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STALO SE

D1 je problém

Gymnázií je dost

Sklad hlásí plno

Ministr dopravy
Šimonovský slíbil
nápravu neutěšeného
stavu bezpečnosti na
dálnici D1.
strana 2

O počtu tříd
v gymnáziích rozhoduje
zájem studentů, ne
přání Buzkové, myslí si
lidé v kraji.
strana 3

Jaderná elektrárna
zaplnila první sklad
vyhořelého paliva,
otevřela druhý.
strana 6

Kraje chtějí víc vlivu na eurofondy
V Jihlavě jednali krajští hejtmani ■ Mluvili o záchraně památek i nemocnic ■ Ministr kultury nepřijel
Vysočina • Kraje by měly mít větší vliv na
rozdělování evropských peněz. Záchraně
některých staveb brání jejich statut památek.
Převedení péče o památky na kraje byl planý
poplach. Ministerstvo zdravotnictví s kraji stále
nemluví. To jsou hlavní závěry březnového
jednání krajských hejtmanů v Jihlavě.

TELČ HOSTILA FILMAŘE
Část scén zatím nejnákladnějšího českého filmu, historické
výpravné podívané Juraje Jakubiska Love Story Bathory,
vznikala v únorové Telči. Štáb
zde na náměstí točil popravu služebných Čachtické paní, v zámecké zahradě pohřeb
hraběte Františka Nádasdyho,
tedy manžela Alžběty Báthoryové a v okolí města jezdecké
scény. Telč je pro filmaře lákavou kulisou.

Setkání Rady Asociace krajů ČR se zúčastnila i ministryně pro informatiku Dana Bérová (US-DEU), ministr pro místní
rozvoj Radko Martínek (ČSSD)
a náměstek ministra kultury František Formánek.
Hejtmani jednali o rozdělování evropských dotací v letech
2007–2013. Nelíbí se jim, že by
kraje měly vliv na pouhých 12
procent z těchto peněz. „Vzhledem k regionalitě Evropy bychom pokládali za přijatelný po-

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Zemědělství není jen pouhá výroba potravin, zemědělství je život na venkově, péče o krajinu a pevné sepjetí se zemí. Ani postupné politické a ekonomické otřesy minulého století nestačily na zpřetrhání vazeb nás, venkovanů s půdou, zemí, vlastí.
Budoucnost venkova je budoucností životního prostředí, budoucností pitné vody, budoucností zdravého jídla, budoucností kvality života i pro obyvatele měst.
Je proto naší společnou snahou pomoci venkovu tak, jak to nejlépe umíme. Velkým tématem, které se budoucnosti venkova bezprostředně týká,
jsou evropské i státní dotace pro období do roku 2013. Plánuje se, že český venkov může získat celkem přes 13 miliard korun. Loni ve všech krajích
proběhla rozsáhlá vlna diskusí mezi odborníky, zemědělskými organizacemi, představiteli obcí a krajů, Parlamentu ČR a evropskými politiky. Jejím
výsledkem byla i poměrně jasná představa o tom, do jakých oblastí života
na venkově by měly peníze jít a hlavně to, jak by měly být mezi tyto oblasti rozděleny. Zároveň z této diskuse vyplynula i jasná představa o tom,
že kraje by měly mít přímý vliv na rozdělení asi poloviny z těchto 13 miliard. Už proto, že kraje jsou venkovu nejblíž.
Dnes kraje objíždí ministr zemědělství s úplně stejným tématem, ale úplně jinými čísly. Peníze pro jednotlivé oblasti venkova ministerstvo hodlá rozdělit jinak, krajům pak chce dát
pravomoci jen nad
15 procenty dotací.
Nechci srovnávat nesrovnatelné.
Jen si myslím, že
průmět názorů víc než tisícovky odborníků zúčastněných na loňských diskuzích,
kteří představovali celé zájmové spektrum zemědělství a venkova, by měl mít nějakou váhu. A ta
je podle mého názoru větší, než váha jednoho ministra zemědělství, byť
má pan ministr vskutku
chlapáckou figuru.
Zkrátka, přál bych si,
abychom se na výsledku rychle shodli, protože budoucnost venkova je
vážná věc a zemědělce čeká beztak
dost práce při složitém získávání dotací. Není zde místo pro
zbytečné půtky nad
tím, kdo má mít větší
moc a poslední slovo.
Ivo Rohovský
radní

díl asi 20 procent. Podíl krajů by
mohl posílit například na úkor
evropského sociálního fondu. Potřebujeme například více peněz
na silnice a ostatní infrastrukturu,“ vysvětlil hejtman Vysočiny
Miloš Vystrčil (ODS).
Ministr Radko Martínek zhodnotil jednání s hejtmany jako
věcné. „Budeme hledat řešení
pro změnu podílu krajů a jednat
o tom budeme s Evropskou komisí,“ řekl ministr.
(pokračování na straně 2)

Ministryně Bérová proti hejtmanovi Vysočiny nic nemá. Jen se prý bála rýmy, kterou Miloš Vystrčil zrovna měl.
Foto: Luboš Pavlíček

Kodet: Silničáři jsou opravdoví chlapi
Vysočina • Letošní zima se silničářům v našem kraji pořádně prodraží. Od začátku prosince by se
totiž dny, kdy nemuseli na silnice
vyjet, daly spočítat doslova na prstech jedné ruky. Náklady na zimní údržbu jsou oproti jiným rokům
vyšší o desítky milionů korun.
„Chci úplně vážně říci, že se ukazuje, jak pracovití a zkušení lidé se starají o naše silnice,“ chválí náměstek hejtmana pro dopravu
Václav Kodet (KDU-ČSL) a dodává: „Ani v nejkrizovějších okamžicích se nestalo, že by selhával
lidský faktor. Měli jsme technické

komplikace, neměli jsme ale problémy s pracovníky. Silničáři jsou
chlapi, jak mají být.“
O mimořádném průběhu zimy
svědčí ekonomické ukazatele. Na
silnice Vysočiny od listopadu do
února sypače navršily o 29.000
tun štěrku a drtě a o 3.500 tun soli více než ve stejném období zimy minulé. Vyčísleno v penězích
už listopad až únor stál o 32 milionů korun více než listopad až leden minulý. „Připomínám, že nemluvíme ještě o březnu a čísla vypadají hrozivě,“ říká náměstek
(pokračování na straně 6)
Kodet.

Vysočinu spojily optické kabely
Vysočina • Devět měst ve čtyřech okresech Vysočiny
propojuje ROWANet. Páteřní síť, která umožní práci
s datovými přenosy samosprávám, záchranářům,
neziskovkám, nemocnicím nebo školám.
Na celé trase, která má 160 kilometrů kabelů, a vede od Moravských Budějovic přes Jihlavu
a Havlíčkův Brod až po Bystřici
nad Pernštejnem,
jsou i veřejně přístupná místa připojení k internetu pro občany.
Síť, pojmenovaná po symbolu
Vysočiny (rowan – anglicky jeřabina), stála bezmála 35 milionů korun. Více než polovinu hradil kraj,
zbytek je slíbený z evropských peněz a zčásti i z ministerstva informatiky. Kabely s optickými vláknoviny jsou součástí projektu

ny položil kraj do země už loni.
Kraj síť spravuje a poskytuje vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím sítě CESNET.
Kromě samotného
připojení ROWANet umožňuje i další služby, například ukládání elektronických
dat pro úřady. „Pokud vím, takto
masivně v tak klíčové investici zatím k podpoře informačních technologií z českých krajů přistoupila
pouze Vysočina,“ řekl krajský radní Jaroslav Hulák (KDU-ČSL).
(pokračování na straně 6)

www.ceskydomov.cz

Jaroslav Hulák: Informatika je pro lidi z Vysočiny nástroj, ne cíl.
Foto: archiv kraje

Z R A DY A ZASTU PITE L STVA
V jedenácti obcích přibudou
nové čistírny odpadních vod

Vysočina • Nové čistírny odpadních vod, a tedy čistší řeky i potoky. To je krajská dotace na stavby nebo opravy čistíren, jejíž rozdělení v letošním prvním kole
schvalovala krajská rada. O dotaci projevilo zájem 11 obcí, šest
z nich bylo úspěšných. Kaliště na

Pelhřimovsku získá 11 milionů,
Mrákotín 4,4 milionu, Lidmaň
1,8 a Krucemburk 1,5 milionu
korun. Dostalo se také na Novou
Cerekev a Nový Rychnov. Letos
kraj vyčlenil na tuto dotaci 46,7
milionu korun, v červenci se o ni
mohou obce ucházet znovu.

