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Tábory na webu

Voda pro Prahu

Silnice nečekají

Letní tábory na Vysočině
mají svůj web, pro
rodiče nabízí užitečné
rady a také on-line
výběr.
strana 3

Kraj se zapojil do
projektu Čistá Želivka,
který má udržet pitnou
vodu pro hlavní město.

Kraj počítá s tím, že
velké investice do silnic
pomohou zaplatit
dotace z Evropské unie.
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Radnímu asistuje úspěšná miss

Zuzana Mafková: Svoji práci mám ráda, baví mne její rozmanitost a potkávám spoustu zajímavých lidí

Vysočina • Nejkrásnější asistentku má
krajský radní Miroslav Houška a jsou na
to důkazy. V jeho předpokoji totiž vládne
Zuzana Mafková, semifinalistka soutěže
Miss ČR 2006.
SBÍRKA SLAVILA ÚSPĚCH
Vysočina • Ulice měst a obce
Vysočiny první den nového roku
opět zaplnily koledující trojice. Začala Tříkrálová sbírka České katolické charity.
Letos dárci na Vysočině přispěli do
kasiček koledníků více než 4,7 milionu korun. Tříkrálová sbírka podporuje stovky nejrůznějších projektů: domovy pokojného stáří, dětské stacionáře, jednotlivé handicapované či sociálně slabé rodiny
a mnoho charitních zařízení podle určení místních charit. V Třešti je
zahájení sbírky spojeno s novoročním ohňostrojem.

Do semifinále soutěže Zuzanu
spolu s dalšími 23 dívkami vybrala odborná porota z více než
500 uchazeček. „Do soutěže jsem
se přihlásila už loni. Také jsem
se dostala do semifinále, ale ze
zdravotních důvodů jsem bohužel musela odstoupit,“ říká Zuzana s tím, že ji k účasti v soutěži velmi motivovala maminka.
„Měla radost, asi jako každá máma,“ usmívá se mladá asistentka,
když popisuje svoji účast v semifinále.
Zuzana Mafková na kraji pracuje
od loňského září. „Začínám brzy
a připravuji den. Chystám doku-

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

K

aždý z nás dává vstupu do nového roku jinou důležitost. Ať si to ale
více, či méně připouštíme, je to zlomový okamžik, spojovaný s nadějemi i obavami. Obojí dost dobře nemůže mít jasné obrysy, protože řadu dějů ani sebevětším přičiněním nemůžeme ovlivnit. Vezměme v úvahu
rozmary přírody, kdy ani nejsvědomitější hospodář nemůže počítat s tím, že
když dobře zasel, dobře i sklidí. V oblasti mezilidských vztahů je třeba také
neustále dobře rozsévat – dobrá slova, myšlenky, podané ruce a přívětivá
srdce všude tam, kde je to třeba, a to nezištně. To vše, shrnuto pod pojmem
láska, je nedostatkovým zbožím v mezilidských vztazích.
Neúplné rodiny a problémy mezigeneračního soužití pak ve společnosti vyvolávají tlak na zavádění služeb sociální péče od dětských domovů po domovy důchodců. Ne každý, ať je to nechtěné dítě, zdravotně postižený či senior bez rodiny, se o sebe umí postarat. Vždy budou ve společnosti sociálně
potřební, kterým bez pomoci hrozí sociální izolace.
V péči společnosti o své slabé nás už zanedlouho čekají změny. Princip nového zákona o sociálních službách totiž spočívá v tom, že peníze na služby
dostane, ať už pomyslně či reálně, klient, příjemce služeb. On sám pak rozhodne o tom, jakou službu si nakoupí. Klient sám bude tedy posuzovat kvalitu a rozsah služeb a do hry vstoupí smluvní vztahy. Ve slově smluvní slyšíme
všichni slovo mluvit. Budeme spolu muset mluvit opravdu hodně. Na státu,
obcích, krajích i neziskových organizacích a v neposlední řadě i samotných
klientech je, aby systém sociálních služeb byl pro každého dostupný a velmi pružný. Na změny se musíme letos intenzivně připravovat, protože jejich
platnost lze očekávat s datem prvního ledna 2007. Osobně se domnívám,
že je radikální změna také velkou šancí na vylepšení systému sociálních služeb, protože je to náš společný zájem. Kraj v oblasti sociálních služeb spolupracuje s obcemi a s neziskovým sektorem, a tak spoluvytváří výbornou výchozí pozici pro budoucnost. Všichni navzájem o sobě víme, známe svoje potřeby a známe i slabá
místa, kterým se umíme věnovat.
A ještě jedno pozitivum nám nový zákon přinese. Předpokládám, že povede k posílení domácí péče.
Příjemcům sociálních služeb se totiž pomyslný
nákup domácí péče usnadní, a tak budou co
nejdéle v domácím prostředí. To je správné a přirozené a má to tak být. Sebelepší ústav je náhradním řešením, mnohdy
však jediným možným pro sociálně potřebného. Současně však vytvářejme
podmínky pro rodiny, které mohou
a chtějí se o své blízké postarat.
Přeji nám všem dobrý nový rok
v dobrých rodinách.
Jiří Vondráček
radní

menty, připravuji jednání, dělám
pořádek v diáři. Od 8.30 začíná
běžný provoz. Pan radní se setkává s lidmi z majetkového odboru, vyřizuji telefonáty, sjednávám
schůzky. Téměř každý den odjíždí pan Houška na jednání mimo
úřad, musím mu tedy rezervovat
auto a připravit podklady. Zkrátka servis vytíženému politikovi
tak, aby rutinní úkoly běžely jaksi samospádem,“ popisuje svoji
práci dívka a dodává, že se jí na
kraji moc líbí: „Mám ráda rozmanitost a ráda poznávám zajímavé
lidi. Určitě bych svoji práci za nic
na světě neměnila.“

Semifinále soutěže vzbudilo na úřadě pozornost. O soutěži s účastnicí mluvili skoro všichni. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina přivítala první letošní děti

Náměstek hejtmana Pavel Hájek, hejtman Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana Václav Kodet a radní Jiří Vondráček při návštěvách letošních prvních dětí. Foto: archiv

Vysočina • Letošním prvním miminkem je v našem kraji Pavlínka Jindrová z Věžnice u Havlíčkova Brodu. Na novorozenecké oddělení havlíčkobrodské nemocnice ji přišel pozdravit i hejtman Vysočiny Miloš
Vystrčil (ODS) se svým náměstkem pro zdravotnictví Pavlem Hájkem
(ODS). Politici nepřijeli s prázdnou, novopečenému obyvateli kraje při-

vezli do kolébky zlatý šperk a šek na 10.000 korun. První den roku na
Vysočině přišlo na svět v krajských nemocnicích v Havlíčkově Brodě
a Třebíči pět dětí. Také za nimi přijeli krajští radní s dárky. „Připadalo nám správné, aby dárek dostala všechna miminka, která se v našich
krajských nemocnicích narodila jako první,“ vysvětlil hejtman Vystrčil.

Kontrola NKÚ: Kraj s dotací
hospodařil správně

Hasiči dali političkám medaile

Vysočina • Kraj Vysočina postupoval při oddlužení svých nemocnic správně a v souladu s veškerými pravidly. Prokázala to kontrola
Nejvyššího kontrolního úřadu.
Kontrola se zaměřila na použití
státní dotace na splacení dluhu nemocnic. Z jejího závěru vyplývá, že
kraj použil dotaci tak, jak měl a dodržel všechny termíny. Dotace částečně splatila staré dluhy nemocnic.
noviny jsou součástí projektu

Když totiž kraj v roce 2003 pět nemocnic od státu převzal, vykazovaly celkovou ztrátu bezmála 600 milionů korun a závazky z obchodního styku ve výši více než 379 milionů korun. Stát kraji během dvou
let poskytnul dotaci na úhradu starých dluhů, ta však celkem činí necelých 214 milionů. Právě použití
této dotace teď Nejvyšší kontrolní
úřad prověřoval.

Vysočina • U příležitosti páté- ré jim budou i v budoucnu připoho výročí založení Hasičskémínat společnou práci ve proho záchranného sboru
spěch profesionálních
ČR převzaly náměstkyi dobrovolných hasičů.
ně hejtmana Marie Čer„Hasiči prokázali, že
ná (SNK) a radní Marjsou nejen připraveni
tina Matějková (ODS)
zasahovat v mimořádpamětní medaile.
ných situacích, ale jsou
Ředitel krajského hataké sportovci a přátesičského záchranného
lé hrající fair-play. Patsboru Drahoslav Ryba
ří jim za to veliké poděpředal oběma ženám soukování,“ připomněla Mačasně i upomínkové listy, kterie Černá.

www.ceskydomov.cz
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Radní přispěli rychlobruslařce
Sáblíkové na přípravu na ZOH

Vysněná oprava může začít

Žďár nad Sázavou, Hamar • Ještě před úspěšným mistrovstvím
v Hamaru podpořili krajští radní
přípravu žďárské rychlobruslařky
Martiny Sáblíkové na zimní olympijské hry částkou 150.000 korun.
„K této finanční podpoře nás
vedly tři důvody. Martina Sáblíková je úspěšnou studentkou a držitelkou krajského studijního stipendia. Dále je ve svém věku držitelkou hned několika juniorských
světových rekordů v rychlobruslení a je šestou ženou Světového
poháru na trati 5000 metrů. V neposlední řadě je mladým velice talentovaným člověkem, který v sobě pro Českou republiku i kraj Vysočina skýtá velkou perspektivu,“
vysvětlil rozhodnutí rady hejtman
Miloš Vystrčil (ODS).
Martina Sáblíková, studentka
sportovního Gymnázia V. Makovského v Novém Městě na Moravě,
bude Českou republiku reprezentovat na Zimních olympijských
hrách v Turíně v rychlobruslení na
tratích 1500 m, 3000 m a 5000 m.
Obzvláště je ceněna nominace do
závodu na 5000 m, kde je Mezinárodním olympijským výborem
připuštěna účast pouze 16 nejlepších světových rychlobruslařek současnosti. Jednou z posledních ostrých příprav před zimními

