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Odpady? Za pár let vyřešený problém

Stalo se ...

Rohovský: Víme, co všechno musíme zlepšit ■ Stojí to sice obrovské peníze, zároveň ale vznikne 300 pracovních míst
Vysočina • Moderní popelnice, kontejnery na tříděný odpad nedaleko domu a hlavně – mít kam dát
všechno, co doma překáží tak, abychom neničili životní prostředí. To
by měl přinést nový plán odpadového hospodářství Vysočiny, který
nedávno schválilo krajské zastupitelstvo.
Už za dva roky by měly být kontejnery na tříděný odpad samozřejmostí a stejnou samozřejmostí by mělo být
to, že se s pytli pracně shromažďovaných plastů, skla a papíru nepotáhneme
přes půl vsi či města. Stavební suť, stará lednička, vrak auta, nefunkční baterie z mobilu. Víte, co s takovou veteší?
„Tím nejdůležitějším výsledkem, který
přijatý plán po několika letech přinese,
je minimální množství odpadu, který se
bude muset uložit na skládku,“ vysvětluje radní pro životní prostředí Ivo Rohovský (ODS).

Díky novým sběrným dvorům, profe- cítit do dvou let a všechna opatření, ktesionálním autovrakovištím, pohodlnější- rá plán předpokládá, by měla být dokonmu třídění, častým svozům velkoobjemo- čena do deseti let. „Když spočítáme, kového odpadu a rozsáhlé informačlik bude doplnění technické vyní kampani by se mělo recyklobavenosti stát,
vat, kompostovat a přeměnit na teplo všechno,
co dosud skončí bez
užitku na skládce.
Přísnější pravidla budou platit také pro
firmy, které odpad
produkují
i zpracovávají.
První
zlepšení
bychom
měli na
vlastní
kůži po-

dostaneme se na částku kolem 650 milionů korun. Na druhou stranu je třeba říci, že zároveň v oblasti zpracování odpadu vznikne asi 300 nových pracovních
míst,“ prohlásil Ivo Rohovský.

V KRAJI ZPÍVAL DVORSKÝ
V zámecké zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou vystoupil se
sopranistkou Ilonou Tokody (na
snímku) a basistou Janem Martiníkem v doprovodu Moravské
filharmonie Olomouc. Festival letos poprvé hostoval také na zámcích v Telči a ve Vilémově. Závěr
patřil světelné imaginaci na hudbu ze Smetanovy opery Libuše
v podání pěvkyně Evy Urbanové.

Aktuality
Nočnímu opileckému hulákání může
být brzy odzvoněno.

Aktuálně s radním
Přišli jsme o hokejového císaře. Tragická nehoda mě přivedla k úvahám o nevyzpytatelnosti náhody a odpovědnosti každého z nás. Za sebe i za své okolí. A také o nahraditelnosti a individualitě. Náhoda si tu nasadila masku nejčernější – stačilo jet
o chlup rychleji nebo pomaleji, říci ve dveřích ženě o tři milé věty víc. Kdyby… Nešťastná shoda okolností ale na kdyby nehraje. Jistě, technika může selhat pod rukama každého z nás. Ale
stav techniky souvisí s údržbou – tedy s odpovědností. O tom, že
mnohé náklaďáky na silnicích patří spíše do muzea, víme všichni. Kypím, když policie měří rychlost na přehledném úseku dálnice, ale čmoudících přeložených vozidel si nevšímá. Pravda,
nedávno zveřejněná statistika nehodovosti kamionů dává nárůst
nehod a jejich následků naopak do souvislosti s jejich stále vyšší dokonalostí – a rychlostí. Člověk si nevybere. Do toho záchranáři utrousí – mohl žít, kdyby… I rozhodnutí připásat se patří
mezi osobní volby, byť vyžadované předpisy. Tudíž do naší odpovědnosti. Paradoxně stojí v těchto dnech po celé zemi billboardy
s jednoduchým sdělením: Smrt se nepoutá. Kéž by se mýlily!
Také jste si všimli rostoucího počtu pomníčků u cesty? Bohužel i u nás na Vysočině. Při ohlédnutí většinou dojdeme ke smutnému poznání: stačilo málo, aby se osud točit nepřestal a – bylo to naprosto zbytečné. Vybavuji si zpáteční cestu z Atlantic City do New Yorku. Neděle odpoledne, proudy aut se šinou tempem 50–55 mil v hodině, málokdo předjíždí. Svým způsobem nezáživný klid. Rád bych se ho dožil v našich poměrech. Podobnou zkušenost mám z Holandska, kde se na úzkou okresku vejde navíc ještě cyklostezka a skútrostezka. Obě země patří k těm
liberálním, otevřeným. Amerika snad nejvíce sází na individualitu a odpovědnost každého za svůj osud a dobré bydlo. Holanďané jsou známi bouráním zaběhaných stereotypů. O to pevněji
je ale svoboda obou postavena na základě odpovědnosti. V tom
je, myslím, mezi námi největší rozdíl. Přitom s Holanďany máme
tolik společného. Takže se kojím nadějí!
Buďme však objektivní – kolega se vrátil od moře z Bulharska, řka: tam jezdí ještě hůř než u nás! Tím bychom se ale neměli tišit. A řídit o to klidněji. A říkat svým milým a malým ráno o tři láskyplné věty víc. Pro případ, že agresivních jezdců
bez odpovědnosti, předjíždějících z plezíru těsně před vrcholem, do roka a do dne výrazně neubyde.
Škoda je dobrého člověka, říkával děda.
Dobrého, talentovaného, znalého, zkušeného – každého. Po každém zůstává kráter
v srdci nejbližších. Po každém zůstává volná židle, nedokončené nápady, vyhaslá energie. Někteří jsou v tom,
co umí a vědí, v tom, jací jsou, skutečně jedineční a těžko nahraditelní.
To si podvědomě uvědomují všichni z nás, kdo ve
vzpomínce symbolicky
zapálili svíčku za Ivana Hlinku. Hokejová
Vysočina to možná
cítí ještě silněji.
Tomáš Hermann
radní kraje Vysočina

čtěte na straně 2

Společnost
Děkan žehnal autům
kvůli bezpečí řidičů.

Lidé by v budoucnosti měli
mít blízko ke kontejnerům na
tříděné odpady.

čtěte na straně 6

Manželé Perlovi z Polné jsou svoji šedesát let

Kultura

Polná • Neuvěřitelných 60
let společného života oslavili
v srpnu manželé Anna a Bohuslav Perlovi z Polné. Diamantovou svatbu uspořádali za nebývalého zájmu novinářů a fotografů v místní obřadní síni.
Ke gratulacím svých pěti dětí,
vnoučat a pravnoučat se přidal
i starosta Jindřich Skočdopole.
Manželé Perlovi se poznali
v přímo v Polné a ve městě prožili celý život. Kromě pěti dětí mají i deset vnoučat a sedm
pravnoučat. V Polné je to už druhá diamantová svatba v poslední
době. Předcházející ve městě
slavili před půldruhým rokem.

Kompletní program
tradičních velkobítešských hodů.
čtěte na straně 7

Sport
Extraliga startuje
o týden později.
Uspěje Dukla?
čtěte na straně 8

V příštím roce se křižovatka
v Telči stane přehledným místem
Telč • Nový kruhový objezd
vyroste během roku místo
jedné z nejsložitějších křižovatek v Telči.

ná a nepřehledná. Právě v těchto
dnech kraj začal s její opravou
a přeměnou na kruhový objezd.
Stavby využilo město také k tomu, aby zde opravilo vodovod
Na Slavíčkovu ulici je napo- a kanalizaci. „Ulice Slavíčkova
jeno autobusové nádraží a pří- a Masarykova nakonec dostanou
jezd k nádrapůl kilometru
ží vlakovému.
a ulice StaňkoPři přestavbě křižovatky
Zároveň spova čtvrt kiloměsto opraví i vodovod
lu se Staňkometru nového
a kanalizaci.
vou tvoří průpovrchu. Stavtah městem.
ba přijde na
V Masarykově ulici je polikli- více než dvaapadesát milionu
nika, základní škola a napří- korun,“ popsal dílo náměstek
klad katastrální úřad. Křižovat- hejtmana pro dopravu Petr Poka těchto ulic je tedy velmi ruš- spíchal (ČSSD).

Jedno z nejrušnějších míst v Telči si kruhový objezd zaslouží.

„Taková opatření stojí velké
peníze, a proto chceme nejdříve vědět, jestli mají patřičný účinek,“ ozřejmil takový postup náměstek hejtmana pro dopravu Petr Pospíchal (ČSSD).
Na Havlíčkobrodsku je zkušebním přejezdem místo, kde se trať
kříží se silnicí třetí třídy u obce

Lípa. Přejezd odborná firma označí dopravní značkou, která bude
orámována fluorescenční zelenou
barvou. Na silnici pak osadí pruhy, které v kontaktu s koly automobilu působí hluk, stejně jako
například krajnice na dálnici. To
všechno by mělo dát řidiči jasně
najevo, aby si dával dobrý pozor.
Známý nepřehledný přejezd
u Třeště už je těmito značkami
opatřen. Stálo to 120.000 korun.
Na Pelhřimovsku do konce září
přibude svislé značení a vodorovné pruhy na přejezdu u Leskovic,
na Třebíčsku poblíž obce Červená
Hospoda a na Žďársku v Rožné.
„Celkem nás zkušební zabezpečení přejezdů přijde na více než 650
tisíc korun,“ řekl Petr Pospíchal.

