
Kraj měl celý den otevřené dveře
Vysočině je více než pět let ■ Ke kulatým narozeninám přišly svému regionu symbolicky popřát stovky lidí

Vysočina (kid) • Kraj má za sebou pět 
let pod názvem Vysočina. Výročí oslavil 
tradičním dnem otevřených dveří, který 
opět přilákal do sídla na Žižkově ulici 
v Jihlavě stovky diváků.

Konec rizika
Nebezpečný železniční 
přejezd v Třešti dostal 
novou signalizaci. Kraj 
vyhledává další kritická 
místa na trati. strana 3

STALO SE

VAŠÍČEK PŘIVEZE TROFEJ
Havlíčkův Brod (kid) • Stanley 
Cup opět navštíví Vysočinu. Přive-
ze jej rodák z Havlíčkova Brodu, 
hokejista Josef Vašíček, který po-
hár získal v dresu Carolina Hurrica-
nes. Trofej by se v našem kraji měla 
objevit už podruhé, když poprvé ji 
přivezl třebíčský Patrik Eliáš. Hoke-
jistu Vašíčka čeká doma velké uví-
tání. Jeho otec zasedá v krajském 
zastupitelstvu za ČSSD a na červ-
novém zasedání přijímal gratulace 
kolegů. Havlíčkobrodská radnice 
chystá svému rodákovi slavnost-
ní přijetí a v podobném duchu se 
připojí i kraj. Na snímku Josef Va-
šíček s náměstkem hejtmana Pav-
lem Hájkem a hejtmanem Milo-
šem Vystrčilem po  loňském trium-
fu na mistrovství světa ve Vídni.

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Změna? Pat?
Ovlivní výsledky parla-
mentních voleb práci 
kraje? Politici se vesměs 
shodli, že ne. Jak jsme 
volili na Vysočině? strana 4

Kraj vystavoval
Náš kraj je dobrým 
místem pro zahraniční 
investice. Představil se 
na rakouském veletrhu.
 strana6

Pro děti zde byla na nádvoří řa-
da soutěží o ceny, pro dospělé 
například ukázky ručních prací 
od studentů krajských škol. Lidé 
si mohli prohlédnout velký jed-
nací sál zastupitelstva i pracov-
ny krajských politiků. Na nádvo-
ří hrály orchestry ZUŠ a skupina 
Zatrestband z Třeště.
Do parčíku na nádvoří přibyl 

nový strom. Jeřáb ptačí, který 
je symbolickým stromem kraje, 
sem společnýma rukama zasadi-
li radní, poslanci, senátoři a sta-
rostové obcí z Vysočiny. Na zá-
věr pak hejtman rozdělil slav-
nostní narozeninový dort. 
Kraje vznikly v rámci reformy 

veřejné správy s prvními volba-
mi v roce 2000. Od okresů se li-
ší nejen rozlohou, ale zejmé-
na administrativním uspořádá-
ním. Zatímco okresy jsou úřed-
ními jednotkami státní správy, 
o chod krajů se starají volená za-
stupitelstva. V praxi to znamená, 
že lidé, kteří v krajích rozhodují, 
musí svá rozhodnutí obhájit ve 
volbách. Obyvatelé každého re-
gionu tak mají přímý vliv na to, 
co se v něm děje. 
Krajů je v České republice 14, 

včetně Prahy. Zřizují střední 
školy, nemocnice, muzea, do-
movy důchodců a podobně. Jsou 
důležitým partnerem pro získá-

vání a rozdělování evropských 
dotací, hledají způsoby, jak úze-

mí co nejlépe rozvíjet. Pro stát 
navíc vykonávají i státní sprá-

vu, zde jsou jakýmsi dodavate-
lem „na klíč“.

Začínají prázdniny a dovolené. Všichni jsme v očekávání odpočinku a pří-
jemného čerpání sil do dalších dnů. Nemusíme za hranice České re-
publiky, naše Vysočina poskytuje dostatek neskutečně krásných míst, 
o kterých mnohdy nemáme tušení. Nedávno mě přátelé pozvali odvát 
chmury z volební kampaně do krásné- ho údolí řeky Oslavy 
kousek od Náměště. Meandrující ře- ka je na dlouhých 
částech nedotčena civilizací. Nevi- díte splav či cha-
tu. Asi třicet kilometrů pod Náměští si řeka razí ces-
tu skalisky, které na mnoha místech dodávají oslavan-
skému údolí ráz kaňonu. Trasa místy připomíná horskou 
kozí stezku. Pravý břeh řeky stří-
davě traverzuje strmé sva-
hy, schází k vodě i vychá-
zí na náhorní planinu nad 
kaňonem. Pohled na kraji-
nu z těchto míst vezme za 
srdce každého. Zřícenina 
sedleckého hradu, vyhlíd-
kový altán Gloriet a Di-
voká rokle se svými peře-
jemi a malými vodopády 
odmění za všechnu únavu. 
Míst, jako je přírodní rezer-
vace Divoká Oslava najdete 
na Vysočině více. Hledejte, 
ta krása stojí za to.

Jaroslav Hulák, radní

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz
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Záchranáři z Třebíče vyhráli světové klání

Posádka ve složení MUDr. Daniel Kva-
pil, záchranář Ondřej Kotík a řidič Ma-
rek Homolka se na břehu Galilejského, ne-
boli Genezaretského jezera utkala napří-
klad s kolegy z Kanady, Polska či Turecka. 
Hodnocena byla zejména odborná prá-
ce záchranářů při simulovaných zásazích. 
„Bylo jasně vidět, jak naši záchranáři pra-
cují v dokonale sehraném týmu. Rozumí 
si i beze slov a perfektně vědí, co ten dru-
hý dělá. To rozhodlo,“ popsal klání náměs-
tek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hájek 
(ODS), který spolu s ředitelem krajské zá-

chranné služby Lukášem Kettnerem třebíč-
ské přeborníky do Izraele doprovázel. 
Tým z Vysočiny se na izraelský šampi-

onát dostal jako vítěz květnového desáté-
ho ročníku obdobné české soutěže Rallye 
Rejvíz. Tam porazil 33 soupeřů a jako je-
diný z Česka a jeden z pěti z Evropy se na 
šampionát v Izraeli probojoval. „Obrov-
ským přínosem takových soutěží je nejen 
samotné měření sil, ale zejména výměna 
zkušeností v mezinárodním měřítku,“ pro-
hlásil ředitel vysočinských záchranářů Lu-
káš Kettner.

Oslavu na nádvoří sídla kraje zahájily mažoretky. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina/Izrael (pH, kid) • Záchranáři z Vysočiny patří mezi nej-
lepší na světě. Posádka zdravotnické záchranné služby z Třebíče 
zvítězila v mezinárodní sekci šampionátu záchranek v Izraeli.

Náměstek hejtmana Pavel Hájek, záchranář Ond-
řej Kotík, řidič Marek Homolka, MUDr. Daniel Kva-
pil a šéf záchranky Lukáš Kettner při nácviku v Izra-
eli. Foto: archiv ZZS

Vesnicí Vysočiny jsou letos Mladoňovice

Krajského kola celostátní 
soutěže Vesnice roku se le-
tos účastnilo 43 obcí. Mlado-
ňovice se o vítězství pokusi-
ly už několikrát, v minulosti 
uspěly v dílčích kategoriích 
spolkový život a čin-
nost mládeže. Fi-
nanční odměnu 
za vítězství, kte-
rou věnuje kraj, 
h o d l á 
o b e c 
inves-

tovat do výstavby sportovní-
ho areálu. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků letošního roč-
níku soutěže proběhne prá-
vě v Mladoňovicích na konci 

letních prázdnin. Defi-
nitivní termín určí 

sama obec, kte-
rá bude Vysoči-

nu reprezen-
tovat i v ce-

lostát-
n í m 
kole.

Mladoňovice • Necelých 370 obyvatel, 
aktivní spolky a lidé, co spolu drží. 
Tak vypadá letošní Vesnice Vysočiny, 
Mladoňovice na Třebíčsku.

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE VESNICE ROKU

Vesnice Vysočiny 2006 Mladoňovice TR

Modrá stuha za společenský život Horní Krupá HB

Bílá stuha za činnost mládeže Nová Ves u N. Měs-
ta na Moravě ZR

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Kaliště PE

Diplom za vzorné vedení kroniky Bohuňov ZR

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Myslibořice TR

Diplom za rozvíjení lidových tradic Jinošov TR

Čestné uznání za příkladnou péči o rozvoj obce Kralice nad Oslavou TR

Čestné uznání za udržování veřejných prostranství a kvality života v obci Studenec TR

Čestné uznání za podporu využívání volného času mládeže Nové Syrovice TR

Čestné uznání za rozvoj společenského života Hodice JI

Čestné uznání za příkladnou péči o rozvoj obce Jiřice PE

Čestné uznání za využívání obnovitelných zdrojů energie Hořepník PE

Čestné uznání za udržování veřejných prostranství a kvality života v obci Veselý Žďár ZR

Čestné uznání za záchranu odkazu předků Pohleď HB

Vysočina • Právě v těchto dnech 
se naplno rozběhly přípravy už 
desátého Národního krojované-
ho plesu Folklorního sdružení 
České republiky. Jubilejní roč-
ník bude věnován Horácku, a te-
dy Vysočině. Přípravný výbor se 
v červnu sešel už podruhé na rad-
nici ve Žďáru nad Sázavou. Prá-
vě ve Žďáru se totiž ples kaž-
dý rok koná. „Moc toho prozra-
dit nemohu, ale zdá se, že se lidé 

mají i díky Horácku na co těšit,“ 
slíbil krajský radní Jaroslav Hu-
lák (KDU-ČSL), který se jedná-
ní účastnil. 
Folklorní sdružení České repub-

liky je nevládní organizace, kte-
rou tvoří tanečníci a hudebníci 
ve 412 souborech a 17 regionál-
ních sdruženích. Více než 14.000 
členů má podíl na 54 slavnostech 
a folklorních festivalech, pořáda-
ných každý rok.