UNESCO zviditelňuje region
Vysočina • Města s památkami
UNESCO získala od kraje po milionu korun. Kraj tak Žďáru nad
Sázavou, Třebíči a Telči pomáhá
s údržbou a ochranou těchto památek. „Vysočina má nejvíce památek UNESCO ze všech českých regionů. Samozřejmě toho
využíváme při propagaci celého
kraje a je naší povinností městům
pomoci,“ vysvětlila krajská radní pro kulturu Martina Matějková (ODS).
Památkami UNESCO jsou historické centrum Telče, poutní
kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad
Sázavou a židovská čtvrť s bazilikou Sv. Prokopa v Třebíči.

Uličky třebíčské židovské čtvrti.
Foto: Luboš Pavlíček

je nejen zvýšení mezd, ale také
vyšší náklady na energie. „V zařízeních proběhnul audit, je zřejmé, že hospodaří co nejúsporněji
a větší peníze opravdu potřebují,“
řekl krajský radní pro sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).

Následky loňské povodně
zmírňuje také krajská dotace

padních vod i soukromé objekty. Škody byly tehdy vyčísleny
na více než šest milionů korun.
Už v únoru přitom přispěl kraj ze
stejného důvodu obcím Červená
Řečice a Želiv částkou 880.000
korun.

Další památky čeká oprava
Vysočina • Kraj na dotování
oprav památek letos přidal bezmála čtyři miliony korun. Vlastníci staveb tak mohou od kraje
získat dotace ve výši 16,5 milionu. Na opravách se podílí vlast-
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Dálnice má být průjezdná a bezpečná
Kamery, objížďky a informace řidičům jsou receptem státu na strašidelnou trasu
Vysočina • Dořešení
informačního
systému na dálnici,
slib personálního
i technického posílení
dálniční policie.
To jsou konkrétní
výsledky společného
jednání představitelů
kraje, integrovaného
záchranného systému
a ministra dopravy
Milana Šimonovského
(KDU-ČSL).
Během své návštěvy Vysočiny viděl ministr nejen pracoviště
údržby dálnic, ale získal také informace o stavu objízdných tras
a jejich vybavení. „Bylo to užitečné. Vůbec poprvé jsme měl
možnost mluvit se všemi, kteří
mají jakýmkoliv způsobem dálnici na starosti, zároveň,“ řekl po
jednání ministr.
Většina naší nejstarší a také nejnebezpečnější dálnice prochází Vysočinou. Ačkoliv ji kraj nemá na starosti, s důsledky jejího
provozu se musí vyrovnávat každý den. Na dálnici zasahují krajští záchranáři, hejtman se jí musí zabývat v případě krizových
situací a objížďky vedou po krajských silnicích. „To všechno znamená, že dálnice patří mezi největší bezpečnostní rizika na Vysočině,“ říká náměstek hejtma-

Vysočina/Praha • Stát odmítá zaplatit kraji Vysočina bezmála 65
milionů korun za dluhy nemocnic,
které přitom původně uznal. Vyplývá to ze závěrů kontrolního výboru zastupitelstva.
Nemocnice stát kraji předal s obrovským dluhem, přitom dosud splatil jen část. Na Vysočině
ale vzniknul i další problém. Díky chybě ve výkazech ještě v době, kdy stát nemocnice řídil, nepřiznal Vysočině bezmála 100
milionů. Chybu ale ministerstvo
uznalo a loni část dluhu zaplatilo.
Zbytek však na účet kraje nepřišel.

Ministr Milan Šimonovský, náměstek hejtmana Václav Kodet, hejtman Miloš Vystrčil a koordinátor projektu Jaroslav
Zvára sledují výstupy z kamer na dálničním oddělení silničářů. Foto: Luboš Pavlíček

na pro dopravu Václav Kodet
(KDU-ČSL). Představitelé kraje proto odevzdali ministrovi studii bezpečnostních opatření, která by měla rizika na dálnici zmírnit. Studii nechal kraj zpracovat
a mezi jejími závěry jsou například i kamerové systémy či proměnné informační značení, které už se na dálnici objevují. Informační a monitorovací systém
je dnes ve zkušebním provozu,
v nejbližších dnech by měl přejít
do provozu běžného.

Například ale dálniční policie
nemá signál z kamer, ten přijímá
pouze Středisko správy a údržby dálnic Velký Beranov. To je
přitom od policejního oddělení vzdálené jen asi 200 metrů.
„Jsem rád, že koordinátor systému dopravních informací slíbil projekt, který způsob zajištění signálu pro policisty navrhne,“
komentoval debatu hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). Původní kamery postupně také nahradí digitální technika.

Výsledkem jednání mezi představiteli kraje a ministerstva dopravy je také příslib dokončení protihlukové stěny ve Věžnici. Stejné
stavby se dočkají i obyvatelé Velkého Meziříčí, kde mají být ještě
do konce letošního roku započaty stavební práce. Definitivně byl
také vyřešen problém informování krajských správ a údržeb silnic
o odklonu dopravy z dálnice. Silničáři totiž v případě, že zprávu
dostanou včas, mohou objížďky
přednostně prohrnovat a sypat.

ními penězi, získávají i dotace
od obcí, takže se letos na obnovu kulturních památek na Vysočině vynaloží téměř 80 milionů korun, což je o čtvrtinu více
než loni.



Dnes stát říká, že ani nepřijde. Takový postup
ale v krajském zastupitelstvu
kritizuje

i levice. „Požadavky
kraje na dodatečné
oddlužení vznikly z neochoty státu
dostát svým závazkům. Statisticko evidenční

chyba nemohla být krajem ovlivněna, protože časově spadá před
převzetí nemocnic krajem, tedy
do odpovědnosti státu,“ vypočítal
krajský zastupitel Drahoslav Oulehla (KSČM).
Hejtman Miloš Vystrčil (ODS)
požádal dopisem vládu o věcný
přístup. Podle Oulehly vyjádřil
názor celého zastupitelstva: „To
stanovisko by si věcnost zasluhovalo, je to průřezový názor zastupitelstva a natolik jednotný, že
se to tak často nestává. Asi proto, že je to stanovisko svrchovaně věcné.“

Kraje chtějí posílit vliv na evropské fondy
(pokračování ze strany 1)

Pelhřimov • Škody po loňských
záplavách při zářijových přívalových deštích pomůže Pelhřimovu odstranit krajská dotace ve výši 1,4 milionu korun. Lokální povodeň v Pelhřimově a blízkém
okolí poničila silnice, čistírnu od-
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Stát nevrací dluh, který původně uznal

Domovy důchodců potřebují
více peněz na svůj provoz
Vysočina • Ústavy sociální péče
a domovy důchodců na Vysočině
dostanou přidáno na provoz. Krajská rada doporučila zastupitelstvu,
aby příspěvek pro 22 zařízení, zřizovaných krajem, zvýšilo o bezmála 14 milionů korun. Důvodem

Kraj Vysočina

Kraje upozorňovaly i na nutnost změny způsobu financování. Dosud se peníze z EU proplácejí zpětně, ale to by pro nové
plánovací období pro Česko znamenalo přibližně stomiliardový
úvěr ročně. Podle slov ministra
Martínka vyřeší problém kofinancování zčásti i změna způsobu administrace, kdy budou peníze do České republiky přicházet postupně.
Ministerstvo kultury pracuje
na novém návrhu zákona o památkové péči a zastavilo projednávaní kritizovaného pozměňovacího návrhu zákona. To se
hejtmani dozvěděli od náměstka Formánka. Kraje přitom už
dlouho chtějí, aby seznam památek doznal změn. V regionech
totiž existují stavby, například
průmyslové objekty, které jsou
památkou a jejich vlastníci tak
nemohou s chátrajícími objekty nic dělat. „Paradoxně tak seznam památky ničí, místo aby je
chránil,“ vysvětlil hejtman Vystrčil. Rada Asociace krajů se také vrátila k prohlášení ministra
Vítězslava Jandáka, podle kterého by na kraje mohly být převedeny některé státní hrady a zámky. Podle náměstka Formánka
však není připraven žádný pro-

gram převodu kulturních památek na kraje. Neexistuje ani žádná představa o financování takového procesu. „Šlo jen o ministrovu úvahu před novináři,“ řekl
hejtmanům náměstek.
Předseda asociace a hejtman
Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský (ODS) také po-

psal další dění ve zdravotnictví:
„Předali jsme Senátu komplexní pozměňovací návrh k návrhu
zákona o veřejných neziskových
lůžkových zdravotnických zařízeních. Dále pracujeme na novém zákonu o neziskových organizacích,“ řekl Tošenovský a dodal: „Musím bohužel konsta-

tovat, že po všech problémech
s ministerstvem zdravotnictví je
komunikace s touto institucí nulová.“ Kraje svým návrhem zákona chtějí definitivně vyřešit
problém, kdy díky zásahům ministerstva vznikají v nemocnicích dluhy, které však musí platit právě regiony.

