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STALO SE

Památky krajům

Rok u hasičů

Zlatý Ámos

Regiony se shodly,
že mohou převzít od
státu správu kulturních
památek. Požadují ale
peníze.
strana 3

Jaký byl loňský rok
z pohledu záchranářů?
Vzpomínají hlavně na
vydatné letní přívalové
deště.
strana 6

Nejoblíbenější učitelkou
Vysočiny je Ivana
Krumplová. Vyhrála
první krajské kolo velké
ankety.
strana 6

Vysočinu zavalily haldy sněhu
Proti mokrým tunám jsou lidé většinou bezmocní ■ V ohrožení jsou hlavně velké ploché střechy na halách
Vysočina – Desítky poškozených, nebo úplně
zničených střech, milionové škody a dokonce
i jedna lidská oběť. To je bilance nebývalého
únorového sněžení na Vysočině.

MYSLIVCI SČÍTALI ZVĚŘ
Vysočina • Právě v těchto dnech
myslivci na Vysočině zpracovávají údaje o počtu zvěře v kraji. Ve
dvou únorových dnech ve svých
honitbách zvířata sčítali, nyní kraj
čísla sbírá a v květnu už budou výsledky k dispozici.
„Sčítání zvěře není samoúčelné.
Jeho výsledky jsou jedním z hlavních podkladů takzvaného plánu
mysliveckého hospodaření a ten je
zase důležitý pro správné zacházení s naší přírodou,“ vysvětlil krajský radní pro zemědělství Ivo Rohovský (ODS). Sčítání zvěře probíhá každý rok, vždy v předjaří.

Kraj už od začátku roku apeluje je ale nejvíce zaměstnávaly právě
na všechny majitele objektů, aby likvidace havárií. Asi nejvážnějstřechy kontrolovali a s maximál- ším případem bylo zřícení nového
ní opatrností se pokusili sníh ze zimního stadionu v Humpolci. Na
střech, převisy a rampouchy od- místo přijel i ředitel krajských hastraňovat.
sičů Drahoslav
Ředitelka krajRyba a krajský
www.snihnastrese.cz
ského úřadu nahejtman Miloš
psala všem staVystrčil (ODS).
vebním úřadům na Vysočině dopis Ten svolal krizový štáb kraje. Přís upozorněním na problém velkého činami havárie se dnes zabývá
zatížení zejména plochých střech. i policie a místní lidé vypsali vePodobně informovaly jednotlivé řejnou sbírku na obnovu svého
odbory krajského úřadu příspěvko- sportoviště. Krajští radní navrhli
vé organizace kraje, například ško- zastupitelstvu, aby kraj na obnovu
ly, ústavy sociální péče a podobně. přispěl jedním milionem korun.
Plné ruce práce měli také hasi- Kromě toho kraj také obcím, kteči. Ti denně vyjížděli k veřejným ré využijí služeb statika, tyto službudovám a provozovnám. Kromě by uhradí. Zároveň jim poskytnul
preventivního odstraňování sněhu seznam dosažitelných odborníků.

AKTUÁLNĚ S RADNÍ

T

aké nedávné únorové krajské zastupitelstvo rozhodovalo o dalším rozdělení téměř šesti desítek milionů korun z evropských peněz v rámci grantových schémat SROPu. Více než 26 milionů korun obdrží drobní, malí a střední podnikatelé a to v těch oblastech kraje, kde je největší nezaměstnanost, jako je Třebíčsko, Náměšťsko, Moravskobudějovicko, Telčsko, Novoměstsko a Bystřicko.

Co dělat při extrémním
množství sněhu:
Majitelé soukromých objektů by
měli
– zabezpečit kontroly především rovných střešních konstrukcí, zvenku
i zevnitř, například z půdy
– odstraňovat převisy, rampouchy,
jež hrozí pádem, místo zabezpečit výstražnými cedulemi a zamezit vstupu do nebezpečné zóny
Provozovatelé veřejných objektů
by také měli ihned kontaktovat
zřizovatele

V době, kdy se začal hroutit zimní stadion v Humpolci, na ledě zrovna trénovalo téměř 40 malých hokejistů a krasobruslařek. Trenér Zdeněk Pipek (na snímku) děti ven doslova vynosil. Foto: Luboš Pavlíček

Cestáři počítají, kolik stála letošní zima
Vysočina • Letošní
extrémní zima dává
zabrat nejen cestářům,
ale zejména jejich
rozpočtům.

Za peníze, které obdrží z tohoto programu, si přistaví nebo opraví prostory na podnikání, nakoupí nové technologie, rozšíří výrobu a musí
za to zřídit a minimálně pět let udržet 84 pracovních míst. To už je taková střední fabrika, ale tato pracovní místa jsou rozptýlená v obcích
a městech v našem kraji a lidé tudíž nemusí dojíždět do desítek kilometrů vzdáleného centra. Také se daleko hůře propouští zaměstnanec,
který bydlí v sousedství, než anonymní pracovník nadnárodní firmy,
která se po vyčerpání miliardových státních pobídek stěhuje někam na
východ za levnější pracovní silou.
Jsem svým způsobem ráda, že nemusíme shánět investory na stohektarové průmyslové zóny, že i na
Třebíčsku začíná svítat na lepší časy s investicemi místních firem. Naštěstí nic nenasvědčuje tomu, že naše
největší regionální firma, jihlavský
BOSCH, bude
následovat osud brněnského Flextronicsu nebo
hranické továrny Philips. Naopak, rozšiřuje výrobu,
má enormní zájem o vysoce kvalifikované pracovníky a velmi aktivně se zapojuje do života města i regionu. Vypadá to, že zatím jsme měli
štěstí na zahraniční investory, ale neradostné
zprávy z jiných míst naší republiky nás nabádají k opatranosti a považování si těch našich,
i nejmenších firem, které
dávají práci
našim lidem.
Marie Černá
náměstkyně
hejtmana pro
regionální rozvoj

„V současné době čekáme na porovnání letošních plateb za posyp,
naftu i mzdy s platbami z předchozích let. Troufám si odhadnout, že to nebude nijak radostné,“ říká první náměstek hejtmana Václav Kodet (KDU-ČSL)
s tím, že v neutěšeném stavu bu-

de po zimě také řada krajských
silnic. „Až roztaje sníh, asi se objeví velké výtluky a spousta děr,“
doplnil náměstek.
Pokud se odhady kraje splní, vidí Kodet alespoň částečné řešení
při rozdělování přebytku hospodaření z loňského roku. „Nemyslím si, že některé požadavky cestářů na navýšení peněz jsou neoprávněné. Naopak, budu se snažit, abychom peníze na rychlé
opravy po zimě našli i mimo jejich běžné rozpočty,“ říká Václav
Kodet.

Kraj se připravuje na rychlé tání
Vysočina • Do konce února napadlo na
Vysočině tolik sněhu, že při jeho tání hrozí
velké nebezpečí povodní. Kraj proto vyzývá
všechny obyvatele k maximální opatrnosti.
Podle údajů od meteorologů byly v únoru zásoby vody ve sněhové pokrývce až na 80 procentech
historických maxim. „To znamená, že zejména lidé, kteří žijí v záplavových oblastech, by měli odklidit veškerý materiál, který by
velká voda mohla spláchnout. Zároveň pak učinit všechna opatření
k ochraně svého majetku a životů,“ říká tajemník krajské povodňové komise Jaroslav Mikyna.
O předposledním únorovém víkendu podnik Povodí Moravy zanoviny jsou součástí projektu

čal odstraňovat led z řeky Svratky v Unčíně a Dalečíně na Žďársku a z řeky Oslavy na Náměšťsku. Zejména ledové kry bývají
při rychlém tání nejčastější příčinou ucpání koryta řeky a následné povodně. Unčín patří k obcím,
které mají s takovou velkou vodou zkušenost téměř každý rok.
Obce mohou na odstranění povodňových škod získat od kraje
peníze. Dotace přitom může dosáhnout až poloviny nákladů.
(pokračování na straně 3)

www.ceskydomov.cz

Led na Svratce v Unčíně byl letos v únoru mimořádně silný.
Foto: Luboš Pavlíček
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S opravami poničených silnic
může vypomoci Evropská unie

Školy čekají postupné změny

Vysočina • Silnice druhých tříd
mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím, Pavlíkovem a Vilémovicemi a most v Jaroměřicích se
v příštích letech dočkají celkové
opravy. Kraj na tyto stavby počítá s penězi z Bruselu.
Evropská dotace může zaplatit
až tři čtvrtiny nákladů. Kraj tedy podává žádost do Společného regionálního operačního programu. Zastupitelstvo na svém
únorovém zasedání schválilo uvolnění desítek milionů ko-

Vzdělávat se mají nejen děti, ale celý život i dospělí a průběžně také samotní učitelé

run na spolufinancování oprav.
„Vycházeli jsme jednak ze samotné potřebnosti, tedy z toho,
zda jsou ty celkové rekonstrukce potřebné. Druhým kritériem
bylo, zda takové projekty mají
šanci uspět, zda splňují všechna potřebná kritéria, která evropská pravidla vyžadují,“ zdůvodnil výběr náměstek hejtmana pro dopravu Václav Kodet
(KDU-ČSL). Pokud kraj se žádostí uspěje, mohou být práce
hotovy do roku 2008.

Neziskovky nejsou bez příjmů,
na provoz mají rychlou zálohu
Vysočina • Krajské zastupitelstvo rozhodlo o tom, že neziskové organizace, které se starají
o seniory a zdravotně postižené,
dostanou třicetiprocentní zálohy na dotaci z ministerstva práce
a sociálních věcí.
Tuto dotaci totiž přerozděluje
kraj. Právě v těchto dnech se ale
s ministerstvem domlouvá na její výši, protože loni se mu podařilo v takzvaném námitkovém řízení částku navýšit. Letos ministerstvo toto navýšení nevzalo v úvahu. Krajský radní pro sociální
věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL)

tedy vede o peníze pro neziskovky s ministerstvem debatu.
Aby do jejího skončení nezůstaly organizace bez peněz, zastupitelé rozhodli, že jim vyplatí zálohy. Tím se docílí třináctiprocentního navýšení oproti loňskému
roku. „Po stanovení konečné výše dotace ministerstvem připraví
krajský odbor sociálních věcí definitivní návrh na její přerozdělení. Návrh pak projedná zastupitelstvo. Tento postup ještě otevírá
prostor pro zvýšení dotací v odůvodněných případech,“ říká Jiří
Vondráček.

