezhlavě a nezodpo-
vědně půjčovat,“ dodal Vystrčil.
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Lesnatost (% rozlohy) v obvodech obcí
s rozšířenou působností Vysočiny k 31. 12. 2003

Pelhřimov • Za speciálním 
rentgenem už pacienti z pel-
hřimovské nemocnice nemusí 
dojíždět. Kraj sem totiž kou-
pil digitální rentgenovou stěnu 
s televizním řetězcem a digita-
lizací obrazu s vysokou rozli-
šovací schopností. Ta umožňu-
je snímkovat i kostru pacien-
ta. Nový přístroj přišel na více 
než osm milionů korun, sta-
vební úpravy přitom zaplatila 

sama nemocnice. „Pelhřimov-
ská nemocnice je pro nás ne-
smírně důležitá. Patří totiž do 
základní sítě zdravotnických 
zařízení v kraji a rozhodně bu-
deme vždycky dbát na to, aby 
měla dobré vybavení a rozvíje-
la se ke spokojenosti pacientů,“ 
řekla při slavnostním uvede-
ní nového přístroje do provozu 
krajská radní pro zdravotnictví 
Martina Matějková (ODS).

Nový přístroj znamenal malou oslavu, které se zúčastnila 
i Martina Matějková (druhá zleva). Foto: archiv kraje

Noví zastupitelé mají rozpočet 
už teď připravený – bez dluhů
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Roční těžba dřeva (m3/ha) v krajích ČR v roce 2003

Provizorní rozpočet je nut-
nost, daná datem voleb
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Vysočina • Pokud se stane 
nehoda v Jaderné elekt-
rárně Dukovany, dokážou 
záchranáři, armáda a ve-
řejná správa zasáhnout 
včas. To je hlavní závěr 
z červnového velkého cvi-
čení Horizont 2004.

Účastníci cvičení v říjnu ce-
lou akci definitivně uzavřeli na 
pracovním setkání 
všech složek inte-
grovaného záchran-
ného systému. „Sna-
žili jsme se jasně po-
jmenovat problémy, 
na které jsme narazi-
li, abychom je zkrát-
ka odstranili,“ říká 
šéf sekretariátu hejtmana Martin 
Kalivoda a rovnou některé z nich 
vyjmenovává: „Cvičení nepro-
běhlo v reálném čase, někte-
ré úseky činností jsme přeskoči-
li, a to nebylo dobře. Komunika-

ce záchranářů z Vysočiny a Již-
ní Moravy probíhala perfektně. 
To se bohužel nedá říci o komu-
nikaci mezi samosprávami obou 
krajů – kolegové z Jihomoravské-
ho kraje nepřistoupili ke cvičení 
s plnou zodpovědností, což vedlo 
k dvoukolejnosti některých opat-
ření. Problémy byly také v tom, 
že zejména hasiči bývají členy 
krizových štábů hned v několi-

ka obcích a najednou 
zjistili, že se nemo-
hou rozkrájet. Kom-
plikace byly také 
s fungováním krizo-
vých telefonů.“

Přes tyto drobnosti 
ale cvičení Horizont 
2004 prokázalo, že 

se kraj, hasičský záchranný sbor 
stejně jako další složky IZS o své 
obyvatele dokáží rychle a účin-
ně postarat. „Jaderná elektrár-
na Dukovany představuje v kraji 
spíše papírové riziko. Daleko re-

álnější je předpoklad kolapsu na-
příklad na dálnici D1, po havárii, 
která ohrožuje životní prostředí. 
Nemusíme chodit daleko, nedáv-
né nehody kamionů to dokazují,“ 
říká Martin Kalivoda.

Kraj proto plánuje další roz-

sáhlé cvičení, které bude simu-
lovat uzavřenou dálnici při zim-
ní kalamitě. „Uvízlá auta, sníh 
a ztížené podmínky pro záchra-
náře. Lidi z dálnice musíme do-
stat a někde je ubytovat,“ nastínil 
scénář cvičení Kalivoda.

Cvičení záchranářů ukázalo, že větší problémy má Vysočina s dálnicí, než s jadernou elektrárnou

Okolí Dukovan je v bezpečí

Představujeme kraj a krajský úřad

Jak to vidím já
Názor za-
stupitele 
Jindřicha 
Skočdopo-
le (SNK) na 
péči kraje 
o sport.

Po čtyři roky jsem se vě-
noval funkci zastupitele kra-
je Vysočina a snažil jsem se 
být zastupitelem, který vní-
má problémy celého kraje 
a při svém rozhodování jsem 
se oprostil vždy od svých re-
gionálních zájmů.

Samozřejmě přiznávám, 
že tím, že jsem mohl být za-
stupitelem kraje Vysočina, 
jsem byl u zdroje informací 
a určitým způsobem bylo to-
to přínosem pro celý mikro-
region Polensko.

Zastupitel musí obsáh-
nout veškerou problemati-
ku a měl by se orientovat 
i ve všech oblastech. Mu-
sím s radostí říci, že si kraj 
Vysočina za čtyři roky vy-
dobyl pevné postavení, a to 
zásluhou vedení kraje Vyso-
čina a zastupitelů. Já jsem 
v tomto volebním období 
vykonával mimo zastupite-
le i funkci předsedy spor-
tovní komise rady kraje Vy-
sočina a snažil jsem se v ob-
lasti, která mi je velmi blíz-
ká, společně se svými kolegy 
ze sportovní komise být urči-
tým přínosem.

Jak se to zdařilo, je věcí 
hodnocení druhé strany, tj. 
sportovců, ale já si osobně 
myslím, že ve srovnání s ji-
nými kraji se do tělovýcho-
vy podařilo dostat maxi-
mum možných peněz z kraj-
ského rozpočtu, grantových 
programů a investic. Loni to 
bylo 9 800.000 korun a le-
tos už 15 521.000 korun.

Kraj Vysočina finančně 
podpořil vznik první umělé 
trávy v celém regionu, tarta-
novou dráhu a další granto-
vé programy jako sportoviš-
tě, sport pro všechny a po-
dobně.

Jsem si vědom, že sport 
potřebuje daleko větší část-
ky pro údržbu sportovních 
zařízení a na činnost mlá-
dežnických oddílů. Chtělo 
by to najít systém, jak po-
moci těm nejmenším tělový-
chovným jednotám v celém 
kraji, kde jsou stovky či tisí-
ce sportovců, kteří tvoří na-
ši nejširší členskou základ-
nu a udržují a budují svá 
sportoviště.

Ohlédnu-li se zpět za 
uplynulými čtyřmi roky prá-
ce zastupitele kraje, mo-
hu s uspokojením říci, že to 
byla pro mě doba, ve které 
jsem získal mnoho dalších 
zkušeností a i svým osobním 
dílem přispěl k rozvoji kraje 
Vysočina.

www.kr-vysocina.cz

Jihlava • Slavnostním poklepáním na 
základní kámen zahájil hejtman Fran-
tišek Dohnal (nez., KDU-ČSL) velkou 
opravu čističky a kanalizace v Jihla-
vě. Oprava přijde na necelou půlmili-
ardu korun a bude trvat dva roky.
Evropská unie přitom zaplatí 306 mili-
onů korun, 50 milionů dá ministerstvo 
životního prostředí a zbytek si kraj-
ské město na nízký úrok půjčí. Opra-
va čistírny a kanalizace je v Jihlavě 
nutná. Čistička už slouží na samé hra-
nici své kapacity 30 let a její výsledky 
už neodpovídají současným normám. 
Pokud se ale opraví, město na ni mů-
že napojit i nové domky a provozov-
ny, takže se Jihlava bude moci rozši-
řovat. „Tento projekt vzniknul přede-
vším díky poctivé a dlouhodobé práci 
lidí a získat peníze nebylo jednoduché. 
Nakonec se to ale podařilo,“ komento-
val začátek stavby hejtman František 
Dohnal a dodal: „Byl bych velice rád, 
kdyby čistota odpadních vod nebyla 
závazkem vůči Bruselu, ale závazkem 
vůči budoucím generacím.“

Silnice z Jihlavy do Telče už je 
průjezdná, oprava stála miliony
Telč/Jihlava • Cesta z krajské-
ho města do Jihlavy je o pěkných 
pár minut kratší. Po nesmírně 
náročné opravě totiž kraj otevřel 
spojovací silnici.