Desátý folklorní ples bude 
v barvách našeho regionu
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Opravený velký sál vzbuzuje v návštěvnících nadšení. Foto: Luboš Pavlíček

Jihlava (kid) • Jihlavská událost 
desetiletí. Lidé si připomněli 570. 
výročí vyhlášení Jihlavských 
kompaktát a zároveň mohli popr-
vé vidět kompletně zrekonstruo-
vanou radnici. 
Oprava historického objektu tr-

vala přes deset let a byla jednou 
z nejnáročnějších akcí svého dru-
hu v Česku. Při rekonstrukci se 
objevila dávno zapomenutá mís-
ta, cenné nástěnné malby a uni-
kátní stropy. To vše mohli li-

dé vidět během několikadenních 
oslav.
Ty zároveň připomínaly vyhlá-

šení dohod mezi katolickou círk-
ví a husity, které ukončily největ-
ší středověkou náboženskou vál-
ku Evropy a poprvé vnesly do du-
chovního života prvky tolerance 
a svobody vyznání. Scénu vyhlá-
šení kompaktát sehráli v Jihlavě 
herci Horáckého divadla. Součástí 
oslav byla řada koncertů, průvody, 
řemeslný jarmark a řada výstav.

Radnice krajského města má novou tvář

Jihlava (kid) • Lidé 
v Jihlavě se mohou brzy 
dočkat zlepšení kvality 
ovzduší. Tamní podnik 
Kronospan hodlá 
investovat bezmála 
200 milionů korun do 
moderní technologie pro 
snížení emisí.

„Považuji to za velký úspěch 
kraje. S podnikem jsme o nej-
vhodnějším způsobu sníže-
ní emisí diskutovali důkladně 
a naše stanovisko bylo od po-
čátku jasné: Pokud chce Krono-
span v krajském městě fungo-
vat i nadále, musí pro to hodně 
udělat,“ říká náměstek hejtmana 
pro životní prostředí Pavel Há-

jek (ODS). Ten pod-
nik před nedáv- n e m 
navštívil i s tehdejší místopřed-
sedkyní sněmovny Miroslavou 
Němcovou (ODS), aby se s po-
stupem prací seznámili. 
Kronospan vyrábí dřevotřísko-

vé desky. Moderní filtrační zaří-
zení se pro podnik vyvíjelo více 
než tři roky. Kromě prachu a or-

ganických látek by měl zmizet 
i charakteristický zápach, kte-
rý páru ze sušárny dřeva prová-
zí. „Zvolené řešení není o krok 
přede všemi ostatními standar-
dy, ale je řešením, které si na 
běžný standard musí ještě něko-
lik let počkat. Ekonomická, tech-
nická ale i časová náročnost pro-
jektu nemá v dřevozpracujícím 
průmyslu srovnání. Taková eko-

logická investice najde srovnání 
nejspíš jen s rozsáhlou investicí 
do odsíření uhelných elektráren 
ve druhé polovině 90. let,“ mí-
ní podnikový auditor pro život-
ní prostředí Michal Diviš. Kro-
nospan se k opatření, která mají 
zlepšit životní prostředí zavázal 
už v roce 2003 v dlouhodobém 
plánu. V něm stojí, že filtr bude 
dokončený v příštím roce.

Kodet: Dopravní hřiště jsou 
součástí výuky ve školách
Vysočina (kid) • Děti z našeho 
kraje dostanou dvě zbrusu nová 
dopravní hřiště. Umožní to dota-
ce, kterou schválilo krajské zastu-
pitelstvo. Hřiště vyrostou ve Svět-
lé nad Sázavou a Strážku. Kraj na 
každé z nich přispěje zhruba třeti-
nou z celkových nákladů ve výši 
asi 1,5 milionu korun. Dalším šes-
ti městům kraj přidá na vybavení 
stávajících dopravních hřišť cel-
kem půl milionu korun. 
„Dopravní hřiště jsme kdysi do-

tovali grantovým programem 
z Fondu Vysočiny. Od letoška 
ale postupujeme jinak. Stanovi-

li jsme podmínky a pokud jim ža-
datel vyhoví, dotaci dostane. Do-
pravní hřiště totiž není žádný nad-
standard, ale nezbytná součást vý-
uky. Kdo už má mít lepší přípravu 
na nebezpečný provoz na silni-
cích než právě naše děti,“ vysvět-
lil záměr zastupitelstva náměs-
tek hejtmana pro dopravu Václav 
Kodet (KDU-ČSL). 
Kraj by chtěl, aby se počet tako-

vých areálů na Vysočině zvýšil. 
Dnes v kraji funguje asi deset hřišť 
a podle záměru zastupitelstva by 
jich měl být nejméně dvojnásobek 
– v každém větším městě.

Moravské Budějovice (kid) • 
Zdravotnická záchranka a hasi-
či se v Moravských Budějovicích 
přestěhují do nového. Vyplývá to 
ze záměru, který schválili krajští 
radní. Hasiči totiž chtějí v Budějo-
vicích novou lokalitu a kvůli lep-
ší spolupráci v rámci integrované-

ho záchranného systému by po-
blíž měla sídlit i záchranka. Radní 
proto rozhodli, že záchranka do-
stane novou budovu, do které se 
přestěhuje ze stávajícího podnáj-
mu. Krajský úřad teď bude hledat 
nejen místo, ale musí i připravit 
stavbu a najít v rozpočtu peníze.

�� ��

Hájek: Kronospan má co zlepšit

Pavel Hájek a Miroslava Němcová se seznamují s předpokládanými účinky 
filtru. Foto: archiv podniku

www.kr-vysocina.cz

Problém s emisemi by měl být vyřešený už příští rok ■ Podnik vybuduje nový filtr

Kontrola stvrdila správné hospodaření

„Nepřekvapuje mne to. Kra-
je jsou zodpovědnými vlastníky 
a pečlivě hospodaří nejen v ne-
mocnicích, ale i například v mu-
zeích či domovech důchodců,“ 
komentoval výsledky kontroly 
náměstek hejtmana pro zdravot-
nictví Pavel Hájek (ODS). Ne-
mocnice dostaly kraje od státu 
k 1. lednu 2003. Zařízení byla té-
měř bez výjimky obrovsky před-

lužená a šlo o staré závazky k do-
davatelům ještě z doby, kdy je 
prostřednictvím okresních úřadů 
řídil stát. Proto se kraje s vládou 
dohodly, že za státního rozpoč-
tu dostanou alespoň část peněz 
na uhrazení těchto starých dluhů. 
Nejvyšší kontrolní úřad zjišťoval, 
zda tyto peníze kraje opravdu vy-
užily pro nemocnice a nekoupily 
za ně třeba něco jiného. Kontro-

la proběhla v deseti krajích, kte-
ré takto získaly téměř tři miliar-
dy korun. 
Kromě správnosti využití pe-

něz NKÚ potvrdil i další věc, na 
kterou kraje dlouhodobě upozor-
ňují. Míra zadluženosti nemocni-
ce se i přes peníze, které dal kra-
jům stát a další miliardy, které ne-
mocnicím daly ze svých rozpočtů 
kraje, nijak významně nesníži-
la. „Po sté a první opakuji, že je 
to českým ekonomickým systé-
mem zdravotnictví. Pravidla stát 
nastavil tak, že nemocnice živoří 
a nejsou schopné staré dluhy spla-
tit. Zkrátka – od pojišťoven dosta-

nou za svoji práci méně peněz, 
než skutečně stojí provoz. Viní-
kem je přitom vyhláška minister-
stva zdravotnictví, která nízké ce-
ny pro pojišťovny stanovuje,“ vy-
světlil Hájek. 
Problém starých dluhů nemoc-

nic je velkou bolestí zdravotnictví 
v regionech. Kraje přitom doká-
zaly, že nemocnice mohou hospo-
dařit dobře. Když je v roce 2003 
přebíraly, nemocnice vykazovaly 
každým rokem rostoucí ztráty. Od 
roku 2003 ale všechny nemocnice 
na Vysočině hospodaří v podstatě 
vyrovnaně. Se starým dluhy se ale 
nedokážou vyrovnat.

Záchranáři a hasiči budou 
v Budějovicích blízko sebe

Burda dostal cenu Přístav za 
podporu práce s mládeží

Ceny Přístav každoročně uděluje 
Česká rada dětí a mládeže osob-
nostem, které se v uplynulém ro-
ce zasloužily o rozvoj a podporu 
dětských organizací a jejich čin-
nosti s dětmi a mládeží.
„Není to moje osobní ocenění, 

ale ocenění práce celého odděle-
ní mládeže a sportu a hlavně jako 
ocenění celého kraje. V naší práci 
se také odráží pochopení a vstříc-
nost hejtmana a krajské rady, bez 
kterých bychom nemohli naše cí-
le uskutečňovat. Jsem rád, že na-

še práce nachází mezi neziskov-
kami kladnou odezvu a že se Vy-
sočina stala pro tyto organizace 
pomyslným přístavem,“ řekl Jan 
Burda.
Cenu získala od roku 2002, kdy 

se začala oficiálně udělovat, už té-
měř celá třicítka osobností. Vedle 
starostů obcí jsou nositeli tohoto 
titulu i zástupci krajských samo-
správ nebo parlamentu. Ti všich-
ni svojí prací přispívají ke kvalit-
nímu a účelnému využívání vol-
ného času dětí a mládeže.

Jan Burda převzal cenu z rukou Evy Bartoňové z ministerstva školství. 
Foto: archiv kraje.

