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Regionu přibude autobusových linek

Stalo se ...

Vlaky, autobusy a městská doprava na sebe budou navazovat • Cestující projede Vysočinu rychleji než dosud
Vysočina • Obyvatelé kraje se
nemusí obávat rušení autobusových linek. Naopak, kraj
letos zaplatí dopravcům za
ztrátové linky víc než loni. Prodělečné spoje zčásti zaplatí
i za obce. Ty by měly ušetřit
asi polovinu peněz, které dosud dopravním firmám dávaly.

Kraj a obce platí dopravcům
za ztrátové linky na základě příslušného zákona. To, které autobusy jsou pro obyvatele kraje
nepostradatelné a musí i přes komerční nevýhodnost jezdit, stanoví kraj. Krajský úřad s firmou
o všech dotovaných linkách uzavře smlouvu, ve které se takzvaný závazek veřejné služby přesně
Kraj už loni platil ztrátové linky pojmenuje. „Rozsah dopravní obna základě smluv s firmami, uza- sluhy autobusy, který jsme zdědivřených ještě zrušenými okres- li po okresních úřadech, je vyhoními úřady. Pro letošek se roz- vující. Nastaly malé problémy se
hodl všechny
změnou umíss m l o u v y z a - Náměstek Pospíchal: Chceme t ě n í p r a c ov chovat a naoních příležitospředejít odlivu cestujících
pak placenou
tí anebo třeba
z veřejné dopravy k autům.
dopravní služzrušením něbu ještě rozšířit.
kterých škol.
Celkem to bude stát 202 miliony Ty jsme ale vyřešili ihned,“ prokorun. Ze státního rozpočtu přitom hlásil Petr Pospíchal.
dostane dotaci 197 milionů, a tak
Roční dotace dopravcům je 240
zastupitelé v prosinci rozhodli, že milionů korun. Na ní se zmíněnýzbylých pět milionů doplatí. „Ty- mi 202 miliony podílí kraj a zbyto peníze tvoří nepřímý dar obcím, lými 38 obce. Loni a letos teprotože jsme o ně vlastně ulevili dy kraj platí většinu autobusů na
jejich rozpočtům,“ řekl náměstek svém území a pro obce to znamehejtmana Petr Pospíchal (ČSSD) ná podstatné úspory z obecních
s tím, že tak kraj chce předejít od- rozpočtů. „Procento úspory je
livu cestujících z veřejné dopravy u každé obce jiné, ale v průměru
k autům. „Zhoršily by se podmín- se pohybuje kolem 50 procent peky pro ty, kteří z nejrůznějších dů- něz, které obce za autobusy plavodů nemohou jezdit autem a na tily před vznikem kraje. Některé
autobusy jsou odkázáni,“ dodal radnice daly ušetřené peníze na
Pospíchal.
další spoje, jiné částku použily

Aktuálně s radním
Vážení spoluobčané, právě držíte v rukou první číslo novin kraje Vysočina. Pravidelně každý měsíc je budeme zdarma rozesílat
do všech poštovních schránek v kraji Vysočina, kde byste je měli nacházet.
K vydávání těchto krajských novin nás vedly stejné důvody jako obce a města, které vydávají pro své spoluobčany různé radniční zpravodaje. Do klasických deníků a občasníků se většinou
nedostanou všechny informace, které jsou pro občany důležité
a zajímavé a které se týkají jejich bezprostředního okolí. Prvním
důvodem je většinou širší záběr zpravodajství a komentářů, než
jen pro jednu obec, v případě deníků pak obvykle záběr celostátní, byť některé mají regionální přílohy. Krajské noviny se tedy budou věnovat dění na Vysočině, občas doplněné zprávami z ostatních krajů pro porovnání, co se povedlo jinde. A tím se dostávám
ke druhému důvodu. V novinách, které kupujete na stáncích nebo
které máte předplacené, v televizi a nakonec i v různých rádiích se
všichni setkáváme spíše s negativními zprávami, s tím, co má alespoň zdání senzace. Není to chyba novinářů, jak by se mohlo zdát.
Je to důsledek psychologie a chování diváků, posluchačů a čtenářů. Senzace je pro nás
podvědomě zajímavější než ostatní zprávy a sledovanost médií,
která přinášejí více senzací, je vyšší. Ostatní
média se pak přizpůsobují, aby mohla ekonomicky přežít. Noviny kraje
Vysočina nejsou vydávány pro
zisk, a nemusí se tedy tomuto trendu přizpůsobovat. Jejich cílem je
přinášet zpravodajství vyvážené, ve kterém chceme také ukázat, co se podnikům, obcím,
školám i jednotlivým spoluobčanům povedlo a na co můžeme
být hrdi. Přeji nám všem, aby
takových zpráv mohlo být co
nejvíce.
František Dohnal,
hejtman kraje Vysočina

Kraje odmítají platit VZP
Jihlava • Mezi zástupci krajů a VZP se rozhořel spor o peníze, které pojišťovací ústav vyplatil
rychlým záchranným službám v roce 2002. Pojišťovna zpětně změnila
paušální platbu na konkrétní body
a nyní chce po krajích, pod které loni záchranky přešly, desítky milionů korun. „V případě našeho regionu činí částka víc než deset milionů

korun. V roce 2002 ale záchranné služby zřizoval stát, tak by měl
peníze zaplatit,“ říká radní Martina
Matějková (ODS). Kraje se obrátily na vládu, aby situaci řešila ona.
VZP však nečekala a záchrankám
snížila už lednovou zálohu. Kraje
se obávají, že budou muset VZP dát
peníze určené pro školství či dopravu či sociální sféry.

STAVBA ROKU 2003
V pátek 30. ledna byla na krajském úřadu slavnostně odhalena pamětní deska Stavba roku
2003. Sídlo kraje se v loňském
ročníku ankety umístilo mezi pěti nejlepšími stavbami v republice. Odborníci ocenili zejména esteticky zdařilé propojení starých
a nových částí budovy.

Aktuality
Ke ztrátovým linkám patří především školní spoje a autobusy, které zajíždí do nejmenších obcí.
Foto: Luboš Pavlíček

ve prospěch svých obyvatel,“ řekl Pospíchal.
Kraj dal zpracovat studii, která má určit, zda autobusy jezdí
opravdu tam, kde jsou nevyhnutelně třeba. Zároveň také řekne,
jestli by nešlo provázat autobusové linky s vlaky a městskou hromadnou dopravou v jednotlivých

městech do takzvaného integrovaného dopravního systému. Kraj
potom jednotlivým firmám navrhne úpravy jízdních řádů tak,
aby cestující mohl Vysočinou
projet bez zbytečných prodlení
a složitého přestupování. Takové návrhy rozdělí podle obtížnosti jejich provedení na ty, které lze

udělat bez problémů hned, a na
ty, na které bude třeba více času.
V těchto dnech už by měla být
studie hotová a bude se jí zabývat krajské zastupitelstvo. Ty nejjednodušší úpravy jízdních řádů
k lepšímu cestující pocítí ještě letos. Na těch složitějších kraj alespoň začne pracovat.

Fond Vysočiny přispívá obcím i kultuře
Jihlava • Křížky u cest v Libici
nad Doubravou, nová kaplička ve
Spělově nebo oprava požární nádrže v Kalech a varhan v Polné.
Společné mají to, že nebýt Fondu Vysočiny, nebyly by prostředky na jejich stavbu či rekonstrukci.
Peníze z fondu pomáhají ve všech

oblastech života. Kraj už například
podpořil bytovou výstavbu a internet v obcích, cestovní ruch, kulturní akce, výstavbu čističek a řadu
dalších aktivit. „Loni nám jen do
třech programů podporujících volný čas dětí a sport přišlo 501 žádostí, takže o fondu se určitě ví,“

říká radní Tomáš Hermann (US–
DEU), který má fond na starosti.
„Celkově se nám daří uspokojovat
asi 40 procent požadovaných částek a necelou polovinu podaných
žádostí. To znamená, že v průměru každý druhý žadatel uspěje.“
(pokračování na straně 2)

Nejstarší Češka
slavila v rodině

Jihlava • Kraj chce prodat byty
a nepotřebné nemovitosti u třebíčské nemocnice. Prodej byl
přitom až dosud spíše výjimkou,
pozemky a budovy kraj bezplatně převáděl na obce. Prodejem
podle hejtmana Františka Dohnala (nez. KDU–ČSL) kraj nijak
nevydělá, odpadnou mu ale náklady na údržbu nemovitostí. Vysoké příjmy se podle hejtmana
nedají čekat ani při prodeji bytů.
„Z velké části asi půjde o prodej
předem určenému stávajícímu
nájemci,“ vysvětlil. O prodeji
a převodech zatím krajští zastupitelé rozhodovali případ od případu. Nyní rada připravila jednotná pravidla.

čtěte na straně 3

Společnost
Podle odborníků jsou
pelhřimovští rekordmani skvělí v propagaci svého kraje.
čtěte na straně 6

Kultura
Betlém z Vysočiny
okouzlil Řím. Stará
práce z Třebíče na
vánoční cestě.
čtěte na straně 7

Jihlava • Úctyhodné 107. narozeniny oslavila v první polovině ledna paní Marie Beránková z Jihlavy. Narodila se v roce
1897 v Budkově u Moravských
Budějovic a až do svých 95 žila v Oponešicích u Hlinska. Před
12 lety k sobě jubilantku vzala
její vnučka do Jihlavy a stařenka zde žije dodnes. „Nevíme to
s jistotou, ale babička je asi nejstarší občankou Česka a zcela
jistě Vysočiny,“ řekla na oslavě
narozenin pravnučka Marie Beránkové Dáša Vaňková.

Byty budou
na prodej

Chcete dosáhnout
na evropské peníze?
Pomůžou vám sběrači a zdarma.

