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Hejtmanství otevřelo své dveře
Úřad praskal ve švech ■ Lidé se zajímali o jídlo

Stalo se ...

podle receptů radních i o vážná témata

Jihlava • Dobří lidé, dobrý kraj, dobré jídlo. To byl hlavní
motiv letošního, už čtvrtého ročníku dne otevřených
dveří krajského úřadu.
Právě proto měli návštěvníci možnost ochutnat speciality podle receptů krajských radních. Ty připravili studenti Středního
odborného učiliště obchodu a služeb Třešť a Střední hotelové školy Světlá Velké Meziříčí. Na kraji se sešly stovky lidí. Mohly se volně procházet celým areálem, potkávat se s politiky a úředníky a pro zájemce byly připraveny i prohlídky s průvodcem. Za obrovského ohlasu
proběhla tradiční hra radních v kostky. Radní za každý
bod zaplatili do kasičky stokorunu, a tak se zde rychle
sešlo přes 10.000. Návštěvníci mohli peníze přidat, kraj
pak vybranou částku zdvojnásobil a věnoval tak občanskému sdružení Kamínek 23.274 korun. Občanské sdružení působí už šestým rokem při speciální základní škole pro děti
s kombinovanými vadami. Pomáhá škole se sháněním prostředků hlavně na mimoškolní činnost. Ohlas vzbudila i večerní přehlídka dětského oblečení z domácích dílen. Autorky
předváděly vlastnoručně vyrobené kolekce na vlastních potomcích, ovšem za asistence modelek ze SPŠ textilní v Heleníně. „Zakládáme si na tom, že jsme otevřený kraj a tradice takových dnů je toho důkazem. Naším cílem je, aby se návštěvníci bavili a dozvěděli se něco užitečného o práci veřejné
správy,“ řekl šéf sekretariátu hejtmana Martin Kalivoda.

Aktuálně s radním
Zemědělství je nejstarší lidskou prací. Nevím, zda bylo prokázáno, jestli nejprve začal člověk chovat domácí zvířata a potom pěstovat plodiny, nebo obráceně. Určitě ale víme, že s postupující dobou se naučil zemědělec zvýšit produkci nad vlastní potřeby. Pak
si mohl dovolit nadprodukci směnit za něco, co sám vyrobit či získat nedokázal. Posléze byla v obchodě zavedena platidla a rozvíjel
se trh se zemědělskými produkty až do dnešní doby se všemi svými klady i nedostatky. Zemědělce trápily živelné pohromy a neúroda, doléhaly na něj války i drobné místní šarvátky, kdy neopevněná
vesnice byla snadnou kořistí nejen vítězů, ale často i poražených.
Vesničan se však vždycky vracel zpět, protože půda a příroda byla
jeho jistotou dalšího přežití pro něj i pro generace příští.
České zemědělství prožilo v minulých šedesáti letech celou řadu
obrovských změn. Staleté vazby a soukromá forma vlastnictví byly rozbity násilnou kolektivizací. Dodnes se z jejich důsledků jen
s obtížemi vzpamatovává. Další okolností, která nyní mění charakter našeho zemědělství je vstup České republiky do Evropské unie.
Mnohdy bylo nutné, aby se síly jednotlivců spojily. Často však
k dohodám nedošlo vůbec nebo spolupráce z nejrůznějších příčin
skončila ve svém průběhu bez dosažení cíle. Dovolím si tvrdit, že
dnes po vstupu do Evropské unie, víc než kdy v minulosti, je pro
naše zemědělce potřebné účelně spolupracovat. Mít na zřeteli, že
i zpracovatelé zemědělských produktů jsou se zemědělcem na jedné zájmové lodi.
V našem kraji se podařilo uzavřít dohodu o spolupráci mezi
krajem Vysočina a třemi profesními svazy v zemědělství – Asociací soukromého zemědělství, Krajskou agrární komorou a Zemědělským svazem. Významným výsledkem této dohody bylo založení obecně prospěšné společnosti Agrovenkov. Ta jako první v České republice podala na Ministerstvo zemědělství projekt
na zřízení a provozování Krajského zemědělského informačního
centra, jenž v polovině roku zahájí svoji činnost. Věřím, že bude
pomocníkem našim zemědělcům i celému venkovu. Aby jím skutečně bylo, je nutná spolupráce a zpětná vazba na širokou zemědělskou veřejnost, na zástupce obecních samospráv i na nestátní organizace zabývající
se ochranou přírody.
Zemědělství, venkov a příroda k sobě vždy neodmyslitelně patřily a patří stále. Bez jejich
vzájemné vazby a shody si
život na venkově
nelze představit. Chtěl bych
nás všechny, kteří máme se
zemědělstvím, venkovem
a přírodou cokoliv
společného, vyzvat ke
vzájemné spolupráci.
Navzdory tomu, že
můžeme mít na první pohled rozdílné
názory na řešení
problémů, rozdílné
výrobní, profesní
a zájmové zaměření i rozdílné vlastnické vztahy.
Ivo Rohovský,
radní kraje
Vysočina

ŽÁCI SBÍRALI BATERIE
Přesně 1342 kg baterií posbírali žáci základních škol v Jihlavě.
Jde o rekordní výsledek v sedmileté historii Soutěže jihlavských škol ve sběru starých baterií. Už tradičním vítězem, tentokrát s 888 kilogramy shromážděných baterií, je ZŠ T. G.
Masaryka, druhé místo patří ZŠ
křesťanské s 239 a třetí ZŠ Jarní
se 102 kilogramy baterií.

Aktuality
Petr Píša a skupina Zatrestband. Mozkové centrum třešťských Tančiren, vítěz
letošního ročníku Zlaté jeřabiny v kategorii Kulturní počin roku. Foto: Luboš Pavlíček

Mistr světa přijal pozvání radních

Náměstek hejtmana Pavel Hájek, zlatý hokejista Josef Vašíček, hejtman
Miloš Vystrčil a starosta Havlíčkova Brodu Jaroslav Kruntorád (v pořadí
zleva) si skvěle rozuměli. Foto: archiv kraje

Jihlava/Havlíčkův Brod • Hokejový mistr světa z Vídně Josef Vašíček navštívil na pozvání hejtmana Miloše Vystrčila (ODS) krajský úřad. Rodák
z Havlíčkova Brodu vstřelil ve
finálovém utkání závěrečnou
branku, která definitivně roz-

hodla o mistrovském titulu pro
hráče České republiky.
V neformální a přátelské atmosféře se hejtman spolu s radním
Pavlem Hájkem zajímali o nedávné mistrovství světa v Rakousku. Předmětem rozhovorů
byla především atmosféra v tý-

mu, bezprostřední dojmy po finále, dále role a způsob vedení
trenéra Vladimíra Růžičky, jenž
vede Josefa Vašíčka i ve Slávii
Praha. Dalším tématem byla severoamerická NHL, především
zážitky z této soutěže, práce
trenérů a vedení týmu Carolina
Huricanes, za který Josef Vašíček v NHL hraje a především
její budoucnost ve vztahu k roční stávce. Josef Vašíček přivezl
ukázat zlatou medaili z mistrovství světa, podepsal hráčské karty pro zaměstnance úřadu a předal hejtmanovi dar v podobě
vlastní hokejky. Miloš Vystrčil
naopak obdaroval Vašíčka jeřabinkou, odznakem a publikacemi o Vysočině. Zároveň poděkoval za reprezentaci kraje a za
vybojovaný hokejový titul.
Hejtman na závěr návštěvy
nabídl mistru světa účast na některých společensko – sportovních akcích, které by mohl Josef
Vašíček podpořit svou přítomností. Tato nabídka byla přijata s tím, že pokud bude mít havlíčkobrodský odchovanec čas
a bude doma na Vysočině, rád
akce kraje Vysočina podpoří.

