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Státní kasa
pomůže?
Náměstek Kodet: Stát
by mohl krajům pomoci
s úhradou povodňových
škod na silnicích. strana 3
STALO SE

Ámoska slavila

Řešíme hranice

Vysočina má
nejoblíbenějšího učitele
Česka. Je to teprve
třetí žena v celé historii
soutěže.
strana 6

Hranice krajů vedou
podivně, středem mostu
a silnice. Mezi regiony
se rýsuje se vypořádání.
strana 7

Opravená hráz odolala povodni
Při jarním tání do mostišťské přehrady přitékalo nejvíce vody od roku 1985, kdy řeka zaplavila Meziříčí

NARODILA SE TROJČATA
Tři telátka běžné váhy a dokonalé tělesné kondice se narodila čtyřleté krávě na zemědělské
farmě v Michalovicích na Havlíčkobrodsku. Tamní stádo českého červenostrakatého skotu
je tak nejen bohatší o ojedinělý
přírůstek, ale farmáři o zážitek,
který se jen tak neopakuje.
Skot má totiž zpravidla jedno
mládě, už dvojčata jsou unikátem. A když se krávě narodí
trojčata, jde o událost, která se
stává tak jednou za deset let.
Srovnat by se to dalo snad jen
s lidskými čtyřčaty.
Chov skotu má na Vysočině nejen dlouholetou tradici, ale patří také mezi zemědělské obory,
které mají v kraji perspektivu.
Počtem chovaných kusů se náš
kraj řadí na přední místo v České republice, podle dostupných
údajů se na celostátním čísle
podílí více než 15 procenty.

Mostiště • Velkou zkouškou prošla
na přelomu března a dubna čerstvě
opravená hráz přehrady v Mostištích.
Na té se loni objevila tak velká trhlina,
že hrozilo opravdu vážné nebezpečí
jejího protržení a letošní povodeň
prověřila kvalitu opravy.
Jasně se prokázalo, že oprava byla účinná a hráz dnes slouží spolehlivě. Příroda přitom byla k lidem, kteří se o Mostišťskou
přehradu starají, milosrdná. Myslí si to hrázný Stanislav Bílek.
Ten celý povodňový týden strávil
na své hrázi a o kritickém prvním
dubnovém víkendu zažil bezesné
noci. Naštěstí prý voda v Oslavě
začala stoupat k přepadu až v době, kdy naopak klesala Balinka,
a tak Velké Meziříčí na soutoku
obou řek zůstalo uchráněné. „Příroda nám hodně pomáhala. V době, kdy jsme se dostávali k úrovni přelivu, začala Balinka klesat,

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Hranice krajů Vysočina a Jižní Morava byly změněny už více než před rokem. Spolu s některými obcemi bylo od kraje Vysočina převedeno k Jihomoravskému kraji více jak 100 kilometrů silnic. Předali si je mezi sebou vysočinští a jihomoravští silničáři. Spolupracovali spolu od samého začátku změněných hranic a dokázali se dohodnout na provádění zimní údržby. Prováděli jí i na čtyřech úsecích oficiálně nepředaných. U těchto v jednom případě
vede nová hranice krajů středem mostu, ve druhém případě středem silnice a v dalších dvou případech ji v krátkých úsecích několikrát za sebou protíná klikatá silnice.
Jednání vedené mezi zástupci obou krajů řešení naznačuje. Je
kompromisním návrhem, který vychází z logických
návazností dalších silnic a oprav mostů na sebe navazujících.
Návrhy ve
svém důsledku povedou k posunutí historických
hranic v katastrech nemovitostí příslušných obcí.
Komplikovanější je situace u pozemků pod
silnicemi. Ty si kraje mezi sebou nepředaly
žádné. Pozemky představují poměrně velký majetek a protože zákon o krajích regionům doslova předepisuje být dobrými
správci, jsou jednání o vypořádání takového majetku složitá. Jedná se o výměru 800 tisíc metrů čtverečních
a jejich hodnota jde do milionů korun. Převod pozemků bude předmětem dalšího vyjednávání zástupců obou krajů.
Miroslav Houška, radní

a tím nám umožnila zavřít spodní uzávěr a pustit vodu přes přeliv. Ve městě se tak voda obou
řek udržela v korytech. S trochou
nadsázky říkám, že to byla hodinářská práce s vodou a vyšlo to
téměř na kubík,“ řekl měsíčníku
Kraj Vysočina nevyspalý, unavený, ale očividně o balvan na srdci
lehčí hrázný Bílek.
Ještě v noci ale situace na hrázi vypadala dramaticky. Do nádrHrázný Stanislav Bílek kontroloval množství vody, které přes bezpečnostní přeliv hráze přetékalo, každou čtvrthodinu.
že přitékalo 55 krychlových metFoto: Jiří Michlíček
rů vody za sekundu, to je úroveň
dvacetileté vody. Bylo to nejvíc od místní v živé paměti. Hráz, která velká voda dokonce paradoxně že vody přibývalo postupně, měroku 1985, kdy Velké Meziříčí za- v létě prošla velkou opravou, ale pomohla. Přehrada totiž absolvo- la opravená hráz čas si na zátěž
sáhla velká povodeň, kterou mají bez problémů vydržela. Naopak, vala zatěžkávací zkoušku, a proto- zvyknout. (pokračování na straně 6)

Důchodci objeli svět na rotopedech
Onšov • Cestovatelé na rotopedech z Domova důchodců v Onšově zaznamenali další
úspěch. Jejich pozoruhodný počin postoupil do semifinále soutěže Cena kvality, kterou vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí, časopis Sociální péče a Rada pro
jakost ČR.
„Moc všem lidem z domova důchodců takový úspěch přeji a velmi si jejich aktivity vá-

žím,“ komentoval semifinále krajský radní pro
sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL). Cestování na rotopedech začalo v onšovském
domově důchodců už v roce 1999. Každý
účastník má svoji mapu ujetých kilometrů
a navíc se jejich počty sčítají tak, že se společně pokouší objet zeměkouli. Dnes jsou na
Dálném východě a je předpoklad, že se letos
podaří cíle dosáhnout. (pokračování na straně 6)

Vesnice Vysočiny získaly ocenění
Vysočina • Vesnice Vysočiny, které získaly titul za prvních
šest ročníků soutěže, dostaly v dubnu další připomínku
svého úspěchu.
Krajský hejtman Miloš Vystrčil
(ODS) jim na pravidelném setkání
starostů obcí Vysočiny předal plastiku z dílny uměleckého kováře Martina Jirků. Umělecký artefakt budou obce získávat i v dalších ročnících. Cena Vesnice Vysočiny je vlast-

ně krajským kolem celostátní soutěže
Vesnice roku, pravidelně vyhlašované
Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí ČR a ministerstvem
pro místní rozvoj. Kraj pro úspěšné
obce připravil i výrazné značení, které umístí na příjezdových silnicích.

OBCE S TITULEM VESNICE VYSOČINY
Dukovany

2000

Častrov

2001

Libice nad Doubravou

2002

Vilémov

2003

Radostín

2004

Jakubov u Moravských Budějovic

2005
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Zimní škody jsou na silnicích Kraje podepsaly spolupráci
vysoké, kraj chystá opravy
Vysočina • Závěrečný účet po zimě je pro silničáře z Vysočiny
neradostný. Z dubnového odhadu vyplynulo, že oproti
předcházejícím rokům
byla samotná
zimní
údržba o 25
milionů korun dražší.
Zároveň jsou
také zdevastovanější silnice. Škody jsou o zhruba 80 milionů vyš-

ší než v předchozích letech. „Naší snahou teď bude uvést silnice
co nejrychleji do pořádku. Peníze hledáme
nejen v běžném rozpočtu, ale například také
v přebytku
hospodaření z loňského
roku,“
řekl náměstek hejtmana pro dopravu Václav
Kodet (KDU-ČSL).
Župan Milan Belica a hejtman Miloš Vystrčil při podpisu smlouvy. Foto: Luboš Pavlíček

Lékaři stále brání svůj obor

Pavel Hájek vysvětluje postoj kraje k aktuálním problémům zdravotnictví.
Foto: archiv kraje

Vysočina • Seminář České zdravotnictví v evropských souvislostech hostilo na konci března
sídlo kraje. Představitelé zdravotnických zařízení z Vysočiny tam diskutovali o aktuálních
problémech v oboru s lidmi ze
Sdružení praktických lékařů, lékárnické komory a dalších profesních organizací.
Debata se vedla nejen kolem
aktuálně projednávaných zákonů o veřejném zdravotním pojištění a veřejných nemocnicích,
ale také například o úhradových
vyhláškách. „Většinu zdravot-

nických zařízení v České republice zřizují kraje či obce, anebo
jsou privátní. Stát má pouze několik fakultních nemocnic, které
řídí ke stále většímu předlužení.
Přitom nám všem ale ministerstvo diktuje své představy a pravidla, a to tak postupně vede ke
státní likvidaci zdravotnictví. To
je hlavní problém, se kterým se
teď všichni na krajích a obcích
potýkáme, a proto je nutné se
scházet a snažit se najít řešení,“
konstatoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).

Vysočina/Slovensko/Francie •
Partnerskou smlouvu Vysočiny
se slovenským Nitranským samosprávným krajem a francouzským krajem Champagne-Ardenne podepsali v dubnu nejvyšší představitelé samospráv všech tří
regionů.
Paříž
Kraje budou spolupracovat nejen
obvyklým
způsobem,
tedy
partnerstvím při získávání evropských
peněz a výměnou
kulturních aktivit,
chtějí se také zaměřit na turistický ruch.
Zatímco Nitranský kraj by mohl obyvatelům Vysočiny nabídnout známé
termální lázně, barvitý
ráz krajiny jižního Slovenska
a architekturu bohatých měst, Champagne-Ardenne je podobně jako Vysočina zemědělskou oblastí, kterou
proslavilo šumivé víno a samo-

zřejmě gotická katedrála v Remeši. Naopak Vysočinu zahraniční
partneři ocenili kvůli lesům a velkému množství památek. „Zájem
všech tří krajů spolupracovat
je opravdový a věřím,
že si budeme navzájem
užiteční,“ řekl
hejtman
Miloš Vystrčil
(ODS) po podpisu dohody.
Nitranský kraj
je
přibližně stejně velký jako Vysočina, má ale
700.000 obyvatel,
to je zhruba o 200.000 více.
Champagne Ardenne je zhruba
třikrát
větší než
Vysočina a žije
v něm 1,3
milionu lidí.
Podpis dohody byl vyvrcholením dosavadních kontaktů. Nitranský kraj s regionem
Champagne-Ardenne už smlouvu o spolupráci podepsal zhruba
před rokem.

