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Na Vysočině vyhrály pravicové strany

Stalo se ...

Kraj se stará o školy, nemocnice, muzea i silnice ■ Lidé jeho práci v druhých volbách schválili a přidali i další čtyři roky
Vysočina • Lídrem na krajském politickém trhu je momentálně ODS, následovaná lidovci. Ukázaly to druhé
volby do krajského zastupitelstva.
Nově zvolení zastupitelé se poprvé sejdou
pravděpodobně 7. prosince. Pokud bude do
té doby podepsána koaliční dohoda,
zvolí mezi sebou devítičlennou radu včetně hejtmana a jeho zástupce.
Na Vysočině lidé o volby
projevili nadprůměrný zájem.
Volební účast zde dosáhla 31,82 procenta
oproti celostátním
29,6 procenta.
ODS ve volbách
zvítězila se ziskem
29,47 procenta hlasů, což představuje
15 mandátů v pětačtyřicetičlenném
zastupitelstvu, druzí byli komunisté

Lídr ODS Miloš Vystrčil.
Foto: Luboš Pavlíček

Aktuálně z úřadu
Kraje při svém vzniku dostaly do vínku dva úkoly. Především
pečovat o své území tím, že se budou starat o školy, sociální ústavy, nemocnice, muzea, galerie a silnice. Druhým úkolem je zajišťovat rozvoj regionu podle plánu rozvoje kraje. Zatímco první část práce se týká každého občana Vysočiny, protože souvisí s rozvojem místa, kde žijeme a pracujeme, léčíme se a bavíme,
ten druhý úkol je určen jen části občanů. Těm, kteří právě potřebují nějaké úřední rozhodnutí.
Krajští úředníci odpovídají za oba úkoly. Při starosti o kraj
připravujeme pro politiky podklady, na jejichž základě se rozhodují. V té druhé části jsme na politicích nezávislí a rozhodujeme
se v souladu se zákonem na základě našich odborných znalostí a zkušeností.
Stát nám bohužel moc nepomáhá. Začal sice poměrně velkolepě, když krajům daroval silnice, školy, nemocnice, nebo kulturní a sociální zařízení. Darovanému jsme na zuby příliš nehleděli, byť měly měly ony organizace například spoustu dluhů. Zároveň stát totiž slíbil, že postupně bude přidávat další peníze. Bez
nich totiž kraje nejsou samostatná území, ale jen pouhé dočasné
úschovny peněz, o kterých stát přesně řekne, na co mají jít.
Vztah krajů a státu se bohužel příliš neposunul. Nepřišly nejen
další nutné kompetence, ale nepřichází ani samostatné rozhodování o krajských financích. Důvodem je především síla a způsobilost krajů, s níž si stát neví zcela rady. A tak vedeme nekonečné diskuse s ministerstvy o tom, jak se těžko bere odpovědnost za rozvoj
území, když hlavní esa, tedy peníze, drží stát. Jak je obtížné sladit
systémovou podporu určitým činnostem, např. sociálním službám
či údržbě kulturních památek v kraji, když pražská ministerstva
prý vědí lépe, jak to máme dělat.
Jde o zdravý rozum: říci si, která
rozhodování náleží kraji, a k tomu
dát i prostředky zákonné i finanční. Tam, kde je nutné prosadit zájem
celku, tedy státu, nechat rozhodovat
ústředí. Kraje to, co ony považují za
rozumné, řekly prostřednictvím
svých orgánů, zejména Asociací krajů České republiky. Teď
je na řadě stát. Ale jako vždy,
když dva dělají téměř totéž,
účinek takové práce se nezesiluje, naopak. Stát by si měl
však uvědomit, že silné a sebevědomé kraje jsou i jeho
pýchou a vizitkou.
Simeona Zikmundová
ředitelka krajského úřadu

s 20,97 procenta a 11 zastupitelskými židlemi a těsně následovala KDU-ČSL s 20,5 procenta a deseti
mandáty. Vládní sociální demokraté dostali od voličů 13,28 procenta hlasů, převedených na šest míst
v zastupitelstvu, a do vedení kraje se ještě dostalo
Sdružení nezávislých kandidátů se 7,13 procenta, tedy třemi místy.
Pro ODS výsledky voleb znamenají posílení vlivu na Vysočině, získala totiž o pět zastupitelským míst více než v uplynulém volebním období. Zisk čtyř míst zaznamenala
i KDU-ČSL a jednoho KSČM. Sociální demokraté zůstali na svých šesti mandátech
a SNK tři mandáty ztratilo.
V zastupitelstvu už neusednou Unie svobody-DEU a ODA, které jako členské
strany bývalé Čtyřkoalice měly v minulém období dohromady šest zastupitelů.
Dvouciferný volební výsledek
je pro lidovou stranu historickým úspěchem, důvod k oslavám má také ODS. Naopak komunisté zůstali na
Vysočině v opozici, stejně
jako tomu bylo doposud.

Výsledky voleb a složení nového krajského
zastupitelstva podrobněji na stranách 2 a 3

DOMEK V BERANOVĚ
PONIČIL VÝBUCH PLYNU
Celá stěna rodinného domku téměř zmizela při výbuchu plynu
ve Velkém Beranově. Dvaapadesátiletý majitel domku byl těžce
popálený. Explozi, při které dům
nezačal hořet, prý bylo slyšet až
v nedaleké Jihlavě.

Aktuality
Mapu Vysočiny
ocenili světoví
odborníci.
Jednička na lidovecké kandidátce František Dohnal. Foto: Luboš Pavlíček

Bramboráři předvedli svou úrodu, padaly rekordy
Havlíčkův Brod • Vytrvalostní škrábání brambor, pojídání bramboráku na čas i obří bramborák na dvoumetrové
pánvi. Tak vypadalo finále letošního, už čtrnáctého ročníku
bramborářských dní v Havlíčkově Brodě.
Brambory jsou nejtypičtější plodinou Vysočiny a jejich
festival zde každoročně pořádá Ústřední bramborářský
svaz ČR a havlíčkobrodský
Výzkumný ústav bramborářský. Lidé mohli na Havlíčkově náměstí vidět nejen brambory na všechny možné způsoby,
ale také expozice rybářů, květin a dalších zemědělských produktů.
Kromě divácky atraktivní
části pro veřejnost měla přehlídka i svoji odbornou sekci se semináři a přednáškami.
Letos z odborné části například zazněla informace, že úroda brambor v Evropě byla veli-

ká, což pro pěstitele znamená
nižší ceny. Na Vysočině se letošní počasí také podepsalo na
mimořádné kvalitě úrody.
To byla pro návštěvníky
bramborové přehlídky dobrá
zpráva. Stejně jako výkony rekordmanů. Ivan Bumba z Pacova například oškrábal padesát
kilo brambor za jednu hodinu,
50 minut a tři vteřiny. Předchozí výkon nebyl znám, protože se v takové disciplíně dosud
nekonal. Pelhřimovská agentura Dobrý den, která české rekordy eviduje, znala dosud
jen škrábání brambor na
čas, kde v desetiminutovém limitu rekordmanka oškrábala 2,61
kilogramů.
Pojídání bramboráku má také přeborníka. Nejrychlejší jedlík dokázal
spořádat dvě kila
tradiční pochoutky

za dvě minuty a pět vteřin. Rekordní bramborák v Havlíčkově
brodě se pekl na pánvi o dvoumetrovém průměru.

čtěte na straně 3

Společnost
Knihovníci z obcí
dostali za svoji práci
ocenění.
čtěte na straně 6

Kultura
Na kraji jsou k vidění mistrovská díla
betlémářů.
čtěte na straně 7

Sport
Fotbalisté Jihlavy
jsou po podzimu
čtvrtí.
čtěte na straně 8

Cvičná nehoda prověřila nový tunel
Srazila se cisterna s osobním autem ■ Bezpečnostní systém čidel reagoval později, než má
Jihlava • V novém tunelu na jihlavském obchvatu se srazila cisterna s osobním autem. Tentokrát šlo o cvičení, které mělo
prověřit moderní zabezpečovací
techniku, spolupráci integrovaného záchranného systému a čidla, která v tunelu monitorují pohyb aut.
Cvičnou havárii cisterny s vysoce nebezpečnou látkou komplikovala vážná zranění posádky osobního auta. Z poškozené
cisterny navíc simulovaně unikala kyselina akrylová, která se

vzduchem tvoří výbušnou směs.
Podle krizového plánu by měla
čidla pohybu v tunelu do 20 vteřin spustit červenou na semaforech umístěných u vjezdů do tunelu. Jenže při cvičení systém
zareagoval až za dvě a půl minuty. Hasiči tedy šetřili, zda selhala technika, anebo byla chyba v obsluze.
Tunel na jihlavském obchvatu je sypaný, 300 metrů dlouhý. Přísná bezpečnostní opatření v něm mají zabránit tragickým
následkům dopravních nehod.