Ústav sociální péče ve Zboží dostane novou tvář ■ Díky poslancům bude dost peněz

olympijskými hrami bylo lednové Mistrovství Evropy ve čtyřboji v norském Hamaru. Právě na
těchto závodech Martina Sáblíková předčila veškerá očekávaní. Na
trati 3000 metrů dojela třetí a pětikilometrový závod dokonce vyhrála. V celkovém pořadí čtyřboje
obsadila čtvrtou příčku.
Jak jste spokojená se svým vystoupením v Hamaru?
„Překvapilo mě to, protože jsem
tam jela s úplně jinými ambicemi.
Získala jsem dvě medaile a jsem
ráda.“
Na trati 5 kilometrů jste za sebou nechala i největší favoritku
Claudii Peschkeovou. Jaký to
byl pocit mít za zády svoji největší rivalku?
„No tak určitě pěkný, navíc to
bylo poprvé, kdy jsem ji porazila
v ostrém závodě.“
Jak moc ovlivnil závod v Hamaru vaše sebevědomí před
olympiádou, věříte si víc?
„Takovéto zlepšení a vědomí, že
můžu porazit své největší soupeřky jsem opravdu nečekala. Takže to sebevědomí se mi opravdu
zvětšilo. Na druhou stranu musím počítat s tím, že v olympijském závodě nastoupí Kanaďanky
a Američanky, takže to bude ještě
hodně těžké.“

Obce mohou získat dotaci na
vytvoření územních plánů
Vysočina • Malé obce, které nemají dostatek financí na pořízení územního plánu, mohou získat
krajskou dotaci. Kraj letos přispěje 66 z nich bezmála šestimilionovou dotací.
Územní plán je základním strategickým dokumentem každé obce. Určuje zejména její stavební
a urbanistický rozvoj. Jeho existencí jsou pro obec podmíněny
státní i evropské dotace a navíc
už od příštího roku je podle no-

Zboží • Do dvou let získají klienti Ústavu sociální
péče ve Zboží na Havlíčkobrodsku zbrusu nové bydlení. A nejen to. Bývalý zámeček, ve kterém ústav
sídlí, projde největší rekonstrukcí, jakou sociální
zařízení na Vysočině často nezažívají a zařízení se
tak stane srovnatelným s evropskými standardy.
Ústav dnes poskytuje péči zhruba 60 klientům. Ti ale mají až jedenáctilůžkové ložnice a soukromí postrádají i během dne. Společenské, terapeutické i výchovné
prostory jsou malé, lidé se příliš
často potkávají například i při hygieně. Jediným řešením je tedy
velká rekonstrukce.
Už v roce 2003 byly novostavba
lůžkové části s chráněným bydlením a úpravy přímo v zámečku
zařazeny v návrhu státního rozpočtu. Kraj tehdy žádal ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci. Pak se akce ve státním rozpočtu objevila ještě jednou, pokaždé ale z dotace sešlo.

„Když jsem začal před více než
rokem působit na kraji, jednou
z neodkladných věcí, ke které
jsem se dostal, byla právě oprava ústavu ve Zboží. Nejprve jsem
si osobně prověřil, jaký je skutečný stav a naléhavost řešení a ve
spolupráci s příslušnými odbory
úřadu a ústavem samotným jsme
v hotovém projektu udělali ještě drobné změny. Například dořešení vodovodu a místní čistírny
odpadních vod,“ vzpomíná radní
pro sociální věci Jiří Vondráček
(KDU-ČSL).
Největším problémem ale byly peníze. Rozsáhlé dvouleté práce totiž přijdou na zhruba 70 mi-

lionů korun. „Vzhledem k tomu,
že byla akce už dvakrát zařazena
do státního rozpočtu a vždycky to
skončilo nezdarem, museli jsme
získat konsensus politiků. Díky
velké aktivitě našich poslanců se
nám to konečně podařilo a patří jim velký dík,“ vysvětluje Vondráček. V první etapě prací, která
začne ještě letos, vedle zámečku
vyroste novostavba lůžkové části
se společenskými a terapeutickými místnostmi, ale také s kuchyní a jídelnou. Spolu s úpravami
okolí a dalšími drobnými stavbami přijde zhruba na polovinu
předpokládané investice. Kraj se
bude podílet 25 procenty z celkových nákladů, 10 milionů má pro
rok 2006 připraveno ministerstvo a zbytek jsou peníze, které
při rozdělování rezervy státního
rozpočtu přidělili právě poslanci. Příští rok pak projde celkovou rekonstrukcí stávající stavba zámečku a na konci rozlehlého parku bude opraven domek ur-

čený pro pracovní terapii s pokoji
chráněného bydlení. Park sám také projde celkovou úpravou. „Posbírat peníze z více zdrojů bylo jediným řešením a cítím velké
zadostiučinění, že se nám to díky ochotě našich kolegů povedlo,“ říká Jiří Vondráček.
Veškeré doklady ke stavbě už
jsou připraveny, kraj očekává zaregistrování investiční akce ze
strany ministerstva, pak již nic
nebude bránit letošnímu zahájení.
Úspěšně tak skončila několikaletá
pracná fáze příprav. Až bude akce skončena, klienti ústavu sociální péče získají bydlení s dostatkem soukromí, dílnami pro pracovní terapii, společenské místnosti, a dokonce i několik pokojů
chráněného bydlení. „Je to důležité zejména proto, že se radikálně zvýši kvalita jejich bydlení,
což má příznivý vliv i na zlepšení kvality života a právě o tu nám
v sociálních službách jde především,“ uzavřel Jiří Vondráček.

Ani letos nezatíží krajskou kasu dluhy
Vysočina • Zastupitelstvo na konci prosince schválilo vyrovnaný rozpočet ve výši zhruba sedmi miliard korun. Kraj přitom musí kalkulovat s výdaji na
spolufinancování evropských dotací, které získá.

Oproti loňsku je rozpočet vyš- třídy, o které se stará prostřednicší o více jak 200 milionů korun. tvím správ a údržeb silnic. Zbytek
Jeho největší část tvoří výdaje ve pak na dotování ztrátových vlakoškolství, ktevých a autoburé představusových linek.
Podrobné informace
jí 3,7 miliardy
Na financovákorun. „Finan- o krajském rozpočtu při- ní velkých stace, díky kterým neseme ve speciální pří- veb silnic kraj
jsou z převážné loze Hospodaření popu- počítá s evropvětšiny hrazeny
skými penězi.
výdaje školství, lárně, kterou pro vás při- Dotace z Brupravujeme do březno- selu ale vždy Opravy silnic jsou pro krajskou kasu důležitou položkou. Foto: Luboš Pavlíček
a to jak ve školách obecních,
vého vydání měsíčníku znamenají, že jektů, z Evropy zase vrátí. Musíme vy sociální péče, domovy důchodtak i krajských,
je jejich příjem- je ale mít připravené předem jako ců a podobně budou potřebovat na
Kraj Vysočina
dostáváme od
ce musí doplnit každý jiný žadatel,“ říká Miroslav zdražení energií o asi 13 milionů
státu jako účei vlastními fi- Houška.
víc. Přitom to jsou výdaje, které
lovou dotaci. Znamená to, že je jen nancemi. Kraj s tím už ale počítal, Další výraznou kapitolu rozpoč- nijak neovlivníme. Podobně jako
převádíme přes náš účet a nijak je a tak má z předchozích let potřeb- tu v řádu stovek milionů tvoří soci- vládou nařízené zvýšení platů pro
neovlivňujeme,“ vysvětluje kraj- nou částku téměř celou naspoře- ální záležitosti a investice do zdra- pracovníky v našich organizacích,
ský radní pro finance a majetek nou ve fondu strategických rezerv, votnictví. Krajská kasa také počítá které pro představu znamená dalnou podkladem pro žádosti o ev- Miroslav Houška (KDU-ČSL).
který není součástí výdajů běžné- se zdražováním energií a navýši- ších 400 milionů. Tady upozorňuropské peníze,“ říká krajská radní Více než miliardu vydá kraj na ho rozpočtu.
la tak příslušné kolonky o potřeb- ji, že vláda krajům zvýšení nařídipro kulturu Martina Matěj- dopravu. Z toho asi 600 milionů „Je jasné, že se peníze, vydané na né částky. „Takové výdaje přitom la, peníze nám na ně ale nedá,“ doková (ODS).
na opravy a údržbu silnic II. a III. přípravu a spolufinancování pro- nejsou nijak malé. Jen naše ústa- plnil Houška.
Pro žadatele jsou
v programu připraveny dva miliony korun, maximální dotace je stanovena ve
výši 100.000 korun
Černá: Chtěla bych, aby náš kraj byl tím nejlepším místem k životu, práci i odpočinku
a žadatel se na celkových nákladech musí podílet minimálně 40
procenty. Žádosti kraj přijímá do
13. března. Podrobnější informace
jsou na www.fondvysociny.cz.
vého stavebního zákona územní plán pro obec povinný. „Hlavně nejmenší obce mají s financováním územní dokumentace problémy. Také díky naší podpoře by
ji ale letos mohla mít už větší část
všech obcí Vysočiny,“ říká radní pro územní plánování Jaroslav
Hulák (KDU-ČSL) s tím, že takovou dotaci kraj přiděluje už počtvrté. Pomohl tak dosud asi 130
obcím a rozdělil více než 11 milionů korun.