Novinka: Kdo se přihlásil, dostal peníze
Vysočina • Letos platí nová pravidla pro rozdělování dotací
z Programu obnovy venkova Vysočiny. Peníze získá každá obec,
která o ně požádá. O přidělování
dotací z programu rozhoduje od
roku 2004 krajské zastupitelstvo.
To pro letošek stanovilo garantovanou výši dotace, která představuje 104.000 korun. V praxi
to znamená, že pokud vesnice,
která má méně než 1500 obyvatel, o tuto dotaci požádá a použije ji na investice do svého majetku, dostane ji. Pokud by dokonce

žadatelů bylo méně, než se předpokládá, rozdělí se mezi ně nevyčerpaná částka.
„Nová pravidla jsme navrhli
po zkušenostech, které už s programem máme. Účel programu a peníze, které na něj máme, umožňují tuto zdánlivou rovnost. I v minulých letech se výše
jednotlivých žádostí lišily o tak
malé částky, že administrace byla složitější než efekt samotného
výsledku,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj
Marie Černá (SNK-ED).

Peníze z programu jsou určené
především na opravy veřejných
budov, sakrálních staveb, veřejného osvětlení a podobně. „Jde
o to, aby obce měly na menší
opravy, které přispívají k lepšímu
vzhledu vesnic a zkvalitnění života obyvatel,“ říká Černá. Obce se
na dotaci musí podle své velikosti podílet polovinou, anebo 40 či
30 procenty. V pravidlech ale stojí, že polovinu podílu může tvořit
vlastní materiál nebo dobrovolná
bezplatná práce občanů.
I přes to všechno se ale našlo

91 obcí, které o dotaci vůbec nepožádaly. „Nezastírám, že nás
to překvapilo. Některých starostů jsem se ptala na důvod a řekli
mi, že nemají ani na tu minimální spoluúčast, která se pohybuje
u těch nejmenších obcí kolem 15
tisíc korun,“ doplnila Marie Černá. Obcí do 1500 obyvatel, které
mají na peníze nárok, je na Vysočině 661. Z nich se ozvalo 570,
které celkem získají více než 69
milionů korun a díky těm, které
nepožádaly, mohou dostat částku
až 127 tisíc korun.

Zastupitelé odsouhlasili dotaci na stadion
Budování fotbalového centra podpořil kraj
Vysočina • Centrum mládežnického fotbalu
a krajského fotbalu vůbec vzniká v Jihlavě.
Krajské zastupitelstvo se k takovému záměru
přihlásilo dotací městu ve výši 35 milionů korun.
Fotbalový stadion prochází rozsáhlou rekonstrukcí, na které se
město výrazně podílí. Krajští zastupitelé svojí dotací město podpořili. „Vycházeli jsme ze souhlasu většiny fotbalových oddílů
a fotbalové veřejnosti na Vysočině s budováním centra v Jihlavě,“
vysvětlil hejtman Vysočiny Miloš
Vystrčil (ODS).
Zastupitelé schválil dotaci drtivou většinou. Vyjma čtyř, kteří byli proti a dvou, kteří se zdrželi, pro
dotaci hlasovali všichni přítomní.
Verdiktu ale předcházela diskuse.
V ní zejména starostové okolních
obcí požadovali po Jihlavě, aby na
oplátku ustoupila ve sporu o rozpočtové peníze. Jihlava totiž na

konci loňského roku nabídla všem,
kteří si do Jihlavy přihlásí trvalé
bydliště, finanční odměnu. Díky
zvýšení počtu obyvatel tak dosáhla na větší peníze ze státního rozpočtu, starostové okolních obcí ale
nyní chtějí odškodnění s argumentem, že o obyvatele naopak přišli.
„Dnes Jihlava venkov potřebuje,
ale pak řekne, ať se vrátíme na své
místo,“ rozhorlil se například starosta Dolní Cerekve a krajský zastupitel Zdeněk Jirsa (SNK-ED).
Námitky ale padaly i z jiných pozic. „Fotbalisté chtějí hrát fotbal
v únoru, hokejisté hokej v srpnu.
Je to podivné,“ pozastavil se například nad velkými finančními nároky na sportoviště starosta Vel-



■

Na dotaci se shodli zastupitelé bez ohledu na stranickou průkazku

ké Bíteše Miroslav Báňa (ČSSD) jsou v havarijním stavu a není jasa dodal: „Podle zákona se má kraj né, jak se tento stav bude řešit. Listarat o rozvoj území. Naše silnice dé nás oprávněně kritizují a pokud
vědí, že dáme 35 milionů na stadion, není to ospravedlnitelné.“
Silnice ale podle hejtmana s fotbalem v tomto případě nesouvisí.
„S 35 miliony silnice nespravíme.
Zahájíme jednání o úvěru u Evropské investiční banky, a to by
znamenalo asi miliardu ročně přímo do silnic na Vysočině,“ reagoval Miloš Vystrčil.
Podobně se pro dotaci vyslovil také šéf zastupitelského klubu ČSSD Vladimír Novotný: „Budu hlasovat pro. Rozvoj sportu je
v zájmu jakékoliv obce i kraje. Navíc se pro fotbalové centrum v Jihlavě vyslovila drtivá většina oddílů na Vysočině. Dalším argumentem je také fakt, že samospráva má
Už by se nemělo stát, že se důležité utkání neodehraje kvůli nejít příkladem mecenášům sportu,
způsobilému trávníku. V Jihlavě
i když nemá sportovní kluby vlastměla hrát Sparta a z utkání sešlo.
nit,“ řekl měsíčníku Kraj Vysočina
Foto: Luboš Pavlíček
ještě před hlasováním.
www.kr-vysocina.cz

Hink: Město si pomoc zaslouží
Očekával jste takový výsledek?
„Takový počet hlasů pro dotaci
jsem neočekával. Myslel jsem, že
více zastupitelů bude hlasovat proti. Většina zastupitelů si
uvědomila, že Jihlava například vytváří pro okolní obce zaměstnanost
a obecně je
krajským
centrem kultury a zábavy
a je občas třeba jí v té funkci pomoci.“
Budete
teď
vstřícný ke starostům okolních obcí? Podáte jim smířlivou ruku, o které mluvili?
„Samozřejmě tu ruku podávám.“

Bude to jen ruka nebo v ní budete držet peníze?
„Nejsem proti tomu, abychom
s obcemi vyjednali nějakou kompenzaci. Nikdo z našich
radních není proti,
všichni si uvědomují, že Jihlava
má větší rozpočtové možnosti než malá obec.“
A kdy to bude?
„V době, kdy
bude jasné určení daní, tedy koncem léta. Musí být jasné
a prokazatelné, o kolik přišla ta která obec peněz
v souvislosti s přesunem obyvatel
do Jihlavy.“
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Kraj Vysočina

Velká voda z Vysočiny rychle odtekla
Rohovský: Viděl jsem profesionalitu záchranářů a nezištnou pomoc dobrovolníků

Most v Číchově ještě drží. Voda jej ale začala nahlodávat. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina • Letošní
záplavy z přelomu
března a dubna nebyly
pro náš kraj tak ničivé
jako v ostatních českých
regionech. Zvládly je
povodňové komise,
záchranáři i sami občané.
Přesto se první odhady
škod pohybují v řádu 100
milionů korun.
Jen krajské silnice utrpěly poškození, které se odhaduje na 20
milionů. Jsou to zejména podemleté okraje, podmáčené úseky
a podobně. Další škody ale hlásí
obce a lidé na svém soukromém
majetku.
Vysočina má výhodu ve své poloze a nadmořské výšce. Záplavy
zde vlastně při tání sněhu a větších deštích vznikají, velká voda
ale rychle odteče do nižších poIvo Rohovský (vpravo) se starostou Číchova Reném Kosielskym a členy místní povodňové komise u strženého mostu.
loh a tam se teprve rozlije a zůFoto: archiv kraje
stává delší dobu. I proto nabídnul kraj sousedním regionům vý- k dobrému sousedství patří i soli- pro vodní hospodářství Ivo Ro- sledním březnovém týdnu rychpomoc svých záchranářů, zejmé- darita. Jak budeme moci, tak po- hovský (ODS).
lým táním a deštěm.
(pokračování na straně 6)
na hasičů. „Uvědomujeme si, že můžeme,“ vysvětlil krajský radní Letošní povodně začaly v po-

Kodet: Stát může krajům pomoci
Noční stavění hrází z pytlů. Celý týden, každou noc, stále dokola. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina • Se škodami na silnicích po zimě i jarních záplavách
by krajům mohl pomoci stát.
Uvedl to náměstek hejtmana Václav Kodet (KDU-ČSL) těsně před
dubnovým jednáním dopravní
komise Asociace krajů ČR.
Podle Kodeta se pomoci nebrání ani ministr dopravy Milan Šimonovský (KDU-ČSL). „S pa-

nem hejtmanem jsme ministra
dopravy navštívili. Řekl nám, že
povodňové škody na silnicích by
měl stát uhradit. Ptal jsem se jej,
zda i v krajích, ve kterých nebyl
vyhlášen stav nouze, což je například Vysočina, a odpověď byla jednoznačně kladná,“ řekl Václav Kodet s tím, že v případě zvýšených nákladů na zimní údržbu

a opravy po náročné zimě zase
ministr navrhuje, aby kraje požádaly vládu o půjčku.
Podobnou debatu vedli představitelé Vysočiny i s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury Pavlem Švagrem. „I ten byl
vstřícný. Přinejmenším připustil,
že by se nějaká cesta státní pomoci měla najít,“ doplnil Kodet.

Dočasné mosty postavili vojáci

Lidé s obavami sledují bezpečnostní přeliv hráze v Mostištích. Foto: Jiří
Michlíček

Vysočina • S obnovou normálního života po záplavách pomáhali v našem kraji i ženisté. Ty
požádal o specialisty i techniku
kraj kvůli provizornímu přemostění překopané silnice u Ocmanic a dočasné náhradě za povodní stržený most v Číchově.
Překopaná silnice mezi Ocmanicemi a Naloučany u Náměště nad Oslavou byla při povodni
jediným způsobem, jak zachránit tamní most. Překopem odtekla voda, která hrozila most strhnout. Naopak v Číchově na Třebíčsku most velkou vodu nevydržel a zřítil se. Ženisté k jeho
odstranění použili i vyprošťovací tank.