Z cisterny unikala nebezpečná chemikálie. Foto: archiv kraje

Z R ADY A Z A STUPITELST VA
Z krajského zastupitelstva

Porovnání prvního a druhého
zastupitelstva kraje Vysočina
DRUHÉ ZASTUPITELSTVO

PRVNÍ ZASTUPITELSTVO

ČSSD

KSČM

SNK

bývalá 4K bez KDU-ČSL (US, DEU, ODA)

KDU-ČSL

ODS

Vystrčil Miloš

Vystrčil Miloš

Hájek Pavel

–

Rohovský Ivo

Rohovský Ivo

Matějková Martina

Matějková Martina

Jonáš Vítězslav

–

Huňáček Jaroslav

–

Šmíd Milan

Šmíd Milan

Štefáček Jan

–

Nekula Jan

Nekula Jan

Jež Jiří

Jež Jiří

Brychta Jaromír

–

Kafoňková Simona

–

Čížek Martin

Čížek Martin

Nechvátal Vladislav

–

Fischerová Jana

–

–

Výborný Vratislav

–

Vacek Václav

–

Mastný Stanislav

Dohnal František

Dohnal František

Kodet Václav

Kodet Václav

Bradáč František

–

Karas Jan

–

Vondráček Jiří

Vondráček Jiří

Kesl Petr

Kesl Petr

Hulák Jaroslav

Hulák Jaroslav

Žáková Hana

–

Poborský Jaroslav

–

Houška Miroslav

–

–

Černý Jaromír

–

Denčevová Ivana

–

Maslák Pavel

–

Barák Jaromír

Kraj Vysočina

LISTOPAD

2004 | STR ANA

2

Kraj má za sebou druhé volby
Všechny regiony kraje jsou v zastupitelstvu rovnoměrně zastoupeny, nikdo tak není v menšině
Vysočina • Více než
polovina
krajských
zastupitelů
uspěla
ve volbách a zůstává
v nejvyšším orgánu
Vysočiny i nadále.
V práci pokračuje 26
z nich, nových tváří
bude 19.
Nejmladšími členy zastupitelstva jsou pětatřicátníci Simona Kafoňková (ODS), Hana Žáková (KDU-ČSL) a Miroslav Báňa (ČSSD),
naopak nejstaršími Jan
Nekula (ODS), Ladislav
Péťa (ČSSD) a Bohumil
Kotlán (KSČM), kterým
je 62 let. Průměrný věk
krajského zastupitele je
49 let.
Pokud si při sestavování kandidátek jednotlivé
strany hlídaly, aby se
jim jména pěkně řadila
po okresech, mohou být
s výsledkem voleb spokojeny. Ani jeden z regionů Vysočiny totiž není v zastupitelstvu ve výrazné menšině.
Třebíčsko má deset křesel, Pelhřimovsko osm a Havlíčkobrodsko, Jihlavsko a Žďársko po devíti.
V novém krajském zastupitelstvu se výrazně snížil počet za-

Historicky první zastupitelstvo samostatné Vysočiny z let 2000–2004. Foto: Luboš Pavlíček

stoupených politických stran.
Oproti minulému volebnímu období zde nebudou zástupci ODA
a US-DEU, kteří se tehdy do zastupitelstva dostali jako součást
bývalé Čtyřkoalice. Mezi úspěšnými kandidáty také poklesl počet nestraníků. Zatímco v minu-

lém zastupitelstvu Vysočiny se
bezpartijních dalo napočítat devět, dnes to jsou tři. František Dohnal, lídr kandidátky KDU-ČSL,
Jiří Běhounek z ČSSD a Jaroslav
Kruntorád z SNK.
Jestliže by krajští zastupitelé
měřili svoji popularitu preferenč-

ními hlasy, které získali ve volbách, byl by na tom nejlépe František Dohnal (nez., KDU-ČSL). Ten
v této disciplíně zvítězil s převahou 4872 hlasů. Následuje 3221
preferenčních hlasů pro Miloše
Vystrčila (ODS) a 2526 hlasů pro
Václava Kodeta (KDU-ČSL).

–

Zrůst Michal

–

Ostatnická Marie

Důchodci dostali lepší bydlení
Oprava pokojů v podkroví probíhala za provozu, stavební firma prý ale byla nebývale ohleduplná

–

Sochor Jaroslav

–

Hermann Tomáš

Černá Marie

Černá Marie

Kruntorád Jaroslav

Kruntorád Jaroslav

Jirsa Zdeněk

–

–

Bulušek Josef

–

Marková Zdeňka

–

Skočdopole Jindřich

–

Novotný Josef

Dobrý Zdeněk

Dobrý Zdeněk

Slámečka Jan

Slámečka Jan

Bambasová Jaroslava

Bambasová Jaroslava

Tvrdý Karel

Tvrdý Karel

Šlechtický Pavel

–

Oulehla Drahoslav

Oulehla Drahoslav

Kotlán Bohumil

Kotlán Bohumil

Vlach Jiří

–

Plodík Milan

Plodík Milan

Brož Ladislav

–

Havlíček Milan

Havlíček Milan

–

Bišof Miroslav

–

Štěpán Václav

Novotný Vladimír

Novotný Vladimír

Pospíchal Petr

Pospíchal Petr

Péťa Ladislav

Péťa Ladislav

Joukl Libor

–

Běhounek Jiří

–

Báňa Miroslav

–

–

Daněk Antonín

–

Dolejš Vladimír

–

Svoboda Jiří

Havlíčkův Brod • Pět
zbrusu nových pokojů s vlastním sociálním zařízením, dorozumívací zařízení mezi obyvateli a sestrami,
protipožární signalizace a sprchy a toalety
na stávajících pokojích.
To je výsledek roční
rozsáhlé opravy a přestavby půdy v Domově důchodců v Havlíčkově Brodě.
Kraj Vysočina oprava stála zhruba pět milionů korun. Pro obyvatele domova znamená především větší pohodlí. „Ve všech našich
zařízeních chceme jít
cestou přístavby pokojů, ale nezvyšování počtů lůžek tak, aby na pokojích
bylo co nejméně obyvatel a každý měl své soukromí,“ vysvětlila při slavnostním otevírání nové půdní vestavby krajská radní
pro zdravotnictví a sociální věci
Martina Matějková (ODS) s tím,
že peníze vedení havlíčkobrodského domova použilo dobře.

Radní Martina Matějková diskutuje se seniory o skončené stavbě. Foto: redakce

„Kraj Vysočina má na investice
v oblasti sociálních věcí ročně
zhruba 40 milionů korun. Protože těch zařízení máme 23 a jsou
to většinou staré zámečky a podobné budovy, které si neustále
žádají peníze, jsem ráda, že se
tak velká investice v Havlíčkově
Brodě podařila. Bylo to díky to-

mu, že vedení domova přesně vědělo, co chce, a tak se toho za pět
milionů udělalo opravdu hodně.
Zkrátka – za málo peněz hodně muziky,“ řekla Martina Matějková.
Podle ředitelky domova Hany Hlaváčkové si chválu zaslouží také stavební firma. „Rekon-

Rozhovor měsíce

Ryba: Cením si poctivosti svých lidí
Profesionální hasiči mají na
Vysočině plné ruce práce
celý rok. Zaměstnávají je požáry, dopravní nehody i průmyslové havárie. Tým více
než 500 lidí vede ředitel Hasičského záchranného sboru
kraje Vysočina Drahoslav
Ryba, kterého se ptáme:
Jak jste se stal profesionálním
záchranářem?
„Dobrovolným hasičem jsem se
stal již v mládí, následně jsem vystudoval Vysokou školu báňskou,
obor technika požární ochra-

ny a bezpečnosti průmyslu. Mým velké firmy. Hasičský záchranný
prvním zaměstnavatelem byla sbor kraje Vysočina má totiž 594
Jednota Velké Meziříčí, kde jsem zaměstnanců. Potřebuji ale také
pracoval jako požární a bezpeč- odborné znalosti a dovednosti,
nostní techprotože se přímo
nik. Pak jsem Na Vysočině jsme v záchra- podílím na řízeuž pracoval
ní zásahů a tvornářské práci v mnohém dál
u hasičského
bě strategických
než ostatní kraje.
záchranného
rozhodnutí v této
sboru na tehoblasti.“
dejším požárním útvaru ve ŽďáJe v práci profesionálních haru nad Sázavou.“
sičů Vysočiny něco, co by bylo jiCo vůbec dělá krajský hasič- né než v ostatních krajích?
ský ředitel?
„Specifika určitě jsou. Nejpr„Je to do jisté míry manažer- ve bych ale chtěl zdůraznit, že se
ská funkce, srovnatelná s řízením na Vysočině nemáme za co stydět,

naopak v mnohém jsme v záchranářské práci v popředí. Ať už je to
v integraci krajského operačního střediska, v řešení telefonního
centra tísňového volání a dalších.
Jiná je naše práce v tom, že Vysočina je velká rozlohou a osídlení
není tak husté a tak koncentrované do měst jako jinde.
Co to pro vás znamená?
„Mimořádné události jsou
trošku jiného rázu. Požáry představují jen asi deset procent naší práce, zbytek je záchranařina
v pravém slova smyslu. Zásahy
na dálnici D1, při různých tech-

www.kr-vysocina.cz

nologických haváriích, únicích nebezpečných látek do
terénu i vody.“
Čeho si na práci svých
hasičů nejvíc ceníte?
„Domnívám se,
že lidé na Vysočině k sobě mají blíž
než kde jinde. Nejvíc si tedy cením
povahových vlastností svých lidí,
kteří jsou poctiví a méně zkažení moderními nešvary.“

strukce probíhala za plného provozu, což bylo mnohdy velmi
náročné. Pracovníci stavební firmy ale byli velmi vstřícní, brali
na naše obyvatele velký ohled,“
vzpomínala ředitelka na komplikovanou rekonstrukci, kdy
se pokoje opravovaly postupně
a klienti se tak museli neustále stěhovat.
Domov důchodců v Havlíčkově Brodě má nyní 43 obyvatel. Léta patřil pod Okresní úřad
Havlíčkův Brod, v roce 2003 se
zřizovatelem stal kraj Vysočina.
Historie domova ale sahá až
do předminulého století. Jako
městský chorobinec pro práce
neschopné obyvatele byl založen
usnesením rady Královského
města Německý Brod k 1. lednu
roku 1898. Chorobinec byl nejprve na Žižkově ulici, měl 38
obyvatel a staraly se o ně kuchařka a služebná. V roce 1976
byl domov důchodců přemístěn
do Wiedenhofferovy vily v ulici U Panských. K havlíčkobrodskému domovu důchodců patří
od roku 1984 ještě bývalá škola
v Břevnici, která svým obyvatelům nabízí 25 lůžek.
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Mapu Vysočiny ocenili odborníci Z Jihlavy do Telče je lepší cesta
V prestižním sborníku map je Vysočina zařazená například vedle Toronta
Vysočina • V letošním ročníku
prestižního sborníku světových
map lze najít i Vysočinu. Mezi
stovkou vybraných map z celé
planety je mapa územně správního členění kraje, kterou loni vydalo oddělení geografických systémů krajského úřadu pod názvem Vysočina v mapách I.
Sborník každoročně vydává
firma ESRI (Environmental Systems Research Institute), největší světová organizace zabývající
se vývojem technologií geografických informačních systémů se
sídlem v USA. Vysočina v mapách se ocitla například vedle
mapy města Toronta v Kanadě
nebo mapy místní správy z Albury v Austrálii.
„Mapu jsme vytvořili pro potřeby obcí a občanů na Vysočině. Ve svém vývoji ji doprovázela diskuse v obcích o konečné podobě hranic kraje Vysočina

Stránka Vysočiny z prestižního
kartografického sborníku.
Repro: archiv kraje

a prošla několika živými verzemi
podle vládních návrhů uspořádání. Mapa se také stala předlohou
pro celorepublikovou verzi mapy územně správního členění. Ve
spolupráci s ostatními krajskými

správci GIS sdruženými v Asociaci krajů ČR byla data o správním
členění sestavena ze všech krajů
a publikovaná na webu,“ popsal
vývoj mapového díla Luboš Jůzl
z krajského oddělení geografických informačních systémů.
Na mapě jsou barevně vyznačeny správní území obcí s rozšířenou působností a hranice pověřených obcí. Polohopis doplňuje základní silniční síť. „Mapové
dílo Vysočina v mapách má svou
historii spojenou s vývojem kraje
a stalo se žádanou pomůckou pro
běžný život lidí ve veřejné správě.
Právě před několika dny byla dotištěna její nová verze Vysočina
v mapách II., která kromě zmíněných údajů obsahuje i zajímavé informace o fungování Fondu Vysočiny a celou řadu výstupů
fondu doplněných o data zakreslená přehledně do mapy,“ doplnil
Luboš Jůzl.