Nevyužívané památky dostaly
šanci na další provozování
Vysočina • Každý, kdo vlastní na
Vysočině nevyužívanou památku, může za krajské peníze
pořídit studii její opravy a dalšího provozu.
Umožňuje to nový
grant Nevyužité památky.
„Odhadujeme, že
na Vysočině může být až 200 bývalých kaplí, pivovarů, sýpek či panských sídel,
o kterých jejich majitelé neví, co
s nimi. Naším cílem je motivovat
je k opravám tak, že se studie sta-

Stánek Vysočiny navštívily tisíce lidí

Začala soutěž webů Zlatý erb
Vysočina • Až do 22. února mohou lidé posílat své hlasy účastníkům čtvrtého ročníku krajského kola soutěže webových stránek samospráv Zlatý erb. Na
adrese http://zlatyerb.obce.cz soutěží stránky v kategoriích nejlepší stránky města, nejlepší stránky
obce a nejlepší webová služba.
Vítězové pak budou Vysočinu reprezentovat v celostátním klání. „Novinkou letošního kola je
další nové kritérium.
Porota bude hodnotit i elektronickou
úřední desku. Zároveň je zrušena
podmínka, kdy soutěžící nemohl
v krajském kole získat první místo ve dvou po sobě jdoucích ročnících,“ říká Martina Rojková z krajského odboru informatiky.
Kraj Vysočina byl spolu s Plzeňským krajem mezi prvními, kteří
se rozhodli uspořádat krajské ko-

lo. Weby samospráv kraj intenzivně podporuje nejen metodicky,
ale i prostřednictvím grantových
programů Fondu Vysočiny. Grant
Webové stránky měst a obcí patří mezi nejúspěšnější a pro stálý zájem byl loni vyhlášen již potřetí. „V roce 2003 grant podpořil 55 projektů celkovou částkou
484.000 korun, v roce 2004 32 projektů
částkou 246.000 korun a loni pak podporu získalo 52 projektů s celkovou
částkou rovného půl
milionu,“ vzpomíná
Martina Rojková.
Vítězové všech kategorií budou
na Vysočině známí do konce února. Slavnostní vyhlášení výsledků
celostátního kola proběhne v pondělí 3. dubna už tradičně v Hradci Králové v průběhu konference
Internet ve státní správě a samosprávě.

Hejtman Miloš Vystrčil a třešťský starosta Vladislav Nechvátal servírují dort, přihlíží náměstkyně
ministra pro místní rozvoj Věra Jourová.

Brno/Vysočina • Cykloturistika, památky UNESCO, pěší turistika, lyžování a pozůstatky židovského osídlení. To byly hlavní taháky našeho kraje na 15. ročníku veletrhu Regiontour v Brně.
Samotný stánek Vysočiny navštívily během čtyř dnů veletrhu tisí-

Náměšťský starosta Vladimír Měrka, náměstkyně hejtmana Marie Černá, radní Martina Matějková
a Ivo Rohovský s ministrem Radko Martínkem a hejtmanem Milošem Vystrčilem (v pořadí zleva).

ce lidí. „Chtěla bych, aby náš kraj
byl tím nejlepším místem k životu, práci i odpočinku našich občanů i návštěvníků, a to se snažíme
všem těm, kteří nás ještě neznají,
právě na takovýchto akcích ukázat,“ řekla při zahájení náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj

www.kr-vysocina.cz

Marie Černá (SNK). První den byl
na veletrhu slavnostní. Do stánku
se přišli podívat i ministr pro místní rozvoj Radko Martínek se svojí
náměstkyní Věrou Jourovou a také například prezident Nejvyššího
kontrolního úřadu František Dohnal či náměstkyně ministra škol-

ství Alena Štěrbová. Krajští radní v čele s hejtmanem Milošem
Vystrčilem (ODS) hosty přivítali tradiční vysočinskou jeřabinkou a dortem ve tvaru buřinky Pana Tau. Pan Tau – Otto Šimánek
je totiž rodákem z Vysočiny a loni
bylo 80. výročí jeho narození.
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Hejtman podepsal s železnicí
smlouvu o letošních spojích
Vysočina • České dráhy budou
letos na Vysočině provozovat
spoje zhruba ve stejném rozsahu
jako loni. Od kraje také dostanou
na ztrátové osobní vlaky podobnou dotaci. Vyplývá to ze smlouvy, kterou s náměstkem generálního ředitele Českých drah Jiřím Kolářem v lednu podepsal
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).
Kraj drahám za zajištění dopravní obslužnosti zaplatí ví-

ce než 240 milionů korun. „Dráhy na Vysočině obsluhují celkem 557 kilometrů tratí, 146 stanic a zastávek a 427 vlaků denně
ujede až 11.895 kilometrů. Kraj
při tvorbě smlouvy a tedy i nových jízdních řádů spolupracoval
s městy i obcemi. Přednost dostaly spoje, které vozí obyvatele
Vysočiny do zaměstnání a škol,“
popsal přípravu smlouvy náměstek hejtmana pro dopravu Václav
Kodet (KDU-ČSL).

S výběrem tábora pomůže web
Vysočina • Každý, kdo hodlá své objektivnější obrázek o letních tádítě svěřit o prázdninách péči ně- borech, včetně rad, jak poznat ten
kterého z letních táborů, měl by správný tábor a pomoci rodičům,
navštívit www.tabory-vysocina.cz. kteří posílají své děti na tábor úplNajde zde neně poprvé,“ řejenom
jejich
kl vedoucí krajpřehled, ale ta- www.tabory-vysocina.cz ského oddělení
ké další velmládeže a spormi užitečné informace. Webo- tu Jan Burda, který je zároveň odvá stránka navíc umožňuje ihned borným garantem projektu.
své dítě na vybraný tábor přihlásit. Webové stránky přímo navazují
„Všem neziskovým organizacím, na úspěšnou publikaci Tábory na
školám a dalším organizátorům Vysočině, kterou oddělení mlátáborů z Vysočiny umožňujeme deže a sportu spolu s krajskou
zcela zdarma propagovat vlastní radou dětí a mládeže už dvakrát
letní činnost. Nejširší veřejnosti se vydaly. Letos vyjde na přelomu
potom snažíme poskytnout co nej- února a března.
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Kraj Vysočina

Nemocnice loni hospodařily dobře
Vysočina • Krajské nemocnice na Vysočině loni
opět dosahovaly dobrých hospodářských výsledků.
K poslednímu listopadu tři z nich vykazovaly několikamilionový přebytek, dvě mírnou ztrátu. Jejich
provozní náklady se ale stále zvyšují a rezervy se
vyčerpaly.
Všech pět krajských nemocnic
tíží ještě i staré dluhy a kumulovaná ztráta z předchozích let,
většinou zděděné po hospodaření státu. Druhým problémem je
zpožďování plateb zejména od
Všeobecné zdravotní pojišťovny.
„Platby od pojišťoven tvoří hlavní, zhruba osmdesátiprocentní
část příjmů nemocnic. Pokud pojišťovny platí s několikaměsíčním
zpožděním, vznikají právě dluhy a ztráty. Nemocnice totiž léčí, platí materiál, energie, ale jejich zákazníci, tedy pacienti prostřednictvím zdravotních pojiš-

¿æêçæÛ[êâíêãÜÛÜâåÜäæÚåàÚíäàãàæåÜÚßâæéìå
§¥

§¥¥¦
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Instalaci proměnných informačních tabulí, kamer a meteohlásek už loni jako jeden ze způsobů, jak zlepšit bezpečnostní situaci na D1, navrhovala odborná studie, kterou nechal zpracovat kraj
Vysočina. Ten sice dálnici nijak
nespravuje a ani za ni neodpovídá, přesto se její bezpečností intenzivně zabývá. „Při nehodách

zasahují naši záchranáři, objížďky dálnice zatěžují naše silnice
a podobně. Dálnice navíc představuje velké bezpečnostní riziko.
Vzpomeňme si jen na předloňský
obrovský požár cisterny s hrozící ekologickou havárií u Kozlova,“ vysvětlil zájem kraje náměstek hejtmana pro dopravu Václav
Kodet (KDU-ČSL). Kraj proto

¢©¥

ťoven, jim za péči neplatí. To je
jednoduchá rovnice,“ vysvětluje
¢«¥
náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).
¢¥
Je jasné, že nebýt starých dlu½Öëámbàë·çäÙ
hů, zděděných po státu a součas¢¦¥¥
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né rozbouřené situace ve VšeoÅÚáÝÞâäë
becné zdravotní pojišťovně, měly
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by krajské nemocnice na VysočiÉÚ×mb
¢¦©¥
ně polovinu problémů. „V okaÃäëdÂeèéä
ñÛÜçÜíñØãåÜäæÚåàÚÜ
mžiku, kdy nám stát své předluãÖÂäçÖëe
æÛêë[ëìâéØá
¢¦«¥
žené nemocnice doslova vnutil,
nastavili jsme v nich normální
ekonomická pravidla. Nemocni- tím ukázaly jako dobří hospodá- poslal do nucené správy a nám
ce se začaly uzdravovat, kraje za ři, a tak pro nás stát vymyslel no- teď nezbývá než čekat, jak to dospoluúčasti vedení nemocnic se vé problémy. Největší pojišťovnu padne,“ doplnil Hájek.