„Byla to největší silniční stav-
ba za celé volební období,“ říká 
náměstek hejtmana pro dopra-
vu Petr Pospíchal (ČSSD). Opra-
va přišla na 202 milionů korun. 
„Podle projektu to vypadalo, že 
půjde o běžnou opravu povrchu 
a rozšíření silnice. Ukázalo se 
však, že projekt je zastaralý a ge-
ologický průzkum nedostatečný. 
Takže jsme na mnoha místech tu 
silnici vlastně postavili znovu,“ 
prohlásil Pospíchal. 

Jediné místo, kde řidiče ješ-
tě čeká malé úskalí, je most přes 
říčku v Třešti. Ten měl být ještě 
letos také nový, ale stejné kom-
plikace s podložím způsobi-
ly, že jej kraj opraví až na jaře. 
„Je to riziko. Buď je geologický 
průzkum velmi důkladný, sto-
jí spoustu peněz, nic nepřinese 
a právem se objeví námitka, že je 
to mrhání penězi, a nebo je prů-
zkum zběžný a až při stavbě se 
problémy s podložím ukážou,“ 
vysvětlil Petr Pospíchal. 

Silnice z Jihlavy do Telče je 
nejzatíženější trasou, kterou má 
kraj ve svém majetku. Denně po 
ní projede 12 tisíc aut.

Zastaralá a přetížená dálnice D1 je velmi nebezpečným místem. 
Na podzim zde shořely hned tři kamiony. Foto: Luboš Pavlíček

Volby do krajského zastupitelstva: 5. a 6. listopadu
Volby do krajského zastupitelstva jsou pro život v regionu klíčové. Kraj se například stará o školství, 

sociální věci a zdravotnictví, zřizuje muzea a galerie. Kraj také spravuje silnice II. a III. třídy.
Důležitou činností je péče o rozvoj regionu. Kraj Vysočina zřídil rozvojový Fond Vyso-

činy, o jehož grantové programy se za uplynulé čtyři roky ucházely stovky veřejných i pri-
vátních subjektů. 

Z nadcházejících voleb vzejde druhé krajské zastupitelstvo Vysočiny. To když vzejde 
nové, tak bude mít 45 členů, kteří mezi sebou zvolí radu, hejtmana a ná-
městky hejtmana. O přízeň voličů se bude, stejně jako před čtyřmi lety, 
ucházet 12 politických stran a uskupení.

Hejtman začal velkou opravu čističky

Cestáři vyhlížejí 
první zimní dny
Vysočina • S prvními nočními 
mrazíky se v našem kraji zača-
li silničáři intenzívně připravo-
vat na zimu. V kraji je přes 5000 
kilometrů silnic, které mají na 
starosti okresní správy. Ty ma-
jí k dispozici 158 sypačů, šípové 
pluhy, traktory s radlicí, sněhové 
frézy a nakladače.

Silničáři mají v těchto dnech 
v zásobě 10.900 tun chemické-
ho posypu a 93.700 tun inertních 
materiálů. V penězích to zname-
ná, že ve skladech leží chemický 
materiál za 18,5 milionů a drť za 
dalších 14,5 milionů korun.

„Na každé správě a údržbě sil-
nic v kraji Vysočina je pravidelně 
v zimním období zajištěna nepře-
tržitá dispečerská služba, která 
v případě potřeby aktuálně rea-
guje na vzniklou situaci. Bezpro-
blémové zvládnutí zimní údržby 
a situací na silnicích je věcí nejen 
silničářů, ale i všech účastníků 
silničního provozu s důrazem na 
vzájemnou toleranci. U silničářů 
bude kladen důraz především na 
ohleduplnost při provádění zimní 
údržby v průjezdních úsecích ob-
cí a měst,“ popsal dále předzimní 
přípravy krajský vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství Ladislav Staněk. 

Oficiálně začíná silničářská 
zima prvního listopadu a skončí 
s posledním březnem.

politický subjekt

KDU-ČSL 
ODS 
SNK sdružení nezávislých 
Koalice Strany zelených a US-DEU 
ČSSD 
KSČM 
Strana za životní jistoty 
Moravská demokratická strana 
Republikáni Miroslava Sládka 
Nezávislí 
Dělnická strana 
Pravý blok

lídr kandidátky

František Dohnal, hejtman Vysočiny
Miloš Vystrčil, první náměstek hejtmana
Marie Černá, náměstkyně hejtmana
Tomáš Hermann, krajský radní
Vladimír Novotný
Zdeněk Dobrý
Zdeněk Laštovička
Vladimír Ondráček
Luboš Novotný
Jiří Holík
Erik Veselý
Antonín Zejda

Strany a politická uskupení, které kandidují v krajských volbách

Harmonogram volebních dní
2. listopadu – Dodání hlasovacích lístků voličům.
2. až 6. listopadu do 14:00 hodin
 – Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů.
3. listopadu – Uzavření stálého seznamu voličů pro volby do zastupi-

telstev krajů, předání výpisů ze stálého seznamu voličů 
okrskovým volebním komisím.

5. listopadu – Od 14:00 do 22:00 hodin – první den voleb.
6. listopadu – Od 8:00 do 14:00 hodin – druhý den voleb.
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Nezisková organizace

Občanská poradna pomůže i s právním problémem
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Občanskou poradnu provozuje 
v Novém Městě na Moravě a Bys-
třici nad Pernštejnem nestátní ne-
zisková organizace Sdružení No-
vé Město na Moravě.

Cílem občanské poradny je 
poskytování služeb – občanské-
ho poradenství. Klienti se na po-
radce mohou obrátit osobní ná-
vštěvou, telefonicky, dopisem 

nebo elektronickou poštou. Zá-
kladními principy poradenství 
je bezplatnost, nezávislost, ano-
nymita a nestrannost. Poradna 
poskytuje poradenství v těchto 
oblastech: sociální dávky a po-
moc, důchodové a nemocenské 
pojištění, rodinné vztahy, byd-
lení, pracovněprávní problemati-
ka, majetkoprávní vztahy, pojiš-

tění, právní systém, spotřebitel-
ská práva, ostatní dle problému, 
se kterým se klient na porad-
nu obrátí.

Kontaktní adresa:
Vratislavovo nám. 12, (poliklini-
ka), Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 121
e-mail: ob.poradna@centrum.cz

po: 12.30 – 17.00 hod.
st.: 8.00 – 17. 00 hod.
pá: 8.00 – 12.00 hod.

Masarykovo nám. 1, (Městské 
muzeum), Bystřice nad Pern.
tel.: 566 551 599
út: 8.30 – 17.00 hod.
čt: 8.00 – 16.00 hod.
www.sdruzeninovemesto.cz

Moravské Budějovice • Pokud by se okresy kraje seřadily pod-
le chovatelských úspěchů, vypadalo by to takto: Třebíč, Žďár 
nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov. To je totiž 
výsledek 18. ročníku Krajské soutěžní výstavy o pohár Vysoči-
ny v Moravských Budějovicích. Na místě byla k vidění zhruba 
stovka voliér drůbeže a holubů a asi čtyři stovky králíků. Tomu 
neodolala ani náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie 
Černá (SNK). „Už jsem viděla spoustu domácích zvířat, ale ten-
hle si mne získal na první pohled,“ řekla Černá (na snímku) mě-
síčníku Kraj Vysočina. Foto: Luboš Pavlíček

Černá navštívila výstavu zvířat 
v Moravských Budějovicích

Co se děje v kraji Havlíčkův Brod opět ožil knižním trhem
Havlíčkův Brod • Tisíce knih od 
desítek nakladatelů, 124 knih do-
sud nepředstavených, a spokoje-
ní čtenáři. To je obraz letošního 
čtrnáctého ročníku Podzimní-
ho knižního trhu, který se konal 
o víkendu 15. a 16. října v Hav-
líčkově Brodě.