Sport
Klaus se na Zlaté
lyži projížděl s Koukalem a obědval
s Neumannovou.
čtěte na straně 8
Oslavenkyně Marie Beránková. Foto: Luboš Pavlíček

Rozpočet má konkrétní podobu
Vysočina • Zejména do školství, dopravy a zdravotnictví
v regionu půjdou letos peníze
z krajského rozpočtu, který
schválili na posledním zasedání krajští zastupitelé. Kraj
hospodaří s vyrovnaným rozpočtem ve výši 5,6 miliardy
korun, převážnou většinu peněz však dostává od státu na
předem určené výdaje a akce
a pouze je předá konečným
adresátům. Ze svých vlastních příjmů, které letos přesáhnou 800 milionů, pak dává
peníze právě do oblastí, kde
je jich nejvíc potřeba.

střech, kuchyní, sociálních zařízení, tělocvičen, kotelen, výměny oken,“ vyjmenoval náměstek
hejtmana kraje Vysočina Miloš Vystrčil (ODS). Gymnázium
v Havlíčkově Brodě se tak dočká rekonstrukce kotelny, SPŠT
v Třebíči opravy střechy a SOU
strojní ve Žďáru nad Sázavou zateplení fasády jedné z budov. Celkem kraj rozdělí peníze na 76 akcí. Více než 300 milionů – z toho
mezi 50 až 100 miliony korun
z daňových příjmů kraje – půjde do oprav poničených silnic
II. a III. tříd, které kraj převzal
od státu. Poslední slovo k celkové výši částky budou mít ještě za„Přes sto milionů jde do škol- stupitelé. Jednou z největších doství. Opravy a rekonstrukce sud nezahájených akcí je průtah

www.kr–vysocina.cz

Křižanovem, kde kraj spojil peníze s místní radnicí, která zároveň
vybuduje novou kanalizaci. Zhruba 45 milionů poputuje na opravy
a rekonstrukce ve zdravotnictví.
Další stovky milionů jdou na provoz zařízení, která kraj spravuje
v oblasti školství, zdravotnictví,
sociálních služeb, kultury, či neziskovým organizacím.
Podle prvních výsledků skončilo loňské hospodaření kraje
přebytkem v řádu několika desítek milionů. „Přesné číslo budeme vědět po účetní uzávěrce. Zastupitelé pak rozhodnou,
kam peníze dáme,“ uvedl Vystrčil. Kraj podle něj hospodaří s rozvahou a není zatížen žádným úvěrem.

Z RADY A ZA STUPITELSTVA
Z krajské rady

Rybníkáři dostanou peníze
za řádění kormoránů a vyder
Vysočina • Vydry a kormoráni
způsobili loni na Vysočině bezmála milionovou škodu. Na tolik
uhynulé ryby vyčíslili majitelé
rybníků i soudní znalci. Stanovisko znalců je pro poškozené
nezbytné, aby mohli získat náhradu od ministerstva životního
prostředí. To škodu zaplatí prostřednictvím krajského úřadu.
Rada kraje schválila navýšení
rozpočtu právě o dotaci na tyto
náhrady. Se žádostmi uspělo cel-

kem 15 chovatelů, kterým vydry
způsobily škody za 328.000 korun, a čtyři rybářské svazy, kterým kormoráni sežrali ryby za
630.000 korun. Nejvíce peněz
získali rybáři ve Světlé nad Sázavou, v Humpolci a v Polné.
Náhrada se nevztahuje na řeky, kde škodu nelze vyčíslit.
Krajský úřad loni povolil rybářům odstřel kormorána na řece Oslavě, a to až do konce roku 2005.

Kraj Vysočina
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Noví ředitelé zastavili propad
Radní Martina Matějková: Vedení kraje nechce privatizovat nemocnice
Vysočina • Krajští radní i zastupitelé nehodlají privatizovat nemocnice v regionu, které loni
s velkými dluhy převzali od státu.
I když se zájemci o koupi některých nemocnic objevují, kraj chce
jít jinou cestou. „Od října jsme
do vedení nemocnic v Jihlavě
a Třebíči a od ledna i v Havlíčkově Brodě postavili krizové ředitele, jejichž jasným úkolem bylo změnit ztrátové hospodaření,“
vysvětlila radní Martina Matějková (ODS). Podle ní mají ředitelé
před sebou velmi těžký úkol, protože musejí zavést tvrdá úsporná
opatření, pokud možno bez dopadu na pacienty. „Úkol je to těžký,
ale splnitelný,“ konstatovala Matějková po zhodnocení prvních
výsledků hospodaření dvou zá-

věrečných měsíců loňského roku.
K podobným opatřením musela sáhnout i vedení dalších krajů.
Bez změn celého systému financování zdravotnictví, které mají
v rukou vláda a parlament, však
tento krok nemůže být konečným
řešením.
Kraj Vysočina v lednu 2003 převzal od státu pět nemocnic s celkovým dluhem 600 milionů
korun. Po velkém tlaku regionálních samospráv ministerstvo
zdravotnictví nakonec část starých dluhů zaplatilo, kraj však
stále nese zátěž za hospodaření
státu v nemocnicích z doby, kdy
ještě neexistoval. Závazky nemocnic samozřejmě táhnou ke
dnu řadu dodavatelů léků, techniky a služeb.

Úsporná opatření v nemocnicích neznamenají nižší
kvalitu péče. Foto: Luboš Pavlíček

Fond Vysočiny přispívá obcím i kultuře
(pokračování ze strany 1)

Vydra říční se na Vysočinu vrátila. Milé zvířátko dělá
rybářům vrásky. Foto: Luboš Pavlíček

Kraj postaví most v Třešti
Kostelec/Třešť • Silnice z Jihlavy do Telče bude v srpnu vypadat jako nová. Už loni ji začal kraj opravovat a letos přijdou na
řadu nejhorší místa – část kolem Kostelce a nový most přes údolí v Třešti. Oprava má stát 190 milionů korun. „Nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat levné věci. Jestliže jsme se do opravy
pustili, tak pořádně. Silnice bude mít parametry první třídy, aby
vydržela nápor motoristů i v dalších desetiletích,“ komentoval
opravu náměstek hejtmana Petr Pospíchal (ČSSD).

Od založení fondu z něj získalo peníze přes 1300 žadatelů. Jednotlivé grantové programy vypisuje krajské zastupitelstvo i s lhůtou,
do které se mohou obce, organizace a jednotlivci přihlásit. Zároveň také určí
podrobné podmínky –
tedy kdo, jakým způsobem a o kolik může žádat. Všechny informace
o vypsaných grantech zveřejňuje kraj na www.fondvysociny.cz,
ve zpravodaji pro obce a v budoucnu také v těchto krajských
novinách. „Vzhledem k tomu, že
vedle obcí je nejvýznamnějším

příjemcem podpory také neziskový sektor, rozesíláme informace všem neziskovým organizacím.
Totéž dělají i jednotlivé odbory pro své partnery – třeba školství pro školy,“ popisuje Hermann. Fond založil kraj
loni v březnu a dodnes
vyhlásil 57 grantových
programů, ve kterých
žadatelé získali téměř
100 milionů korun. Už
při svém vzniku kraj schválil plán
práce, podle něhož se chce řídit,
nazvaný Program rozvoje kraje.
V něm popsal oblasti, ve kterých
Vysočina vyniká, i všechna slabá
místa. Zároveň k programu zalo-

žil fond, který má rozdělit peníze evropské dotace a žadatel mohl
tam, kde mohou pomoci. „Kraj- prostředky kraje a Evropy spojit:
ská samospráva je tu od toho, aby „Je to ovšem spíš námět pro letošse snažila o co největší prosperitu ní celoroční debatu.“
regionu,“ vysvětluje
Hermann a dodává:
„Celý rozvoj spočívá v tom, co a jakým
způsobem podpoříme, jestli do určité
oblasti dáme peníze
anebo vyprovokujeme nějakou aktivitu.“
Dále připustil, že
kraj nyní uvažuje
o změně práce fonDíky grantu z Fondu Vysočiny ve výši 160.000
du tak, aby peníze
korun je opravená zeď kolem kostela ve Žďárci.
z něj mohly doplnit

Region pohledem statistiků

Školy spolupracují s firmami
je také spolupráce mezi stejnou
školou ve Žďáru a společností Hettich,“ uvedla náměstkyně
hejtmana Alena Štěrbová (US–
DEU). Podle ní je partnerství
výhodné pro obě strany. „Firmy
si vychovávají budoucí odborníky, žáci se zase naučí firemní
kultuře a mají možnost dostat
se k nejmodernější technice. To
jim škola poskytnout nemůže,“
konstatovala Štěrbová.

První občánek dostal dar
Nové Město na Moravě • Prvního občánka České republiky roku 2004 Vojtíška Pavliše obdaroval hejtman Vysočiny František
Dohnal (nez. KDU–ČSL) šekem
v hodnotě 10.000 korun a zlatým
řetízkem s přívěskem Kozoroha.
Vojtíšek z Radostína nad Oslavou se narodil v porodnici v Novém Městě na Moravě na Nový
rok s prvními takty státní hym-

ny. Částku 5000 korun pro nového občánka schválila také domovská radnice. Obec s 867 obyvateli
běžně novorozence obdarovává
2000 korun, tentokrát radní sáhli
hlouběji do obecní kasy. Prvenství
v přivádění dětí na svět v novém
roce drží Vysočina již poněkolikáté, oslavovala i prvního občánka Česka po rozdělení Československé federativní republiky.