Krajská záchranka má nového ředitele
Vysočina • Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby kraje
Vysočina je dosavadní primář třebíčského střediska Lukáš Kettner.
Jmenovali jej krajští radní na základě výsledků výběrového řízení.
„Od nového ředitele záchranné služby očekáváme především uplatnění odborných znalostí a manažerských zkušeností, které přispějí ke

stabilizaci krajské záchranné služby, slyšeli jsme z jeho úst uspokojivou odpověď na otázku, jak má záchranná služba fungovat. Představy nového ředitele o jednotném systému záchranné služby v kraji Vysočina jsou totožné s představami kraje,“ komentoval jmenování náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).

studii objednal i zaplatil a průběžně na její tvorbě spolupracoval
právě s ředitelstvím silnic a dálnic a ministerstvem dopravy. „Je
dobře, že ředitelství vzalo studii
vážně. Věřím, že se studií navrhovaná opatření brzy spustí v normálním režimu a budou řidičům
k užitku,“ doplnil Kodet.
Na tabulích se objeví nejen informace o místě, kde je problém,
ale i o jeho druhu a nejbližším
sjezdu, kde se dá dálnice opustit a vyhnout se tak koloně. Tabule obsluhuje dispečink Národní-

ho centra dopravních informací,
který shromažďuje údaje od integrovaného záchranného systému, ředitelství silnic a meteorologické služby. Už v těchto dnech
se na informování řidičů na dálnici připravuje i krajská stanice veřejnoprávního rozhlasu na Vysočině. „V našem vysílání budeme
v případě vážných komplikací na
dálnici vysílat informace pro řidiče v angličtině a němčině. Ty budou rozšiřovat stručné údaje na
tabulích o další pokyny,“ řekl šéfredaktor stanice Ondřej Nováček.

Podobně s centrem spolupracují
i mobilní operátoři. Naopak údaje o momentálním provozu na D1
národnímu centru pomohou zprostředkovat kamery, jejichž instalace se na dálnici připravuje. „Obrazová data by také měly mít k dispozici dispečinky správy a údržby
dálnic a do budoucna i integrovaný záchranný systém. Instalace kamer a dalších tabulí je podle ministerstva dopravy a ředitelství silnic a dálnic ale závislá na
penězích a možná se využije portálů pro elektronické mýtné.
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Kraj přispěl k většímu bezpečí dálnice
Dálnice D1 • První informační tabule s proměnným
textem se v lednu objevily na dálnici D1. Mají řidiče
upozorňovat na případné komplikace v provozu.
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JAK TO VIDÍM JÁ
Názor člena
zastupitelstva Jaroslava Kruntoráda (SNK) na
tvorbu obecních a krajských rozpočtů.
Tvorba rozpočtů místních a regionálních samospráv se příliš
neliší od tvorby rozpočtů rodinných a dokonce ani od tvorby rozpočtu státního. Proces je
stejný, záleží jen na tom, s jakou zodpovědností se k celé věci přistupuje.
Na začátku roku v rodině víme, že letos budeme potřebovat konečně přistavět to podkroví nad garáž. Zároveň víme, že
každý měsíc vyděláme společně
určitou sumu, z ní ale musíme
zaplatit plyn, vodu a elektřinu,
koupit si jídlo a běžné potřeby
a možná občas vyrazit do kina.
Kdyby se nám povedlo kromě
splácení stavebního spoření ještě také ušetřit na letní moře, bylo by to skvělé. Vezmeme si tedy
tužku a papír a počítáme.
Podobné je to s rozpočty krajů
a obcí – víme, kolik budeme mít
peněz, kolik z toho musíme bezpodmínečně zaplatit – třeba na
údržbě silnic, či platech učitelům a tak dále. Víme, kolik nás
stojí to, co se každý rok opakuje. A víme, co bychom pro naši
obec, či kraj chtěli pořídit nového. Vezmeme si tedy tužku a papír a počítáme.
Je příznačné, že obce a kraje mají v drtivé většině případů rozpočty bez dluhů, nebo
jen s takovými půjčkami, které
jsou schopny splácet. Je to proto, že regionální politika je velmi reálná. Starostové a hejtmani umí přistupovat ke svým územím podobně, jako ke svému
domu a zahradě a nepouští se
do divokých dobrodružství. Pokud si půjčí peníze, aby postavili silnici, ví, že půjčku bez problémů splatí. Všimněte si také,
že dluhu váš starosta říká dluh
a splátkám říká splátky. Nikdy
od něj neuslyšíte maskovací slova jako deficit, či schodek.
Je to možná dobré vodítko i pro
volby. Dobrý politik je ten, který umí hospodařit tak, jak je
to ve slušných rodinách zvykem. Dobrý politik prokázal, že
byl dobrým hodpodářem už ve
své obci.
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Učitelé se v prvním krajském kole
veřejně utkají o titul Zlatý Ámos
Vysočina • Už začátkem února bude Vysočina znát nejskvělejšího, nejoblíbenějšího
a vůbec po všech stránkách nejlepšího
učitele z kraje. Celkem pět kandidátů se
totiž 6. února utká na půdě sídla kraje
v historicky prvním krajském kole soutěže Zlatý Ámos.
„Klání je veřejné, srdečně zvu
každého, koho soutěž zajímá,
aby se k nám přišel 6. února v 10
hodin do velké zasedací místnosti kongresového centra podívat,“
říká krajská radní pro školství
Martina Matějková (ODS).
Soutěžní tým se skládá z pe-

dagoga, tedy kandidáta na Zlatého Ámose a tří dětí, které budou jeho jedinečnost, oblíbenost
a pedagogický um obhajovat.
„V prvním kole bude odborná
porota hodnotit náležitosti a formu poddané přihlášky. Ve druhém kole děti budou obhajo-

vat svoji přihlášku a prezentovat
odborné porotě, proč svoji paní
učitelku či pana učitele do soutěže přihlásily a proč je nejlepší. Prezentace může mít formu
textu, divadelního vystoupení,
scénky, písně, tance. Fantazii se
meze nekladou. Třetí kolo prezentace bude spočívat v pohovoru poroty s pedagogem,“ popisu-

ììì£àç¢ëîèäØÞãÖ£Øï

je průběh soutěže Martina Matějková.
Celý program je veřejný, bude probíhat nejen před odbornou
porotou, ale i před diváky a pozvanými hosty. Dva vítězové
krajského kola postoupí do celorepublikového finále, které bude 24. března v pražském Divadle U hasičů.

Kandidáti na Zlatého Ámose:
Miroslav Horák, ZŠ Hálkova, Humpolec
Lajla Kotačková, ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč
Ivana Krumplová, ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov
Iva Musilová, ZŠ Osová Bítýška
Pavel Prchal, ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod

příklad rozhodují o penězích, neocenitelný. Teď už každou školu, o které čte
v úředních dokumentech, zná: „Po rozhovorech s učiteli i žáky si dobře vybavuji jednotlivá zařízení, která mi před
rokem občas i splývala. A co je nejdůležitější – vím o jejich aktuálních problémech.“
Kromě středních škol zřizuje kraj i dětské domovy, speciální školy a podobně.
„Také ty chci postupně vidět, i když už
nebudou návštěvy tak pravidelné,“ doplnila Martina Matějková.
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Matějková: Školy je třeba dobře poznat
Vysočina • Návštěvou jihlavského učiliště skončila roční série cest krajské
radní pro školství Martiny Matějkové
(ODS) ve všech středních školách na
Vysočině zřizovaných krajem.
Střední školy převzal od státu kraj
před třemi lety. „Bylo zřejmé, že nám
nestačí jen papírové údaje, ale že bychom je měli hlavně vidět a osobně se
seznámit s jejich provozem. Proto jsem
si dala předsevzetí, že je navštívím,“
vysvětluje Martina Matějková s tím, že
osobní kontakt je pro politiky, kteří na-

4

ÇéæçæÛ[åoçàßã[âðäÜëÜíðìoëÝæéäìã[ìäoêëgååØ
îîî¥âé¤íðêæÚàåØ¥ÚñíêÜâÚààåÝæéäØÚÜíæãå[çéØÚæíåoäoêëØ¥
ÀäãéÖàéãmäèä×Ö±ÀíØåØ¿ØåØìÜéæí[£ëÜã¥¬«§©¨«°£
Ü¤äØàã±ßØåØìÜéæíØ¥à·âé¤íðêæÚàåØ¥Úñ¥
ÍØÜçàßã[âðíçoêÜäåfçæÛæÙgædÜâ[í[äÜÛæ
¬£ãäçÖ§¥¥«åØØÛéÜêÜ±

ÀçÖßèàÖÙàçÖßÚËîèäbÞãÖ¡WÞàäëÖª¬¡ª¬¨¨¿ÞÝáÖëÖ

Osobní kontakt s učiteli i žáky je neocenitelný.
Foto: Luboš Pavlíček
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Střední odborná škola technická, Střední odborné
učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2

n5êvêid
êzdBê 5êOê{:

Vám nabízí studium strojírenských a elektrotechnických oborů,
o které je mezi podnikatelskými subjekty regionu stále větší
zájem.