Malé firmy mohou získat 
peníze na rozvoj podnikání

Zastupitelstvo opět vyhlási-
lo osvědčený grantový program 
s názvem Rozvoj malých pod-
nikatelů. Kraj tím 
chce posílit zejmé-
na konkurence-
schopnost fi-
rem na svém 
území a tím 
i zvýšit počet 
p r a c ov n í c h 
míst. O grant 
se mohou 
ucházet podni-
ky do 50 zaměstnanců. „Jsou pre-
ferovaná tradiční řemesla v ob-
lasti kovovýroby, sklářství, po-
krývačství, tesařství, a podobně, 

dále odvětví zpracovatelského 
průmyslu textilního, potravinář-
ského, dřevozpracujícího, obuv-

nického, strojírenské-
ho a služby ve sta-

vebnictví a ve vý-
robě elektrické 
energie a tep-
la z obnovi-
telných či al-
ternativních 
zdrojů ener-
gie,“ vypočí-

tal radní Jaro-
slav Hulák (KDU-ČSL). Všech-
ny informace o grantových pro-
gramech jsou k dispozici na 
www.fondvysociny.cz.

Vysočina (kid) • Až do 1. září mohou malé 
firmy na Vysočině žádat kraj o dotaci na nové 
technologie do výroby, rozšíření svých prostor 
a rozvoj firmy obecně.

Vysočina (koš) • Mezi letošními držiteli ceny 
Přístav je i jméno vedoucího krajského oddělení 
mládeže a sportu Jana Burdy.

Vysočina/regiony/Praha (kid) • Kraje použily 
všechny peníze, které od státu dostaly na oddlužení 
svých nemocnic, správně a v souladu s pravidly. 
Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad.

Radní Vondráček s Martinem Žárským z ministerstva práce a sociálních věcí 
na semináři pro pracovníky sociálních odborů měst. Foto: redakce

Vysočina (kid) • Kraj a obce se 
intenzivně připravují na nový 
zákon o sociál-
ních službách. 
„V tuto chví-
li se stále ještě 
diskutuje o de-
tailech metodi-
ky, podle které 
se bude postu-
povat a názo-
ry lidí z praxe 
jsou proto nej-
důležitější,“ ří-
ká krajský radní 
pro sociální věci Jiří Vondráček 
(KDU-ČSL). Nový zákon totiž 
přinese převratnou změnu. Pení-

ze na sociální služby získá přímo 
klient, tedy sociálně handicapo-

vaný člověk 
a ten si služby 
od poskytova-
telů na zákla-
dě smluvního 
vztahu nakou-
pí. „Kraj počítá 
s informováním 
občanů i for-
mou podzim-
ních seminářů 
pro pracovní-
ky v sociálních 

službách a zejména pro samot-
né příjemce příspěvku,“ řekl Ji-
ří Vondráček.

Sociální služby se připravují na změny

Nový zákon o sociálních 
službách přináší zejména 

to, že klienti dostanou 
od státu příspěvek, za 
který si sociální službu 

nakoupí. Bude přitom zá-
ležet na nich, co a v ja-
kém rozsahu si vyberou.

Jihlava je ze všech stran vidi-
telná. Může za to oblak nad 
podnikem. Montáž: redakce
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JAK TO VIDÍM JÁ

Názor mís-
topředse-
dy doprav-
ní komise 
zastupitel-
stva Jaro-
míra Brych-
ty (ODS) na 
řešení stavu silnic na Vyso-
čině.

Na Vysočině je zhruba 4500 ki-
lometrů silnic II. a III. třídy. Tedy 
těch, o které se stará kraj. Zdědi-
li jsme je po státu a zdědili jsme 
je v mimořádně špatném stavu. 
Od počátku bylo velkým úkolem 
krajského zastupitelstva naše sil-
nice uvést do nějakého normál-
ního stavu. Byl to také velký úkol 
pro mě osobně a zejména s tímto 
vědomím jsem do krajského za-
stupitelstva kandidoval. Jako sta-
rosta Žďáru nad Sázavou velmi 
dobře vím, jak důležité je dobré 
dopravní spojení pro ty části Vy-
sočiny, které neleží přímo u dálni-
ce D1. Dá se totiž jednoduše říci, 
že stav silnic je přímo úměrný roz-
voji regionu, a tedy i například za-
městnanosti. 
V minulých týdnech jsme uděla-
li velký krok kupředu. Zastupitel-
stvo schválilo takzvanou páteř-
ní síť silnic. Řeklo tím, které silni-
ce mají mít při opravách přednost 
a které jsou pro život v kraji nej-
důležitější. Páteřní síť je dlouhá 
750 kilometrů, propojuje všech-
na větší sídla Vysočiny s největ-
ší frekvencí provozu a největším 
počtem obyvatel. Do budoucna 
dostanou všechny silnice páteř-
ní sítě nový povrch a jednotnou 
šířku. Tady kraj při velkých opra-
vách začne.
Dovolím si být osobní. Sever kra-
je – Žďársko, Novoměstsko, Bys-
třicko – kde žiji, má nejhorší pod-
nební podmínky a nejvíce kilome-
trů malých silniček. Žije zde na 
100.000 lidí, což je pětina všech 
obyvatel Vysočiny a velmi dobře 
víme, jak je stav silnic důležitý tře-
ba v okamžicích, kdy se rychle po-
třebujeme dostat k lékaři. Proto 
chci vyzdvihnout záměr rady kra-
je, vyjádřený ústy pana hejtmana 
Vystrčila a jeho náměstka a před-
sedy dopravní komise pana Ko-
deta, věnovat každoročně větši-
nu budoucích evropských dotací 
právě na opravu silnic. Proto chci 
zdůraznit, že mezi kvalitou života 
lidí a kvalitou silnic je téměř rov-
nítko. A také proto nám všem pře-
ji, aby se plány kraje v oblasti do-
pravy plnily a naplnily bez kompli-
kací a rychle.

Přejezd v Třešti má novou signalizaci
Třešť (kid) • Nebezpečný 
železniční přejezd 
v Třešti přestal 
ohrožovat řidiče. 
Přibyla na něm světelná 
signalizace.

Trať se zde kříží se silnicí v tak 
ostrém úhlu, že přijíždějící vlak 
nemá řidič prakticky šanci vi-
dět. Navíc přejezd nevypadá ni-
jak dramaticky a nebývalo zvy-
kem, že by zde lidé, kteří místní 
poměry neznají, zastavovali, aby 
se rozhlédli. Proto už před časem 
dráha ve spolupráci s krajem pře-
jezd výrazně označila pruhy na 
vozovce a teď sem správa drá-
hy instalovala i světelné znače-
ní. Úprava přejezdu, včetně re-
konstrukce povrchu, přišla na ne-
celých 10 milionů korun. „Dráhy 
ve spolupráci s krajem vytipová-
vají nejnebezpečnější přejezdy na 
Vysočině a postupně je opatřují 
značením či závorami,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana pro dopravu 
Václav Kodet (KDU-ČSL) s tím, 
že přejezd v Třešti patřil k jed-
něm z nejkritičtějších míst.

Nebezpečných míst je v regionu hodně, kraj a dráhy je postupně dávají do pořádku

�� ��

Václav Kodet sleduje projíždějící vlak krátce poté, co novou signalizaci dráhy spustily. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočinu v Evropě hájí ženy

www.kr-vysocina.cz

Výročí profesionálních hasičů 
přibližuje výstava v sídle kraje

Vysočina (kid) • Spolu s krajem 
Vysočina slaví v těchto dnech pá-
té narozeniny také profesionální 
hasiči. Právě před pěti lety byl to-
tiž založen Hasičský záchranný 
sbor České republiky, který kopí-
roval nové územněsprávní členění 
státu. Hasičský sbor kraje Vysoči-
na je dnes součástí integrovaného 
záchranného systému a pracuje 
v nejužší koordinaci s krajem. Za 

pět let své existence hasiči zasa-
hovali u 30.000 událostí, jen u po-
žárů uchránili majetek za více než 
2,5 miliardy korun a zachránili té-
měř 2000 lidských životů. Výro-
čí připomíná výstava v kongreso-
vém centru krajského úřadu, kde 
tvoří jeden z exponátů i historic-
ké stříkačky firmy Vystrčil z Tel-
če, kterou vlastnil dědeček dneš-
ního krajského hejtmana.

Rodiny si samy postavily hřiště

Nová Cerekev • Děti z Nové Ce-
rekve mají nové hřiště. Zbudo-
valy je tamní pěstounské rodi-
ny zčásti svépomocí a s využitím 
peněz od nadace Duhová ener-
gie ČEZ, které získaly ve spolu-
práci s občanským sdružením ro-
zum a cit. „Ocenil jsem, jak lidé 
přímo v místě dokážou svojí akti-
vitou najít peníze, získat je a pak 
přispět i vlastní prací. Líbí se mi 

ta atmosféra přátelství, která me-
zi rodinami v Cerekvi je,“ řekl 
měsíčníku Kraj Vysočina kraj-
ský radní pro sociální věci Ji-
ří Vondráček (KDU-ČSL) krátce 
po slavnostním uvedení hřiště do 
provozu. Při otevření se opět sešly 
pěstounské rodiny z celého kraje 
a strávily příjemné odpoledne se 
zábavným programem, ručními 
pracemi a soutěžemi pro děti.

Štrasburk/Vysočina • Náš kraj 
měl na Kongresu místních a regi-
onálních orgánů Rady Evropy nej-
silnější zastoupení ze všech čes-
kých regionů. V sedmičlenné dele-
gaci zájmy České republiky hájily 
náměstkyně hejtmana pro regio-
nální rozvoj Marie Černá (SNK 
ED) a členka krajského zastupitel-
stva Jana Fischerová (ODS). 
Jana Fischerová českou delega-

ci na kongresu vedla, převzala to-
tiž místo po bývalém hejtmano-
vi Vysočiny Františku Dohnalo-
vi. „Každý, s kým jsme mluvili, 
na Františka Dohnala velmi vzpo-
mínal. Bývalý hejtman, který byl 
viceprezidentem komory regionů, 
náš kraj i Česko v Radě Evropy 
zapsal doslova skvěle,“ řekla po 
návratu Marie Černá. 
Kongres místních a regionálních 

orgánů Rady Evropy sdružuje zá-
stupce měst, obcí a regionů 46 ze-

mí Evropy. Zabývá se zejména 
problematikou lidských práv, bu-
dováním demokracie, ochranou 
občanů, kulturním a přírodním dě-

dictvím a podobně. Jana Fischero-
vá se stala členkou stálého výbo-
ru, Marie Černá pak výboru insti-
tucionálního.