Hejtman na přehradě vyhlásil stav
nebezpečí.
čtěte na straně 2

Společnost
Senzace: V našem
kraji tiše vznikla už
třetí vysoká škola.
čtěte na straně 3

Kultura
Děti ze Štěpánova
vymyslely nejlepší
reklamu na mléko.
čtěte na straně 4

Sport
Postup: Město hokeje ovládlo fotbalové nadšení.
čtěte na straně 5

Pelhřimov ovládlo rekordní snažení
Pelhřimov • Dřepy s míčem na
hlavě, patnáct dětí v mýdlové bublině, 160 brček naráz v ústech, auto na zádech siláka a jiné neuvěřitelné výkony byly k vidění na patnáctém ročníku Mezinárodního
festivalu rekordů a kuriozit Pelhřimov – město rekordů. Ten se konal za podpory kraje Vysočina.
Festival zahájil Charalambos
Bursas z Branek na Moravě, který dokázal ujít vzdálenost 37.085
metrů z náměstí v Lipnici nad Sázavou na Masarykovo náměstí
v Pelhřimově, přičemž po celou
dobu chůze balancoval na svém
čele klasický fotbalový míč. Rekord vytvořil v průběhu třinácti
hodin, čistý čas chůze činil 9.04
hodin.
Fakírovi Petrovi Fiedorovi přecházeli lidé přes hruď po dobu ví-

ce než čtyř hodin, muž přitom ležel na skleněných střepech. Španělský rekordman Ramón Campayo překonal hned dva stávající
světové rekordy: Poté, co mu na
pouhé 2 vteřiny probliklo na obrazovce počítače 44 čísel v binární soustavě, rekordman si je dokázal zapamatovat a následně zapsat na papír. O dva znaky tak
překonal dosavadní rekord. Totéž
se mu podařilo v limitu 3 vteřin,
kdy si dokázal zapamatovat a poté správně zapsat 50 znaků.
Kamil Hamerský z Bystřice
nad Pernštejnem snědl 777 gramů bramborového salátu v čase
1:03.07 minut. Miroslav Smejkal
a Matěj Kodeš z Lysé nad Labem
vytvořili mýdlovou bublinu tvaru polokopule, do níž se vešlo 15
(pokračování na straně 3)
dětí.

Muž v ledu. Petr Kocián z Hronova vydržel 41 minut a 17 sekund ve 150 kilogramech ledu a 433 litrech ledové vody, přičemž byl celým tělem ponořen
s výjimkou hlavy a rukou. Rekordman měl po dobu pokusu na sobě plavky,
gumové boty a na hlavě kšiltovou čepici. Foto: Luboš Pavlíček

Z RA DY A ZA ST U P I T E L S T VA
www.fondvysociny.cz

Knihovny získaly dva miliony
Vysočina • Nové interiéry malých knihoven v kraji mohou
v nejbližších měsících očekávat
jejich návštěvníci. Řídící výbor
grantového programu Líbí se nám v knihovně
rozhodnul, že podpoří
66 projektů v celkové
výši 2.000.000 korun.
Na krajském úřadu se
přitom sešlo celkem 119 žádostí a požadovaná výše podpory ze
strany jednotlivých žadatelů činila 3.416.459 korun.
Grantový program Líbí se nám
v knihovně schválilo krajské za-

stupitelstvo na konci března. Na
jeho realizaci uvolnilo dva miliony korun. Cílem programu je
podpořit vybavení výpůjčních
míst novým nábytkem,
osvětlením, dětskými
koutky a zlepšit tak
podmínky pro návštěvníky knihoven
i pro práci zaměstnanců pracujících s knižními fondy. Finanční podpora je určena
veřejným knihovnám v obcích
a městech do 3000 obyvatel.
Garantem programu je odbor
kultury a památkové péče.

Nejvyšší čas: Uzávěrky dvou
grantů jdou do ostrého finále
Vysočina • Aktuální jsou červencové uzávěrky dvou grantů
na podporu cestovního ruchu.
Krajský odbor regionálního
rozvoje proto vyzval všechny,
kterým by mohl pomoci, aby na
důležitý termín nezapomněli.
Grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního
ruchu 2005 je určen na podporu
budování a modernizace doprovodné infrastruktury využitelné pro pobytově-rekreační turistiku. Program je otevřen jak
právnickým, tak fyzickým osobám v rámci veřejného i podnikatelského sektoru. Konečný
termín pro podávání žádostí je
1. 7. 2005.

Grantový program Modernizace ubytovacích zařízení 2005
je určen na rozvoj základní turistické infrastruktury v kraji Vysočina, jeho cíl je zkvalitnit skladbu lůžek a vybavenost
pokojů v ubytovacích zařízeních. Tentokrát program není
určen pouze projektům týkajícím se venkovské turistiky, jako tomu bylo v prvním kole, ale
oprávněnými příjemci podpory
jsou i subjekty z podnikatelského i veřejného sektoru. Konečný termín pro podávání žádostí
je 15. 7. 2005.
Plné znění výzev a formulář
žádosti o podporu je na stránce
www.fondvysociny.cz.

Kraj Vysočina
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Na přehradě platí stav nebezpečí
Rohovský: Lidem nehrozí záplavy z poruchy hráze, problematičtější je zajištění pitné vody
Mostiště • Stav nebezpečí, kte- dy. To znamená horší kvalitu surorý v souvislosti s poruchou hráze vé vody pro úpravnu. Právě promostišťské přehrady vyhlásil kraj- to se rozbíhá doplnění technologie
ský hejtman Miloš Vystrčil (ODS), úpravny, aby byla schopná i v létě
neznamená bezprostřední ohrožení pitnou vodu dodávat.
obyvatel. To by nastalo až v okaPředstavitelé Vysočiny, Jihomomžiku, kdyby naplánované opravy ravského kraje, osmi vodárenských
nebyly dokončeny včas.
společností z Vysočiny a další hos„Nikdo nepředstírá, že situa- té už navíc viděli v akci mobilní
ce na přehradě je růžová. Není to úpravnu vody. Tu kraji Vysočina
ale tak, že hráz hrozí katastrofou. na žádost hejtmana Miloše VystrJe třeba ovšem
čila půjčila Spráopravy provést Stav nebezpečí je výrazem va státních hmotco nejrychleji, odpovědnosti, s jakou kraj ných rezerv. Podprotože zdržení
přistupuje k poruše na hrázi le Jana Murárika
by mělo fatální
z oddělení pro
následky. Zjed- a k zajištění pitné vody pro řešení mimořádobčany
širokého
okolí.
nodušeně řečených situací krajno by jílové jáského úřadu kradro hráze vyschlo a přestalo svo- je proběhla zkouška úspěšně a obyji funkci plnit úplně,“ vysvětluje vatelé možných krizových oblastí
radní pro vodní hospodářství Ivo mohou být, co se kvality vody týRohovský (ODS). Narušená hráz če, bez obav. „Důkazem této skus sebou nese dva hlavní problémy. tečnosti může být i to, že všichni
Prvním je samotná oprava jílového zúčastnění, včetně pana hejtmana,
jádra, která je technicky náročná ochutnali vyčištěnou vodu z moa dosud nevyzkoušená. Druhým bilní úpravny bez jakýchkoli náproblémem je snížená hladina vo- sledků,“ řekl Jan Murárik.