NABÍDKA STUDIA:
Čtyřleté studijní obory:
39-41-M/003 Mechatronika
23-45-L/001
Mechanik seřizovač
23-45-L/005
Mechanik číslově
řízených strojů
23-45-L/004
Mechanik seřizovač
– mechatronik

¾®
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Tříleté učební obory:
25-51-H/001 Zámečník
23-52-H/001 Nástrojař
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SC 51645/1
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26-51-H/002
26-51-H/003
23-56-H/001
23-57-H/001

Elektrikář –
slaboproud
Elektrikář –
silnoproud
Obráběč kovů
Strojní kovář

¶·P¥¤¯:Ĩ°¤¢°µ¯%
S¬° Ĩ¶°£ª%¯:
éÁÕèßí¶ãlê¾ÝÜàÕêd

Nástavbové studium:
26-41-L/505
Provozní
elektrotechnika
23-43-L/506
Provozní technika

Kontaktní informace: tel.: 567 584 311, fax.: 567 210 261
e-mail: soupol@soupol.ji.cz, http://soupol.ji.cz,
nábor žáků: p. Marie Pytlíková 567 584 323
www.kr-vysocina.cz
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Možnost ubytování a stravování.
Tel. : 566 523 241, 42, e-mail: skola@souzvm.cz, www.souzvm.cz

Studijní obory VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY:
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Podnikání

Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 651 211, fax: 566 626 395
e-mail: posta@spszr.cz, www.spszr.cz
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a dále možnost nástavbového studia – denní i dálkovou
formou pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání SOU

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola
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Zemědělec – hospodyňka, Opravář zemědělských
strojů, Pekař – pekařka, Řezník – uzenář, Mlékař,
Obráběč kovů, Zámečník, Elektrikář, Zedník,
Automechanik, Mechanik elektrotechnických zařízení,
Kuchař – číšník pro pohostinství, Provoz služeb, Krejčí
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nabízí pro školní rok 2006/2007 tříleté obory vzdělání:
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Střední odborné učiliště
zemědělské, Velké Meziříčí,
Hornoměstská 35, 594 12
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Vaše první finanční pomoc
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VYCHÁZÍME V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ

Hledáme neziskové
organizace
členské a zájmové organizace, kluby, spolky, jednoty, odborové svazy, oddíly, sdružení občanů,
obecně prospěšné společnosti, charity, nadace, aj.
Kraj Vysočina ve spolupráci s Koordinačním uskupením neziskových organizací zpracovává

Komplexní analýzu nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina
Některé organizace se dosud nepodařilo dohledat.
SC 51882/1

Seznam těchto organizací je na adrese www.partnerstvi-vysocina.cz

Znáte některou z nich?

KRAJ VYSOČINA
KAŽDÝ MĚSÍC
ZDARMA DO VAŠICH
SCHRÁNEK

Uvítáme jakékoli informace o činnosti organizace, změně jejího sídla
nebo aktuální kontakty na členy či statutární orgány.
(kontaktní osoby: Vendula Hanzalová, hanzalova.v@kr-vysocina.cz, 564 602 552 nebo
Štěpánka Böhmová, bohmova.s@kr-vysocina.cz, 564 602 553)
Organizace, které se nepodaří kontaktovat, nebude možné zařadit do komplexní databáze
nestátních neziskových organizací v kraji Vysočina ani do publikace o nestátních neziskových
organizacích v kraji Vysočina

Věnujte, prosím, této výzvě
zvýšenou pozornost !!!

SC 51809/2

SC 60002/1
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Nebankovní
i bankovní půjčky
důchodci, zaměstnanci, podnikatelé

604203610 • 604203326

SC 60053/1

Inzertní manažer:

„Partnerství pro Vysočinu“
SROP 3.3

Ester
Rašíková

„Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií“

SC 60040/1

tel.: 777 789 600

w w w.par tnerstvi-v ysocina.cz

e-mail:
rasikova@consultants.cz

www.kr-vysocina.cz

SC 51880/1
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VYSOČ I NA – NÁŠ DOM OV

Kraj Vysočina

Turisté jsou u nás velmi spokojeni
Letní výzkum prokázal, že Vysočina láká hlavně pěší turisty a milovníky památek
Vysočina • Turisté na
Vysočinu přijíždí za poznáváním a pěšími procházkami. Pokud zde
přespí, bude to pravděpodobně u známých
a jsou v našem kraji
velmi spokojeni. I tak by
se daly shrnout výsledky
letního monitoringu návštěvníků turistických
regionů České republiky.
„Šetření provádí specializovaná agentura v celé republice a má
zmapovat nejen skladbu návštěvníků, ale také jejich spokojenost
a způsob trávení volného času.
Navíc se výsledky v krajích dají
porovnávat. V našem kraji šetření v létě probíhalo na deseti místech,“ říká náměstkyně hejtmana
pro regionální rozvoj Marie Černá (SNK). V tomto období právě
probíhá mapování zimní sezóny.
Zahraničních návštěvníků monitoring zjistil 15 procent, nejvíce Slováků, Holanďanů a Němců,

Pro vyznavače pěší turistiky je Vysočina malým rájem na zemi. Foto: Jiří
Michlíček

pak také Francouzů a Rakušanů.
Mezi tuzemskými návštěvníky
dominovali lidé z Prahy a Brna.
Třetina z nich zde byla více než
potřetí.
Opět se prokázalo, že velká skupina lidí do našeho kraje jezdí jen
na jeden den. Podle výsledků monitoringu je to 40 procent. Pokud
jsou zde ale turisté ubytováni, volí Češi nejčastěji nocleh u známých, penziony a kempy. Hos-

Hejtman pozdravil oslavence
Jihlava • Klub českých turistů
Čeřínek oslavil v lednu 85. výročí svého založení. Při této příležitosti pozdravil turisty i hejtman
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS),
který ocenil zasloužilé členy klu-

bu čestným uznáním a odznakem
kraje Vysočina. Klub má dnes
130 členů, pořádají společné výlety po Vysočině, zájezdy na kolech v cizině a jednodenní autobusové vyjížďky po naší zemi.

té ze zahraničí hotely a pronájmy
a téměř polovina z nich se pravidelně stravuje v restauracích.
Vysočina turisty přitahuje památkami a přírodou. Jejich nejčastějšími aktivitami jsou poznávací a pěší turistika, zahraniční
návštěvníci uváděli i církevní turistiku a agroturistiku.
Velmi lichotivých výsledků náš
kraj dosáhnul při hodnocení služeb. Drtivá většina všech turistů

vyzdvihla péči o pořádek a čistotu, péči o památky, ceny i bezpečnost. „Zvlášť musím upozornit i na 84 procent lidí, kteří si
pochvalovali ochotu a vstřícnost
místních,“ usmívá se Marie Černá. Naopak kritiku třetiny návštěvníků si vysloužila dopravní
infrastruktura.
Agentura, která šetření prováděla, sestavila i pořadí regionů podle celkové spokojenosti návštěvníků se službami i péčí o cestovní ruch. Vysočina skončila druhá
za Šumavou a nechala za sebou
například i Prahu, Krkonoše, jižní Moravu i jižní Čechy. „To je
nesmírně hezké, ale naším cílem musí být to, aby takto spokojení lidé v našem regionu zůstali několik dní a nevyjížděli sem
jen na jednodenní poznávací výlety,“ komentovala tento výsledek Černá. Jedním z dlouhodobých cílů kraje je právě trvalé vylepšování dopravní infrastruktury, zděděné ve špatném stavu po
hospodaření státu. „Ale také stálá a stabilní, přesně zacílená propagace a uživatelsky dostupné informace. Právě k tomu nám slouží takováto šetření,“ uzavřela Marie Černá.
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Výročí narození Jana Karafiáta
slavily v Jimramově desítky lidí

Hejtman Miloš Vystrčil spolu s místopředsedou žďárského svazu filatelistů Jiřím Koukalem pokřtili dopisnici. Foto: Luboš Pavlíček

Jimramov • Desítky lidí se v Jimramově účastnily oslav 160. výročí narození Jana Karafiáta a prvního vydání jeho známé dětské knihy Broučci.
Kniha jimramovského rodáka Jana Karafiáta vyšla poprvé před 130 lety.
„Je o tom, že každý dělá chyby, ale je důležité si je umět přiznat a napravit. Je o pokoře, o potřebě poučeného pozitivního života i o smrti jako jeho nevyhnutelné součásti,“ řekl u pamětní desky na spisovatelově rodném domě hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).
Součástí oslav bylo také vyhlášení výsledků výtvarné soutěže V zemi Karafiátových broučků. Tu vyhlásila místní škola už na podzim a zúčastnilo se
jí více než 500 prací od dětí z bezmála 50 škol Vysočiny. Dvanáct výherců
soutěže dostalo stylové ceny.
Filatelisté v Jimramově také pokřtili příležitostnou dopisnici s předtištěnou
známkou Jana Karafiáta a potiskem Broučků.

Česko-rakouské akce získají peníze
Vysočina • Společné česko-rakouské akce, například festivaly, sportovní turnaje, semináře, kulturní výměny a podobně,
mohou získat dotaci z Dispo-

zičního fondu Vysočiny. Dispoziční fond spravuje Regionální rozvojová agentura Vysočiny. Každý žadatel musí mít přeshraničního partnera projektu

v příslušném příhraničním území Rakouska. Minimální výše podpory je 1000 EUR, maximální výše podpory pak 10.000
EUR. Výše podpory nesmí pře-

sáhnout 75 procent nákladů
projektu. Uzávěrky pro žádosti jsou 22. února a 31. května. Další informace jsou na
www.rrav.cz/dfond.

Kraje spojuje zájem o vodu

Tvoří se seznam neziskovek

Švihov/Praha/Vysočina • Vyšší kvalita pitné vody
pro čtvrtinu obyvatel Česka. Tak se dá ve stručnosti
popsat cíl projektu Čistá Želivka, do kterého se zapojil náš kraj.