Vysočina • Lidé v kraji
by měli mít v budoucnu
usnadněný přístup ke
vzdělání s tím, že kraj
bude podporovat ve
velké míře i vzdělávání
dospělých. Znamená to
nové bakalářské obory,
vysoké školství a rozvoj
krátkodobých kurzů
pro dospělé. Vyplývá
to z aktuální verze
dlouhodobého záměru
rozvoje školství, kterou
se v únoru zabývali
krajští radní.

Dlouhodobý záměr rozvoje
školství je výhled na několik let
dopředu. Vychází nejen z aktuVzdělávání je celoživotní proces, který začíná symbolickým zápisem do první třídy. Foto: Luboš Pavlíček
álních potřeb trhu práce, ale také
například z demografického vý- derních postupů řízení škol. Tře- radní také hodnotili, jak se poda- okresních úřadů 150 škol a školvoje, tedy počtu dětí. Naposledy tím cílem je zvýšení efektivity. řilo splnit záměr dosavadní. By- ských zařízení. Nyní jich zřizuje
byl na Vysočině schválený v ro- Kromě nových, potřebných obo- li prý spokojeni. „V roce 2002 99. Snížení počtu škol bylo způce 2002, nyní se aktualizuje a do rů to znamená také lepší vybave- se nám třeba jevil jako důležitý sobeno především důslednou opkonce roku by měla být nová ver- ní škol. „Například vybavení po- vznik veřejné vysoké školy. V ro- timalizací probíhající v letech
ze hotová a schválená zastupitel- čítači a další výpočetní technikou ce 2004 zahájila činnost Vyso- 2003–2005. Menší střední škostvem.
se prudce zlepšuje. Do informač- ká škola polytechnická v Jihla- ly byly slučovány, vznikaly páZáměr bude mít tři základní cí- ních technologií kraj či stát ročně vě. V Třebíči začala působit sou- teřní, oborově zaměřené školy
le. Prvním je zvýšení vzdělání ve v posledních třech letech vložil kromá Západomoravská vyso- v daných regionech. Je to přípravšech věkových kategoriích. To řádově 20 milionů korun a napří- ká škola. Odloučená pracoviště va na demografický pokles žáků
znamená právě studium pro do- klad pořízení CNC strojů do pá- veřejných vysokých škol pracují přicházejících do středních škol
spělé a atraktivní obory pro děti. teřních strojírenských škol v kraji v Telči, Humpolci, Žďáře nad Sá- z devátých ročníků základních
Druhým cílem je zvyšování kva- v letech 2005 a 2006 bude stát 16 zavou, Světlé nad Sázavou a Ob- škol. Od roku 2008 do roku 2012
lity samotného studia. Toho hod- milionů,“ ilustruje postup krajská ratani,“ popisuje uplynulé období dojde k poklesu o jednu třetinu,
Vysočina • Dotace obcím na vo- dařil velmi dobře a skončil rok lá kraj dosáhnout nejen průběž- radní pro školství Martina Matěj- Matějková a dodává: „Prioritním z počtu 6300 na 4800 žáků v kadohospodářské stavby či ochra- s přebytkem. Dosud není hotové ným dovzděláváním pedagogů, ková (ODS).
úkolem bylo také zvýšení efekti- lendářním ročníku v kraji,“ řekla
nu jejich nemovitého majetku, celé závěrečné vyúčtování, ale ale také například zaváděním mo- Kromě schválení aktuální verze vity vzdělávání. Kraj převzal od Martina Matějková.
nebo úhrady probíhajících sta- reálný odhad zní, že přebytek
veb. Tak kraj využije část pře- dosáhne zhruba 150 milionů kobytku svého hospodaření z loň- run. Zastupitelé proto rozhodli,
ska. Rozhodlo o tom krajské za- že už nyní mohou část přebytku
stupitelstvo na svém únorovém využít a schválili rozdělení asi
zasedání. Kraj opět loni hospo- 21 milionů korun.
gramu a EU podpořila i vzdělá- Podobný kurz proběhl i v TřeLuka nad Jihlavou • Jak získat evropské peníze,
vací programy, které se tam kaž- bíči, Žďáru nad Sázavou, Havjak s nimi naložit a kde najít informace. To jsou
dý týden konají. Je dobré vidět líčkově Brodě a Pelhřimově. Nahlavní přínosy cyklu přednášek a seminářů, které na vlastní oči, jak peníze z Ev- vazovat postupně budou i kurzy
pro žadatele o dotace z evropských fondů připravil ropské unie pomáhají – na mís- o samotném sestavování žádostě staré nepotřebné budovy sto- tí, ekonomice projeků, právních
kraj v rámci rozsáhlého projektu Partnerství pro
jí nyní zrekonstruované, moder- otázkách a také o zpětné kontVysočina • Kraj by měl do budoucna koordi- Vysočinu.
ní vzdělávarole. „Kurnovat rozvoj cyklistiky na svém území. Pro
cí centrum
zy jsou bezobce bude pomocníkem při hledání peněz na První únorový víkend už pro- cím centru Erudito v Lukách nad a lidé ze ši- www.partnerstvi-vysocina.cz platné a jestavbu cyklistické infrastruktury a bude ta- běhl ve vzdělávacím centru Eru- Jihlavou, je pro potenciální bu- rokého okojich absolké dohlížet na to, aby se aktivity obcí a měst dito v Lukách nad Jihlavou prv- doucí žadatele o podporu z fon- lí zde mají možnost zdarma zvy- venti získají ty nejpodrobnější
na Vysočině navzájem doplňovaly. Vyplý- ní kurs, nazvaný Základy struk- dů EU inspirující. Centrum bylo šovat svoji kvalifikaci,“ vysvět- a nejaktuálnější informace,“ dová to z národní strategie rozvoje cyklistické turální a regionální politiky EU. vybudováno za finanční podpory lila náměstkyně hejtmana pro plnila Marie Černá. Veškeré indopravy, kterou se na svém únorovém jed- „To, že se toto naše první škole- Evropské unie v rámci Společné- regionální rozvoj Marie Černá formace kraj zveřejnil na adrese
ní uskutečnilo právě ve vzděláva- ho regionálního operačního pro- (ED-SNK).
nání zabývali krajští zastupitelé.
www.partnerstvi-vysocina.cz.
Strategii vypracovalo Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s odbornou veřejností. „Jednoduše řečeno to je plán, jak posílit cyklistiku
a zlepšovat podmínky pro její provozování,“ říká
náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie Černá (ED-SNK) a dodává: „Je dobře, že tako- Vysočina/Praha • Ministerstvo vnitra, řízené nevzala. Důvěru nezískal ani od- není definitivně uzavřena a v kažpovědný návrh s přijetím usnese- dém případě jsme pomoc potřevá strategie vzniká. Už jen proto, že například zaní počkat, věci vyjasnit, neukva- bovali a nejednalo se pouze o pobrání tomu, aby dva subjekty uskutečňovaly stej- lídrem kandidátky sociální demokracie na
povat se. Problémem protestují- moc právní. Nejde totiž o prodej
ný nápad.“
Vysočině Františkem Bublanem, pozastavilo cích zastupitelů nebyla okolnost, nepotřebného čtverečního metru
že by se nevyjadřovali dostateč- pozemku, jedná se o to, jestli se
usnesení krajského zastupitelstva Vysočiny
ně věcně nebo srozumitelně, ani nám podaří na Vysočině zachovat
to, že by jim navrhovatelé vzni- lékařskou péči v pěti krajských
o schválení zakladatelských listin a stanov
ku obchodních společností v ne- nemocnicích. A to se nám dosud
pěti akciových společností. Ty hodlá krajské mocnicích dostatečně neporozu- dařilo, i když nám nemocnice
Vysočina • Vydru lze v přírodě telné. Proto jsou přísně chráněny
měli. Problémem bylo, že koali- stát předal v tak žalostném stavu,
našeho kraje potkat stále častěji. a součástí ochrany je i státní náhra- zastupitelstvo zřídit za účelem provozování
ce se svoji vůli rozhodla prosa- že jsme je dva roky zachraňovali
Kromě jiného o tom svědčí i výše da škod. Podobná situace je i s kordit dřív, nežli bylo vůbec nějak před krachem. Teď, když se nám
náhrad škod, kterou každoročně morány. Kraj za tři roky zazname- zdravotní péče v pěti krajských nemocnicích. argumentováno,“ zdůvodnil roz- povedlo přivést je k normálnímu
rybářům vyplácí krajský úřad.
hodnutí levicové části zastupitel- fungování, práce nekončí.“
nal nárůst počtu žadatelů o úhradu
Zatímco v roce 2003 chtělo na- škod, způsobených těmito ptáky. „Neznamená to, že bychom vém režimu ve zdravotnictví, to stva Drahoslav Oulehla (KSČM) Také hejtman Miloš Vystrčil si
hradit škody, způsobené vydrou Zákon přitom stanoví, že se kom- ustali v naší práci. Pořád se sna- se ale levici do krámu moc neho- s tím, že analýzy a právní rozbo- nemyslí, že by dosavadní práce
na rybách, 15 žadatelů, v roce penzace vyplácí jen za škody na žíme, aby naše nemocnice v ka- dí a vůbec k němu nepřihlédla,“ ry už kraj přišly na velké peníze. kolem vzniku obchodních spo2004 jich už bylo 38 a loni dokon- rybách, způsobených v chovných tastrofálním systému, nastave- doplnil Hájek.
„Jen účty za rozbory a právní po- lečností byla zbytečná. „Nelíbí
ce 43. Kromě samotného návratu vodách, tedy například rybnících, ném státem, hospodařily co nej- Kraj se hodlá proti postupu mi- moc dosáhly do konce loňského se mi, jak se opozice v krajském
vydry do přírody může být příči- či sádkách, nikoliv ve vodách vol- lépe,“ reagoval na rozhodnutí mi- nisterstva bránit. „Podáme tak- roku na dva miliony korun a při- zastupitelstvu snaží situaci okonou takového nárůstu i fakt, že ry- ných. Na Vysočině loni kraj takto nisterstva náměstek hejtmana pro zvaný rozklad, což česky zname- tom tato drahá poučení nás mě- lo nemocnic neustále politizozdravotnictví Pavel Hájek (ODS). ná, že se odvoláme,“ popsal dal- la přesvědčit o opaku, než bylo vat. Pokud bude schválen kvalitbáři o možnosti vyplácení náhrad vyplatil 1,7 milionu korun.
„Je vcelku jedno, jestli budou ne- ší postup hejtman Miloš Vystrčil rozhodnuto dozorovým orgánem. ní zákon o neziskových nemocnivíce vědí. „Obojí je pozitivní. Námocnice akciovými společnost- (ODS).
vrat vydry do přírody je cílem jePlatili jsme něco, co pravda ne- cích, což však nelze říci o návrhu,
mi či neziskovými organizacemi.
jí ochrany. Vymizela totiž následbylo, zbytečně,“ doplnil Oulehla. předloženém v parlamentu levicí,
Zákon o neziskových zdravot- Levice je spokojená
kem negativního působení lidské
nevidím důvod, proč by naše nenických zařízeních, který ale teď Podnět ke správnímu řízení da- Poradenství bylo nutné
činnosti. A to, že se stát přihlámocnice nemohly fungovat jako
hrubou silou protlačuje levice, je li ministerstvu vnitra zastupite- To ale náměstek Hájek odmítá: neziskové organizace. Je dobré si
sil k odpovědnosti za škody, ktenatolik špatný, že by naše nemoc- lé za ČSSD a KSČM. Ti jsou na- „Přesněji řečeno jsme dosud za- přitom zároveň uvědomit, že kdyrá vydra způsobí, je jen logickou
nice zničil. Přitom stále upozor- opak s rozhodnutím pražských platili asi 37.000 korun a ne dva by se tak stalo, zkušenosti a posoučástí její ochrany,“ vysvětlila
ňujeme, že například pan posla- úředníků spokojeni. „Ani pou- miliony, další úhrady za provede- znatky, které už jsme při dosavadMartina Kratochvílová z krajskénec Říha z KDU-ČSL má připra- kaz na zjevný rozpor navržené- nou práci jsou v jednání. Nepla- ní práci získali, částečně zúročího odboru životního prostředí.
vený normální zákon o nezisko- ho usnesení se zákonem většina tili jsme však zbytečně. Celá věc me,“ reagoval Miloš Vystrčil.
Vydry jsou v přírodě nenahradi-