Součástí programu byly od-
borné semináře, autogramiády, 
autorská čtení a besedy se spi-
sovateli. „Právě množstvím do-
provodných akcí si mne Pod-
zimní knižní trh vždycky zís-
ká,“ řekla měsíčníku Kraj Vyso-
čina v Havlíčkově Brodě krajská 
radní pro kulturu Martina Matěj-
ková (ODS) a dodala: „Trh je čí-
tankovou ukázkou toho, jak pro-
pagovat knihy a na pár dní uká-
zat jedno město z Vysočiny celé-
mu světu. A co je na tom nejlepší, 
za vším stojí žena.“ Na trhu by-
ly tradičně uděleny i ceny měs-
ta Havlíčkův Brod za nejkrásněj-
ší knihy a novinářská Cena Karla 
Havlíčka Borovského, udělovaná 
Nadací Český literární fond jako 
ocenění novinářské práce.

Jihlava má nového primátora, 
Výborný je městským radním
Jihlava • Novým primátorem 
krajského města se v říjnu stal 
Vladimír Hink (ODS), který ve 
funkci vystřídal svého stranic-
kého kolegu Vratislava Výbor-
ného. Hinka po dohodě uvnitř 
koalice, kterou na magistrátu 
tvoří ODS, KDU-ČSL, ČSSD 
a Strana zelených, zvolilo za-
stupitelstvo 25 hlasy z 36 pří-

tomných městských poslan-
ců. Vratislav Výborný pak byl 
zvolen do městské rady.

Krajskému městu se tak vrá-
tila možnost mít svého primá-
tora i v krajském zastupitel-
stvu. Vladimír Hink totiž do 
zastupitelstva kandiduje, kdež-
to bývalý primátor Výborný 
nikoliv.

Na snímku zprava ředitelka Podzimního trhu, spisovatelka, překladatelka a na-
kladatelka Markéta Hejkalová s krajskými radními Milošem Vystrčilem, Marti-
nou Matějkovou a Ivem Rohovským (všichni tři ODS). Foto: Luboš Pavlíček

Fotografická soutěž už má vítěze

V červencovém vydání jsme vyhlásili soutěž 
Za váš snímek fotoaparát. Až do 15. září jsme 
přijímali soutěžní fotografie, které nám měly po-
moci najít na Vysočině ta nejkrásnější místa. 
Snímků se nakonec sešlo velké množství a hod-
notící komise měla opravdu plné ruce práce. Ví-
tězem se nakonec stal Jan Koumar z Jihlavy se 
snímkem hradu Rokštejna. Od kraje Vysočina 

získává fotoaparát, který mu 27. října osobně 
předal hejtman František Dohnal.

Ani ostatní snímky nebudou zapomenuty a po-
stupně na stránkách měsíčníku Kraj Vysočina 
jejich prostřednictvím navštívíme i další půvab-
ná místa našeho kraje. Všem účastníkům hry za 
snímky i soutěživost děkujeme. 
 redakce

Vysočina • Zdravé životní pro-
středí kraje ohrožují tisíce auto-
vraků. Na Vysočině jsou přitom 
nejméně tři firmy, které doslouži-
lý automobil zdarma zlikvidují.

Starý, nepojízdný automobil 
je pro životní prostředí nebez-
pečný. Brzdová kapalina, fridex, 
olej z motoru i převodovky, umě-
lé hmoty a čalounění, to všech-
no jsou jedy, které vážně ohrožu-
jí přírodu a zdraví lidí. Musí být 
nejprve odborně zlikvidovány, 

spáleny či recyklovány a až poté 
mohou jít samotná karoserie a ko-

vové části do běžného procesu li-
kvidace kovů. 

„Od června jsme zaznamena-
li pár desítek případů, kdy maji-

tel staré auto nechal rozebrat na 
odborném vrakovišti. Přitom jen 

na Vysočině musí jít ročně o ti-
síce aut,“ říká krajský radní pro 
životní prostředí Ivo Rohovský 
(ODS).

Lidé podle něj využívají mož-
nosti uložení SPZ na dopravních 
úřadech a auto pak zlikvidují své-
pomocí, nebo vrak v horším pří-
padě nechají někde stát. „U nás za 
likvidaci vraku přitom vůbec nic 
neplatí a naopak, získají potvr-
zení o ekologickém zneškodně-
ní starého vozu,“ vysvětluje Mi-
roslav Marek z jihlavského Aku-
servisu Cakl, který se odbornou 
likvidací nebezpečného odpadu 
zabývá.

Vraky aut představují pro přírodu hrozbu

Firmy, které mohou odborně zlikvidovat autovrak:
Jihlava Kovo – šrot s.r.o. Pávov 111

Golčův Jeníkov František Nohejl Obora 796

Jihlava Akuservis Cakl s.r.o. Bedřichov

Hasiči ocenili krajské politiky
Vysočina • Hasiči jsou spokojeni se spoluprací s krajem. Svědčí 
o tom medaile, kterou od nich získali hejtman František Dohnal 
(nez., KDU-ČSL), jeho náměstek Miloš Vystrčil (ODS) a před-
seda bezpečnostní komise Pavel Maslák (nez.). Politici ocenění 
získali za svůj přínos v oblasti požární ochrany a rozvoj dobro-
volného hasičstva.

Dohnal nabídl Bulharům pomoc
Vysočina/Bulharsko • Před 
vstupem Bulharska do Ev-
ropy by mohla Vysočina 
tamním lidem pomoci vyva-
rovat se počátečních chyb. 
Po návštěvě bulharských re-
gionů Blagoevgrad, Smoljan 
a hlavního města Sofie to 
řekl hejtman František Do-
hnal (nez. KDU-ČSL).

Ten svým tamějším protějš-
kům představil zejména zkuše-
nosti Vysočiny se získáváním 
peněz z předvstupních fondů. 
Bulharské straně také nabídnul 
konkrétní spolupráci při společ-
ném projektu. 

Vyvrcholením návštěvy by-
lo přijetí české delegace minis-
trem pro místní rozvoj a veřejné 
práce Bulharska Valentinem Ce-
rovským. Součástí doprovodného 

programu byla návštěva kaskády 
vodních děl Sandanska Bystrica, 
kterou v nedávné době úspěšně 
zprivatizovala česká firma. 

„Český velvyslanec, pod jehož 

záštitou jsme bulharské kraje na-
vštívili, má zájem také o obchod-
ní misi z Vysočiny. Myslím, že 
by to pro naše podnikatele bylo 
užitečné,“ řekl hejtman Dohnal.

Ministr Valentin Cerovski a hejtman František Dohnal. Foto: archiv kraje

Kraj bude hledat mluvčího
Vysočina • První tisková 
mluvčí Vysočiny Radka Bur-
ketová k 15. říjnu tohoto 
roku odešla do nového za-
městnání. Kraj tak bude 
brzy hledat náhradu.

„Radka Burketová s námi od 

začátku vytvářela nejen obraz 
nového úřadu, ale obraz celé Vy-
sočiny. Také ona má zásluhu na 
tom, že jsme získali několik oce-
nění od odborníků i veřejnosti 
za to, s jakou otevřeností o prá-
ci kraje informujeme,“ popisuje 
působení Burketové na kraji šéf 

hejtmanova sekretariátu Martin 
Kalivoda. 

Kraj v nejbližších týdnech na 
svých webových stránkách a pro-
střednictvím inzerce v tisku vy-
píše výběrové řízení na nového 
mluvčího.

(pokračování na straně 6)



www.kr-vysocina.cz

DALŠÍ VYDÁNÍ 
NALEZNETE VE 

SVÝCH SCHRÁN-
KÁCH KONCEM 

LISTOPADU.

INZERCÍ 
V MĚSÍČNÍKU

OSLOVÍTE NEJŠIRŠÍ 
OKRUH OBYVATEL 

TOHOTO KRAJE

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz

VLHKÉ ZDIVO
S A N A C E

Tel.: 603 443 821, 568 826 396
www.sanace-uhlir.cz

PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY

PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY
BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ     

Tel. 604 245 463

Český domov je jedinečný in-
zertní projekt, který sdružuje 
periodika krajské a místní sa-
mosprávy, distribuovaná direct 
mailem do jeden a půl milionu 
schránek měsíčně. Čtivá média 
s moderním grafi ckým designem 
jsou zaměřena na místní a regionál-
ní tematiku. V poměrně krátké době 
si k nim čtenáři vybudovali silný citový 
vztah. Noviny mají v daném regionu vždy 
dominantní náklad a jsou jediným médiem, 
které se dostane do všech domácností. 