Ženisté postavili 21 metrů dlouhé přemostění silnice u Naloučan za jeden
den. Foto: archiv kraje

Nemocnice odmažou část dluhu
Silnice u Ocmanic musela ustoupit řece Oslavě. Hrozilo totiž zřícení mostu.
Foto: archiv kraje

Vysočina • Krajské nemocnice se zbaví další části
dluhů a navíc jim kraj ještě přidá na rozvoj.
Umožní to dobré loňské hospodaření kraje, které
skončilo s přebytkem.
Z přebytku loňského hospodaření dá kraj pěti nemocnicím
80 milionů korun. Částku mezi ně rozdělí podle toho, jak která z nich hospodaří. Nemocnice v Novém Městě na Moravě
a Pelhřimově ztrátu, tedy dluh
nemají, dostanou tedy peníze na
investice. U nemocnic v Jihlavě,
Třebíči a Havlíčkově Brodě bu-

de část peněz přidělena právě na
oddlužení, část na rozvoj. Kritériem při rozdělování peněz byly přitom objemy rozpočtů každé nemocnice. „Zjednodušeně
řečeno dostanou větší nemocnice více peněz a naopak menší
méně. Je také jasné, že nemocnice, které hospodařily bez ztráty,
mohou více investovat a ty, kte-

ré skončily v mínusu, musí nejprve platit ztrátu,“ vysvětlil krajský ekonomický radní Miroslav
Houška (KDU-ČSL). Náměstek
hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek (ODS) doplnil, že neočekává v oboru pro letošek radostné zprávy: „Současné ekonomické klima ve zdravotnictví je díky politice ministerstva
zdravotnictví deficitní. Naše nemocnice tak pravděpodobně čeká ztráta ve výši zhruba 86 milionů korun. Jen nároky ve mzdové oblasti vzrostou, díky nařízením vlády, o 155 milionů.“

Noviny získaly cenu kvality
Hejtman Miloš Vystrčil s hasiči Pavlem Maslákem a Miroslavem Zadinou
(zprava) se právě vrátili z letu nad horními toky řek. Dobrá zpráva: sněhu
ubývá, řeky už nebudou stoupat. Foto: redakce



Vysočina • Noviny, které právě
čtete, získaly certifikát profesionální kvality ve čtvrtém ročníku
prestižní soutěže firemních publikací a prezentací Zlatý středník
2005. Měsíčník Kraj Vysočina

soutěžil v kategorii Nejlepší časopis veřejné správy.
Certifikát profesionální kvality získal i Zpravodaj, který kraj
Vysočina vydává pro obce, neziskovky a své příspěvkové or-

www.kr-vysocina.cz

ganizace. Pro list Kraj Vysočina
to není první úspěch v této soutěži. Loni například svoji kategorii vyhrál. Letošního ročníku Zlatého středníku se zúčastnilo 152
periodik.

JAK TO VIDÍM JÁ
Názor zastupitele
Zdeňka Jirsy
(SNK-ED) na
daňové příjmy samospráv.
Ať chceme nebo nechceme, budoucnost jakéhokoliv území závisí především na penězích. Je
to noční můra, která v noci budí každého starostu či hejtmana.V poslední době se začíná na
veřejnosti diskutovat staronový problém zákona o rozpočtovém určení daní. Téma bylo vždy
předmětem obecné kritiky, ruku
na srdce, každá kategorie obce
má představu o získání většího
kousku ze společného daňového
koláče. Ovšem v současné době
při narůstání finančních nároků
na správu území a hledání různých cest na zvýšení podílu z některých daňových příjmů se stává problém neúnosným.
Všechny samosprávné celky, krajem počínaje a nejmenší obcí
konče, jsou s souvislosti s rozšiřováním svých povinností omezovány finančními možnostmi.
Nebyla by pro kraj Vysočina po
převedení zadlužených nemocnic na sebe příznivá zpráva, že
v souvislosti s tím se navyšuje
i jeho podíl z celostátního hrubého výnosu daní? Přes vnitřní
úspory ve zdravotnických zařízeních by tak mohlo být více investováno do ostatních oblastí potřeb kraje, tedy nás všech, milí spoluobčané. Patřím mezi zástupce malých a středních sídel
v krajském zastupitelstvu a jsem
svědkem, že legislativa klade
na tyto samosprávy stále vyšší nároky na úrovni větších center. Málokdo si však uvědomuje,
že městečka a obce se v tomto
prostředí nemohou více nadechnout. Samozřejmě, všichni chápeme daňové zvýhodnění větších sídel poskytujících správní servis svému okolí. Ovšem
skokové posuny koeficientů velikostních kategorií obcí přináší
někdy absurdní situace, ke kterým došlo na Jihlavsku v závěru minulého roku, a to si snad
nikdo nepřejeme. Jsem tedy zastáncem urychlené změny zákona o rozpočtovém určení daní,
který by nastavil reálné mantinely pro rozvoj všech územních
samosprávných celků. Abychom
za čas nezjistili, že již na Vysočině nemáme sebevědomý a rozvíjející se venkov.



Z REGI ONU / I NZ E R CE
Weby z kraje byly úspěšné
Vysočina • V celostátní soutěži
webových stránek samospráv Zlatý erb získala interaktivní mapa
pro lyžaře, umístěná na krajském
webu, ocenění jako nejlepší geoaplikace pro cestovní ruch. V této
kategorii byla úspěšná i Telč s virtuálním modelem náměstí. Stránky Okříšek dostaly stříbro.
Informační systém lyžařských
běžeckých tras v okolí Nového

Města na Moravě nabízí informace
o trasách běžeckých stop, o technologii jejich udržování rolbou či
skútrem, informace o kulturních
památkách na trasách a upozorňuje i na možnosti ubytování a stravování. Webové stránky Okříšek
zaujaly porotu moderním pojetím
a zejména obsahem. Například
elektronickou verzí celé místní
kroniky či fotodokumentací.

Kraj Vysočina
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Fond podpoří společné akce
Vysočina • Sportovní turnaje, semináře, kulturní výměny a další
malé aktivity mohou získat peníze u dispozičního fondu Vysočiny.
Ten podporuje přeshraniční projekty, které zasahují společnou česko-rakouskou práci. Žadateli o dotace
mohou být města, obce, kraj a neziskovky, každý žadatel musí mít

přeshraničního partnera projektu v příhraniční Rakouska. Minimální výše podpory je 1000 EUR,
maximální výše 10.000 EUR. Žádosti přijímá Regionální rozvojová agentura průběžně, pro nejbližší červencové zasedání je uzávěrka posledního května. Podrobnosti
jsou na www.rrav.cz/dfond.
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POČET PRACOVNÍCH ÚRAZŮ NA VYSOČINĚ
rok/druh úrazu
smrtelný
závažný
ostatní
celkem

2003
11
32
4266
4309

2004
7
34
4386
4427

2005
5
37
4328
4370

Vysočina • Bezpečnost práce,
ochrana zdraví zaměstnanců i jejich pracovní pohoda. To je hlavní náplň inspektorátů práce. Inspektoři mají od dubna sídlo i na
Vysočině.
V Jihlavě otevřeli regionální
kancelář Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích. „Agenda těchto úřadů
je značně rozšířená, nepřevažuje už problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako dříve. Daleko větší pozornost
se věnuje hrubému porušování pracovních předpisů, šikaně
na pracovištích, práce nad rámec možností pracovníka nebo
nad stanovenou pracovní dobu.
Markantním příkladem je třeba
nedodržování povinných přestá-

vek řidiči kamiónů,“ popsal práci inspektorátu náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka.
Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) připomněl, že dostupnost úřadů je důležitá pro samotný rozvoj kraje. Podle něj jsou
krajská pracoviště institucí podmínkou reformy veřejné správy. „Kraj je spokojen s pozitivním přístupem ministerstva práce a sociálních věcí k reformě
státní správy. Toto ministerstvo
promyšleně, efektivně a úsporně
zajišťuje skutečně plnohodnotná krajská pracoviště. Na rozdíl
od některých jiných ministerstev,
která dlouze vysvětlují, proč to
nejde,“ řekl s narážkou na neexistenci krajského policejního
ředitelství hejtman Vystrčil.

Možností studia stále přibývá Obce získají peníze na vodu
Vysočina • Nabídka vysokoškolského vzdělávání je v našem kraji opět širší. Od letošního školního roku mohou zájemci
studovat bakalářské obory zemědělského a sklářského zaměření.
Humpolecká střední zemědělská škola připravila ojedinělé
tříleté studium chovu koní. Ve
spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze otevřela tento obor už od října. Chov
koní jako bakalářské studium
žádná škola v Česku dosud nenabízela a do listopadu v Humpolci čekali na ministerskou
akreditaci. „Zahájili jsme tedy
výuku v oboru Speciální cho-

vy a počítáme s tím, že ve druhém ročníku posluchači přejdou
do oboru Chov koní,“ vysvětlil ředitel školy Otakar Březina.
Spolupráce humpolecké školy
s univerzitou je velmi intenzivní, někteří pedagogové s potřebným vzděláním učí jak na střední škole, tak v bakalářském oboru. „Je to první partnerství univerzity se střední školou. Zatím
se do takové spolupráce pouštěly jen vyšší odborné školy,“ doplnil Březina.
Podobná intenzivní spolupráce
je i ve Světlé nad Sázavou mezi tamní Vyšší odbornou školou
a Vysokou školou chemicko-

-technologickou v Praze. Škola
zde tak může nabízet tříleté bakalářské studium s názvem Konzervování a restaurování objektů
kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl. „Čím větší nabídka vysokoškolského vzdělání
v kraji, tím lépe pro Vysočinu.
Kromě toho, že je pro studenty
pohodlné studovat ve svém kraji,
je také větší pravděpodobnost, že
po ukončení studia vzdělaní lidé
na Vysočině zůstanou. Navíc je
také nabídka studia poblíž bydliště výhodnější pro zvyšování
kvalifikace při zaměstnání,“ doplnila krajská radní pro školství
Martina Matějková (ODS).