Na dobrém hospodaření kraje
vydělají nejenom malé vesnice

Kurzy ukážou, jak získat peníze z Evropy

Cyklistika není jen rekreací,
kolo
může nahradit auta

Ministerstvo zastavilo přeměnu nemocnic

Rybáři získali platby za škodu,
kterou způsobí chráněné vydry
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Kraj se připravuje na rychlé
jarní tání a možné povodně
(pokračování ze strany 1)

Loni takto kraj přispěl devíti obcím celkovou částkou přes
půl druhého milionu korun. Letos už dotaci získala Červená Řečice a Želiv. Na preventivní protipovodňová opatření kraj žádné
peníze od státu nedostává, i když
se potřebné náklady odhadují na
stovky milionů. Dotaci poskytuje
ministerstvo zemědělství správ-

AK T UA L IT Y / TÉ MA

Kraj Vysočina

cům vodních toků. Kraj přesto
našel ve svém rozpočtu peníze na
pořízení studie ochrany před povodněmi pro celé území Vysočiny a zároveň podobné studie dotuje obcím. „První peníze pro
první dva žadatele schválilo zastupitelstvo letos v únoru. Dotaci
na studii protipovodňových opatření získal Havlíčkův Brod a Maleč,“ připomněl Jaroslav Mikyna.
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ZÁSOBA VODY VE SNĚHU NAD VYBRANÝMI VODNÍMI NÁDRŽEMI
(V MILIONECH m3)
k 14. 3. 2005

k 13. 2. 2006

Vír

67,4

76,5

Vír-Brno

111,7

99,5

Vranov

106,5

192,8

Mostiště

25,2

28,1

Dalešice

86,7

113,5

Křetínka

13,8

15,2
Zdroj dat: ČHMÚ, pobočka Brno

Stará skládka ohrožuje vodu
K odstranění jedné z nejnebezpečnějších zátěží Vysočiny se přihlásila Dolní Cerekev

Dolní Cerekev • Už letos mohou začít
první práce na odstraňování jedné
z největších starých ekologických zátěží
v našem kraji, skládky průmyslového
odpadu u obce Nový Rychnov.
Obec Dolní Cerekev se stala investorem a zároveň i žadatelem
o peníze z Bruselu. Pokud peníze
přijdou podle plánu, začnou práce už na jaře a skončí během dvou
let. Skládka průmyslového odpadu vznikla v prostoru bývalého žulového lomu v 70. letech minulého století. Obsahuje ropné látky,
galvanické kaly a podobný odpad,
který se může stát velmi nebezpečným pro podzemní vodu. Ohrožuje zejména zdroje pitné vody právě
pro Dolní Cerekev.
Sanace skládky bude spočívat zejména v odtěžení uložených odpa-

dů z tělesa skládky, jejich odvozu
k bezpečnému zneškodnění a čištění podzemních vod.
Cena veškerých prací se odhaduje na 50 milionů korun. Dolní Cerekev požádala Státní fond životního prostředí o dotaci z operačního
programu Infrastruktura. S financováním pomůže i kraj. „Zastupitelstvo odsouhlasilo, že dofinancuje sanaci až 20 procenty celkových
nákladů. Kraj zároveň zaplatil
všechny náklady na přípravné práce, tedy zejména projekt,“ popsal
pomoc kraje radní pro vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS).

Skládka vypadá na první pohled jako přívětivá louka u lesa. Pod slabou vrstvou zeminy ale tiká časovaná bomba. Prudké jedy prosákly do spodních vod,
ohrožují tak vodu pitnou. Montáž: redakce

Kraje mají zákon k nemocnicím Stát začíná mít problémy
Vysočina/Praha • Kraje předloží senátorům
svůj pozměňovací návrh zákona o neziskových
nemocnicích. Zároveň připraví pro Poslaneckou
sněmovnu návrh celého zákona. Na únorovém
zasedání se na tom shodla Rada Asociace krajů ČR.

jen nemocnice, ale například také ústavy sociální péče, školy, nebo záchranná služba. „Vycházíme
zde z dobře propracovaného návrhu z dílny KDU-ČSL. Podstatou zákona je to, že organizace budou v případě, že vytvoří zisk, tenSenátoři budou v březnu projed- tem řízené nemocnice potácely na to zisk pak vracet do svého hosnávat zákon o neziskových nemoc- pokraji krachu a stát je pak předal podaření. Zároveň ale necháváme
nicích, který ve sněmovně odhlaso- krajům. A to reálně hrozí,“ vysvět- ekonomickou zodpovědnost na savali poslanci KSČM
motných zařízeních
a ČSSD. Pozměňo- Hájek: Zavádíme standardní evropská pravidla s povinnostmi vypivací návrh krajů se
sovat výběrová řízebude týkat hlavně těch pasáží zá- lil náměstek hejtmana pro zdra- ní na zakázky a možnostmi uchákona, podle kterých budou nezis- votnictví Pavel Hájek (ODS). No- zet se o evropské peníze. Zavádíme
kové nemocnice v podstatě řízeny vý návrh zákona o neziskových ne- standardní evropská pravidla bez
ministerstvem, odpovědnost za je- mocnicích, který kraje připravují divokých experimentů s nějakými
jich hospodaření ale ponesou kraje. pro sněmovnu, pak bude celou pro- seznamy a černými listinami, kte„Nechceme, aby se opakovala situ- blematiku řešit komplexně. Pod- ré levicí prosazovaný návrh zákona
ace před rokem 2003, kdy se stá- le něj by měly dobře pracovat ne- provází,“ doplnil Pavel Hájek.

s ochranou památek
Vysočina/Česká republika •
Kraje jsou ochotné převzít od státu správu památek. Požadují ale,
aby na jejich obnovu a údržbu
měly dostatek peněz z daňových
příjmů. Vyplynulo to z jednání
komise pro kulturu a památkovou
péči Rady Asociace krajů ČR.
Komise konstatovala, že stav
mnoha národních kulturních památek ve správě státu se v poslední době zhoršil. „Stát v ochraně
kulturních památek jako správce selhává a není schopen zajistit
dostatek finančních prostředků
na jejich obnovu a údržbu. Kulturní památky mají významnou
roli v rozvoji krajů a obcí v ob-

lasti cestovního ruchu, zaměstnanosti i celkového kulturního
rozvoje území. Proto (asociace)
pokládá za významnou prioritu, aby kulturní památky byly co
nejdříve opraveny a otevřeny veřejnosti,“ stojí v jejím oficiálním
prohlášení. Podle krajské radní
pro kulturu Martiny Matějkové
(ODS) je podmínkou pro převzetí památek změna v rozpočtovém
určení daní. „Není možné, aby se
stát zbavil památek, ale peníze
na jejich financování si nechal.
Už jsme to několikrát zažili, například nám stát takto předal školy či nemocnice,“ vysvětlila Matějková.