Když řidič najede na vodorovnou značku před přejezdem u Třeště,
uslyší hučení pneumatik. Foto: Luboš Pavlíček

Evropa zaplatí Vysočině vzdělání lidí
Vysočina • Tak velké peníze, určené jen na vzdělání, rekvalifika- zení do společnosti pro všechny, kteří si z nějakého důvodu nemoce a pomoc všem, kteří se potřebují začlenit do práce a společnosti, hou pomoci sami. „Motivační kurzy jsou určené pro ty, kteří jsou
Vysočina ještě neviděla. Kurzy, školení, pomoc při
už dlouho nezaměstnaní a ztratili chuť práci hleuplatnění na trhu práce. To všechno je 150 evrop- Brusel nabízí Vysočině 150 dat, pro lidi s nejrůznějšími znevýhodněními a poských i českých milionů, které jsou teď k dispozici
dobně,“ řekla Štěrbová. Právě pro tyto případy je
milionů například na rekvalive dvou programech.
k dispozici ve společném krajském projektu 97
fikace dospělých.
„Byli jsme zvyklí, že se investuje do silnic, bumilionů. Z nich je 80 procent peněz evropských
dov a turistického vybavení. Teď přichází penía po deseti procentech krajských a státních. „Aktize na to nejcennější. Vzdělání lidí,“ říká náměstkyně hejtmana pro vity pro potřebné tak budou vlastně plně hrazeny,“ řekla Alena Štěrškolství Alena Štěrbová (US-DEU). Obce a neziskovky budou moci bová. Všichni, kteří budou chtít tyto peníze použít, o ně budou žá(pokračování na straně 4)
předložit své projekty, které se týkají sociální integrace. Tedy zařa- dat kraj.
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Zápisy do 1. ročníků ZŠ: v období od 15. ledna do 15. února.
Přijímací zkoušky na střední školy:
I. termín – pondělí 18. dubna 2005
II. termín – čtvrtek 19. května 2005
Talentové zkoušky v uměleckých oborech středních škol –
15.–31. ledna 2005
Termíny maturitních zkoušek – od 9. května do 20. června 2005

Počet lidí, kteří dostávají dávky sociální potřebnosti.
Nejvíce jich je na Moravskobudějovicku,
kde z každého 1000 lidí pobírá tyto peníze více než 30.

35

Náměšť
nad Oslavou

Období školních prázdnin:
podzimní prázdniny – středa 27. a pátek 29. října 2004
vánoční prázdniny – čtvrtek 23. prosince 2004 – neděle 2. ledna 2005, vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2005
pololetní prázdniny – pátek 4. února 2005
jarní prázdniny v kraji Vysočina – pondělí 21. února – neděle 27. února 2005
velikonoční prázdniny – čtvrtek a pátek 24.–25. března 2005

Peníze pro potřebné
O dávky sociální potřebnosti
můžou požádat lidé, jejichž všechny příjmy jsou pod hranicí 1,6 životního minima. Za příjmy se přitom nepokládá pouze mzda, ale také třeba zákonné dávky státní sociální podpory, které už žadatel od
státu dostává. Zároveň nezáleží jen
na příjmech, ale také na ostatním
majetku. Pro ilustraci – když žadatel jezdí zánovním autem, nemusí
dávky sociální potřebnosti získat.
Dávky sociální potřebnosti jsou
tak poslední instancí v systému sociální podpory. Z drtivé většiny je
dostávají například rodiny s nezaopatřenými dětmi, občané v evidenci úřadu práce, staří a nebo těžce
postižení občané.

Třebíč

Období školního vyučování:
první pololetí – středa 1. září 2004 – pondělí 31. ledna 2005
druhé pololetí – úterý 1. února 2005 – čtvrtek 30. června 2005

Region pohledem statistiků

Moravské
Budějovice

Informace o školním roce 2004/2005

Žďár nad
Sázavou

Vysočina • Vlamujete se do otevřených dveří. To vzkázal náměstek hejtmana pro ekonomiku Miloš Vystrčil (ODS) do Prahy poté, co kraj obdržel příručku o takzvaném genderovém rozpočtování. Podle ministerstva financí, které příručku obcím a krajům
poslalo, mají zastupitelstva dbát při sestavování rozpočtu na to,
aby peníze rozdělily rovnoměrně mezi muže a ženy. „Je to sice
inspirativní, na druhou stranu si myslím, že se tak při sestavování rozpočtu ve městech, obcích a krajích stejně v podstatě automaticky postupuje. Zvažujeme, zda například plánované investice jsou pro ženy, muže, děti, nebo seniory,“ říká Miloš Vystrčil
s tím, že podobné publikace svědčí o odtrženosti centra od problémů obyčejných lidí. „Genderové rozpočtování v obcích a krajích probíhá se stejnou samozřejmostí, jako když jdeme a pokládáme levou nohu před pravou a potom pravou před levou. Nemyslím si tedy, že je o tom třeba psát mnohastránkové publikace. Naopak, více by nám pomohlo, kdyby Praha konečně přestala kraje zatěžovat nesmyslnou byrokracií a nás všechny astronomickými dluhy,“ dodal Vystrčil.

Vysočina • Nebezpečných
železničních přejezdů bude
v kraji postupně ubývat. Už
v září se na několika z nich
objeví nové bezpečnostní
prvky a kraj bude sledovat,
jak se osvědčí v praxi. Podle
toho pak postupně opraví
většinu kritických míst na
celé Vysočině.

Chotěboř

Rozpočet podle mužů a žen
přidává obcím zbytečně práci

2

Zkušební provoz má před sebou pět míst ■ Když se osvědčí, čeká nové značení i ostatní

Světlá nad
Sázavou

Vysočina • Hluku z heren a hospod a nočnímu řádění opilců by
mohl být brzy konec. Kraj chce parlamentu navrhnout, aby obce měly pravomoc omezit provozní dobu takových zařízení vyhláškou. Záměr schválila rada a bude jej projednávat zastupitelstvo. V říjnu by měl jít návrh na změnu zákona do parlamentu.
Obce už možnost podobné vyhlášky měly, loni na podzim jim ji
ale poslanci vzali. „Problém je trvalý, stížností neubývá a potýká
se s tím řada obcí nejen na Vysočině,“ zdůvodnil záměr hejtman
František Dohnal (nez. KDU–ČSL).
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Kraj opraví železniční přejezdy

Havlíčkův Brod

Hejtmanství chce nový zákon,
který by pomohl obcím

S RP E N

Velké Meziříčí

Z kraje

Kraj Vysočina

Jihlava

Z RAD Y A ZASTUPITELSTVA

pozn.: počet obyvatel k 31. 12. 2004
Zdroj dat: Pověřené městské úřady kraje Vysočina; odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina
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Rozhovor měsíce

Vacek: Na práci silničáře musí být povaha
K dy ž s e ř e k n e s i l n i č á ř,
představíme si určitě muže
s oranžovou vestou, který
za horka i mrazu něco kutí
na cestě . Proto je první
otázka pro ředitele Správy
a údržby silnic Žďár nad Sázavou Zdeňka Vacka nabíledni: Co vůbec práce silničáře obnáší?
„Nejsložitější, nejnáročnější
a stěžejní je v práci silničáře zima. Od té se totiž všechno odvíjí. Od prvního listopadu čekáme na sníh, držíme pohotovosti,
a když pak napadne, odklízíme
a posypáváme. Už na podzim ale
připravujeme techniku, stavíme sněhové zábrany a navážíme posyp na skládky. Po zimě pak silnice zametáme,
opravujeme, odstraňujeme výtluky. A samozřejmě zhodnotíme
škody. V létě probíhají rozsáhlejší plánované opravy silnic,
sečení příkopů, úprava
krajnic.“

Říká se, že Žďársko je z hlediska zimní údržby asi nejkomplikovanější region z celého kraje. Je to pravda?
„Podle kdysi stanovené stupnice od nuly do šestky, kdy je
šestka nejnáročnější, má Žďársko šestku. Je to i vidět v porovnání s ostatními oblastmi.
Hlavně sever Žďárska má téměř horský charakter, silnice
jsou zde úzké a klikaté,
nadmořská
výška kolem

osmi set metrů, a to už je sku- kalamitní stav. Školní autobusy
tečně znát.“
i zásobování se dostaly do svéV čem?
ho cíle včas. Z toho vyplývá, že
„Díky nadmořské výšce zde žďárští silničáři dělají svoji prázkrátka víc sněží, terén je čle- ci dobře.“
nitý a vznikají zde velmi často
Kolik na takové složité údržzávěje. Musíme tedy často po- bě pracuje lidí?
užívat frézy. Na„Pracujeme
víc je velká část
ve
směnném
Na Žďársku je 1170 kilosilnic součástí
provozu 24
metrů silnic a z nich se jen hodin denně
chráněné krajinné oblasti, tak- asi 70 kilometrů v zimě vů- a je nás kolem
že v žádném pří- bec neudržuje. Zbytek má dvou set.“
padě nemůže- na starosti 200 lidí. Region
Jak se vůme používat sůl. má navíc téměř horský cha- b e c c e s t á ř i
Sníh s inertním rakter, přesto jsme loni pra- dozví, že na
materiálem pak covali tak, že vůbec nebyla s i l n i c i j s o u
dlouho na silnizávěje?
vyhlášená kalamita.
cích leží a tvoří
„Pracují zde
zmrazky a kolezkušení lidé
je, což je povrch, který se těž- a za ty desítky let vědí, z které
ko udržuje.“
strany nejvíce fouká vítr a je třeAsi to stojí také víc peněz? ba tam dát zásněžky, a že když
„Jezdí se tam častěji, sy- ve Žďáru začal padat sníh, je už
pe se tam více materiálu, sto- u Nového Města závěj. Pracujejí to tedy více. V porovnání s ji- me s meteorologickými infornými oblastmi musím říci, že macemi a samozřejmě i vyjíždíani v uplynulé zimě, která by- me na kontrolní jízdy. Dispečer,
la jedna z nejhorších za po- když pošle auto na trasu, muslední roky, nebyl vyhlášený sí mít úplně přesné informace.