Vysočina • Hned trojí dotaci letos
poskytuje kraj v oblasti vodního
hospodářství. Žadatelé se mohou
ucházet o peníze na drobné vodohospodářské ekologické akce, na
projekty protipovodňových opatření a na studie a projekty vodohospodářské infrastruktury, tedy
například kanalizace.
Drobné vodohospodářské ekologické akce jsou rekonstrukce
a stavby čistíren odpadních vod
a kanalizací v obcích do 10.000
obyvatel. Žadateli o tuto dotaci mohou být obce či svazky obcí a kraj bude žádosti přijímat od
1. června do posledního července.
Dotace na protipovodňová opat-

ření jsou určeny na studie nebo
projektové dokumentace staveb,
objektů a zařízení řešící ochranu před povodněmi zastavěného
území žadatele nebo jeho zastavěné místní části. Žadatelem tedy
může být pouze obec a její minimální vlastní podíl je 50 procent
z celkových nákladů. Termín pro
předkládání žádostí je do 31. července.
Zpracování studií a projektových dokumentací vodohospodářské infrastruktury kraj spolufinancuje z grantu Čistá voda 2006,
který vyhlašuje v rámci Fondu
Vysočiny. Tyto studie a projektové dokumentace jsou určeny ze-

jména pro územní a stavební řízení související se zásobováním
pitnou vodou a odváděním a čištěním odpadních vod. Minimální
vlastní podíl žadatele o dotaci je
50 procent z celkových nákladů.
Termín pro předkládání žádostí v rámci tohoto grantového programu je do 31. května 2006.
„Všechny zásady a výzvy pro
předkládání žádostí jsou na
www.kr.vysocina.cz v dokumentech oddělení vodního hospodářství nebo je přímo poskytnou pracovníci oddělení vodního
hospodářství,“ doplnil radní pro
vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS).
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 bez ručitele do 100 000 Kč
s ručitelem do 300 000 Kč
Bez prokazování příjmu – 750 000 Kč
Nutná zástava nemovitosti

SC 60302/1

PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY

Možnost oddlužení, tel.: 774 826 932, 568 422 477

Hledám spolupracovníky pro
sjednávání smluv v oborech:
• finance • zdraví • výpočetní technika •
Marta Petruňová, Dolní Vilémovice 139
675 52 Lipník u Hrotovic
mobil: 774 305 017 SC 60303/1
Nové půjčky, americké hypotéky,
možnost oddlužení, menší splátky. Lze
sjednat i pro podnikatele, zemědělce a.p.
Marta Petruňová, Dolní Vilémovice 139
675 52 Lipník u Hrotovic,
mobil: 774 305 017
SC 60305/1
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Potřebujete počítač?
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Obchodní zástupce
pro měsíčník Kraj Vysočina

SC 60304/1

Perfektní prodej a servis,
proﬁnancování.

Marta Petruňová, Dolní Vilémovice 139,
675 52 Lipník u Hrotovic, mobil 774 305 017

604203610 • 604203326
PŮJČKY, ÚVĚRY,
HYPOTÉKY

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ
Tel. 604 245 463

SC 60214/1

SC 60053/1
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I
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Nebankovní
i bankovní půjčky
důchodci, zaměstnanci, podnikatelé
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Strategic Consulting
vedoucí vydavatelství tiskových
periodik pro krajskou a místní
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práci pro prestižní krajské médium
jistotu silného zázemí
kvalitní produktové a obchodní
školení
výdělek ovlivněný pouze vlastním
výkonem
obchodní materiály

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

Živnostenská banka nabízí roční
odklad hypotečních splátek
Hypoteční úvěry jsou dostupnější pro stále větší okruh zájemců. Další
zvýhodněné podmínky nabízí od dubna Živnostenská banka, která v minulém
roce zaznamenala největší procentní nárůst v objemu nově poskytnutých
hypotečních úvěrů. O výjimečnosti této nabídky a dalších výhodách
hypotečních úvěrů od Živnostenské banky jsme hovořili s Mgr. Zdeňkem
Čechem, ředitelem pobočky v Jihlavě.



zahrnuje bezplatné finanční poradenství osobního
bankéře po celou dobu trvání úvěru. Klienti rovněž nic neplatí za předběžné posouzení úvěru či vystavení hypotečního certifikátu a celou řadu dalších
služeb – zdarma je například zprostředkování státní finanční podpory, čerpání úvěru, vystavení potvrzení o zaplacených úrocích apod.
Na rozdíl od některých jiných bank
rovněž nevyžadujeme u hypotéky
životní pojištění, které může měsíční náklady spojené s hypotékou významně navýšit.
Jak se loni dařilo Živnostenské
bance v oblasti hypotečních úvěrů?
Pro Živnostenskou banku to byl
úspěšný rok, během kterého jsme
zdvojnásobili objem poskytnutých
hypotečních úvěrů. V tomto segmentu jsme byli nejrychleji rostoucí bankou. V minulém roce jsme dále zjednodušili celý proces schvalování hypoték a nabídli
jsme klientům zajímavé cenové podmínky. Naším
cílem bylo dostat se do povědomí lidí jako banka,
která umí dělat kvalitní občanské i podnikatelské hypotéky. Výsledky potvrzují, že se nám to podařilo.
Mění se průměrná výše hypotéky nebo profil
žadatelů?
Průměrná výše hypotéky mírně klesá, ale ne nějak výrazně. Nejčastějším žadatelem o hypotéku
u Živnostenské banky je muž ve věku mírně nad
30 let s čistým měsíčním příjmem 22 500 Kč, ženatý s jedním dítětem. Typická hypotéka v regionu je kolem 1,2 milionu Kč. Trend ukazuje, že postupně klesá věk žadatele i jeho čistý příjem, což
je způsobeno výrazným snížením sazeb v posledních dvou letech.
Kontakt:
Živnostenská banka
Masarykovo náměstí 54
Jihlava
Telefon: 567 572 111
Fax: 567 572 119
Otevřeno: Po–Pá 9,00–16,30

Všem neziskovým organizacím
zájmovým organizacím, klubům, spolkům, jednotám, odborovým svazům, oddílům,
občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, charitám, nadacím

a jejich příznivcům!
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na

V. krajskou konferenci nestátních
neziskových organizací
kraje Vysočina
20. května 2006 od 9.00 hodin
v Grand hotelu na Karlově náměstí v Třebíči
Krajské konference jsou již tradičním místem setkávání nestátních neziskových
organizací z celého kraje, místem volebních jednání i neformálních
diskuzí a výměny zkušeností.

Přijďte i Vy
• navázat nové kontakty • získat zajímavé informace o právě dokončené Analýze
neziskového sektoru • diskutovat o dalších možnostech rozvoje neziskových organizací
Pro přihlášení na konferenci použijte elektronickou přihlášku na

www.partnerstvi-vysocina.cz
více informací Vendula Hanzalová, hanzalova.v@kr-vysocina.cz, 564 602 553
Štěpánka Böhmová, bohmova.s@kr-vysocina.cz, 564 602 552

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií“
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Jaké novinky nabízí Živnostenská banka zájemcům o hypotéku?
Nejnovější a podle prvních reakcí i velmi atraktivní novinkou, kterou jsme všem klientům začali nabízet od 1. dubna, je možnost odložit začátek
splátek hypotečního úvěru až o 12 měsíců. Klient
platí po dobu odkladu pouze úroky. V současné době jde o výjimečnou příležitost na českém hypotečním trhu.
Co Vás vedlo k tomu, abyste klientům umožnili odložit splácení
úvěru?
Ze zkušeností našich klientů víme,
že lidé si berou hypotéku pouze do
skutečné výše pořizovací ceny nemovitosti a již jim nezbývají peníze
na vybavení. Na nákup nábytku, kuchyňské linky nebo spotřebičů, bez
kterých se chod domácnosti neobejde, si pak musí brát další půjčky.
Naše nabídka je proto určena především k tomu,
aby si naši klienti nejprve vybavili domácnost potřebným zařízením, začali opravdu bydlet a až potom začali splácet.
Co musí zájemce o hypotéku udělat?
Získání hypotečního úvěru na vlastní bydlení nebylo nikdy jednodušší. Stačí splnit několik základních podmínek – mít odpovídající trvalý příjem,
naspořenou základní částku a vyhlédnutou nemovitost. Celý schvalovací proces pak již probíhá velmi rychle a sny o vlastním bytu tak mohou rychle
nabrat konkrétní podobu.
Můžete uvést příklad splátky milionové hypotéky?
Hypoteční úvěr s jednoletou fixací nabízí Živnostenská banka za pevnou úrokovou sazbu 2,79 %,
která je v současné době jednou z nejnižších sazeb na trhu. Měsíční splátka u hypotečního úvěru
na jeden milion korun se splatností na 30 let tak činí více než čtyři tisíce Kč, což je určitě již zajímavá splátka.
Čím se odlišujete od konkurenčních bank?
Samozřejmostí u hypotečních úvěrů Živnostenské
banky je osobní přístup ke klientovi, který např.

„Partnerství pro Vysočinu“
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„Ivana Krumplová, kantorka světová!“
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EXPONÁT MĚSÍCE

Děti skandovaly své učitelce ■ Ámoska z Vysočiny řekla: Nechodím do práce, ale do školy
Pelhřimov/Praha • Na Vysočině žije a působí nejoblíbenější učitelka ze
všech českých pedagogů. Jmenuje se Ivana Krumplová, učí v šesté třídě
na pelhřimovské základní škole a je teprve třetí ženou, které se podařilo
zvítězit v anketě Zlatý Ámos.
„Jsou to pocity, na které se nedá
zapomenout a ještě jednou vám
děkuji, že jste mi to umožnili,“
řekla Ivana Krumplová své třídě poté, co se vrátila ze slavnostního vyhlašování ankety. „Porota říkala, že jste dokonale využili prostor, který jsme měli, dobře jste se připravili a na své role
se soustředili. Porota vás zkrátka moc chválila a já jsem vyhrála kvůli vám a díky té naší scénce, ve které jsem vám vlastně jen
sekundovala.“
Děti ze 6. B během první hodiny,
na kterou Ivana Krumplová přišla
se zlatým ukazovátkem a korunou, málem zbořily školu. „Ivana
Krumplová, kantorka světová,“
skandovaly a potleskem přerušovaly vyprávění pedagožky o slavnostním večeru, plese a návštěvě Pražského hradu. Jásot provázel i gratulaci hejtmana Vysočiny
Miloše Vystrčila (ODS) a krajské
radní pro školství Martiny Matějkové (ODS), kteří Ivaně Krumplové přijeli blahopřát.
Světová kantorka měsíčníku
Kraj Vysočina řekla, že děti ze
6.B, které s ní soutěž absolvovala, vlastně už neučí:
„Učila jsem je ve čtvrté a páté
třídě. V září přišli s nápadem, že
mne do soutěže přihlásí. Dlouho
mne museli přemlouvat, moc se
mi do toho nechtělo, ale nakonec

Ivana Krumplová mezi svými žáky. Foto: Luboš Pavlíček

jsem moc ráda, že jsme to všechno absolvovali, zažili jsem pocit
vítězství. Je mi krásně.“
Připravovali jste se?
„Připravovat jsme se museli, jak
na regionální kolo, tak na semi-

li, aby bylo všechno bezchybné
a zapůsobili jsme na porotu.“
Která věc vám utkvěla nejvíc
v paměti?
„Určitě časový stres. Na všechno
jsme měli dvě věty a účelem bylo,