Pánové nepijí kávu z automatu, ale pitnou vodu z mobilní
úpravny. Foto: archiv kraje

Sloučené školy předešly problémům
Vysočina • V rámci svých pravidelných cest po školách zavítala
krajská radní pro školství Martina Matějková (ODS) do Nového Města na Moravě. Navštívila
gymnázium a střední odbornou
školu s učilištěm.
Gymnázium V.Makovského je
jediným sportovním gymnázi-

em v kraji Vysočina. Již tři roky přijímá, kromě třídy čtyřletého a osmiletého gymnázia, i třídu sportovců. V rámci České
republiky je jediné, které se zaměřuje na podporu mladých talentů v oblasti lyžování, biatlonu a dalších zimních sportů. Další školou, se kterou se Martina

Matějková podrobně seznámila,
je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště lesnické, dopravy a služeb v Novém Městě
na Moravě. Škola byla sloučena
v červenci 2004 z bývalých škol
lesnické a dopravy a služeb. Areály obou škol Na Bělisku i v Petrovicích jsou v normálním pro-

vozu, jsou udržovány a počítá se
s nimi i do budoucnosti. „Ekonomický přínos sloučení škol dosud nebyl vyčíslen, ale největší
výhoda sloučení je zřejmá. Existenci obou škol v příštích letech
by úbytek žáků, byť o jednu třetinu, neměl ohrozit,“ sdělila Matějková.

Informační centrum pomůže podnikatelům
Sardinie/Vysočina • Ichnos je
prastarý název Sardinie a znamená stopa. Je to také název společného projektu financovaného z iniciativy INTERREG III C, který
spojil partnery z italské Sardinie,
španělské Galicie a české Vysočiny a jenž byl zahájen mezinárodní
konferencí v regionu koordinátora
projektu na Sardinii.
Do centra pozornosti zahajovací konference se dostala problematika rozvoje malého a středního podnikání v partnerských re-

František Dohnal a Marie Černá na konferenci. Foto: archiv kraje

gionech, což je podstatou celého
projektu ICHNOS, který podporuje Evropská komise. Delegace
českého partnera projektu kraje
Vysočina byla sestavena tak, aby
splňovala požadavky projektu na
spolupráci různých regionálních
partnerů, kteří se budou účastnit
aktivit projektu (zahrnující například spuštění pilotního střediska
pro podnikatele v Třebíči).
Kromě členů rady kraje Vysočina Františka Dohnala (KDU-ČSL)
a Marie Černé (SNK), pracovníků

odborů informatiky a regionálního
rozvoje krajského úřadu, se konference zúčastnil také ředitel krajské
hospodářské komory Jihlava Tomáš Prchal.
Projekt ICHNOS bude hledat optimální režim fungování střediska
pro podnikatele, analyzovat možný
rozsah pravomoci takového střediska a stanoví základní organizační, právní a ekonomické podmínky
nezbytné pro poskytování rychlých
a kvalitních služeb veřejné správy podnikatelům na Vysočině. To-

to středisko by se mělo svou funkcionalitou velmi podobat konceptu
jednotného informačního místa pro
podnikatele a využívat již existujících informačních zdrojů v regionu. Celkový rozpočet projektu pro
Vysočinu se blíží osmi milionům
korun, z toho příspěvek z evropských Strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR činí 6,8 milionů
korun. ICHNOS má na naplnění
cílů, které si realizační tým předsevzal, dva roky. Jak se to daří, sledujte na www.ichnos-project.org.

Rozhovor měsíce

Roztočil: Záleží nám na pohodlí pacientů
Jihlava • Posledního června
udělala lékařská péče na Vysočině velký krok vpřed. V jihlavské nemocnici oficiálně
zahájilo provoz centrum asistované reprodukce. To v bývalých operačních sálech gynekologicko-porodnického oddělení vybudovala soukromá
společnost z Hradce Králové.
Pro páry z Vysočiny, kteří mají
problémy s početím dětí, to
znamená dostupné zařízení
a navíc zařízení na přístrojové
i personální špičce v rámci
České republiky. Ptali jsme se
proto primáře gynekologicko-porodnického oddělení jihlavské nemocnice Aleše Roztočila na podrobnosti.
Umíte odhadnout, kolika lidem nové centrum nabídne služby?
„Párů, které mají problémy
s otěhotněním je zhruba deset procent v populaci. Dá se tedy předpokládat, že na přibližně půl milionu obyvatel Vysočiny je to asi 400
párů ročně.“
Taková služba na Vysočině nebyla vůbec?
„Vysočina byla opravdu posled-

ním pomyslným bílým místem na
mapě České republiky, ve kterém
nepracovalo centrum asistované
reprodukce. Nyní obyvatelé kraje
získali špičkové zařízení pro komplexní léčbu všech forem neplodnosti.“
Jak centrum pracuje, v čem
spočívá jeho činnost?
„Nejprve musí odborníci zjistit příčinu neplodnosti. Obecně
se dá říci, že ve třetině případů je
problém na straně ženy, ve třetině na straně muže a ve stejném počtu případů na straně obou partnerů. Vyšetření muže, jehož hlavní
součástí je spermiogram, je nejjednodušší. Vyšetření a stanovení diagnózy u ženy je složitější a zde
s centrem úzce spolupracuje i naše oddělení. Po stanovení diagnózy je třeba najít nejsnazší způsob,
jak docílit u ženy těhotenství. Podle druhu neplodnosti začíná proces
od nejjednodušší metody, inseminací, a končí nejsložitějším léčebným procesem in vitro fertilizací
s následným embryotransferem,
tedy česky řečeno oplodněním vajíčka spermiemi mimo organismus
ženy v laboratoři a po následném
vzniku zárodku, embrya, jeho přenesení do dělohy pacientky.“

Dá se takový proces nějak laicky podrobněji popsat?
„Ženě se podávají preparáty,
které zvýší počet produkovaných
vajíček. Ta se v lehké narkóze odeberou, v péči embryologů kultivují a přidávají se k nim spermie
partnera. A to různými metodikami, buď prostým přiložením k so-

Jakmile jednou žena překročí práh centra asistované
reprodukce v Jihlavě, nemusí
jej opustit do té doby, než
léčba skončí. Veškeré úkony
jsou prováděny zde.
bě, anebo i sofistikovanými způsoby, kdy se vybere jedna spermie
a vpraví do vajíčka. Asistovaná reprodukce je vskutku vrcholnou reprodukční technologií a jsme rádi, že na Vysočině takové centrum
máme.“
A to všechno přímo v Jihlavě?
„Péče o pacienty zahrnuje veškeré spektrum metodik asistované reprodukce. Jakmile jednou žena překročí práh centra asistované
reprodukce v Jihlavě, nemusí jej
opustit do té doby, než léčba skončí. Veškeré úkony jsou prováděny

zde, buď přímo v centru, anebo na
sousedním gynekologicko-porodnickém oddělení.“
Pane doktore, můžete nám také popsat vaše působení v Jihlavě. Přišel jste s kolegou z Brna a…
„…našli jsme dobře vybavené
oddělení, které bylo ve velice pěkném stavu, a vzdělaný, vstřícný
a ochotný personál. Idejí jsme měli hodně a hodně z nich se nám podařilo naplnit.“
Například?
„Nejjednodušší, a tudíž první věcí bylo to, že jsme ve spolupráci s kolegy, zkušenými v oblasti ultrazvukové diagnostiky a s klinickým genetikem , rozvinuli takzvanou prenatální diagnostiku. Jde
o stanovení diagnózy a další postupy při přítomnosti vrozených
vývojových vad plodu ve druhém
trimestru. Naše inovace spočívá
v tom, že veškerá vyšetření, i například odběr plodové vody, provádíme už v Jihlavě a do Brna tak
místo maminek jezdí jen vzorky
do laboratoře.“
Jaké další novoty jste s sebou
přinesli?
„Třeba epidurální analgezie. To
je asi současná nejprogresivněj-

www.kr-vysocina.cz

ší metoda léčení porodních bolestí, kterou v jihlavské nemocnici v současné době využívá asi devět procent matek. Na porodním
sále jsme zavedli alternativní metody porodu, tedy porod do vody,
porod ve vertikální poloze, porody v různých polohách podle volby matky a podobně. V současné
době jsme ministerstvo požádali
o přidělení statutu intermediálního centra perinatální péče.“
Co to znamená?
„Mohli bychom pečovat
o předčasně narozené děti,
které mají hmotnost více
než 1500 gramů a také
o další případy těhotenských komplikací, které jsme
dosud museli posílat mimo kraj, tedy
většinou na spolupracující pracoviště
do Prahy. Byli bychom
velice rádi, kdybychom tento statut dostali, už vzhledem k pohodlí pacientů a také tomu, že máme
veškeré přístrojové, odborné a prostorové předpoklady pro léčbu těchto
těhotných a jejich dětí.“
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Výzbroj pelhřimovské gardy