• Moravskoslezský kraj
• Karlovarský kraj
• Olomoucký kraj
• Plzeňský kraj
• Praha 10
• Praha 1
• Kraj Vysočina
• Kladno

Neváhejte nás co nejdříve
nezávazně kontaktovat 
pro více informací!!!

Na nejvýhodnější formě spolupráce v oblasti inzerce 
a propagace se s Vámi velmi rád domluví

Roman Přikryl
gsm: 777 206 610
e-mail: prikryl@consultants.cz

w w w . c e s k y d o m o v . c z

Pozvěte se na ranní kávu ke 3 000 000  svých klientů
a nabídněte jim to, co umíte nejlépe!
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Třebíč • Třiapadesát nových 
studentů Západomoravské 
vysoké školy v Třebíči má 
za sebou slavností imatri-
kulaci v tamní Zadní syna-
goze.

Insignie převzal také nový rek-
tor školy Václav Sedláček. Ško-
la ve městě i kraji působí už dru-
hým rokem, její specialitou jsou 
informační technologie. Studenti 
zde platí školné, velká část z nich 
využívá takzvaného individu-
álního studijního plánu. Stipen-
dijní nadační fond vyplácí pro-
spěchové stipendium a sociálně 
slabší studenti získávají stipendi-
um sociální. 

Město škole pronajalo budovu 
základní školy v sídlišti Za Ryb-
níkem, která v té době kvůli ne-
dostatku žáků končila. Třebíčská 
vysoká tak má k dispozici pět 
počítačových učeben, řadu dal-
ších poslucháren a dokonce aulu 
pro devadesát posluchačů.

Studenti vysoké školy dostali indexy

Hejtman pokřtil knihu o Vysočině
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Západomoravská vysoká škola v Třebíči vstupuje do druhého roku, její specialitou je informatika

VYSOČINA – NÁŠ DOMOV

Vysočina/Essex • Vysočina 
by v anglickém hrabství Es-
sex mohla najít dobré přá-
tele a spolupracovníky pro 
budoucí žádosti o evropské 
peníze. Po návštěvě Velké 
Británie to řekl krajský radní 
Tomáš Hermann (US-DEU).

Anglii navštívil spolu s pra-
covníkem oddělení vnějších 
vztahů kvůli konferenci Den čes-

kých regionů, kterou v Londýně 
pořádala česká ambasáda a me-
zinárodní kancelář britské Aso-
ciace místní správy. „Jako jedi-
ní z krajů jsme dostali možnost 
prezentovat náš způsob podpory 
regionálního rozvoje. Tedy Fond 
Vysočiny, sběr projektových zá-
měrů a podporu projektů pro Ev-
ropskou unii,“ vysvětlil smysl 
účasti Tomáš Hermann. Radní 
se dále setkal se zástupci regionu 

East of England, který sdružu-
je šest hrabství severně od Lon-
dýna. „Právě hrabství jsou veli-
kostí, kompetencemi a způsobem 
práce obdobou našich krajů,“ ří-
ká Hermann a dodává: „V hrab-
ství Essex jsme se seznámili 
s lidmi, kteří problematice ev-
ropských fondů rozumí. Založi-
li dobrovolnou síť regionů Praxis, 
v níž jsou zastoupeny regiony ze 
starých členských zemí i z nově 
přistupujících, například Maďar-
ska či Rumunska. Domnívám se, 
že by Vysočina měla velmi vážně 
uvažovat o přistoupení k této sí-
ti. Každý z jejích členů má prá-
vo přijít s nápadem a projektem 
a pozvat k němu ostatní. To se 
skutečně aktivně děje, nic nejsou 
jen prázdná slova na papíře.“

Vysočina ihned dostala mož-
nost zapojit se do programu kul-
turní výměny, tedy stáží umělců 
s přispěním Evropské unie. „Bo-
hužel to bylo týden před podáním 
žádosti a tudíž by od nás nebylo 
seriózní, kdybychom se do tako-
vé akce vrhli bez uvážlivé přípra-
vy. Museli jsme s lítostí odmít-
nout. Příště ale už časový tlak 
nebude a věřím, že se do podob-
ného projektu zapojíme,“ dodal 
Tomáš Hermann.

Ladislav Seidl z krajského úřadu, radní Tomáš Hermann, velvyslanec 
České republiky ve Velké Británii Štefan Füle a Radoslav Klepáč z mi-
nisterstva zahraničí na londýnské konferenci. Foto: archiv kraje

Atmosféra v Zadní synagoze byla slavnostní. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina/Karlovy Vary • 
Skvělé druhé místo zís-
kal kraj za webové stránky 
www.region-vysocina.cz 
na festivalu TOUR REGION 
FILM Karlovy Vary.

V kategorii multimedia se při-
tom internetová prezentace tu-
ristických možností Vysočiny 
utkala s velkou konkurencí 77 
přihlášených webových stránek 
a CD-ROMů.

Soutěžní přehlídka regio-
nálních turistických prezenta-
cí TOUR REGION FILM je od 
loňska součástí mezinárodní-
ho filmového festivalu TOUR-
FILM, který se v Karlových Va-
rech konal už sedmatřicetkrát. 
„Toto spojení umožňuje všem 
účastníkům festivalu – tvůr-
cům i zadavatelům – přímou 
konfrontaci mezinárodní a ná-
rodní tvorby a odborný dopro-
vodný program jim navíc dá-
vá možnost seznámit se s no-
vými trendy a formami zpraco-

vání jak filmů, tak multimédií. 
Takové příležitosti využilo hned 
několik měst a obcí kraje, které 
své snímky nebo multimediální 
prezentace v soutěži představi-
ly,” řekla Ivana Mahelová z od-

boru regionálního rozvoje kraj-
ského úřadu. Ve stejné kategorii 
udělila porota diplom webovým 
stránkám s unikátní virtuál-
ní procházkou městem Třebíč 
(www.trebic.cz/unesco).

Festival: kraj má druhé místo
za turistické webové stránky

www.kr-vysocina.cz

Vysočina • Zhruba půl roku tvrdé práce si vyžádalo zpracování 
textových a fotografických podkladů o Vysočině tak, aby mohla 
světlo světa spatřit historicky první souhrnná reprezentativní pu-
blikace kraje Vysočina. Kmotrem knihy byl hejtman František Do-
hnal (nez., KDU-ČSL). Kniha Kraj Vysočina je šestým dílem uce-
leného čtrnáctidílného projektu Zachování kulturní hodnoty a ná-
rodního dědictví České republiky v Evropské unii. Představuje Vy-
sočinu v trojjazyčné mutaci na 248 stranách s 698 fotografiemi. 
„Jsem velice rád, že tvůrci knihy v jejím obsahu pamatovali i na 
osobnosti, které Vysočinu proslavily a jejichž jména zná celý svět. 
Každý, kdo si knihu prohlédne, by měl dostat chuť se k nám při-
jet podívat. Ať už je Čech, nebo cizinec,“ vyslovil při křtu své přá-
ní František Dohnal. Knihu Kraj Vysočina lze získat v knihkupec-
tvích především v bývalých okresních městech. Foto: archiv kraje

Vysočina • Turistické ubytovny 
v Bystřici nad Pernštejnem a Bra-
třicích, vzdělávací středisko pro 
starosty v Lukách nad Jihlavou, 
nebo optická síť na celé Vysočině. 
To je malý výčet prvních projek-
tů, které v našem kraji z velké čás-
ti zaplatí Evropská unie. O přijetí 
žádostí rozhoduje Regionální ra-
da soudržnosti NUTS II, tedy spo-
lečně zástupci Vysočiny a Jihomo-
ravského kraje. V historicky první 
vlně se o evropské peníze ucháze-
lo 28 individuálních a pět skupino-
vých projektů z Vysočiny. Uspě-
lo devět individuálních, skupino-
vé všechny. „Na první pohled to 
nevypadá jako závratné číslo, ale 
kritéria byla velmi přísná a velké 
množství žádostí skončilo pod po-
myslnou čárou úspěšnosti jen vel-
mi těsně,“ vysvětluje náměstky-
ně hejtmana pro regionální rozvoj 
Marie Černá (SNK). 