Telč/Jihlava • Cesta z krajského
města do Telče je o pěkných pár
minut kratší. Po nesmírně náročné opravě totiž kraj otevřel spojovací silnici.
„Byla to největší silniční stavba
za celé volební období,“ řekl dnes
už bývalý náměstek hejtmana pro
dopravu Petr Pospíchal (ČSSD).
Oprava 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 geologický průzkum nedostatečný. Takže jsme na mnoha místech tu silnici vlastně postavili
znovu,“ prohlásil Pospíchal.
Jediné místo, kde řidiče ještě čeká malé úskalí, je most přes
říčku v Třešti. Ten měl být ještě
letos také nový, ale stejné komplikace s podložím způsobily, že jej
kraj opraví až na jaře. „Je to riziko. Buď je geologický průzkum
velmi důkladný, stojí spoustu
peněz, nic nepřinese a právem

se objeví námitka, že je to mrhání penězi, a nebo je průzkum
zběžný a až při stavbě se problémy s podložím ukážou,“ vysvětlil

Hejtman František Dohnal (nez., KDU-ČSL) se svými náměstky Petrem Pospíchalem (ČSSD) a Milošem Vystrčilem (ODS) otevírají opravenou silnici (v pořadí zleva). Foto: archiv kraje

Václav Jehlička obhájil senátorské místo Vyšla nová fotografická kniha
Vysočina • Václav Jehlička (nez.,
KDU-ČSL) obhájil senátorský
mandát na Jihlavsku. V prvním
kole volby zvítězil se ziskem bezmála 38 procent hlasů a v druhém kole se tak utkal s Erichem
Janderkou (ODS). Toho nakonec
také porazil a do Senátu se tak
dostal s více než 66 procenty hlasů. Erich Janderka získal ve druhém kole necelých 34 procent.
Volby do Senátu se na Vysočině týkaly také části Havlíčkobrodska, kam zasahuje kutnohorský volební obvod. Zde s více
než 51 procenty zvítězil ve druhém kole Bedřich Moldan (ODS)
nad Bělou Hejnou (ČSSD).

Václav Jehlička čekal na volební výsledky na kopci. Foto: Luboš Pavlíček

o pěkných místech regionu
H avl íčk ův
Brod • Pět
let práce
a krajský
grantový program
Edice Vysočiny.
To stojí za novou obrazovou publikací Vysočina ve fotografii Vladimíra Kunce.
Jak prozradil sám autor Vladimír Kunc, kniha by bez podpory
kraje nikdy nevznikla. „Tato publikace jistě nebude chybět mezi
předměty, kterými se hodlá kraj
Vysočina prezentovat. Jsme prá-

vem hrdí na šikovné a cílevědomé lidi, kteří žijí na Vysočině
a prostřednictvím našich grantů
budeme jejich činnost i nadále
podporovat,“ řekl při jejím křtu
hejtman František Dohnal (nez.,
KDU-ČSL). Nová publikace zatím vyšla v nákladu 1000 kusů a předběžný zájem veřejnosti svědčí o tom, že nezůstane jediným fotografickým uceleným
souborem havlíčkobrodského fotografa a kameramana. Stručný
komentář k jednotlivým obrazovým celkům pěti okresů napsal
Miloš Tajovský.

Kraj pomohl žákům vyjet na soutěže
Vysočina • Mladí sportovci, grafici i literáti se mohli letos účastnit celostátních a mezinárodních
studentských soutěží díky nové
krajské dotaci. Ta dosáhla bezmála 300.000 korun a umožnila
cestu na soutěže více než 300 žákům a studentům i jejich doprovodu.Kraj podpořil jak jednotlivce,
tak družstva či soubory. Někteří
získali podporu dokonce několi-

krát, například velmi úspěšný tenista Mirko Zapletal z Třebíče nebo Ondřej Bárta z Ledče nad Sázavou, který reprezentuje náš kraj
i republiku na mezinárodních
soutěžích ve sjezdu horských kol.
Příspěvky se pohybovaly od 500
do 15.000 korun na jednu soutěž.
Nejvyšší částku od kraje získali
účastníci Mistrovství ČR v hokejbalu starších žáků v Praze, proto-

že družstvo tvořilo 23 hráčů. Významnou finanční podporu dostala také dvojice rokenrolistů Martina Kautská a Roman Vostál, kteří
Vysočinu reprezentovali na Mistrovství světa v akrobatickém rokenrolu v Schaffhausenu, Mistrovství Evropy v akrobatickém
rokenrolu v Tuzle a několika světových pohárech.
Dotaci získali také účastníci

vědomostních, odborných a uměleckých soutěží: Mistrovství republiky v grafických předmětech
v Kladně, celostátního kola zeměpisné olympiády, celostátního finále soutěže Automechanik Junior 2004 v Chomutově, ústředního kola soutěže estrádních orchestrů v Litvínově, ústředního
kola soutěže literárně-dramatického oboru ZUŠ v Uherském

Hradišti a řady dalších. „Pro příští rok se také počítá s podporou talentovaných žáků a studentů našeho kraje, avšak jinou cestou – formou Stipendia Vysočiny či jednorázových odměn kraje Vysočina,
jejichž nový systém či metodika
budou vytvořeny do konce roku
2004,“ plánuje Pavlína Zábranská
z oddělení mládeže a sportu krajského úřadu.

Představujeme kraj a krajský úřad

Jak si strany stojí v jednotlivých částech Vysočiny
Vysočina • Baštou ODS je v našem kraji jednoznačně
Pelhřimovsko, lidovci mají podobné zázemí na Žďársku. Na Třebíčsku lidé dopřávají sluchu komunistům
a nezávislým kandidátům. I to lze vyčíst z výsledků
krajských voleb.
Pelhřimovských zároveň přišlo k urnám nejvíce,
přes 32 procent. Zvítězila ODS s bezmála 35 procenty voličské podpory. Naopak nejmenší podporu získala
ODS na Třebíčsku, i když také zde volby s více než 25
procenty vyhrála. O pouhé procento za ní ale zůstali
komunisté a na Třebíčsku tak zaznamenali největší volební úspěch v kraji. Také nezávislí dosáhli na Třebíčsku svého největšího úspěchu. Skončili zde těsně nad
desetiprocentní příčkou, což se vůbec nedá srovnat se
Žďárskem, kde o půl procenta překročili potřebnou pětiprocentní hranici.
Lidová strana se ve volbách opřela o Žďársko, kde
získala přes 26 procent hlasů a zůstala o pouhých sedm
desetin procenta za vítěznou ODS. Lidovcům ale nepřejí na Havlíčkobrodsku, kde je podpořilo asi 15 procent voličů.
Sociální demokraté dosáhli nejlepšího výsledku na
Žďársku, přes 15 procent, a naopak velmi neuspěli
u voličů na Jihlavsku, kde získali těsně nad 10 procent
voličských hlasů.
V souvislosti s těmito výsledky není od věci připomenout, že na Pelhřimovsku statistika dlouhodobě zaznamenává nejnižší nezaměstnanost, nejvyšší naopak
na Třebíčsku. Na Žďársku se zase lidé nejvíce ze všech
oblastí Vysočiny hlásí k víře.

Havlíčkobrodsko,
volební účast 31,82%
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Petr Pospíchal. Silnice z Jihlavy
do Telče je nejzatíženější trasou,
kterou má kraj ve svém majetku.
Denně po ní projede 12 tisíc aut.
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Jak to vidím já
Názor nejmladší
členky zastupitelstva Simony Kafoňkové (ODS)
na práci zastupitelstva kraje.
Namísto úvodu bych ráda této příležitosti využila
k poděkování všem, kdo přišli k volbám a kterým nejsou
věci veřejné a život v našem
kraji lhostejné.
Skutečnost, že se mohou
na řízení kraje podílet sami
občané žijící na jeho území,
považuji za nejdůležitější vymoženost autonomních celků. Važme si proto toho, že se
celá řada důležitých rozhodnutí dostává do samosprávné
kompetence, ať už obecní nebo krajské. Kraj zejména pečuje o komplexní územní rozvoj, rozvoj dopravy a spojů,
výchovy a vzdělávání, kulturní rozvoj, a vytváří podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů.
Podle mého názoru má
v demokratickém právním
státě územní samospráva zcela nezastupitelnou úlohu při
výkonu veřejné moci. Oproti
dřívějším okresním úřadům,
které plnily pouze funkci prodloužené ruky státu, je samosprávné uspořádání výhodou, protože o věcech týkajících se kraje se také v kraji
rozhoduje a nemusíme pokorně přijímat rozhodnutí,
která se zrodila někde v centru na stole úředníka.
Jsem velmi ráda, že i mně
bylo umožněno účastnit se
rozhodování týkající se našeho kraje. Na tuto práci se
těším, i když si uvědomuji, že
po této cestě půjdu poprvé.
Je pravdou, že jsou lidé,
kteří se o věci veřejné zajímají více a jiní méně. Je také pravdou, že je stále málo žen a mladých lidí, kteří mají chuť se politice věnovat. A je také pravdou, že
není mnoho lidí, kteří jsou
ochotni v dnešním světě obětovat svůj volný čas a kterým
není jedno, jaký život budeme
žít. Tak už to ale na světě chodí, že od časů Aristotela, kdy
slovo „občan“ bylo chápáno
především jako „občan politický“, uplynula dlouhá doba. Svět se stále vyvíjí. Jedním z důsledků vývoje je samozřejmost, že do politiky
mohou vstupovat ženy.