Vysočina • Začalo největ- stupů aktuální databáze skutečně webu pro všechny, kteří potřebuší a v České republice ojedině- fungujících neziskovek.
jí nějakou neziskovou organizaci
lé sčítání neziskových organiza- „Odhaduje se, že z celkového kontaktovat. „Velký význam bude
cí na Vysočině. Výsledkem bude počtu 5200 organizací, evidova- mít databáze i pro obce, které dínejen přesné zjištění jejich počtu, ných v databázi ČSÚ, jich sku- ky ní budou schopny zjistit, kteale také veřejná databáze a pod- tečně funguje přibližně polovina. ré organizace působí v jejich spáklady pro rozhodování, zda
dovém území, získají přejde podpora pro neziskovky
o aktivitách neziskovéwww.partnerstvi-vysocina.cz hled
z veřejných peněz správným
ho sektoru v místě a možnost
směrem.
navázat komunikaci a spoluKraj posílá dotazník všem orga- Neziskovky mají povinnost re- práci,“ říká Vondráček.
nizacím. Vychází přitom z dostup- gistrovat se při svém vzniku, ne- Databáze bude průběžně aktuných údajů Českého statistického mají ale povinnost oficiálně pře- alizovaná, takže z ní snadno půúřadu a dvou existujících databá- rušit činnost ani organizaci zrušit jde zjistit i taková skutečnost, ktezí. Zároveň pro všechny zpřístup- ve chvíli, kdy tato již nefunguje rá z oblastí lidských činností se
nil i elektronickou verzi dotazníku a svoji činnost nehodlá obnovit,“ v kraji vyvíjí. Kraj tak snadno zísna www.partnerstvi-vysocina.cz. vysvětluje radní pro sociální věci ká informace o tom, zda podporu,
Až náročné shromažďování od- Jiří Vondráček (KDU-ČSL). Data- věnovanou rozvoji neziskového
povědí skončí, bude jedním z vý- báze bude přístupná na krajském sektoru, dává na správná místa.

Hlavní náplní projektu je najít taková opatření, která přispějí ke snížení obsahu dusičnanů ve
vodní nádrži Švihov. Ta zásobuje
pitnou vodou 20 procent obyvatel
České republiky, včetně hlavního
města a je tak nejstrategičtějším
vodním zdrojem na našem území. Její povodí navíc zasahuje do
území tří krajů. V rámci nových
plánů povodí se připravuje revize pásem hygienické ochrany kolem nádrže. Ta by měla být men-

ší, zároveň ale s přísnějšími pravidly. Snižování obsahu dusičnanů je závazkem České republiky
vůči Evropské unii a velký zájem
na něm mají také pražské vodárny. Proto vznikla pracovní skupina odborníků, která se celým složitým problémem zabývá. „Hledáme nejen nejvhodnější postup,
ale také způsob, jak získat na
opatření peníze,“ vysvětluje krajský radní pro vodní hospodářství
Ivo Rohovský (ODS). Na Vyso-

čině už je zkušenost s opatřeními
na velkých plochách. Úspěšně
zde probíhá projekt Čisté povodí
Dyje, připravuje se projekt Čistá
Svratka. Vždy jde o soubor staveb, oprav čistíren, změnu zemědělské produkce, změnu chování
spotřebitelů a podobně, na které se dařilo získat evropské dotace. „Na základě těchto zkušeností jsem například navrhoval,
že jedním z prvních kroků musí
být vytvoření nějakého subjektu, který bude celou věc zastřešovat. Třeba sdružení obcí, nebo obecně prospěšné společnosti. Jedině takový subjekt má šanci uspět v Bruselu,“ doplnil Ivo
Rohovský.

Začíná příprava plánů povodí

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE

Zlaté růže na Orlíku
Na hradě Orlíku se prý nedělo nikdy nic strašidelného. Přesto se mladé
Terezce, která k rozvalinám hradu chodívala pást kozu, stalo něco
velmi neobvyklého a navíc jí zůstala památka v podobě zlatých růží. Jak to všechno vlastně bylo?
Terezka tancovala už od prvních dětských krůčků, nic ji nebavilo více. Hned jak odrostla dětským
střevíčkům, nevynechala žádnou muziku v okolí
a tanečníků měla více než prstů na
obou rukou.
Až se jí přihodilo, když seděla
před hradem bosá a v sukénce,
že najednou uslyšela tichou hudbu. Jiná by utekla, ale Terezka
se naopak vydala přímo za libými zvuky.
Vůbec nemyslela na to, že je
to všechno zvláštní a neobyčejné a začala se sama točit
podle taktu, tančila a bylo jí nevýslovně hezky.
Až po chvíli zpozorovala, že jí z otvoru,
co býval oknem do hodovní síně, kyne ruka, aby
šla blíž. V tu chvíli se s ní svět zatočil a ona najednou neměla před očima zříceninu, ale hrad Orlík v plné kráse.
Ze vrat vyšel černý rytíř a krásná paní v bílém, začali tančit
a přibližovali se k Terezce. Když byli blízko, zastavili se, aby
paní uvolnila místo Terezce v rytířově náručí.
Bylo jí divné, že rytíř nepohnul ve tváři ani jediným svalem, jako by byl z mramoru, ale říkala si, že tak to u bohatých
lidí chodí.

Protančili spolu dovnitř a v přestávkách mezi tanci jí rytíř ukazoval nádherné sály, vyzdobené chodby a Terezce připadalo, že je jí všechno známé, jako by tu byla odjakživa. Až se sama zhrozila, když se přistihla při myšlence,
kterou vyslovila nahlas:
„Už nechci zpátky, chtěla bych tu zůstat.“
V tu ránu hudba dozněla, místo tanečního sálu tu bylo zas jen
nádvoří, ale kvetly na něm růže. Rytíř jich několik utrhl, mlčky je vložil Terezce do ruky a zmizel, jako by ho odfoukl vítr. Také jeho bílá rytířka utrhla pro dívku
několik květů, ale pak promluvila:
„Měla jsi mlčet, Terezko, určitě bychom
s tebou zůstali dál, jenže lidský hlas
patří do říše živých a tam já
a manžel už nemáme co dělat. Děkuji ti za něho, on velice rád tančil a tys mu to potěšení poskytla. Nikomu neříkej, cos tu dnes prožila a přijď
za rok zase.“
Její poslední slova provázel smích
lehounký jako vánek. Bylo už ticho
a hluboká noc, když se dívka vrátila
domů. Tam zjistila, že růže jsou z ryzího zlata.
Rodina jásala, ale Terezka byla smutná
– v uších jí zněla nádherná melodie, cítila pevnou ruku černého rytíře a vzpomínala na jeho pohled. Jako by byl živý a růže ne zlaté, ale rudé. Věděla, že na tanec na
Orlíku do smrti nezapomene.
Pověsti z Vysočiny jsou převzaté z pořadu Bylo nebylo, který vysílá
každý den v 16:00 hodin Český rozhlas Region na frekvenci 87,9 FM.

www.kr-vysocina.cz

Vysočina • Hospodaření s vodou,
zachování její čistoty a opatření k zlepšení stavu povrchových
vod. To jsou hlavní cíle nových
plánů povodí, které by v souladu
s evropskými pravidly měly být
do čtyř let dokončeny.
Účelem plánování je hlavně zajistit, aby všechny instituce, které s vodou hospodaří a které její kvalitu ovlivňují, postupovaly jednotně. „Jednoduše řečeno,
aby levá ruka věděla, co dělá pravá. Abychom nedělali stejné věci třeba s podniky povodí a opatření se tak zbytečně neprováděla dvakrát,“ vysvětluje krajský
radní pro vodní hospodářství Ivo
Rohovský (ODS).
Vysočiny se týkají plány povodí Dyje, Horní a Dolní Vltavy,

Horního a Středního Labe. Letos proběhne první etapa přípravy plánu, do konce roku 2008
pak bude hotový návrh plánu,
který bude otevřený k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti. Definitivní verze plánu pak
bude dokončena do konce roku
2009. Všechny etapy podléhají
schvalování kraje a závazné části
plánu vydá krajská rada jako svá
nařízení.
„Kvalita budoucích plánů závisí na informovanosti veřejnosti a na jejím zapojení do procesu
zpracování. Cílem je především
zvýšení zájmu lidí o ochranu vody, o dění v jejich bezprostředním okolí a povzbuzení aktivní účasti všech zainteresovaných
stran,“ říká Ivo Rohovský.

Informace o plánovacích pracích lze získat na
kontaktních adresách:
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 564 602 111,
www.kr-vysocina.cz (koncepční materiály)
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, 541 637 111, www.pmo.cz
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, 221 401 111,
www.pvl.cz
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, 495 088 111,
www.pla.cz
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PSALI JSME LONI
 Od ledna se hranice naše-

ho kraje změnily. Několik obcí se stalo součástí sousední jižní Moravy. Při změně hranic krajů vznikla kuriozita. Nová hranice
vede středem dvou silnic a půlí most. U hranic znepřátelených
států by to byl problém, sousední regiony pracují na dohodě. Na
místě se s celou věcí seznámil
hejtman Miloš Vystrčil (ODS).

 V únoru začala oprava po-

rušené hráze mostišťské přehrady. Nekvalitní stavba z minulého
století hrozila opravdu tragickou
havárií. Přehrada byla napůl vypuštěná, lidé se začali bát o pitnou vodu. Za kraj na celou akci
dohlížel radní pro vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS).