Vysočina • Sčítání lidu před dvěma lety na Vysočině zjistilo necelých 520.000 obyvatel. Vysočina
je tedy podle počtu občanů mezi
14 českými kraji na 11. místě. Od
předposledního sčítání, které bylo v roce 1991, se v kraji výrazně
změnila věková struktura. Ubylo lidí v předproduktivní věkové
kategorii a přibylo lidí v kategorii poproduktivní (viz. tabulka).
Znamená to, že kraj stárne. Odpovídá to vývoji v celé republice,
Vysočina je na tom přeci jen lépe.
Dětí (kategorie předproduktivní)
je více, než je celostátní průměr.
Na druhou stranu je v kraji vyšší
podíl obyvatel v poproduktivním
věku oproti celé republice. V 90.
letech narostl počet lidí v produktivní věkové kategorii. Přišly do
ní totiž „Husákovy děti“ – silné
ročníky z poloviny 70. let a další silné poválečné ročníky ještě nedosáhly důchodového věku.
V grafu uvádíme věkové složení
obyvatelstva podle pohlaví.
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ČR

věková
kategorie

1991

2001

1991

2001

1991

2001

1991

2001

1991

2001

1991

2001

1991

2001

předproduktivní

21,7

16,6

21,8

16,8

20,8

16,4

23,0

17,8

23,2

18,4

22,2

17,3

21,0

16,2

produktivní

57,5

64,3

58,1

64,9

57,8

63,6

56,9

64,2

58,2

64,1

57,7

64,2

58,5

65,4

poproduktivní

20,8

19,1

20,1

18,3

21,4

20,0

20,1

18,0

18,6

17,5

20,1

18,5

20,5

18,4

Věkové složení obyvatelstva kraje Vysočina k 31. 12. 2002
MUŽI

ŽENY

věk

Vysočina • Kraje, které převzaly od státu síť středních škol, řeší problém, kde vzít peníze na
obnovu zastaralých přístrojů
a strojů na odborných učilištích. Kraj Vysočina našel východisko ve spolupráci s firmami, které mají nejmodernější
techniku. „Žáci Středního odborného učiliště strojního
v Jihlavě mají od loňska praxi
ve firmě Bosch, reálně se rýsu-
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Rozhovor měsíce

Fila: Nikdy jsme neměli prázdné hlediště
Horácké divadlo v Jihlavě
je jediná profesionální scéna
v kraji. Od loňska je jeho zřizovatelem, tedy
tím, který je řídí
a dotuje, místo státu kraj.
Podle ředitele divadla Josefa
Fily je to změna k lepšímu.
„Kraj tím jasně řekl, že divadlo chce mít a používat jej k tomu, proč v roce 1940 vzniklo.
Divadlo zpočátku nemělo svoji scénu a hrálo po městech regionu. Letos je to 64 let, co svoji scénu máme. A naopak, přidali
jsme propracovaný systém svozu

diváků. Na téměř všechna představení dovážíme mimojihlavské
diváky vlastními autobusy. Loni prošlo divadlem asi 60.000 diváků a z toho dvě třetiny nebyly
z Jihlavy. Divadlo tedy své poslání krajské scény plní a myslím si,
že podobně to vidí i náš zřizovatel, když je ochoten věnovat peníze na provoz.“
Kolik to dělá?
„Ročně od kraje dostaneme dotaci asi 27 milionů korun. Soběstační
jsme asi z 22 procent, celkové náklady jsou asi 34 milionů. Někomu
se to může zdát příliš, někomu málo, ale je to kultura, umění a všechno nejde přepočítávat na peníze.“
Co tedy za ty peníze lidé z Vysočiny dostanou?

„Za uplynulých deset měsí- no mluvou obchodníků s půdou,
ců jsme kulturní veřejnosti na- vyšší bonitu. Když jsem kdokobídli 270 produkcí, z toho asi 90 li přijede, ať je to zahraniční deprocent bylo našich představení. legace, nebo investor, tak se urHorácké divačitě ptá, jak kraj
dlo nežije jenom Prázdné hlediště je signá- funguje. A ta
svými inscenalem, že divadlo nikdo nechce n e m a t e r i á l n í
cemi, ale půjnadstavba má
čujeme prosto- a nám se to za těch 64 let s v ů j v ý z n a m ,
ry pro koncerty dosud nestalo. Věřím, že se který ještě poto ani nikdy nestane.
vá ž n é h u d b y,
roste.“
jazzu, kompoKdo se o pronované pořady, besedy s umělci voz divadla stará?
a podobně.“
„Máme 103 zaměstnance, nebo
To jsou velká čísla, a kromě spíš úvazků. Herců 21, ostatních
nich?
uměleckých profesí, tedy scé„Každý kraj má střední a vy- nografa, dramaturga, inspicienta
soké školy, komorní orchestr, a dalších je 11. A zbytek je podfotbalové hřiště a profesionální půrný personál. Herec sklízí ovadivadlo. Region dostává, řeče- ce, ale někdo mu musí připravit

www.kr–vysocina.cz

rekvizity a ušít kostým, namalovat kulisy, připravit mzdu a někdo
musí přivézt diváky. Jedna profese bez druhé se neobejde.“
Co nabídnete divákům letos?
„V polovině února představíme divákům další premiéru – hru
Krvavá svatba. Španělské drama,
které napsal Federico García Lorca. Režie se ujal náš umělecký šéf
Michael Junášek. Teď máme takové to krásné období, kdy adrenalin všech stoupá až do toho velkého dne D. Do konce června nás
čekají ještě dvě premiéry na velké scéně: v pohostinské režii Karla Kříže, uznávaného pražského
režiséra, psychologické drama
Equus. V polovině května uvedeme komedii anglického dramati-

ka Cooneyho Hotel Westminster.
Inscenaci se souborem nastuduje
dlouholetý spolupracovník Horáckého divadla, brněnský televizní a divadelní režisér Rudolf
Tesáček.“
Jak dlouho takovou hru připravujete a zkoušíte?
„To máme přesně naplánované. Na deset měsíců chystáme
sedm inscenací a abychom to
stihli, studujeme dvě inscenace
současně. V hantýrce tomu říkáme čistý dvoják. Na každou hru
je tedy sedm týdnů, maximum,
které jí můžeme věnovat. Umíte si představit, jak je to náročné? Práce souboru trvá od pondělí
do soboty. Dopoledne zkouší, večer hraje.“
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Kraj Vysočina

Region tuto zimu ještě nezažil kalamitu
Do tří hodin po vánici mají být silnice průjezdné • Pitná voda a prameny na Jihlavsku nedovolí cestářům používat sůl
Vysočina • Letošní zima zatím
nepřipravila silničářům na Vysočině žádný velký problém.
Do poloviny ledna nemuseli
sáhnout k vyhlášení kalamity.
To je tehdy, kdy přestanou
zvládat běžnou zimní údržbu.
I tak kraj zaplatí za sjízdné
silnice stamiliony. Je totiž
nově správcem silnic nižších tříd, převzal od státu bývalé okresní Správy a údržby
silnic. Navíc se pro stát stará
i o silnice prvních tříd.
Za obvyklého zimního počasí
mají silničáři upravit nejdůležitější tahy do tří hodin od chvíle,
kdy například začne sněžit. Těmi nejdůležitějšími tahy myslí ministerská vyhláška všechny
silnice I. třídy a některé spojnice mezi velkými městy. Ty další
pak do šesti hodin a ty nejmenší
cesty pak do 12 hodin. Kalamitní stav znamená, že sněží tolik
a tak dlouho, že silničáři lhůty
nezvládají.

Každý rok kraj naplánuje zimní údržbu a takový plán právě důležitost silnic popíše. Jsou některé méně důležité cesty, které
v plánu nejsou, a ty silničáři ne-

Všechny silnice mají být
prohrnuté a posypané za
půl dne. Jen malá část není
udržovaná vůbec.
udržují vůbec. Je to asi šest procent všech krajských silnic, ty
po kterých nejezdí autobusové
linky. Na Havlíčkobrodsku celkem 65 kilometrů, na Jihlavsku
20, Pelhřimovsku 43, Třebíčsku
a Žďársku 75 kilometrů. „Je absolutně vyloučeno, aby jakákoliv
obec nebo osada byla odříznuta
od světa, vždy k ní vede nejméně
jedna udržovaná silnice,“ komentuje tato čísla náměstek hejtmana Petr Pospíchal (ČSSD). Zimní
údržba ročně silničáře na Vysočině stojí asi 200 milionů korun,
což je zhruba 42 procent peněz,

Klienty čeká větší komfort
Vysočina • Klienti domovů
důchodců a sociálních ústavů, které jsou od začátku minulého roku pod správou kraje, by měli brzy pocítit, že žijí
v příjemnějším prostředí. Vedení kraje totiž hodlá vypracovat koncepci, jak zařízení modernizovat či přestavět tak, aby
měli klienti větší komfort a bylo jich méně na pokojích. „Loni, kdy kraj převzal ústavy sociální péče a domovy důchodců
od státu, jsme začali s tím, že

musíme opravit budovy v havarijním stavu,“ říká radní Martina Matějková (ODS). Z krajské
pokladny tak loni putovalo na
rozbité střechy, popraskané rozvody vody či tepla a opravy zastaralých kuchyní 21,4 milionu
korun. Zastupitelé již souhlasili s tím, že letos půjde na rekonstrukce téměř dvojnásobek loňské částky. Na základní opravy
pak navážou další kroky, které
by měly klientům ústavů zlepšit
prostředí, v němž žijí.

které jsou na zimní údržbu a rok
určeny.
I na jedné silnici jsou úseky,
kde se náhle mění způsob, jakým
je silničáři ošetří. Tam, kde jsou
ochranná pásma pitné vody, nemohou solit, a pak je silnice pouze prohrnutá a posypaná, ale neposolená. Nejvíce je to vidět asi
na Jihlavsku, které je regionem
s velkým množstvím podzemních
pramenů. „Pokud se hranice pásma setká s hranicí okresu, jako
například mezi Jihlavou a Žďárem u Rudolce, nebo u Měřína,
okamžitě to svádí k domněnce, že
žďárská údržba pracuje bezvadně,
a jihlavská ne,“ tvrdí Petr Pospíchal. „Každou zimu se setkáváme s nepochopením a kritikou.
Řidiči se ptají, jak je možné, že
některý úsek je mokrý s černým
asfaltem, a některý ne. Speciálně
na Jihlavsku je ale nutné respektovat pásma hygienické ochrany a chovat se ohleduplně k těm,
kteří berou pitnou vodu z okolních zdrojů.“

Kalamitu silničáři vyhlásí v době, kdy se jim nedaří uklízet sníh ze silnic v předepsaných časech. Foto: Luboš Pavlíček