Hejtman Miloš Vystrčil i radní Martina Matějková jsou bývalí učitelé. Ptali jsme se jich tedy, jestli by měli odvahu zúčastnit se Zlatého Ámose:
„Rozhodně ano. Může to být velký zážitek a šla bych do
toho. Doporučuji všem dětem, které mají odvahu, aby své
učitele do soutěže přihlásily,“ prohlásila Martina Matějková. Také hejtman byl pro: „Jasně. Když po svém učiteli
děti něco takového chtějí, má to udělat.“
finále. Asi největší zátěž ale by- abychom se rychle zorientovali,
lo to finále. Moc jsme se snaži- třeba během třinácti vteřin.“

Šla byste do toho znovu?
„Pro ten pocit ano. Je nádherný.“
Jak jste se dostala k učení?
Chtěla jste být vždycky učitelkou?
„Někdy v šesté třídě jsem opravdu chtěla být učitelkou českého
jazyka a dějepisu. Na gymnáziu
mne to přešlo a chtěla jsem studovat práva, kam jsem se i dvakrát hlásila, ale nebyla jsem přijata. Zkusila jsem tedy filosofickou
fakultu, obor český jazyk dějepis
a ten obor jsem také vystudovala.
Od roku 1991 učím na naší škole,
nejprve na druhém stupni a teď
učím na stupni prvním.“
Asi je zbytečné ptát se na to,
zda vás učení baví…
„Jsem tady maximálně šťastná,
protože práce s dětmi a zejména
s těmi menšími je skvělá. Dokáží se maximálně nadchnout a jsou
úžasné.“
Takže byste svoji práci neměnila?
„Řeknu vám pravdu. Když jsem
byla na tom druhém stupni, často
jsem o tom uvažovala. V té osmé
třídě přijde zlom a děti jsou v permanentní opozici a kdybyste pro
ně vymyslel cokoli, nedokáží se
nadchnout a všechno kritizují. Měla jsem často chvilky, kdy jsem si
myslela, že je to marnost a nechci
tu práci dělat. Teď jsem ale vážně
šťastná. Nechodím do práce, ale do
školy a zůstala jsem jednou z mé
třídy. Alespoň si tak připadám. A je
to asi znát na mé práci a na vztahu,
který s dětmi máme.“

Důchodci objeli svět na rotopedech
(pokračování ze strany 1)

Každý rok si navíc obyvatelé domova stanoví konkrétní město a dojíždí do něj na
pelhřimovském náměstí při festivalu Pelhřimov, město rekordů. „Projektu se zúčastnilo více než 30 obyvatel a stále přibývají. Nejstaršímu je přes 92 roků, jezdí denně
a v těchto dnech dorazí do Amsterodamu,“
usmívá se ředitel domova Václav Jaroš.
Obyvatelé Domova důchodců v Onšově se
rozhodně nenudí. Mohou navštěvovat také
univerzitu volného času a v jejím rámci bude například 24. května koncert Jaroslava

Svěceného. Koncert je benefiční, přístupný celý kraj,“ řekl
veřejnosti a začíná ve 13 hodin.
Jiří VondráV dubnu měli v onšovském domově ná- ček.
vštěvu z Holandska. Zahraniční hosté
přijeli s výměnou zkušeností s hospicovou péčí. Debatovali nejen s personálem
a klienty domova, ale také s radím Vondráčkem. „Bylo to velmi cenné. S paliativní
péčí a hospicovou medicínou v kraji začínáme. Například teď jsme podpořili pilotní
projekt rodinného pokoje v LDN na Buchtově kopci. Čekáme na výsledky a podle
nich bychom chtěli takovou službou pokrýt

Hnát z havlíčkobrodské radnice
Dřevěná kostra z dílny místního řezbáře Josefa Štáfla je zatím předposlední z těch, které se ve výklenku staré radnice v Havlíčkově Brodě vystřídaly.
Je to symbol města a o jeho původu se vypráví barvitá pověst.
Havlíčkův, dřivě Německý Brod byl za husitských válek vypleněn a k rozkvětu jej přivedlo až nové osídlení. V čile se rozvíjejícím městě kvetl obchod a měšťané bohatli tolik, že to vzbudilo nejen závist, ale také obavy
před konkurencí v sousední Jihlavě.
Jihlava se proto smluvila s dalšími městy a 25. března 1472 společná vojska přitáhla k brodským hradbám. Místní měšťan Hnát byl s jihlavskými
vojáky domluvený, že je nepozorovaně za hradby pustí. Zatímco se ale
plížil k bráně, spatřily jej ženy, které šly k řece prát. Zalarmovaly obranu
a město útok odrazilo. Hnáta pak ženy ukamenovaly a jeho vybělená kostra pro výstrahu zrádcům svérázně zdobí radnici dodnes. Kostlivec má v rukou zvonec a kosu, latinský nápis znamená Nevíš, kterou hodinu.

Kraj přidá neziskovkám
Vysočina • Neziskové organizace,
které se na Vysočině starají o zdravotně postižené a seniory, se mohou těšit na přilepšení ke svému
rozpočtu. O navýšení peněz bude
v květnu rozhodovat krajské zastupitelstvo.
Hlavní část příjmů těchto organizací tvoří dotace z ministerstva
práce a sociálních věcí. O jejím
rozdělení letos poprvé rozhodoval
kraj. „Ministerstvo zcela správně nechalo rozdělení dotace na
nás, protože kraj umí vystihnout
potřeby regionu lépe než úředníci v Praze,“ pochvaluje si krajský
radní pro sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL). I to mělo ale há-

ček. Kraj dostal z Prahy částku,
která sice odpovídala v podstatě
loňskému roku, protože ministerstvo navyšovalo dotace o 13 procent. Celková výše však nezohledňovala částku z odvolacích řízení.
Po jednáních ministerstvo požadavek uznalo a z 51 navýšilo dotaci
na 65 milionů.
Další příjem neziskovek v oblasti
sociálních služeb tvoří dotace krajská. Právě o jejím rozdělení budou zastupitelé v květnu rozhodovat. „V rozpočtu se s touto částkou
počítá, ukazuje se ale, že navýšení
cen energií a vládou nařízený růst
tabulkových mezd si vyžádá další
peníze,“ vysvětlil Jiří Vondráček.

Velká voda z Vysočiny rychle odtekla
(pokračování ze strany 3)

Nejprve zahrozily řeky Sázava a Jihlava, lidé se začali na velkou vodu intenzivně připravovat.
Města Třebíč, Moravské Budějovice, Havlíčkův Brod, Světlá
nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou
a obec Vílanec organizovaly rozmístění pytlů s pískem jako prevenci před rozlitím vody z koryt
řek. Během několika málo hodin
už byly na desítkách míst vyhlá-

šeny třetí, tedy nejvyšší stupně
povodňového ohrožení a krajská
povodňová komise zaznamenala
zatopené sklepy i přízemí domů
u řek. „Ve Světlé nad Sázavou
a okolí museli být evakuováni
obyvatelé domů v bezprostřední
blízkosti nábřeží a ihned následovala další města. Například Třebíč - Poušov nebo místní část Přibyslavice,“ popisuje Ivo Rohovský rychlý nástup vody.

Jak ale velká voda rychle přišla, tak zase odešla. Hned druhý
den už krajská povodňová komise označila situaci za stabilizovanou i proto, že téměř přestalo pršet. Problém byl ale s pokračujícím táním sněhu. Kraj proto
zkoumal množství sněhu i pomocí vrtulníku a mohl tak včas varovat obce i města, aby ještě nepolevily v přijímaných opatřeních.
„Nejvážnější situace byla na řece

Sázavě na Havlíčkobrodsku a na
řece Jihlavě na Třebíčsku. Největší problémy jsme zaznamenali
ve Světlé nad Sázavou, Ledči nad
Sázavou a Trpišovicích, kde muselo být evakuováno šest lidí. Ve
Vestecké Lhotce byla pod vodou
přístupová silnice do obce s 35
obyvateli, nákladní auta však
projela. V Malči a Želivu proběhla evakuace dvou osob. V Třebíči se naštěstí voda nedostala přes

svědomí volalo po věrnosti Vnislavovi, ale na druhé straně ji lákalo bohatství
a panský stav Lomelínův.
Běla konečně svolila a bylo stanoveno datum svatby. Po obřadu v kostelíčku
svatého Vojtěcha se novomanželé pustili do hodokvasu na Lomelínově hradě.
V této době klusal Vnislav na koni cestou k Telči. I s řádným otcovským podílem v kapse, maloval si růžovou budoucnost po Bělině boku.
V jejím domě od služky se dozvěděl, že jeho milá právě dnes oslavila svatbu
s jiným mužem, Hněvem mu zrudly tváře a začal myslet jen na hroznou pomstu za zradu a nevěru. Tryskem se hnal až na nádvoří hradu, seskočil z koně,
vyběhl po schodech a rovnou do hodovní síně. Vytasil meč a před zděšenými
Bělinými zraky sťal Lomelínovi hlavu.
Pak ho spoutaného odvedli do vězení, aby pykal za svůj hrozný čin a to stejnou smrtí. Posledním přáním Vnislavovým bylo spatřit Bělu.
Ta se vrhla sama do vězení a plakala a o odpuštění za zradu ho na kolenou
prosila. Nakonec se Vnislav usmířil. Druhý den ráno vedli hocha na popraviště
– Běla, když ho spatřila z okna, vrhla se dolů a zlámala si vaz. Vnislavovi zase
zavázali oči a oddělili hlavu od těla. Jejich společný hrob dlouho lidem připomínal, jak hrozný trest stihne ty, kdo neplní své sliby a přísahy.