Hejtman a starosta soutěžili v loupání jablka

Děti si nové hřiště řádně užily. Foto: archiv kraje

Kraje se odvolají k soudu
Nedvězí/Vysočina (kid) • Kra-
je pravděpodobně podají ústavní 
stížnost na poslanecký zákon o ne-
ziskových nemocnicích, který těs-
ně před volbami prosadili komu-
nisté a ČSSD i přes nesouhlas Se-
nátu a prezidentské veto. Vyply-
nulo to z červnového jednání rady 
asociace krajů. Zastupitelstva jed-
notlivých regionů by se stížností 

k ústavnímu soudu měly zabývat 
na svých nejbližších zasedáních. 
Kraje se také shodly, že chtějí na-
vrhnout i soudní předběžné opatře-
ní, které by platnosti zákona poza-
stavilo. Zároveň chtějí nově zvole-
né sněmovně předložit vlastní ná-
vrh o neziskových organizacích, 
který je propracovanější a nezpů-
sobí v regionech žádné problémy.

Seč přivítala děti z domovů
Vysočina/Pardubický kraj • 
Samé čtyřky. Tak vypadal už 40. 
sraz českých dětských domovů, 
tentokrát v režii domova z Nové 
Vsi u Chotěboře.
Děti a dospělí se tentokrát na tý-

denním pobytu setkali v rekre-
ačním středisku v Seči v Pardu-
bickém kraji. Sraz znamenal 400 
účastníků ze čtyřiceti domovů. 
Děti měly na programu pěší tu-
ristiku a cykloturistiku, jeden den 

byl věnován i výletům. Mohly 
tak navštívit chovatelskou stanici 
dravců ve Žlebech, skanzen Vy-
sočiny na Veselém kopci, hřeb-
čín ve Slatiňanech, anebo hasič-
ské muzeum v Přibyslavi. 
Na Seč přijeli i vojenští záchra-

náři, vodní záchranáři a hasiči 
s ukázkami své práce a techni-
ky. Děti navštívil také novoměst-
ský horolezec Radek Jaroš. „Tak, 
jako se snažíme všestranně pod-

porovat volnočasové aktivity dě-
tí, přivítali jsme i tento turistic-
ký sraz. Proto se na pořádání kraj 
Vysočina i kraj Pardubický podí-
lely organizačně i finančně,“ řek-
la krajská radní pro školství Mar-
tina Matějková (ODS). 
Na Vysočině je devět dětských 

domovů, ve kterých žije 350 dětí. 
V Pardubickém kraji je šest dět-
ských domovů a jeden soukromý, 
žije v nich 189 dětí.

Jana Fischerová a Marie Černá v jednacím sále kongresu. Foto: archiv kraje

Třebíč (na) • Hejtman Vysočiny porazil v napínavém klání o nejdelší jablkovou slupku třebíčského starostu Miloše Maška. Na sedmém ročníku přehlídky Junior show a ce-
lostátní soutěže ve vyřezávání ovoce a zeleniny Junior Carving Cup, kterou pořádala Střední odborná škola obchodu a služeb v Třebíči, se hejtman se starostou utkal i přes 
to, že Miloš Mašek má podle svých slov v této disciplíně praxi. Zkušený třebíčský borec dlouho v průběžném pořadí vedl, ovšem závěrečné měření prokázalo hejtmanův ná-
skok o několik centimetrů. Foto: archiv kraje
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Okresy volily téměř shodně

Vysočina (kid) • Pro vítěze vo-
leb ODS je na Vysočině tradič-

ně největší baštou Pelhřimov-
sko. Ani zde však výsledky ob-

čanských demokratů nedosahu-
jí celostátního čísla. Socialisté 
na Pelhřimovsku naopak dosáh-
li z celého kraje nejnižšího vý-
sledku.
Lidovci si u voličů stojí nejlépe 
na Žďársku, tento region dal ta-
ké nejvíce hlasů ČSSD a nejmé-
ně naopak ODS a komunistům. 
Komunisté pak nejvýrazněji a ta-
ké již tradičně bodovali na Tře-
bíčsku. Zelení na Vysočině ne-
překročili pětiprocentní hrani-
ci. Průměr jim kazí Žďársko, kde 
nedosáhli ani čtyř procent. Po-
dobně neuspěli také na Pelhři-
movsku a Třebíčsku.

Krajští politici vedou v kroužcích
Vysočina (kid) • Pokud bychom 
na Vysočině měřili popularitu 
politiků podle jejich preferenč-
ních hlasů, vítězí jednoznačně 
lídr kandidátky ODS, Mirosla-
va Němcová. Její jméno dostalo 
kroužek od více než sedmi tisí-
covek lidí. S odstupem bezmála 
1500 hlasů za ní skončila hlava 
kandidátky ČSSD, tehdejší mi-
nistr vnitra František Bublan. 
Třetí je lídr lidovců Jan Kasal, 
který získal zhruba 5500 krouž-
ků a pak sociální demokrat Ji-
ří Běhounek, který ale kandido-
val až na devátém místě, takže 
ve sněmovně nebude.
Podrobnější pohled na prefe-

renční hlasy vůbec svědčí o po-
pularitě politiků z krajského za-
stupitelstva. Právě Jiří Běhou-
nek je velmi viditelným soci-
álním demokratem, v krajském 
zastupitelstvu předsedá zdravot-
nímu výboru. Získal kroužek od 
3300 voličů, a tím na hlavu po-
razil své spolustraníky, poslan-
ce Karla Černého, Petra Zgarbu 
a Zdeňka Jičínského. Jen kvůli 
svému devátému místu na kan-
didátce se ale Jiří Běhounek do 
sněmovny nedostal.
Podobně se nabízí i výklad 

preferenčních hlasů náměstky-
ně hejtmana Marie Černé. Ta 
kandidovala za SNK ED, kte-
ří na Vysočině získali dvě pro-
centa hlasů. SNK ED volilo 
asi 5500 lidí. Sama Marie Čer-
ná kandidovala z pátého mís-
ta a ziskem více než pětistov-
ky preferenčních hlasů zcela 

vymazala všechny, kteří byly 
na kandidátce před ní. Dokon-
ce i lídra kandidátky Výborné-
ho (250 kroužků) porazila s ob-
rovským náskokem. Je třeba ale 
připomenout, že se SNK ED do 
sněmovny vůbec nedostali.

Seznam poslanců 
zvolených za kraj Vysočina:

Miroslava Němcová
Vladimír Hink
Milan Šmíd

František Bublan
Karel Černý
Petr Zgarba

Zdeněk Jičínský

Pavel Kováčik
Milan Bičík

Jan Kasal

Zeptali jsme se představitelů jed-
notlivých politických klubů v kraj-
ském zastupitelstvu, zda výsled-
ky parlamentních voleb znamenají 
pro práci kraje nějakou změnu.

Milan Šmíd 
(ODS)
Myslím si, že bu-
de hodně zále-
žet na dalším vý-
voji jednání stran 
budoucí koalice 
(ODS, KDU-ČSL, SZ) 

a ČSSD. V současné době (nebo spí-
še v minulé době) se kraje mnohdy 
dost obtížně s vládou a parlamen-
tem domlouvaly na řešení některých 
důležitých problémů. Jde například 
o zákon o neziskových nemocnicích, 
zřízení krajského ředitelství policie, 
výhodnější rozpočtové určení daní 
pro kraje a podobně. S pravostředo-
vou vládou se bude krajské samo-
správě rozhodně pracovat lépe.

Zdeněk Dobrý 
(KSČM)
Těžko odhadnout 
dopad parlament-
ních voleb na prá-
ci kraje Vysočina, 
protože jak víte, 
výsledek voleb ne-

ní v tomto momentě žádný. Bude 
se to odvíjet od toho, jaká bude se-
stavena vláda a jaký program bude 
prosazován. Negativní pro kraj Vy-
sočina je, že byl snížen počet po-
slanců kraje z 11 na deset, a tím je 
samozřejmě o něco menší vliv po-
slanců našeho kraje na prosazování 
potřeb obcí, měst a kraje Vysočina. 
Potřeby přitom především v oblasti 
dopravní infrastruktury, zdravotnic-

tví, sociální oblasti a podobně jsou 
velké. Kraj Vysočina se snaží dě-
lat v tomto směru v současné do-
bě vlastní opatření, ale pokud by 
pomoc od státu byla větší, jistě by 
se nezlobil.

Marie Černá 
(SNK ED)
Nemyslím se, že 
by se pro kraj Vy-
sočina něco výraz-
ně měnilo. Komu-
nikace s minister-
stvy probíhá větši-

nou na čistě profesionální úrovni, 
politická hlediska nejsou až na vý-
jimky důležitá. Zejména v resortu, 
který mám na starosti, tedy regio-
nální rozvoj, jde například o dlou-
hodobé koncepce, postavení Vy-
sočiny v rámci Evropy a podobně 
a neumím si dost dobře představit, 
jak by třeba v otázkách příjmu do-
tací z evropských fondů hrála ro-
li výměna poslanců ve sněmovně. 
Za dobu svého působení na krajské 
úrovni jsem zažila již jedny parla-
mentní volby a čtyřikrát výměnu 
ministra pro místní rozvoj a po ně-
kterých zkušenostech věřím, že to 
může být jenom lepší. Právě z hle-
diska přípravy na příští plánovací 
období EU byly ale volby nešťastně 
načasovány, protože se v součas-
né době zbrzdily veškeré příprav-
né práce, a to může oddálit zahá-

jení čerpání peněz 
v příštím roce.