Sběrači pomáhají žadatelům o peníze z EU
Vysočina • Kraj Vysočina vyslal do terénu zhruba stovku
vyškolených pracovníků,
kteří zdarma pomohou obcím, organizacím či jednotlivcům se získáváním evropských peněz.
Už prvního května do unie vstoupíme a až do roku 2006 je první období, kdy české organizace
i jednotlivci mohou získat dotaci
z takzvaných strukturálních fondů.
Peníze jsou přístupné prostřednictvím programů, schválených evropskou komisí a řízených jednotlivými českými ministerstvy. V prvním
období do Česka může přijít téměř
půl druhé miliardy eur.
Nedostane je ale každý, kdo
o ně požádá. Bude to soutěž zá-

měrů a tím i jednotlivých regionů
České republiky. Kraj Vysočina
proto připravil pomoc prostřednictvím vyškolených sběračů působících na celém území kraje, kteří
žadatelům pomohou. Až do konce února každému, kdo má nějaký záměr nebo projekt, na který
bude chtít evropské peníze, zdarma poradí s tím, zda má šanci
uspět. Záměr sběrači sepíšou v dohodnutém formátu a odevzdají na
krajský odbor regionálního rozvoje. Ten tak získá představu, o jaké
oblasti a hlavně o jak velké peníze je zájem. „Uvidíme také, zda
v tom množství záměrů nejsou nějaká bílá místa, kde bychom mohli
vybudit nějakou aktivitu,“ říká náměstkyně hejtmana pro regionální
rozvoj Marie Černá (SNK) a dodá-

vá: „Databáze záměrů bude sloužit
jen ke statistickým účelům a bude
k ní mít přístup pouze omezený
počet lidí. Nikdo se tak nemusí
bát, že by mohl přijít o svůj nápad.
Když však nebudeme o nějakém
záměru informováni, nemůže žadatel potom počítat s jakoukoliv
podporou ze strany kraje.“
Programy, prostřednictvím kterých mohou žadatelé peníze získat, jsou zaměřeny např. na rozvoj
průmyslu a podnikání, venkova
a zemědělství, lidských zdrojů,cestovního ruchu, dopravy a životního prostředí. Podrobné informace o těchto programech
a také kontakty na sběrače jsou
na www.kr-vysocina.cz – dokumenty odborů – odbor regionálního rozvoje.

V třebíčské nemocnici budou vařit i pro školy

K starosti o klienty ústavů patří i kvalitní lékařská
péče. Foto Luboš Pavlíček

Třebíč • Kuchyni jako stavebnici
chce zřídit kraj v třebíčské nemocnici. Když bude strávníků málo,
bude vše v pořádku, až jich přibude, kuchyň se bez problémů rozšíří. Tak si to přesně radní představují.
V moderní kuchyni vzniklé
z bývalé prádelny budou vařit i pro
školy a ústavy, které na Třebíčsku

kraj Vysočina zřizuje. S přípravou
asi 3000 jídel denně počítá pilotní
projekt, který schválila rada kraje.
Zatím je však kuchyně nemocnice
v havarijním stavu.
Příští rok by kuchyně mohla začít vařit asi 1200 jídel pro pacienty a zaměstnance. Na plnou kapacitu by najela v následujících
letech. Odhad nákladů je 45 mi-

lionů korun a kraj se pokusí získat státní dotaci. Podle původní
varianty měl technologickou část
zaplatit budoucí provozovatel služeb. Do veřejné soutěže se však
loni nikdo nepřihlásil.
V době montování zařízení bude provoz na zhruba šest neděl
přerušen a vedení zabezpečí náhradní stravování.

Představujeme kraj a krajský úřad
Co je kraj?
Kraj je územní společenství
občanů, kterému náleží právo na
samosprávu. Znamená to, že na
Vysočině máme právo zvolit si ty
z nás, kteří za nás budou region
řídit a také hájit naše zájmy.
Název kraje Vysočina je odvozen od názvu Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými
zeměmi České republiky, Čechami a Moravou. Vysočina dosahuje nadmořské výšky přes osm set
metrů ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších
na jihozápadě. Hlavní evropské
rozvodí táhnoucí se podél bývalé
zemské hranice dělí kraj na dvě
téměř stejné části.
Původní prales generace lidí
přeměnily do podoby zvlněné
kulturní stepi, rozčleněné táhlými kopci, údolími a množstvím
lesů a hájků. Masivy lesa pokrývají především nejvyšší část kraje. Nedostatek velkých ložisek
rud Vysočinu ochránil před devastací důlní činností. Výhodou
Vysočiny je zachované životní
prostředí. Vzhledem k přírodním
i dopravním podmínkám jsou

zde především podniky, které neznečišťují životní prostředí. Region je zeleným ostrovem mezi
třemi aglomeracemi – pražskou,
brněnskou a vídeňskou. Stal se
jako první z krajů členem organizace zdravých měst a regionů a nese titul „zdravý kraj Vysočina“.
Nejvyšším samosprávným
(tím, do kterého volíme své zástupce) orgánem kraje je zastupitelstvo. V něm zasedá 45 zastupitelů a volební období je čtyřleté.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet kraje, volí a odvolává členy
rady včetně hejtmana, rozhoduje o zřízení a zrušení příspěvkových organizací, například škol.
Důležité je, že zastupitelstvo kraje může poslancům do Prahy
předkládat návrhy zákonů a tím
tedy navrhovat třeba odstranění
problémů, které nám na Vysočině současné zákony působí.
Zastupitelstvu podléhá rada
kraje. V ní zasedá hejtman, jeho náměstci a další radní, celkem
devět lidí. Ti zabezpečují hospodaření podle rozpočtu, stanovují počet zaměstnanců krajského
úřadu, vyřizují návrhy, připomínky a podněty obcí, zřizuje komi-

se rady jako iniciativní a poradní
orgány rady kraje.
Zastupitelstvu a radě zčásti
podléhá krajský úřad, když plní úkoly, které mu volené orgány kraje uložily. V úřední řeči
se tomu říká výkon samostatné
působnosti. Kromě toho zákon
zná výkon přenesené působnosti státní správy. To znamená, že
krajští úředníci v tu chvíli plní úkoly, které mu uložily centrální úřady, například ministerstva.
Kraj Vysočina zřizuje (tedy
vlastní a řídí) několik organizací. Jsou to Správy a údržby silnic v každém bývalém okrese.
Tři galerie, Krajskou knihovnu
Vysočiny v Havlíčkově Brodě,
muzea, Horácké divadlo Jihlava a hrad Kámen. Dále síť středního školství včetně gymnázií,
odborných škol a vyšších odborných škol, domy dětí a mládeže, základní umělecké školy
a speciální školy. Z oblasti sociální péče pak Diagnostický
ústav sociální péče v Černovicích, domovy důchodců a zařízení pro mentálně postižené. Také pět nemocnic a síť záchranné
zdravotní služby.

Vysočinu tvoří území bývalých pěti okresů – Jihlavska, Havlíčkobrodska, Třebíčska, Žďárska a Pelhřimovska. Rozloha Vysočiny je
6925 čtverečních kilometrů (9 procent území celé republiky) a jsme
tedy pátým největším krajem. Na Vysočině je druhý největší počet obcí v ČR – 729. Statutárním městem, tedy tím, ve kterým kraj sídlí, je
Jihlava. Region dnes tvoří 15 takzvaných malých okresů – správních
území obcí s rozšířenou působností a dalších 26 obcí je pověřených
výkonem státní správy. Kraje v České republice začaly pracovat v roce 2000 a stát na ně postupně převádí některé svoje práva a povinnosti. Takových území je v České republice 14.
Region dnes tvoří
15 takzvaných
malých okresů.
Chotěboř

Světlá
nad Sázavou

Humpolec

Havlíčkův Brod

Žďár
nad Sázavou

Pacov

Nové Město
na Moravě

Bystřice
nad Pernštejnem

Pelhřimov
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Jihlava
Velké Meziříčí

Telč
Třebíč
Náměšť
nad Oslavou
Moravské
Budějovice

Jak to vidím já
Názor
zastupitele Bohumila Kotlána
(KSČM)
na změnu
hranic kraje
Kraj od počátku dostal do
vínku přívlastek „nechtěné dítě“. Nemohl navázat na
historii, tradici, neměl identitu, chyběla infrastruktura, dopravní dostupnost a obslužnost apod. Na druhé straně
měl řadu předností jako přírodní bohatství, moudré
a pracovité občany a co bylo
podstatné, neměl přirozené
dominantní sídelní centrum.
To mimo jiné umožnilo prosadit do práce zastupitelstva
i ostatních orgánů kraje, že
budeme usilovat o rozvoj celého kraje a ne jenom centra
na úkor ostatních, především
okrajových částí kraje. Naše
původní představy fungování a rozhodování o potřebách
kraje musely být koordinovány nechutí centra předávat
pravomoci směrem dolů, předávat kompetence bez dostatečného finančního zajištění
(viz. zdravotnictví), nepovedená reforma státní správy, řízení školství apod. „Nechtěné
dítě“ – snad i právě proto – se
má čile k světu a začalo být
vnímáno v mnoha směrech
jako příkladné pro jiné kraje.
Pro spolupráci regionů s EU
potřebujeme, aby kraj Vysočina a Jihomoravský kraj vystupovaly jako jeden celek. Nebylo by vhodné, aby to byl
jeden kraj? Proto nevidím
změnu hranic těchto krajů jako prioritu, ale jako problém,
který v ostatních okrajových
částech našeho kraje vyšuměl, ale vzhledem k atraktivitě a citovým vazbám části regionu Bystřicka pro Brno je
stále oživován. Nikdo přitom
nezpochybňuje racionální důvody pro změnu hranic krajů
v Dolních Loučkách. Ostatní změny bych doporučoval
znovu posoudit za co největší
účasti občanů racionálně, a ne
pod tlakem vášní a emocí.
Jestliže některá obec leží na
hranici našeho kraje, tak logicky po odtržení bude ležet opět
na hranici kraje, ale druhého.
Tady přece musí jít občanům
o to, jak se který kraj o své obce a občany stará a jak jim pomáhá. Kraj Vysočina si v rámci současných možností vede
dobře, a to si myslím i jako
opoziční politik.