Hejtmani během jednání. Zleva Petr Bendl (Středočeský kraj), Miloš Vystrčil (Vysočina) a Evžen Tošenovský (Moravskoslezský kraj). Foto: Luboš Pavlíček

www.kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina

Turisty inspirovala nabídka
dovolených pro celé rodiny

Střecha haly hrozila zřícením

Vysočina • Kraj nabídnul na
pražském veletrhu cestovního ruchu Holiday World turistům inspiraci pro dovolenou i atraktivní
výběr historických památek, cykloturistiku nebo například tipy na
kulturní akce na Vysočině. „Pro
tuto chvíli jsme velmi zajímavou
turistickou destinací pro rodinnou
dovolenou, pro milovníky památek a zároveň klidu a čisté přírody. Ale uvědomujeme si, že nejsme zavedeni na velmi náročné
turisty ze zámoří, kteří vyžadují
dokonalý servis více než tříhvězdičkových hotelů,“ řekla po skon-

Obce využily nabídku kraje, že zaplatí posudky statiků ■ Sníh nedal nikomu spát

čení veletrhu náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie
Černá (SNK-ED) s tím, že turisté Vysočinu vyhledávají, problém
je ale právě se servisem pro náročnější návštěvníky. „Paradoxně
nám trošku ubližuje dálnice D1.
Díky ní k nám mohou návštěvníci pohodlně přijet z Prahy na jednodenní výlet a nemusí v kraji zůstávat na více nocí. Je sice dobré,
že k nám jezdí, zkresluje to ale
statistiku, která zachytí jen turisty,
kteří v kraji v oficiálních ubytovacích zařízeních přenocují,“ doplnila s mírnou nadsázkou Černá.

Hledají se nejlepší učitelé,
ti dostanou ceny hejtmana

Vysočina • Obce přivítaly nabídku kraje
zaplatit statické posudky
střech, zatížených
letošním nebývalým množstvím sněhu.
Objednaly tak třiadvacet posudků, které
v některých případech
přišly opravdu včas.
Mezi prvními kontrolovanými
objekty byla například sportovní
hala v Přibyslavi, kde statik doporučil okamžité uzavření provozu,
protože nebezpečí bylo skutečně vysoké. Podepření krovů statik navrhnul i na jedné ze základních škol ve Žďáře nad Sázavou
a v případě hospodářských budov
Školního statku v Humpolci. Staticky posouzen byl i stav střechy
jedné z budov sídla kraje Vysočina v Jihlavě. Skleněné částečné
zastřešení budovy kongresového centra zapadané vrstvou mokrého sněhu nepředstavovalo žád-

Sníh ohrozil střechu bazénu v Havlíčkově Brodě. Foto: Luboš Pavlíček

nou skrytou hrozbu, stejně jako
rovné střechy Zdravotní záchranné služby v Jihlavě. „Pokud tato nabídka pomohla alespoň jed-

né obci a zabránila tak možnému neštěstí, bylo naše rozhodnutí
správné. Nebylo na místě myslet
jen na sebe, ale podat pomocnou

Kraj posílil péči o pacienty
Pelhřimov • Péče o pacienty v Pelhřimovské
nemocnici je opět lepší.
Od poloviny března na
místním oddělení nukleární medicíny slouží
dvouhlavá tomografická
gamakamera.

Vysočina • Až do konce dubna budou moci ředitelé škol zřizovaných krajem, jejich pedagogické kolektivy či školské rady navrhovat pedagogy, kteří se podle jejich názoru mohou ucházet o cenu
hejtmana za svoji práci.
Cenu hejtman letos vyhlásí poprvé. Kandidáty bude posuzovat
odborná komise. Za každou školu může být navržený jediný pedagog. Slavnostní udílení ceny bude v květnu, přímo v sídle kraje. „Letos jsme zvolili květen, ale od příštího roku už tato slavnost
bude probíhat v březnu, na Den učitelů,“ řekla krajská radní pro
školství Martina Matějková (ODS).

Fond zopakuje úspěšné granty
Vysočina • Zastupitelstvo letos nické činnosti v oblastech a kavyhlásí 29 grantových programů tegoriích sociálních a zdravotnicFondu Vysočikých služeb, do
ny. Pro žadatenichž tato forwww.fondvysociny.cz
le má kraj přima pomoci dopravených 63 milionů korun.
sud nevstoupila,“ představil nový
V minulých letech patřily mezi program krajský radní pro granosvědčené a vyhledávané progra- tovou politiku Jaroslav Hulák
my s názvy Bydlete na venkově, (KDU-ČSL).
Volný čas, Certifikace–Osvěd- Po tříletých zkušenostech lečení, Regionální kultutos kraj přihlédnul i k tora. Ty pro zájemce kraj
mu, zda se finanční pochystá i letos. „Zcemoc neopakuje i v jila nový bude proných dotacích, tegram Dobrovolnicdy zda podobnou
tví 2006, který by
věc nedotuje napříměl umožnit doklad Fond Vysočisavadním poskyny, stát a Evropská
tovatelům dobrovolnického vý- unie. Důležité je také to, jak velcviku v soutěži získat finanční ký zájem byl o konkrétní grant
podporu na rozšíření dobrovol- v předchozích letech.

Brožura usnadní výběr tábora
Vysočina • Rodičům dětí, které
rády jezdí na prázdninové tábory už potřetí s výběrem pomůže
publikace Letní tábory na Vysočině, kterou ve spolupráci s krajským oddělením mládeže a sportu vydala Rada dětí a mládeže kraje Vysočina. Letos poprvé
brožura vychází v interakci s adresou www.tabory-vysocina.cz,

kde je kompletní nabídka táborů
také k dispozici. V publikaci jich
je přitom více než 140.
„Brožura je v těchto dnech distribuována na všechny základní školy, domy dětí a mládeže,
knihovny, do informačních center mládeže a na další veřejná vybraná místa,“ řekl předseda rady
Martin Paclík.



Ta umožní šetrnější a přesnější vyšetření v kardiologii, onkologii, neurologii a dalších oborech. Pacientům tak přibude pohodlí a jistota dobré diagnózy.
Zařízení stálo bezmála 17 milionů korun, pět milionů se nemocnici podařilo získat z ministerstva zdravotnictví. „Oddělení
nukleární medicíny pelhřimovské nemocnice je nejlépe vybavené v kraji, a to nejen přístroji. Disponuje i nejkvalifikovanějším personálem,“ řekl náměstek
hejtmana pro zdravotnictví Pavel
Hájek (ODS).

Ředitel nemocnice Pavel Hrala předvádí Pavlovi Hájkovi přístrojové vybavení. V pozadí nová kamera. Foto: archiv kraje

Gymnázií je v kraji dostatek
Vysočina • Počet míst v gymnáziích Vysočiny určuje zájem rodičů a studentů, nikoliv úředníci v Praze. V reakci na požadavek ministerstva školství navýšit
počet studentů gymnázií to řekla
krajská radní pro školství Martina Matějková (ODS).
Ministerstvo veřejně řeklo, že
gymnazisté by v Česku měli tvořit 35 procent studentů středních
škol. Přitom už před lety předalo zřizování středních škol krajům a žádná z nich mu tak nepodléhá.
Na Vysočině dnes na 18 gym-

náziích studuje 19 procent středoškoláků, což například letos
znamená 1232 studentů. Od roku 2008 výrazně klesne počet dětí, které na střední školy přijdou –
ukazuje to demografická křivka.
Vzhledem k tomu, že počet tříd
na gymnáziích se nezmění, procento gymnazistů tak stoupne. „I
kdybychom počet tříd na gymnáziích nezvýšili, v roce 2012 bude
na Vysočině 24 procent studentů
na gymnáziích,“ vysvětluje Martina Matějková.
Ke gymnáziím se dají přičíst
i lycea, tedy maturitní studijní

obory, které tvoří přechod mezi
odbornou školou a gymnáziem.
V kraji je dnes devět takových
tříd. „Pokud bychom tedy lycea
a gymnázia sečetli, dostaneme se
na 34 procent žáků a to je číslo,
které ministerstvo požaduje,“ říká Matějková a dodává: „Nevylučujeme, že některé třídy víceletých gymnázií nahradíme větším
počtem tříd gymnázií čtyřletých,
ale to bude záležet na zájmu samotných žáků, který je pro nás,
na rozdíl od přání úředníků z Prahy, vodítkem k rozhodnutí jaké
a kde otevírat obory.“

Silnice: Sloučení správ možné

ruku a nabídnout přijatelné řešení,“ komentoval rozhodnutí krizového štábu hejtman Miloš Vystrčil (ODS).