www.kr-vysocina.cz

Výborně spolupracujeme s policií i s hasiči a v neposlední řadě
s profesionálními řidiči dopravních firem. Mlékaři nebo pekaři
jezdí ráno brzy a volají, jak vypadají nejen hlavní silnice, ale
i okresky mezi vesničkami.“
Co vidíte ve vaší práci jako
velký problém?
Neustálé problémy máme
s tím, že nám vandalové ničí sloupky a dopravní značení
u silnic. Stojí to materiál i práci lidí a chybějící značení může stát i lidské zdraví a život.
Velké úsilí pro nás znamená také úklid odpadků. Před tím, než
můžeme posekat příkopy, musíme vysbírat obaly, lahve a plechovky a zaplatit jejich likvidaci. To ročně znamená statisíce korun, kterých se nám jinde
nedostává.
Veřejnost by s námi měla mít
také větší trpělivost při zimní
údržbě. Každý sypač má stanovený okruh několika desítek kilometrů a jeho projetí samozřejmě netrvá deset minut. Neumím
pak odpovědět na rozhořčený te-

lefonát, že někdo někde stojí půl
hodiny a neviděl sypač. Uvítám
ale upozornění na skutečné chyby, a nebo dokonce spolupráci
s veřejností při zimní kalamitě.
Silničář musí pracovat celý
rok venku, těžce a ještě s nevděčnými řidiči. Je na vaší
práci něco pozitivního?
„Musí na to být povaha, chuť
pracovat s technikou a vztah
k této práci. V některých rodinách se to třeba i dědí. Moc plusů nevidím. V létě horko, v zimě
mráz a tam, kde nikdo neprojede, projet musíme.“
Co se pro žďárské silničáře
změnilo, když zřizovatelství
převzal od státu kraj?
„Na to neumím zodpovědně odpovědět, protože jsem na
místo ředitele SÚS nastoupil už
za existence kraje jako zřizovatele. Ale je asi lepší a pružnější komunikace. Určitě se to ještě vylepší, až nás bude kraj také financovat a nebude nám jen
zprostředkovávat peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury.“
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Kraj Vysočina

Vysočina si oblíbila vynálezy

Lidé poprvé žádali o peníze

Vysočina • Lidé na Vysočině na základě schváleného prograsi umějí říci o evropské pe- mu budou podporovat. Tentokrát
Hejtman František Dohnal: V Telči jsme propojili kulturu s počítači a předvedli, co chystáme níze. Prokázalo to hned první tak obce, neziskovky a občanská
kolo projektů, které eviduje sdružení z Vysočiny předložily
Telč • Nebude to dlouho trvat a filmy optická páteřní síť ROWANET, či sítě mi- kraj. Vysočina je v počtu žá- celkem dvanáct projektů, které
si budeme půjčovat z internetu, kroregionů Novoměstsko a Telečsko.
dostí čtvrtá z třinácti krajů. se týkají turistiky, devět z oblaspřes internet budeme sledovat teNa akci Prázdniny v Telči je už zvyti vzdělávání a sociálních služeb,
Je jich totiž osmadvacet a pro- šest informačních technologií
levizi, telefonovat a ovládat svůj kem, že jsou zde veřejnosti přístupné povlastní dům. Že to není nic nového? čítače s internetovým připojením. Letos jekty mají celkovou hodnotu, tedy a jeden dopravy. „To ještě neznaNové je to, že na Vysočinu tyto pře- poprvé se k nim přidala dvoudenní pre- počítáno i s pemená, že všechvratné novinky, jako vystřižené ze zentace všeho, co kraj v oblasti počíta- nězi, které do
ny projekty dosci-fi příběhů, dorazí co nevidět. čů a počítačových sítí připravuje. „Telč nich vloží sám Ne každý, kdo požádá o do- stanou evroptaci z Bruselu, ji skutečně
A určitě nejdřív z celého Česka.
je symbolem různých prázdninových ak- žadatel, bezmáské peníze. Zadostane.
Je to ještě složitá tím prošly přijítivit. My jsme toho využili a opět jsme se la půl miliarVysočina má už teď prvenství ve vyu- během dvou dnů pokusili propojit kultu- dy korun. „Pomacím řízením,
cesta, ale projekty z Vysožívání moderních informačních vymože- ru s informačními technologiemi a před- tvrdilo se to, že
činy jsou dobře připravené ale předpokládá
ností a pracuje na tom, aby si svůj náskok vést projekty, které se na Vysočině chys- aktivita v pose, že jsou žia mohou být úspěšné.
Hejtman František Dohnal vysvětluje, že optická síť umožní
udržela. V Telči tak byla veřejnosti před- tají,“ řekl hejtman František Dohnal době sítě dobvotaschopné,“
také superrychlé připojení k internetu. Foto: archiv kraje
stavena další kouzla. Například krajská (nez. KDU–ČSL).
rovolných sběvysvětluje Maračů projektů a našeho cíleného rie Černá a dodává: „Věřte, že ty
povzbuzování měla smysl,“ po- projekty budou ku prospěchu nechvaluje si náměstkyně hejtmana jen žadateli, ale hlavně občanům.
pro regionální rozvoj Marie Čer- Když se někde postaví například
Jihlava • Správný posez na židli, složení obě- lají špatně a také poradí, jak to vylepšit. Kraj má některá z firem o podobnou péči o své za- ná (SNK).
tenisový areál nebo nové koupada i osvětlení kanceláře. To si mohou nechat se tak zapojil do programu Zdravý podnik městance zájem, může se přihlásit na jihlavDotace Brusel nabízí tak, že liště, nebude sloužit jen turistům,
zkontrolovat krajští úředníci, kteří se bojí ci- Vysočiny, který má právě vzniku onemoc- ském Zdravotním ústavu, který program za- se prostřednictvím výzvy vyhlá- ale i lidem, kteří žijí v bezprovilizačních chorob. Odborníci najdou, co dě- nění ze špatných návyků předcházet. Pokud bezpečuje.
sí sběr projektů z oblastí, které se středním okolí.“

Podniky mohou pro své zaměstnance zajistit vyšetření

Právě vyšla kapesní příručka
s dobrými radami pro přežití
Vysočina • Požár,
povodeň, únik nebezpečného plynu, havárie v Dukovanech. Víte,
co dělat? Poradí
vám Kapesní průvodce pro mimořádné situace, který vydal kraj Vysočina.
Skládačka má velikost kreditní karty a jsou v ní všechny důležité informace. První pomoc, důležitá telefonní čísla, rady na
cestu k vodě či do hor, improvizovaná ochrana, postup při evakuaci. „Ohrožení zdraví, života, či majetku přijde nečekaně. Není
čas se připravit. Připraveni proto musíme být teď. Musíme umět
pomoci sobě i blízkým,“ komentuje příručku Jan Murárik z krajského oddělení mimořádných situací.
Užitečný průvodce je vydaný nákladem 50.000 kusů a je zdarma k dispozici na městských či obecních úřadech. Elektronická
podoba ve formátu pdf je na www.kr-vysocina.cz.
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Vystrčil: V kraji chybí
polovina policistů
Bezpečí místních obyvatel i statisíců turistů by
mělo chránit víc mužů a žen zákona
Vysočina • V kraji je málo policistů. Ve
srovnání s ostatními regiony jich zde
působí sotva polovina. Na vině je stát,
který zde ještě nezřídil krajské policejní
ředitelství.
Při otvírání nové policejní služebny v Telči to řekl
náměstek hejtmana Miloš Vystrčil (ODS). „Pokud si
vezmeme počet policistů na 10.000 obyvatel, zjistíme, že v okrese Jihlava jich je asi 20. Například Ústí
nad Labem má na 10.000 obyvatel 40 policistů, Jindřichův Hradec necelých 30, Kutná Hora 30 a Český Krumlov 40. Je to do očí bijící,“ prohlásil Vystrčil a dodal: „Na Vysočinu proudí ročně statisíce turistů, které musíme k občanům Vysočiny připočítat.
Za současné situace silného podhodnocení početního stavu je tedy pro policii téměř nadlidský úkol se

na Vysočině
kvalitně postarat
o bezpečí místních
občanů i návštěvníků.“
Policejní služebna
v Telči byla otevřena v areálu integrovaného záchranného systému. Policisté tak mohli uvolnit
synagogu, ve které
dosud sídlili.

Představujeme kraj a krajský úřad

Geodeti: Střed Česka leží na Vysočině
Číhošť • Střed České republiky může být u obce Číhošť poblíž Ledče nad Sázavou.
Pomocí složitého matematického výpočtu to letos na jaře určili geografové. Geometrický střed republiky je těžištěm plochy ohraničené státními hranicemi. V praxi si to
lze představit tak, jako bychom obrys Česka vystřihli z kartonu a drželi na špičce prstu. Pokud papírová pomůcka na prstě drží vodorovně, máme jej právě v geometrickém

středu – těžišti. Střed České republiky dle matematického určení má souřadnice 49°
44´ 37.5˝ severní šířky a 15° 20´ 19.1˝ východní délky. Na místě je dnes železná trubka, obklopená dřevěnými kolíky, která zde zbyla po jarní terénní práci geodetů.
Stejným výpočtem odborníci určili i střed neboli těžiště kraje Vysočina. Ten leží
poblíž silnice Velký Beranov – Kozlov, asi jeden kilometr západně od Kozlova.