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Ve Žďáru bude tradiční folklorní ples
Žďár nad Sázavou • Dům
kultury ve Žďáru nad Sázavou ožije 4. února folklorem. Program už devátého
ročníku Národního krojového plesu Folklorního
sdružení České republiky
bude letos zaměřený na
jižní Čechy.

Jihočeský folklor bude na plese reprezentovat 13 folklorních
souborů ze všech čtyř národopisných oblastí tohoto kraje –
Doudlebska, Prácheňska, Blaťácka a Kozácka. Mezi nimi nebude
chybět ani známá dechová hudba Budvarka. Dalšími účinkujícími jihočeskými soubory jsou
Bechyňská duha, Blaťácký soubor Ševětín, Doudleban Doudleby, Furiant a Malý Furiant České Budějovice, Javor Lomnice
nad Lužnicí nebo Kovářovan Kovářov. Hosté plesu ochutnají jihočeského kapra, zelňáky a Budějovický Budvar. Silnou sesta-

Krojový ples je pro Vysočinu jednou z nejdůležitějších kulturních událostí
roku. Foto: archiv redakce

vu sedmi souborů na ples připravuje také Horácko, kterému bude
patřit jubilejní ples v roce 2007.
„Na příští rok se obzvlášť těším,
naše Horácko se má čím předvést. Už jen proto, že je to největší folklórní oblast naší země,“
slibuje krajský radní Jaroslav Hulák (KDU-ČSL), který pochází ze
Žďáru nad Sázavou.

Záštitu nad plesem převzali místopředsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS), hejtman
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS)
a generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík. Pořadatelé
očekávají mezi hosty plesu delegace z Belgie, Bulharska, Itálie,
Polska, Rakouska, Ruska a Slovenska.

Ples začne v 19.30 a ve 20.00
zazní slavnostní fanfáry, po nichž
bude následovat předtančení tance Minety v podání jihočeských
souborů. Po slavnostním nástupu
zástupců souborů budou představeny všechny účinkující soubory a soutěžící o nejsympatičtější krojovaný pár plesu. Ve 21.00
hodin začíná program Jižní Čechy se představují. Po něm budou k tanci a poslechu v hlavním
sále hrát soubory Budvarka, Prácheňský soubor a Úsvit. Taneční
pořádek přeruší ve 22.30 představení horáckých souborů, půlnoční losování hlavních cen tomboly
a vyhlášení vítězného krojovaného páru plesu. Obohacením plesu
budou také ukázky práce lidových
řemeslníků a nabídka jihočeských
krajových specialit. Na Národní
krojový ples volně navazuje výstava obrazů s folklorní tematikou
Růženy Krčmařové a vosková batika Zdeny Kristové, která bude
zahájena ve výstavní síni ve Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou
31. ledna a potrvá do 11. února.

Kraj připravuje postupné opravy silnic
Vysočina • Na opravy silnic a nové úseky hodlá kraj
letos vynaložit asi 350 milionů korun. Počítá také
s tím, že se mu podobnou částku na tento účel podaří získat ještě z Bruselu.
 V březnu naplno propuklo

jarní tání. Nebývalá zásoba sněhu nedala spát nikomu, hlavně
narušená hráz přehrady v Mostištích představovala noční můru.
Vysočinu navštívil velvyslanec
Spojených států William Cabaniss, přirovnal problémy krajů
s pražskou centrálou k problémům států s federálními orgány
ve své zemi. Přivítala jej i radní
Martina Matějková (ODS) s náměstkyní hejtmana Marií Černou (SNK).

Na opravy silnic má letos připravených 113 milionů, to je o 50
víc než loni. „Nechali jsme zpracovat odborné posudky, ze kterých vyplynuly nutné opravy.
Zhruba polovina krajských silnic
je nutně potřebuje. Jsou ve špatném stavu tak, jak jsme je zdědili po státním hospodaření,“ vysvětluje první náměstek hejtmana

Johann Georg Grasel
† 31. 1. 1818
Vídeň

Když se o někom řekne, že je grázl, nikdo nepochybuje, že jde o špatu, podšívku a vůbec pěkně
vykutáleného ptáčka. Jen málokdo ale asi ví, že je
to také skutečné jméno lupiče, loupežníka a vraha, který skončil na šibenici a po kterém nám zůstalo libozvučné slovo jako připomínka zločinecké kariéry rodáka z Vysočiny.
S justicí se malý Johann setkával vždy, narodil se
totiž v Nových Syrovicích u Moravských Budějovic v rodině soudního sluhy. Už ale v devíti le-
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 V červnu už tradičně kraj otevřel své dveře pro veřejnost.
Do nejvyšší soutěže postoupil jihlavský FC Vysočina.
Výprava 300 mladých sportovců
z Vysočiny přivezla z druhé olympiády dětí a mládeže v Brně sedm
zlatých, tři stříbrné a sedm bronzových medailí.
Na přehradě v Mostištích hejtman
vyhlásil stav nebezpečí.
 V červenci se na Vysočinu vrátila letadla L-39, která byla pryč půl
druhého roku kvůli opravám svého
letiště v Náměšti nad Oslavou.
 V srpnu kraj opět spolupořádal Mezinárodní festival Petra
Dvorského v Jaroměřicích.
Letní bouře poničila i střechu domova důchodců v Proseči, který
kraj zřizuje.
Na přehradě v Mostištích skončil
stav nebezpečí.
 V září v Jakubově oslavili titul
Vesnice roku. Na slavnosti dostal
cenu i Dušejov za vzorné vedení
kroniky, Havlíčkova Borová za vzorné vedení místní knihovny a za činnost mládeže, Pikárec za péči o zeleň a Jiřice za společenský život.
 V říjnu začala, za finanční
podpory kraje, stavba biatlonového areálu v Novém Městě na
Moravě.
Kraj prověřil součinnost integrovaného záchranného systému velkým cvičením Horizont 2005. Námětem byl teroristický útok.
 V listopadu odešel do Prahy

náměstek hejtmana František Dohnal (KDU-ČSL). Stal se prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. V radě jej nahradil stranický
kolega Miroslav Houška.
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 V prosinci zvítězil na mistrovství světa ve sprint kvadriatlonu v Kanadě ředitel základní školy Petr Mejzlík z Třebíče. Blahopřál
mu i náměstek hejtmana Pavel
Hájek (ODS).

Kraj uspořádal pro veřejnost oslavu Barevné Vánoce.
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 V květnu přijel na návště-

vu francouzský velvyslanec Joël
De Zorzi. Povídal si i s radním
pro dopravu Václavem Kodetem
(KDU-ČSL) o problémech s kamionovou dopravou a o tom, jak
je řešit.

tech skončil ve vězení pro krádeže. Možná pro- se Grasel raději uchýlil do armády. Dezertoval ale,
tentokrát opravdu, po několika týdnech.
to, že otec o zaměstnání přišel a rodina žila
Pak už jeho kariéra nabrala rychlý kov bídě. Ostatně loupežničil i se svým otnec. Vysoká odměna na jeho dopacem, a to hned, jak se z vězení vrádení, milenka jako návnada a zatil. Zločinecká dráha pokračovala až
tčení 19. listopadu 1815 v rakousdo dalšího zatčení v roce 1812. Joké vsi Martersdorf.
hann Grasel ale pod falešným jméProces byl velký a dlouhý a skončil
nem uprchnul. Další útěk se mu poabsolutním trestem. Johann Grasel
dařil o rok později, to se vydával za
a
jeho banda byli popraveni oběševojenského zběha. Za další dva roním ve Vídni 31. ledna 1818. Popraky mu na loupežnickém kontě navě přihlíželo na 60.000 lidí.
rostlo přes sedmdesát zločinů, na jižní Moravě, v jižních Čechách i v RakousInformace jsou převzaté z publikace Luku a k loupežím přibyly i vraždy.
boše Göbla Osobnosti Vysočiny, vydané za
Smyčka kolem loupežníka se ale stahovala, a tak podpory Fondu Vysočiny.

V našem kraji se také zastavili cyklisté Lucie Kovaříková
a Michal Jon, kteří za pět let objeli na kolech celý svět. K jejich vysočinské etapě se přidal i radní Jiří Vondráček (KDU-ČSL).

Největší část oprav hráze přehrady v Mostištích úspěšně skončila.

Ve městě
(1.tajenka)
je zavedena
(2.tajenka).
Krajští radní dali hradu Pernštejn
rychlou dotaci 200.000 korun na
odstranění prvních škod po požáru. I přes to, že hrad od ledna patří jižní Moravě.

Seznam všech nutných oprav,
včetně všech doplňujících dat
a kritérií nenosí radní jen v hlavě, ale program, vyvinutý krajskými informatiky, jej umí objektivně seřadit. Takových zásahů je
totiž už nyní na seznamu více než
500 a budou se provádět několik
let. „Počítač nám pomůže vyhodnotit nejen to, co udělat nejdříve
a s čím počkat, umí nám také napovědět, jak může silnice, na kterou se třeba několik let nedostane, za tu dobu vypadat. To všechno hraje při rozhodování svoji roli,“ dodal Václav Kodet.

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE
* 4. 4. 1790
Nové Syrovice

 V dubnu oslavil třetí narozeniny Fond Vysočiny. Projekt, který pomáhá všestrannému rozvoji kraje a který nemá nikde v republice obdoby. Na narozeninovém dortu sfouknul svíčku radní
Jaroslav Hulák (KDU-ČSL).