Pelhřimov ovládlo rekordní snažení
Na třináctém ročníku festivalu padlo 73 rekordů, mnohé z nich vytvořili borci z našeho kraje
(pokračování ze strany 1)

Palné zbraně z poloviny
19. století mají evokovat existenci pelhřimovského střeleckého spolku a pelhřimovské národní gardy (NG). Ta vznikla,
jako v řadě jiných českých měst,
během revolučních událostí roku 1848. Pelhřimovský střelecký spolek (Pilgramer Schützenverein) se ustavil v roce 1846,
jeho prvním velitelem byl Antonín Florian, bývalý hejtman
pluku Saliz-Lamezen v Jindřichově Hradci. Florian se stal také prvním velitelem NG v Pelhřimově po jejím vzniku v květnu 1848. Střelecký spolek však
vyvíjel svou činnost i za existence gardy, protože velká většina gardistů byla zároveň členy
střeleckého spolku. Vyzbrojení
gardy bylo zadáno smluvně 11.
září 1848 pelhřimovskému puškaři Václavu Farníkovi. Ten vyrobil pro NG celkem 116 ručnic
(jedna za 12 zlatých), tedy větší část celkové výzbroje gardy.
Konečný účet za zbraně, kte-

rý zaplatila pelhřimovská obec,
byl 1392 zl.
Národní gardy byly v celé říši zrušeny patentem císaře Františka Josefa I. z 22. srpna 1851,
rovněž pelhřimovská garda musela odevzdat zbraně na okresním hejtmanství.
Vystavené exponáty pocházejí s největší pravděpodobností z inventáře pelhřimovského
střeleckého spolku, jsou to:
• vojenská ručnice z dílny Charwat s perkusním zapalováním
a nabíječem, ráže 17,5 mm
(polovina 19. století)
• kulovnice – terčovnice s osmibokou hlavní (7 polí s drážkami) a perkusním zapalováním, ráže 15,5 mm (polovina
19. století)
• střelecký terč s datem 10. červenec 1846 (Am 10 July
1846)
• růžková prachovnice
• dvě šerpy střeleckého spolku
• svolávací zvonek Národní gardy (1848)

AKTUALITY

Kraj Vysočina

Bublina měla průměr 2,8 metru. Dominik Pavliš z Pelhřimova
setrval na nafukovacím rehabilitačním míči v pozici, při níž se
žádnou částí těla nedotýkal země,
po dobu 2.15:47 hodin.
Miloš Škorpil v průběhu 9.36
hodin doručil 200 zásilek ve dvaceti obcích a městech Pelhřimovska, přičemž uběhl vzdálenost
76,68 kilometru. Ondřej Svoboda
z Pelhřimova vydržel za použití resuscitační loutky nepřetržitě
resuscitovat po dobu 2.30 hodin,
což představuje nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 15:2.
Petr Dumpík z Mokré dokázal
udělat shyb na prstu jedné ruky,
a to postupně na malíčku, prsteníčku, prostředníčku a ukazováč-

ku. Rekord proběhl na speciální
desce s vyvrtanými otvory.
Lenka Marhanová z Chrudimi
udělala v časovém limitu jedné
minuty 86krát baletní cvik passé na špičkách. Marika Krejčíková z Chrudimi vydržela tančit baletní bourrée na špičkách po dobu 15:02 minut. Lenka Michalcová z Heřmanova Městce vydržela
stát na špičkách bez opory po dobu 40:08.46 min. Miroslav Helebrand z Otína vypil 100 syrových
vajec za 9:42.09 minut. Kamil
Hamerský z Bystřice nad Pernštejnem dokázal sníst 0,622 kilogramu nerozkrájeného salámu
v čase 8:03.84 minut.
To jsou jen některé z celkem
73 rekordů, které během festivalu
padly. Akci během dvou dnů navštívilo přibližně 15.000 diváků.

Udržet co nejvíce vajec na hřbetu ruky. I tak vypadá rekordní snažení. Foto: Luboš Pavlíček

Pěstounské rodiny navštívily Roštejn
Vondráček: Lidé s podobnými životními příběhy se vždy rádi vidí a mají si stále co povídat

V kraji je další vysoká škola
Obrataň • Bez velkého zájmu
tisku a pomoci politiků vznikla
na Vysočině pobočka další vysoké školy. V Obratani na Pelhřimovsku již od září 2004 pracuje
pobočka Vysoké školy J.A.Komenského v Praze. Na vlastní
oči se o tom přesvědčili náměstek hejtmana Pavel Hájek (ODS)
a radní pro školství Martina Matějková (ODS).
“Přijeli jsme se na pozvání starosty Obrataně Josefa Hovorky
podívat, jak vysoká škola pracuje
a jaká je její spolupráce s obcí,“
sdělil měsíčníku Kraj Vysočina
přímo při návštěvě Pavel Hájek.
Vysoká škola využívá volných
prostor v základní škole. Ta byla postavena v roce 1962 a v době největší slávy měla 250 žáků.
Nyní má škola výjimku a poslední rok zde existuje i druhý stupeň
ZŠ. Od září 2005 zůstane pouze
první stupeň, protože stejně jako
jinde ubývají děti. Nevyužité prostory v budově byly nabídnuty
vysoké škole J.A. Komenského
a ta zde už v tomto školním roce vyučuje 405 studentů formou
kombinovaného studia.
Studijní skupiny mají jednou

za semestr týdenní studijní soustředění v Obratani a po zbytek
semestru jeden den v týdnu konzultace a klasické zkouškové období. V Obratani mohou zájemci
studovat doplňkové pedagogické
studium, bakalářské studium speciální pedagogiky, volného času a andragogiku. Vysoká škola
J.A. Komenského v Praze je největší soukromou vysokou školou u nás, v Praze má 2500 studentů, v pobočkách v České Lípě a Frýdku Místku dalších 700.
„Obrataň je pro nás zajímavá
kvůli blízkosti Černovic, kde mohou někteří studenti vykonávat
praxi,“ uvedl vedoucí střediska
v Obratani Jan Jenší. V Černovicích již mnoho let úspěšně funguje diagnostický ústav, ústav sociální péče, speciální a pomocná
škola a škola praktická.
„Jsem ambiciózním plánem
obce a školy velmi mile překvapena. Vysoké školství na Vysočině potřebujeme a kraj by ho měl
i v Obratani podpořit. Je to velmi
dobrý příklad spolupráce s obcí a využití vyprazdňující se budovy školy,“ shrnula dojmy z návštěvy Martina Matějková.