Po geodetech zbyla na humnech Číhoště železná trubka, zaražená
do země. Střed Česka. Foto: archív kraje Vysočina

www.kr-vysocina.cz

Jak to vidím já
Názor zastupitele Ladis l a v a Pe ti (ČSSD)
na zvýšení
kvality života na venkově.
Značnou část svého života
jsem prožil na venkově. Od
roku 1990 soukromě podnikám, především ve stavebnictví. Mým celoživotním heslem je, že za úspěchem musí stát tvrdá a poctivá práce.
Pracovní den začínám ve tři
hodiny ráno, kdy se po krátkém rozcvičení pouštím do
papírování. Druhé volební období vykonávám na plný úvazek funkci starosty obce Budišov, a svým podnikatelským aktivitám se i nadále věnuji.
Změny ve vlastnických
vztazích v zemědělství, zanikání řady pracovních míst
v tomto odvětví, odchod části kvalifikované pracovní síly
do měst a odliv mladých lidí
jsou jednou z příčin zaostávání venkova za městem. Receptů, jak tento obecný trend
zvrátit, není mnoho, a jednoduchá, líbivá řešení obvykle
nepřinášejí výsledek.
Vysočina by se mohla díky
své poloze uprostřed republiky, neponičené přírodě a řadě památek stát turisticky vyhledávanou oblastí. Prvořadou
úlohou státu a kraje je zde dobudovat dopravní infrastrukturu. Neméně důležité je vytvořit efektivní systém podpory příprav projektů na čerpání
prostředků ze strukturálních
a rozvojových fondů Evropské unie. V návaznosti na cestovní ruch by se mělo rozvíjet
drobné a střední podnikatelské
prostředí, které by jistě uvítalo zjednodušenou legislativu
a hlavně rychlejší soudní projednávání jednotlivch případů.
Vláda by měla konečně předložit ucelené úpadkové právo.
Další bolestí drobných podnikatelů je úvěrová politika většiny našich finančních ústavů.
Domnívám se, že zde by mohl
stát formou různých fondů sehrát pozitivní roli.
Rozvoj cestovního ruchu
a v návaznosti na něj vytváření nových pracovních příležitostí je jednou z šancí Vysočiny, jak zlepšit život lidí na
venkově. Možnost čerpat finanční prostředky z evropských fondů považuji za neopakovatelnou šanci, kterou
bychom neměli propást.
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Kraj Vysočina

Co se děje v kraji

Potvrzeno! Dýcháme zdravě
Vysočina • Krajů je v Čes- ziříčí, které jako jediné město
ké republice čtrnáct. Jen je- v kraji má s emisemi probléden se ale může pišnit nejčist- my. Leží totiž v údolí pod dálším vzduchem, a tím je prá- nicí D1, a proto se bude muset
vě Vysočina. Potvrdila to nej- ovzduším začít zabývat. Město
novější aktualizace krajského má sice rozestavěný obchvat,
programu snižování škodlivin ale i ten zčásti vede mezi dovypouštěných do ovzduší. Za my. Navíc k dokončení chyto, že můžeme dýchat zdravý bí ještě nákladná stavba mosvzduch, může hlavně fakt, že tu přes řeku Oslavu.
zde není téměř žádný
těžký průmysl a naopak
se zde lidé
ve větší míře
zabývají zemědělstvím.
To, co čistotě vzduchu
škodí, je doprava. SvědNejvyšší dálniční most u Velkého Meziříčí je sice
čí o tom špatvelkou atrakcí, pro ovzduší ale znamená doslova
ná situace ve
katastrofu. Foto: Jiří Michlíček
Velkém Me-
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Evropa zaplatí Vysočině vzdělání lidí
(pokračování ze strany 2)

Podobné je to s dalším programem, ve kterém je připraveno 53 milionů. Je určený pro vzdělávací a poradenské instituce, svazy zaměstnavatelů i neziskovky. Podpoří zejména vzdělávání dospělých. „Doufám, že této možnosti využijí i střední školy, zřizované krajem. Má to
pro ně totiž obrovský význam, protože se například mohou vzdělávat sami školitelé. Navíc ten, kdo poskytuje vzdělání dospělým, sám

Mečík má jméno
vrchu Javořice
Žirovnice • Nová odrůda mečíku, kterou na své zahradě v Žirovnici vyšlechtil místopředseda Českého svazu zahrádkářů Josef Kříž, se jmenuje Javořice. Pokřtil ji hejtman František Dohnal
(nez., KDU–ČSL) na srpnové tradiční výstavě mečíků a jiřin na žirovnickém zámku.
Na výstavě bylo k vidění asi
800 odrůd od českých i slovenských pěstitelů. Zahrádkáři vystavují na žirovnickém zámku
pravidelně, letos od 22. do 24. října bude ještě výstava podzimních
květin, ovoce a zeleniny.

osobnostně roste, a to se odráží i v jeho přístupu k mladým,“ plánuje Štěrbová. Ti, kteří takové peníze chtějí, najdou podrobnosti na
www.kr-vysocina.cz, anebo přímo na odboru školství krajského úřadu. „Je to velká naděje a doufám, že jí budeme umět využít,“ uzavřela náměstkyně Štěrbová s odkazem na rychlý hospodářský růst evropských zemí, které vsadily právě na vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Nezisková organizace

Dům dětí a mládeže letos slaví padesáté narozeniny
Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29, tel. číslo 567 303 521,
je krajskou příspěvkovou organizací. Zařízení pracuje v regionu
od roku 1954, věnuje se oblasti
volného času dětí, mládeže a dospělých. Hlavním pilířem činnosti DDM je pravidelná zájmová činnost, prováděná prostřednictvím kroužků a klubů. V pravidelné zájmové činnosti je registrováno 81 zájmových útvarů
s počtem 1140 členů. Na vedení
kroužků se mimo interních podílí 35 externích pracovníků – vy-

nikajících odborníků, kteří chtějí
a také umějí předávat dětem své
znalosti, dovednosti a zkušenosti v jednotlivých oborech. Kromě pravidelné organizuje DDM
i příležitostnou činnost. V loňském roce jeho pracovníci připravili 503 akcí s účastí 23 509
osob. Nedílnou součástí je také
organizování oblastních a krajských školních soutěží, vyhlašovaných ministerstvem školství.
Prázdninová činnost, zejména
letní dětské tábory a soustředění doma i v zahraničí, mají vždy

velký úspěch. Známé jsou i příměstské tábory.
Letošní školní rok je velice významný, neboť DDM slaví 50.
výročí založení. K výročí je připravena celá řada novinek a akcí – Klub Domeček, Týden otevřených dveří, výstava na Bráně
Matky Boží, setkání všech pracovníků DDM. Dům dětí vydá
almanach a CD, v kterých poprvé zmapujeme historii i součastnost zařízení. Internetová adresa
Domu dětí a mládeže v Jihlavě je
www.ddm.ji.cz.

Anketa
V ulicích měst a obcích Vy- jí program pro domovy důchod- se spoustu věcí naučili. Líbilo se
sočiny jsme se vás ptali: Jak ců. Prostě se mi líbí jejich práce mi zejména časté slavení...
Jaroslav Ž., Chotěboř
vám pomáhají dobrovolní a aktivita.
Miluše M., Horní Smrčné
hasiči?
asiči a podobné spolky mě
prací dobrodyž se nad tím zamyslím, tak
moc nezajímají. Myslím si,
volných hasimusím říci, že s dobrovolný- že když je potřeba, aby pomohli,
čů jsem se sezná- mi hasiči jsem vlastně nikdy nese- nejsou schopni se sejít a dokázat,
mila prostřednic- tkal. Takže je jasné, že jejich čin- co v nich opravdu je a co umí.
Ludmila K., Náměšť nad Oslavou
tvím mých synů, nost nemohu nijak komentovat.
Karel Ž., Brno
kteří navštěvuavštěvuji pravidelně jejich
jí hasičský kroudysi jsem býval členem hacvičení, líbí se mi uniformy,
žek. Líbí se mi,
sičského kroužku. S kamará- jejich fyzická kondice, jsou to
že každoročně pořádají pro děti hasičský tábor, dětský den či dy jsme si vždycky užívali spous- většinou docela správní chlapi.
Eva M., Velké Meziříčí
soutěže. Dorostenci připravu- tu legrace a zábavy, ale taky jsme
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prací dobrovolných hasičů jsem se přímo nesetkala,
ale vím, že pořádají spoustu klání a docela zajímavých soutěží. Naštěstí jsem nikdy jejich přímou pomoc nepotřebovala.
Dana K., Dolní Smrčné

N

aštěstí jsem pomoc dobrovolných ani profesionálních hasičů nikdy nepotřeboval. Moc se
o jejich činnost nezajímám, pouze
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Mladí dechovkáři zahráli na
přehlídce ve Vimperku

Dobrovolníci
opravovali zámek

Bystřice nad Pernštejnem/ dých muzikantů na vimperské
Vimperk • Dechový soubor zá- radnici a průvod městem. Hukladní umělecké školy koncerto- debníci předvedli různé žánry,
val na 10. ročníku setkání dět- mezi kterými nechyběly skladských a mládežnických decho- by Beatles a Queen v dechovém
vek ve Vimperku. Na festiva- podání. Bystřice se představila
lu je doprovázely i tamní ma- také díly českých skladatelů Fužoretky. Znáčíka, Trojana,
mé vimperStaňka, Vačkáské přehlídky Na cestu bystřické mladé de- ře a Kubeše.
se kromě bys- chovky do Vimperka přispěl
Závěr kontřických účast- kraj z fondu, určeným žákům c e r t u p a t n i l i i d o m á - a studentům, kteří Vysočinu řil společnécí muzikanti
m u p r ove d e reprezentují na soutěžích.
a také soubory
ní nejznámějz Blatné, Daších českých
čic, Rožmitálu pod Třemšínem pochodů, při kterém současa Temelína. Cestu děti podnik- ně hrálo 270 muzikantů a u dily i s přispěním kraje Vysočina rigentského pultu se postupz fondu, který je určen pro účast ně vystřídali všichni kapelníci.
školáků na soutěžích a přehlíd- Nejznámější polku všech dob,
kách.
Škoda lásky Jaromíra Vejvody,
Festival se konal v letním ki- řídil americký dirigent Ronald
ně, předcházelo mu přijetí mla- Dumkee.