Skupinové projekty jsou vlast-
ně společné žádosti za celý region, 
které podává kraj. Ten pak na při-
jaté peníze vypisuje granty, o které 
se mohou zájemci, zejména podni-
katelé z Vysočiny, ucházet. V této 
první vlně to znamená 175 milionů 
z evropských peněz, spolu z další-
mi 45 krajskými na podporu drob-

ných, malých a středních podnika-
telů v ekonomicky slabých regi-
onech kraje, na podporu sociální 
integrace a služeb a infrastruktu-
ry v cestovním ruchu.

Marie Černá nevidí problém ani 
v neúspěšných žádostech: „Jak 
jsem řekla, jsou velmi dobré a stačí 
je jen málo dopracovat, aby moh-
ly být v druhém kole, tedy v úno-
ru, už bez problémů přijaty.“ Dal-
ší evropské peníze v nejbližší do-
bě poputují na Vysočinu z progra-
mu rozvoj dopravní infrastruktury. 
Ten má uzávěrku už v listopadu. 
Jak ale dále uvedla Marie Černá, 
velké komplikace jsou ve spolu-
práci s Jižní Moravou. „Vysočina 
a Jihomoravský kraj jsou natolik 
odlišné regiony, že se bohužel čas-
to nepodaří sladit jejich protichůd-
né zájmy. Brno je velmi dominant-
ní centrum a chce pro sebe přiro-
zeně utrhnout co největší díl pe-
něz na Vysočině je naopak zájem 
uspokojit co nejvíce projektů na 
celém území. Proto velmi vítám 
nápad jihomoravského hejtmana, 
aby se napříště ucházel o evropské 
peníze každý zvlášť. Kdybychom 
se Brna zbavili, byli bychom da-
leko flexibilnější a úspěšnější,“ po-
steskla si Marie Černá.

Přišly první evropské peníze

Regiony se v Evropě spojují

Dohnal: Rakušané o naše pracovníky stojí
Vysočina/Dolní Rakousko • Ote-
vření železnice Slavonice – Frat-
res, spolupráce českých a rakous-
kých záchranářů, přeshranič-
ní počítačové sítě. To je výsledek 
dosavadní spolupráce Vysočiny 
a Dolního Rakouska.

Na jejím pokračování a prohlou-
bení se v říjnu dohod-
nul hejtman František 
Dohnal (nez., KDU-
-ČSL) se svým tamním 

protějškem Erwinem Pröllem. Po-
depsali pracovní program, kte-
rý popisuje konkrétní spolupráci 
v oblasti hospodářství, cestovní-
ho ruchu a dopravy. Hejtman Pröll 
při té příležitosti řekl, že by Češi 
mohli vyplnit některé mezery na 
trhu práce v Dolních Rakousích, 
kde chybějí například zaměstnan-
ci v sociálních službách. Chce se 
proto zasadit o částečné umožně-
ní vstupu pracovních sil z nových 

zemí EU do Rakouska. František 
Dohnal doplnil, že se tak naplňuje 
jeho varování, aby Evropská unie 
zbytečně nepřehnala svá ochra-
nářská opatření vůči nově přistu-
pujícím zemím: „Obavy Rakuša-
nů z přílivu pracovníků z nových 
zemí Evropské unie nebyly opod-
statněné a nyní se zdá, že poptáv-
ka na dolnorakouském trhu práce 
nemůže být ze strany domácích 
pracovníků pokryta.“

Hejtmani F. Dohnal (Vysočina), J. Zahradník 
(Jihočeský kraj), E. Pröll (Dolní Rakousko) 
a S. Juránek (Jihomoravský kraj) po podpisu 
pracovního programu. Foto: archiv kraje

Rádio pátrá po hokejistech
Až do března trvá šance pro 

všechny amatéry, kteří si chtějí 
zahrát nejvyšší hokejovou soutěž. 
Umožní jim to tři kluby a veřej-
noprávní Český rozhlas Region. 

„Soutěžícím musí být více jak 
15 let a v podmínkách dále je, že 
nikdy nesměli hrát v druhé ho-
kejové lize nebo vyšší hokejové 
soutěži. Přihlášení hráči budou 
muset prokázat fyzickou zdat-
nost a hokejové dovednosti,“ při-
bližuje pravidla marketingový 
manažer rádia Petr Palovčík. Na 
30 nejlepších čekají víkendové 
kempy, kde se jim budou věno-

vat hokejové špičky Josef Augus-
ta, Stanislav Neveselý, František 
Musil a Oldřich Válek. V závěru 
kempů tito odborníci vybe-
rou deset nejlepších, kteří 
předvedou své dovednos-
ti veřejnosti. 

Veřejná část sou-
těže bude probíhat 
na třech stadionech 
klubů v kraji Vyso-
čina. Zástupci těch-
to klubů budou sle-
dovat výkony soutěžících a v pří-
padě prokázání odpovídajících 
dovedností jim nabídnou profe-

sionální smlouvy. Šanci hrát ex-
traligu nabízí Dukla Jihlava, zá-
stupcem první ligy je Moravská 
Slavie Třebíč a druhou ligu re-

prezentuje HC Rebel Hav-
líčkův Brod. 

„Vyhlášena bude pro-
fesionální a amatér-
ská hvězda, tedy hvěz-
da z pohledu diváků 
a hvězda z pohledu 
odborníků,“ řekl Pa-

lovčík a dodal: „Chceme dát šan-
ci lidem, kteří milují hokej a ne-
měli šanci vyrůstat ve střediscích 
mládeže.“

Kraj bude 
hledat mluvčího
(pokračování ze strany 4)

Bude hledat někoho, kdo má 
zkušenosti v komunikaci s novi-
náři i ostatní veřejností, kdo se 
rychle zorientuje v problematice 
veřejné správy a práci s krajský-
mi počítačovými systémy. „Je 
zcela samozřejmé, že náš mluv-
čí neříká naučené věty, ale umí 
aktivně a rychle najít a nabíd-
nout témata a informace, která 
by mohla veřejnost zajímat. Náš 
mluvčí je od toho, aby pomáhal 
údaje najít a nic neskrýval,“ říká 
Martin Kalivoda.

Ocenění převzala z rukou ředitele agentury Czechtu-
rism Davida Gladiše za kraj Vysočina Jitka Mattyašov-
ská z oddělení cestovního ruchu. Foto: archiv kraje



Městská památková zóna a zá-
mek v Brtnici, zámek a náměstí 
v Lukách nad Jihlavou, zřícenina 
hradu Rokštejna a poetické údolí 
Jihlavy. To vše představuje první 
část výletu. V té druhé vystoupá-
me do horské krajiny Křižanov-
ské vrchoviny se samotami upro-
střed hustých lesů, malými pa-
loučky a krásnými rybníky. 

Výchozím bodem je město Brt-
nice, kde si můžeme prohlédnout 
dva barokní mosty se sochařskou 
výzdobou, renesanční a barokní 
domy na náměstí a veřejnosti ne-
přístupný zámek, který se tyčí na 
skále nad městem. 

Z Brtnice pojedeme po silnici 
č. 404 směr Luka nad Jihlavou. 
Zpočátku jedeme po hlavní sil-
nici směr Jihlava, za čerpací sta-
nicí odbočíme doprava směr Lu-
ka nad Jihlavou. Dále již pojede-
me po málo frekventované silnici 
střídavým kopcovitým terénem. 

Těsně před Lukami nad Jih-
lavou můžeme v zatáčce odbo-
čit vpravo do zámeckého parku 
a prohlédnout si jej. Zámecká za-
hrada je velmi rozlehlá, plná pra-
starých stromů. V městečku Luka 
nad Jihlavou stojí za prohlédnutí 
i malebná část náměstí a pozdně 
barokní kostel sv. Bartoloměje. 
Jinak lze pokjračovat hned pod 
zámkem po červené, která nás 
vede podél Jihlavy směr Bítovči-
ce ŽST. Projedeme kolem nádra-
ží Luka nad Jihlavou a dál naše 
trasa vede v terénu po úzké pol-
ní cestě. Po pravé straně se nachá-
zí železniční násep, po levé straně 

řeka Jihlava. Většinu úseku velmi 
mírně klesáme, pak přijde asi 300 
metrů dlouhý kopec, který musí-
me vystoupat. Dalších 400 metrů 
sjedeme dolů a ocitneme se v Bí-
tovčicích na nádraží. Kdo se chce 
tomuto úseku vyhnout, může jet 
od ŽST Luka po silnici vedou-
cí po druhém břehu Jihlavy až 
do Rozseče a pokračovat dál po 
červené. 