V Telči žil kdysi švarný mládenec jménem Vnislav, který pocházel z kraje hodně vzdáleného od Telče. Dcera z měšťanské rodiny Běla se mu velmi zalíbila
a ani on jí nebyl lhostejný.
Mladý pár se už domlouval na svatbě, když vtom dostal mladík zprávu, že jeho otec smrtelně onemocněl. Byl to hodný syn, a tak se ihned vydal na cestu do rodného kraje vyprosit od otce požehnání k svatbě. Oba milenci byli nešťastní, že se musejí odloučit a slibovali si věčnou lásku a věrnost. Když pak
Vnislav sedl na koně, oba nesli v srdci tak hrozný žal, jakoby se neměli už nikdy spatřit.
Míjely dny a týdny, ale mladý muž se nevracel. Běla nesla jeho obraz věrně
v sobě, a i když jí nadbíhalo mnoho nápadníků zblízka i zdaleka, ona každého odbyla.
Tak to trvalo velmi dlouho, až se mezi milovníky objevil Lomelín, bohatý pán
z Telče. Ten si umínil, že ji získá stůj co stůj. Často k ní chodil, lichotil jí a vtíral se jí do přízně, ale marně. Běla zůstávala věrná Vnislavovi a Lomelína vždy
jen pohostila jako návštěvu. Lomelín jí proto namluvil, že jí Vnislav byl jistě nevěrný a že se dozajista už nevrátí. Běla mu sice nevěřila, ale zlý červ se usadil
v jejím srdci a začal tam hlodat. Lomelín na to jen čekal a znovu donekoneč- Pověsti z Vysočiny jsou převzaté z pořadu Bylo nebylo, který vysílá každý
na opakoval své nabídky k sňatku. V nitru mladé ženy se odehrával lítý boj – den v 16:00 hodin Český rozhlas Region na frekvenci 87,9 FM.



museli silnici lidé překopat, aby
blízký most uchránili. „Chci vyzdvihnout práci všech, kdo se na
záchraně lidských životů a majetku podíleli. Naprosto dokonale fungoval záchranný systém,
spolupráce s místními povodňovými komisemi byla dokonalá
a setkával jsem se s obrovským
nasazením dobrovolníků a nezištnou pomocí firem,“ uzavřel
Ivo Rohovský.

Zlatá jeřabina slavila úspěch

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE

O Vnislavovi a Běle

ochranné zdi do židovského města,“ vzpomíná Rohovský.
Tání sněhu pak skutečně ještě
jednou zahrozilo. O víkendu na
přelomu března a dubna hladiny
řek opět začaly stoupat. Množství vody musely odolávat i rybníky, u Přibyslavi se i jedna hráz
protrhla. Voda z přeplněného
rybníka zaplavila železniční trať
z Kostelce do Slavonic. V Číchově voda strhla most a u Ocmanic

www.kr-vysocina.cz

Vysočina • Až do půlnoci posledního dubna mohli lidé odevzdávat své hlasy v anketě Zlatá
jeřabina. Anketa je krajskou cenou za kulturní počin roku. Kulturní projekty soutěží ve dvou
kategoriích, a to kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví.
Mezi sebou se tak už podruhé
utkaly festivaly, koncerty a divadla a také opravy památek a no-

vá využití starých budov. Ceny
získají první tři kulturní počiny v každé kategorii a slavnostní vyhlášení proběhne v nejbližších týdnech. Letošní vyhlášení
ankety provází nebývalý zájem
hlasujících, oproti loňskému roku se zvýšil více než desetinásobně. Veškeré informace o Zlaté jeřabině, včetně hlasování,
jsou na www.kr-vysocina.cz.

Opravená hráz odolala povodni
(pokračování ze strany 1)

Stanislav Bílek si také pochvaloval spolupráci se všemi, kterých se
povodně týkají. „Všichni jsme se
za poslední roky naučili vodu nepodceňovat. Je vidět, jak jsou po-

vodňové komise cílevědomé, každý ví, co má dělat a i samotní obyvatelé už vědí, že písek a pytlování
není samoúčelné cvičení. Mám radost, jak rychlá a bezproblémová
byla letos domluva,“ říká hrázný.



7

ST R A N A |

DUBEN 2006

NAŠE TIPY

Regiony řeší své sporné hranice

1. květen
Zahájení cyklistické sezóny na
trati Přes tři vrchy Vysočiny, pro
všechny příznivce cyklistiky bez
rozdílu věku a výkonnosti, trať
osm až 80 kilometrů, start 10.30,
náměstí Horní Cerekev

2. květen
Antičtí řečníci, přednes 2000 let
starých textů, Radovan Lukavský, nádvoří ZUŠ, KD Velká Bíteš, 19.00

4. květen
Hudební slavnosti 2006, koncert, Petr Malásek, Barbora Řeháčková, Vít Fiala, ZUŠ Hrotovice, obřadní síň městského úřadu,
Hrotovice, 18.00
Otázky Václava Moravce speciál, předvolební debata ČT, lídři politických stran z Vysočiny, divadelní sál DKO Jihlava, 19.30

7. květen
Spirituál kvintet, kostel sv. Jakuba, Chotěboř

8. květen
Přibyslavský dvanáctiboj, běh
do vrchu, délka 195 metrů, převýšení 30 metrů, městské muzeum,
Přibyslav, 9.00
Cyklistické závody, pro děti do
16 let, nová ZŠ, Velká Bíteš, 15.00

9. květen
Májový koncert s Václavem Hudečkem, Společenský dům, Světlá
nad Sázavou, 19.00

10. květen
Na správné adrese, divadelní představení, KD Velká Bíteš,
19.00

11. květen
Gentlemen Singers, koncert vokálního souboru, kamenný sál
zámku, Třebíč, 18.00

13. květen
Hudební slavnosti 2006, koncert, Dobrý Večer Quintet, Děti
z MŠ a ZŠ, Myslibořice, 19.00
Oslava 10. výročí dostavby školy, 14.00 akademie, pěvecké sdružení Sextet, 16.30 Karnevalové
trnky brnky, divadlo, 20.00 countrybál, sokolovna, Tasov

16. květen
Miroslav Paleček, Divadlo na
Kopečku, Jihlava, 17.00

17. květen
Vladimír Čech a Miroslav Paleček,
písničkový recitál, kino Družba,
Chotěboř, 19.30

20. květen
Hudební slavnosti 2006, koncert, Petr Vyoral, Andrea Ille, Tomáš Ille, Jana Vondrů, ZUŠ Pelhřimov, hrad Kámen, 18.00
Kristkova podyjská glyptotéka, setkání u pramene Moravské Dyje, u Panenské Rozsíčky, otevření
výtvarně-fylozofických poutních
míst, za východu slunce, 5:08

24. květen
Hudební slavnosti 2006, koncert, Václav Hudeček, Petr Adamec, děti ze ZŠ Rouchovany, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Rouchovany, 19.00

26. květen

27. květen

Vysočina • Ačkoliv jsou už více než rok změněné krajské hranice
mezi Vysočinou a jižní Moravou, některé silnice a pozemky pod
nimi jsou dosud předmětem diskusí mezi oběma kraji.
Menším problémem jsou dvě
místa, kde vede nová hranice
středem silnice a středem mostu.
Kraje se pravděpodobně dohodnou na řešení, kdy by se hranice změnila, aby nevedla středem
a silnice nebo most připadly Vysočině a jižní Moravě celé, každý úsek jednomu kraji. „Je to nejschůdnější varianta,“ říká krajský
radní pro majetek a finance Miroslav Houška (KDU-ČSL) s tím,
že poslední vývoj jednání mezi
regiony takové řešení naznačuje. Už dnes se například dokázali mezi sebou dohodnout jihomoravští a vysočinští silničáři a v zimě na prohrnování dvou sporných úseků spolupracovali.
Člen krajského zastupitelstva
Vysočiny a starosta Velké Bíteše
Miroslav Báňa (ČSSD) si mys-

lí, že by jižní Moravě měly sporné úseky připadnout oba: „Tento nešťastný případ se dá vyřešit rozumně jedině tak, že dojde
k zpracování návrhu změny katastrální hranice mezi obcemi vybranou geodetickou firmou, kterou vybere mezikrajská komise složená z členů rady kraje. Po
projednání a schválení dle termínů vyhlášek by výsledkem mohl
být zápis do katastru tak, aby komunikace a most byly ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Financovat celý proces by měly
kraje napůl s tím, že po úspěšném dokončení změny hranic by
stát prostřednictvím účelové dotace ze státního rozpočtu uhradil
veškeré prokazatelné náklady ve
výši 100 procent.“
Daleko komplikovanější je si-

28. květen

tuace u pozemků pod silnicemi. Spolu s obcemi přešlo k Jihomoravskému kraji i jejich území, a to znamená více než 100 kilometrů silnic. Silnice samotné si
kraje mezi sebou předaly, ale pozemky pod nimi představují poměrně velký majetek, a protože zákon o krajích regionům doslova předepisuje být dobrými
správci, jsou jednání o vypořádání takového majetku složitá.
Například Miroslav Báňa se domnívá, že by měla Vysočina pozemky Brnu darovat: „Vzhledem
k tomu, že oba kraje tvoří evropský region a z logiky věci spolu
budou dlouhodobě spolupracovat
na rozvoji ve všech oblastech života, vidím jako nejrychlejší řešení projednat ve vedení krajů návrh darovací smlouvy na pozem-

ky a komunikace a následně jej
projednat a schválit v zastupitelstvech obou krajů. Náklady, týkající se daně z převodu nemovitostí, poplatků za zápis do katastru
a podobně, by měl hradit obdarovaný, tedy Jihomoravský kraj.“
Miroslav Houška ale upozorňuje, že takto jednoduchá řešení
nejdou až tak snadno uskutečnit.
„Nebavíme se o metru čtverečním pod garáž, ale o pozemcích
o výměře 800.000 metrů čtverečních, jejichž hodnota jde do milionů korun. Dostali jsme je proto,
abychom s nimi dobře hospodařili. Ukládá nám to přímo zákon
o krajích,“ vysvětluje Houška
problém a dodává: „Je několik možných řešení, kterými bychom neporušili zákon. Pozemky Jihomoravskému kraji prodáme, pronajmeme, anebo necháme
stát, ať se s tou situací vypořádá
stejně, jako se vypořádává s výkupy pozemků pod silnicemi od
soukromých vlastníků,“ vypočítal Houška.

Jihlava • Občanské sdružení Modré dny získalo od nadace The Music Fundation bubny v hodnotě zhruba 70 tisíc korun. Nadace
darem podpořila vzdělávací programy, které Modré dny pravidelně pořádají v rámci projektu Děti
Modrých dnů pro sociálně znevýhodněné děti z dětských domovů.
Při slavnostním předání daru
mohly děti hned nové hudební
nástroje vyzkoušet, hru na bubny s nimi prošel světový facilitátor John Yost z Chicaga.