Atmosféru setkání dokreslovaly kulisy hradu. Foto: archiv kraje

Doupě • Na hradě Roštejn
u Třeště bylo veselo. Krajský
radní pro sociální oblast
Jiří Vondráček (KDU-ČSL)
zde přivítal přes 150 účastníků z 34 pěstounských rodin na dalším setkání pěs-

tounských rodin Vysočiny, la, praní prádla na valše, výrobu
tentokrát v rámci tradičního svíček, kování na kovadlině a řadu dalších zajímavostí. NásledoHodokvasu na Roštejně.
vala netradiční prohlídka hradu
Účastníci setkání měli mož- a pro osmdesátku dětí byla přinost vidět zapomenutá řemes- pravena dobová pohádka a řada
la, vyzkoušet si stloukání más- her a soutěží, ve kterých děti do-

Další stovky milionů z Bruselu na Vysočinu
Jihlava/Brno • Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II
Jihovýchod doporučila k získání dotace ze strukturálních fondů
Evropské unie 32 projektů podaných ve třetím kole Společného
regionálního operačního programu (SROP) v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Za kraj Vysočina uspělo 18 z celkem 44 podaných projektů, v Jihomoravském
kraji dotaci získá 14 projektů z 58

podaných. Projekty by souhrnně
měly ze zdrojů EU obdržet zhruba 460 milionů korun.
„Největším podpořeným projektem ve třetím kole je rekonstrukce
silnice II/405 v úseku Jihlava-Příseka, na kterou EU přispěje více
než 190 miliony korun. V oblasti infrastruktury cestovního ruchu
dotace na Vysočině obdrží například projekty regenerace zámeckého špýcharu v Žirovnici ne-

Vysočina se přátelí s italským krajem
Delegace kraje Vysočina
v čele s hejtmanem Milošem
Vystrčilem (ODS) navštívila
italský region Friuli Venezia
Giulia. Jako významný představitel České republiky
se prezentace kraje
zúčastnila také místopředsedkyně poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová (ODS).
Oficiální přijetí u starostů
Terstu a Udine, Roberta Di
Pizza a Sergia Cecotti, provázela srdečná atmosféra.

a prezidentem regionu Riccardem
Illym. „Rozhovory mezi oběma
delegacemi byly velmi konstruktivní a jejich výsledkem bylo prohlášení o budoucí vzájemné spolupráci v oblastech ekonomiky,
cestovního ruchu, kultury, školství a výměny mládeže. V září představitelé italského regionu navštíví náš kraj, kdy při
dalších vzájemných rozhovorech vtiskneme budoucí spolupráci konkrétnější podobu,“ konstatoval
Miloš Vystrčil.
Ekonomickou částí návštěvy
Jedním z nejdůležitějších bodů byla prezentace kraje Vysočina
návštěvy bylo setkání se členy ra- na půdě Obchodní komory Udidy regionu Friuli Venezia Giulia ne, která je nejvýznamnější v re-

staly drobné dárky a sladkou odměnu. V hradní restauraci čekalo
na každého občerstvení, v prostorách hradního nádvoří příjemné
posezení a odpočinek a zájemci si mohli prohlédnout i malebné okolí hradu Roštejna. „Setkání
pěstounských rodin, která pořádáme, už se stala tradicí. To, že se
lidé s podobnými životními příběhy rádi vidí a mají si co povídat, je samozřejmostí a jako nadstavba je vždy taková legrace,“
řekl měsíčníku Kraj Vysočina Jiří Vondráček.
Děti si spokojeně užívaly soutěží a dospělí měli možnost
k předávání zkušeností a zážitků,
jež s sebou přináší život v těchto
rodinách. Pěstouni rovněž uvítali přítomnost sociálních pracovnic z obecních úřadů obcí s rozšířenou pravomocí, které se o pěstounské rodiny starají v místě
bydliště. Přínosem byla i účast
Nadace a občanského sdružení
Rozum a cit, která pod záštitou
herečky Nadi Konvalinkové pořádá celou řadu zajímavých akcí pro pěstounské rodiny. Příjemnou atmosféru podtrhlo i nádherné počasí, které provázelo celé setkání pěstounských rodin na
hradě Roštejn.

gionu. Zde se
lupráce v rámci
měli možnost
klastru.
představit před
Důkazem
auditoriem z řad
o významu náitalských firem
vštěvy předstaa představitelů
vitelů kraje Vyostatních komor
sočina v regiotaké zástupci finu Friuli Venerem z Vysočizia Giulia byla
Miloš Vystrčil s Miroslavou Němny. Zakončením
přítomnost velcovou pracovali i při procházdvoudenní mise
vyslance Českách. Foto: archiv kraje
proběhlo na půdě
ké republiky
laboratoří pro dřevařský průmy- v Itálii Libora Sečky při mnoha
sl CATAS, jenž jsou součástí ná- jednáních. Delegaci po celou dobytkářského klastru. Jeho vede- bu provázeli také generální konním je pověřena firma Promose- zul České republiky v Miláně
dia, jejíž představitelé se sezná- Karel Beran a honorární konzul
mili s nabídkou českých firem České republiky pro region FVG
a v diskusi objasnili systém spo- Paolo Petiziol.

www.kr-vysocina.cz

bo návštěvnického a informačního systému cestovního ruchu Bystřicka,“ říká náměstkyně hejtmana
pro regionální rozvoj Marie Černá
(SNK). V oblasti rozvoje lidských
zdrojů dotaci získá například Integrační centrum pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v Jihlavě nebo projekt Škola
bez bariér Biskupského gymnázia
ve Žďáru nad Sázavou. Významné podpory se na Vysočině do-

čká i oblast rozvoje informačních
a komunikačních technologií, kde
bylo doporučeno šest projektů.
Budovat by se tak měly třeba metropolitní sítě Podoubraví, Pelhřimova a Telče nebo wi-fi sítě obcí
Batelov a Košetice.Do dalších kol
zbývá přes 30 milionů už jenom
v opatření do rozvoje lidských
zdrojů a evropské peníze ze SROPu pro náš NUTS II jsou prakticky rozděleny.

Inzerce

VY S OČ I NA – NÁ Š D O M O V
Starosta ukázal nevídané

Kraj Vysočina
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Děti si užily den na rodinné farmě
Soutěž Bílé moře Vysočiny zaujala desítky škol, žáci vymýšleli reklamu na české mléko
Netín • Prvňáci ze Základní
školy ve Štěpánově nad
Svratkou trávili den na zemědělské farmě rodiny Němcovy v Netíně. Děti totiž vyhrály pobyt mezi zvířaty
v soutěži Bílé moře Vysočiny, kterou společně pořádalo krajské oddělení zemědělství, farma a společnost
mladých agrárníků.
V soutěži měli žáci základních škol vymýšlet reklamní plakát na české mléko. Vítězná třída stvořila velkou koláž se sloganem Mléko z Vysočiny nám
chutná nejvíce. Za odměnu děti na farmě jezdily na koni, vy-

zkoušely si moderní zemědělskou techniku i tradiční postupy
například při dojení. Seznámily se tak s dlouhou cestou, kterou mléko na stůl každého z nás
urazí. „Takovou soutěž považuji za zábavnou osvětu,“ vysvětlil přímo na místě krajský radní
pro zemědělství Ivo Rohovský
(ODS), jenž měl nad akcí záštitu a dodal: „S farmou jsme se
rozhodli spolupracovat, protože Němcovy dlouho znám a jejich podnik považuji za typický
příklad zemědělské malovýroby,
která při úsilí celé rodiny dokáže
přinést slušnou obživu. Zkrátka
farma je dobře vedená a Němcovi se mají čím chlubit.“

V kraji je nadbytek učitelů
Vysočina • V kraji je o 140
učitelů základních a mateřských škol více, než by odpovídalo českému průměru.
Vyplývá to z analýzy, kterou
starostům obcí s rozšířenou
působností předložil kraj.

Velké Meziříčí • Jak se chodí na chůdách předváděl svému družstvu starosta Velkého Meziříčí a člen krajského zastupitelstva
František Bradáč (KDU-ČSL). Na 13. ročníku tradiční soutěže Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně totiž hostitelské družstvo
beznadějně zaostávalo, a tak musela hlava města zakročit. Nebylo to ale nic platné, Velké Meziříčí stejně skončilo poslední. Zvítězil Křižanov, následovaný ještě Měřínem a Velkou Bíteší. Soutěž čtyř největších obcí Velkomeziříčska je už letní tradicí, letos
Foto: Jiří Michlíček
byly tématem artistické výkony.