Z REGIONU

Kraj Vysočina

Co se děje v kraji

Od silnic zmizí černé reklamy
Vysočina • Za uplynulé čtyři
měsíce už kraj od silnic první třídy odstranil 12 nepovolených velkoplošných reklam.
Tedy takových, kterým do letoška vypršela lhůta předchozího povolení nebo za ně vlastníci nezaplatili nájem.
Osm takových billboardů
odstranily krajské správy silnic na Havlíčkobrodsku, dva
na Pelhřimovsku a po jednom

na Jihlavsku a Třebíčsku. Kraj
majitele reklam nejprve vyzval, aby je odstranili sami.
Jestliže nereagovali, odstranil
je sám a teď náklady na vlastnících vymáhá.
Na Vysočině je 421 kilometrů silnic první třídy, které sice vlastní stát, ale kraj je spravuje a dalších 4.673 kilometrů
silnic druhé třídy, které spravují obce.

Hejtman viděl byty pro seniory
Proseč • Domov důchodců v Proseči-Obořišti na Pelhřimovsku
má od října dalších šest plně vybavených a moderních pokojů
pro seniory. Zhruba 70 spokojených obyvatel domova tak může
využít i bydlení mimo centrální budovu v rekonstruované bývalé hájence v klidném prostředí zámeckého parku.
„Investice ve výši bezmála čtyř milionů korun byla plánovaná a kraj ji plně hradil. Během letních měsíců prošlo první patro
stavební úpravou i s tím, že budova byla upravena k bezbariérovému přístupu,“ řekl během své návštěvy zařízení hejtman František Dohnal (nez., KDU-ČSL). Domov důchodců Proseč-Obořiště se také umí postarat o handicapované a imobilní seniory.
Další investice čeká domov důchodců příští rok, kdy bude budova bývalé hájenky opatřena stylovou venkovní fasádou.

Lidé jsou v kraji spokojenější
Vysočina • Za poslední dva
roky se lidé v kraji cítí o něco
spokojeněji. Vyplývá to z říjnového průzkumu veřejného
mínění, který pro kraj zpracovaly agentury STEM/MARK
a STEM.
Naprostá většina, tedy 87
procent lidí, bydlí na Vysočině
rádo, jen 13 procent odpovědělo opačně. Více než tři čtvrti-

ny, přesně 79 procent, vyloučily možnost, že by se dobrovolně odstěhovaly.
Podle odpovědí spokojenost
stoupá s velikostí obce. Nejspokojenější jsou ve svém kraji
obyvatelé Jihlavska, nejsilnější
vztah k Vysočině deklarují občané Žďárska, naopak výhrady
mají nejčastěji obyvatelé Pelhřimovska a Třebíčska.
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Z bývalých radních jsou i nezaměstnaní
I když je volby dosadily zpět do zastupitelstva, krajští politici čekali, jak dopadne nová koalice
Vysočina • Učitel fyziky, nezaměstnaný, starosta, politický vyjednavač. To jsou povolání, kde lze po volbách najít bývalé krajské radní. Radních bylo na Vysočině devět a osm z nich mělo tuto pozici jako práci na plný úvazek. Jen Václav
Kodet z KDU-ČSL při práci radního byl ještě ředitelem Správy městských lesů Jihlava. Na konci volebního období pak
radu opustila Alena Štěrbová z Unie svobody-DEU, která odešla na ministerstvo školství.

Civilní zaměstnání
Politikům na plný úvazek drží místo jejich bývalý zaměstnavatel. Mohou se tedy poté, co s prací ve veřejné správě skončí, do svého předchozího místa vrátit. Tak jsme zastihli například bývalého náměstka hejtmana pro dopravu Petra Pospíchala
(ČSSD) a bývalého prvního náměstka hejtmana Miloše Vystrčila (ODS). Petr Pospíchal na kraji zůstal, teď
je úředníkem. „Chodím do práce.
V roce 2001 bylo moje místo převedeno ze zrušeného okresního úřadu na úřad krajský, takže jsem se vrátil do
svého zaměstnání, dokonce i tam, kde jsem pracoval původně, tedy do oblasti regionálního rozvoje. Po kratičké době aklimatizace jsem spokojený,“
řekl nám ve své kanceláři Pospíchal a ke své politické dráze doplnil: „Jsem členem okresního a krajského výkonného výboru ČSSD a v roce 2006 hodlám
kandidovat do jihlavského městského zastupitelstva.“
Petr Pospíchal je opět úředníkem.
Cesta do krajské rady vedla
u Miloše Vystrčila přes telčskou starostovskou židli. Ještě předtím ale učil na místním gymnáziu, a tak je nyní k mání zase mezi studenty: „Supluji za chybějící profesory, byl jsem
To je můj rozvrh hodin, pane řediteli?
také v hodinách společenskovědního semináře a společenské výchovy, kde
Miloš Vystrčil se chystá mezi studenty.
jsem přednášel o fungování samospráv, hlavně samosprávy krajské. Učím
fyziku, možná budu suplovat i matematiku. Zítra mne čeká například výu- ka proměnného magnetického pole, magnetický indukční tok
a věci s tím spojené a velmi se na to těším, protože mezi dětmi je hezky,“ řekl Kraji Vysočina Miloš Vystrčil v rychlosti na chodbě.

Starosta a lesník
Podobně se ke své práci vrátil také radní pro životní prostředí Ivo Rohovský
(ODS). Je zároveň neuvolněným starostou Měřína a teď se prý naplno věnuje své
obci. „Doháním všechny dlouhodobé věci, které šlo v Měříně odložit právě na takovouto příležitost. Účastním se také části povolebních
vyjednávání a musím informovat žďárskou oblastní
radu ODS a místní sněmy o jejich průběhu,“ řekl
nám Rohovský během zvonění několika telefonů
a návštěv svých spolupracovníků, ke kterým přidal vysvětlení: „V Měříně je v plném proudu výstavba třetí etapy kanalizačních sběračů a výběrové řízení
na víceúčelové hřiště. Hlavní tíha samozřejmě leží na paní místostarostce,
ale já se jí teď, kdy mám relativně víc času, snažím pomáhat.“
Víc času nemá ale radní Václav Kodet. Toho jsme překvapili v kanceláři Správy městských lesů Jihlava a dočkali se rychlé odpovědi. „Snažím se
Ruka v obecním znaku Měřína
znamená hrdelní právo. Pro
dohnat všechny resty. Blíží se konec roku a to je v každé obchodní společstarostu Rohovského prý ale
nosti hektické období. Z politického dění se mi ale v této době nepodařineplatí.
lo vytratit, za KDU-ČSL jsem byl nominován do nejužšího vyjednávacího
týmu. To znamená nejen osobní setkání, ale i spousta telefonátů. Přiznám se, že jsem si myslel, že v této době už budeme dál. Výsledek voleb to alespoň předurčoval. Teď už nejsme v bodu nula, ale možná se tam ještě
Václav Kodet vyjednává novrátíme. Měl bych také říci, že bych se měl věnovat více rodině, ale to bych lhal a moje manželka by takové
vou koalici.
tvrzení mohla rozporovat,“ žertoval v politické hantýrce Václav Kodet.

Staví se koalice

Křižanovem vede nová silnice
Křižanov • Kraj a obec v Křižanově otevřely průtah městečkem a čistírnu odpadních vod. Oprava silnice trvala půl roku
a kraj přišla na bezmála 11 milionů korun. Povrch byl před opravou velmi zdevastovaný, protože silnici podmáčela spodní voda. Obec proto nejprve pod silnicí postavila kanalizační sběrač.
Opravená silnice je dlouhá 870 a široká 7 metrů.

Nezisková organizace

Neziskovky zřídily vlastní web
Po měsících přípravy odstartoval na adrese www.neziskovka.cz
webový portál pro neziskové organizace z Vysočiny. Princip celého portálu je založen na tom, že
výsledná podoba serveru je dílem
všech neziskovek, které jsou zde
zaregistrovány.
Web obsahuje databázi všech
fungujících nestátních neziskových organizací na Vysočině. Do
konce roku by měla obsahovat několik set registrovaných neziskovek. Má několik možností řazení a vyhledávání, například podle
abecedy, podle okresu, kde nezisková organizace působí či podle oborového zaměření. Databáze
bude také umožňovat fulltextové
vyhledávání.

Každá neziskovka může na
tomto webu zadávat do kalendáře své akce, nabídku a poptávku.
Akce pak může každá organizace prezentovat reportáží a může
přidat i foto.
Na webu budou i grantový kalendář, kalendář vzdělávacích akcí
pro pracovníky neziskových organizací, informace o nadacích, oborové informace, monitoring evropských fondů, databáze dobrovolníků, zahraniční kontakty, bezplatné
on-line poradenství, brigády a práce v neziskovém sektoru, projektová partnerství, diskusní fórum,
anebo právní poradna.
Provozovatelem webu pro neziskové organizace je Třebíčská
unie mládeže.

Plné ruce práce má v těchto dnech hejtman František Dohnal (nez., KDU-ČSL). Ten jako jediný z celé rady v samosprávě zůstal, protože kraj řídí až do té doby, než se poprvé sejde nové zastupitelstvo, které zvolí novou radu. František Dohnal teď nejen stojí v čele kraje, ale za lidovou stranu vyjednává novou koalici.
Vyjednávání zaměstnává i bývalou náměstkyni hejtmana pro
regionální rozvoj z SNK Marii Černou. Ta je ale jinak hlášená na úřadu práce v Třebíči. „Jsem nezaměstnaná, na
podpoře. Na pracovním úřadě jsem se nahlásila
u svého manžela, který je vedoucím oddělení zprostředkování práce,“ popisuje svoji momentální situaci Marie Černá a dodává: „Manžel má ze mě určitě
radost. Kdyby ale to, že jsem bez práce, bylo poznat
na domácnosti, měl by ji opravdu.“ Radní, který svoji
kancelář opustil po volbách, má totiž ještě povinnosti,
které musí dokončit: „Je to náhoda, že jste mne zastihli doma. Vezla jsem totiž nejmladší dceru do školy do
Brna. Měla jsem ovšem být na projednávání městského
rozpočtu, odpoledne máme jednání městské rady, které
jsem členkou, a potom setkání nových krajských zastupitelů z Třebíčska. Minulý týden jsem byla téměř každý den v Jihlavě jako členka řídícího výboru některých krajských grantových programů nebo členka
Hejtman František Dohnal má stále
konkursních komisí, probíhají koaliční vyjednávání.
hejtmanské povinnosti.
Zkrátka, že bych měla víc času, to říci nemohu.“

Dáte si kafíčko? Marie
Černá byla náhodou doma.