JAK TO VIDÍM JÁ
Názor zastupitele Tomáše Havlíka
(KDU-ČSL)
na princip
trvale udržitelného rozvoje a související využití dřeva na Vysočině.
Doufejme, že je již pryč doba, kdy
synonymem pro hospodářský růst
a prosperitu bylo poškozování životního prostředí. Zahrnutí parametrů životního prostředí do ekonomického rozvoje neznamená
v žádném případě ohrožení hospodářského růstu, ale naopak jeho zkvalitnění a zajištění konkurenceschopnosti v budoucnosti.
K našemu životu již dnes automaticky patří třídění odpadu, ekologická výchova na školách či péče
o krajinu. A je jistě dobře v tomto směru dále pokračovat. Příliš
se nám ovšem nedaří v oblastech
dotýkajících se našeho životního
komfortu. Na ten si jen tak sáhnout nenecháme. Stále více jezdíme auty a spotřebováváme více energie. Výsledkem je naše pokračující závislost na neobnovitelných zdrojích energie jako je ropa,
plyn či uhlí. Tyto zdroje ovšem nejsou bezedné.
Kudy vede cesta ven z tohoto kruhu? Jednou z cest je jistě využití lokálních obnovitelných surovin. V našem kraji je to nepochybně dřevo, neboť lesy pokrývají třetinu kraje Vysočina. Dřevo je při
dobrém hospodaření v lesích nevyčerpatelnou dorůstající surovinou. Je v různých podobách nejen dobrým zdrojem tepla, ale
i vynikajícím stavebním materiálem. Moderní správně realizované stavby na bázi dřeva mají řadu
předností při výstavbě, následném
užívání, ale také při jejich likvidaci. V dřevěných domech bydlí miliony lidí v nejvyspělejších zemích
světa, proč by to tak nemohlo být
i u nás?

forma příspěvkových organizací ekonomicky nevýhodná, uvažujeme tedy o změně i v tomto směru,“ vysvětlil náměstek
hejtmana pro dopravu Václav
Připravované změny by mě- rá o jednu věc, krajské silnice. Kodet (KDU-ČSL).
ly v podstatě spočívat v tom, že To je nelogické, jejich sloučením Správy silnic se na Vysočině
se pět stávajících přístarají o více než 4500
spěvkových organizací
silnic II. a III.
Kodet: Pět stejných organizací se dnes kilometrů
sloučí do jedné, a zárotřídy, pro stát pak pečují
stará o jednu věc. To je nelogické.
veň se oddělí majetkoo 420 kilometrů silnic I.
vá správa silnic od obtřídy. Kraje správy silchodních a výrobních činností. ušetříme peníze na samotný pro- nic převzaly od státu před pěti le„Dnes je to tak, že pět stejných voz těch organizací a můžeme ty, ve většině z nich už reorganipříspěvkových organizací se sta- je investovat do silnic. Navíc je zace proběhla.

Vysočina • V zimě sjízdnější a v létě opravené
silnice. To je hlavním cílem připravované
reorganizace správy silnic na Vysočině.

www.kr-vysocina.cz



Z REGI ONU / I NZ E R CE
Lidé, kterým hrozí zamoření
radonem, najdou pomoc
Vysočina • Kraj umí pomoci lidem, v jejichž domech se vyskytuje radioaktivní radon. Tisíce
domů v našem kraji plyn ohrožuje. Vyplynulo to z výsledků dlouhodobého měření mezi roky 1991
a 2005. Měřením prošlo více než
27.000 staveb, v necelých 5000
z nich byl plyn zjištěn v takové
míře, že si stavby vyžadují protiradonová opatření.
„Protiradonové opatření je hrazeno buď vlastními prostředky majitelů nemovitostí, nebo za
pomoci státní dotace. Například
u nás na Vysočině bylo za státní dotaci ve výši více než 58 milionů korun ozdraveno 592 bytů.
Další dotace pomohla ozdravit
i 44 školních a předškolních zařízení a nákladem 34,5 milionu korun byla vybudována důležitá odradonovací zařízení na 116 veřejných vodovodech. Tím se podařilo snížit radiační zátěž u zhruba
30.000 obyvatel,“ vypočítal Jaroslav Šmejkal z krajského odboru
životního prostředí.

Kraj Vysočina
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Nábor vojáků probíhá i v našem kraji

Kraj Vysočina eviduje asi 350
bytových objektů, jejichž postižení radonem je natolik závažné, že jejich majitelé mají možnost získat státní dotaci ve výši
150.000 korun na jejich ozdravení. Záleží přitom jen na nich, zda
o dotaci projeví zájem. „S nezbytnou legislativou jim kraj
bezplatně pomůže. A stěhovat
někam jinam se kvůli tomu nikdo nemusí, jak se možná mnozí mylně domnívají. Tato možnost se týká objektů se stavebním
povolením vydaným do 28. února 1991,“ doplnil Šmejkal. Navíc
v domech zkolaudovaných od
1. ledna 2000 nabízí krajský úřad
zcela zdarma zabezpečení ročního měření radonu a zjištění obsahu radonu v pitné vodě ze studny.
Výsledky měření se dozví pouze zájemce a nemají žádný zpětný vliv na kolaudaci domu. Toto zjišťovací řízení je dobrovolné
a provádí se kvůli ověření účinnosti protiradonových opatření
v novostavbách.

Výhody profesionálního vojáka:
• tarifní plat státního zaměstnance s hodnostním a osobním příplatkem, příplatkem za vedení a dalšími příplatky, například za bojovou pohotovost
• 37 dní řádné dovolené
• možnost využívat vojenská lázeňská a rekreační zařízení k dovoleným a rehabilitacím,
a to i pro svou rodinu
• uniforma a veškeré vybavení zdarma
• přídavek na bydlení
• možnost či dokonce povinnost zvyšovat
svou fyzickou kondici, tělesná příprava jako
součást pracovní doby
• bezplatná lékařská a preventivní péče

Nevýhody profesionálního vojáka:
• omezená možnost podnikatelské činnosti
• zákaz členství v politické straně a odborové
organizaci

Oslavy masopustu volaly jaro
Heroltice • Letošní masopust byl
na Vysočině ve znamení nepolevující vlády zimy.
Typicky předjarní
svátek se tak proměnil spíš v rituál
přivolávající první
teplejší dny. Dlouhou tradici mají
oslavy masopustu
v jihlavské městské části Heroltice. Také letos si
její obyvatele masopust užili, ať

už přímo jako účastníci průvodu,
nebo jako přihlížející, kteří se často stávali obětí nerůznějších žertů.
Také pro děti byl
masopust největším zážitkem. Navíc se už teď mohou těšit na heroltický Dětský den,
na jehož přípravu
budou peníze vykoledované maškarami použity.

Vysočina • Ačkoliv od letoška
přestala v rámci reorganizace armády pracovat krajská rekrutační střediska, nemají to zájemci o službu v armádě na Vysočině daleko. V Jihlavě zároveň začalo pracovat oddělení náboru při
krajském velitelství a to veškerou
činnost střediska převzalo.
Armáda nové vojáky potřebuje neustále. Profesionálové se ke
službě zavazují obvykle na čtyři roky, minimální délka služby

je dvouletá. Profesionálním vojákem může být každý plnoletý občan České republiky. Pokud navštíví oddělení náboru, profesní poradci mu zde dají všechny
informace o podmínkách vstupu
do armády, aktuální informace
o možnostech profesního uplatnění a zajistí servis spojený s povolávacím procesem. Oddělení
náboru také pomáhá všem, kdo
se rozhodnou studovat Univerzitu obrany.

Oddělení náboru Krajského
vojenského velitelství
Vrchlického 14, 586 01 Jihlava
telefon 973 433 464
pondělí a středa 8.00–17.00
úterý a čtvrtek 8.00–16.00
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Obchodní zástupce
pro měsíčník Kraj Vysočina

Nabízíme:
I
I
I
I
I

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

/BKEFUFOÈTWFEWPżF
CâW0%04-"7"/
.BTBSZLPWPOÈNŞTUÓ
/ÈNŞÝƃOBE0TMBWPV

XXXQMPUPWFTZTUFNZD[
UFMGBY





KBSOÓTMFWBOBWFÝLFSâTPSUJNFOU

SC 60213/1

Inzertní manažer:

Práce je vhodná i pro studenty či seniory
Nevyžadujeme živnostenské oprávnění
Vice info na www.ceskydomov.cz
Vaše profesní C.V. očekáváme na
e-mailu hendrychova@consultants.cz
nebo faxem: 224 816 818
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Ester Rašíková

tel.: 777 789 600, e-mail: rasikova@consultants.cz
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vedoucí vydavatelství tiskových
periodik pro krajskou a místní
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PŮJČKY, ÚVĚRY,
HYPOTÉKY

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ
Tel. 604 245 463

VYCHÁZÍME V NÁKLADU
215.000 VÝTISKŮ
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KRAJ VYSOČINA
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Dukovany zaplnily svůj sklad odpadu
Problém použitého paliva se Vysočiny bytostně dotýká ■ Mluví se zde o úložišti
speciálních kontejnerech německé Jeho vybudování stálo 260 milionů
Dukovany • Jaderná elektrárna už
výroby. „Sklad vyhořelého paliva korun a měl by sloužit zhruba 30
zaplnila první sklad vyhořelého paliva ve chápu jako jakýsi mezičlánek me- let. Kontejnery, ve kterých se palijeho prací v jaderné elektrárně vo skladuje, jsou čtyři metry vysosvém areálu. V polovině března sem přibyl zia přepracováním
pro další využi- ké, mají průměr 2,6 metru a obsatí. Chci vidět, že sklad je bezpečný hují 84 palivových kazet.
poslední, šedesátý kontejner.
O bezpečnosti uloženého odpadu
se na místo přijel přesvědčit i krajský hejtman Miloš Vystrčil (ODS).
Ve skladu je dnes 607 tun použité-

a životní prostředí Vysočiny není
ho uranu a plutonia. Palivo pod- ohrožené,“ poznamenal přímo na
le údajů elektrárny vyrobilo tolik místě hejtman.
elektřiny, že by pokryla čtyřletou V elektrárně dnes už stojí nový
spotřebu Česka. Uskladněno je ve sklad s dvojnásobnou kapacitou.