Červená Řečice • Dobrovolníci
z celého světa už potřetí pomáhali v Červené Řečici místnímu Spolku na záchranu památek červenořečických s údržbou
památek. Na Vysočinu tak přijeli studenti z Koreje, Japonska,
Francie, Itálie, Švýcarska a nebo Běloruska. Pomáhali při
údržbě okolí chátrajícího zámku a opravě hřbitovní zdi u kostela Božího těla.
Zámek v Červené Řečici je
jednou z nejznámějších kriticky ohrožených památek v Česku. Do roku 1948 patřil pražskému arcibiskupství. Před 14
lety ho stát bezúplatně převedl
na stavební družstvo, které ale
zkrachovalo. Od té doby se kvůli
soudním průtahům dokonce část
neudržovaného zámku zřítila.

Hasiči z Vysočiny zvítězili

vím, že na venkově většinou pořá- volní hasiči každým rokem madají kulturní a sportovní akce.
sopustní průvody, které jsou snad
Zdeněk V., Pelhřimov jedny z největších a nejrozšířenějších v celém okolí.
e městě se s jejich činností
Jaroslava Š., Kamenice
většinou moc neseznámíme,
atím jsem
ale na venkově mají dlouholetou
s dobrovoltradici. Tam život zpestřují a také
nými ani profese zasazují za udržování starých
sionálními hasiči
lidových tradic.
Radek P., Havlíčkův Brod
naštěstí nepřišel
nikdy do styku.
dyž jsem byla mladá, chodili
Žádný požár nebo
jsme na hasičské bály, které
jinou živelnou kapatřily k těm nejkrásnějším. Teď tastrofu jsem totiž dosud nezažil.
Tomáš B., Jihlava
tady v Kamenici pořádají dobro-

Soukromá škola láká studenty

Ostrava • Soutěž v Ostravě, která je součástí české extraligy, vyhráli hasiči z Vysočiny v mužské i ženské kategorii. Muži s časem
17,6 a ženy 17,92 sekundy. Muži jsou členové sboru dobrovolných Pro studenty je připraveno stipendium z nadačního fondu, které může pokrýt větší část školného
hasičů z Petrovic u Třebíče a jejich kolegyně ze Lhotek u Žďáru nad
Třebíč • V říjnu začne už dostatku žáků končila. Třebíčská školy je individuální přístup ke ně slabší studenti dostávají soSázavou.
druhý akademický rok Zá- vysoká tak má k dispozici pět po- studentům. Jestliže se u nás platí ciální stipendium. „V letošním
padomoravské vysoké školy čítačových učeben, řadu dalších školné, studenti právem vyžadují roce se správní rada fondu rozTřebíč. Tu před dvěma lety poslucháren a dokonce aulu pro kvalitu. A tu také dostanou. Vyu- hodla vyplatit posluchačům prvzaložilo město Třebíč spolu devadesát posluchačů.
čující jsou nejen odborně fundo- ního ročníku příspěvek ve výLedeč nad Sázavou • V rám- nádvoří od 17.00 do 3.00 zahra- s okresní Hospodářskou ko„Výhodou spolupráce s měs- vaní, ale mají o studenty obrov- ši 25.500 korun. Student, který
ci celostátní akce Týdny pro du- jí kapely Tleskač, Insania, Status morou a akciovou společ- tem je i to, že městská knihov- ský osobní zájem. Nejen v rámci úspěšně složí přijímací zkoušky
ševní zdraví pořádá Fokus Vy- Praesents, Volant, Traffic Jam, ností Vivat academia.
na otevřela ve
výuky, ale jsou a bude přijat, tedy složí na účet
sočina 18. září festival Rock na Selfish, Traband, ECHT! a Priškole detašokdykoliv k dis- školy pouze osm tisíc korun za
Rektor Sedláček:
Škola nabízí bakalářský stu- vané pracovišhradě. Na dolním nádvoří bu- mitiv Plebs. Na závěr je připrapozici třeba po semestr a zbytek za něho doplaNaši vyučující mají o práci se
de od 13.00 do 16.00 propagač- vena ohňová show. „Jako každý dijní program Aplikované infor- tě s mezikniinternetu.“
tí stipendijní fond,“ doplnil rekní stánek s informacemi o dušev- rok chceme přiblížit zdravé po- mační technologie formou den- hovní výpůjční studenty opravdový zájem.
Š k o l n é n a tor Sedláček.
ním zdraví a prodejem výrobků pulaci svět duševně nemocných ního studia i individuálního stu- službou. Stutak náročném
Škola má už připraven program
z chráněné dílny. Vystoupí šer- a pomocí kultury zdůraznit vý- dijního programu pro zaměstna- denti tak mají možnost využí- oboru totiž činí 33.500 korun za pro dálkové studium a chystá dalmířská skupina Notorix Denatur znam péče o duševní zdraví kaž- né studenty.
vat i knihovního fondu praktic- semestr. Škola má však stipen- ší s právnickou náplní. Užitečné
Město škole pronajalo budovu ky kterékoliv knihovny na světě,“ dijní nadační fond, který vyplá- informace pro zájemce o studium
z Ledče nad Sázavou, ochotnic- dého z nás,“ vysvětlila hlavní orké divadlo Štrůdl z Krucembur- ganizátorka festivalu Gabriela základní školy v sídlišti Za Ryb- říká rektor Václav Sedláček a do- cí prospěchové stipendium až do jsou na www.zmvs.cz nebo bezníkem, která v té době kvůli ne- dává: „Nespornou předností naší výše 25 tisíc za semestr. Sociál- platné lince 800 400 220.
ku a Divadlo CSGL. Na horním Sedláčková.

Na hradě v Ledči zazní rock

www.kr-vysocina.cz
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ZÁPADOMORAVSKÁ
VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ
• STUDIUM INFORMATIKY
• BAKALÁŘSKÝ TITUL
• INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ
PLÁN PRO ZAMĚSTNANÉ
SEMESTR ZA 8.000 KORUN

VO L E J T E B E Z P L AT N Ě
INFOLINKU 800 400 220

Tajemník Městského úřadu Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
vyhlašuje výběrová řízení na pozici VEDOUCÍ ODBORU TECHNICKÉHO
V souladu s organizačním řádem MěÚ Třebíč zabezpečuje odbor zejména tyto činnosti:
– působnost na úseku pozemních komunikací, vykonává činnosti v působnosti v rozsahu silničního správního úřadu,
– působnost na úseku územního plánování a stavebního řádu v rozsahu speciálního stavebního
úřadu,
– činnosti na úseku místní a přechodové úpravy provozu na pozemních komunikacích,
– působnost na úseku provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly,
– působnosti na úseku místních poplatků a správních poplatků,
– projednávání přestupků na úseku silničního hospodářství na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
– zpracování návrhu rozpočtu města na uvedeném úseku,
– zabezpečování „dopravních“ investic, atd.

Další informace na tel. čísle: 568 896 154 a www.trebic.cz

Inzertní poradce:

Ing. Zdeněk Vyoral
tel./fax: 567 303 415
tel.: 721 459 988
e-mail: ajtanah@volny.cz

DALŠÍ VYDÁNÍ
NALEZNETE
VE SVÝCH
SCHRÁNKÁCH
KONCEM ZÁŘÍ.
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noviny jsou součástí projektu

www.ceskydomov.cz

VY SO ČIN A – NÁŠ DOMOV

Kraj Vysočina

Děkan požehnal autům i posádkám
Svatý Kryštof je patronem poutníků a řidičů, dnes se však stal symbolem policejních manévrů
Velké Meziříčí • Už od roku
2000 děkan Jan Peňáz ve
Velkém Meziříčí o svátku
svatého Kryštofa slouží mši
za řidiče a policisty. Žehná
také dopravním prostředkům věřících.
Letos byl děkanský chrám svatého Mikuláše na velkomeziříčském
náměstí zaplněn zhruba třemi stovkami účastníků bohoslužby. Desítky aut zaplnily i parkoviště před
kostelem, aby jim kněz mohl s přáním šťastného návratu posádek požehnat. Svatý Kryštof je patronem
řidičů proto, že podle křesťanské
věrouky přenášel poutníky přes řeku. Přenášel i Ježíše Krista a podle
toho dostal svaté jméno Christoforus, tedy česky Kryštof.
Jan Peňáz řidičskou mši letos
pořádal již počtvrté. Navázal na
tradici svého předchůdce Aloise
Pekárka, který takto autům žehnal 20 let až do roku 1969, kdy to
komunistický režim zakázal.