Asi k nám míří
turisté z Ruska

Všechny domy dětí by měly řídit obce
Vysočina • Domy dětí a mládeže
a základní umělecké školy jsou
místní záležitostí a neměl by je
spravovat kraj. Kraj se proto snaží pomoci obcím, které od něj zřizovatelství takového zařízení převezmou. Vyplynulo to z minulého jednání krajského zastupitelstva.
V době, kdy kraj vzniknul, dostal od státu zřizovatelství, tedy
správu středních škol, domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol. Jenže už v té době
část DDM a ZUŠ zřizovaly obce.
V regionech tedy vznikla dvojná
situace, kdy zhruba polovina takových zařízení byla obecní a polovina krajská.
„Jsou to zařízení, která slouží
dětem z toho konkrétního města a okolí, podobně jako například základní školy. Nejsou
to zařízení s krajskou působností,“ vysvětluje krajská
radní pro školství Martina
Matějková (ODS) a dodává: „Pokud je zřizuje město,
může s nimi lépe komunikovat a lépe jejich činnost koordinovat tak, aby skutečně vycházela z potřeb obyvatel.“ S tím,
že by DDM a ZUŠ měly převzít
obce, souhlasí i krajský zastupi-

Město Počátky je
zmiňováno již v roce
1285. Najdete zde barokní kostel a barokní
domy, též muzeum
a (viz 1. tajenku) básníka (viz 2. tajenku).

autor:
rich

tel z Pelhřimova Jiří Běhounek
(ČSSD): „Obce by je měly zřizovat i s ohledem na místní znalosti
a zvyklosti. Zřizovatelství by ale
mělo být jednotné, to jest všechny, anebo žádné. Dvoukolejnost,
která je v současné době, vyvolává jen nezodpovězené otázky
a různorodé spekulace podle
toho, v které části kraje zřizova-

Kazit

Předložka

Rudné doly
zkr.

Neznámý
původce

tel zrovna je. Kraj by neměl tento
stav dlouhodobě zakonzervovat.“
Kraj se proto snaží s obcemi dohodnout, aby tato zařízení převzaly. Jejich financování je navíc
jiné než u základních a středních
škol. Mzdové náklady hradí stát
a na provoz si tato zařízení
částečně vydělají ze školného. Například ZUŠ nedostávají od zřizovatele na provoz
nic, protože školné pokryje všechny provozní prostředky, DDM umí

Mladá
ratolest

Vůdčí
myšlenka

1. tajenka

Představený
kláštera

Československé
aerolinie zkr.

Útočit

Šupina žhavého
kovu odlétající
při kování

Město v Mali
Železná
ruda

Tchán židovského krále
Heroda

Klub

Asijský lidový
pěvec

Německá
karetní hra

Zájmeno
ukazovací

Slepičí
citoslovce

Lovecký pes

Největší morav.
rybník (296 ha)

Mimo

Hudební
skladba

Angl. zkr. pro
námořnictvo

Bod v džudu

Švédská
hud. skupina

Asijský stromový savec

Předložka

Jméno herce
Hardyho

Reptání

Vodácký
pozdrav

Příbuzná

Anglicky
„dub“

Předpověď
výsledku

Ochrana
zboží

Vytáhnout
zbraň z pochvy

SPZ Rakovníka

Základní organizace zkr.

2. tajenka



Smetati

Ohon

Nejmenší buvol

Zájezdní
orientální
hostinec

Značka něm.
automobilů

Město v USA

Červená skvrna na kůži

Německy
„babička“

vydělat na provoz dvě třetiny peněz. Pokud tedy město takové zařízení převezme, kraj mu na první
rok přispěje 70 procenty potřebné částky na provoz, druhý rok
30 procenty. „Je to proto, aby si
městský rozpočet mohl na nový
výdaj zvyknout. Připomínám ale,
že jde o jednu třetinu provozních
peněz domů dětí. Jiný provozní
výdaj s takovým zařízením obec
nemá,“ říká Matějková.
To se ale Jiřímu Běhounkovi nepozdává: „Z čeho vycházel výpočet stoprocentního základu, ze
kterého se poté určilo 70 a 30 procent? Ptám se proto, že výpočet
mi není znám a jsem přesvědčen,
že ani objektivně znám skutečně
být nemůže. Takže řešení je v této
podobě pro mne nepřijatelné.“
Diskuse mezi krajskými zastupiteli bude zřejmě pokračovat.
„Stoprocentní základ je ta částka, kterou jsme přispívali na
provoz, když jsme to konkrétní zařízení spravovali my, tedy
kraj. Z ní dostane nový zřizovatel, tedy město, po dva roky část
tak, aby nebyl ten přechod náhlý. Převod na obce se vždy uskutečnil po vzájemné dohodě a obce
toto pravidlo dobře znaly,“ odpovídá Martina Matějková.

Kabát
kyrysníků
(kdysi)

999 řím.
číslicemi

Tělocvičné
nářadí

Vnitrozemský
Souhvězdí stát v Africe
zvířetníku
Amoleta

Hudební slavnosti 2006, koncert, Václav Hudeček, Petr Adamec, smíšený pěvecký sbor Doubravan, kostel sv. Jakuba, Chotěboř, 16.00

Vodní
hlubina

Korigovati

Část skeletu

Hudební slavnosti 2006, koncert, Cimbal classic, ZUŠ, zámek,
Jaroměřice n. Rokytnou, 19.00
Den přírody, 4. ročník tradiční velkolepé akce zaměřené na
ukázky z různých oborů, které se
týkají přírody, Valchovská alej, RS
Valcha a okolí, Počátky, 9.00

Jihlavou znělo
dunění bubnů

Střed mostu a střed silnice ■ Tudy vede nová hranice mezi Vysočinou a jižní Moravou

Hudební slavnosti 2006, koncert, Václav Hudeček, Petr Adamec, Dětský houslový soubor, Přibyslav, 19.30

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

Z R E G ION U

Kraj Vysočina

Pomůcky:
Krátké
kabáty

Hrát
kopanou

www.kr-vysocina.cz

Akor; Aretas; han;
kolet; NAV;
oak; Olema

Vysočina/Moskva • Poprvé ve
své historii se Vysočina předvedla ruským cestovním kancelářím
a turistům. Na březnovém veletrhu cestovního ruchu v Moskvě
byla krajská prezentace součástí expozice České republiky, která byla zaměřená na jednotlivé
regiony. „Pro ruské turisty představuje Česká republika především Prahu, Karlovy Vary a některá další lázeňská města. Situace se mění a ruští turisté chtějí
objevovat další místa naší země.
Největší zájem a poptávka byla po památkách, dále po pobytech zaměřených na relaxaci a také po pobytech pro kolektivy dětí
s programy zaměřenými na různé
sportovní aktivity a poznání. Vysočina má v tomto směru opravdu co nabídnout,“ vysvětlila Jitka Mattyašovská z krajského odboru regionálního rozvoje.

Stavby soutěží
Vysočina • Na konci dubna skončil sběr přihlášek v soutěži Stavba Vysočiny 2005. Letos mezi sebou budou opět jednotliví přihlášení zápolit v kategoriích bydlení,
občanské vybavenosti, průmyslových objektů, inženýrských staveb a rekonstrukcí. Novinkou je
kategorie zaměřená na řemeslný a konstrukční detail. Slavnostní vyhlašování výsledků soutěže, nad kterou má záštitu krajský
hejtman Miloš Vystrčil (ODS),
bude posledního května na třebíčském zámku.
V loňském ročníku zvítězily například stavby bytového domu
v Třebíči, obchvatu Jihlavy s tunelem, který chrání okolí proti hluku či kompletní oprava Jelínkovy vily ve Velkém Meziříčí.
Veškeré informace o soutěži jsou
na www.stavbavysociny.cz

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 18. května.
Tři vylosovaní obdrží zajímavé
ceny.
Vyluštění z minulého čísla: Ve
městě Telč – a nejen v něm –
je k vidění prvek domovní architektury, zvaný sklípková
klenba.
Výherci z minulého čísla E. Dohnalová, Jihlava, J. Míková, Proseč – Obořiště, Pelhřimov a M.
Koten, Humpolec získali psací
soupravu, speciální poznámkový blok a nafukovací míč pro
letní dny.
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Sáblíková přijela navštívit hejtmanství
Trenér Novák: Po naší úspěšné sezóně se k nám hlásí každý
Vysočina • Fenomenální rychlobruslařce
Martině Sáblíkové pomohl kraj Vysočina
tehdy, kdy to nejvíce potřebovala. Na
setkání s krajskými radními to řekl trenér
mladé sportovkyně ze Žďáru nad Sázavou
Petr Novák.
Rychlobruslařský tým se s radními sešel v dubnu. Schůzka byla malou oslavou letošní úspěšné sezóny. „Chci říct naprosto upřímně, že bych rád za celý
tým poděkoval kraji Vysočina za
jeho podporu. Začalo to krátkým
setkáním s panem hejtmanem ve
Žďáru. Chvíli jsme spolu mluvili o naší situaci a pan hejtman slíbil, že se ozve. V tu chvíli jsem

si říkal – takových slibů jsem
už slyšel. Dnes musím konstatovat, že jsem poprvé zažil politika, který bez formálností a našeho doprošování svůj slib splnil.
Navíc nám krajská rada pomohla
ve chvíli, kdy jsme to nejvíce potřebovali. V době, kdy nám nikdo
moc nevěřil. Dnes nás chtějí znát
všichni. Mimochodem jsme teď
po olympiádě prošli nemálo růz-

■

Před časem nám účinně pomohl pouze kraj Vysočina

Martina Sáblíková a Petr Novák při návštěvě sídla kraje Vysočina.
Foto: archiv kraje

nými přijetími. Ale tak uvolněnou a přátelskou atmosféru jsme
nikde nezažili,“ řekl radním Petr Novák.
Kromě sportovních úspěchů se
mluvilo i o přístupu mladých závodníků ke sportu, radní zajímaly
i podrobnosti. „Martina Sáblíková nám řekla, že je úplně obyčejná holka. Musím ale oznámit, že
to není pravda. Jednak není holka, ale pohledná mladá dívka nebo slečna a hlavně je cílevědomá,
ukázněná, pracovitá a talentovaná, tedy neobyčejná. Navíc k tomu má charisma, není nafoukaná,
je moc fajn a má úžasné zázemí
trenérem a kamarády z týmu počínaje a rodiči konče.
Určitě si všichni zaslouží naši přízeň a podporu,“ netajil se
obdivem hejtman Miloš Vystr-

čil (ODS) krátce po setkání. Slovy chvály nešetřil ani hejtmanův
tajemník Jan Kaleta. Podle něj si
pozornost zaslouží také cílevědomost trenéra Nováka: „O dlouhodobém plánování, problémech
i úspěších dokáže mluvit jasně
a zcela pragmaticky, promyšlenost jeho práce je zjevná, nechlubí se, konstatuje. Když řekl, že
za čtyři roky doveze z Vancouveru pět medailí, věřil jsem mu
to a hned bych si šel vsadit. Už
dávno jsem nezažil setkání s někým, komu bych tak věřil všechna slova. Je to člověk, který nemluví zbytečně nebo naprázdno. Tím spíše mě potěšila jeho
upřímná slova o tom, jak důležitá byla pro ně prakticky i psychologicky podpora kraje v pravou chvíli.“

Rebelové znovu v první lize Házenkářky chtějí postoupit
Havlíčkův Brod • Hokejisté Havlíčkova Brodu se radují z postupu do první hokejové ligy. O svém
návratu do druhé nejvyšší soutěže po sedmi letech rozhodli díky
výborným výsledkům v celé sezóně, především pak vynikající hrou
v baráži. O svém postupu mohli rozhodnout už v předposledním
zápase v Prostějově, ale deset vteřin před jeho koncem dvakrát inkasovali a domácím se během této krátké doby podařilo zápas otočit ze stavu 3:4 na konečných 5:4.