Červená značka vede od nádra-
ží po schodech dolů. My to obje-
deme po cestičce, až nás červená 
přivede k můstku pro 
pěší, který přejedeme. 
Hned za ním je autobu-
sová zastávka a rozcest-
ník. Ten nás nasmě-
ruje na Přímělkov 
stále po červené. 
Projedeme ves-
ničkou Rozseč 
a pokračujeme té-
měř po rovině po 
krásné polní ces-
tě podél Jihlavy. 

U rozcestí Pří-
mělkov opustíme 
červenou, která 
vede rovně, a pojede-
me vpravo přes řeku 
po silnici. Zpočátku 
stoupáme přes vesnici, 
až přijedeme k obec-
nímu rybníku, kde se 
vydáme doleva na základě upo-
zornění šipky směr Rokštejn. Vy-
stoupáme již jen pár metrů a po-
té následuje nejméně kilometrový 
sjezd ke zřícenině hradu Rokštej-
na. Rokštejn je jeden z nejstarších 

moravských hradů podunajského 
typu s hranolovou věží. Postaven 
byl v druhé polovině 13. stol. a od 
r. 1468 je opuštěn.

Kousek pod hradem je rozcest-
ník Rokštejn, od něj pokračuje-
me po modré směr Dolní Smrčné 
ŽST. Prvních 400 metrů klesáme 
v terénu, poté následuje stoupá-
ní do prudkého kopce. Vyjedeme 
nahoru mezi louky a pole a jede-
me po pěkné polní pěšině zpočát-
ku mírným stoupáním, až přije-
deme na křižovatku ve tvaru T. 
Pokračujeme stále rovně 
a sjíždíme do- lů do Dol-

ní Smrč-
né. 

V Dolní Smrčné opouštíme 
modrou značku a mírně klesáme 
po silnici v malebném údolí řeky 
Jihlavy směr Bransouze a Číchov. 
Z Číchova budeme pokračovat po 
modré směr chata Jalovec a dá-

le až do Brtnice. Až k chatě Ja-
lovec v podstatě stále stoupáme. 
Cestou se nám naskytnou pěk-
né výhledy dolů do údolí Jihla-
vy i na lesy a stráně Křižanovské 
hornatiny. 

Od chaty Jalovec pokračujeme 
po modré směr Střeliště – zříce-
nina a Brtnice. K Střelišti jedeme 
střídavým stoupáním a klesáním 
po lesních cestách. Projedeme 
kolem pěkného rybníka, Božích 
muk a opět stoupáme. Nesmíme 
přehlédnout odbočku vpravo ja-
koby zdánlivě do lesa, na nepříliš 
patrnou lesáckou cestu, po které 
vede modrá značka. Z bývalého 
opevněného hradiště Střeliště se 
dochovaly pouze v porostu ukry-
té zbytky příkopu. 

Pak následuje náročný terén-
ní sjezd až na začátek Radotína. 
Přes Radotín musíme stoupat, až 
vyjedeme za vesnici. Stále stou-
páme, hlavní cesta se stáčí vlevo, 
my pokračujeme rovně s mod-
rou a s cyklotrasou č. 5111 směr 
Brtnice. 

Cyklotrasa odbočuje u pěkné-
ho rybníku vpravo, my jedeme 
rovně do lesa po modré. Střída-
vým stoupáním a klesáním přije-
deme k rozcestníku U sv. Trojice 
skrytému v lese, odkud pokraču-
jeme k hájovně Černé lesy. Budo-
va hájovny Černé lesy se nachá-
zí kousek pod rozcestníkem. My 
u něj odbočujeme vlevo směr Brt-
nice. Doposud jsme jeli převáž-
ně stoupáním po lesních cestách. 
Nyní nás v závěru čeká sjezd do 
Brtnice, kde náš výlet končí. 

�1. listopadu
koncert skupiny Hop Trop, 
Městské divadlo Pelhřimov, 
19.30

�3. listopadu
divadelní představení Vác-
lav Kliment Klicpera: Hadri-
án z Římsů, Národní dům Tře-
bíč, 19.00

�4. listopadu
křest CD skupiny Nezmaři + 
Žofie Kabelková, DKO Jihla-
va, 19.30

�6. listopadu 
Rocksession 04 ,́ KD Máj 
Pelhřimov, přehlídka pelhři-
movských rockových a bigbí-
tových kapel, Spadla klec, Sta-
rej Pejr, Bazar, Atheom, Salta-
rella a další, 16.00
Tančírna, KD Třešť, 19.30

�7. listopadu
koncert k Roku české hudby, 
Pěvecké sdružení Campanula 
– Česká barokní a soudobá du-
chovní hudba, chrám sv. Igná-
ce Jihlava, 19.00
lidová opereta Na tý louce ze-
lený s Josefem Zímou v hlav-
ní roli v Domě kultury v Jih-
lavě, 19.00

�9. listopadu
koncert Psí vojáci, Národní 
dům Třebíč, 20.00

�10. listopadu
koncert jedné z nejúspěšněj-
ších Beatles revivalových ka-
pel na světě Backwards v Do-
mě kultury v Jihlavě, 19.30

�12. listopadu
Zámecké jazzování, Žirovni-
ce,19.30

�14. listopadu
koncert skupiny Fontána na-
děje, Kostel sv. Jana Křtitele, 
Velká Bíteš, 16.00

�18. listopadu
koncert Jiří Schmitzer, Národ-
ní dům Třebíč, 19.00

�20. listopadu
Vlasta Redl a KDJ s pokračo-
váním kontrabálem se skupi-
nou Střepy, kulturní dům Ran-
tířov, 19:30 

�21. listopadu
benefiční koncert, Pavel Šporcl
+ Pražské smyčcové trio, Nové 
Město na Moravě, 16.30

�22. listopadu
koncert chrámového sboru 
v kostele svaté Anny v Pol-
né, 18.00

�23. listopadu
koncert Brněnské dechové 
kvinteto, koncertní sál J–clu-
bu, Velké Meziříčí, 19.00
koncert skupiny Pacifik, diva-
dlo Na Kopečku Jihlava, 19.00 
(předprodej vstupenek Knih-
kupectví Jitka, Komenského 
ul. Jihlava)

�27. listopadu
slavnostní zahájení výsta-
vy Vánoce 2004 ve společen-
ské místnosti radnice v Pol-
né, 16.00

�28. listopadu 
zahájení adventu, Třešť, ná-
městí T. G. Masaryka, 17.00 
rozsvícení vánočního stro-
mu, Žirovnice, 17.00 
vánoční koncert orchestru 
Václava Hybše, ve kterém se 
mj. představí Bohuš Matuš, Ji-
ří Štědroň a další v Domě kul-
tury v Jihlavě, 15.00 
I. adventní koncert v podá-
ní pěveckého souboru Čestmír 
v kině v Polné, 17.00 

Pelhřimov • Do 12. října jste 
mohli posílat na adresu 
agentury Dobrý den své tipy, 
jak dlouho vydrží plavat ká-
men. Nyní už je tipování sa-
mozřejmě uzavřeno, můžeme 
ale prozradit, že vaše odhady 
se pohybují mezi čtyřmi ho-
dinami a nekonečnem.

Autor originálních funkčních 
kamenných houslí, sochař Jan 
Řeřicha, spustil 14. října přesně 
v 10.00 hodin na vodní hladinu 
v průhledné nádrži dutou krych-
li o délce hrany pět centimetrů, 
slepenou speciálním lepidlem 
na mramor. Krychle má kamen-
né stěny asi milimetr silné, váží 

88,81 g a podle principu Archi-
médova zákona plave. Vzhledem 
k pórovitosti materiálu se však 
jednou i ona potopí – ovšem ni-
kdo neví, za jak dlouho.

Nádrž s plovoucím kamenem 
je uzamčena a každý ji může vi-
dět v pelhřimovském Muzeu re-
kordů a kuriozit, kde se na do-
bu dosud neurčitou stala dalším 
z řady neobvyklých exponátů.