Děkan Jan Peňáz při požehnání přeje řidičům šťastný návrat domů. Foto: Luboš Pavlíček

Stíny

Lump sebral starostovi trezor,
slídil i ve vedlejším koloniále
Olešenka • O dva tisíce korun
je bohatší zloděj, který v polovině srpna vyloupil obecní úřad v Olešence na Havlíčkobrodsku a z kanceláře starosty ukradl ocelový trezor.

Ten se sice našel v nedaleké
Bukové, už ale prázdný. Straka v lidské kůži pak přes obecní úřad pronikla také do koloniálu a naloupila jídlo a cigarety za 15 tisíc.

Oheň zničil hektary ječmene
a škody se šplhají do statisíců
Třebíčsko • Pět hektarů pole s ječmenem shořelo u Hrotovic na
Třebíčsku. Přestože s běsnícím živlem bojovalo pět hasičských
jednotek z okolí, napáchal škodu za 110.000 korun. Oheň zapálila asi jiskra od kamene, který se dostal do drtiče slámy. Ještě
větší škoda vznikla při požáru pole u Blatnice ve stejném regionu. Shořelo celkem pětadvacet hektarů a škoda 150.000 korun
nebyla větší jen proto, že na 20 hektarech už bylo obilí sklizeno.
Sedm hasičských jednotek na uhašení obrovské plochy spotřebovalo celkem 33.000 litrů vody.
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Muzeum vlastní divné vajíčko
Pelhřimov • Neuvěřitelné vejce přibylo mezi exponáty Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Jeho autorkou je červená vlaška majitele Josefa Poláčka. „Jedná se o hyperbolický paraboloid s konkávním
čumprlíkem,“ popisuje tvar vejce Josef Vaněk
z agentury Dobrý den, která muzeum provozuje. Vejce je hmotností srovnatelné
s běžným konzumním. Váží 21,6 gramů,
délku má 61 milimetrů, šířku u ohnuté
špičky 39 milimetrů, šířku nejširší části kapky 24 milimetrů. Obvod kapkovité části je 79 milimetrů. Vejce muzeum uchovává v lednici a právě v těchto
dnech hledá nejlepší způsob konzervace.
Exponát pak bude k vidění mezi ostatními
kuriozitami.
Dalším noBěžné slepičí vejce.
vým exponátem je nejdelší český vtip. Při délce 9,65 a výšce 1,41 metru je zároveň i vtipem s největší plochou, navíc vytvořený pouze jedním autorem. Mirek Vostrý z Libčic nad Vltavou jej namaloval v rámci programu letošního ročníku festivalu Pelhřimov – město rekordů. Do konce prázdnin je vystavený přímo na
Masarykově náměstí v Pelhřimově, poté už bude
vidět pouze sloNový exponát muzea kuriozit.
žený v muzeu.

Městem vede naučná stezka

Turista uvidí měšťanské domy, opevnění, kostely a může navštívit i děkanskou zahradu
Pelhřimov • Kdo si chce prohlédnout Pelhřimov a moc
o něm neví, má to od srpna
docela jednoduché. Po nejkrásnějších a nejzajímavějších místech jej provede
nová turistická trasa.

ní pro kulturu Martina Matějková (ODS). Vnější okruh představuje novější architekturu, předměstské kostely a děkanské zahrady. Kraj na stezku přispěl 40
procenty z celkové dvousettisícové částky na rozvoj turistické infrastruktury.
Ta vede po stavebních sloPelhřimov nabízí také Muzezích, které jsou ve městě k vidě- um rekordů a kuriozit, Muzeum
ní. Stezku tvostrašidel, Muří nejen mapzeum Vysočiny
Kraj na stezku přispěl 40
ka, ale hlavně procenty z celkové dvouset- s novou expotabulky s inforzicí vězeňství,
tisícové částky, kterou zamacemi na třia nebo vyhlídačtyřiceti ob- platil Pelhřimov za rozvoj tu- ku na věži kosristické infrastruktury.
jektech. „Turistela Sv. Bartoté na vnitřním
loměje v centokruhu uvidí měšťanské domy, ru města. Velkým tahákem je výděkanský kostel, zbytky městské- stava Jára Cimrman – světoběžho opevnění, tři brány a zámek ník a vynálezce v galerii na nápánů z Říčan,“ říká krajská rad- městí.

Radní Martina Matějková, náměstkyně hejtmana Alena
Štěrbová a starosta Pelhřimova Leopold Bambula (v pořadí
zprava) při odhalování tabulky na Šrejnarovském domě.

Nemocnice má
www.kr-vysocina.cz
doklad o kvalitě Titulní strana: Hlasujte v anketě a hledejte novinky
Nové Město na Moravě • Ne-

Sucho, vítr a jiskry. To jsou největší strašáci pro hasiče i zemědělce při sklizni. Ilustrační foto: archív HZS kraje Vysočina

Půjčku podvodnice nevrátila
a ještě si k ní navíc přikradla
Jihlava • Na úpěnlivý nářek
podvodnice naletěla důchodkyně (82) z Jihlavy. Lupička se jí
vetřela do přízně pod falešnou
záminkou, že potřebuje pomoc
po dopravní nehodě. Žádala
o půjčku 11.000 korun a slíbila, že peníze odpoledne vrátí. Zmizela bůhvíkam poté, co
peníze dostala, a navíc ukrad-

la dalších 20.000. Otřepanou
fintu použili lupiči na důvěřivce v Jihlavě za uplynulý měsíc
nejméně čtyřikrát. Například
přestavbu koupelny si vymyslela zlodějka na dalšího seniora (82), vloudila se k němu do
bytu a nechala otevřené dveře
pro komplice. Důchodce přišel
o všechny úspory.

Tříska se změnila v malé kopí
a způsobila smrtelné zranění
Horní Libochová • Ve strašné neštěstí se během vteřiny proměnila příprava na zimu v Horní Libochové na Žďársku. Muž (55)
řezal na cirkulárce dříví, když se mu do hrudníku zabodla půlmetrová tříska, kterou pila vymrštila. Nešťastník si osten z hrudi
v šoku vytrhl a tím si zřejmě způsobil smrt. Lékař jej sice rychle
připojil na plicní ventilátor, zraněnému už ale nebylo pomoci.

mocnice v kraji už nemusí bojovat o svoji vlastní záchranu, ale mohou se snažit o špičkové služby pacientům. Řekl to
hejtman František Dohnal (nez.
KDU–ČSL) poté, co nemocnice
v Novém Městě na Moravě získala certifikát kvality ISO. Ten
v praxi znamená, že je nemocnice svojí péčí o pacienty i odborným a technickým zázemím
srovnatelná s evropskou špičkou.
Hejtman svým výrokem narážel
na fakt, že stát nemocnice krajům
předal v době, kdy je přivedl na
pokraj krachu.

Statek svítí
z dálky novotou
Pohleď • Život rolníků před 200
lety přiblíží návštěvníkům první
malý skanzen na Vysočině, Michalův statek v Pohledu u Světlé
nad Sázavou.
Stavení má dobové vybavení,
v kuchyni je například pec s kamnovcem, selský stůl a malovaná
truhla. Rozlehlý travnatý dvůr obklopuje stodola s mlatem, přístřešky na zemědělské náčiní a sýpka.
Dvůr uzavírá novější výminek, ve
kterém počátkem minulého století
bydleli staří hospodáři. Atmosféru dotváří živá kráva, ovce a kozy. Na opravu kulturní památky
získala obec dotaci 600.000 korun z Programu obnovy venkova
a ministerstva kultury.

Vysočina od začátku existence vsadila na otevřenou
práci úřadu a nové technologie. Webové stránky jsou
proto velmi důležité.
Najdete na nich informace nejen o samotném úřadu, ale i o regionu. Pokud hledáte, kdo má na
starosti právě váš problém, kde
leží obec, kam máte služebně
odjet, kam směřují peníze z vašich daní, a nebo dokonce, kam
jet v sobotu na výlet, napište ve
svém vyhledávači www.kr-vysocina.cz. Dostanete se na titulní stranu. Vpravo vidíte aktuální

www.kr-vysocina.cz

anketní otázku. Úřad se vás ptá,
co si myslíte o jeho práci. Určitě hlasujte, váš názor se dostane
k někomu, pro koho je důležitý
a znamená pro něj poučení. Pod
anketou je vyhledávač a odkazy
na další užitečné součásti webu.
V levém sloupci najdete přímé
odkazy na nejdůležitější informace. Nové dokumenty, kontakty včetně telefonních čísel, nejzajímavější údaje o Vysočině.
Střední část je věnována nejžhavějším novinkám. Tiskové
oddělení kraje sem píše všechno,
co se na Vysočině i jejím krajském úřadu v uplynulých dnech

odehrálo. Jsou to vlastně takové
rychlé elektronické noviny. Zajímavé články v této rubrice jsou
také texty, které píšou přímo krajští politici. Většinou jde o reakce
na nějakou aktuální událost. Můžete se tak rychle a pohodlně dozvědět, jaký je politikův názor na
danou věc, a podle toho se i rozhodnout ve volbách.
Užitečný je také malý proužek
v horní části. Tam jsou upoutávky na všechno, co kraj na stránky
aktuálně přidal.
To jsou jen základní možnosti
krajských stránek. Příště o vyhledávání na stránkách.
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Kulturní tipy
1. září
Koncert Polenského Big Bandu, synagoga, Polná, 17.00

2004

Kraj Vysočina

Synagoga je nově opravena

U Štoků bude
Trampský širák

Součástí stálé výstavy o životě židů v Třešti jsou i desky se jmény spoluobčanů, umučených nacisty

Štoky • Hop Trop, Bokomara, Pacifik, vítězové letošní Porty a další
legendy trampské, folkové a country hudby vystoupí 11. září na prvním ročníku festivalu Trampský
širák v Hanesově mlýně u Štoků na Havlíčkobrodsku. Pořadatelé kromě hudby připravili i doprovodný program s vyjížďkami na koních, prodejem zpěvníků
a CD. Na místě je i tábořiště zdarma. Festival začíná v 13.00.