Žáci otestovali znalost bicyklů
Vysočina • Žáci Základní školy
z Osové Bítýšky se stali v obou
kategoriích soutěže Mladý cyklista zaslouženými a suverénními
vítězi. Odměnou jim bylo uznání
jak radního kraje Vysočina Václava Kodeta (KDU-ČSL) a starosty města Žďár nad Sázavou
Jaromíra Brychty (ODS), kteří jim předávali velmi hodnotné
ceny, tak dlouho trvající potlesk
všech zúčastněných. S tímto oceněním však na vítěze dolehl zodpovědný úkol reprezentovat náš

kraj na celostátním kole v Karlových Varech.
Soutěž základních škol Mladý cyklista vyhlásil kraj Vysočina v rámci své činnosti na úseku prevence bezpečnosti silničního provozu na začátku letošního roku. Jejím cílem bylo zapojit
v rámci předmětu dopravní výchovy co nejvíce dětí do osvojování si znalostí z pravidel bezpečného pohybu na silnicích
a zároveň i zručnosti v ovládání
jízdního kola.

Porovnání počtu učitelů vzhledem k průměrnému počtu dětí na
učitele v České republice vyplynulo z požadavku samospráv a Českomoravského odborového svazu
pracovníků ve školství. Tento požadavek byl vyvolán nespokojeností pracovníků školství, především ředitelů škol s úrovní zabezpečení financí na platy pracovníků ve školství v kraji Vysočina. Za
tuto oblast je v rámci takzvaného
přeneseného výkonu státní správy
zodpovědný krajský úřad, odbor
školství, mládeže a sportu.
Z výsledků porovnání s celostátními průměry vyplývá, že
učitelek mateřských škol je více
o 33, učitelů základních škol je
více o 107. Naopak počet učitelů
u středních škol je oproti průměru ČR nižší o 15. Zpracovaný materiál se týká pouze počtu učitelů
základních, mateřských a středních škol, kteří tvoří 40 procent
všech pracovníků školství v kraji. Celkem je v kraji Vysočina ve
školství zaměstnáno 12.000 pracovníků. Podle výpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy má být v kraji Vysočina propuštěno 361 pracovníků,
tak aby úroveň mezd pracovníků

školství odpovídala předpokládanému nárůstu za rok 2005.
Jako hlavní problém se z hlediska přezaměstnanosti jeví některé
velké školy a počet malotřídních
škol v kraji Vysočina. Z celkového počtu 262 základních škol, jež
navštěvuje více než 50 tisíc žáků,
je téměř 48 procent malotřídních,
tedy malých škol, s výukou pouze pro žáky od první do páté třídy. Velikost přezaměstnanosti základních a mateřských škol je pro
kraj neřešitelný problém, neboť
kraj není zřizovatelem těchto škol
a i finanční vyjádření tohoto problému, téměř 90 milionů korun,
je mimo možnosti rozpočtu kraje
Vysočina. Je tedy na postoji obcí
a jednotlivých ředitelů škol, jak se
k problému nadbytku zaměstnanců postaví.
Odbor školství, mládeže a sportu dále propočítal, jak velké finanční prostředky by kraj Vysočina
měl k dispozici, pokud by v roce
2003 případně 2004 přešly finance ze státu do takzvaného rozpočtového určení daní – tedy přímého
rozpočtu kraje. Vzhledem k objemu mzdových prostředků ve výši
bezmála 2,4 miliard korun v roce
2004 by kraj měl v roce 2005 2,6
miliard, to znamená o 231 milionů více. Je to způsobeno tím,
že meziročně dochází v průměru o 7 % k nárůstu daní. Z toho
je zřejmé, že čím později finance
ze státu na kraje přijdou, tím na
to kraj, a potažmo sami učitelé více doplatí.

Děti a zvířata, vztah důvěry a respektu. Foto: archiv kraje

Omluva: Z technických důvodů nemůžeme do tohoto čísla zařadit ani křížovku,
ani výherce. Stejně tak se nám nepodařilo zařadit ani výherce pátého kola soutěže Mapujeme Vysočinu. Čtenářům i výhercům se omlouváme, s uvedenými údaji
i křížovkou se opět setkáte v příštím čísle měsíčníku Kraj Vysočina.
redakce

Inzerce

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Předseda správní rady MAS MOST Vysočiny, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

manažer MAS MOST Vysočiny, o.p.s.
s místem výkonu JUPITER CLUB, Náměstí 17, Velké Meziříčí .
Předpoklady uchazeče:
 státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá znalost českého jazyka,
 vysokoškolské, event. středoškolské vzdělání,
 znalost práce s PC ( Word, Excel, Internet, Outlook ),
 řidičský průkaz skupiny B,
 praxe min. 1 rok ( vítána praxe ve veřejné správě, v řídící funkci, v neziskovém sektoru,
se strukturálními fondy, v projektovém řízení ) s uvedením referencí
 hovorová znalost světového jazyka výhodou
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení a titul,
 datum a místo narození uchazeče,
 státní příslušnost uchazeče,
 místo trvalého pobytu uchazeče,
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 telefonické spojení,
 termín možného nástupu do zaměstnání,
 datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
 strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 15.7. 2005 do 12:00 hod na adrese:
JUPITER CLUB s.r.o.
k rukám Mgr. Milana Dufka
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí

Mahelová: Turisté chtějí aktivní dovolenou
Vysočina/Evropa • Maraton
jedenácti veletrhů specializovaných na turistiku už mají
od začátku roku za sebou
lidé z oddělení cestovního
ruchu krajského úřadu. Tři je
ještě čekají na podzim.

Prezentaci na berlínském veletrhu ITB zpestřila Renata Běhanová z oddělení
regionálního rozvoje originálním krojem. Foto: archiv kraje

Největší expozici připravili pro
lednový veletrh Regiontour v Brně. S ohledem na strukturu turistické nabídky byla rozdělena do
šesti tématických sektorů nazvaných Dědictví historických měst,
Kouzlo památek Unesco, Tajemství hradů a zámků, Malebnou přírodou pěšky a na kole, Dovolená
na venkově a Prázdniny v zimě. „S
největším zájmem se setkaly materiály o pěším či cyklistickém putování, informace o přístupných památkách, možnostech sportovního
vyžití, konání nejvýznamnějších
akcí a o ubytování,“ říká vedoucí
oddělení Ivana Mahelová. Expozici odborná porota nominovala do
soutěže Aura 2005, která na brněnském výstavišti probíhá po celý
rok a jsou v ní oceňovány expozice nejen z hlediska architektonického ztvárnění, ale také z hlediska efektivnosti a způsobu oslovení zákazníků.
Podobně uspořádaná, ale plo-

chou menší, byla expozice na veletrhu Holiday World Praha v únoru.
Návštěvníci měli zájem o možnosti pro pěší a cykloturistiku, atrakce pro děti, dovolenou na venkově,
novinky pro poznávací cesty. Také
na lednovém Tour Expo Olomouc
byla největší poptávka po námětech na letní rodinnou dovolenou.
„Pěší turistika, cykloturistika, chalupy a menší penziony, koupání,
to byly nejčastější dotazy, s nimiž

bídku delší rodinné dovolené spojené s pěší turistikou, ježděním na
kole, koupáním i poznáváním památek,“ doplňuje Ivana Mahelová a dodává: „Zatímco ještě před
dvěma lety návštěvníci většinou
na podobných akcích tápali, jakéže území se to vlastně pod Vysočinou skrývá, v letošním roce tento
dotaz již nezazněl ani jednou. Naopak u nás hledali nabídku Dačic,
Slavonic, Hlinecka nebo Poličky