Je to, jako byste si doma sáhli na radiátor ústředního topení, popsal své pocity hejtman Miloš Vystrčil poté, co s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou vyzkoušeli teplotu kontejneru. Foto: Luboš Pavlíček

Skladování použitého jaderného
paliva je pro Vysočinu stálým tématem. Kromě meziskladů v elektrárnách se periodicky objevují debaty o vybudování trvalého hlubinného úložiště. V kraji jsou dvě
lokality, kterých se tyto debaty týkají. Jejich obyvatelé ale úložiště
vesměs odmítají. „Devatenáct obcí
z okolí Budišova zveřejnilo v roce
2004 prohlášení, že odmítají spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů a žádají přerušení prací spojených s vyhledáváním
místa pro vybudování hlubinného úložiště,“ připomíná například
krajský zastupitel a starosta Budišova Ladislav Peťa (ČSSD) odpor
místních a dodává: „Budišovsko
má perspektivu rozvoje v turistice
a odmítá aktivity související se záměrem vybudovat v naší lokalitě
úložiště jaderného odpadu.“
Miloš Vystrčil měsíčníku Kraj
Vysočina potvrdil, že žádný strategický dokument Vysočiny s hlubinným úložištěm nepočítá. „Ani
Program rozvoje kraje, ani připravovaný územní plán nic takového
neobsahuje. Osobně si myslím, že
jakýkoliv odpad, včetně jaderného, nepatří na žádné místo našeho
kraje,“ řekl hejtman.

Škrdlovické sklo z Horácké galerie
Horácká galerie ve svých sbírkách spravuje patrně jeden z nejrozsáhlejších souborů hutně tvarovaného a broušeného skla podle návrhů předního českého sklářského výtvarníka Františka Víznera a autorsky broušených
artefaktů – celkem 347 kusů. Vystavený soubor vznikl počátkem osmdesátých let a tvoří jej tři sklářské artefakty: mísa, tablet a váza.

Vysočinu spojily optické kabely
(pokračování ze strany 1)

A dodal: „Znovu potvrzujeme,
že patříme v této oblasti ke špičce.“ Podle údajů statistiky domácnosti na Vysočině disponují větším počtem počítačů, než
je v Česku zvykem a to i přes
to, že přístup k internetu je v na-

Kodet: Silničáři jsou opravdoví chlapi
(pokračování ze strany 1)

Další problémy se ukážou, až
zmizí sníh. „Samozřejmě, že silničářům nedochází peníze, je
teprve začátek roku. Ale jednoduchá matematika říká, že čím více
peněz stojí zima, tím méně zbude na léto. A čím je zima krutější,
tím větší škody se na jaře objeví,“
vysvětlil Václav Kodet s tím, že
bude třeba rozpočty silničářů po-

sílit. Opravy po zimě a větší letní opravy jsou na Vysočině prioritou. Kraj převzal silnice od státu ve špatném stavu a musí je postupně téměř všechny opravit.
Krajský zastupitel a starosta Velké Bíteše Miroslav Báňa
(ČSSD) si myslí, že by se kraj
měl věnovat nejprve silnicím
uvnitř obcí: „Podle mého názoru je povinností kraje přednost-

ně řešit plošné opravy komunikací v rámci měst a obcí, kde žijí lidé. Auta, přejíždějící přes výtluky v komunikacích výrazným
způsobem zvyšují hlučnost nad
únosnou míru, nemluvě o poškozování rodinných domů od otřesů a špíny. V polích a lesích zvýšená hlučnost nevadí tak jako
v zastavěném území dva metry
od kraje vozovky.“

Finanční náklady v porovnání srovnatelného období (v tis. Kč)
Listopad, prosinec 2004, leden,
únor 2005

Listopad, prosinec 2005, leden,
únor 2006

Rozdíl

166 223

198 866

32 643

Spotřeby materiálu v porovnání srovnatelného období (v tunách)
Listopad, prosinec 2004, leden,
únor 2005

Kromě odborného semináře
účastníci oslav navštívili čistírnu
odpadních vod, vodárenský areál Heraltice a kombinovanou výtopnu Třebíčské tepelné společnosti. Viděli také říční lázně Polanka, protipovodňovou ochranu

města, židovskou čtvrť a baziliku
sv. Prokopa.
„Světový den vody není formální svátek. Naopak, každý rok připomínáme zejména laické veřejnosti, že voda je nejdůležitějším
přírodním zdrojem a její ochrana

je nutná pro samotné přežití lidstva,“ vysvětlil krajský radní pro
vodní hospodářství Ivo Rohovský
(ODS).
I když je voda nejběžnější sloučeninou naší planety, představuje ji z celých 97 procent voda
mořská. Ze zbývajících tří procent sladké vody jsou dvě třetiny zmraženy v ledovcích, ledu
a sněhu především kolem pólů.
Lidstvo má tedy ke své spotřebě
pouhé jedno procento veškeré vody na naší planetě, které je ovšem

9 753

13 209

3 456

inert

75 312

103 397

28 085

rozděleno velice nerovnoměrně. Na jedné straně má v rozvojových zemích nedostatečný přístup k vodě přes miliardu lidí
a vodu pro základní hygienu postrádají 2,4 miliardy lidí, na druhé straně člověk za posledních 50
let zničil více přírodních zdrojů
než za celá tisíciletí své existence. Za posledních 100 let se počet
lidí na Zemi ztrojnásobil a lidská spotřeba vody vzrostla šestkrát. Proto již od 70. let hovoříme
o vodní krizi.

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE
Pak vladyka nakázal nadháněčům: „Vy a psi obejdete tamten daleký kus
a budete postupovat proti lovcům. Tady na vás budeme čekat.“
Lesnatý kopec u Číhalína se jmenuje Zubrca. Jméno dostal podle lovecké Po půlhodině se konečně ozval v dálce štěkot psů a začal se blížit hluk nadháněčů. Lovci byli napjati. Vtom spatřili na kraji zamrzlého bahniska obrovudálosti, která se v kraji vypravuje. V lesích kolem se to kdysi rozléské zvíře s mohutnou hlavou a dvěma zahnutými rohy. Zubr vypadal dihalo křikem lidí, ranami sekyr, rachotem dopadajících pokácených
voce a hrozivě, silnýma nohama dupal po zmrzlé půdě a krvavé oči
stromů. Osadníci vedení vladykou Číhalou káceli a pálili lemu žhnuly. Najednou se pustil přímo k lovcům. Z několika
sy, stavěli nové domy a vztyčili tvrz, aby se tu mohli usadit.
míst zasvištěly šípy, které se mu zaryly do těla.
Teprve pozdě na podzim byla práce hotová – a tehZubr sebou trhl, několikrát se otočil a pak se vrhnul
dy se muži rozhodli vyrazit na lov.
na místo, kde za stromem čekal sám vladyka.
Už mrzlo a poletoval sníh, domy v nové osadě
Vladyka pozvedl oštěp a jak se zubr hnal kostály, jednoduché, ale přece účelné. Muži ale
lem něho, vrazil mu ho vší silou do boku.
ani teď nemohli odpočívat. Bylo potřeba zásoZubr se otočil a hnal se přímo na vladyku –
bit se masem na zimu, a tak nastala doba lotomu by se bývalo zle vedlo, kdyby mu nejvu. Vladyka se postavil před své lidi a pravil:
bližší lovec nevrazil z druhé strany svůj oštěp.
„Vy, mladí a silní mužové si opatříte pořádZasáhl jím srdce a ohromné zvíře se zachvělo
né luky, šípy, kopí a důkladné obuchy. Nazítří
a skácelo jak podťatý strom.
se vydáme na lov – a bude to těžká výprava, tak
Lovci se radovali – ale ještě je čekala těžká práse dobře připravte.“
ce – dopravit zubra do Číhalína. Hlava tohoto prvOsadníci se těšili, až vyrazí. Brzy zrána pak nastoupili s vlaně uloveného zubra potom zdobila vladykův příbytek
dykou v čele na výpravu. Před odchodem si ještě zazpívali svoa místo, kde byl zubr uloven, lidé nazvali Zubrca.
ji dávnou loveckou píseň. Pak se dali mlčky na pochod temným
lesem, obcházeli mechem obrostlé balvany, poražené velikány
Pověsti z Vysočiny jsou převzaté z pořadu Bylo nebylo,
smrků a jedlí a tiše našlapovali po jehličí.
který vysílá každý den v 16:00 hodin Český rozhlas Region na frekvenVšude bylo nehybné ticho, jenom les šuměl a stromy ve větru střásaci 87,9 FM.
ly sněhový poprašek.