Václav Kodet 
(KDU-ČSL)
Z pohledu KDU-ČSL 
se po volbách 
v práci kraje nemě-

ní nic. Regiony jsou natolik svépráv-
nými samosprávnými subjekty, že 
by je neměla ovlivnit výměna sně-
movny ani vlády. Je samozřejmé, že 
bychom si přáli, aby se neopakova-
ly některé výstřelky z předvolební-
ho období, kdy měla sociální demo-
kracie s komunisty potřebu vymezo-
vat se i vůči krajům a prosazovali ja-
koby natruc nějaké zákony. Věřím, že 
to teď bude klidnější.

Vladimír Novot-
ný (ČSSD)
Zatím není o vlá-
dě rozhodnuto, 
neznáme složení, 
programové pro-
hlášení ani hlav-
ní cíle směřová-

ní. Těžko se tedy odhaduje vývoj 
a vliv na práci kraje. Předpoklá-
dám, že by se mohla politicky situ-
ace uklidnit. Dle mého názoru vy-
užívali hejtmani situace před vol-
bami k útokům na vládu a ztěžo-
vali tím možnosti dohod v různých 
oblastech. Spolupráce byla velmi 
složitá. Po volbách bych v tomto 
směru očekával zklidnění. Ekono-
mické směřování určí to, kolik fi-
nančních prostředků kraje získají. 
Pokud by došlo na všechny daňo-
vé reformy dle receptu modré šan-
ce bez kompenzace směrem k roz-
počtovému určení daní (to mod-
rá šance neřeší), tak by mohlo 
dojít k velkým problémům v roz-
počtech krajů, měst a obcí. Možná 
se i hejtmani budou divit, že spo-
lupráce s „jejich“ vládou je po-
dobně komplikovaná jako s vládou 
socdem. Někdy totiž zájmy vládní 
se rozchází se zájmy regionální sa-
mosprávy.

ANKETA

Vysočina je křesťanská a kupodivu nezelená
Vysočina (kid) • Zatímco ODS by nejraději Vysoči-
nu vymazala z mapy Česka a možná i světa, lidovci 
by takových Vysočin potřebovali dalších 13. Voliče 
v našem kraji určitě v duchu proklínají i zelení. I tak 
se dají interpretovat volební výsledky.
Ze všech českých regionů mají na Vysočině občan-

ští demokraté nejhorší výsledek. Hlas jim zde dalo 
méně než 28 procent lidí. To je podstatně lepší číslo 

než před čtyřmi roky, kdy ODS na Vysočině skončila 
s necelými 20 procenty hlasů až třetí, za ČSSD a ko-
munisty. Přesto ale tak výrazné zlepšení nestačilo na 
první místo. Útěchou může být alespoň to, že ODS 
má na Vysočině tři poslance a o jednoho tak oproti 
minulému volebnímu období posílila.
Naopak pyšní mohou být na Vysočinu lidovci. Do-

sáhli zde více než 12 procent hlasů, lepší výsledek 

měli jen ve Zlínském kraji a ještě jen o necelé procen-
to. Vysočina je spolu se Zlínskem a Jihomoravským 
krajem regionem, kde KDU-ČSL dosáhla vysněného 
dvojciferného výsledku. Jihovýchodní lidovecký pruh 
republiky tak matematicky vyrovnal pět krajů, ve kte-
rých křesťanští demokraté vůbec nepřekročili potřeb-
nou pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny.
V pořadí čtvrtým nejúspěšnějším krajem je Vysoči-

na pro ČSSD a KSČM. Obě strany zde dosáhly nad-
průměrného úspěchu, vždy o procenta lepšího, než 
byl jejich celostátní výsledek. 
Pro Stranu zelených je ale náš kraj černým místem 

na mapě. Sněmovní nováček zde vůbec nebodoval, 
nepřekročil pětiprocentní hranici a Vysočina se s od-
mítnutím zeleného programu přiřadila po bok Morav-
skoslezského kraje.

ODS ČSSD KSČM KDU-
-ČSL SZ SNK-

-ED

Vysočina 27,67 35,35 14,66 12,16 4,89 2

Jihomoravský kraj 30,67 32,95 13,74 11,14 6,2 1,2

Pardubický kraj 33,26 32,95 12,39 8,77 6,26 2,42

Středočeský kraj 39,19 30,74 12,89 4,87 6 2,1

Jihočeský kraj 36,69 30,47 13,36 8,18 5,9 1,94

Olomoucký kraj 30,29 35,44 14,68 8,26 5,51 1,14

Zlínský kraj 31,68 33,28 11,25 13,02 5,07 1,99

Moravskoslezský kraj 28,11 40,54 13,96 7,18 4,34 1,96

Královéhradecký kraj 37,66 30,14 11,52 6,72 6,69 3,08

Plzeňský kraj 36,46 31,69 14,03 5,65 5,91 2,04

Karlovarský kraj 35,87 32,73 14,82 3,44 6,71 1,68

Ústecký kraj 34,78 35,46 16,05 2,23 6,03 1,43

Liberecký kraj 38,81 29,31 11,51 4,23 9,58 1,99

Praha 48,32 23,29 7,9 4,84 9,19 3,56

celkové výsledky 35,38 32,32 12,81 7,22 6,29 2,08
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Inzertní manažer: Ester Rašíková
tel.: 777 789 600, 

e-mail: rasikova@consultants.cz
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V současné době se kolem nás obje-
vují informace o nových službách 
či technologiích, jejichž názvy nám 
možná znějí jako z jiného světa a jen 
pár zasvěcených ví nebo alespoň tuší 
co je přínosem pro uživatele.
Mnohdy o podobných službách či 
technologiích jen čteme v odborných 
časopisech a ani netušíme, že jsou 
nám vlastně na dosah a jejich posky-
tovatel nám je schopný jejich výhody 
nabídnout také u nás v kraji, obci či 
sídlišti. 
Jednou z takových je společnost 
net4net, a.s., která právě tyto špič-
kové a moderní technologie využívá 
a považuje je v dnešní době za nut-
nost a výhodu, ale vždy se snaží, aby 
jejich portfolio služeb bylo srozumi-
telné a transparentní. A právě net4net 
díky velkému důrazu na neustálý roz-
voj své sítě a její kvality může nabíd-
nout své služby také ve Vašem kraji 
a okolí, kde mají umístěno několik 
přístupových bodů plně vybavených 
technologií a připravených zajistit 
veškeré potřeby zákazníků v daném 
regionu.
net4net je vlastníkem robustní celoná-
rodní optické sítě s osazenou moder-
ní technologií GigaEthernet či WDM, 
které jsou zárukou kvality a ideální 
platformy pro poskytování veškeré 
škály telekomunikačních služeb pro 
kompletní spektrum zákazníků. A to 
od velkoobchodních poskytovatelů, 
kterým se snaží být spíše partne-

rem a pomocníkem v jejich podnikání, 
přes firemní zákazníky, kterým doká-
že připravit řešení na míru, až pro 
domácnosti, kterým umí nabídnout 
ideální řešení splňující vysoké nároky 
na poměr cena/výkon/jednoduchost.
Mezi služby, které net4net nabízí, 
patří základní připojení k Internetu 
(512 Kbps – 100 Mbps), hlasové 
služby na bázi VoIP, digitální okruhy, 
VPN (virtuální privátní sítě) a hou-
singové služby, ale také novinky jako 
IPTV (kabelová televize po Internetu), 
Video On Demand (filmová databá-
ze ke shlédnutí na vyžádání) nebo 
také služby zabývající se dohledová-
ním objektů ( budov, bytu, místnosti) 
přes Internet. Veškeré tyto služby 
nabízí právě díky efektivní kombinaci 
nových technologií 
Důkazem kvality služeb a schop-
ností firmy jsou spokojení zákazníci 
s velmi zvučnými jmény z různých 
oborů jako třeba známý vyhledáva-
cí portál SEZNAM CZ, ambiciózní 
pivovar Krušovice nebo také zákaz-
níci citliví na bezpečnost z bankov-
ního sektoru jako ABN AMRO BANK, 
Commerzbank, ČSOB atd.

Pokud jako zákazníci očekáváte 
rychlé, transparentní a férové jed-
nání a služby či řešení, které jsou 
schopny reflektovat na růst Vašich 
požadavků v souvislosti s rozvojem 
Vaší činnosti, tak net4net je tím 
správným partnerem pro Vás.

Nové technologie a služby 
ve Vašem regionu aneb 

net4net je u Vás

�
�

�

�
�

�

Prodej společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) 
s nemovitým majetkem v Praze

1 dvoudům v luxusní vilové oblasti u Prahy-Jíloviště 
a jeden 2-pokojový byt v novostavbě Praha 8-Troja 

(oba doposud dobře pronajaty solidním nájemníkům) 

Kupní cena: 14.900.000,- Kč

Výhoda při koupi s. r. o.:
Při případném dalším prodeji firemních 

podílů neplatíte daň z příjmů, 
Bližší informace a kontakt na tel.: 603 578 595

ZDRAVÍ PRO ROZUMNÉ LIDI
Platíte více jak 800,- Kč měsíčně za léky, 

léčení, masáže, péči o postavu, aj.? 
Je možnost dosáhnout zlepšení 

a ještě ušetřit.
e-mail: mirekjordan@seznam.cz, 

tel.: 731 163 234

ZDRAVÍ PRO ROZUMNÉ LIDIZDRAVÍ PRO ROZUMNÉ LIDI
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Letos poprvé byla přidělena cena 
hejtmana Vysočiny. Hejtman Mi-
loš Vystrčil (ODS) vyzdvihl před-
nosti sportovního areálu při Zá-
kladní škole kpt. Jaroše v Třebíči: 
„Na této konkrétní stavbě oceňu-
ji spolupráci státu, města i sou-
kromého subjektu. Příjemný areál 
slouží stále všem, hlavně ovšem 
mladým, a to je moc dobře.“
Také titul Prestižní stavba Vyso-

činy 2005 v kategorii Stavby ob-
čanské vybavenosti letos putuje 
do Třebíče. Získala jej dostavba 
víceúčelového kulturního zaříze-
ní Pasáž za dokončení traktu vel-
kého sálu v původním ideovém 
návrhu se zaměřením na technic-
ké řešení povrchu prostoru. Dru-

hé místo patří originálnímu vstu-
pu do ZOO Jihlava. 
Nejlepší stavba určená k bydlení 

stojí opět v Třebíči a je jím obytný 
komplex Na Kopcích, druhé místo 
patří bytovému domu v Kameni-
ci nad Lipou. V kategorii Stavby 
dopravní, inženýrské a vodohos-
podářské zvítězila přeložka silni-
ce obchvatu ve Velkém Meziříčí 
a v kategorii Stavby technologic-
ké a pro průmysl logistický areál 
Jipocaru ve Stříteži. Čestné uzná-
ní ve stejné kategorii za funkční 
a technologicky zdárné řešení do-
stavby stávajícího střediska areá-
lu zimní údržby Správy a údržby 
silnic ve Žďáře nad Sázavou si ze 
soutěže odnesl i kraj Vysočina.