ROZHOVOR MĚSÍCE

Vrzáček: Mým koníčkem zůstává fotbal
Vysočina • Kraj má svého zástupce ve vedení Českomorav- Důkazem vašeho úspěšného působení v kraji je i vaše znoského fotbalového svazu (ČMSF). Ve výkonném výboru orga- vuzvolení do čela Krajského fotbalového svazu Vysočina na
nizace je dlouholetý fotbalový funkcionář a rozhodčí Miro- další čtyřleté volební období. Takže cítíte kraj jako jednotslav Vrzáček z Jihlavy. Jeho úspěch je bez nadsázky ojedinělý. ný, žádné například česko-moravské rozpory nevnímáte?
Nejen proto, že je tomu tak poprvé v historii. Vždyť svého zá- „Fotbal je jeden a nějaké česko–moravské rozmíšky nesnáším.
stupce ve výkonném výboru nemá například ani fotbalově vel- Je to nesmysl. A slyším o nich málokdy. Někdy se ozývají nějami silné Ostravsko. Pro Miroslava Vrzáčka, šedesátiletého za- cí fanoušci, ale ani to nebývá vážné, spíše se to bere s humorem. Z pozice krajskéměstnance konstrukčního výboru se snažíme
ho vývoje a.s. Motorpal,
Fotbal je jeden a nějaké českomoravské rozmíšky
myslet na všechny okreje to zároveň nečekané,
nesnáším. Je to nesmysl. A slyším o nich málokdy. sy, i místa svých aktivů
ale zasloužené vyvrcholení jeho dlouhé funkciNěkdy se ozývají nějací fanoušci, ale ani to nebývá střídáme. Máme i model rovnoměrné pomoonářské kariéry. Ostatvážné, spíše se to bere s humorem.
ci mužstvům v nejnižně je na celé Vysočině
ších článcích – napřípro všechny lidi očarované kouzelným míčem velmi známou a oblíbenou osobou. Za- klad v akci Zelený trávník – příspěvku na zatravnění hřišť. Už
jsme pomohli hřištím v každém okresu a cyklicky v tom chcečalo to v Kozlově u Jihlavy.
me pokračovat na celé Vysočině.“
Jaké byly vaše začátky s fotbalem?
„Jsem vesnický kluk z Kozlova u Velkého Beranova. Za mého Jak vnímáte své zvolení do funkce ve vrcholném orgádětství jsme všichni na vsi kopali do balónu a v zimě proháněli nu ČMFS?
na rybníku puk. Ale opravdu vážně jsem s fotbalem aktivně za- „Jsem tomu velmi rád, ale ne jen kvůli své osobě, beru to jačal až na vojně v Litoměřicích, za něž jsem hrál celé dva roky. ko výhodu z pozice zástupce kraje Vysočina ve vrcholném fotPo návratu jsem přišel do tehdejšího Spartaku Jihlava, za nějž balovém orgánu.“
Jaká je atmosféra v nově zvoleném výkonném výboru
jsem kopal do svých 38 roků.“
Na aktivní fotbal u vás přirozeně navazovala práce funk- ČMFS?
„Připomněl bych, že z 13 členů výkonného výboru je nás tam 8
cionáře?
„Jistě, ve Spartaku jsem prošel všemi funkcemi až po předse- nových, takže není pravdou, že je vše při starém, jak se to nědu oddílu. A tak to pokračovalo dál – dělal jsem pak i okresní- kdy v médiích prezentuje. Se změnami souvisí i nově formovaho předsedu, člena výkonného výboru Krajské fotbalové župy ná náplň práce a personální obsazení komisí, kterých pracuje
v Brně, předsedu Krajského fotbalového svazu Vysočina, člena celkem sedmnáct – to nám zabralo hodně času při prvních zařídící komise na Moravě a na podzim roku 2005 jsem byl zvo- sedáních. Musím říci, že mám zatím dobrý pocit z dělné práce,
len za okresy a kraje Moravy členem výkonného výboru Česko- necítím žádné osobní a skupinové zájmy.“
A co příprava na mistrovství světa?
moravského fotbalového svazu.“
„Je nyní naším prvořadým úkolem. Musíme připravit co nejNa co jste ve svém působení ve fotbale zvlášť pyšný?
„No, pyšný… Radost mám z toho, jak se nám povedlo zvládnout lepší podmínky národnímu mužstvu jako základní předpoklad
přechod do nového kraje Vysočina. Rok před jeho vznikem jsem pro možný úspěch, věnujeme se tomu průběžně. Vždyť případbyl se skupinou dalších kolegů pověřen ČMFS přípravou struktu- ný úspěch znamená nejen radost a pýchu na národní tým, ale ve
ry soutěží nového kraje – ze tří původních krajů to bylo dost ob- svém pragmatickém dopadu taky třeba nějaké peníze i pro místtížné. Teď po pěti letech mohu říci, že vše funguje. Stále je sice ní kluby na Vysočině. A možná se dříve dočkáme i onoho bájného
co dopracovávat, také úroveň tradičně silnějších krajů doháníme, národního stadiónu, o jehož přípravě taky pravidelně jednáme.“
ale soutěže máme zaběhlé a fotbal na celé Vysočině se rozvíjí.“ Zbývá vám při vašem vytížení čas i na nějaké koníčky?
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„Mým koníčkem byl celý život hlavně fotbal, však jsem také kromě hráčského a funkcionářského působení patnáct let běhal po
okresních a krajských hřištích s píšťalkou. A druhým mým velkým koníčkem je myslivost, na kterou si také rád najdu čas.“

Miroslav Vrzáček se ne trávníku potkal i s legendou – Josefem Bicanem. Foto: archiv

JAK TO VIDÍM JÁ
Názor člena
zastupitelstva a starosty Žirovnice Milana
Šmída (ODS)
na využívání
fondů EU.
Město Žirovnice chtělo v posledních dvou letech peníze z Evropské unie na dva projekty. První zkušenost máme s předvstupním fondem Phare. Peníze jsme
chtěli na opravy přístupových
cest na zámek. Žádost jsme podali v červenci 2004, oficiální zpráva o tom, že jsme uspěli, přišla v únoru 2005. Uzavřeli jsme smlouvu s ministerstvem
pro místní rozvoj a připravovali výběrové řízení. To neprobíhá
podle normálních pravidel, má
pravidla svoje a ta jsou náročná
nejen pro město, ale i pro uchazeče o zakázku. Zakázku jsme
zadali, v září proběhlo výběrové řízení a po dalším schválení
ministerstvem jsme mohli uzavřít smlouvu s dodavatelem. Jenže byl podzim, moc práce už se
nedalo udělat a podle pravidel
jsme měli skončit v dubnu 2006.
V době, kdy jsme připravovali
výběrové řízení, jsme požádali o prodloužení. Dodnes nemáme odpověď.
Druhá zkušenost je s programem
SROP. Náš projekt Regenerace
špýcharu jsme podali v březnu
2005, v červnu jsme se dozvěděli o úspěchu. Začalo kolečko
s Centrem regionálního rozvoje
v Brně a s ministerstvem – pouze z naší strany, jinak informace žádné. Přesto jsme v listopadu provedli výběrové řízení,
uzavřeli smlouvu s dodavatelem
a zahájili vlastní prováděcí práce, ale dodnes nemáme rozhodnutí ministra.
Na setkání s podnikateli jsem se
ptal, jak jsou oni úspěšní v získávání peněz z EU. Odpověděli
stručně: „My už raději o nic nežádáme. Pro nás má čas strategický význam a nemůžeme si dovolit tak dlouho čekat.“
Čas a administrativní náročnost
jsou velmi důležité aspekty, které zmiňuji. Ty ostatní, jako jsou
vysoká náročnost žádostí, druhy
a způsoby kontrol a jiné problémy nechávám stranou. Je důležité, aby nové plánovací období
bylo v těchto směrech mnohem
efektivnější. Výsledky končícího
období příliš optimistické nejsou.
To, co jsme do EU zaplatili, dostáváme za obtížných byrokratických podmínek zpátky. Nic víc.
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Dejte svůj hlas nejúspěšnější kulturní akci roku 2005!
CENA KRAJE VYSOČINA ZA KULTURNÍ POČIN ROKU 2005 – PŘEHLED NOMINOVANÝCH AKCÍ

vyhlašuje II. ročník ankety

Zlatá jeřabina
Své hlasy zasílejte do 30. 4. 2006 na adresu Krajský úřad kraje
Vysočina, odbor kultury a památkové péče, Žižkova 57, 587 33
Jihlava a na obálku uveďte heslo „Zlatá jeřabina“.
Hlasovat je možné rovněž prostřednictvím internetu z odkazu na
hlavní webové stránce kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, kde
bude hlasování ukončeno 30. 4. 2006 ve 24.00 hodin.
Výsledky ankety budou prezentovány v tisku a na webových stránkách kraje Vysočina.
Ceny kraje Vysočina budou uděleny prvním třem kulturním počinům v každé kategorii, které získají největší počet hlasů. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne v období květen–červen 2006.
Jeden z odesilatelů anketních lístků získá předplatné na divadelní
představení Horáckého divadla Jihlava na sezónu 2006–2007,
další čtyři výherci získají publikace vydané za podpory grantového
programu Edice Vysočiny.

1. ) Kategorie: Kulturní aktivita roku 2005
Název akce, pro kterou hlasujete:

✂

ANKETNÍ LÍSTEK – ZLATÁ JEŘABINA

Kategorie: Kulturní aktivita

Kategorie: Péče o kulturní dědictví

Název akce

Název akce

Brtnické kovadliny – setkání uměleckých kovářů / Brtnice

Černovice / restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava

Concentus Moraviae – mezinárodní hudební festival / kraj Vysočina

Dolní Město (Loukov) / obnova šindelové střechy věže kostela

Dřevořezání 2005 – výroba betlémů / Třešť

Humpolec / obnova a restaurování fasády budovy muzea č. p. 253

Festival Folkové prázdniny / Náměšť nad Oslavou

Humpolec / obnova a restaurování fasády tolerančního kostela

Festival Gustava Mahlera – festival vážné hudby / Jihlava

Jakubov u Moravských Budějovic / obnova fasády kostela sv. Jakuba

Festival sborového umění / Jihlava

Jihlava / obnova fasády a restaurování štukové výzdoby domu v Čapkovského
ulici 41

Francouzsko-česká hudební akademie – mistrovské kurzy vážné hudby / Telč

Jihlava / otevření stálé expozice výtvarného umění v Oblastní galerii Vysočiny
v Jihlavě

Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů / Pelhřimov

Jihlava / restaurování gotické plastiky Piety v kostele sv. Jakuba

Hudební festival Vysočina 2005 – festival vážné hudby / kraj Vysočina

Jihlava / restaurování náhrobníku rodiny Unverdorben z kostela sv. Jakuba

Hudební slavnosti na hradech a zámcích – koncerty / kraj Vysočina

Jinošov / obnova šindelové střechy kostela sv. Petra a Pavla

Kulturní akce v Poetickém podkroví nad kavárnou U notáře / Havlíčkův Brod

Kadov / oprava roubené části domu č. p. 42

Lipnice aneb Rej noci svatojánské – rockový festival / Lipnice nad Sázavou

Lipnice nad Sázavou / celková obnova Kapitulního paláce hradu

Mezinárodní festival dokumentárních ﬁlmů – 9. ročník / Jihlava

Luka nad Jihlavou / obnova jižního průčelí skleníku

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského/ kraj Vysočina

Luka nad Jihlavou / restaurování portálu sýpky

Mezinárodní přehlídka dechových hudeb – 15. ročník / Moravské Budějovice

Malé muzejní noci v muzeích a galeriích kraje Vysočina / kraj Vysočina

Na skle malované – divadelní představení Horáckého divadla Jihlava / Jihlava

Mladoňovice (Dobrá Voda) / obnova fasády kaple Panny Marie

Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR / Žďár nad Sázavou

Nová Cerekev (Stanovice) / restaurování fasády špýcharu domu č. p. 10

Oživený zámek – netradiční prohlídky s živými obrazy z historie zámku /
Náměšť n. O.