Zahrádka a angličtina
Podobné povinnosti dnes zaměstnávají i bývalou radní pro zdravotnictví Martinu Matějkovou (ODS). „Konečně odpočívám, mám víc
času na zahrádku, vaření, uklízení a na děti. Čtu knížky, na které jsem neměla čas a snažím se načerpat síly do další práce. Každý den mám ale nějakou kulturní či společenskou povinnost. Byla jsem na zahájení konference (Ne)ohrožená rodina, na zasedání havlíčkobrodského městského zastupitelstva, na knihovnické slavnosti,“ vypočítává Matějková doma, na své zahrádce.
Všichni bývalí krajští radní byli do zastupitelstva znovu zvoleni. Někteří z nich se pravděpodobně vrátí i do
rady. Jen Tomáš Hermann z Unie svobody-DEU už teď ví, že svoji kancelář na kraji opustil definitivně. Unie
svobody-DEU na příští čtyři roky žádného zastupitele nemá. Měsíčník Kraj Vysočina Tomáše Hermanna sice našel na krajském úřadu, prý to bylo ale výjimečně: „Netěší mne, že jsem z radních jediný, který neobhájil mandát zastupitele. Každý z nás, kdo se dal do veřejných služeb, ale
s touto možností počítá a bere ji jako součást pravidel hry.
Minulý týden jsem vyklízel kancelář a teď se začnu dívat
do budoucna. Dnešek jsem strávil ještě na kraji, protože byla výběrová řízení, kterých jsem
se účastnil jako člen komise. Mohu
se vrátit k tomu, co jsem dělal před
čtyřmi lety, tedy k výuce angličtiny, překladům a tlumočení. Uvažuji také o tom, že mám teď čtyři
roky zkušeností s prací ve veřejné správě, které bych možná moMám chvilku na zahrádku, libuje si Marhl zúročit.“
Tady byla moje kancelář, ukazuje Tomáš Hermann.

www.kr-vysocina.cz

Foto: Luboš Pavlíček a archiv kraje

tina Matějková.
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Inzertní manažer:
Ester Rašíková,
tel.: 777 789 600
e-mail: rasikova@consultants.cz

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 26. 10.
2004 vyhlásilo šest nových grantových programů z Fondu
Vysočiny na podporu projektů směřujících do oblasti obnovy a rozvoje venkova, volnočasových a sportovních aktivit, jazykového vzdělávání a kultury. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory
krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
■ Rozvoj vesnice 2004 II – 5.000.000,– Kč
– program na podporu projektů v oblasti
obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny (odbor regionálního
rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 01. 2005
■ Volný čas 2005 – 3.000.000,– Kč – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Pavlína Zábranská, tel.: 564 602 842,
zabranska.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 3. 1. 2005
■ Jednorázové akce 2005 – 1.500.000,– Kč
– program na podporu jednorázových
volnočasových a sportovních aktivit (odbor
školství, mládeže a sportu, Bc. Jan Burda,
tel.: 564 602 843, burda.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 3. 1. 2005
■ Sport pro všechny 2005 – 2.500.000,– Kč
– program na podporu rozvoje dlouhodobých

volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy
a sportu (odbor školství, mládeže a sportu,
Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840,
prokop.v@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 3. 1. 2005
■ Cizí jazyky – brána k novému poznání
2004–II – 1.000.000,– Kč – program na
podporu projektů v oblasti výuky cizích
jazyků (odbor školství, mládeže a sportu,
Eva Ampapová, tel.: 564 602 845,
ampapova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 1. 2005
■ Regionální kultura IV – 2.000.000,– Kč
– program na podporu kulturních akcí
v oblasti neprofesionálního umění (odbor
kultury a památkové péče, PhDr. Katina Lisá
tel.: 564 602 249, lisa.k@kr-vysocina.cz,
Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296,
panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 10. 1. 2005

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře
žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na
www.fondvysociny.cz

noviny jsou součástí projektu
www.kr-vysocina.cz www.ceskydomov.cz
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Brod má nejlepší CT z celých Čech

Přejeme si, aby představitelé kraje věděli, že za nimi křesťané stojí a mají zájem o jejich práci, říkali

Radní při společné modlitbě s křesťany. Foto: Luboš Pavlíček

Jihlava • Představitelé křesťanských církví a věřící se setkali s radními kraje Vysočina,
aby jim těsně před volbami
požehnali. „Není nám lhos-

tejné, co se v kraji děje a přejeme si, aby radní věděli, že
církve za nimi stojí,“ vysvětlil kazatel Evangelické církve
metodistické Jan Zajíc.

Křesťané se za radní na setkání
postupně modlili a pronášeli svá
požehnání. „Chceme vás podpořit, abyste prosazovali pravdu,
právo a spravedlnost a byli neú-

platní, abyste mohli být vzorem
pro své spoluobčany, když budete
vystaveni zkouškám ve veřejném
i soukromém životě,“ řekl politikům Jan Zajíc.
Po modlitbách a duchovních
písních radní s věřícími debatovali o vlastním duchovním i občanském životě. „Často se nacházíme v situacích, kdy musíme vybírat mezi špatnými variantami a volíme tu nejméně
špatnou. Je dobré si uvědomit,
že při takovém složitém rozhodování nejsme sami,“ poděkoval křesťanům hejtman František Dohnal (nez., KDU-ČSL).
„Soulad mezi veřejným a duchovním životem je důležitý.
Vždy, když byla v českých dějinách vláda v souladu s církví,
měl se lid dobře,“ přidala se radní Martina Matějková (ODS).
„Požehnání považuji za přirozené. Když jsme opouštěli domov, maminka s tatínkem nám
žehnali, aby se nám nic nestalo.
Přenesl jsem to i do své vlastní
rodiny a jsem rád, že všichni na
Vysočině jsme taková normální rodina,“ uzavřel radní Václav
Kodet (KDU-ČSL).

Radní zahájili veletrh vzdělání v Třebíči
Třebíč • Devátý ročník regionálního veletrhu vzdělávání
Didacta zahájili bývalí krajští
radní Miloš Vystrčil (ODS)
a Marie Černá (SNK). Letos
zde svoji nabídku představilo 43 škol, poprvé nejen
z Vysočiny, ale také z Jižních Čech, Jižní Moravy,
Pardubického kraje, Prahy
a rakouského Retzu.

„Jako místostarostka Třebíče
jsem stála u zrodu Didacty a jsem
přesvědčená, že řada mladých lidí během těch devíti let, kdy se
koná, využila příležitosti a našla
si zde svoji školu a tím i svoje budoucí povolání. Právě to je cílem
veletrhu,“ zahájila vzdělávací veletrh Marie Černá.
„Nezávisle na tom, kde žijete, můžete na sobě pracovat. Ve-

letrh je příležitostí, abyste si to
znovu uvědomili a utvrdili se
v přesvědčení, že vaše budoucnost je jen na vás. Právě ve vašem věku se můžete připravit na
to, abyste uživili sebe, své děti a nás, budoucí důchodce,“ řekl studentům bývalý učitel Miloš Vystrčil.
Veletrh vzdělávání v Třebíči
pořádá tamní hospodářská ko-

mora. Letos studentům i rodičům nabízel i diskuse s významnými zaměstnavateli o žádaných
profesích a uplatnění na trhu práce. Pořadatelé očekávali několik tisícovek návštěvníků, a tak
poprvé s pořadatelskou službou pomáhal i studentský parlament. Záštitu nad veletrhem měl
hejtman Vysočiny František Dohnal (nez., KDU-ČSL).

Vichřice přinesla do kraje
druhý sníh
Vysočina • Druhý sníh přišel na Vysočinu v pátek 19. listopadu
s vichřicí a prudkým ochlazením.
Už od rána foukal silný vítr, který dopoledne náhle zesílil
a rval stromy i sloupy elektrického vedení. Hasiči měli s odstraňováním následků plné ruce práce zejména na Žďársku, Třebíčsku a Havlíčkobrodsku. Tam vítr dokonce převracel i nákladní
auta. Ve Žďárských vrších meteorologové zaznamenali poryvy přes 110 a v Dukovanech dokonce přes 120 kilometrů v hodině, vichřice přesahovala stokilometrovou rychlost i na ostatních místech.
Škody byly hlášeny zejména v důsledku spadlých stromů a sebraných střech.

Na Havlíčkobrodsku vítr smetl ze silnice kamión. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina • Půjčování knih a časopisů, intelektuální středisko,
ale také počítač s veřejným internetem. To jsou hlavní úkoly malých neprofesionálních knihoven
v obcích. Už třetí rok pro ně vyhlašuje Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě soutěž.
Letos získalo ocenění Knihovna
Vysočiny 2004 dalších 15 nejúspěšnějších.
Cenu knihovníkům předal
hejtman František Dohnal. „Jsem
velice rád, že můžeme ocenit práci těch, kteří ve prospěch svých

Místní knihovna Dolní Krupá, Havlíčkova Borová, Mírovka, Rohozná,
Střítež, Zhoř, Hořepník,
Nový Rychnov, Opatov,
Předín, Sedlec, Tasov, Bory, Rovečné, Rozsochy.

Havlíčkův Brod • Nejmodernější CT v celé republice je od října
v havlíčkobrodské nemocnici. Kraj za ně letos zaplatil více než
16 milionů korun a dalších 23 milionů ještě příští rok doplatí.
Nové CT má i speciálním zaměřovač pro onkologické potřeby, systém ukládání dat a umožňuje vyšetřit jakoukoli část lidského těla do několika vteřin.
„Že se tuto investici podařilo zdejší nemocnici prosadit je zásluhou toho, že se zlepšilo její hospodaření, současně je takový
přístroj v souladu s připravovanou koncepcí zdravotnictví,“ vysvětlil nákup nového CT Miloš Vystrčil (ODS).
Moderní přístroj je jediný svého druhu na území České republiky a nahradil už 14 let starý rentgen, který byl zastaralý a neúměrně drahý na provozování.