Ocenění Zlaté ruce obdržela ti-
tanzinková atika na historickém 
domě v Benešově ulici v Jihlavě 
za perfektně zvládnuté výtvar-
né a řemeslné provedení rekon-

strukce atiky, včetně ukončují-
cího výtvarně náročného prvku. 
Cenu veřejnosti získal hlavní 
vstup do základní školy v He-
rálci.

Soutěž staveb má vítěze
Cenu získal například ojedinělý vstup do ZOO, bytový dům či areál zimní údržby

�� ��
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Hejtman Miloš Vystrčil předal jednateli společnosti I. Kamenická stavební Pavlu 
Drbalovi čestné uznání za novostavbu bytového domu. Foto: archiv kraje

Letošní veletrh muzeí věnovali 
organizátoři handicapovaným

Třebíč (kid) • Letošní ročník tra-
dičního veletrhu muzeí ČR byl na 
téma práce s dětmi a zdravotně po-
stiženými. Muzea si letos vyměni-
la zkušenosti s projekty zaměřený-
mi právě na tuto oblast. Návštěv-
níci veletrhu z řad muzejníků i ve-
řejnosti tak mohli vidět například 
unikátní techniku hmatového mo-

delování Štěpána Axmana z Taso-
va, speciální pomůcky, které han-
dicapovaným usnadňují, nebo vů-
bec umožňují návštěvu muzea 
a podobně. Na snímku náměstky-
ně hejtmana Marie Černá, hejtman 
Miloš Vystrčil a krajská radní 
Martina Matějková při zahájení 
11. ročníku veletrhu muzeí.

Sokolové se připravují na slet
Třebíč (jak) • Ani proměnlivé 
počasí neodradilo asi 1200 sokolů 
z Vysočiny a tří sousedních krajů 
od cvičení na župním sletu v Tře-
bíči. Vyzkoušeli si 12 různých 
skladeb jako generálku před čer-

vencovým XIV. Všesokolským 
sletem v Praze. Po nočním dešti 
připravovali organizátoři i „mok-
rou“ variantu v hale, nakonec se 
počasí umoudřilo a asi pětistovka 
diváků mohla zhlédnout celý pro-

gram na čerstvém vzduchu. Pře-
hlídku zahájil průvod s vlajkami 
jednotlivých vysočinských jed-
not. V úvodním slově pozdravil 
sokoly i hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil (ODS). „Ve zdravém těle 

zdravý duch,“ připomněl hejtman 
a doplnil: „Velmi si vážím všech 
obětavých cvičitelů i cvičenců, 
kteří dokáží ve skromných pod-
mínkách dotáhnout vše až k tako-
vému krásnému vystoupení.“

www.kr-vysocina.cz

Černá: Pro zahraniční investice 
je Vysočina dobrým místem
Vysočina/Vídeň (kid) • Průmys-
lové parky, investiční příležitosti, 
výhodná poloha v rámci republi-
ky i Evropy a kvalifikovaná pra-
covní síla. To jsou předosti Vy-
sočiny, které kraj prezentoval ve 
Vídni na mezinárodním realit-
ním a investičním veletrhu, za-
měřeným na střední a východní 
Evropu.
Rakouská pořadatelská agentu-

ra věnovala velkou pozornost cí-
lené propagaci celé akce po od-
borné linii a spolu s největším 
rakouským hospodářským ma-
gazínem a mezinárodním exper-
tem na trhu nemovitostí připravi-
ly bohatý doprovodný program. 

„Vysočina vytváří vhodné pod-
mínky pro vstup zahraničních in-
vestorů. Důkazem toho je mno-
holetý úspěch firem se zahranič-
ní účastí, které již v kraji půso-
bí,“ řekla náměstkyně hejtmana 
pro regionální rozvoj Marie Čer-
ná (SNK ED) a dodala: „Ná-
vštěvníci z řad investorů, develo-
perů a poskytovatelů služeb v ob-
lasti nemovitostí, kteří navštívili 
expozici kraje Vysočina, oceni-
li především strategickou polohu 
regionu v rámci České republiky 
i Evropy, dostatek pracovní síly 
se širokým spektrem odbornosti 
a kvalitně připravené průmyslo-
vé plochy.“

Ždírec si oddychne od kamionů
Ždírec nad Doubravou (oj) • Do 
průmyslové zóny ve Ždírci nad 
Doubravou vede od června no-
vá silnice. Ta zde vyrostla nákla-
dem bezmála 25 milionů korun, 
na kterých se podílela agentura 
CzechInvest, místní dřevozpracu-
jící závod a město. Silnice přede-
vším omezí počet nákladních aut, 

která dnes do zóny jezdila přes 
město. „Místní si určitě oddych-
nou. Desítky kamionů jim ztrp-
čovaly život dlouho a už je tomu 
konec,“ komentoval novostavbu 
krátce po otevření krajský radní 
Jiří Vondráček (KDU-ČSL), kte-
rý se slavnostního otevření silni-
ce účastnil.

INZERCE

Kopic: Chtěl bych hrát v Anglii

Od té doby se stal stabilním hrá-
čem jihlavského áčka. Odehrál 
devět zápasů a vstřelil jeden gól. 
Po skončení sezóny si navíc za-
hrál v reprezentační jedenadva-
cítce. Jeho fotbalovým vzorem 
je obránce pražské Sparty Milan 
Řepka.
Narodil jste se v Humpolci, 

tam jste také s fotbalem začí-
nal. Napadlo vás někdy, že bu-
dete hrát nejvyšší fotbalovou 
soutěž?
„Toužil jsem po tom, co jsem za-

čal hrát fotbal, byl to můj velký 

sen. Samozřejmě bych se rád do-
stal co nejvýš, třeba i do zahrani-
čí.“
Co všechno musí fotbalista pro 

uskutečnění takového snu obě-
tovat?
„Určitě na sobě musí hodně pra-

covat, měl by mít cíl. Musí také 
samozřejmě obětovat, co se dá. Já 
osobně jsem si po tréninku ještě 
přidával další porci.“
Z moravskoslezské fotbalové 

ligy jste v této sezóně přeskočil 
do Gambrinus ligy. Byl jste na 
takovou změnu připravený?

„Trenér Večeřa mě na to už ně-
jaký čas připravoval, takže jsem 
s tím tak trošku počítal. Ani jsem 
nebyl nervózní, počítal jsem 
s tím.“
Po skončení sezóny jste se ob-

jevil také v reprezentačním vý-
běru hráčů do jedenadvaceti 
let. Jaká to pro vás byla zkuše-
nost?
„Byl jsem strašně rád, že mě tre-

nér Škorpil pozval na turnaj do 
Francie. Sešel jsem se tam s vyni-
kajícími hráči. Po fotbalové strán-
ce mi ten turnaj dal také strašně 
moc. Hrála tam mužstva z Argen-
tiny, Portugalska nebo Číny. Ten 
turnaj byl nabitý a jsem rád, že 
jsem mohl odehrát všechny zá-
pasy.“
Jaký máte fotbalový vzor?
„Neřekl bych, že mám přímo 

vzor. Líbí se mi hra urostlých hrá-

čů typu Milana Řepky nebo Soa-
la Campbela. 
Ve kterém fotbalovém klubu 

byste si chtěl zahrát?
„Vždycky jsem chtěl hrát v Ang-

lii. Líbí se mi nejenom styl hry, ale 
také divácká kulisa, ta atmosfé-
ra kolem fotbalu. Skvělé by bylo 
zahrát si v některém z tradičních 
klubů, jako je třeba Portsmouth.“
Jak prožíváte fotbalové mis-

trovství světa?
„Držím palce samozřejmě našim 

fotbalistům a doufám, že se v tur-
naji dostanou co nejdál. Vítězem 
šampionátů může být Brazílie, ale 
je tam spousta dalších silných tý-
mů jako Argentina nebo Anglie, 
také my do toho můžeme výraz-
ně promluvit. Důležité je postou-
pit ze skupiny, pak už na fotbalis-
ty čekají vyřazovací zápasy a tam 
se může stát cokoliv.“

Jihlava, Humpolec (hil) • Příjemným 
překvapením v kádru FC Vysočina byl 
ve skončené sezóně teprve dvacetiletý 
obránce Milan Kopic. Poprvé se 
v nejvyšší fotbalové soutěži představil 
v utkání s Mostem.

Kraj hledá rodiče 
neslyšících žáků
Vysočina (vk) • Krajský odbor 
školství hledá sluchově postiže-
né žáky. Unie neslyšících v Jih-
lavě totiž vyslovila potřebu zří-
dit na Vysočině speciální školu 
pro sluchově postižené. Není ale 
jasné, kolik takových žáků a stu-
dentů na Vysočině skutečně je, už 
proto, že studují mimo kraj. Pro-
to odbor školství veřejně vyzval 
rodiče, kteří by o takovou školu 
měli na Vysočině zájem, aby se 
na kraj obrátili.