Jak ke svému jménu přišel kopec Zubrca



Rozdíl

sůl

Rohovský: Vodu nemůžeme nahradit
Třebíč • Voda a kultura. To bylo letošní moto oslav
Světového dne vody, které v Třebíči pořádala
Vodárenská akciová společnost, Povodí Moravy
a Brněnské vodárny, tedy podniky, sdružené
v Radě povodí Svratky.

Listopad, prosinec 2005, leden,
únor 2006

www.kr-vysocina.cz

šem kraji naopak horší. „Svědčí to také o tom, jak umíme být
v podmínkách Vysočiny podnikaví a jak velký zájem o moderní technologie mezi lidmi v kraji je,“ uvedl Hulák při březnovém
slavnostním uvedení ROWANetu
do provozu.

Laboratoř testuje
výskyt ptačí chřipky
Jihlava • Laboratoře v Jihlavě testují přítomnost ptačí chřipky u ptáků. Onemocnění dosud zjišťovala jen pražská laboratoř. V Jihlavě
je dostatečné vybavení i kvalifikovaný personál. O rozšíření testování rozhodnul veterinární ústav
zejména kvůli úsporám za dopravu. Na Vysočině mají se zvířecími onemocněními zkušenosti, už
zde probíhají i testy na nemoc šílených krav.

Vysočina láká turisty z USA
Vysočina/Praha – Náš kraj se představil zejména
americkým a kanadským cestovním kancelářím
na březnovém setkání členů Americké asociace
cestovních kanceláří v Praze.
Prezentaci před těmito subjek- kancelářím hostitelskou zemi
ty představitelům kraje doporu- s její kulturou, historií, ale přečil americký velvyslanec William devším s jejími možnostmi přiJ. Cabaniss během své loňské ná- jmout náročné turisty s nabídkou
vštěvy na Vysočině.
atraktivních programů. Pražské
Kraj připravil stánek a speci- setkání je historicky první tohoto
ální prezentaci, přímo na míru druhu v České republice.
americkým turistům vydal i pro- Vysočina měla možnost oslovit
pagační materiály. „Vychází- se svojí nabídkou tisícovku předme z loňských
stavitelů
výzkušeností, kdy
znamných cesČerná: Víme, o co mají tovních kanjsme se tohoto
turisté
ze zámoří zájem. celáří z celého
setkání účastnili v kanadském
světa, předeMontrealu. Bylo to neocenitelné, vším však z USA a Kanady. Seprotože jsme zjistili, jaký způ- veroameričtí turisté představusob prezentace je nejpřijatelnější jí důležitou skupinu s mimořáda o jaké turistické produkty ma- ně velkým potenciálem možnosjí návštěvníci ze severoamerické- tí růstu. Do Evropy ročně přijíždí
ho kontinentu zájem,“ vysvětluje 13 milionů Američanů a Kanaďanáměstkyně hejtmana pro regio- nů. Českou republiku v roce 2004
nální rozvoj Marie Černá (SNK- navštívilo jen necelých 350.000
-ED).
turistů z této oblasti a zatím větAmerican Society of Travel šina z nich zůstává v Praze. CíAgents (ASTA) je největším pro- lem prezentace Vysočiny i dalfesním sdružením v oblasti ces- ších krajů bylo představit i další
tovního ruchu na světě. Cílem se- možnosti pro tyto turisty v rámci
tkávání je představit cestovním naší republiky.

Mladík zachránil život dítěti
Želetava/Jihlava • Statečnost
osmnáctiletého Jana Opravila ze
Želetavy ocenil osobním poděkování a dárkem hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). Jan
Opravil v únoru zachránil rych-

lým zásahem pětiletého chlapce,
který spadl do studny. Zachránce
pro chlapce slanil do ledové vody a tam jej držel nad hladinou,
dokud nepřišla pomoc se žebříkem.
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Senioři se dobře bavili v Třešti

1. duben
Aprílová párty, všechno je naruby, nic nám nevěř, hlavně se dobře
bav, kavárna Modrá hvězda, Chotěboř, 20.00

do 2. dubna
Třebíčský operní festival, Třebíč

4. duben
Brian Friel: Lásky paní Katty, divadelní představení, Divadlo Pasáž,
Masarykovo náměstí, Třebíč, 20.00

6. duben
Koncert žáků ZUŠ, Základní umělecká škola, Chotěboř, 17.30

7. duben
Zámecké jazzování, Polenský bigband, Zámek Žirovnice, 20.00

8. duben
Bedřichovské sedlo, cyklo 60 km,
start 9.00, hlavní nádraží ČD, Jihlava
Vítání jara na rozhledně Rosička,
trasa libovolná, cíl 8.00–17.00 rozhledna Rosička

10. duben
Pocta Mozartovi, koncert souboru Camerata Moravia, kino Družba,
Chotěboř, 19.30
Miriam Bayle Band, jazzový koncert, Jazz Club Horáckého divadla
Jihlava, 19.30

Radní Jiří Vondráček: Společenské akce vždy patří k plnohodnotnému životu
Třešť • Jednorožce si
dalo do názvu velké společenské setkání seniorů
z Vysočiny v Třešti. Na
akci s názvem Táčky
kolem jednorožce se jich
sešlo asi 300.

Táčky spolupořádal krajský odbor zdravotnictví a sociálních věcí a senioři se tak mohli setkat
i s hejtmanem Milošem Vystrčilem (ODS) či radním pro sociální věci Jiřím Vondráčkem
(KDU-ČSL). „Společenské akce patří k plnohodnotnému životu a právě takový život se snažíme všem, o které kraj v oblasti
sociálních věcí pečuje, zajistit,“
vysvětlil Jiří Vondráček.
K tanci i poslechu hrála kapela Vysočinka, která měnila žánry hudby i kostýmy, takže senioři vyslechli blok lidových písní,
směs staropražských a v závěru
i moderních písniček. Zpestřením Seniory přivítal starosta Třeště Vladimír Nechvátal, krajský radní Jiří Vondráček a vedoucí krajského odboru sociálních
programu bylo vystoupení dět- věcí a zdravotnictví Věra Švarcová. Foto: archiv kraje
ských mažoretek z Třeště, klubu ny Bonanza z Luk nad Jihlavou. ži o nejoriginálnější výrobek bylo mětů vlastní výroby obyvatel dožen z Mrákotína a taneční skupi- Nechyběla ani tombola a v soutě- oceněno pět nejzdařilejších před- movů důchodců.

12. duben
Pašijové hry – Poslední dny Ježíše Krista, divadelní představení
pod širým nebem, u kaple sv. Anny,
Chotěboř, 19.30
koncert Komorní filharmonie Vysočina, divadelní sál DKO Jihlava, 19.00
Jakub Smolík s kapelou, Divadlo
Pasáž, Masarykovo náměstí, Třebíč, 19.00

Kraj podepíše partnerské smlouvy
Vysočina • Dubnovým podpisem partnerské smlouvy se uzavře první etapa dlouhodobé spolupráce mezi Vysočinou, slovenským Nitranským krajem
a francouzským regionem Champagne-Ardenne.
Všechny tři evropské regiony
tak vytvoří úzce spolupracující trojúhelník, který
snadněji dosáhne například na
evropské dotace. S krajem
Champagne-Ardenne Vysočina už spolupracuje dlouhodobě, prá-

Paříž

15. duben
Miss aerobik, sál Sokolského domu, Třešť, 14.00

16. duben
Po stopách běhu městem Jarmily Kratochvílové, trasa 15 km, start
14.30, náměstí TGM, před radnicí,
Golčův Jeníkov

18. duben
Hodně smíchu a pár slz aneb Co
život dal a vzal Betty McDonaldové, divadelní představení, Národní dům, Karlovo náměstí, Třebíč, 18.00

19. duben
Jiří Pazour – klavírní improvizace,
Kamenný sál zámku Třebíč, 18.00

20. duben
Koncert studentů pardubické konzervatoře, Základní umělecká škola, Chotěboř, 19.00