Sborník o nuceně nasazených
je cenný i pro výuku dějepisu
Žďár nad Sázavou/Vysočina • Sborník dopisů, vyprávění a dokumentů totálně nasazených vydává v těchto dnech Okresní
organizace Svazu nuceně
nasazených ve Žďáru nad
Sázavou. Peníze na vydání poskytl krajský odbor
školství, mládeže a sportu. Publikace je určená základním a středním školám v kraji. „Informací
budou moci pedagogové
využívat přímo hodinách
dějepisu, ke zpracování
referátů, seminárních prací, studentských odborných prací, v dějepisných
kroužcích nebo odborných
seminářích. Svědectví této doby
je třeba zachovat. Musíme si vážit toho, že dnes již lidé třetího
věku jsou ochotni mluvit, rozpomínat se na dobu, která jim vhá-

ní slzy do očí,“ vysvětlila přínos
sborníku pro výuku předsedkyně předmětové komise dějepisu Gymnázia v Jihlavě Iva Málková.

V Polné vyrostl nový obchvat

Knihovníci dostali za svoji práci ocenění

Oceněné knihovny
v kraji Vysočina:

Nové CT si náměstek hejtmana Miloš Vystrčil ihned vyzkoušel.
Diagnóza: zdráv. Foto: archiv kraje

Polná • Obyvatelům Polné se
zčásti uleví od aut. Město má
u Malé Cihelny nový obchvat,
který vybudoval kraj a zaplatil za
něj bezmála devět milionů korun.
Stavba trvala čtyři měsíce
a znamenala 610 metrů nové vozovky a 106 metrů přeložky ka-

nalizace. Obchvat kraj postavil
zejména proto, že silnice, která přes Novou Cihelnu vede, je
široká pouhých šest metrů a není možné ji ani rozšířit, ani kolem ní postavit chodníky. Bývalo
to tedy donedávna velmi nebezpečné místo.

www.kr-vysocina.cz

Webové stránky pro mládež
Vysočina • Mládeži, dětem
a profesionálním i dobrovolným pedagogickým pracovníkům je určen další web,
který začal nově fungovat
v rámci oficiálních internetových stránek kraje Vysočina.

Z rukou hejtmana Františka Dohnala převzal cenu za Knihovnu Vysočiny
2004 Pavel Kříž, který se stará o čtenáře v Borech. Foto: archiv kraje

spoluobčanů – věrných čtenářů
– věnují čas, energii a práci, a to
vše s láskou a pečlivostí,“ ocenil hejtman práci knihovníků při
slavnostním předání.
V současné době je na území
Vysočiny více než 560 neprofesionálních knihoven, o které se ve

většině případů starají obce. Sama
krajská knihovna pomáhá svým
menším kolegům převážně metodickým vedením, při obměňování
knihovnického fondu, při zavádění internetu a přibližuje jim možnost získávání peněz z různých
grantových programů.

Na jednoduché internetové adrese www.kr-vysocina.cz/mladez
kraj shromáždil a zveřejnil veškeré informace o činnosti oddělení
mládeže a sportu krajského úřadu. „Je to další krok k tomu, abychom informace o naší činnosti co nejvíce přiblížili všem, kdo
o ně mají zájem a usnadnili přístup k nim,“ vysvětlil vedoucí oddělení mládeže a sportu Jan Burda. Na novém webu jsou informace o grantových programech kraje
i dalších vyhlašovatelů, nabídky

www.kr-vysocina.cz

kurzů a seminářů, odkazy na další zajímavé stránky a webová diskuse. „Je toho ještě mnohem víc,
co je na našem webu k nalezení.

Je pro lidi, kteří svůj čas věnují
dětem a mládeži a kteří tam lehce najdou informace potřebné pro
svoji práci,“ dodal Burda.
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Kulturní tipy
1. prosince
Vánoční salon Fešáků a jejich hostů, Národní dům Třebíč, 19.00

3. prosince
Mikulášská nadílka, náměstí
Jemnice, 15.00 program pro děti, 18.00 rozsvícení vánočního
stromu na náměstí, vyhodnocení soutěží o nejhezčí vánoční ozdobu a o nejhezčího čerta,
Mikuláše a anděla
Děti dětem – předvánoční program s dárečky pro děti z Dětského domova v Rovečném za
účasti ZUŠ Nové Město na Moravě a ZŠ Telecí, Sněžné

2004

Kraj Vysočina

VYSO ČINA – NÁ Š DOMOV

Betlémáři vystavují na kraji
Vysočina • Ještě do 6. prosince je ve
vestibulu kongresového centra krajského úřadu k vidění výstava prací
Spolku přátel betlémů v Třešti. Scény
se Svatou rodinou, ale i postup při
řezbě figurek a doplňků připravili pro
výstavu Marie a Metoděj Roháčkovi.
Manželé Roháčkovi věnují vyřezávání
a stavění
betlémů
veškerý
volný čas.

Pořádají výstavy, v kursech předávají návštěvníků i zaměstnanců kraje již čtvrzkušenosti svým nástupcům a prezen- tým rokem.
Letos se zde představili například mistr kotují Třešť a Vysočinu v České repubvář Poldi Habermann s výstavou Proměny
lice i v zahraničí.
v ohni, výrobce dýmek a doplňků pro kuřáky
Výstavy děl známých i méně známých
dýmek a doutníků Dušan Doubek, šperkařka
umělců Vysočiny, které celoročně přiHana Lavičková a nechyběly ani staré tisky zapravuje krajský odbor kultury a papůjčené z muzejních
mátkové péče ve vstupních
sbírek příspěvkoprostorách kongresového
vých organizacentra sídla kraje Vysočina,
cí kraje Vysoupoutávají pozorčina.
nost

5. prosince
Slet Mikulášů, setkání Mikulášů, čertů a andělů s dětmi, doplněné programem s malou mikulášskou nadílkou, Havlíčkovo náměstí Havlíčkův Brod
Mikulášská nadílka spojená
s rozsvícením vánočního stromu, Karlovo náměstí Třebíč

6. prosince
Bohemian Brass, Milena Dvorská a Žesťové kvinteto členů
Symfonického orchestru hlavního města Prahy, kostel sv. Víta
Pelhřimov, 19.30

od 6. do 20. prosince
Ježíškova pošta, turistické informační centrum v Třešti, děti
mohou do informačního centra
nosit svá přáníčka pro Ježíška

7. prosince
Laďa Kerndl & Jazz Friends,
Národní dům Třebíč, 19.00

9. prosince
Janek Ledecký a M. Nostitz
Quartet, DKO Jihlava, 19.30

10. prosince
Dechovky 21. století – festival
nejlepších dechovek, Žirovnice, 20.00

11. prosince
Velký vánoční koncert s Gabrielou Demeterovou, Collegium
českých filharmoniků, Houslový soubor Jitky Němcové, KD
Přibyslav, 15.00

12. prosince
Adventní koncert v kostele sv.
Stanislava, chrámový sbor při
kostele sv. Stanislava, ženský
komorní sbor při ZŠ Jemnice,
Jemnice, 17.00
Koledy se Smetanou, koledy v podání pěveckého sboru
Smetana, Městská galerie Hasičský dům, Telč, 15.00

14. prosince

4. prosince
Divadlo Járy Cimrmana – Záskok, sál kina Humpolec, 19.30
Ohlasy písní zámořských, nový
pořad Ondřeje Havelky, DKO
Jihlava, 19.00
Vladimír Mišík & Honza Hrubý, Queens Club zimní stadión
Jihlava, 21.30
Hotel Rustikal Horní Cerekev,
adventní jarmark, 10.00, živý
betlém – vystoupení dětí z domova mládeže v Pelhřimově,
14.30, koncert skupiny Ginevra, 19.00

Kulturní tipy

Vánoční náměstí, vystoupení souborů z mateřských a základních škol, celodenní jarmark lidových řemesel, Karlovo náměstí Třebíč

Exponáty ukazují, jak přesná musí být
práce řezbáře. Foto: archiv kraje

16. prosince
Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Zvoneček, Hotel
Gustav Mahler Jihlava, 17.00

Tip na výlet

Procházíme se Jimramovem a jeho okolím
památkovou zónou.
Kousek za náměstím
je původně gotický
kostel Narození P. Marie, později přestavěný
barokně. Další zajímavostí je původně renesanční čtyřkřídlý zámek z 16. století, který ale není veřejnosti
přístupný.
Během tohoto výletu si proZ Jimramova nás červená pohlédneme zachovalé historic- vede podél řeky Fryšávky ven za
ké centrum Jimramova, zříceni- městečko, kde začneme výrazně
nu Štarkov, vylezeme
stoupat po polní cestě k lesní stuna skalní výhlídku na
dánce
vrcholu Prosičky. Naa kapvíc se budeme pohybovat
ličce.
stále v krásné krajiPak již
ně Hornosvratecké
budeme
vrchoviny.
mírně
Výchozím bodem je
klesat
městečko Jimrak hormov. Dříve než
se vydáme po červené značce směrem
Na Louži a k štarkovské zřícenině,
můžeme si prohlédnout trojúhelníkové náměstí s převážně klasicistními domy, renesanční radnicí a školou, rovněž
s klasicistní úpravou. Celé
náměstí s okolím je chráněnou městskou

ské zemědělské osadě a rozcestí
Na Louži. Z osady klesáme zpět
do údolí Fryšávky. Protože půjdeme po otevřené horské louce,
budeme mít příležitost se celou
cestu kochat krásnými výhledy
na okolní kopce.
V údolí Fryšávky se dlouho nezdržíme a začneme prudce stoupat až na vrchol k rozcestí Štarkov
– Skály, kde se nachází malé skalní město a v něm zbytky loupežnického hradu Štarkov. Tento byl
postaven pravděpodobně na konci 14. století. Později byl rozbořen,
protože sloužil jako sídlo loupeživého rytíře. Do dnešních dnů se
zachovaly zbytky okrouhlé věže,
hradních zdí a nádvoří. Zajímavá
jsou i rulová skaliska, na kterých
byl postaven, a která jsou pro svou
výjimečnost chráněna jako přírodní památka. Najdeme zde mohutné věžovité skalní bloky
o výšce až 20
metrů, oddělené dvěma soutěskami o šířce
dva až tři metry a délce 15
metrů. Můžeme zde objevit
i dvě puklinové jeskyně.
Po prohlídce
skal i hradu se