Z REGIONU / INZERCE
Co se děje v kraji

Město láká obce zpět
Bystřice nad Pernštejnem •
Občanům Nedvědice, která má
přejít z Vysočiny k Jihomoravskému kraji, nabízí město Bystřice nad Pernštejnem fiktivní
změnu trvalého bydliště.
Pokud by se přihlásili k pobytu
v Bystřici, na Vysočině vlastně
zůstanou a vyhnou se dojíždění
na úřady do Tišnova, pod který Nedvědice spadne, pokud ke

změně hranic krajů dojde. Nedvědičtí se sice v anketě přihlásili k Jihomoravskému kraji, ale dnes už si hodně z nich
zvyklo dojíždět za úředníky do
Bystřice nad Pernštejnem. Nedvědičtí to mají stejně daleko
do Bystřice jako do Tišnova. Se
změnou krajské příslušnosti navíc nesouhlasilo skoro 40 procent účastníků ankety.

Piloti odcházejí do Pardubic
Náměšť nad Oslavou • Kvůli opravám letištní plochy odchází v těchto dnech část personálu 22. letecké základny v Náměšti nad Oslavou do Pardubic. Podle velení základny to ale nenaruší
už druhé britské–české cvičení na konci léta. Mezinárodní cvičení Flying Rhino (Létající nosorožec) bylo největším úspěchem
uplynulého výcvikového roku.
Leden byl na základně ve znamení inventur po změnách v letectvu a také pravidelného přezkušování pilotů. Od 12. ledna začal
neomezený letecký výcvik. Oficiální punc získala od ledna i letecká záchranná a pátrací skupina, jejíž úkoly zatím plnili specialisté nad rámec pracovní náplně. Přes probíhající reformu v Náměšti
dokončili výcvik pilotů na bitevnících L–159. Mladí piloti nalétali v průměru 80 až 100 hodin, vycvičení méně. Letadla však byla
vzápětí převelena na základnu v Čáslavi. Do dvou let by se do Náměště měla přestěhovat vrtulníková základna z Přerova.

Venkov dostane miliony
Jihlava • Kraj Vysočina dostal
od státu na obnovu venkova 69
milionů korun. Kraje totiž letos
poprvé samostatně rozdělí část
dotací, o nichž dosud rozhodoval stát. O příspěvek z programu pro nejmenší obce, který
vedlo ministerstvo pro místní

rozvoj, se uchází přes 900 projektů malých obcí Vysočiny, jejich požadavky ale podstatně
převyšují přijatou sumu.
Vysočina přitom z krajů získala druhou nejvyšší částku, protože přes 90 procent jejích obcí
má méně než 1000 obyvatel.
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Region navštívil evropský vyslanec
Pelhřimov/Třebíč/Jihlava • Co
může každý Čech očekávat
od vstupu do Evropské unie.
To bylo téma dlouhé debaty
vedoucího Delegace Evropské komise v České republice Ralfa Dreyera se studenty
pelhřimovského gymnázia.
Dreyer přijel na Vysočinu 21.
ledna, aby se zde setkal se studenty, regionálními politiky a místními podnikateli. Nejprve posnídal
s hejtmanem a zastupiteli. Mluvili
o budoucnosti Vysočiny v Evropě
a hlavně o tom, jak může kraj využít evropské peníze. Nevyhnuli se také debatě o bezpečnosti na
českých silnicích a vzájemném
uznávání diplomů. „Je nebezpečí, že kvalifikovaní zdravotníci
odejdou pracovat do jiných zemí

mněl také probíhající evropské
hygienické kontroly v potravinářských provozech: „Zemědělství
v kraji Vysočina je poměrně rozvinuté, produkujeme více než polovinu brambor v ČR, v produkci
masa jsme také na prvních místech mezi kraji. Problémy mají
spíše drobní zpracovatelé a podnikatelé, sociální dopad tedy není
tak velký, jako by tomu bylo v případě, že by musely být uzavřeny
provozovny velkých zpracovatelů.“ S ostatními regionálními politiky poté, stále ještě na krajském
úřadu, besedoval Dreyer na stejné
téma. Pak se v Pelhřimově evropRalf Dreyer s hejtmanem Františkem Dohnalem se domlouská návštěva sešla se studenty a na
vají, kde budou při snídani sedět. Foto: Radka Burketová
závěr dne v Třebíči s podnikateli,
EU, a to především z důvodu vel- tkat se s tím můžeme,“ řekl při té se kterými řešil budoucnost českého rozdílu mezd. Nepředpoklá- příležitosti hejtman František Do- kého průmyslu a obchodu v prodám, že by to bylo masové, ale se- hnal (nez. KDU–ČSL). Připo- středí jednotného trhu.

Nezisková organizace
Univerzita
nemá studenty Sdružení Fokus Vysočina pomáhá duševně nemocným
Žďár nad Sázavou • Filozofická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci nenašla na Žďársku
dostatek nových zájemců o vysokoškolské studium. Detašované pracoviště ve Žďáru otevřela
před čtyřmi roky, možnost doplnit si vzdělání při zaměstnání využilo celkem 55 lidí. Z marketingové studie fakulty vyplynulo, že
nové ročníky by se už nepodařilo naplnit. „V roce 2004 nebudou nové ročníky otevřeny, v září
2005 by však mohlo být zahájeno studium oboru managament
sportu,“ nastínil starosta Jaromír
Brychta (ODS).

Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus
Vysočina působí v našem kraji od roku 1992.
Zabývá se poskytováním zdravotně–sociálních
služeb v regionech Havlíčkův Brod, Pelhřimov
a Chotěboř.
Fokus vznikl proto, aby pomáhal dlouhodobě duševně nemocným lidem najít místo ve společnosti.
Nosnou myšlenkou je přitom skutečnost, že tito lidé většinou nepotřebují trávit dlouhé měsíce nebo
i roky v psychiatrických léčebnách – když se jim
poskytne odpovídající podpora, mohou docela dobře žít ve svém přirozeném prostředí a psychiatrické
služby využívají mnohem méně. Proto Fokus založil sociální centra, chráněné dílny a byty a začal
poskytovat mnohostrannou podporu lidem s duševním onemocněním.
V roce 1998 rozšířil Fokus svou činnost o pro-

gram kontaktních center, která mají za cíl zmírnit
následky užívání drog a informovat mládež, rodiče i širokou veřejnost o rizicích, která drogy přinášejí. Od roku 2000 se tato centra stále více zaměřují
na programy prevence všech negativních jevů, které s drogami souvisejí.
V letech 2001 a 2002 vznikla postupně ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi dobrovolnická centra, která jednak hledají nové členy na
místa, kde je jich třeba, jednak pomáhají těm, kteří
již jako dobrovolníci působí.
Kontakt:
Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Vysočina
Havlíčkův Brod tel.: 569 426 657
Chotěboř tel.: 569 429 184
Pelhřimov tel.: 565 323 239

Anketa
V ulicích měst kraje jsme se
v minulých dnech ptali: Kam
byste na Vysočině pozvali
zahraniční návštěvu?

U

rčitě do
Žďáru nad
Sázavou – máme
tady hned několik památek, které stojí za návštěvu. Hlavně kostel
svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je jako vrcholné dílo barokní
gotiky zapsaný v seznamu dědictví UNESCO. V areálu zámku je
Muzeum knihy, největší ve střed-

ní Evropě, a expozice stavitele
Santiniho. Zajímavý je také dolní hřbitov ve tvaru lebky.
Bohuslav Nahodil, Žďár nad Sázavou

N

a Pernštejn, na Milovy
a pak lesními cestami zpátky do Žďáru. Romantické pěšiny určitě stojí za několikadenní výlet.

N

a Vysočině
je památek
spousta, ale mně
se asi nejvíc líbí
v Telči. Náměstí tam má kouzelnou atmosféru
a procházka zámeckou zahradou také stojí za to.
Petra Plachá, Jihlava

Jana Hezučká, Žďár nad Sázavou

J

si na Zelenou horu, do
Muzea knihy a na Pilskou
nádrž. Pochlubil bych se i westernovým městečkem ve Zvoli.
A pak někam na pivo, ne?

á nikoho nikam nezvu. Nemyslím si, že by se Česko vůbec mělo čím chlubit a Vysočina je
Žďársko. Jihlaváci nám ten název
ukradli. A nazývat Vysočinou Jižní
Čechy – Pelhřimovsko je divné.

Otokar Mátl, Žďár nad Sázavou

Zdeněk Vostál, Žďár nad Sázavou

A

A

D

si na Vysočinu… tady je
elší dobu
všude krásně. Na podzim
jsem bydjsem byl s dětmi v Pelhřimově
lel ve Světlé nad
a překvapilo mne, jaké mají hezké
Sázavou a cestou
náměstí. Nikdy jsem tam předtím
do Brodu jsem
nebyl a myslím si, že by se to kažse v létě vždycky
dému líbilo. A taky do Telče a do
stavoval v LipniSlavonic. K nám do Brodu na obci nad Sázavou.
chvat. To ještě nikde neviděli.
Hlavně tedy za koupáním v zaDan Kadlec, Havlíčkův Brod topených lomech, ale pokud tam
ještě někdo nebyl, rozhodně doeď v zimě jedině do Nového poručuji návštěvu místního hradu
Města anebo do Luk. Jinde – když už nic jiného, je z něj perse tady lyžovat nedá. V létě potá- fektní výhled po okolí.
Vladimír Fišara, Havlíčkův Brod
pět do lomu a na podzim na srnce. Houby letos nebyly a borůvky
o Telče a pak do ZOO
sbírají děcka. Já už nevím…
Martin Tatíček, Jihlava
a do podzemí. Pěkné je

T

D

to taky v okolí Dušejova a tam
tím směrem. Je tam moc hezká
příroda.
Jaroslav Blažek, Jihlava

J

á už teď na
prohlížení památek nemám moc času,
ale Jihlavu jsem
si zodpovědně prošla celou
už dávno. Pokud
bych měla vybrat něco z místních památek, tak asi katakomby
– ta svítící chodba vypadá opravdu tajemně.
Kateřina Svobodová, Jihlava
Inzerce

www.kr–vysocina.cz
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STRATEGIC
CONSULTING –
MORAVA
poradenská společnost

nabízí:

Homeopatie, léčba
budoucnosti

• služby public relations
• tvorbu tiskových
zpráv, přípravu
tiskových
konferencí

Televize Vysočina v novém!
Regionální zpravodajství
z Vašeho kraje
„Minuty regionu“
sledujte od 18:43 na kanále TV
Prima. Svoje tipy do vysílání nám
volejte na telefon 602 716 821.