21. duben
Miss Vysočiny, Dům kultury, Žďár
nad Sázavou

vě teď střední školy z našeho regionu například
připravují výměnné studentské stáže. Podobné kontakty má kraj i se Slováky. Spolupráce mezi regiony pomáhá nejen školám, ale také kultuře či podnikatelskému sektoru.

ní slavného rodáka oslavili v rakouském Lilienfeldu i představitelé partnerské Třebíče.
Matyáš Žďárský byl opravdu renesanční osobností.
* 1856 Kožichovice
Studoval v Třebíči, Jihlavě a Brně a poté pracoval
jako učitel v několika rakouských městech. Malo† 1940 St. Pölten
val a vynalézal a stále se vzdělával. Studoval uměPřed 150 lety se v Kožichovicích u Třebíče naro- leckou akademii v Mnichově a polytechniku v Cudil všestranný vynálezce, sportovec a zakladatel rychu. Poblíž Lilienfeldu získal zemědělskou usedalpského lyžování Matyáš Žďárský. Výročí naroze- lost a věnoval se svému oblíbenému lyžování. Vy-

dal učebnici, která do roku 1925 vyšla v 16 edicích.
Založil také mezinárodní lyžařský spolek, jehož výcvikem prošly tisícovky lidí, včetně vojáků. Matyáš
Žďárský byl roku 1905 pořadatelem prvních závodů ve slalomu. K jeho patentům patří zdravotnická
nosítka, vyvinul například kufřík první pomoci. Bazén u jeho domu ohřívala sluneční energie. Matyáš
Žďárský si vydobyl věhlas na celém světě a řadí se
tak mezi nejznámější rodáky z našeho kraje.

23. duben
Přibyslavský dvanáctiboj, přespolní běh 6 km, dopravní hřiště, Přibyslav, 9.00

Ve městě...
(1. tajenka) – a nejen
v něm – je k vidění
prvek domovní
architektury, zvaný...
(2. tajenka)
Stižené
prasknutím

28. duben
Hudební slavnosti 2006, Cimbal classic, Soukromá ZUŠ Havlíčkův Brod, sál Staré radnice, Havlíčkův Brod, 19.00

Kdo vodí
psa

30. duben

Značka
radia

Oslava čarodějnic s lampiónovým průvodem, trasa do 6 km, start
18.30, náměstí Pacov, cíl turistická
základna Pacov
Mistrovství zóny střední Evropy
a ČR v autokrosu, Humpolec
Lety místních čarodějnic nad
obecním rybníkem, Růžená, 20.00
Čarodějnice, lampiónový průvod
k areálu Jiřího Drasticha, Na Kanále, Třešť
Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

Region navštívil
velvyslanec Indie

Vysočina • Prohloubení spolupráce indických regionů s Vysočinou, nové kontakty a nalezení
možností pro kulturní poznávání. To byla hlavní témata březnové návštěvy indického velvyslance P. S. Raghavana na Vysočině.
Ředitel jihlavského mezinárodního filmového festivalu Marek Hovorka (na snímku vlevo) nabídnul
velvyslanci (uprostřed), že příští
ročník festivalu bude věnován právě Indii. Ta totiž slaví 60. výročí
vyhlášení nezávislosti. „Pan velvyslanec byl nabídkou velmi polichocen,“ komentoval předběžnou
dohodu Ladislav Seidl z odboru
sekretariátu hejtmana.

Vysočina • Nejlepší webové stránky v kraji má Havlíčkův
Brod a Okříšky. Jejich internetové adresy zvítězily v krajském
kole soutěže elektronických služeb Zlatý erb 2006. Vítězové budou Vysočinu reprezentovat v celorepublikovém kole. Výsledky
se dozvíme v dubnu na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Loni Vysočina v soutěži opět skvěle uspěla. První místo v kategorii Nejlepší webová stránka obce
získaly Dolní Vilémovice, v kategorii Nejlepší webové stránky
města Jaroměřice nad Rokytnou.

Výsledky krajského kola
soutěže Zlatý erb 2006

22. duben
Hudební slavnosti 2006, Pavel Šporcl (housle), Lubomír Brabec (kytara), Zpěváčci z Vysočiny,
Houslový soubor ZUŠ Letovice, Kulturní dům Moravské Budějovice,
19.30

Vysočina • Mladí volejbalisté získají přípravné centrum. Ve
Velkém Meziříčí vznikne chlapecká přípravka talentů, v Jihlavě dívčí. Kraj se na provozu centra bude podílet 140.000, Český
volejbalový svaz pak 180.000 korun. Sport přitom kraj podporuje všestranně. Peníze dává sportovním zařízením s regionálním
významem a každý rok vyhlašuje granty pro celé spektrum sportovních aktivit na Vysočině.

Soutěž webů už
má své vítěze

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

Matyáš Žďárský

Volejbal dostal
přípravné centrum

Značka
přetlaku

autor:
K.Lear

Semena
k setí

SPZ Ústí nad
Labem

Kus

Jednání

Zhoubná
nemoc

Barviva na
vajíčka

Tropické
šílenství

Sudba

Týkající se
kávovin

Značka
hliníku

1. tajenka

Týkající se
oslů

A sice

1. díl
2. tajenky

Bor

Tohle

Původní obyvatel Hispánie

Druh
usazeniny

Lumpovi

Iniciály
Lipského

Družice

Slovensky
„devátá“

Otesati

Nejlepší elektronická služba:
1. místo: Želiv – bezbariérový přístup
2. místo: Svratka – webkamera, aktuální informace o počasí,
sněhu a teplotě
3. místo: Telč – 3D model Telče

Část
obličeje

Likérník

Spojka

Vlákno
k šití

Osada

Ženské
jméno
Rostlina
zběhovec

Čadské
sídlo

Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do 18. dubna. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny.

Nadšení
Evropan
Primáti

Boční
strana

Íránské
sídlo

Název
hlásky N

Plastikový
model

Římská 4

Cizí zkratka
DPH

Vyluštění z minulého čísla: Jimramov leží ve Žďárských vrších. První
zmínka o něm je z roku 1235. V XIX.
století se zde narodili spisovatelé
bratři Mrštíkové a kněz, rovněž spisovatel Jan Karafiát.

Opracovati
pilníkem
Dovednost

Litevské
platidlo

Často
otupovat

Písmeno
řecké
abecedy

Mužské
jméno

Cena veřejnosti:
obec Cikháj

Ženské
jméno

Osobní
zájmeno

2. díl
2. tajenky

Nejlepší webová stránka města:
1. místo: Havlíčkův Brod
2. místo: Jaroměřice nad Rokytnou
3. místo: Počátky
Nejlepší webová stránka obce:
1. místo: Okříšky
2. místo: Myslibořice
3. místo: Želiv

Předložka

Usušená
tráva



Dispozice

Pomůcky:
Teskně
toužiti

www.kr-vysocina.cz

Ati, lit, Pol,
til, VAT, yva

Výherkyně z minulého čísla J. Ságlová, Telč, H. Hladíková, Velké
Meziříčí a V. Masopustová, Žirovnice získaly turistickou mapu Vysočiny, propisovací tužku a klíčenku
s osvětlením.
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Friedl obhájil titul Sportovec Vysočiny
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V čtenářské anketě se na prvním místě usadila nadějná žďárská rychlobruslařka

Třebíč • Sportovcem Vysočiny roku 2005 se stal jihlavský
tenista Leoš Friedl. Za člena tenisového klubu Spartak
Jihlava přebíral cenu v Třebíčském divadle Fórum jeho otec.
Leoš Friedl už získal stejný titul před dvěma lety.
Tentokrát odborná porota zhodnotila jeho úspěšné vystupování ve čtyřhře na turnajích ATP
v Buenos Aires, Costa do Sauipe,
Casablance, Estorilu a Kitzbülu.
Jihlavskému tenistovi patří také
díky tomu 14. místo v žebříčku
mezinárodní tenisové federace.
Nejlepším sportovním kolektivem kraje Vysočina byli podle očekávání vyhlášeni fotbalisté
FC Vysočina Jihlava za svůj loňský postup do Gambrinus ligy.
Při slavnostním vyhlášení nej-

lepších sportovců uplynulého roku byli oceněni sportovci a kolektivy v dalších šesti kategoriích:
Podle čtenářů regionálních novin a posluchačů Českého rozhlasu Region je nejpopulárnějším
sportovcem Vysočiny rychlobruslařka Martina Sáblíková a nejlepším kolektivem havlíčkobrodský
tým fitness aerobiku SRC Fanatic vedený Robertem Mrkvičkou.
Hodnotitelská sportovní komise
kraje Vysočina složená ze zástupců jednotlivých sportovních klu-

bů, sportovních organizací a tělovýchovných jednot doplněná
o regionální sportovní novináře
vybrala z nominovaných nejlepší sportovce i v kategoriích tělesně postižených, mládežníků, trenérů a seniorů.
Vítězkou kategorie handicapovaný sportovec se stala atletka Michaela Charvátová, národní rekordmanka ve vrhu koulí
z HSC Velké Meziříčí. Nejlepším trenérem kraje Vysočina za
rok 2005 se stal Jiří Teplý, novo-

městský trenér mládeže klasického lyžování, osobní trenér Petra Kulíka. Nejlepším sportovcem
kraje Vysočina za rok 2005 v kategorii mládež do 15 let byl podle hlasování sportovních odborníků vyhlášen biatlonista a běžec na lyžích Vojtěch Jurovatý,
druhý na Mistrovství České republiky na čtyři kilometry klasicky a také druhý na domácím
šampionátu ve skiatlonu. V kategorii seniorů byl nejlepším vyhlášen triatlonista Jan Havlíček
z klubu AXIOM ORBIT Žďár
nad Sázavou. Jan Havlíček se jako první triatlonista z Vysočiny
kvalifikoval na havajského ironmana, ve své kategorii mužů nad
45 let zvítězil na Havaji v kombinaci dlouhého a terénního triatlonu.