Každý, kdo poslal svůj tip, má 
naději na výhru. Hlavní cenou je 
unikátní publikace Česká kniha 
rekordů a dalšími odměnami vol-
né vstupenky do muzea. O výdr-
ži neobvyklého plavidla najdete 
aktuální informace na interneto-
vé adrese www.dobryden.cz.

Sochař naučil kámen plavat

Na kole okolím Brtnice a Luk nad Jihlavou

Kulturní tipy

Tip na výlet
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Žďársko ožije 
Modrými dny 
Žďár nad Sázavou/Nové Měs-
to na Moravě • Další ročník be-
nefičního festivalu Modré dny 
na Vysočině začíná v listopadu. 
Slavnostně jej zahájí benefiční 
koncert Hvězdy pro Modré dny 
2. 11. od 20.00 v kulturním do-
mě ve Žďáru nad Sázavou.

Program slavnostního veče-
ra bude provázet patron festi-
valu a zároveň moderátor akce 
Martin Dejdar, objeví se Tomáš 
Savka a Petr Poláček, také Ivan 
Hlas a sportovní osobnosti Mar-
tin Koukal, Radek Jaroš, Jaroslav 
Sakala a Lukáš Pollert.

Součástí programu bude také 
Hi–Tec show – exhibice českých 
cyklotrialistů, vystoupení Jum-
ping Drums – to jsou čtyři hu-
debníci obsluhující téměř 50 bub-
nů a vystoupí také další zajíma-
ví hosté. 

Předprodeje vstupenek na be-
nefici probíhají v Knihkupectví 
v Bystřici nad Pernštejnem, v pro-
dejně hudebních nástrojů Andan-
te ve Žďáru nad Sázavou, v KD 
v Havlíčkově Brodě i informač-
ních centrech v Jihlavě a Novém 
Městě na Moravě. Celý výtěžek 
koncertu, stejně tak i celého fes-
tivalu, je opět určen na nákup pří-
strojů pro dětské oddělení nemoc-
nice v Novém Městě na Moravě. 

Benefiční festival Modré dny 
proběhne ve Žďáru nad Sáza-
vou od 2. do 6. listopadu, v No-
vém Městě pak od 7. do 13. lis-
topadu.

Trampové dali
peníze školám

Štoky • Zářijový první ročník fes-
tivalu trampské, folkové a country 
muziky Trampský širák na Hane-
sově mlýně u Štoků uspěl. Dokon-
ce tolik, že organizátorům umož-
nil dodržet slib předání výtěžku 
dětem. Pořadatelé rozdělili výtě-
žek 12.000 korun napůl mezi Po-
mocnou školu pro žáky s více va-
dami v Jihlavě a Základní školou 
Štoky. Na snímku jsou se zástup-
kyní ředitele pomocné školy Miro-
slavou Prchalovou.  Foto: archiv

Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 20. listopadu. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.

Vyluštění z minulého čísla:
Ve městě Polná je Muzeum Vyso-
činy, jehož součástí je i Stará škola, 
zámek atd. Zajímavá je i synagoga 
z roku 1682.

Výherci z minulého čísla L. Kohout, 
Počátky, J. Kuřec, Velké Meziříčí 
a M. Satrapa, Havlíčkův Brod zís-
kali skládací deštník s logem Kraj 
Vysočina.

Sochař Jan Řeřicha spus-
til na vodu plovoucí kámen. 
Foto: Agentura Dobrý den

Tomáš Savka bude patřit 
k účinkujícím na koncertě 
Hvězdy pro Modré dny. 
Foto: archiv pořadatele
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Nynější manažer Suchý oslavil šedesát let
Havlíčkův Brod • Jan Suchý, 
prototyp moderního hoke-
jového obránce, který ne-
jenže padal do střel a pre-
cizně odzbrojoval soupeřovy 
útočníky, ale střílel víc gólů 
než leckterý forvard, oslavil 
10. října 60 let.

Ve vašem případě se takové-
mu věku ani nechce věřit. Tak-
že všechno nejlepší – a povězte: 
cítíte se na těch šedesát let?

„No tak na šedesát se necítím, 
ale zase, že by to bylo něco růžo-
vého, tak to není...“

A když si vzpomenete na své 
„abrahámoviny“ před deseti 
lety... Nezdá se vám, že to nějak 
rychle uteklo?

„Na padesátiny si vzpomínám 
docela dobře a musím říct, že je 
to všechno fakt strašně rychlý. 

Deset let uteče jako voda, to má-
te pravdu. Člověk by si myslel, že 
to bude trvat podstatně delší do-
bu, že zapomene – ale ne, je to ja-
ko by to bylo včera...“

Děláte manažera v havlíč-
kobrodském klubu. Předpoklá-
dám, že se moc nešetříte...

„Šetřit se? To nelze, to člověk 
nemůže, to se nedá. Když něco 
dělám, tak to buď dělám naplno, 
nebo to nedělám vůbec a jdu od 
toho... To bych si v žádném pří-
padě nedovolil, abych cokoli ně-
jakým způsobem odflákl, to ne-
jde.“

Vy jste byl proslulý bohém, 
žádný asketa. Pivko, cigareta, 
to k vám patřilo... Musel jste 
nějak omezit tohle řekněme 
požitkářství? Určitě ano...

„Pochopitelně, je toho míň, 

daleko míň, to je jasné. Člověk 
v těch šedesáti samozřejmě už 
nezvládá to, co zvládl před třice-
ti čtyřiceti lety.“

Havlíčkův Brod hraje dru-
hou ligu. Jistě ale sledujete 
i vyšší soutěže, do Jihlavy na 
extraligu jezdíte často?

„Já sjezdím všechno... Třeba 
do Pardubic už to pro mě je moc 
daleko, ale v Jihlavě jsem prak-
ticky na každém zápase...“

Když jsme u Jihlavy, vy jste 
v Dukle strávil zlaté časy, kaž-
dý si s vaším jménem hned spo-
jí: Suchý, to byl bek, do každé 
střely padnul, vzpomíná se do-
dnes. Jak vidíte z toho vašeho 
brodského pohledu jihlavskou 
budoucnost v nejvyšší soutě-
ži? Má podle vás Dukla na zá-
chranu?

„Já si osobně myslím, že Jih-
lava udělala maximum loni, když 
postoupila do extraligy. Jsem to-
ho názoru, že se, bohužel, ne-
zmůže na víc než zase jen na tu 
baráž – a už je jedno, jestli v ní 
bude hrát s Českými Budějovi-
cemi nebo s Ústím nad Labem. 
V každém případě Dukla skončí 
poslední, tady není šance, aby se 
udržela. Ne, s tím kádrem co má 
to není možné.“

Jaký máte v Havlíčkově Bro-
dě manažerský cíl? Vybojovat 
pro město první ligu?

„To bychom tady chtěli všich-
ni, ne jenom já. Vždyť první liga 
se tady v Brodě hrávala. Na ex-
traligu samozřejmě nemyslíme, 
na tu nemáme nárok, ale tu první 

ligu by si město rozhodně zaslou-
žilo, už kvůli tradici, jakou brod-
ský hokej má...“

A máte nějaký časový ho-
rizont? Chcete postoupit do 
dvou, do tří let? Nebo snad už 
letos?

„Do dvou let určitě, jinak kon-
čím, tak jsem se rozhodl.“

S bývalými spoluhráči z Jih-
lavy, s Holíky, s Augustou a dal-
šími se pravidelněji setkáváte?

„To ne, já jsem v Havlíčkově 

Brodě, oni jsou v Jihlavě. Akorát 
Jarda Holíků sem k nám jezdí na 
hokej, tak se tady vidíme častěji. 
Jinak se nestýkáme často. Když 
se někde vidíme, tak se vidíme, 
ale že bychom se nějak navštěvo-
vali, tak to opravdu ne.“

Je vám šedesát, rád se ohléd-
nete do minulosti a zavzpomín-
te, nebo patříte k lidem, kteří 
na to moc nejsou a žijí přítom-
ností respektive se snaží pořád 
dívat do budoucna?