Vítěz soutěže
má fotoaparát
Slavnostním předáním ceny
pro vítěze skončila soutěž Za váš
snímek fotoaparát, kterou kraj vyhlásil v červenci prostřednictvím
měsíčníku Kraj Vysočina. Fotografie hradu Rokštejna přinesla
svému autorovi Janu Koumarovi
z Jihlavy také osobní blahopřání
hejtmana Františka Dohnala.

vydáme po modré směr Javorek,
Jimramov. Prvních 300 metrů
budeme muset velmi prudce klesat po balvanech a suti v hustém
porostu, až přijdeme k silničce,
která nás už pohodlně zavede do
pěkné vesničky Javorek. Z Javorku budeme opět stoupat, a to až
na vrchol Prosíček. Polní cesta
nás ale zavede do velmi malebné
krajiny lesů, luk a strání, a tak si,
uchváceni krásou krajiny, stoupání ani nevšimneme.
Vyvrcholením tohoto úseku je
výstup pomocí ocelového lana
a žebříků na skalnatý vrchol Prosička (739 m). Ten nám za pěkného počasí nabízí pěkný kruhový
výhled do celého okolí.
Od Prosičky už budeme jenom
klesat – zprvu v lese, pak už po
loukách, až přijdeme zpátky na
náměstí v Jimramově.
další tipy na výlet naleznete na
www.region-vysocina.cz

od 17. do 19. prosince
Vánoce na zámku, koledování
dětí v horáckých krojích v prostorách zámku na trase B, státní zámek Telč

18. prosince
Heidi Janků, hudebně zábavný pořad pro děti od 4 do 12 let,
Národní dům Třebíč, 15.00

více informací o akcích
v kraji naleznete na
www.region-vysocina.cz

Kraj opět hledá
sportovce roku
Vysočina • Rada kraje vyhlásila třetí ročník ankety o nejlepšího sportovce Vysočiny. Stejně
jako v minulých letech se bude
rozhodovat v kategoriích dospělí, kolektiv, mládež (do 15 let),
senioři, trenér/cvičitel, zdravotně postižený sportovec a pokračovat bude i mediální anketa, ve
které mohou o svých sportovních hvězdách rozhodnout čtenáři regionálního tisku. Do ankety mohou být nominováni všichni sportovci působící ve sportovních kubech na Vysočině, kteří
během roku 2004 dosáhli významných sportovních výsledků například v krajských kolech
sportovních soutěží, na mistrovstvích České republiky, ale také v mezinárodních závodech
a soutěžích.
Už nyní mohou předkladatelé
zasílat své nominace, a to formou
vyplněné tabulky, která je k dispozici na webových stránkách
kraje Vysočina. Nominace za
sportovní oddíly bude krajské oddělení mládeže a sportu přijímat
do 15. ledna 2005 emailem na adrese prokop.v@kr-vysocina.cz nebo osobně prostřednictvím podatelny krajského úřadu.
Slavnostní vyhlášení Sportovce Vysočiny 2004 se po úvodních ročnících ve Žďáru nad
Sázavou a Pelhřimově přesune
v polovině března 2005 do Havlíčkova Brodu.

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 15. prosince. Tři
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.

Prostřednictvím soutěže hledal
kraj malebná zákoutí Vysočiny
proto, aby se v nejrůznějších prezentacích regionu objevovala stále
nová místa. Soutěžící zaslali několik desítek fotografií, některé
z nich se postupně objeví i v dalších číslech měsíčníku Kraj Vysočina.

Vyluštění z minulého čísla:
Ve městě Humpolec se narodil Ivan
Martin Jirous, člen kdysi populárních „Plastiků“.
Výherci z minulého čísla M. Tománková, Stará Říše, L. Bedrna, Ledeč
nad Sázavou a D. Fašinová, Jihlava. Získali knihu Kraj Vysočina.

www.kr-vysocina.cz
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Hokejistům Dukly měla pomoci přestávka
Před reprezentační pauzou se nováček extraligy potkával jen s debakly ■ Dukla Jihlava venku bohužel prohrála celých deset zápasů v řadě
Jihlava • Až do reprezentační přestávky, která nastala zkraje listopadu kvůli
turnaji Karjala ve Finsku,
tedy až do 21. kola extraligy, natahovali hokejisté
Jihlavy, posledního celku
tabulky, nezáviděníhodnou
černou sérii.
Nováček nejvyšší soutěže nebodoval ani v jednom z úvodních deseti po sobě jdoucích mistrovských utkání, ke kterým nastoupil venku.
Kdykoli Dukla vyjela mimo
Jihlavu, byla poražena. Navíc
v konečném skóre se na stadio-

nech protivníků ani jednou nepřiblížila na rozdíl gólu.
Nejvyrovnanější duel svedli
Jihlavští v Pardubicích, kde podlehli 1:3. To však bylo ještě na
začátku sezóny.
Dlouho Dukla věřila v zisk také v Sazka Aréně proti Slavii,
i tam ale v poslední třetině neodolala náporu domácího týmu.
Pouhých 10 vstřelených branek
v 10 utkáních venku, to dávalo
prachmizerný průměr jednoho
vstřeleného gólu na zápas.
A průměr inkasovaných branek z cizích hřišť byl ještě tristnější: 4,4 gólu na jedno střetnutí. „Když nedáme branky, nemůžeme uspět. Bez
gólů se nevyhrává,“ říkali shodně
hráči i trenéři. Je
to otřepaná a jasná pravda, kterou
chápe každý.
Jenže jak být
v zakončení lepší? Znají v Jihlavě recept?
„Třeba naší velkou slabinou jsou
– a to nejen venku
– přesilovky. Bě-

Horáckou rallye v Třebíči vyhrál Kopecký

Bruslařka Sáblíková začala
ve Světovém poháru skvěle
Žďár nad Sázavou • Rychlobruslařka Martina Sáblíková ze
Žďáru nad Sázavou si hned po
prvním závodě Světového poháru v Norsku vybojovala místo
v elitní divizi A, kterou obsazuje
20 nejlepších žen.
O jejím postupu ze slabší B
skupiny rozhodly dva skvělé české rekordy, které překonala začátkem listopadu na dráze v Hamaru.
Sáblíková se předvedla především na tříkilometrové trati, kde
jí výsledný čas 4:13,57 vynesl
celkově 14. místo a kromě národ-

hem přestávky jsme na nich hod„Já pořád věřím, že mužstvo
ně pracovali,“ uvedl jeden z kou- má na to, aby začalo dělat lepčů Dukly Petr Fiala.
ší výsledky. Určitě jsme schopni
podávat mnohem kvalitnější výkony, než jaké jsme dosud předDESET PROHER
váděli,“ tvrdil Fiala. „Naší hlavDUKLY VENKU
ní devizou musí být bojovnost
V JEDNÉ ŘADĚ
a maximální nasazení. Když bu1. – 1:5 V LIBERCI
de tohle, zvedneme se.“
2. – 1:5 VE VÍTKOVICÍCH
Hned po turnaji Karjala v Hel3. – 1:3 V PARDUBICÍCH
sinkách hostila Dukla ve 22. ex4. – 0:4 VE ZNOJMĚ
traligovém kole vedoucí Spartu.
5. – 2:5 VE VSETÍNĚ
A její hra nebyla špatná – přes6. – 0:3 NA SLAVII
tože velký favorit nakonec vy7. – 0:2 V LITVÍNOVĚ
hrál jasným skóre 4:0. „Zase
8. – 0:3 V KLADNĚ
jsme nedali gól, přitom šance
9. – 4:7 V PLZNI
jsme měli,“ povzdechl si bran10. – 1:7 VE ZLÍNĚ
kář Jaroslav Suchan, který Duklu dvě třetiny držel. Jeho spoluTěsně před desetidenní pau- hráči ale nedokázali zužitkovat
zou jihlavští příznivci trpě- ani pětiminutovou početní přeli, Dukla nejenže na dně tabul- vahu. A lídr tabulky ve třetí čásky ztrácela na předposlední Vse- ti trestal.
tín už sedm bodů, navíc se pravi„Než jsme dostali druhý gól,
delně potkávala s debakly, které tak jsme hráli velmi dobrý zásrážely její sebevědomí.
pas. Výkon proti Spartě byl naZa vše mluví poslední čty- dějný, snad přijde co nejdřív
ři prohry Jihlavy před přestáv- i výsledek,“ doufal trenér Fiala.
kou, která byla pro tým vysvobozením: 4:7 v Plzni, 3:5 doma
Zatímco na domácím ledě hokejisté
s Vítkovicemi, 1:7 ve Zlíně a 1:6
Dukly Jihlava alespoň občas zabodují,
všech úvodních 10 extraligových utkání
na Horáckém zimním stadionu
venku prohráli. Foto: Luboš Pavlíček
s Pardubicemi!

ního rekordu i 17 bodů do seriálu
světového poháru.
V následujícím podniku v Berlíně už měla sedmnáctiletá studentka startovat v závodě na tři
kilometry mezi dvacítkou nejkvalitnějších závodnic. „Z rychlobruslařské elity je Martina zdaleka nejmladší, úvod sezóny jí vyšel výborně,“ těšilo trenéra Sáblíkové Petra Nováka. „Od absolutní
špičky ji dělí už jen malý kousek
a kdyby třeba teď jela na nejrychlejší dráze v Calgary, tak už překonala juniorský světový rekord,“
tvrdil kouč.

Třebíč • Automobilový jez- kým šampiónem poprvé. Dosá- ní konkurent zvítězí. A oba rivadec Jan Kopecký triumfoval hl životního úspěchu.
lové se také hned od první erzese Škodou Fabia v říjnové
Jeho souboj s Pechem byl po ty (rychlostních zkoušek bylo 21)
Horácké rallye, závěrečném dva dny ozdobou osmého, po- přetahovali o vedení v průběžzávodě republikového rallye
šampionátu.
VÝSLEDKY 15. HORÁCKÉ RALLYE:
Zároveň se stal novým mistrem republiky, titul sebral Václavu Pechovi, sedícímu za volantem Fordu Focus, jenž skončil
v Třebíči druhý.
Dvaadvacetiletý Kopecký, jeden z velkých talentů tuzemského automobilového sportu, který závodí s podporou továrního
týmu Škoda Motorsport, je čes-

1. Kopecký, Schovánek 1:45:47,8;
2. Pech, Uhel +28,8; 3. Triner, Hůlka +5:41,0
sledního dílu domácího mistrovství.
Kopecký na Vysočině obhajoval vítězství z předchozích dvou
ročníků Horácké rallye a k zisku titulu mu stačilo obsadit páté
místo – v případě, že jeho hlav-

ném pořadí. V šestnácté erzetě
ale ztratil Pech klíčových 20 sekund kvůli defektu a bylo definitivně rozhodnuto.
„Cíl byl jednoznačný: dojet do
do pátého místa. A to se nám podařilo, takže jsme moc šťastní.