Osová Bítýška / obnova ohradní zdi kostela sv. Jakuba

Pavučina – festival divadla a hudby / Brtnice u Jihlavy

Pelhřimov / otevření stálé expozice o životě a díle Josefa a Zdeňka
Šejnostových v Muzeu Vysočiny Pelhřimov

Podzimní knižní veletrh – 15. ročník / Havlíčkův Brod

Pelhřimov / restaurování božích muk na křižovatce ulic Pichmannova
a Strachovská

Prázdniny v Telči – 23. ročník festivalu nejen folkové hudby / Telč

Prosetín / restaurování hlavního oltáře kostela sv. Markéty

.........................................................................................................
.........................................................................................................
2. ) Kategorie: Péče o kulturní dědictví v roce 2005
Název akce, pro kterou hlasujete:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Jméno a adresa odesílatele, příp. tel.:
.................................................................................................................
.................................................................................................................



Sádek – 5. mezinárodní festival folklóru a cimbálu / Kojetice na Moravě

Rančířov / obnova střechy, brány a schodiště kostela sv. Petra a Pavla

Šamajim – festival židovské kultury / Třebíč

Shromažďování archivních materiálů o životě v obcích Pavlov, Bezděkov,
Stajiště

Setkání na Podhorácku – folklórní festival / Velká Bíteš

Tasov / restaurování sochy sv. Jiří

Slavnosti jeřabin – kulturní festival / Žďár nad Sázavou

Těchobuz / obnova špýcharu

Slavnosti žirovnického jednorožce – městské středověké slavnosti / Žirovnice

Telč / obnova bývalého jezuitského gymnázia č. p. 3 na náměstí Zachariáše
z Hradce

Stamicovy slavnosti – hudební festival / Havlíčkův Brod

Třebíč / celková obnova židovského hřbitova

Třebíčský zvonek – festival etnické hudby / Třebíč

Výstavní program Městské galerie Hasičský dům v Telči 2005 / Telč

Tygrování – cyklus koncertů v kavárně U tygříka / Pelhřimov

Žďár nad Sázavou / otevření Santiniho expozice v areálu zámku

Zámostí – multižánrový hudební festival / Třebíč

Želiv / celková obnova Hlásky č. p. 108 v areálu kláštera
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VOŠ a SPŠ

Vaše první finanční pomoc
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Kraj Vysočina
nabízí

VYSOKOŠKOLSKÉ KOMBINOVANÉ
STUDIUM OBORU

STROJÍRENSKÁ
TECHNOLOGIE
Jedná se o tříleté bakalářské
studium při zaměstnání, které je
zajišťováno fakultou strojního
inženýrství VUT Brno. Po jeho
absolvování je možno pokračovat
jeden rok diferenčním a dva roky
inženýrským studiem.
Přijímací zkoušky: matematika, fyzika.
Termín přihlášek: 15. 3. 2006.
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VUT BRNO
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Fakulta strojního inženýrství

SC 60123/1

Pro uchazeče o studium se uskuteční
přípravný kurz z matematiky a fyziky
na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.
Bližší informace získáte na:
tel.: 566 651 211, www.spszr.cz
e-mail: posta@spszr.cz

SC 60068/1

ST R A N A |

Strategic Consulting
spol. s r.o.,

KRAJ VYSOČINA
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA
DO VAŠICH SCHRÁNEK

vedoucí vydavatelství tiskových
periodik pro krajskou a místní
samosprávu hledá právě vás:

Obchodní zástupce

rychle 6 000-160 000 Kč bez ručitele

volejte 800 166 000 zdarma

SC 51880/1

5

pro měsíčník Kraj Vysočina

I
I
I

práci pro prestižní krajské médium
jistotu silného zázemí
kvalitní produktové a obchodní
školení
výdělek ovlivněný pouze vlastním
výkonem
obchodní materiály

SC 51887/2

I

Práce je vhodná i pro studenty či seniory
Nevyžadujeme živnostenské oprávnění
Vice info na www.ceskydomov.cz
SC 51882/1

SC 60120/1

Nabízíme:
I

Vaše profesní C.V. očekáváme na
e-mailu hendrychova@consultants.cz
nebo faxem: 224 816 818

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

Hasiči loni zachránili stovky životů
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EXPONÁT MĚSÍCE

V létě záchranáři nebývale často vyjížděli k velkým povodním po přívalových deštích
Vysočina • Krajští
profesionální hasiči
loni zasahovali u více
než 6000 případů.
Zaměstnávaly je požáry,
dopravní nehody, ale
také živelné pohromy.
V hasičských statistikách
se najdou i kuriózní
případy.

Vybrané loňské
zásahy hasičů:
21. února
dopravní nehoda autobusu a nákladního auta mezi Puklicemi a Střížovem, 23
zraněných osob, dva lidé zachráněni

„Vyjeli jsme k čápovi, který
prý byl přimrzlý na sloupu elektrického vedení. Kontaktovali jsme zvířecí útulek a ukázalo
se, že čáp je klidný ne kvůli tomu, že by se nemohl hnout, ale
proto, že je zkrátka ochočený.
Prý se vrátí domů sám,“ usmívá se Pavel Maslák z Hasičské-

17. – 18. března
lokální povodně související
s táním sněhu, utonutí raftaře v řece Sázavě

7. dubna
dopravní nehoda dvou autobusů, dvou kamionů a pěti osobních aut na D1,deset zraněných osob, čtyři zachráněny, pět lidí evakuováno
15. dubna
mezikrajská výpomoc Jihomoravskému kraji – požár
hradu Pernštejna
23. května
přívalové deště, lokální po-

vodně na Pelhřimovsku
a Havlíčkobrodsku
3. srpna
požár seníku v areálu ZD Budišov, škoda 2,5 mil. korun
12. září
přívalový déšť na Pelhřimovsku, lokální povodně
17. prosince
aktivace krizového štábu
kraje Vysočina v souvislosti
s nesjízdností a zablokováním dálnice D1

ho záchranného sboru kraje Vysočina.
Skutečná záchranářská práce ale
příliš úsměvů nenabízí. Jen požárů bylo loni na Vysočině 765
a celková škoda při nich byla vyčíslena na více než 62 milionů korun. Hasiči přitom uchránili hodnoty za bezmála 525 milionů.
Na silnicích kraje zaznamenali hasiči 1679 dopravních nehod,
jejich pomoc byla třeba také u 41
živelných pohrom. „Na tomto
počtu se nejvíce podepsaly jarní
lokální povodně, červnové a zářijové přívalové deště na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku a ke
konci roku potom vydatné sněžení,“ vysvětlil Maslák a na závěr vypočítal: „Celkově jsme loni zachránili 728, evakuovali 217
lidí. Třináct našich příslušníků
bylo při práci zraněno.“

Obce: Pracujeme za stát, ten však neplatí
Rančířov • Problémy s financováním státní
správy, komplikace s novým správním řádem
a také nabídka spolupráce při přípravě zákonů,
které ovlivňují státní správu. To byla témata,
která s ministrem vnitra Františkem Bublanem
řešili v Rančířově u Jihlavy účastníci valného
shromáždění Sdružení obcí Vysočiny.

Ministr vnitra František Bublan (s mikrofonem) debatoval s představiteli
obcí dlouho. Diskusi zprava přihlíží náměšťský starosta Vladimír Měrka, náměstek ministra Josef Postránecký, hejtman Miloš Vystrčil a ředitelka krajského úřadu Simeona Zikmundová. Foto: archiv kraje

Obce ministra upozornily zejména na fakt, že na ně stát přenáší
stále více svých povinností, nedává jim ale na jejich plnění peníze.
Starostové zejména nejmenších
sídel také poukázali na neřešitelný problém, kdy mají mít od ledna
povinně elektronickou úřední desku a podatelnu. Krajský hejtman
Miloš Vystrčil také zopakoval po-

Hudební nástroje a kroj z Humpolce
Pudlač, nebo též fanfrnoch je malý soudek s jedním dnem, vrchní dno je nahrazeno kůží, uprostřed kůže je otvor a jím je prostrčen svazek žíní, zauzlený
uvnitř na kousku dřeva. Niněra je strunný nástroj, kdy jsou melodické struny
vedeny uvnitř nástroje. Pravou rukou hráč otáčel klikou, která struny rozechvívala, levá ruka vytahovala dřevěné kolíčky a tím se struny zkracovaly.
Ženský kroj z humpoleckého Zálesí se skládá z košile, spodniček, vrchní sukně, zástěry, šněrovačky a čepce. Nejdůležitější část kroje je právě šněrovačka
(lajblík), bývala z nejlepších látek: brokátové, sametové, hedvábné; zdobená
mašlemi, pošitými blýskavými penízky. Vzadu se zašněrovávala pentlí. K lajblíku byly po stranách přišity šorčíky – podušky plněné vatou nebo pilinami,
aby boky byly široké a sukně nepadaly. Vrchní sukně bývaly bílé, plné kanýrů a vyšívané od pasu až dolů. U sukní hedvábných nebo brokátových byla
přední část, která se zakrývala zástěrou, z úsporných důvodů nahrazena lacinějším materiálem. Zástěry (fěrtoch) se vázaly přes sukně. Byly hodně dlouhé
a široké, vzadu koukal jen kousek sukně, později se zúžily a zkrátily. Byly různých barev a materiálů, bílé zástěry byly bohatě vyšívané jako sukně.
Exponáty pochází z humpoleckého muzea.