KRÁTCE

Paříž, Jihlava (hil) • Jenom do dru-
hého kola se na letošním turnaji 
French open probojoval hráč jihlav-
ského Spartaku Leoš Friedl. Nejlep-
ší sportovec kraje za rok 2005 se ve 
čtyřhře nedostal dále se svým part-
nerem Františkem Čermákem. Neda-
řilo se mu ani ve smíšené čtyřhře, ve 
které v Paříži nastupoval s Jihoafri-
čankou Huberovou.
Jihlava (hil) • Majitel Dukly, město 
Jihlava, se rozhodlo nabídnout hoke-
jový klub k odprodeji. Podle primá-

tora města Vladimíra Hinka (ODS) už 
magistrát zaregistroval několik zá-
jemců. Jihlavští radní se plány na od-
prodej Dukly netají už dlouho. Ještě 
před několika týdny si ale zpočátku 
chtěli ponechat nadpoloviční většinu 
podílu, nyní už prý na této podmín-
ce netrvají. Důležité podle radních 
je, aby případný zájemce dokázal fi-
nančně zajistit další fungování klu-
bu. Zájemci o koupi hokejového klu-
bu mohli své nabídky předkládat do 
konce června. 

Prostějov, Jihlava (hil) • V Pros-
tějově se uskutečnil tenisový Czech 
open. Na kvalitně obsazeném turna-
ji se představila také hráčka jihlav-
ského Spartaku Hana Šromová. Její 
účinkování na Hané však mělo vel-
mi krátké trvání. Hned v prvním kole 
podlehla Slovence Nagyové ve dvou 
setech 1:6 a 5:7. Nedařilo se ani pel-
hřimovským tenistům v boji o zá-
chranu ve druhé lize družstev. V Tiš-
nově podlehli 4:5 a jejich situace 
v soutěži se hodně zkomplikovala.

Podoba nové knihovny se už rýsuje
Vysočina/Havlíčkův Brod (kid) • 
Nebývalý zájem mezi architekty 
vzbudila veřejná architektonická 
soutěž, kterou vyhlásil kraj na ná-
vrh novostavby krajské knihovny.
Podle neoficiálních informací 

se zdá, že bude komise rozhodo-
vat mezi několika desítkami ná-
vrhů. Zájemci mohli své návrhy 
na kraj zasílat do konce června. 
Vítězný návrh bude známý kon-
cem listopadu a samotná novo-

stavba má být dokončená v ro-
ce 2009. 
Pro novou knihovnu už kraj vy-

bral i místo – bude stát poblíž ne-
mocnice. „Celková užitná plocha 
stavby bude zhruba 4000 metrů 
čtverečních. Chceme, aby moh-
la sloužit i v pozdních večerních 
hodinách s minimálními nároky 
na personální zabezpečení. Před-
pokládáme totiž celoroční provoz 
sedm dnů v týdnu. Ve všední dny 

11 hodin denně, o víkendu pak 
šest hodin. Architektonický ná-
vrh by měl počítat i s 50 parkova-
cími místy,“ plánuje krajský rad-
ní pro finance a majetek Miroslav 
Houška (KDU-ČSL).
Nová budova by měla pomoci 

knihovně hlavně v provozních zále-
žitostech. Stávající prostory na ná-
městí totiž náporu návštěvníků má-
lem nestačí. „Nové prostory budou 
moci pojmout až 1300 návštěvní-

ků denně s hodinovým maximem 
400 návštěvníků. Budou vhodněj-
ší k plnění základních funkcí kraj-
ské knihovny, k poskytování slu-
žeb zdravotně postiženým, zpří-
stupnění internetu, podpoře kultur-
ním a společenským akcím včetně 
školení, seminářů, celoživotního 
vzdělávání nebo zajištění badatel-
ské a studijní činnosti,“ vysvětlila 
krajská radní pro kulturu Martina 
Matějková (ODS).

Vysočina (kid) • Už počtvrté zná kraj 
nejzdařilejší stavby roku. Prestižní soutěž 
Stavba Vysočiny má za sebou klání 
jednotlivých staveb, odborné posuzování, 
verdikt poroty i slavnostní vyhlášení vítězů.



Co jest obec?
Pražské noviny 5. listopadu až 

31. prosince 1846 – úryvek ze 
článku.

Lidé jsou pohromadě, byd-
lí jeden vedle druhého, 
v jedné obci, v jedné spo-

lečnosti, ale nepomyslí a nevědí 
proč a nač. 
Pouhé pohromadě bytí, vedle 

sebe bytí bez všelikého vědomí, 
bez vzájemnosti není ještě obec, 
a nejlepší příklad takové společ-
nosti vidíme při stádě, které hná-
no jsouc kamkoli od pastýře své-
ho, ačkoli opravdu ve společnosti 
žije, přece žádných výhod z toho 
neužívá, ba naopak ještě škodu 
trpí, jelikož jedno druhému jen 
pastvy užírá a překáží. 
Nemůžeme tedy stádo nazva-

ti obcí, protože jeden oud dru-

hému nepomáhá, protože nema-
jí společného účele svého. Taktéž 
by se obcí nazývat neměla ves-
nice neb městečko, kde lidé pou-
ze vedle sebe bydlí, toliko sobě 
překážejíce a škodíce, aneb as-
poň žádného šlechetného, vyšší-
ho společenského účele nemají-
ce. Proto je obec, je společnost, 
aby co jednotlivý sám dovést ne-
může, spojené síly dokázaly: 
pásti se ale může každé zvíře sa-
mo, k tomu nepotřebuje stáda. 
Stádo je jenom pro pohodlí, pro 
zisk pastýře , ale obec má být pro 
pohodlí, pro zisk všech. 
Dobré příklady obce vidíme jen 

při tvorech, které nerozumnými 
jmenujeme, bezpochyby proto, 
že my jim sami nerozumíme: při 
mravencích a včelách.
Tu nejlépe poznat můžeme uži-

tek pravé obce, pravé společnos-
ti, když vidíme, jak veliká dí-

la provedou tak maličcí tvorové 
společně. Ba ještě více, tvorové 
tito by bez obecného společen-
ského zřízení ani obstát nemoh-
li, tak velice již do jejich přiro-
zenosti vložen je pud obecenský, 
společenský. V tom ohledu tedy 
i samého člověka převyšují, kte-
rý často dokonce osamotněle ži-
je, neznaje ani dobrodiní spole-
čenských svazků. 
Cokoli člověk dělá činí buď 

z náklonnosti, neb pro užitek, 
a blažený ten kdo všechno uži-
tečné činiti může z náklonnos-
ti a komu všechno, co z náklon-
nosti učinil, užitečné je. Zde sto-
jíme při základním uzlu člověčí 
bytosti, při egoismu (pro užitek) 
a při mravnosti (z náklonnosti). 
Co je vlastně egoismus (sobec-
tví), přetěžké to určení, a nižád-
ná lidská moc udat nemůže při 
jednotlivých činech hranice me-

zi egoismem a mravností. Člo-
věk může nejkrásnější činny vy-
konat z nejšpinavějších, z nej-
zištnějších a nejnemravnějších 
pohnutek, a naopak dobrý úmy-
sl může před světem platit za zlý. 
A proto nebylo dobře snovat zá-
klady veřejného zřízení obec na 
pouhé náklonnosti, na mravnos-
ti, z té příčiny, že lidský bystro-
zrak dobře provedené pokrytec-
tví proniknout nemůže, a tedy 
by od sobeckých chytráků, vy-
dávajících se za nezištné, obě-
tovavé muže, přesto šizen býval. 
Jenom rodina, tato malá obec, je 
výhradně založena na náklon-
nosti, poněvadž se v ní jakožto 
vždy pohromadě žijící, pokry-
tectví mnohem tíž provést dá, 
ačkoli i tu máme mnohé ošklivé 
příklady.
Každá dobře řízená obec mu-

sí být ale jen založena na užitku, 
a sice na užitku všeobecném. To 
je, každý jednotlivec musí z toho 
užitek mít, že v obci žije, sice je 
tato obec špatná. Každá obec je 
jakési omezení svobody jednot-
livců, člověk právě tím, že do ob-
ce vstupuje, k rozličným povin-
nostem se zavazuje, které by sic 
jinak (jako pouhý člověk osamě-
lý aneb v rodině živoucí) neměl, 
a k těmto povinnostem zavazuje 
se dobrovolně jen proto, že z to-
ho spolku, od té obce za to větší 
užitek očekává. V obci musí pla-
tit zásada: Něco za něco, nic za 
nic, a čím více se obec drží této 
zásady tím dokonalejší je...

Správné znění tajenky zašlete 
na adresu redakce do 18. čer-
vence. Tři vylosovaní obdrží 
zajímavé ceny.

Vyluštění z minulého čísla: 
V Jihlavě se narodil oblíbený 
herec Ondřej Vetchý. Účinko-
val např. ve filmu Kolja.

Výherci z minulého čísla 
J. Martínková, Kamenice nad 
Lipou, J. Štefáčková, Žďár nad 
Sázavou a M. Brabec, Žďár 
nad Sázavou získali turistic-
kou mapu Vysočiny, psací sou-
pravu a speciální klíčenku.