Celý tým odvedl výbornou práci,
neměli jsme žádný problém,“ zářil po dojezdu na třebíčském Karlově náměstí nový mistr republiky Kopecký. Jeho spolujezdec Filip Schovánek označil za nejtěžší
první vítězství na Horácké rallye
v roce 2002. „To bylo naše první
větší vítězství. Letos jsme ale byli zase nervóznější,“ řekl. Letošní Horácká rallye měřila celkem
738,14 kilometrů a ze 64 startujících vozů se v cíli objevila přesně polovina – 32!
Nejvýznamnější motoristická
událost v regionu se konala pod
záštitou Kraje Vysočina.

Fotbalisté Jihlavy jsou čtvrtí Klub byl potrestán za incident
Svěřenci trenéra Karla Večeři jsou po 15 odehraných kolech
čtvrtí. Tabulku vede Most, na jehož stadionu Jihlavští dokázali
remizovat 1:1.
Venku se vůbec Vysočině dařilo: ze hřišť soupeřů odvezla nejvíc bodů ze všech druholigových
celků – dosáhla čtyř výher, jen
dvakrát byla poražena.
Naopak před vlastními diváky
se týmu v první polovině soutěže nevedlo: Jihlava doma zvítězila pouze nad Kunovicemi (2:1) –
a to až ve 12. kole, čtyřikrát na
stadionu v Jiráskově ulici remizovala a s Plzní a rezervou Olomouce dokonce prohrála. Z tohoto pohledu na tom nebylo žádné
z ostatních mužstev hůř.
Paradoxní bilance.
„My se snažíme prosazovat
stejným stylem – bez ohledu na
to, zda jsme doma nebo venku.
Jenomže na vlastním hřišti soupeři přece jen vyvíjejí iniciativu
a tlačí se dopředu, zatímco když
přijedou k nám, tam se většinou
zatáhnou do obrany a proti tuhé defenzívě se prosazuje hodně těžko,“ pokusil se trenér Večeřa vysvětlit, proč se jeho týmu vedlo nesrovnatelně lépe mimo jihlavský stadion. „My jsme
navíc doma až na jednu výjim-

ku vždycky prohrávali 0:1, také
to bylo příčinou našich domácích
nezdarů. Kunovicím jsme první
gól dali my a také jsme zápas dotáhli k výhře,“ dodal Večeřa.
Vedení Vysočiny před sezónou chtělo dosáhnout nejvyššího umístění v historii klubu. Zatím byla Jihlava na konci ročníku nejlépe šestá. „Já ale myslím
ještě výš než na páté místo,“ prohlásil Večeřa. „Zatím jsme čtvrtí
a mohli jsme na tom být ještě daleko líp. Bude záležet na tom, jak
vstoupíme do jarní části, ale určitě chceme v odvetách útočit na
nejvyšší pozice,“ tvrdí kouč.
Během podzimu byly dva celky 2. ligy potrestány odebráním
bodů za korupci. Viktoria Žižkov je po odečtení dvanácti bodů
až třináctá, Vítkovice přišly kvůli uplácení o devět bodů, a proto
tabulku uzavírají.

Celková tabulka 2. ligy
po podzimu
1. Most
2. Plzeň
3. Hr. Králové
4. Jihlava
5. Olomouc B
6. Kladno
7. Sparta B
8. Kunovice
9. Brno B
10. Pardubice
11. Kroměříž
12. Ústí n. L.
13. Žižkov

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
6
7
5
5
4
5
5
5
4
4
4
8

7
6
2
6
5
7
4
4
3
6
6
4
3

1
3
6
4
5
4
6
6
7
5
5
7
4

24:18
18:15
23:17
19:15
19:23
18:14
16:17
16:21
20:19
14:17
19:25
15:22
30:19

28
24
23
21
20
19
19
19
18
18
18
16
15

14. Bohemians 15 3 6 6 15:24 15
15. Prachatice 15 3 5 7 19:23 14
16. Vítkovice 15 5 6 4 19:15 12
Poznámka: Žižkovu bylo odečteno
12 a Vítkovicím 9 bodů.

Tabulka domácích zápasů
1. Žižkov
2. Hr. Králové
3. Sparta B
4. Kladno
5. Brno B
6. Most
7. Vítkovice
8. Kunovice
8. Olomouc B
10. Plzeň
11. Ústí n. L.
12. Bohemians
13. Prachatice
14. Pardubice
15. Kroměříž
16. Jihlava

8
8
8
8
8
7
8
8
7
7
7
7
7
7
8
7

6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1

0
2
2
4
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
4
4

2
1
1
0
1
0
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

17:5
15:5
15:9
13:4
15:4
13:8
11:7
11:8
11:8
9:6
10:4
10:9
13:11
7:6
10:13
8:9

18
17
17
16
15
15
14
14
14
14
12
12
11
11
10
7

Tabulka zápasů venku
1. Jihlava
2. Most
3. Plzeň
4. Žižkov
5. Kroměříž
6. Vítkovice
7. Pardubice
8. Hr. Králové
9. Olomouc B
10. Kunovice
11. Ústí n. L.
12. Kladno
13. Prachatice
14. Bohemians
14. Brno B
16. Sparta B

8
8
8
7
7
7
8
7
8
7
8
7
8
8
7
7

4
3
2
2
2
1
1
2
1
1
1
0
0
0
1
0

2
4
4
3
2
4
4
0
3
2
1
3
3
3
0
2

2
1
2
2
3
2
3
5
4
4
6
4
5
5
6
5

11:6
11:10
9:9
13:14
9:12
8:8
7:11
8:12
8:15
5:13
5:18
5:10
6:12
5:15
5:15
1:8

14
13
10
9
8
7
7
6
6
5
4
3
3
3
3
2

Jihlava • Říjnový zápas Poháru ČMFS se Slavií Praha
přišel fotbalový FC Vysočina draho.
A fakt, že domácí druholigový tým s elitním celkem z první ligy ve 3. kole pohárové soutěže prohrál 0:2, bolel jihlavský
klub nejméně...
Zdánlivě nevinné střetnutí
přineslo fatální událost: během
utkání byl přímo na stadionu
těžce zraněn jihlavský příznivec.
Napadl jej nepříčetný slávistický
fanda, kterého neuhlídala pořadatelská služba ani členové bezpečnostní agentury, kteří měli
nad pořádkem v hledišti bdít.
Postiženým byl jednadvaceti-

letý muž z Kamenice – útočník
jej zezadu udeřil rukou do hlavy kvůli tomu, že mladík údajně slávisty provokoval skandováním. Po nárazu na betonový
schod utrpěl fanoušek Vysočiny
vážné poranění hlavy. Iniciátora brutálního útoku zatkla policie. Ještě předtím jiný ze slávistů přerazil jednomu z pořadatelů nos.
Do Jihlavy přitom dorazilo pouze osm fanoušků Slavie.
„A to ještě pouze tři z nich přicestovali z Prahy, zbylých pět
slávistických příznivců bylo z regionu,“ uvedl ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis.
Incident nezůstal pro jihlavský
klub bez následků. Disciplinární

komise Českomoravského fotbalového svazu pokutovala Vysočinu 150 tisíci korunami a navíc rozhodla o tom, že nejbližší mistrovské utkání musí jihlavské mužstvo odehrát nejméně
100 kilometrů od svého stadionu. Hlavnímu pořadateli zápasu
Petru Šilhánovi byla na dva roky
zastavena činnost.
„I když je to velice tvrdý trest,
uvědomujeme si pochybení.
Vždyť na našem stadionu málem
přišel o život člověk,“ prohlásil
po vynesení verdiktu „disciplinárky“ Tulis.
Poslední domácí utkání podzimu tak absolvovala Jihlava v Drnovicích, kde ve 14. kole 2. ligy
remizovala s Pardubicemi 1:1.

Podzimní výsledky FC Vysočina ve 2. lize
Jihlava – Vítkovice 2:2 (0:1)
Branky: 55. Vladyka, 75. Hošťálek
– 40. Černý, 81. Rygel
Hradec Králové – Jihlava 2:1 (1:0)
Branky: 24. Kraus, 67. Jůn
– 61. Vladyka
Jihlava – Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 12. Černoch
Prachatice – Jihlava 0:1 (0:1)
Branka: 23. Simr
Jihlava – Bohemians 1:1 (0:0)
Branky: 90. Sionko – 80. Lesák

Ústí nad Labem – Jihlava 0:0
Most – Jihlava 1:1 (1:1)
Branky: 37. Siegl
– 10. Vladyka
Jihlava – Olomouc B 1:2 (0:2)
Branky: 53. Kaplan
– 28. Prekop, 45. Bouška
Žižkov – Jihlava 0:2 (0:1)
Branky: 18. Kaplan, 62. Krutý
(vlastní)
Jihlava – Sparta B 1:1 (0:0)
Branky: 74. Simr
– 60. Koubský

Brno B – Jihlava 0:2 (0:2)
Branky: 20. a 40. Baštař
Jihlava – Kunovice 2:1 (2:0)
Branky: 4. Malínek, 45. Kaplan –
52. Helísek
Kladno – Jihlava 1:0 (0:0)
Branka: 84. Magera
Jihlava – Pardubice 1:1 (0:1)
Branky: 90. Malínek – 24. Němeček
Kroměříž – Jihlava 2:4 (1:2)
Branky: 15. D. Klimek, 86. Zakopal – 25. a 45. Baštař, 54. Kaplan,
77. Bartoš
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Jihlava • Se ztrátou pouhých
tří bodů na druhou postupovou příčku zakončili fotbalisté FC Vysočina Jihlava
podzimní část 2. ligy.
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