Václav Kodet (KDU-ČSL). Další peníze půjdou na nové silnice.
Na ty má kraj připravených 244
milionů, počítá ale s tím, že získá evropské dotace za 350 milionů korun.
„Bez peněz z Bruselu by to ani
nešlo. Nové silniční úseky jsou
tak drahé, že na to krajský rozpočet nestačí,“ řekl Kodet. Le-

tos by tak měly pokračovat práce
na kaskádě silničních staveb mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím,
které vylepšují spojení Třebíčska s dálnicí D1. Evropská dotace pomůže také při rekonstrukci
strategické křižovatky v Moravských Budějovicích, či silničního napojení havlíčkobrodské průmyslové zóny.
„Kam se na Vysočině podíváte,
tam silnice volají po penězích,“
doplnil Václav Kodet. Při rozhodování, která z oprav a investic
nepočká, pomůže krajským politikům také počítačový program.

PSALI JSME LONI
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Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do 18. února. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla: Královské město Jemnice roku 1227 Přemysl I. Otakar opevnil a udělal z něj
pevnost proti Rakousům. Původně
zde stál knížecí dvorec a rotunda
s okrouhlou věží zřejmě z XII. stol.,
ten byl přestavěn na hrad a později
na zámek. Ve středověku se zde těžilo zlato.
Výherci z minulého čísla I. Ráslová,
Vepříkov, R. Válek, Telč a J. Bradáčová, Velké Meziříčí získali psací
soupravu, speciální poznámkový
blok a turistickou mapu Vysočiny.

SP ORT

Kraj Vysočina
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Kateřina Neumannová nasadila zlaté lyže
Naše reprezentanty hnal do cíle dvacetitisícový kotel domácích fanoušků ■ Bauerovi unikla Zlatá lyže o necelých devět vteřin
Nové Město na Moravě • Už po osmašedesáté se v Novém Městě na Moravě jela Zlatá
lyže. Vítězem hlavního závodu na 15 km volnou technikou se stal Francouz Vincent Vittoz. Prakticky celý závod sváděl souboj s naším reprezentantem Lukášem Bauerem, kterému vítězství uteklo o 8,5 vteřiny. Naopak s velkým náskokem zvítězila v ženské volné
desítce Kateřina Neumannová.
Za ní skončila Ruska Julie Čepalovová a třetí doběhla Ukrajinka Valentina Ševčenková. V závěru si už mohla Kateřina vychutnávat ovace 25 tisíc fanoušků,
kteří okolo trati znovu vytvořili bouřící kotel. Před ní se v tra-

diční bouřlivé atmosféře doslova rval o zlato také Lukáš Bauer.
„Je jen škoda, že se mi nepodařilo napodobit Kateřinu Neumannovou. Byl by to super výsledek,
kdyby byli v jeden den dva Češi
na nejvyšším stupínku,“ prohlásil

Hejtman Miloš Vystrčil dodával Kateřině Neumannové energii pravou jeřabinkou.

po závodě vítěz Zlaté lyže z roku
2003. Vynikající umístění si v závodě vybojoval další z českých
reprezentantů Milan Šperl, který
zaostal za vítězem 1:04,5 vteřiny
a skončil na 9. místě, a aby toho
nebylo málo, Jiří Magál doběhl

šestnáctý. Dušan Kožíšek, který
se vybičoval k vynikajícímu výsledku při sprintech skončil 39.
a Aleš Razym 40. V závodech se
bohužel nepředstavil žďárský rodák Martin Koukal, jehož vyřadilo nachlazení.

Finančně podpořil 68. ročník E.On Zlaté
lyže také kraj Vysočina. Mezi čestnými
hosty při pátečních sprintech držel palce našim reprezentantům hejtman Miloš
Vystrčil. Zlatou lyži pak označil za jednu
z nejvýznamnějších sportovních událostí na Vysočině a v celé republice, a utvrdil novoměstské pořadatele, že kraj bude i nadále podporovat rozvoj lyžařského areálu v Novém Městě. V současné
době se například kraj podílí na stavbě biatlonového stadionu. Právě v biatlonu vidí Sportovní klub lyžování budoucnost. Tento divácky velice atraktivní sport si získává stále větší popularitu.
Nový biatlonový areál by měl projít první zatěžkávací zkouškou v roce 2007. Na
tento termín je v Novém Městě ohlášený Evropský pohár v biatlonu. Světový
biatlonový pohár by se na Vysočině mohl jet v roce 2010.

Krajský radní Ivo Rohovský s napětím očekává příjezd závodníků do cíle.

Dětské hry začaly pro naše barvy skvěle
Hradec Králové/Vysočina • Ziskem tří medailí začalo pro šestašedesátičlennou výpravu z Vysočiny
klání II. Zimní olympiády dětí a mládeže v Královehradeckém kraji.

Výpravu sportovců z Vysočiny vedl Josef Augusta. Foto: archiv kraje

O dvě bronzové medaile se v běhu na dva kilometry volnou technikou mladších žáků a žákyň postarali Karolína Ostřejšová a Jakub Švanda. Jakubovi uteklo zlato o pouhé 2,6 vteřiny. O stříbro se
ve stejné disciplíně postarala Adéla Gregorová se ztrátou 3,8 vteřiny
na první místo.
Hry začaly v sobotu 21. ledna
slavnostním ceremoniálem. Naše reprezentanty přivedl na stadion vysočinský rodák, hokejista Josef Augusta. Sportovní svátek probíhal zejména v Krkonoších, dru-

hý den her přišla z hor další skvělá
zpráva – opět tři medaile pro lyžaře z našeho kraje. O zlatou se
postarala Adéla Gregorová, která v čase 10:17,1 zdolala dvoukilometrovou trať klasickou běžeckou technikou. Na druhém místě
se ve stejném závodě umístila Karolína Ostřejšová – šest vteřin za
vítězkou. Na stejné trati, ale mezi mladšími žáky přidal další stříbro Jakub Švanda, který trať zdolal
v čase 9:47,6. Kompletní výsledky olympiády přineseme v příštím
čísle měsíčníku Kraj Vysočina.

Hynek Kura v cíli závodu na tři kilometry klasicky na čtvrtém místě.
Foto: archiv kraje

Olympionici
z našeho kraje

Kaštan: Dakar jedu hlavně za Vysočinu

Vysočina, Turín • Vysočina má
na ZOH v Turíně čtyřnásobné
zastoupení.
Martina Sáblíková – připravuje se se skupinou rychlobruslařů
ze Svratky pod vedením trenéra
Petra Nováka. Je držitelkou českého rekordu na trati 3000 metrů.
Irena Česneková – biatlonistka, rodačka z Třebíče závodí za
SKP Jablonec. K jejím největším úspěchům patří druhé místo na Mistrovství Evropy v Polském Zakopaném.
Martin Koukal – s lyžováním začínal ve Žďáře nad Sázavou, v současné době nastupuje
v barvách SKP Jablonex Jablonec nad Nisou. K jeho největším
úspěchům patří titul mistra světa
na 50 kilometrů volně ze světového šampionátu ve Val di Fieme v roce 2003.
Martin Erat – třebíčský hokejový útočník celku Nashville Predators. Trenéři národního týmu
brali ohled při jeho nominaci na
ZOH především na jeho bojovnost a zarputilost.

Velké Meziříčí, Dakar • Účastníci letošního Dakaru museli zdolat
9043 kilometrů, než se mohli kochat výhledem na Růžové jezero
nedaleko hlavního města Senegalu v cíli náročné pouští soutěže.
Na cílové rampě stál letos už po páté také velkomeziříčký závodník Ivo Kaštan.
Jeho působení na dakarské rallye je o to
cennější, že získal hned dvě trofeje. Ve
své kategorii vybojoval celkovou třicátou
příčku a domů do Velkého Meziříčí doveze dvě nádherné trofeje. Jednu za druhou
příčku v kategorii jezdců bez asistence
a druhou v kategorii produkčních motocyklů do 450 ccm.
Cílovou rampu pak přejížděl na
své mo-

torce s tradičním doutníkem a vlajkou
svého rodného kraje Vysočiny. Krátce po
dojezdu prohlásil, že by se domů nejradši vrátil zpátky na motorce. „Můžete si
to vykládat tak, že se bojím létat anebo
že já i motorka jsme v tak dobrém stavu,
že bychom si troufli na zpáteční cestu,“
komentoval závodník svoje prohlášení.
Během náročné soutěže podle něj nastala spousta krizových, ale i dobrých okamžiků, kvůli kterým se na Dakar jezdí.
„Někdy bloudíte po chybné navigaci, nevyhnete se také pádům, ale pak se vám
podaří dobře přejet duny nebo zajet dobrý výsledek v etapě a v tu chvíli si uvědomíte, že kvůli tomu jste sem přeci přijel. Z toho mám vždycky dobrý pocit,“
prohlásil Kaštan. „Letošní Dakar jsem si
opravdu užíval, motorka fungovala bez
problémů a mně se také vyhnula vážnější zranění,“ pochvaloval si sedminásobný účastník nejtěžšího etapového závodu.
Ivo Kaštan byl jedním ze dvou českých
závodníků, který letošní rallye dokončil.
V kategorii kamiónů se to ještě podařilo
Martinu Macíkovi.

Vlajka Vysočiny dorazila spolu s Ivo Kaštanem k Růžovému jezeru. Foto: Vierka Kaštanová

Ivo Kaštan po závodu měsíčníku Kraj Vysočina řekl: „Chci zdůraznit, že jsem cítil, že v náročném pouštním závodě reprezentuji zejména Vysočinu. Hodně si cením morální podpory, které
si mi dostalo od vedení kraje. Velmi si vážím normálního lidského přístupu regionální samosprávy. Jsem obyvatel Vysočiny a jsem na to pyšný.“
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