• zpracování auditů,
výročních zpráv,
průzkumů
veřejného
mínění

ÚNOR 2004
Ročník 2 ■ Měsíčník ■ Cena 20 Kč

Nové trendy
v léčbě rakoviny

• vydávání
tiskovin

➨ vychází v nákladu 223 000 výtisků

Kurkuma,
nedoceněný lék

Strategic
Consulting
– Morava

Helena Růžičková

Rakovině

Jeremenkova 40b
772 00 Olomouc
tel.: 587 332 176

čelila humorem

vyslouzil@consultants.cz
www.consultants.cz

➨ pravidelná distribuce je zajištěna
do všech domácností na Jihlavsku,
Třebíčsku, Pelhřimovsku,
Havlíčkobrodsku a Žďársku
➨ součást projektu
,
který sdružuje periodika krajské
a místní samosprávy v těchto regionech:
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Kladno
Praha 10
nově: Kraj Vysočina
➨ dominantní náklad v daném regionu
➨ náklad auditován ﬁrmou ABC
➨ důsledná kontrola roznášky
➨ distribuce direct-mailem do 1,5 milionu
schránek měsíčně
Současně jsme vydavatelem měsíčníku pro
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
Práce a sociální politika

INZERCÍ V MĚSÍČNÍKU

OSLOVÍTE NEJŠIRŠÍ OKRUH
OBYVATEL TOHOTO KRAJE

•

CENÍK INZERCE • CENÍK INZERCE • CENÍK INZERCE
celá strana

1/2

1/4

1/2

285x217
54 684 Kč

141x217
27 342 Kč

141x435
54 810 Kč

•
Inzertní poradci:

Ing. Zdeněk Vyoral

podval
285x435
109 620 Kč

Uzávěrka příjmu objednávek inzerce pro únorové
vydání je 19. 2. 2004

93x435
36 540 Kč

285x109
27 468 Kč

(Jihlava + Třebíč)
tel./fax: 567 303 415
tel.: 721 459 988
e–mail: ajtanah@volny.cz

Oldřich Vácha
93x139
11 676 Kč

141x109
13 734 Kč

93x83
6 972 Kč

141x55
6 930 Kč

45x86
3 612 Kč

93x42
3 528 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH 22 %.

www.kr–vysocina.cz

(Pelhřimov, Žďár n. S., Havlíčkův Brod)
tel.: 776 244 439
e–mail: o.vacha@quick.cz

VYSOČ INA – NÁŠ DOMOV
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Rekordmani dostali cenu za festival
Pelhřimov • Agentura Dobrý
den získala prestižní cenu
Grand Prix Region Tour 2004.
Zástupce agentury Luboš
Rafaj převzal na brněnském
veletrhu Region Tour a GO
cenu z rukou ministra pro regionální rozvoj Pavla Němce.
Agentura získala pozornost
zejména projektem Pelhřimov – město rekordů.

Agentura obhospodařuje v České republice oblast rekordů a kuriozit a spravuje českou databanku
rekordů, ze které vychází tvůrci
Guinnessovy knihy. Kromě mezinárodního festivalu Pelhřimov
– město rekordů pořádá nebo spolupořádá každým rokem desítky
dalších akcí.
Také letos byla expozice Dobrého dne magnetem pro návštěv-

Jeden ze siláckých rekordů loňského ročníku festivalu.
Foto: archiv agentury Dobrý den

níky veletrhu Region Tour. Turisty na Vysočinu lákala výstava
velkoformátových fotografií zachycujících unikátní okamžiky,
při nichž vznikaly české i světové rekordy. Čeští „Guinnessové“ s sebou přivezli i řadu kuriózních předmětů, které shromažďují
od počátku 90. let minulého století. „Tradičně jsme pro návštěvníky připravili i společenský program,“ řekl jeden z organizátorů
Josef Vaněk.
Úplnou novinkou v jejich stánku byla socha svatého Jakuba
vyřezaná motorovou pilou podle kamenné předlohy dominanty pelhřimovského náměstí z jediného kusu dřeva. Hostoval tam
držitel českého rekordu v olympijském šplhu na osmimetrovém
laně Josef Křivánek či sochař Jan
Řeřicha, autor kamenných houslí,
na které v Pelhřimově zahrál virtuos Jaroslav Svěcený.
Své ojedinělé lžíce představil
Marián Vaneka, zvláštnímu balení dárků se mohli návštěvníci přiučit od rekordmanky Radky Křivánkové, která na pelhřimovském
festivalu zabalila kamion i minia-

Letiště v Henčově má být krajské
Jihlava • Kraj nechce sám postavit letiště, které by bylo komerčně
využívané. Jeho představitelé tvrdí, že je to úkol buď pro město,
anebo soukromého investora, ale
přesto na Vysočině pevnou letištní plochu chtějí.
Kraj proto požádal odborníky, aby posoudili, kolik peněz

a práce by stála přestavba letiště v Jihlavě – Henčově na modernější a větší zařízení. V běžném komerčním provozu by zde
totiž měla přistávat těžší letadla
a provozní budova musí být také větší a lépe vybavená. Nejvíc
práce by však asi dala právě betonová ranvej v místě, kde je dnes

louka. Názor expertů bude mít
kraj k dispozici během několika
týdnů. Pokud se přihlásí investor, který by chtěl letiště přestavět a provozovat, studii od kraje
dostane. Takovým provozovatelem může být třeba město Jihlava, protože mu patří pozemky
pod letištěm.

turní opál; dárečky pak i pro Václava Havla, Václava Klause, či
Michaila Gorbačova.
Diváci mohli obdivovat obří perníkovou knihu rekordů, obří konvičku, hrnec, pánev či tác
v největší kuchyni, ale také maxikačera, obří zubní kartáček,
funkční minimotocykl či světové
unikáty – obrazy a trojrozměrné
předměty ze sirek tvůrce Tomáše
Kordy. K dispozici návštěvníkům
byla i hlavolamová herna či stolní
pétanque – originální nápad z dílny agentury Dobrý den.
Festival Pelhřimov – město rekordů se koná každoročně druhý
víkend v červnu. Je to setkání lidí, kteří ve svých oborech představují špičku mnohdy nejen
v České republice. Například rekordmanů ve sportovních, kuriózních a silových disciplínách,
majitelů kuriozit a sběratelů. Při
akci vznikají desítky českých
i světových rekordů ukládaných
do databáze agentury Dobrý den
a následně uváděných v České
knize rekordů a v českých dodatcích knihy Guinnessovy světové rekordy.

Folklorní sezonu zahájí ples
Domažlická dudácká muzika, Slovácká dechová hudba Ištvánci
ze Šardic, cimbálová muzika Ondráš Brno a několik dalších lidových muzik bude vyhrávat na Národním krojovém plese ve Žďáru
nad Sázavou. Ples 7. února tradičně otevře letošní folklorní sezonu v České republice.
Reprezentačního plesu se v krojích zúčastní zhruba 500 členů souborů z řady národopisných regionů Česka. Oblíbenou součástí plesu se stala i volba nejkrásnější krojované tanečnice. Ples
tradičně podporuje město, kraj Vysočina a řada sponzorů. Loni
plesem začaly kromě folklórní sezóny i celoroční oslavy 80. výročí zahájení rozhlasového vysílání v České republice.

Přehled
Vychovatelé se sejdou v Třebíči
táborů v knize Třebíč • Třetí ročník setkání li- ších organizací. Pro všechny je
Vysočina • Rozhodování, kam vyslat dítě na letní tábor, rodičům na
Vysočině usnadní brožura, kterou společně s krajskou radou dětí
a mládeže připravuje kraj Vysočina. Publikace obsahuje informace o místě a datu konání tábora
i o jeho ceně a zaměření. Na Vysočině se každoročně pořádá na
300 letních táborů pro děti a mládež. Vydání brožury bude stát kolem 50.000 korun. Náklady může
kraj Vysočina dotovat až do výše
70 procent. Kolem 2000 výtisků
bude k dispozici na školách a informačních centrech. Pořadatelé
mohou své tábory nabízet vyplněním formuláře na internetové adrese extranet.kr-vysocina.cz/tabory.
Uzávěrka je 20. února. Brožura
vyjde v březnu.

dí, kteří pracují s dětmi a mládeží, bude v únoru v Třebíči.
Regionální velká výměna zkušeností, jak se akce oficiálně
jmenuje, začne 27. a skončí 29. února v Základní
škole Týnská. Na programu jsou semináře, praktické dílny
a vzájemné diskuse.
„Jedná se o největší setkání svého druhu
na Vysočině, kterého
se zúčastní také vedoucí z dalších krajů. Očekáváme účast
asi dvou set vedoucích ze všech
oblastí dětských a mládežnických aktivit. Přijedou Junáci,
Pionýři, vychovatelé z domů
dětí a vedoucí z celé řady dal-

připraveno více než 40 nejrůznějších programů,“ řekl organizátor akce Jan Burda.
Souběžně bude možné vidět výstavy výsledků dětských organizací. Výměna začala v roce
1992 v Třebíči, loňský ročník se konal
v Jihlavě a letos se
akce do Třebíče vrací. Pořádá ji Občanské
sdružení Kadet společně s Domem dětí a mládeže
Hrádek a 43. oddílem Junáka..
Nad celou akcí má záštitu náměstkyně hejtmana Alena Štěrbová. Podrobnosti o akci a informace pro účastníky jsou na
adrese www.rvvz-vysocina.cz.