žadavek kraje na řízení krajského
policejního ředitelství a posílení
počtu policistů na Vysočině. „Pokud má mít integrovaný záchranný systém smysl, nesmí se stávat,
že v případě krize komunikujeme se třemi ředitelstvími policie
v sousedních krajích. Zdržuje to
záchranu lidských životů a majetVysočina • Na žadatele z Vysoči- frastrukturu pro rozvoj lidských
ku,“ argumentoval hejtman.
ny čekají pravděpodobně posled- zdrojů. Tedy na zařízení pro celoní evropské peníze ze Společné- životní vzdělávání a sociální inteho regionálního operačního pro- graci. Na podporu infrastruktury
gramu na indivicestovního ruduální projekty.
www.strukturalni-fondy.cz chu už naopak
K dispozici je
zbývá jen něco
www.jihovychod.cz
přes 50 milionů
přes milion. Zde
www.kr-vysocina.cz
korun a projekty
mají šanci naje možné přihlapříklad turisticšovat až do konce března.
ké a naučné stezky a cyklostezVýzvy k předkládání projek- ky. Přes 16 milionů zbývá na dotů vyhlásila rada soudržnosti už pravní infrastrukturu, o tyto penípošesté. Nejvíce peněz, 38 mili- ze ale mohou žádat pouze kraje,
onů korun, je k dispozici na in- nebo jejich organizace.

Lidé získají další eurodotace

Zlatý Ámos z Vysočiny učí v Pelhřimově
Vysočina • Nejoblíbenějším pedagogem kraje
je Ivana Krumplová ze Základní školy Krásovy
domky v Pelhřimově. Zvítězila v prvním
krajském kole celostátní ankety Zlatý Ámos.
Ivana Krumplová bude společně s kolegou Miroslavem Horákem z Humpolce zastupovat Vysočinu v pražském semifinále. To
bude veřejné a bude se konat den
před korunovací republikového
Ámose, tedy v pátek 24. března
2006 v Praze.
O postup do celostátního klání
usilovalo pět nominovaných učitelů. O jejich obhajobu se postarali sami žáci, kteří své pedagogy
navrhli. Na jejich vtipu i origina-

litě, s kterou své učitele představili, pak záležel výběr dvou kandidátů do celorepublikového semifinále. „Zlatý Ámos je přehlídkou opravdu dobrých pedagogů.
Ukazuje se totiž, že děti mají rády učitele, kteří nehrají na nějakou oblíbenost, ale mají ke svým
žákům opravdový vztah,“ řekla
měsíčníku Kraj Vysočina při vyhlašování výsledků krajského kola radní pro kulturu Martina Matějková (ODS).

V Mostištích čistí vodu jedno
z nejlepších zařízení
Ivaně Krumplové mezi prvními blahopřála Martina Matějková.
Foto: archiv kraje

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE

O lakomém mlynáři ze Svratky

Nejmladší syn mu podle pravdy pověděl. Mlynář poslouchal, pokyvoval hlavou a celou dobu jen přemýšlel, jak se pokladu zmocnit. Pak dostal nápad.
Kousek od Svratky žil mlynář jménem Ignác, nedaleko od něj v chudé cha- Po setmění vzal přes hlavu koňskou kůži, řetěz do ruky a šel ke hláskům
loupce žil pohodný Hlásek. Mlynář byl všem jeho dětem za kmotra, ale ani strašit. Strašidlo za dveřmi řinčelo řetězem, vyhrožovalo a než zmizelo, slíbilo, že přijde příští noc znovu.
jednou do peřinek nedal žádný dárek. Zato se na hostině po křtu vždycky
Matka i synové se báli, byla v nich malá dušička. Celý den byli nesví, ani
pořádně napil a hodoval až do rána. Jeho lakota se naplno projevila,
jídlo jim nechutnalo. K večeru, jak se začalo stmívat, přišel k nim
když Hlásek jednoho dne zemřel na souchotě.
vandrovní, který poprosil o nocleh. Hlásková byla ráda:
V chalupě pohodného Hláska nebylo ani dost peněz na po„Alespoň nás na to strašidlo bude v chalupě víc,“
hřeb – tak byli chudí. Vdova si přišla k mlynáři půjčit:
Po večeři chvíli povídali a když odbila jedenác„Potřebovala bych, kmotře, půjčit pětku, pohřeb mě
tá hodina, zabouchal na dveře mlynář navlečestál moc a musela jsem si půjčit, teď nemám na žiný v koňské kůži. Vandrovní na lůžku za pevobytí. Brzy vám peníze vrátím.“
cí se ptal: „Někdo k vám jde, proč ho nepustíMlynář okolkoval, ale peníze půjčil. Místo úrote dovnitř?“
ků slíbila, že její synové obdělají mlynářovo pole.
Nikdo mu neodpověděl, a tak se šel zeptat sám:
Vdova synům zatím o úmluvě nic neřekla.
„Kdo jsi a proč stojíš venku v tak pozdní hodinu?“
Druhý den vyrazili do lesa na pařezy, aby mohli
„Jsem čert z pekla a jdu si pro dukáty, které jsem
prodat dřevo a splatit dluh. Našli pěkný bukový paměl schované v lese pod pařezem, tady Hlásková mi
řez, máma ho ořezala, opřela se o něj a jak se trochu poje vzala!“
hnul, našla pod ním hrnec plný dukátů.
„Tak já ti něco povím,“ řekl na to vandrovní.
Celí užaslí stáli jako zkamenělí nad nenadálým štěstím, pak se
„Ty nejsi žádný čert, ty jsi ten lakomý mlynář, na kterého
ale začali teprve pořádně radovat. Matka pak řekla nejmladšíse celé peklo třese. A já si sem pro tebe přišel!“
mu synovi:
Vandrovní odstrčil závoru, otevřel dveře, hodil si mlynáře přes rameno
„Tyhle dva dukáty zanes do mlýna kmotrovi, ať si zbytek nechá jako
a vyletěl s ním do noci. Od té doby ho nikdo ze vsi už nikdy neviděl.
úrok za půjčku.“
Mlynář mohl na penězích oči nechat.
„Ani se mi nechce věřit, že peníze vracíte tak brzy, kde jste je tak rych- 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.
le vzali?“



www.kr-vysocina.cz

Velké Meziříčí • Nejmodernější technologie na úpravu vody
ve střední Evropě je v Mostištích u Velkého Meziříčí. Od listopadu zde pracuje nová flotační
jednotka, kterou sem nainstalovala vodárenská společnost kvůli opravám hráze. Přehrada byla

totiž celé léto poloprázdná, a tak
hrozilo, že surovou vodu nebude
možné běžnými prostředky upravit na vodu pitnou. Flotace je postup, kdy se nečistoty ve vodě
nejprve speciální chemikálií vysráží a pak se proudem vzduchových bublinek vyženou k hladině
a odeberou.
Moderní technologií se v únoru
vodárenská společnost pochlubila
na zvláštním semináři, kterého se
ve Velkém Meziříčí účastnilo na
150 zástupců vodohospodářských
institucí. Na snímku si účastníci semináře prohlížejí technologii
i její výsledky. Foto: Pavel Hájek

Výzva: Hledají se neziskovky
Vysočina • Na internetové adrese né správy a zejména o všech forwww.partnerstvi-vysocina.cz je mách pomoci, které jim může pok dispozici seznam neziskových skytnout.
organizací, které se kraji nepodařilo kontaktovat v rámci probíhaKontaktní údaje:
jícího sčítání takových organizaKrajský
úřad kraje Vysočina
cí na Vysočině. Kraj proto vyzývá všechny, které tato problema- odbor regionálního rozvoje
Vendula Hanzalová,
tika zajímá, aby s kontaktováním
hanzalova.v@kr-vysocina.cz,
těchto organizací pomohli.
564 602 552,
Kraj zpracovává celkovou analýzu neziskového sektoru proto,
Štěpánka Böhmová,
aby se spolky a sdruženími mo- bohmova.s@kr-vysocina.cz,
hl lépe komunikovat a snadno
564 602 553
je informovat o záměrech veřej-
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KULTURNÍ TIPY
1. březen
koncert, Radůza, Národní dům,
Karlovo náměstí, Třebíč, 19.00

2. březen
cestopisná beseda, Turecko, přednáší Radovan Jirků, sál Staré radnice, Havlíčkův Brod, 18.00

3. březen
koncert, dechový soubor Moravěnka, Divadlo Pasáž, Masarykovo
náměstí, Třebíč, 18.00

4. březen
Ples sportovců, prostory Kulturního domu, Bystřice nad Pernštejnem, 20.00

6. březen
divadelní představení Prolhaná Ketty, Mahulena Bočanová, divadelní sál KD Ostrov, Havlíčkův
Brod, 19.00
koncert Láska v proměnách času, Jitka Molavcová, Alfréd Strejček, koncertní sál Jupiter clubu, Velké Meziříčí, 19.00

8. březen
koncert folkové skupiny Kantoři,
kino Družba, Chotěboř, 19.30
koncert skupiny Rangers, divadelní
sál DKO, Jihlava, 19.30
Festival divadla 2–3–4 herců, divadelní představení Můj báječný
rozvod, Eliška Balzerová, Národní dům, Karlovo náměstí, Třebíč,
19.00

9. březen
cestopisná beseda, Austrálie – Ve
stínu baobabů, Městská knihovna,
Přibyslav, 18.00