Z rukou hejtmana Miloše Vystrčila převzal ocenění Sportovce roku otec
vítěze ankety, jihlavského tenisty Leoše Friedla.

Sáblíková vybojovala stříbro Koukal neuspěl
Erfurt, Žďár nad Sázavou •
Čtvrtá rychlobruslařka na olympijské pětikilometrové trati,
žďárská rodačka Martina Sáblíková, vybojovala stříbrnou medaili Úspěšné
na juniorském mistrovství světa ve víceboji. Česká olympionička si zajistila druhé místo podle očekávání v závěrečné disciplíně na 3000 metrů, ale náskok do té doby vedoucí
Korejky Kim Ju-lim už stáhnout
nedokázala.

Osmnáctiletá Sáblíková, čtvrtá žena olympijského závodu na
5000 metrů a sedmá z tříkilometrové trati, vyhrála závěrečnou

rů, a tak si v závěrečném závodě
mohla dovolit i patnáctisekundový odstup za Sáblíkovou. Druhá česká reprezentantka Andrea
Jirků obsadila 23.
tažení talentu z Vysočiny pokračuje místo. Mezi juniory získal světový tičtvrtou disciplínu v čase 4:08,26 tul Nor Havard Bökko. Ani jeden
minuty. O téměř deset sekund tak z trojice Milan Sáblík, mladší
porazila další Korejku I Ču-jon, bratr Martiny, Zdeněk Haselberkterou odsunula na třetí pozici.
ger, Pavel Kulma se mezi nejlepZlatá Kim Ju-lim byla v před- ších 24 závodníků pro závěrečchozích dnech nejrychlejší na nou disciplínu 5000 metrů netratích 500, 1000 i 1500 met- kvalifikoval.

Holmenkollen, Žďár nad Sázavou • První závod po olympiádě
v Turíně se žďárskému rodákovi
Martinovi Koukalovi příliš nepovedl. V závodě světového poháru v norském lyžařském středisku Holmenkollen obsadil v závodě na padesát kilometrů volnou
technikou 51. místo se ztrátou více než třinácti minut na vítězného
Němce Tobiáše Angerera. Koukalovi se tak bohužel nepodařilo
navázat na úspěšné sedmé místo
z olympijského závodu na stejné
vzdálenosti.

Program večera zpestřilo vystoupení třebíčských gymnastek.

Boccie se usadilo v kraji Plavcům vládl Svoboda
Jihlava • Tradičně velmi slušnou účast měl plavecký Axis Cup
v Jihlavě. Kromě české plavecké
špičky se do bazénu na Rošického
ulici ponořili také závodníci z Maďarska s Slovenska. Zá- Jihlavský Fučík
vodům ale
nakonec kralovali čeští reprezentanti Květoslav Svoboda a Jana
Myšková. V jihlavském bazénu
dosáhli o prvním březnovém víkendu nejhodnotnějších výkonů;
celkem posbírali 10 vítězství. Zatímco čtyřiadvacetiletý znojemský plavec se soustředil na čtyři disciplíny, Myšková zvládla

Velké Meziříčí • Turnaj v netradiční hře boccie se na začátku března konal ve Velkém Meziříčí. Disciplína, ve které soutěží především zdravotně postižení se podobá francouzské hře petanque. Velké Meziříčí je jedním z mála míst v republice, kde jsou pro tento
sport dobré podmínky – bezbariérové sportoviště, ubytovací prostory i zázemí v organizátorech a rozhodčích. „Jsem velmi rád, že se
vaše soutěž může uskutečňovat pravidelně u nás na Vysočině,“ řekl
hejtman Miloš Vystrčil (ODS), který turnaj zahájil. Ve Velkém Meziříčí se utkalo celkem osmačtyřicet vozíčkářů. Foto: archiv kraje

Postaral se o něj exhibiční zápas bývalých hráčů Dukly Jihlava
a Komety Brno. Ještě před tím se
pod střechou stadionu objevily dresy hokejových legend bratrů Jaroslava a Jiřího Holíka, Jana Klapáče, Jana Suchého a Ladislava Šmída. Hokejová Dukla získala v historii 12 titulů mistra republiky, což
ji řadí na první místo tabulek před
Brno a Prahu. Nejúspěšnější roky
zažívala na konci 60. a začátku 80.
let minulého století, kdy byla hlav-

Michaela Charvátová, handicapovaná reprezentantka ve vrhu koulí, dostala cenu z rukou krajských radních Jiřího Vondráčka a Miroslava Houšky.

Turisté obnoví značky
Vysočina • Kraj Vysočina přispěje na obnovu značení přibližně u třetiny regionálních turistických tras. Jedná se zhruba o tisíc
kilometrů turistických cest. Klub
českých turistů Vysočina plánuje
renovaci za 385.000 korun, kraj
z toho zaplatí 200.000 korun. Na

Dukla už oslavila padesátku
Jihlava • Nejúspěšnější
klub českého hokeje slaví
v letošním roce padesát
let. Hlavní oslavy se odehrály v sobotu 4. března
na Horáckém zimním
stadionu.

včetně kvalifikačních sprintů jedenáct startů. Nejhodnotnější výkon podala Myšková druhý den
závodu: kraulařskou stovku zvládla za 55,80. Z Jihlavy si odvezla
šest prvenvyhrál motýlka ství a jedno
třetí místo,
Svoboda byl úspěšný stoprocentně. V Jihlavě nenašel přemožitele. Z cenného kovu se radoval také
domácí Tomáš Fučík, který zvítězil v závodě na 100 metrů motýlek. Z dalších jihlavských závodníků kromě Fučíka nikdo nebyl
mezi nejlepšími třemi. Hana Marková skončila dvakrát čtvrtá.

údržbu turistických tras kraj přispěje potřetí. Loni klubu poskytl
185.000 korun, podobnou částku
vydal i v roce 2003. „Je to věc,
která se nám dlouhodobě vyplácí,“ uvedl Vystrčil. Podle něj dobrovolníci zajišťují značení a údržbu tras za režijní cenu.

Rallye Vysočiny
vyhrál Semerád

ním dodavatelem hráčů do repre- ti letech se dokázal vrátit, loni však
zentace. Z nejvyšší soutěže sestou- opět sestoupil. Letos se klub nepro- Okříšky • Na začátku března
pil klub poprvé v roce 1999. Po pě- bojoval ani do semifinále play off. odstartovalo na Třebíčsku devítidílné Mistrovství České republiky ve sprintrallye. Do letošního
seriálu nejlépe vstoupili Josef Semrád se spolujezdcem Bohuslavem Ceplechou na voze Mitsubishi Lancer. Na druhém místě se
ztrátou 40,6 sekundy skončili Jiří
Volf s Petrem Novákem s vozem
stejné značky. Semrád vyhrál absolutní klasifikaci závodu mistrovství republiky poprvé v kariéře. Svou suverenitu prokázal prvenstvím v sedmi z deseti zkoušek v celkové délce 70 kilometrů.
Do čela se dostal hned po úvodní
rychlostní zkoušce v Okříškách
a náskok si pak držel i v dalších
V dresu Dukly se v exhibičním utkání představily hokejové legendy i hvězdy
erzetách. Z 61 posádek dokončišoubyznysu. Na snímku mnohonásobný reprezentant Jan Hrbatý a herec Palo Rallye Vysočina, která měřila
vel Nový. Foto: Luboš Pavlíček
celkem 288 kilometrů, 49 vozů.

Biatlonista Vojtěch Jurovatý, vítěz kategorie mládež, převzal ocenění od
náměstkyně hejtmana Marie Černé.

Nejlepší sportovní kolektiv FC Vysočina Jihlava, zastoupený Zdeňkem
Tulisem, ocenil náměstek hejtmana Václav Kodet. Foto: Luboš Pavlíček
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