�1. červenec
TOMácké šlapání, trasa od 
12 km, start 8.00–10.00 od Pas-
toušky, Pacov, 16.00 na základně 
Hutě, Pacov
Dětský Army den, soutěže,hry, 
prohlídka a jízdy vojenské techni-
ky, KD Ludvíkov

�1. až 11. červenec
Francouzsko-česká hudební aka-
demie, Telč

�2. červenec
Jízda parním vláčkem z Kameni-
ce nad Lipou do Černovic a zpět, 
vlakové nádraží v Kamenici nad 
Lipou
Mix Cup, volejbalový turnaj smí-
šených družstev, kurty TJ Třebíč 
u haly pod Kostelíčkem

�5. červenec
Tradiční turnaj v nohejbale, Stona-
řov, 9.00

�6. červenec
Ples Fantazie, vyhlášení výsled-
ků šermířského festivalu s ukáz-
kou, dvě hudební skupiny – kelt-
ská hudba, soutěž o nejlepší kos-
tým, slosovatelné vstupenky, soko-
lovna Chotěboř, 19.00
Krucemburský jarmark, náměstí 
Jana Zrzavého Krucemburk, 8.00

�9. červenec
Jízda parním vláčkem z Kameni-
ce nad Lipou do Černovic a zpět, 
vlakové nádraží v Kamenici nad 
Lipou
Rosa Mexicano, koncert mexic-
ké skupiny, zámek Kamenice nad 
Lipou
Mix Cup, volejbalový turnaj smí-
šených družstev, kurty TJ Třebíč 
u haly pod Kostelíčkem, 9.00

�10. až 16. červenec
Mistroství Evropy juniorů v soft-
ballu, Havlíčkův Brod

�10. až 17. červenec
Evropské setkání souborů, Telč, 
Třešť

�15. červenec
Cyklomaraton Přes tři vrchy Vyso-
činy, Javořici, Čeřínek a Křemešník, 
trasy 55 a 80 km, vložené závody 
pro děti od předškolního věku po 
juniory, vložený závod Točíkova 30 
– méně náročná trasa 30 km, urče-
ná pro začátečníky a cykloturisty, 
start a cíl u kulturního domu, Hor-
ní Cerekev
Šermíři, dobová tržnice, gotické 
sklo, hrnčíři, kožedělci, tesaři, Kně-
žičanka, Metanoon, Vjetef, Klášter-
ní zahrada, Brtnice

�16. červenec
Běh okolo přehrady, hráz Břev-
nické přehrady v Chotěboři, 10.00
Jízda parním vláčkem z Kameni-
ce nad Lipou do Černovic a zpět, 
vlakové nádraží v Kamenici nad 
Lipou
Přibyslavský dvanáctiboj – triat-
lon, Jablonecká nádrž, Přibyslav, 
9.00

�23. červenec
Ach, ta něha našich dam! fran-
couzská černá komedie, divadlo 
Na Kopečku, Psychiatrická léčeb-
na, Jihlava, 19.00
Jízda parním vláčkem z Kameni-
ce nad Lipou do Černovic a zpět, 
vlakové nádraží v Kamenici nad 
Lipou

�28. červenec
Chotěbořská zahrada, festival, Fa-
raon revival bigbeat, Rock band 
Chotěboř, areál u školy, Svinný, 
20.00

�28. a 29. července
Roštejnské šermířské slavnosti, 
šerm, právo útrpné, soutěže, coun-
try Kotlíkáři, dobová řemesla, Jan 
Krytinář, večer komponovaná hra 
se šermem pod loučemi, ohňová 
šou, noční prohlídky hradu Roštejn

�29. červenec
Noc na hradě Kámen, tradiční 
řemesla, dobová hudba, noční pro-
hlídky hradu, 19.00

NAŠE TIPY

Asi 15 km sv. od Třebíče leží 
Budišov. V místním zámku je 
depozitář Mor. zem. muzea 

v Brně. Ve zpřístupněné části 
jsou exponáty z delty Duna-
je, viz 1. taj. Jižní Ameriky, 
viz 2. taj., Materiál z lov. 
výprav do Afriky, Kanady 

a Asie.

Autor:
Rich Okamžitě Harmonie České 

město
Dluh

(slang.) Výčnělky Čistící přípr. 
na vany

Osobní 
zájmeno Přítok Vltavy Vzruch Slitina na 

lití děl Koně (básn.)

Náš zpěvák 
(Ivan)

Prostor staro-
řec. chrámu

Otázka 
1. pádu

Potřeby 
kovbojů Úspěch

2. tajenka

Klam

Belgické 
lázně

Včelí produkt Pokladna Spojka

Mungo (šelma 
lovící i hady)

Slovanský 
strom

Nástroj 
dřevorubce

Množství 
hmoty 

spadlé na 
povrch

Hvozdy Finské sídlo
Vyrážka 
na rtuŠvýc. filosof 

(1847–1914)
Rumunská 

řeka

Zkr. pro 
prostorový 
metr dřeva

Rozměr Středověká 
mince franc.

Velký or-
chestr zkr.

Histor. místo 
v Makedonii

Pražský pro-
zaik (Franz)

Napodobovat 
hlas hodin

Autorské 
osvědčení 

zkr.

Přibližovací 
zákop Bicykly Odhad 

výsledku

Ostrý přízvuk Vzorec alumi-
nidu lanthanu

Jeden zdvih 
pístu

Maďarské 
pohoří

Druh 
květenství

Časopis pro 
ženy

Mezinár. kód 
letiště Chillicothe

Iniciály básní-
ka Erbena

Dobrovolná 
sport. org. zkr

Ryk (zast.)

Přírodní 
pryskyřice

Hl. město 
Senegalu

Zn. ampér-
hodiny

Ozn. funkce 
tangens

1. tajenka Pomůcky:
Kafr; LaAl; Lotru; 

Marty; Paaso; 
Stobi; RZTFr. herec 

(komik)
Domácky 

Helena Český slavík

Malba Marty Hadincové. 
Repro: redakce

�� ��

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz
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Vyjíždí autobus 
pro cyklisty
Vysočina (kid) • Turistům bude 
letos v našem kraji sloužit spe-
ciální autobusová linka pro pře-
pravu i s koly. Cyklobus bude 
jezdit mezi Lipnicí nad Sázavou, 
Havlíčkovým Brodem, Ždír-
cem nad Doubravou a Žďárem 
nad Sázavou. Podrobný jízdní 
řád je na www.connex.cz nebo 
www.region-vysocina.cz.

Ženy vystavují 
genderová díla

Bystřice nad Pernštejnem (jak) • 
Pod názvem Dívčí sen představu-
je svá díla zhruba desítka českých 
výtvarnic tří generací v podkroví 
Městského muzea v Bystřici nad 
Pernštejnem.
Lidé ji zde mohou navštívit až do 

13. srpna. Hlavím tématem maleb 
a plastik je především ženský po-
hled na ženskou problematiku. 
Výstava běží souběžně i v centru 
Prahy na Školské ulici a v listopa-
du se přestaví ve výstavním sále 
EU v Bruselu.

www.kr-vysocina.cz

Letos uplyne 185 let od narození jednoho z největších 
publicistů a politiků Česka, rodáka z Vysočiny, 
Karla Havlíčka Borovského. Navíc si připomeneme 
155. výročí jeho známé deportace státní mocí do 
Brixenu. Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
připravuje na konec roku velkou tematickou výstavu 
o Havlíčkově životě a díle. Výstava bude trvat od 
konce října do konce prosince. Měsíčník Kraj 
Vysočina se k letošnímu Havlíčkovu výročí připojuje 
seriálem jeho textů, které K. H. Borovský publikoval v dobovém tisku. 
Úryvky z článků budeme postupně uveřejňovat do zahájení výstavy.

Cyklisté se mohou vydat kolem mlýnů
Vysočina (kid) • Krajem vede 
od června nová tematická 
cyklotrasa. Mlynář-
ská stezka měří 
180 kilome-
trů, vede 
z Nové-
ho měs-

ta na Moravě až do rakouské-
ho Hardeggu a leží na ní bezmá-

la 50 mlýnů. Propojuje Vyso-
činu, Jihomoravský kraj 

a Dolní Rakousko. 
Turisté se na tra-

se budou mo-
ci seznámit 
p ředevš ím 
s tradičním 

mlynářstvím, 
v okolí stezky je 
ale řada dalších 
atraktivních míst. 
Podrobnosti jsou 
na www.mlynar-
skastezka.cz.

Hejtman Miloš Vystrčil, starostka Bobrové Jaroslava Straková, starosta Ná-
měště n. O. Vladimír Měrka a krajský radní Ivo Rohovský (zprava) vypravili 
stezku do života stylově – moukou. Foto: archiv kraje

Foto: KVIZ Třebíč

Turisté si mohou 
půjčit jízdní kola

Třebíč • První půjčovna kol pro 
turisty funguje v Třebíči. Ti zde 
najdou sedm trekových a hor-
ských kol, včetně dětských veli-
kostí a kola s dětskou sedačkou. 
Půjčovna jízdních kol je v židov-
ské čtvrti v prostorách informační-
ho centra Zadní synagoga. Otevře-
na je každý den od 9.00 do 17.00.

Stacionář slavil
Ledeč nad Sázavou (kid) • Staci-
onář pro handicapované děti a mlá-
dež Petrklíč v Ledči nad Sázavou 
oslavil čtvrté narozeniny. Zařízení 
slouží ke spokojenosti rodičů i sa-
motných dětí. „Při rozdělování do-
tací, kterými kraj sociálním zaříze-
ním přispívá, se snažíme zohled-
ňovat také náročnost péče. Petrklíč 
je jedním ze zařízení, které se stará 
o nejvíce zdravotně handicapova-
né a je tedy příkladem toho, jak si 
nemůžeme dovolit v takových pří-
padech ani finanční, ani personál-
ní podhodnocení,“ řekl při této pří-
ležitosti krajský radní pro sociální 
věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
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Oslava: Vysočina měla páté narozeniny
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Ke sfouknutí pěti svíček na dortu bylo potřeba společných sil hejtmana Miloše Vystrčila, náměstka Pavla Hájka a řady dětí. Fotostrana: Luboš Pavlíček

Květinová vazba z rukou studentů budila zaslouženou pozornost.

Soutěže a hry jsou vždycky vděčnou náplní správného odpoledne.

Radní tradičně házeli kostkami. Podle počtu bodů pak přispívali do sbírky 
na dětský jezdecký klub. Tatínkovi Václavovi pomáhala Anička Kodetová.

Symbolický jeřáb ptačí na nádvoří kraje pomáhal zasadit i první hejtman Vysočiny a současný prezident NKÚ František Dohnal. Přihlíží radní Jiří Vondráček.

Každou oslavu si užijí hlavně nejmenší.Narozeninový dort se musí hned sníst. To dá rozum.