2. září
Benefiční odpoledne, náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou, 16.00

3.–4. září
Noční prohlídky městské věže
v Třebíči, 21.00–24.00

4. září
Pacovský půlnočník, sokolovna, Pacov, Root´s of hate,
Mea culpa, Locomotive, Virgin, 19.00

6. září
Divadlo Járy Cimrmana – Blaník, Městské divadlo Pelhřimov, 19.30

7. září
Vernisáž výstavy fotografií
Knihovna pro město, Knihovna
M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

10. září
Festival Mahler Jihlava 2004:
Slavnostní koncert smyčcového
orchestru ZUŠ Jihlava, 15.00
Vernisáž výstavy v domě Gustava Mahlera, 16.00
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, chrám Sv. Ignáce, 19.00

11. září

Nově opravená synagoga v Třešti. Foto: archiv

Výlet na Třebíčsko za přírodou i lidmi
V Třebíči uvidíme celou řadu
skvostných historických staveb, navštívíme evropský
unikát – výjimečně zachovalé židovské město. Pak vyměníme štíhlé věže katedrál
za strmé skalní srázy Wilsonovy skály, které vystupují
z Dalešické přehrady, kde
se můžeme i vykoupat. Výlet
ještě doplníme prohlídkou
zámku s krásným parkem
v Jaroměřicích a návštěvou
historického centra Moravských Budějovic.

12. září

13. září
Festival Mahler Jihlava 2004:
Beatles klasicky, hotel Gustav
Mahler, Jihlava, 11.00

14. září
Festival Mahler Jihlava 2004:
Mahler, Mozart, Dvořák, Bizet,
písně, árie a duety z oper, Horácké divadlo Jihlava, 19.00

18. září
Podzimní slavnosti – Pelhřimov 2004, Masarykovo náměstí
Hasičský pětiboj, areál požární
stanice, Telč

Třešť • Stálá expozice o životě lodi. Tam je zároveň prostor pro
židů v Třešti je od srpna k vidění příležitostné výstavy.
v tamní opravené synagoze. Na
Synagoga v Třešti stojí od rochodbě visí fotografie místních ku 1693. Začátkem devatenáctéžidovských paho století ji pomátek, v příze- Na obnovu památky přispěl ničil požár, bymí jsou vystala ale obnovena
kraj z grantu Klenotnice
ve ny d o b ové
a znovu vysvěVysočiny.
předměty, ktecena. Za totaré se ve městě
lity sloužila jazachovaly. V prvním poschodí je ko sklad pro divadlo. Novodobá
sbírka děl Franze Kafky.
oprava stála kolem 130.000 koPohřební desky a nové des- run, téměř polovinou přispěl kraj
ky se jmény židovských občanů, Vysočina z grantového programu
umučených nacisty, jsou v hlavní Klenotnice Vysočiny.

Tip na výlet

Festival Mahler Jihlava 2004:
Prezentace hudebních filmů Jana Špáty, Kaliště u Humpolce, 15.00
Triny, soubor inspirovaný romskou hudbou, divadlo Na kopečku Jihlava, 19.00
Festival Mahler Jihlava 2004:
Promenádní koncert, Masarykovo nám. Jihlava, 15.00
Mrkvancova pouť, Polná

VYS O Č I N A – N Á Š D O M O V

Návštěvu města Třebíče můžeme zahájit prohlídkou Karlova náměstí, které se nachází přímo v centru historické části. Jistě vás zaujme svou rozsáhlostí
22.000 m2. Najdeme zde řadu pozoruhodných staveb včetně několika domů z 16. stol. Pak můžeme zamířit ke kostelu sv. Martina, dominantě města, nacházející se kousek nad náměstím. Tento původně gotický kostel ze 13.
stol. prošel několika přestavbami, naposledy v 17. stol. Na první pohled vás zaujme jeho 72 metrů vysoká věž a obrovské hodiny
o průměru 550 cm a délkou ručičky přes 3 metry. Údajně se jedná
o největší hodiny na kontinentu.
Od kostela sejdeme zpět dolů na
náměstí a pak přejdeme přes ře-

ku Jihlavu. Na jejím druhém břehu se nachází unikátně zachovalé staré židovské město. Existence židovské obce v Třebíči je doložena od r. 1410. K nejcennějším objektům patří zrekonstruovaná Zadní synagoga – sálová stavba s lomenými okny z přelomu 16–17.
stol. Uvnitř najdeme ornamentální výzdobu
a liturgické texty. Zadní synagogu si můžeme prohlédnout v návštěvní době a navíc se můžeme
občerstvit ve stylové restauraci
vedle synagogy. Poté, co si dostatečně vychutnáme tajemnou
atmosféru úzkých uliček a malebných zákoutí židovského města, se můžeme vydat dál severním
směrem spletí kamenných schodišť nahoru na kopec nad ghettem. Až vyjdeme nahoru, pokračujeme kousek
za horizont, kde se nachází rozsáhlý a udržovaný židovský hřbitov. Celkem se tady nachází kolem 3000 náhrobků. Nejstarší
je z roku 1641.
Od hřbitova se
vydáme zpátky, až uvidíme po
pravé ruce další dominantu města
– zámek a baziliku sv. Prokopa.
Obojí se nachází v místech bývalého benediktinského kláštera.
Z klášterních staveb se dochovala pouze bazilika. Jedná se o velmi působivou stavbu postavenou
v přechodném románsko–gotickém slohu. Její prohlídku byste
rozhodně neměli vynechat.

V prostorách renesančního zámku, obklopeného menším parkem, se nachází Muzeum Vysočiny Třebíč. Dále pojedeme autem po silnici č. 23 směr
Vladislav a Brno, až přijedeme
do vesničky Hartvíkovice. Zaparkovat můžete u obecní-

ho úřadu. V jeho blízkosti se
nachází turistický rozcestník.
Od něj půjdeme na pohodový tříkilometrový okruh
k Wilsonově skále. Začneme
vpravo po žluté směr Wilsonova
skála – vyhlídka 1,3 km. Poté, co
projdeme obcí a přejdeme přes
okolní louky, žlutá odbočí vlevo do pěkného lesa. Pokud budete mít v létě pěkné počasí, můžete pokračovat rovně bez značky a po chvíli přijdete ke kempu a pláži Dalešické přehrady,
kde se můžete vykoupat. Koupání však není tím jediným, co vám

19. září
Myslivecké slavnosti Vysočiny v Chotěboři – 10.00 troubená Svatohubertská mše v kostele sv. Jakuba, 14.00 Hubertova
jízda, ukázky sokolníků, ukázky
kynologů, soutěže pro děti v zámeckém parku, výstava africké
safari v Hotelu u zámku

24.–26. září
Hudební festival Křídla 2004,
KD Křídla, 19.00

30. září
Slavnostní koncert Komorní filharmonie Jihlava, Městské divadlo Žďár nad Sázavou,
18.00 hod
více informací o akcích
v kraji naleznete na
www.region-vysocina.cz

může přehrada nabídnout. Jsou
to především strhující scenérie,
které potěší každého milovníka přírody. Klidná vodní hladina
je ze všech stran sevřena strmými skalními srázy, kterým dominuje Wilsonova skála. Skaliska
prorůstají nádherné smíšené lesy
tvořené hlavně duby a borovicemi. Nejkrásnější výhledy vám samozřejmě nabídne
vyhlídka z Wilsonovy skály, která před zatopením
padala do hloubky více než 90 m
(nyní 40 m). Není
se tedy co divit,
že takové strategické místo bylo často vyhledáváno našimi
předky jako přirozená pevnost,
a to jak ve středověku (hrádek
Kufštejn), tak
v dobách prehistorických. Od
skály pokračujeme dále po vyhlídkovém okruhu po žluté, až se
po 1,7 km vrátíme zpět do Hartvíkovic. Naším dalším cílem je
město Jaroměřice nad Rokytnou. Najdete zde jeden z největších zámeckých komplexů v Evropě, na který na západě navazuje majestátní kostel sv. Markéty.
Zámek je z jedné strany lemovaný náměstím s barokním sloupem Nejsvatější Trojice a z druhé je obklopený rozsáhlým zámeckým parkem, nyní v podobě
anglického parku.