10. březen
divadelní představení ochotnického souboru Hadrián Přibyslav,
Hrátky s čertem, kulturní dům, Přibyslav, 19.00
Festival divadla 2–3–4 herců, divadelní představení Omámený kolotoč, Vanda Hybnerová a Saša Rašilov, Národní dům, Karlovo náměstí, Třebíč, 19.00

od 10. do 25. března

Stovky památek prošly opravou
Rozsáhlý program dotací umožňuje získat peníze i soukromým vlastníkům ■ Dokumentuje jej velká výstava
Vysočina • Až do konce
března trvá výstava
fotografií v kongresovém
centru sídla kraje.
Výstava mapuje stav
kulturních památek,
které byly na Vysočině
opraveny v předchozích
dvou letech za pomoci
krajské dotace.
Fotografie vždy dokumentují
vzhled každé památky před opravou a po ní. Díky dotaci na obnovu památek prošlo v letech 2004
a 2005 celkovou rekonstrukcí
253 objektů v 150 obcích. Celkové náklady dosáhly 115 milionů korun, téměř jednu třetinu, tedy 41 milionů, tvořila právě krajská dotace. Jednotliví vlastníci,
kterými jsou obce, církve, fyzické i právnické osoby, investovali
do oprav svých nemovitostí přes
57 milionů. Na obnovách se spolupodílely i obce, na jejichž katastrálním území se památky nachází. Ty investovaly 16,5 milionu korun.
Výstava ukazuje stav památky před opravou a po ní. Tak vypadá například špýchar v Nové Cerekvi – Stanovicích. Repro: Luboš Pavlíček

Začala příprava soutěže Stavba Vysočiny
Vysočina • Až do 28. dubna probíhá sběr přihlášek už čtvrtého
ročníku soutěže Stavba Vysočiny. Letošního klání se mohou
účastnit stavby a detaily z období
2003–2005, které se utkají v šes-

ti kategoriích. Soutěžit budou ce a řemeslné detaily. Díla bude
obytné domy, občanská vybave- hodnotit odborná porota. Zvláštnost, dopravní
ní cena vzejde
a vodohospo- www.stavbavysociny.cz i z SMS hlasodářské stavby,
vání veřejnosprůmyslové objekty, rekonstruk- ti. Slavnostní vyhlášení výsled-

Třešťské divadelní jaro, krajová postupová přehlídka amatérských
divadel, kulturní dům, Třešť

15. březen
komedie, divadlo Klauniky Brno,
Don Quiote de la Ancha, kino Družba, Chotěboř, 19.00
talk show Co jinde neuslyšíte, Jan
Kraus a Eva Holubová, divadelní sál
DKO Jihlava, 19.30

Jakub Hron
* 4. 6. 1840 Metánov u Častrova
† 29. 4. 1921 Metánov u Častrova
Speciální klobouk proti atmosférickému tlaku, nepřevrhnutelný kalamář, pomůcka, která
umožňuje kouřit jeden
doutník víc než dva týdny. To jsou neuvěřitelné
vynálezy jednoho z nejpozoruhodnějších rodáků z našeho kraje.

Festival divadla 2–3–4 herců, divadelní představení Poslední pomazánka, Pavel Liška, Jiří Ornest,
Marie Čechová, Národní dům, Karlovo náměstí, Třebíč, 19.00

18. březen

23. březen
koncert, Jana Kratochvílová se
skupinou Armadeica, Národní dům,
Karlovo náměstí, Třebíč, 20.00

24. březen
Eve Quartet, Vladislava Hořovská
– 1. housle, Světlana Pechoušková
– 2. housle, Martina Kallistová – viola, Eva Vrzalová – violoncello, Kamenný sál zámku Třebíč, 18:00
změna času na slunečních hodinách, náměstí TGM, Třešť, 15:00

25. březen
Jarní Vysočinou, trasa: 7, 15, 25,
35, 50 km, start 6.00–18.00, MÚ
v Rámech, Havlíčkův Brod

26. březen
Vítání jara na Šmelcovně, procházka z Javůrku na Šmelcovnu,
odjezd autobusu od České spořitelny v 10.00, Velká Bíteš

do 2. dubna
putovní výstava Česká bible v průběhu staletí, muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod
Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

ků bude 31. května na třebíčském
zámku. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila. Veškeré podrobnosti
a formuláře pro přihlášky jsou na
www.stavbavysociny.cz.

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

17. březen

Zahájení jarní turistické sezóny
v KČT Vysočina, pěší 9, 16 km, cyklo
25 km, zámecké konírny – muzeum,
Moravské Budějovice, 10.00–11.00

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Jimramov leží ve
Žďárských vrších. První
zmínka o něm je z roku
1235. V XIX. století se
zde narodili spisovatelé
(viz 1. tajenku) a kněz,
rovněž spisovatel
(viz 2. tajenku).
Chilská
poušť

Autor:
rich

Stlouci

Spoluzakladatel
dadaismu

Miliampér
zkr.

Veslovod

Plod
s tvrdým
obalem

Sulfid
nikelnatý

„Zlodějský“
pták

1. část
1. tajenky

Hrabavý
pták

Část fraku

Otec
familierně

Střela

Zbytek

Americký
zpěvák

Plaz

Surová
nafta

Marihuana,
krycí název
narkomanů

2. část
2. tajenky

Vodnatelnost

Bicykly

Kluk

Snad knižně

1. část
2. tajenky

Prvohorní
hlavonožec

Oráním
ubrat

Korálový
útes

Poh. látka pro
motor. voz.

Hl. město
Baškortostánu

Snížení ceny

Amen

Předložka

Kociánek
(rostlina)

Text. vlákno
z kokosovníku

Cizopasník

Vykleštěný
beran

Pranice

Havlíčkův Brod • Putovní výstava Česká Bible v průběhu staletí dorazila na Vysočinu. Až do
2. dubna budou moci návštěvníci Muzea Vysočiny v Havlíčkově
Brodě vidět exponáty, které dokumentují vývoj základního dokumentu křesťanské věrouky od
nejstarších dob po současnost.
K vidění bude například Biblia
Pauperum ze 14. století či faximile Vyšehradského kodexu. Vysočinská zastávka začala 17. února
slavnostní vernisáží, na které vystoupil i Radovan Lukavský. Výstavu zahájil náměstek hejtmana
Václav Kodet (KDU-ČSL), který
mezi hosty přivítal také biskupa
Mons. Dominika Duku.

Kalendář doprovodných
akcí výstavy:
2. březen – přednáška Starý zákon,
židovské písně, Skautský klub, ulice
Horní 3188, Havlíčkův Brod, 18.00
8. březen – přednáška Dějiny
Bible, tématika stvoření, sál Staré radnice, Havlíčkův Brod, 17.00
10. březen – přednáška Pronásledování pro víru – historie a současnost evangelizace, Muzeum Vysočiny,
Havlíčkův Brod, 18.00
15. březen – přednáška Má Bible
co říci dnešnímu člověku? Skautský
klub, 18.00
22. březen – přednáška Svět
a vesmír očima Bible, sál Staré radnice, 16.30
25. března – koncert Biblické písně Antonína Dvořáka, sál Staré radnice, 16.00
30. březen – přednáška Ekumenismus, Skautský klub, 18.00
1. duben – Ekumenický mládežnický koncert, Farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Havlíčkův Brod, 16.00

Savec
a pták
Čidlo zraku

Hornoegyptská
královská
koruna

Čistící přípr.
na okna

Pohřební oběť
(starořecká)

Slovensky
„jíl“

Chem. zn.
antimonu

2. část
1. tajenky



Pitomec

Úřední
spisy

Český
sochař

Autorský
arch zkr.

Informace jsou převzaté z publikace Luboše
Göbla Osobnosti Vysočiny, vydané za podpory
Fondu Vysočiny.

Zpěvohra

Tibetský
skot

Okrasná
dřevina

kde hladinu inkoustu udržoval atmosférický tlak,
si koupil spisovatel Karel Čapek. Životní filosofie,
tedy libomudravna, rodáka z Vysočiny se přibližovala spíše starověkým asketům. Odpočinek trávil
na lůžku vlastní konstrukce, které vycházelo z poznatku, že s výškou stoupá teplota a klesá tlak.
Spal tedy u stropu na holém dřevě.
Uprostřed svých nápadů a vynálezů dožil Jakub
Hron v Metánově, kde klidně a tiše zemřel ve věku 81 let. Pochován je v nedalekém Častrově.
Památkou na Jakuba Hrona se zabývá muzeum
v Kamenici nad Lipou.

Slovenská
koruna zkr.

Oběť Dalily

Starořecký
zhýralec

Zn. letadel
konstruktéra Antonova

Jakub Hron se narodil ve vsi Metánov v rodině rychtáře. Vystudoval v Českých Budějovicích,
Jindřichově Hradci a Vídni a celý život učil. Pod
rouškou trošku podivínského profesora, starého
mládence, se ale ukrýval tvořivý duch vynálezce
a hloubavá mysl zlepšovatele.
Už jen rodný jazyk stál za pozornost originálního
myslitele. Profesora nazýval zpytákem, studenta bažákem, inspektora pozorovákem. Vynálezce překřtil na lepšišťana a není divu, že lepšišťan
sám se brzy stal terčem žertů a posměchu okolí.
Izolace a samota ale svéráznému mysliteli vyhovovaly. Měl čas na rozvíjení svých nápadů.
Jeho legendární dvanáctistěnný nepřevrhnutelný
kalamář, po hronovsku nazvaný buňát nekolný,

V Brodě běží
výstava o Bibli

Sokolská
slavnost

Stoupenec
alopatie

Citoslovce

www.kr-vysocina.cz

Pomůcky:
Anasarka; Arp;
Kavan; koir; NiS

Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do 18. března. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla: Ve městě
Třešť je zavedena tradiční výroba
betlémů.
Výherci z minulého čísla D. Červená,
Úsobí, J. Míková, Proseč – Obořiště
a J. Sláma, Nové Město na Moravě
získali psací soupravu, speciální poznámkový blok a hejtmanský budík
pro radostné vstávání.
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Na dětské olympiádě se dařilo běžcům
V areálu v Mísečkách předvedli skvělé výkony běžci klasici a také biatlonisté ■ Mladí hokejisté z Vysočiny neprošli do finále
Vysočina/Hradec Králové • Dvě zlaté, pět
stříbrných a čtyři bronzové medaile, taková je
bilance mladých sportovců z Vysočiny na II. zimní
olympiádě dětí a mládeže. Nejvíce cenných kovů
přitom posbírali klasičtí lyžaři. V Hradci Králové
získal kraj celkem 71 bodů a celkové 10 místo.