Rebelové si tak symbolicky nechali rozhodující zápas na domácí prostředí. Pro soupeře často začarovaný stadion v kotlině, havlíčkobrodským hokejistům přinesl štěstí i v tom nejdůležitějším
posledním v zápase. Před domácím publikem přehráli Rebelové
Jindřichův Hradec 4:2 a ihned po
skončení utkání vypukly na havlíčkobrodském stadionu oslavy.
Na stadionu v Kotlině se pak dlouho slavilo. Fanoušci děkovali Rebelům za skvělou sezónu v hlediš-

ti, ale i přímo na ledové ploše, kam
se po závěrečném hvizdu hromadně nahrnuli. Rebelové nakonec
obsadili v barážové tabulce druhé místo. První skončil Prostějov,
který tak uhájil svoji prvoligovou
příslušnost. Naopak Jindřichův
Hradec se musel po roce s druhou
nejvyšší soutěží rozloučit. Hokejoví fanoušci se tak v příští sezóně
mohou těšit hned na tři zástupce
kraje Vysočina v první hokejové
lize a zároveň na dramatická derby mezi regionálními rivaly.

Humpolec • S nadějí na dobré
umístění vstupují do jarních bojů
humpolecké házenkářky. Po podzimní polovině soutěže jihomoravského přeboru v kategorii žen
je družstvo Jiskry Humpolec až na
třetím místě tabulky, ale má stejný
bodový zisk jako dva vedoucí týmy soutěže Draken Brno A a Draken Brno B. Oba dva tyto soupeře přivítají humpolecké ženy na
stadiónu v Humpolci V podhradí v neděli 11. června 2006 a pokud se podaří humpoleckým děv-

čatům zvítězit v těchto závěrečných dvou duelech celé soutěže,
tak nejen že se stanou vítězkami
jihomoravského přeboru, ale zajistí si tím i účast v letním kvalifikačním turnaji o postup do první
ligy. Připomeňme si ještě děvčata, která nastoupila za humpolecké družstvo žen v podzimní části soutěže: brankářky Ešnerová,
Mezerová, obránkyně Vondráková, Slámová, záložnice Vacková,
Čermáková, Jůzlová, Marešová,
útočnice Nešetřilová, Pokorná,

Šebestová, Horáková, Vlasáková,
Novotná a Romanovská.
Před začátkem jarní druhé poloviny jihomoravského přeboru v kategorii mužů je družstvo
Jiskry Humpolec na šestém místě tabulky, což je určitě o něco níže, než se před sezónou čekalo,
ale na druhou stranu je nutné si
uvědomit, že kolektiv Humpolce je tvořen téměř výhradně hráči
mladšími dvaceti let a jeho chvíle v seniorské kategorii snad teprve přijdou.

začnou v Novém Městě
Do Jihlavy přijedou nejlepší tanečníci světa Lyžaři
Nové Město na Moravě • Čes- přelomu roku. V Novém Městě
Trutnov, Jihlava • Závodníci rokenrolového klubu Elvis Tělovýchovné jednoty Sokol Bedřich se na začátku dubna zúčastnili v Turnově závodů s názvem Vlaštovka. Z Jihlavy dorazilo celkem pět párů a jedna dívčí
formace. Úplně na své první soutěži startoval pár Radek Frühauf a Terezka Plánková a v kategorii dětí na
ně zbyla bramborová medaile. V první desítce skončili také David Váňa
a Jana Sochnová. Juniorská kategorie měla zastoupení v dvou párech.

Pavel Novotný a Kristýna Krausová
skončili sedmí a Adam Šrubař s Luckou Sobotkovou čtvrtí. Příznivci akrobatického rokenrolu z Jihlavska budou mít možnost vidět špičkové výkony nejen jihlavských tanečníků také
v krajském městě. Třináctého května proběhne ve sportovní hale Evžena Rošického v Jihlavě Světový pohár
žáků a juniorů a Evropský pohár kategorie B. Den poté, 14. května se na
stejném místě uskuteční mistrovství
republiky formací.

ká kolébka klasického lyžování se může těšit na první ročník
Tour de Ski v běhu na lyžích, který bude součástí Světového poháru. Lyžařská elita se v Novém
Městě na Moravě představí 29.
a 30. prosince 2006. Zcela nový
seriál tak bude mít na Vysočině
prolog a dalších sedm etap zavítá
ještě do Mnichova, Oberstdorfu
a italských středisek Asiago a Val
di Fiemme. Tato akce by měla být obdobou Turné čtyř můstků a bude se konat pravidelně na

na Moravě se uskuteční 29. prosince prolog žen na tři kilometry
klasicky a mužů na čtyři a půl kilometru stejnou technikou. O den
později se pojede na tratích Zlaté lyže, stíhací závod žen na deset kilometrů a mužů na patnáct
kilometrů volnou technikou. Pro
Nové Město je účast mezi zimními středisky stejným vyznamenáním jako pro motoristy start Rallye Dakar,“ řekl předseda zahraniční komise Světového poháru
v Novém Městě Petr Lamplot.

Chudíková: Najdu severní směr a vyrazím

Jihlava • Lyžařská orientační
běžkyně Barbora Chudíková
prožila další úspěšnou sezónu.
V ní získala stejně jako v loňském roce republikový titul na
dlouhé i krátké trati, stala se
také vítězkou českého poháru
a je členkou českého reprezentačního týmu. V anketě
o nejlepšího sportovce Jihlavska obsadila třetí místo
a vyhrála také oddílovou
anketu. Závodí za klub OK
Jihlava. Na konci února se pak
také představila na Mistrovství Evropy v ruském Ivanovu.
Jak jste dostala k orientačnímu
běhu?
„Celá naše rodina běhá a já s tím

začala už v pěti letech. Přivedla
mě k tomu moje o pět let starší sestra, která nakonec zlákala i rodiče
a já jsem s nimi pravidelně jezdila
na soustředění a také na závody.“
Co vás na tom nejvíc lákalo?
„Chytlo mě to už od začátku.
I když mě nejdřív hrozně štvalo,
že na závodech musím běhat po fáborkách a nemohla jsem si rozebírat mapu jako ti starší. Určitě bych
tento sport i dnes doporučila všem.
Na závodech běžně vidíte všechny
generace. Od těch nejmenších až
po starší pány a dámy, kteří chodí
běhat v sedmdesáti letech. Hlavní
je pohyb v přírodě.“
Kde je vaše oblíbení závodnické místo. Kde ráda závodíte?
„Mám ráda místa v naší republice. I když Skandinávie je také
krásná, ale pro závodníky, kteří
tam netrénují, je to hodně těžké.“
Součástí růstu každého sportovce je trénink. Jak trénují orientační běžci? Je pro ně důležitější fyzická kondice, nebo práce s mapou?
„Zdaleka to není jenom o běhu. Můžete běžet nejrychleji ze
všech, ale minete jednu kontrolu,
kde ztratíte deset minut a veškeré
úsilí je v tom okamžiku pryč. Právě proto je důležitá znalost a práce s mapou. Ale čím je orientační

běžec starší, tak nabírá zkušenosti, tak se zase musí soustředit na
běh. Takže dobrý běžec musí dobře zvládat oboje. Běh i práci s mapou.“
Běháte jenom podle mapy, nebo používáte buzolu?
„Musím se přiznat, že jsem se
azimut nikdy moc dobře nenaučila, takže já vlastně buzolu používám jenom proto, abych si srovnala mapu na sever a šla podle toho.
Ale třeba ve Skandinávii se bez toho neobejdete. Tam si musíte zadat přesný azimut, musíte krokovat, protože tamní terén je hodně
podobný a když se ztratíte, tak se
jen tak nenajdete.“
Jak jste na tom s orientací v cizích městech?
„Hodně špatně. Musím říct, že
když nemám v ruce mapu, tak
jsem ztracená.“
Jak často trénujete?
„Normálně by se mělo trénovat
tak čtyřikrát týdne, pak jeden den
odpočinku a závody. Ale mě už to
zaměstnání nedovoluje. Dvakrát
týdně se vracím v šest z práce, ráno musím v pět vstávat.“
Orientačnímu běhu se věnují
prakticky všechny generace. Dalo by se říct, že orientační běžec
časem vyzrává, že je dejme tomu
méně zbrklý?

V letošní sezóně se chce Barbora Chudíková soustředit také na klasický orientační běh. Foto: archiv OK Jihlava

„Já bych řekla, že v tomto sportovním odvětví tohle neplatí. Když
už je závodník dobrý v mapě, to
období nastává kolem dvaceti let.
V tomto věku je svým způsobem
vyzrálý a už by neměl dělat chyby při práci s mapou. Ale když je
dělá i v tomto věku, tak už se jich
nikdy nezbaví. Ani po čtyřiceti letech běhání.“
Kolébkou orientačního běhu je
Skandinávie. Terény jsou tam ale
o hodně těžší než u nás. V čem je
ta rozdílnost?
„Je to hodně mapově náročné.
U nás je terén, ve kterém je více záchytných bodů. Najdete tady hodně cest, skály, sem tam nějaký ten posed nebo louka, ale v té
Skandinávii je terén hodně členitý. Navíc tam jsou bažiny, k tomu
hodně kupek a prohlubní a tam se
musíte orientovat jenom podle tvaru toho terénu. Zkrátka nenajdete
tam žádný výrazný bod, který vás
může zastavit a nasměrovat.“
Ztratila jste se někdy v tom severském prostředí?
„Ano, dodnes vzpomínám na
svůj nejhorší závod, kdy jsem postup, který trval zhruba dvě minuty, šla dvacet pět minut na kontrolu. Ale že bych se tam úplně ztratila tak to naštěstí ne, protože tam
někoho hledat není žádná sranda.“
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