Obce založily spolek pro obnovu venkova

Zpevněná letištní plocha znamená nejen větší provoz, ale také vyšší náklady na odklízení
sněhu. Foto: Luboš Pavlíček

Jihlava • Kvůli lepší spolupráci
založily obce Vysočiny Krajský
spolek pro obnovu venkova. Spolek má zároveň prosazovat jejich
zájmy na krajské úrovni.
Ustavující schůze se v Jihlavě
zúčastnily tři desítky obcí. V kraji je přitom 730 samosprávných sí-

del a většinu tvoří obce, které mají méně než 500 obyvatel. Spolek
bude proto také usilovat o rozšíření členské základny. „Stávající členy jsme vyzvali, aby mezi starosty
především menších obcí členství
propagovali,“ uvedla Zdenka Dubová, předsedkyně spolku a sta-

rostka obce Dušejov na Jihlavsku.
Krajský spolek vychází z činnosti celostátního Spolku pro obnovu venkova. Tato zájmová nevládní organizace funguje od počátku
90. let. Z Vysočiny má podle Dubové 46 členů, z nichž většina se
zúčastnila ustavující schůze.
Inzerce

www.kr–vysocina.cz
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Kulturní tipy
8. února
The Musicalmania, koncertně
scénické představení s písněmi
z nejslavnějších muzikálů v nastudování divadla Glottis Brno v kulturním domě v Třešti
(18.00 hodin).

10. února
Mondschein sonáta – Jitka
Hosprová – viola, A. Skoumal –
viola, Kostel sv. Víta, Pelhřimov
(18.00 hodin).
Koncert klubu přátel hudby
– Stania Ramešová – harfa, Roman Fedčuk – housle, na programu B. Smetana, C. Debussy,
A. Dvořák, N. Paganini, J. S.
Bach v Kamenném sále zámku
v Třebíči (18.00 hodin).

11. února
Lekce lásky – tři příběhy z Dekameronu v režii Václava Postráneckého. Humor, laskavost
a radost ze života – typické znaky půvabných milostných hříček. Hrají: Václav Postránecký,
Jan Čenský ad., v kulturním domě v Třešti (19.30 hodin).

12. února
Koncert Romana Horkého &
skupiny Kamelot v Národním
domě v Třebíči (19.00 hodin).

14. února
Zimní Sovova stezka, pochod, start od MÚ Pacov
(8.00–9.00 hodin).

18. února
Koncert sourozenců Ulrychových a skupiny Javory v Domě
kultury v Jihlavě (19.30 hodin)

21. února
Pohádkové představení pro děti O povedené princezně v Domě
kultury v Jihlavě (10.00 hodin).
Festival divadla 2-3-4 herců –
Představení hry Friedricha Dürrenmatta Play Strindberg v podání divadla Ungelt Praha, hrají
Jiří Lábus, Chantal Poullain, režie Hana Burešová, v Národním
domě v Třebíči (19.00 hodin).

22. února
Úsměvná anglická detektivka
Arthura Watkyna Co v detektivce nebylo, hrají P. Nárožný, V.
Vydra, O. Vlach, J. Švandová,
J. Boušková aj., v Domě kultury v Jihlavě (19.00 hodin).
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Třebíčský betlém navštívil Řím

Gobelíny
u Mahlera

Mezinárodní výstava 100 jesliček proběhla už osmadvacetkrát, tentokrát s účastí Vysočiny.

Jihlava • Ještě do 22. února mohou zájemci navšívit výstavu obrazů Soni Jurkovičové a gobelínů
akademického malíře Karla Lázničky v Domě Gustava Mahlera
v Jihlavě.

Třebíč/Řím • Na začátku roku
se z Říma vrátil na Vysočinu
historický betlém. Ten zapůjčilo Muzeum Vysočiny v Třebíči na tradiční výstavu 100
jesliček. Skříňkový betlém
z počátku minulého století
autora Cyrila Čelouda vzbudil v Itálii zaslouženou pozornost.
Papírový betlém byl původně
stavěcí, skříňkový z něj vyrobil až
muzejní spolek, který jej získal do
sbírek. Je součástí stálé expozice
muzea. Dílo se na výstavě v Římě
objevilo mezi betlémy z Kolumbie, Filipín, Slovinska a nebo Maďarska. Cesta betlému z Vysočiny do Říma začala počátkem září,
kdy velvyslanec České republiky
ve Vatikánu Pavel Jajtner nabídnul
odboru kultury krajského úřadu
účast na výstavě. Kraj vybral betlém z Třebíče a italská strana výběr přijala. Vernisáž už osmadvacátého ročníku byla 27. listopadu
v Bramantských sálech u Baziliky S. Maria del Popolo na náměstí
Piazza del Popolo v centru Říma.
Tradice betlémářství na Třebíčsku sahá právě do přelomu 19.
a 20. století. Jeho zakladatelem se
stal Pavel Papírník, který si ze slu-

Hejkal vydává
nový román

Ředitel třebíčského muzea Jaroslav Martínek je na svůj betlém pyšný. Foto: Radka Burketová

žeb u rakouského vojska v Itálii za
napoleonských válek dovezl tajně
dvě figurky, malované na papíře
a podlepené lepenkou. Ty se pak
staly podnětem ke vzniku prvního malovaného betlému, který vy-

tvořil Papírník spolu s malířem samoukem Václavem Hartmannem.
Betlém vznikl roku l820 a je součástí stálé expozice o betlémářství
Muzea Vysočiny Třebíč.
Na Vysočině vznikla kromě

Třebíče i další betlémářská střediska v Jihlavě, Telči a Třešti.
Tam převládaly figurky trojrozměrné ze dřeva nebo z vosku, zatímco v Třebíči se prosadily výhradně figurky lepenkové.

Turistika

Havlíčkův Brod • Knihu Smlouvání s ďáblem moldavského autora Aurelia Busuioca vydává
havlíčkobrodské nakladatelství
Hejkal. Hlavním hrdinou je mladík Mihai, který se po válce vrací do svého rodného města v Rumunsku, v té době však je toto
území součástí Sovětského svazu.
On tam naivně hledá svoji rodinu,
s níž chce žít stejně jako před válkou. Nikoho však nenachází, protože už jsou všichni dávno na Sibiři. Nemůže se s nimi jakkoli
spojit, a proto rozehrává velice
nebezpečnou hru s KGB, aby pomohl alespoň sestrám, které chce
ze Sibiře zachránit. „Samozřejmě,
že se nejedná o knihu nijak výdělečnou, my jsme na ni dostali také grant ministerstva kultury, který nám částečně pomohl. Myslím
si, že román Smlouvání s ďáblem
zpracovává velmi důležité téma,
které je nutné lidem stále připomínat. Co to byl komunismus, co
to byl Sovětský svaz. Na to by se
nemělo zapomínat,“ říká nakladatelka Markéta Hejkalová.

Dovolená na Vysočině hitem veletrhů Literární soutěž
Brno/Bratislava • Brněnský led- slavský Slovakiatour letos hostil cích se kraj představil jako turis- tek a čistým životním prostředím.
nový veletrh Regiontour a brati- expozice Vysočiny. Na obou ak- tický region s množstvím pamá- Veletrhy byly pro Vysočinu zároveň příležitostí k vydání nových
turistických tiskovin.
S největším zájmem se setkal
katalog Tipy na výlety. Ten obsahuje 42 tras pro pěší, cykloturisty i mototuristy. „Každý návrh výletu je doplněný mapou,
kontakty na ubytovací a stravovací zařízení a pokud výlet míří k památkám, tak i informacemi o jejich otevírací době. Pro
návštěvníky jsme připravili i katalog Dovolená na venkově s agrofarmami a podrobným popisem služeb a nabízených aktivit,“
řekla Ivana Mahelová z krajského odboru regionálního rozvoje.
Podobně vypadala expozice Vysočiny také na Slovensku. „Velký
zájem byl o historické památky,
zvláště pak o památky zapsané
na seznamu UNESCO, o ubytování a pobyty na venkově, které
jsme prezentovali novým katalogem Průvodce venkovskou turistikou, a také o cykloturistiku,“
dodala Mahelová.
Klidnější chvilka na veletrhu u stánku Vysočiny. Foto: archiv kraje

24. února
Koncert skupiny Spiritual
Kvintet v Domě kultury v Jihlavě (19.30 hodin).
Koncert Františka Nedvěda
a skupiny Druhé podání v kulturním domě v Třešti (19.30 hodin)

zná vítěze
Žďár nad Sázavou • Moje Vysočina – kraj jeřabin a šípků. To
bylo téma literární soutěže, kterou na přelomu roku uzavřela
Knihovna M. J. Sychry ve Žďáru nad Sázavou. O soutěž projevilo zájem celkem 35 autorů.
Mezi povídkami se nejlépe umístil Den podle želvy Melanie Walkerové z Prahy, Měsíční krajina
Marcely Gottliebové z Pelhřimova a Dojetí od Lubomíra Mikiska z Plzně. Jako nejlepší básníky
komise vyhodnotila Svatavu Šlajchrtovou z Pelhřimova, Věru Merunkovou z Domu klidného stáří
ve Žďáru, Bohumilu Málkovou ze
Žďáru a Romana Musila z České
Bělé. Zvláštní ocenění dostal Ivo
Fencl ze Starého Plzence za životopis spisovatelky Vlasty Javořické a Václav Řetický ze Žďáru za
Vzpomínku na staré časy.

Zahrada začíná
v Jihlavě
Jihlava • Konkurz folkového
a trampského festivalu Zahrada v kraji Vysočina se koná Divadle Na Kopečku v Jihlavě 14.
dubna. Hudebníci, kteří výběrem
projdou úspěšně, budou pak účinkovat nejen na Zahradě v Náměšti, ale také v Pardubicích a Jindřichově Hradci. Loni se Zahrady
účastnilo více než 600 vystupujících. V těchto dnech už jsou přihlášky pro zájemce uzavřeny.