Kuriozita: V Bruselu návštěvnici stánku zaujala Vysočina
centrální polohou v rámci České republiky, schématicky naznačená dálnice v mapce na panelu ji ujistila o snadné dostupnosti regionu, a tak žádala nabídku, kterou chtěla udělat radost manželovi – dopřát mu mořský rybolov.
jsme se na stánku setkávali,“ popisuje Mahelová. Březnový Infotour Hradec Králové má ve svém
podtitulu cykloturistiku, kromě ní
se návštěvníci veletrhu nejvíce zajímali o přístupné památky a kulturní akce. Na Vysočině tráví většinou prodloužené víkendy stejně jako hosté z jihu Čech. Potvrdili to návštěvníci veletrhu Mobil
Salon České Budějovice v dubnu. „Na veletrhu Dovolená Ostrava už jsme mnohem častěji odpovídali na dotazy zaměřené na na-

www.kr-vysocina.cz

s tím, že přece geograficky jsou tato místa na Vysočině.“
Při výběru zahraničních veletrhů se lidé z kraje soustředili zejména na země, z nichž k nám přijíždí největší množství návštěvníků. Tedy Německo, Slovensko,
Holandsko a Polsko. Lednový
Vakantiebeurs Utrecht je největším veletrhem cestovního ruchu
v Nizozemí. Holanďané preferují nabídku týkající se caravaningu
a campingu, oceňují zachovalou
přírodu, mají zájem o atrakce pro

děti i možnosti sportovního vyžití.
Podobný zájem mají i hosté z Belgie, i když přece jen s větším důrazem na nabídku architektonických památek. „I takovou jsme
jim představili v únoru na veletrhu
Salon Des Vacances Brusel,“ řekla Mahelová. Slováci cestují do celé České republiky, tradičně mají
poměrně dobré povědomí o turistických možnostech v našich regionech. Na lednovém ITF Slovakiatour Bratislava žádali detailní informace především pro letní dovolenou – o pěší turistice, kempech,
venkovských chalupách a penzionech, hradech a zámcích. Čtvrtinu
ze zahraničních návštěvníků Vysočiny tvoří hosté z Německa. Turistickou nabídku proto kraj představil na dvou veletrzích. ITB Berlin
v březnu patří k nejprestižnějším
veletrhům ve střední Evropě a také
veletrh únorový CBR Mnichov se
vyznačuje vysokou návštěvností.
Nejčastěji poptávanou byla kombinovaná dovolená s kulturním
i sportovním vyžitím, požadovány
byly menší hotely a kempy. „Návštěvníci berlínského veletrhu navíc často chtěli nabídku ubytování pro krátký pobyt při tranzitu na
Slovensko nebo při cestách k moři,“ uzavřela Ivana Mahelová.
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Město hokeje zachvátilo fotbalové nadšení
FC Vysočina vybojovala historicky první postup do nejvyšší soutěže ■ V cestě jim stála Kroměříž, kterou horalé zválcovali vysoko 3:1

Rozhodnutí si Jihlavští nechali až na poslední zápas. V něm nezaváhali a srazili Kroměříž na kolena. Foto: Luboš Pavlíček

Jihlava • Neobyčejně napínavou podívanou připravili fotbalisté FC Vysočiny všem sportovním fanouškům z našeho kraje. Zatímco zraky většiny z nich
se upíraly na působení hokejistů Dukly v extralize, fotbalisté se
pomalu, ale jistě propracovávali
do nejvyšší domácí soutěže. FC
Vysočina mohla hokejistům také
po většinu sezóny závidět diváckou kulisu. Pořádný kotel si fotbalisté užili ve čtvrtek 9. června. Na poslední rozhodující zápas sezóny přišlo tři a půl tisíce
fanoušků.

Před závěrečným zápasem si
na druhé postupové místo brousily zuby ještě dva druholigové
kluby – Kladno a Plzeň. FC Vysočinu posouvalo do první ligy
jedině vítězství. Fotbalisté z Vysočiny však nezaváhali. V posledním zápase porazili Kroměříž
3:1. Jihlavští vstoupili do utkání
velice rázně. Hned z prvního útoku umístil míč do sítě kroměřížského brankáře Pavel Simr. Druhý gól přidal ve 41. minutě Michal Kadlec. Výhru FC Vysočiny
zpečetil v posední minutě zápasu
Petr Baštař. Čestný gól hostí za-

znamenal v nastaveném čase Michal Nehoda.
Historický postup jihlavských
fotbalistů ale znamená také velké
starosti pro vedení klubu a města. Město Jihlava, které je společně se stavební firmou PSJ holding a pivovarem Ježek akcionářem klubu, bude muset urychleně
zajistit alespoň základní podmínky pro prvoligovou soutěž. Jednou z nich je podmínka Českomoravského fotbalového svazu na kapacitu stadionu. Ten by
měl mít minimálně 4000 sedadel.
V současné době ale více než po-

Jihlavské fotbalové Nagano: Fanoušci se mohou v příští sezóně těšit na atraktivní souboje. Foto: Luboš Pavlíček

lovinu celkové kapacity 3650 diváků na stadionu v Jiráskově ulici
tvoří místa k stání. Jihlavský primátor Vladimír Hink už přislíbil,
že zajistí montovanou tribunu pro
dva a půl tisíce diváků. Stadion
by měl také dostat nový trávník.
Koncem června by měli jihlavští zastupitelé schválit peníze na
studii, která vyřeší kompletní budoucí dostavbu stadionu včetně
zázemí a parkovacích míst spojených s provozem stadionu. Hlavní záchytné parkoviště pro stadion vznikne na místě současného
kolejiště městského nádraží.

Triatleti při závodech mrzli
Žďár nad Sázavou • Velkým triumfem triatletů z našeho kraje skončil závod Českého poháru
v dlouhém triatlonu. V červnovém
závodu, který se odehrál ve Žďáře
nad Sázavou a blízkém okolí posbírali kompletní medailovou kolekci. Druhé místo v mužské kategorii získal Jihlavský Tomáš Bednář, jeho oddílový kolega Aleš Láník bral bronz. Zlato pak přidala
v ženské kategorie žďárská triatletka Gabriela Loskotová.
Žďárský závod byl úvodním
podnikem pohárového seriálu na
dlouhých tratích. Tento závod se
skládá z plavání na 1,9 kilometru,
90 km na kole a jednadvaceti kilometrů běhu. Triatlon poznamenalo
chladnější počasí. Kvůli studené

vodě, jež měla jenom 14 stupňů,
pořadatelé plaveckou část zkrátili. Zbývající část závodu absolvoval většina startovního pole v teplejším oblečení.
Výsledky (1 km plavání – 90 km
cyklistika – 21 km běh):
Muži: 1. Wainer (T-line Louny)
4.08:20; 2. Bednář –4:00; 3. Láník (oba JPK Axis Jihlava) –4:50;
4. Vabroušek (Author Tufo Titan)
–5:25; 5. Vodehnal (SK OMT Pardubice) –9:52; 6. Kovalovský (AC
Start Karlovy Vary) –16.22.
Ženy: 1. Loskotová (Axiom Orbit) 4.46:56; 2. Nováková (TTK
Slávia Plzeň) –8:15; 3. Sandrová-Zimmelová (B+H České Budějovice) –9:41.

Prezentace

Colours of Ostrava startuje
Počátek prázdnin je v Ostravě
očekáván fanoušky dobré muziky
zejména kvůli již dnes renomovanému mezinárodnímu hudebnímu
festivalu Colours of Ostrava.
Letošní 4. ročník „Colours“ se
uskuteční od 8. do 10. července
v areálech výstaviště Černá louka
a Slezskoostravský hrad. V průběhu třídenního maratónu hudby vystoupí kolem stovky kapel i sólistů, přičemž patří k největším lákadlům tříapůlhodinové vystoupení
George Clintona a jeho 20členné kapely. Nelze opomenout koncert proslulé klezmer skupiny The
Klezmatics a kubánské kapely nominované na Grammy Septeto Na-

cional, přičemž ani letos nebudou
chybět české kapely. Hned první
den vystoupí skupina Čechomor
společně s ruským muzikantem
Sergejem Starostinem, držitelem
ceny BBC World Music Award.
Pro návštěvníky může být překvapením belgická kapela Troissoeur,
která představí multimediální koncert s projekcemi videoartu na čtyři obrovská plátna.
Na akci se nemusejí bát vydat
ani rodiče s malými dětmi: organizátoři festivalu připravili areál
„Dětský svět“. Aktuální novinky
(slevy, vstupenky, ubytování a vše
kolem festivalu) je možné se dozvědět na www.colours.cz.