„Ale tak... člověk má spíš ten 
pohled dopředu než zpátky. A tak 
by to taky mělo být, si myslím. 
To, co bylo, bylo, to už nikdo ne-
vrátí zpátky. I když – kolikrát si 
vzpomenu při televizních zábě-
rech třeba na ty naše výhry z de-
větašedesátého roku ve Švédsku 
nad Rusy. Tak to samozřejmě 
vzpomínka prolétne. Ale že bych 
to měl v hlavě pořád, to zas ne. 
Prostě: když je příležitost, tak si 
to připomenu, jinak tím nežiju...“

 Jan Suchý na svém stadionu. Foto: Pavel Novák

Fotbalisté Jihlavy doma odolávali Slavii
Jihlava • Po roce už fotba-
listé druholigového FC Vy-
sočina zázrak neprovedli. 
Realita byla 20. října moc-
nější, „zjevení“ dalšího vel-
kého překvapení diváci na 
stadionu v Jiráskově ulici 
svědky nebyli.

Favorizovaná Slavia Praha 
Jihlavě v utkání 3. kola Poháru 
ČMFS vrátila loňskou prohru, 
ze soutěže ji vyřadila po vítěz-
ství 2:0.

„Klukům musím poděkovat, 
bojovali až do konce, nic nevzda-
li. Branky ale dávala jen Slavia 
a postoupila zaslouženě,“ prohlá-
sil jihlavský trenér Karel Večeřa 
po utkání.

Pražský tým přistoupil k po-
hárovému zápasu nesrovnatelně 
zodpovědněji než vloni, kdy jej 
Vysočina zdolala 1:0.

„Podívali jsme se na Jihlavu 
ve třech jejích mistrovských zá-
pasech, vůbec nic jsme nepod-
cenili,“ podotkl kouč Slavie Jo-
sef Csaplár.

Jihlavský tým si během prv-
ní půle vypracoval spoustu stan-
dardních situací, branku však 
nedal. Naopak hosté po situaci 

vzniklé z rohu skórovali ve 24. 
minutě Bejblem.

Nedlouho po přestávce přida-
la Slavia druhý gól a bylo prak-
ticky rozhodnuto. Navíc další 
velké příležitosti hosté nepromě-
nili zejména díky skvělému vý-
konu jihlavského brankáře Mi-
chala Vorla.

Fotbalisté Vysočiny chtěli vyhrát. Realita: Jihlava Slavie 0:2 foto Pavel Novák SC
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Šetřit se? To nelze. Když něco dělám, tak naplno, říká legendární hokejový obránce o své práci v druholigovém HC Rebel Havlíčkův Brod

Jubilant Jan Suchý
■ narodil se 10. října 1944
■ otec tří dětí
■ za Československo odehrál 160 zápasů a v dresu 

národního týmu dal 44 branek
■ reprezentoval na osmi světových šampionátech a ta-

ké na olympiádě v Grenoblu v roce 1968
■ v nejvyšší československé soutěži působil šestnáct 

sezon, vstřelil 162 ligových gólů
■ s Duklou Jihlava se stal sedmkrát mistrem republiky
■ v letech 1969 a 1970 vyhrál prestižní anketu Zlatá ho-

kejka
■ v současné době pracuje jako manažer v druholigo-

vém HC Rebel Havlíčkův Brod

Jihlavský Srb obhájil prvenství 
v závodu Běžec Vysočiny
Vysočina • Od jara do podzimu, 
s výjimkou letních prázdnin, se 
téměř každý pátek (někdy i v jiný 
den) vydávají desítky nadšenců 
na trať závodu Běžce Vysočiny.

Letošní už 29. ročník soutěž-
ního seriálu vytrvalců a kondič-
ních běžců skončil posledním, 
devatenáctým dílem, 15. srpna. 
Výkony v každém jednotlivém 
závodě se hodnotí bodově – pod-
le dosaženého času. Započítá-
vá se deset nejlepších výsledků. 
V hlavní mužské kategorii obhá-
jil loňské prvenství Vladimír Srb 
z Jihlavy.

Celkové pořadí 29. ročníku 
Běžce Vysočiny, výsledky seni-
orských kategorií:

Muži 21–39 let: 1. Srb (Jihla-
va) 99,712 bodů, 2. Tichý (Tur-

bo Chotěboř) 97,961, 3. Mu-
sil (Polná) 94,988. Muži 40–49 
let: 1. Hotař (Datalusk Jihla-
va) 100,000, 2. Ševčík (Turbo 
Chotěboř) 95,473, 3. Pisar-
čík (Velká Bíteš) 94,915. Mu-
ži 50–59 let: 1. Koreš (Třebíč) 
100,000, 2. Tománek (Nová 
Včelnice) 98,010, 3. Pánek (Jin-
dřichův Hradec) 96,331. Mu-
ži nad 60 let: 1. Z. Novák (Jih-
lava) 100,000, 2. Čížek (Turbo 
Chotěboř) 99,765, 3. Brom (Jih-
lava) 97,582.

Ženy 21–34 let: 1. Novotná 
(Turbo Chotěboř) 100,000, 2. Sr-
bová 96,307, 3. Hegerová (obě 
Jihlava) 67,346. Ženy nad 35 let: 
1. Fencíková (Turbo Chotěboř) 
100,000, 2. Kazdová (Datalusk 
Jihlava) 58,679. 

Autokrosaři nabízeli kolize a střety
Dramatické okamžiky: automobil zkušeného matadora Josefa Keřky opustil trať v plamenech
Humpolec • Příznivci auto-
krosu zažili 9. října na trati 
pod Vilémovským lomem ve-
lice dramatické chvíle. 

Tradiční Bernard cup – Setká-
ní mistrů, jímž se tuzemští auto-
krosoví jezdci pravidelně loučí 
se sezonou, letos poznamenala 
série krkolomných střetů a havá-
rií. Nad závodem, v němž nešlo 
o body, ale o „pouhou“ prestiž, 
visela hrozba tragédie.

K hlavní „karambolové“ udá-
losti došlo ve třetí rozjížďce 
„čtyřlitrů“. Zkušený Josef Keř-
ka kousek za cílovou rovinkou 
vyletěl přes ochranný val z drá-
hy a jeho vůz se ihned ocitl v pla-
menech. Nad svým strojem vete-

rán ztratil kontrolu poté, co se 
mu zasekl plynový pedál.

„Okamžitě jsme přerušili zá-
vod, byla vyvěšena červená vlaj-

ka,“ uvedl Martin Čech, mluv-
čí humpoleckých autokrosových 
závodů. „Pak se ale stala dal-
ší nemilá věc – další havárka 
a k tomu zranění jednoho z na-
šich lidí.“

Na signalizaci vlajkou, kte-
rá závodníkům hlásila a nařizo-
vala STOP, jako první zareago-

val Aleš Pařízek, který okamži-
tě přibrzdil a chystal se zastavit. 
Ovšem těsně za ním jedoucí Ro-
man Keřka, mistr republiky i Ev-

ropy, do něj narazil. Bylo pro něj 
nemožné, aby se srážce vyhnul. 
„Keřka byl za Pařízkem několik 
tisícin sekundy, a to se toho pak 
moc dělat nedá,“ řekl Čech.

Fatální však byla ještě jiná 
skutečnost: vzduchem letící vůz 
Keřky juniora po dopadu na zem 
a „odražená“ Pařízkova bugi-

na zranily jednoho z pořadate-
lů – traťového komisaře Luboše 
Krejcara.

„Vypadalo to hrozivě, naštěs-
tí došlo jen ke zlomenině paty, 
klíční kosti a několika žeber. Vy-
šetření v pelhřimovské nemocni-
ci vyloučila vnitřní zranění,“ in-
formoval Čech.

Jezdci zranění neutrpěli, vo-
zy obou Keřků – otce a syna – se 
však proměnily ve šrot a závod 
pro ně skončil.

Po ostré kolizi s Romanem Ke-
řkou se musel už předtím vzdát 
myšlenek na úspěch další adept 
prvenství Jaroslav Hošek. Ten si 
narazil žebra a nepokračoval.

Nejsilnější kubaturu v Humpol-
ci nakonec vyhrál Petr Bartoš.

BERNARD CUP – SETKÁNÍ MISTRŮ – vítězové 
jednotlivých kategorií: Divize III do 4000 ccm: Petr 
Bartoš. Divize III do 1 600 ccm: Petr Turek. Divize 
III do 600 ccm: Petr Glombica.

Inzerce

Druholigovému týmu z Vysočiny se už nepodařilo zopakovat loňský zázrak, kdy favorizované mužstvo před zraky svých fanoušků porazili