26. února
Festival divadla 2–3–4 herců –
Představení hry hosta přehlídky
– D. Dušek, F. Lipták, M. Šulík: Zabíjačka v podání divadla
Commedia Poprad, režie Vlado Benko, v Národním domě
v Třebíči (19.00 hodin).

Galerie slaví
padesátku

28. února
Tradiční šibřinky, letos Orient
se skupinou Fontána vystoupí
Trio břišních tanečnic Elraks
Brno, soutěž masek v kulturním domě v Třešti (20.00 hodin).

Vysočina • Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě až do konce února
nabízí expozici věnovanou 50 letům své existence. Je to tedy průřez historií zařízení. Zájemci výstavu najdou v objektu galerie na
Masarykově náměstí od úterý do
pátku od 9.00 do 12.00 a mezi
12.30 a 17.00, v sobotu a v neděli od 13.00 do 17.00.
Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do 12. února. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny.

www.kr–vysocina.cz
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Ohlédnutí za významnými událostmi na Vysočině v roce 2003
Staly se věci veselé i vážné, regionu se vyhnula neštěstí i živelné pohromy
Den otevřených dveří krajského úřadu přilákal stovky
lidí. Letní promenáda mažoretek na nádvoří.

Trenažér dojení
krávy – den otevřených dveří krajského úřadu.

Květnový fotbalový
turnaj měst, obcí
a kraje Vysočina. Náměstek hejtmana Miloš Vystrčil v akci.

V červenci zaplály táborové ohně Vysočiny. Od prvního ohníčku na kraji, který právě zapálila náměstkyně hejtmana Alena Štěrbová si do svých táborů
živé plameny odnesli táborníci do celého kraje.

Evropský den v červnu na jihlavském náměstí. Hejtman František Dohnal, tehdejší vyslanec Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian a jihlavský primátor vysvětlovali před referendem, co vstup do Evropy pro obyvatele Vysočiny znamená.

V lednu poklepali na základní kámen obchvatu Trnavy na
Třebíčsku hejtmanovi zástupci Marie Černá, Miloš Vystrčil
a Petr Pospíchal. Dnes už po novém obchvatu jezdí auta.
Únorová vernisáž kovářského umění. Jeden z exponátů a Miloš Vystrčil.

Červnový Gastroden. Přehlídka jídla z celé Vysočiny
zaujala i radní Marii Černou a Martinu Matějkovou.

Krajští hasiči v květnu otvírají své nové sídlo.

Zlatá lyže přilákala světovou špičku

Nové Město na Moravě • Za
účasti kompletní běžecké
světové špičky se 16. a 17.
ledna konal ve SKI areálu
v Novém Městě na Moravě už
66. ročník Zlaté lyže. Tradiční
klání lyžařů už nedílně patří
do kalendáře Světového poháru a tak na Vysočinu směřovaly zraky celého lyžařského světa. Kraj podpořil
závod 600.000 korunami.
Velké popularitě se v Novém
Městě těšila především česká lyžařská jednička, a dnes už i maminka půlroční Lucinky, Kateřina Neumannová. „Hned za ní
běžím, už se těším, až se s ní

pomazlím,“ usmívala se Kateřina Neumannová krátce poté, co
v sobotu vybojovala na desetikilometrové trati třetí příčku. „Byl
to můj zatím suverénně nejtěžší
závod, takhle hluboko na dno sil

jsem si letos ještě nesáhla,“ podotkla lyžařka, která před Novým
Městem absolvovala pouze dva
závody Světového poháru a oba
vyhrála. Nutno dodat, že o den
později ve sprintu už se jí tolik
nedařilo, po výhře v kvalifikaci
totiž nepostoupila ze čtvrtfinále.
„Vůbec to nešlo, Italka, která jela přede mnou, mě nechtěla pustit
před sebe,“ vysvětlila čtvrtfinálovou porážku.
Při neúčasti žďárského mistra
světa Martina Koukala, jemuž
v Novém Městě vystavila stopku zlomenina záprstní kůstky, byl
českou mužskou jedničkou Lukáš
Bauer. „V pátek jsem zkusil jeden okruh naostro a ruka mi hned
otekla, nejde to,“ omluvil se Koukal, který nakonec přijal roli televizního komentátora. Bauer se
vytáhl především v sobotu, kdy
mu jen těsně unikla třetí příčka
v klasické patnáctce. „Chtěl jsem
obhájit vítězství z minulého roku,
ale i čtvrté místo je pěkné,“ prohlásil český závodník, který se
musel sklonit před uměním Es-

tonce Veerpala, který všem nadělil téměř půl minuty.
Kromě lyžařů ale upoutával pozornost přítomných ještě jeden
muž. Zlaté lyže se totiž zúčastnil
i český prezident Václav Klaus.
Ten byl k vidění v cíli na stadionu, kde hned po dojezdu pogratuloval Kateřině Neumannové,
kterou zároveň pozval v Novém
Městě na oběd. Odpoledne prezident nazul lyže a v doprovodu reprezentanta Martina Koukala vyrazil na trať. „Běžky jsem
si musel půjčit, svoje jsem si nedovezl,“ usmívala se hlava státu, známá tím, že vyznává spíše sjezdové lyžování. Zlatou lyži
si ale nenechal ujít ani hejtman
kraje Vysočina František Dohnal
(nez. KDU–ČSL), který se v neděli zúčastnil vyhlašování vítězů sprintu, jimž předal ceny.
„Považujeme Zlatou lyži za jednu z nejvýznamnějších akcí, které se v regionu konají, a nesmírně
si jí vážíme,“ vysvětlila Jitka Svatošová z oddělení vnějších vztahů
(dob)
krajského úřadu.

Výsledky Zlaté lyže:
Muži – 15 km klasicky: 1. Veerpalu (Estonsko) 42:27,6; 2. Estil (Norsko) + 21,8; 3. Mae (Estonsko) + 30,4; 4. Bauer
(ČR) + 36,3 ... 47. Řezáč (ČR) + 3:22,0; 48. Magál (ČR) + 3:28,0
Muži – Sprint 1,2 km: 1. Fredriksson (Švédsko); 2:11,8, 2. Larsson (Švédsko) +0,1; 3. Bjerkeli (Norsko) + 0,1;
4. Hetland (Norsko) + 0,7 … 48. Bauer.
Ženy – 10 km klasicky: 1. Paruzziová (Itálie) 31:17,6; 2. Kuenzelová (SRN) + 7,7; 3. Neumannová (ČR) + 12,9 ... 39. Rajdlová (ČR) + 2:51,6; 40. Janečková (ČR) + 2:54,6; 45. Balatková (ČR) + 3:20,5; 49. Palánová (ČR) + 4:30,3; 50. Halová
(ČR) + 6:10,6.
Ženy – Sprint 1,2 km volně (neděle): 1. Bjoergenová (Norsko) 2:28,8; 2. Kuitunenová (Finsko) + 1,2; 3. Manninenová
(Finsko) + 2,9; 4. Follisová (Itálie) + 4,2 … 9. Neumannová.

Lyžařští orienťáci zlatí
Jihlava • Vysočina se může pochlubit nejlepšími lyžařskými orientačními běžci v celé republice. Trio
jihlavského Orientačního klubu
Barbora Chudíková, Jan Lauerman
a Milan Venhoda totiž na letošním
mistrovství republiky na Králickém Sněžníku nedalo svým soupeřům šanci a odvezlo si zlaté medaile ze všech vypsaných disciplín.

Barbora Chudíková obhájila loňský
titul mistryně republiky mezi ženami, Jan Lauerman si stejné umístění vybojoval v mužské kategorii.
Celá jihlavská trojice pak dominovala v soutěži štafet. Tento trimf je
o to cennější, že šlo o závod mužů
a za jihlavský tým soutěžila Chudíková, která dala na frak téměř všem
(dob)
svým mužským kolegům.

Hokej se chystá na play off
Vysočina • Hokejová sezóna na
Vysočině vrcholí. V neděli 15. února začne play off 1. ligy a už nyní je
jasné, že náš kraj zde bude zastoupen minimálně jedním celkem.
Dukla Jihlava má účast v play
off jistou už několik kol a nyní bojuje o co nejlepší startovní pozici.
„Chceme jít do play off z prvního
místa,“ netají se svými plány trenéři týmu, o kterém se letos hovoří
jako o největším adeptu na postup
do extraligové baráže. V Jihlavě se roli favorita nijak nebrání.
„K Jihlavě extraliga patří a všichni se snažíme, aby to zase platilo.
Boj o extraligu v žádném případě
nevzdáváme,“ prohlásil na internetových stránkách Dukly jednatel klubu Ivan Padělek, který před
startem vyřazovacích bojů shání
pro svůj klub ještě atraktivní posily. Tou největší je zkušený obránce Petr Kuchyňa, jemuž ale zatím
ve startu za klub brání rekonvalescence po operaci slepého střeva.
Do útoku vedení klubu angažovalo nižšími zámořskými soutěžemi ošlehaného Petra Chytku.

V Jihlavě se navíc hovoří o tom,
že by klub mohl posílit mistr světa
z Moskvy a jihlavský odchovanec
Petr Buzek. „Záleží na jeho zaměstnavateli a tím je Calgary,“ nechtěl být konkrétní Padělek.
Zatímco v Jihlavě se celkem
otevřeně hovoří o touze po účasti v extraligové baráži, Horácká Slavia Třebíč ještě nemá jisté ani play off. Klub po špatném
startu do ligy balancuje na hranici postupové osmičky. „Kluci mají chuť. Pokud budeme mít k dispozici všechny hráče a vyhnou
se nám zranění, věřím, že můžeme play off vybojovat,“ nechal se
slyšet ředitel klubu Karel Čapek,
který po odchodu trenéra Ladislava Koldy do Českých Budějovic
převzal roli asistenta trenéra.
Pokud se nakonec Třebíč do
play off probojuje, možná se budou moci fanoušci hokeje hned ve
čtvrtfinále těšit na atraktivní derby
Vysočiny. Dukla totiž pošilhává
po prvním místě a osmou Třebíč
by tak hned v prvním kole přivíta(dob)
la na svém ledě.
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