Jihlava – Kroměříž 3:1 (2:0)
Branky: 1. Simr, 41. Kadlec,
90. Baštař z pen. – 90 (+2).
M. Nehoda. Rozhodčí: Adámek – Filgas, Goňa. ŽK: Stojaník, Charvát, Šebek, Nehoda
(všichni Kroměříž). Diváci:
3100.
Vítězná sestava FC Vysočina:
Vorel – Šourek, Vojtíšek, Kadlec, Liška – Veselý (90. Štohanzl), Vladyka, Baštař, Lovětínský, Malínek (90. Pacholík)
– Simr (86. Kaplan).

Konečná tabulka
2. fotbalové ligy:
1. Most
2. Jihlava
3. Plzeň
4. Kladno
5. Brno B
6. Žižkov
7. Hradec Králové
8. Kunovice
9. Vítkovice
10. Sparta B
11. Olomouc B
12. Ústí nad Labem
13. Kroměříž
14. Pardubice
15. Prachatice

58:30
46:30
32:23
37:22
33:31
42:36
37:38
29:42
35:30
24:30
32:39
27:40
29:45
20:34
28:39

61
48
46
43
36
34
34
33
33
32
31
30
28
27
26

Běžci zdolávali Vysočinu
Zubří, Třebíč • Hned dva vrcholné závody v orientačním běhu
hostila v červnu Vysočina. Na tratích v okolí Zubří na Novoměstsku se konalo Mistrovství České republiky v orientačním běhu
na krátké trati. Překvapivým vítězem se stal Martin Janata z Kotlářky Praha. Mezi ženami byla suverénně nejrychlejší Zdenka Stará z Tesly Brno. Další atraktivní

sprintérský závod se běžel začátkem června v Třebíči. Rychlé tratě
vedly uličkami židovského ghetta,
lesoparkem s mnoha srázy, údolím a závěr byl v historickém centru v okolí Karlova náměstí. Muži běželi závod na 2700 metrů, ženy čekala trať o 400 metrů kratší. Dobrého výsledku dosáhl mezi
muži Jihlavský Lauerman, který
skončil na pátém místě.

Silné motory v Meziříčí
Velké Meziříčí • Závod buggyn nabídne v neděli 17. července motoareál v Dolních Heřmanicích u Velkého Meziříčí. Sedmadvacátý ročník Ceny Českomoravské vysočiny se pojede jako jeden ze závodů
Mistrovství České republiky. Ostré jízdy začnou v devět hodin. Pojede se ve čtyřech divizích včetně Junior buggy.

Úředníci přivezli domů zlato Třešť vyhrála fotbalový turnaj
Vysočina/Praha • Na čtvrtém ročníku sportovního setkání úředníků všech krajských úřadů, jenž se tentokrát uskutečnil
v Praze, se pracovníkům Krajského úřadu Vysočiny podařil
husarský kousek. Po velice vyrovnaných výkonech ve všech
vypsaných disciplínách, se tým
pěti chytrých horákyň a pěti statečných horalů, které svými vý-

bornými výkony podepřeli i dva
krajští zastupitelé, umístil zcela po zásluze na prvním místě
v celkovém hodnocení krajů.
Tento úspěch ještě zvýrazňuje skutečnost, že v jinak bodově velmi vyrovnaném konečném pořadí kraj Vysočina zvítězil s obrovským náskokem před
krajem Libereckým. Reprezentantům kraje Vysočina se dosta-

lo ocenění nejen v podobě broušených pohárů a diplomů z rukou ředitele Magistrátu hlavního
města Prahy Martina Trnky, ale
i okamžité gratulace z Vysočiny od hejtmana Miloše Vystrčila
(ODS). Krásný broušený pohár
za celkové první místo teď bude po celý rok motivovat k těžké
obhajobě na V. letních mezikrajských hrách v roce 2006.

Vítězství je naše! Foto: archiv kraje

Brtnice • Nejlepší fotbalisty –
úředníky má Třešť. Svědčí o tom
výsledky fotbalového turnaje měst
bývalého okresu Jihlava. Turnaje se zúčastnili zaměstnanci městských úřadů Třešť, Telč, Polná
a Brtnice, Magistrátu města Jihlavy a krajského úřadu.
Tým krajského úřadu vedl do
pěti turnajových utkání hejtman
Miloš Vystrčil (ODS), který byl
s průběhem velmi spokojen. „K
mé spokojenosti přispěl kromě
sportovních výkonů i pohled do
výsledkové listiny – krajský úřad
v závěrečném součtu bodů a vzájemných utkání obsadil třetí místo,“ vysvětlil. Na cestě k této metě zdolali zástupci krajského úřadu nejprve Jihlavu 2:1, poté prohráli s Polnou 1:5, porazili Telč
3:0, dokázali remizovat 0:0 s pozdějším vítězem z Třeště a na závěr
prohráli s pořádající Brtnicí 1:3.
„Celý turnaj po sportovní i organizační stránce považuji za
velmi vydařený. Někteří hráči,
vzhledem k jejich věku a počasí,
podávali výkony, které vyžadují obdiv. Tak, jak jsem pozoroval
hráče i organizátory mám pocit,

www.kr-vysocina.cz

Zejména ve tváři krajského mluvčího Daniela Hanzla (horní řada zcela vlevo)
šla vyčíst i po skončení turnaje zarputilost a tah na branku. Foto: archiv kraje

že se všichni bavili,“ řekl Miloš
Vystrčil při závěrečném ceremoniálu. Příští ročník bude organizovat krajský úřad.

Výsledky turnaje:
1. Třešť 13 b., 2. Polná 10 b., 3. kraj
Vysočina 7 b., 4. Telč 7 b., 5. Brtnice 6 b., 6. Jihlava 0 b.
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Krajský den otevřených dveří ve fotografiích

Hlavní témata dne otevřených dveří: jídlo a děti –
budoucnost Vysočiny.

Kostky jsou vrženy. Náměstek
hejtmana Pavel Hájek už ví,
kolik dá ze své peněženky na
dobročinné účely.

Radní Václav Kodet s nejmladším z rodu Kodetů pobízeli hosty
k jídlu slovem i příkladem.

Hejtman Miloš Vystrčil se svojí
náměstkyní Marií Černou se ujali
servírování.

Berte si, říká radní Jiří Vondráček nad talířem slaných sýrových
věnečků z vlastní tvorby.
Hejtman představil nové,
modernější krajské logo.

Nádvoří ožilo atrakcemi
a soutěžemi pro děti.

1. června 2005
Módní
přehlídka
SPŠ textilní, neboli festival mládí
a půvabu.
Tak, jak
se na náš
kraj sluší
a patří.

Katka Nedvědová to radním spočítala.
Celkem zaplatili přes deset tisíc.

Radní Martina Matějková: Báječní jste
byli všichni, každý si něco zaslouží.

Prostory krajského hejtmanství praskaly ve švech.
Vítězný model přehlídky dětského oblečení.

To není nějaký zmutovaný tvor,
ale zahájení módní přehlídky dětského oblečení v podání klauna.

Tam, kde se obvykle dohaduje krajský parlament, dnes děti sledovaly
kreslené filmy. Můžete hádat, při jaké příležitosti je zde více smíchu.

Plážový styl, letos s květinovými vzory. Maminky,
babičky a tetičky soutěží o nejlepší dětský obleček.
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