Středočeský, Plzeňský, Karlovarský a Královéhradecký. K postupu do finálových bojů jim chyběla ta pověstná troška sportovního
štěstí. V prvních čtyřech zápasech
remizovali a naposledy se utkali s výběrem Středočeského kraje.
V napínavém zápase šlo o všechno – naši museli vyhrát, aby měli možnost postoupit ze skupiny.
Posledních 5 minut bylo skutečně
infarktových, ale nepomohlo ani
power play a zápas skončil 1:1.
Tím naši hokejisté přišli o možnost postupu. Nic na tom nemohl
změnit ani poslední zápas s Královéhradeckým krajem. Ten skončil
již tradiční remízou.

Zlatá štafeta
Před skončením dětské zimní
olympiády si sportovci z Vysočiny přeci jenom spravili chuť. A to
hned další zlatou medailí. Postarali se o ni opět běžci, kteří vyhráli štafetový závod na 3x2 kilometry. Štafeta ve složení Kura, Kulík, Švanda zdolala trať klasickou
technikou s náskokem 36 vteřin
před druhým Královéhradeckým
krajem. Další medaili pak ještě
vybojovali pro naše barvy sdruženáři Štursa a Kadlec, kteří se v závodě družstev obsadili třetí místo.
Oba borci získali stejné umístění
také ve skocích družstev.
Hokejisté z Vysočiny i přes houževnatý výkon nepostoupili do finále turnaje.

Pevná ruka a klidné soustředění střídá rychlost a urputnost běhu. Biatlon.

Hned první den se reprezentantům našeho kraje dařilo, získali
tři medaile. O všechny se postarali běžci na lyžích, kteří závodili
v patnáctistupňovém mrazu v areálu na Mísečkách. Dvě bronzové
medaile v běhu na 2 km volnou
technikou mladších žáků a žákyň
vybojovali 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. Další cenný kov si na krk pověsil biatlonista
Vojta Jurovaný. Velkým úspěchem
bylo také druhé místo snowborďáka Roberta Kučery. Medailové

žně pak na lyžařský potěr čekaly
v pondělí 23. ledna. Opět v nich
hlavní roli hráli běžci na lyžích.
Zlato si z Míseček odvezla 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.

Hokejisté zklamali
Velkou překážkou při postupu
hokejistů ze základní skupiny byly
kraje Moravskoslezský, Jihočeský,

Snowboard je atraktivní disciplína, ve které jsou k vidění dramatické okamžiky. Foto (4x): Luboš Pavlíček

Ani důrazné trenérovy pokyny nepomohly, scházela trocha sportovního štěstí.

Sáblíková zamávala vlajkou Triatleti se utkali v Ochoze
Vysočina,Turín • Žďárská
rychlobruslařka
Martina Sáblíková přivedla
českou výpravu na olympijský stadion v Turíně. Osmnáctiletá studentka sportovního gymnázia v Novém Městě na Moravě byla první Češkou v historii
zimních olympijských her, které se dostalo pocty být vlajkonoškou výpravy. Nebyla ale prvním
sportovcem kraje, který při zahájení třímal v rukou českou vlajku.
Stejnou čest měl na zimních olympijských hrách v Naganu v roce
1998 také novoměstský lyžař Lubomír Buchta. Svoji olympijskou
premiéru si nadějná rychlobrus-

lařka odbyla v neděli 12. ledna na
trati dlouhé tři tisíce metrů. Role
vlajkonošky ji přitom vůbec neuškodila. V závodě obsadila skvělé
sedmé místo. Před startem poskytla rozhovor Českému rozhlasu.
Jak jste prožívala zahájení,
když jste vstoupila na stadion
s českou vlajkou v ruce?
„Byla jsem trošku nervózní, ale
jak jsem dostala vlajku do ruky, tak to ze mě všechno spadlo.
Strašně jsem se na to těšila. Když
jsem vstoupila na stadion, tak
jsem si to vyloženě užívala.“
Ta radost na vás byla vidět,
dokonce jste s vlajkou pořádně
zamávala. Jak vás přijali ostatní sportovci?
„Já myslím, že dobře, protože se
tam se mnou všichni chtěli před

tím vyfotit. Někteří dokonce vtipkovali, jestli to na mě není moc
těžké, že by mi s tím pomohli.“
Potkala jste v tom davu sportovců někoho s kým jste se chtěla vidět?
„Viděla jsem chorvatskou sjezdařku Janicu Kostelicovou, ale
k té jsem se bohužel nedostala.
Jinak nebyl moc čas na povídání. Ty samotné přípravy byly sice dlouhé, ale když jsme přišli na
stadion, tak už to pěkně ubíhalo.“
Trenér Petr Novák jí druhý den
naordinoval tradiční úsměv, kterým prý má Martina Sáblíková
znervóznit své soupeřky. Stejně tak si jako první obula pravou brusli. A jak se zdá, alespoň
v prvním olympijském závodě to
pomohlo.

Nové Město na Moravě • Tituly mistrů České republiky v zimním triatlonu získali Oldřich Hakl a Šárka Grabmüllerová. Čas
obhájkyně prvenství 1:42:57 hodiny by navíc stačil na patnácté
místo v soutěži mužů. Soutěžící
absolvovali sedm kilometrů běhu v lese Ochoza, kvůli rozměklé trati pořadatelé zkrátili původ-

ně plánovanou dvanáctikilometrovou část na horských kolech
na devět kilometrů a na závěr
byl na programu desetikilometrový běh na lyžích volnou technikou. Na startu chyběli zraněný
držitel všech tří dosavadních titulů Slovák Patrik Kúril a také vítězka prvních dvou ročníků Petra Letenská.

Konečné výsledky:
Muži:
1. Hakl (Merida tým) 1:29:37
2. Brýdl (X Air Ostrava) –30
3. Fišnar (Scania Apache tým) –1:50.
Ženy:
1. Grabmüllerová (B+H České Budejovice) 1:42:57
2. Kalinová (SR) –3:27
3. Vodičková (Bižuterie Jablonec) –12:02

Šachisté ovládli krajský úřad

KRÁTCE
Třebíč – Začátkem března budeme
znát sportovce Vysočiny. Jméno nejlepšího sportovce a kolektivu se dozvíme ve čtvrtek 9. března na slavnostním galavečeru v třebíčském divadle Pasáž. Hostem večera budou
kromě členů Rady kraje Vysočina
a osobností politického,
kulturního, společenského a sportovního života i zpěvák Petr Bende
a moderátorem třebíčský rodák, muzikálový zpěvák a moderátor Vyvolených
Vlastimil Korec.
Jihlava – Jihlavští
turisti oslavili 85 let
své organizace. Klub
českých turistů Čeřínek
čítá v současné době 130 členů. I když je většina z nich v důchodovém věku, jsou velmi aktivní, pořádají společné výlety po Vysočině, ale i zájezdy na kolech v cizině
a jednodenní autobusové vyjížďky
po celém území naší vlasti. U příležitosti výročí klubu pozdravil turisty
i hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, který rovněž ocenil zasloužilé

členy klubu čestným uznáním a od- ky s brankářem, ale podle pravidel
malého florbalu. Podrobnosti k přiznakem kraje Vysočina.
hláškám podá Michal Šmýd na čísle
Třebíč – Tělovýchovná jednota Sokol 777 010 226.
Třebíč pořádá otevřený župní přebor
ve florbalu. Ten se uskuteční v ne- Jihlava – Na začátku února oslavili
děli 19. března v tělocvičně Základ- jihlavští orientační běžci 40. let funní školy Benešova gování svého klubu. V rámci slavv Třebíči. Turnaj je nostního večera vyhlásili také výsledurčen pro druž- ky ankety o nejlepšího orientačního
běžce roku 2005. V ní bylo
stva a hráče re150 účastníků slavnostnígistrované v odho večera a zvítězila Báboru všestrannosra Chudíková před Honzou Lauermanem a Markem Prášilem.Vyhlášena
byla i osobnost 40 let
jihlavského orientačního běhu. Tou se stal
zcela zaslouženě
Leo Matějka. Byly
vyhlášeny i výsledky celoroční soutěže
jihlavských orientačních běžců Grand Prix,
do které se započítávají výsledky všech žebříčkoti, kteří
vých závodů sezóny. První mísse nezúto z loňské Grand Prix obhájila Kláčastňují oficiálra Petráčková, druhý se umístil Honza
ních soutěží České florbalové unie. Hraje se na velké bran- Čech třetí byl Jiří Suchý mladší.

Výsledky Krajského
přeboru škol Vysočiny
v šachu 2005/6:

Martina Matějková a vítězné družstvo Gymnázia Chotěboř ve složení zleva:
Michael Čermák, Tomáš Novotný, Jiří Tůma, Jan Linhart, Ondřej Ondráček.
Foto: archiv kraje

Jihlava • Zhruba stovka mladých
šachistů z celé Vysočiny bojovala na půdě krajského úřadu v Jihlavě o postup do celorepublikového finále. Na 36 šachovnicích proti sobě nastoupilo dvacet
družstev základních a středních
škol. Mezi favority se jednoznačně řadilo Gymnázium Chotěboř,

za které nastoupil i současný kandidát mistra v šachu Jiří Tůma.
Do celorepublikového finále postoupila vždy první dvě družstva
školy z každé kategorie. „I mezi
šachisty našeho kraje jsou osobnosti, které jsou výraznými kandidáty na titul Sportovec kraje Vysočina. Pokud mladé nadě-

Kategorie 1. – 5. třídy
1. ZŠ Husova Náměšť n. Oslavou
2. ZŠ Hálkova Humpolec
3. ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod
Kategorie 6. – 9. třídy
1. ZŠ Krásovy domky Pelhřimov
2. ZŠ Kollárova Jihlava
3. ZŠ Lánecká Světlá n. Sázavou
Kategorie střední školy
1. Gymnázium Chotěboř
2. Gymnázium Havlíčkův Brod
3. Gymnázium Velké Meziříčí

je tohoto sportu budeme podporovat už v tomto věku, pak nám
zde vyrůstají sportovní osobnosti, které Vysočinu jednou proslaví i na světových mistrovstvích,“
řekla krajská radní pro školství
Martina Matějková (ODS).
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