Bítešské hody
vydrží týden
Středa 8. září: 17.00 hodin
stavění máje na náměstí a otevírání hodových sklípků chasou za doprovodu houslové
muziky Bítešan, 18.00 hodin Bítešská kapela hraje ve
sklípku „Na pětce“.
Pátek 10. září: 20.00 hodin
diskotéka DJ P.M.C a DJ Boris v Kulturním domě, 20.00
hodin Varmužova cimbálka
ve sklípku „Na pětce“.
Sobota 11. září: 13.30–18.00
Setkání na Podhorácku – přehlídka národopisných souborů
a krojovaných skupin, 15.00–
22.00 hodin středověké ležení
společnosti historického šermu TAS za Starou poštou na
horní straně Masarykova nám.
88, 19.30 hodin lidová taneční veselice pod májou s Lesankou z Humpolce, 19.30
hodin hodová zábava s kapelou Pozdní příchod ve sklípku
„Na pětce“, 20.00 hodin hodová taneční zábava v Kulturním
domě ve Velké Bíteši s hudební skupinou Renovace, 20.00
hodin Horňácká cimbálová
muzika Petra Galečky ve dvoře hotelu Jelínek.
Neděle 12. září: 8.00–11.30
hodin Stárci zvou stárky za
doprovodu Bítešské kapely,
9.30–11.00 hodin Veselá sedma–koncert dechové muziky
pod májou, 11.00–12.00 hodin vystoupení skupiny historického šermu pod májou, 12.00–12.15 hodin Kolečko pro chasu pod májou,
13.00–14.00 hodin Domácí
a hosté, ve folklorním pořadu pod májou vystoupí mladší děti národopisného souboru Bítešan, slovenský taneční
soubor Setas ze Sence a folklorní soubor Oblík z družebního města Hanušovce nad
Topľou ze Slovenska, 13.00
hodin krojovaný průvod městem, 14.30 hodin tradiční hodový program pod májou
s právem; Česká beseda, předávání věnce, Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění, hraje: Bítešská kapela a Veselá
sedma, 15.00 hodin středověké ležení společnosti historického šermu TAS za Starou
poštou na horní straně Masarykova nám. 88, 15.30 hodin
Cimbálová muzika Jaroslava
Čecha ve sklípku „Na pětce“,
16.00 hodin losování hodové
tomboly pod májou.
Středa 15. září: 17.00 hodin
Kácení máje, 19.00 hodin Hodové dozvuky ve sklípku „Na
pětce“ s kapelou Song.

Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do 20. září. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla:
Navštivte Humpolec, rodiště Aleše
Hrdličky a v něm muzeum antropologie.
Výherci z minulého čísla L.Uhrová,
Třebíč, E. Bártlová, Havlíčkův Brod
a J. Kavalec, Mohelno získali vizitkovník, klíčenku a šňůrku na krk na
připnutí klíčů či mobilního telefonu.

Nezapomeňte!
Do 15. září zasílejte své fotografie nejkrásnějších míst
Vysočiny na adresu redakce. Vítěz soutěže získává fotoaparát.

www.kr-vysocina.cz

SP O RT

Kraj Vysočina

Handball Help ovládnul Brod
Havlíčkův Brod • Od 18. do
22. srpna patřil Havlíčkův
Brod dalšímu ročníku humanitárního házenkářského turnaje konaného pod otevřeným nebem – Handball Help.
Ten pořádá, letos se stotisícovým příspěvkem kraje Vysočina, havlíčkobrodský házenkářský oddíl TJ Tango.
Přestože hlavní náplní akce je
sportovní klání mladých házenkářů, které probíhá přímo na havlíčkobrodském náměstí a také na
školních hřištích po celém městě,
význam akce má mnohem hlubší rozměr. Jde totiž o charitativní
turnaj, během něhož pravidelně
probíhá sbírka na pomoc handicapovaným občanům. Právě v jejich prospěch totiž organizátoři
Handball Help pořádají.
Kromě sportu je součástí Handball Helpu i kulturní program.
Letos se o něj postarali například
Martin Dejdar, Aleš Brichta, Těžkej Pokondr, Petr Muk, Natalika, Wabi Daněk, Ivan Hlas, Iveta Bartošová a další známé osob-

Letos se obří házenkářský turnaj konal pod krajskou záštitou. Radní Martina Matějková a náměstek hejtmana Miloš Vystrčil
(na snímku v pořadí zleva) hovoří s hlavním manažerem turnaje Pavlem Bekem. Foto: Luboš Pavlíček

nosti českého šoubyznysu. Od
středy bylo na všech hřištích sehráno množství zápasů, které viděly tisíce diváků. Vždyť jen cen-

trkurt na náměstí má k dispozici
i tribunu pro 1500 diváků. Bojovalo se nejen o účast v nedělním
play off, ale i o prestiž. Vše sa-

mozřejmě ve prospěch handicapovaných spoluobčanů. Celkové
výsledky byly známy až po uzávěrce tohoto vydání novin.
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Třebíč zbrojí na první ligu
Třebíč • Hokejisté Dukly Jihlava nejsou jedinými, kdo se
v těchto dnech pečlivě chystají na novou sezónu. V tvrdé přípravě jsou také prvoligoví hráči Horácké Slavie Třebíč.
Po letních peripetiích se sháněním hlavního trenéra už mají v Třebíči klid na přípravu.
Začátek přípravy na ledě však
ovlivnil nečekaný odchod kouče Jaroslava Lišky do Českých
Budějovic. Těsně před návratem hráčů z dovolené tak muselo vedení klubu řešit tuto
komplikaci a tým dokonce pár
dní vedl pouze asistent Kupec.
Po řadě jednání se nakonec stal
novým hlavním koučem Třebíče Kamil Konečný, v minulé
sezóně asistent trenéra v extraligové Spartě Praha. „Pan Konečný je zkušený trenér a věří-

me, že naváže na úspěšnou práci odcházejícího pana Lišky,“
uvedl k jeho příchodu ředitel
SK HS Karel Čapek.
V Třebíči zkoušejí před startem sezóny nové posily. Tou
poslední byl útočník Dukly Jihlava Marek Cmunt, který poprvé za Horáckou Slavii nastoupil proti „své“ Dukle. „Uvidíme, ještě ho vyzkoušíme v dalším zápase,“ okomentoval jeho výkon trenér Kamil Konečný. Kromě Cmunta zkouší
ve Slavii také zlínského útočníka Martina Čecha a budějovické obránce Kamila Černého
a Vojtěcha Svačinu. O definitivním sloužení kádru ale ještě
není rozhodnuto. „Jednáme, je
to vše hodně složité,“ uvedl na
internetových stránkách klubu
ředitel Čapek.

Dosavadní výsledky Třebíče v přípravě: H. Brod – Třebíč 2:1,
H. Králové – Třebíč 4:4, Třebíč – Č. Budějovice 2:3, Třebíč –
J. Hradec 4:2, Č. Budějovice – Třebíč 4:2, Třebíč – Jihlava 1:2,
Olomouc – Třebíč 1:4.
Další přípravné zápasy: 31. 8. Třebíč – Olomouc, 3. 9. Jihlava – Třebíč.

Závod Rovner Vysočina vyhrál Petr Benčík
Žďár nad Sázavou • Na startovní listině 8. ročníku cyklistického
závodu se od 5. do 8. srpna objevilo celkem 125 jmen závodníků původem z České republiky,
Slovenska, Německa, Rakouska
ale i z exotického Kataru. Záštitu nad závodem převzal kraj Vysočina.
Startovní pole čekaly od čtvrtka co neděle celkem čtyři etapy
a úvodní prolog na havlíčkobrodském obchvatu. Po celkem 41 ki-

lometrech se v nedělním cíli ve
Žďáru nad Sázavou z výhry radoval Petr Benčík ze stáje eD´systém ZVVZ.
První etapa zavedla startovní pole, stejně jako úvodní prolog, do Havlíčkova Brodu. Měřila 135 kilometrů a nejrychlejšího času na ní dosáhl pozdější vítěz Petr Benčík. Ten si právě zde vytvořil náskok, který mu
zajistil celkové prvenství. Do cíle
dojel o 32 sekund dříve než dru-

hý Purmenský ze stáje MTB Česká spořitelna. Benčík už sice žádnou další etapu nevyhrál, přesto
v neděli stál na nejvyšším stupni
se sedmisekundovým náskokem
před stájovým kolegou Františkem Trkalem.
V sobotu se jely dvě etapy
v okolí Žďáru nad Sázavou. Dopolední 97,5 km dlouhou vyhrál
Michal Kesl z Dukly Praha před
Němcem Manuelem Lederem,
odpolední osmnáctikilometrová

časovka jednotlivců patřila Michalu Hrazdírovi z Dukly Brno.
Závěrečná nedělní královská
etapa měřila 162 km a na celkovém pořadí už toho příliš nezmě-

nila. Benčík si ohlídal prvenství,
stejně jako František Trkal vítězství v bodovací soutěži. „ Letošní
ročník je z pohledu historie průlomový, a to především z důvodu

prodloužení celého závodu o jeden den a také zavítání do Havlíčkova Brodu,“ vyzdvihl přínos
letošního Rovneru jeho ředitel
Milan Plocek.

Celkové výsledky cyklistického závodu Rovner Vysočina 2004
Jednotlivci: 1. Petr Benčík (eD´systém ZVVZ)
3:18,08; 2. František Trkal (eD´systém ZVVZ)
+ 7 sekund; 3. Michal Hrazdíra (Dukla Brno) +
13; 4. Jaromír Purmenský (MTB Česká spořitel-

na) + 1:31; 5. Tomáš Bucháček (Favorit Brno A)
+ 2:21.
Soutěž družstev: 1. CK Brno (32:01,17); 2. Team
Winfix – SRN (+4:50); 3. Dukla Praha (+5:01)

Dukla Jihlava už ladí formu na extraligu
Soutěž je o týden odložena kvůli tragické nehodě Ivana Hlinky ■ Jihlava nastupuje 17. září proti Litvínovu, posíleného o Roberta Reichla
Jihlava • Velmi těžký úkol
mají před sebou hokejisté
Dukly Jihlava. Z pozice nováčka extraligové soutěže
musejí v nadcházejícím ročníku soutěže obhájit svou
elitní příslušnost.
Jejich úkol je o to těžší, že do
nejvyšší soutěže postoupili právě
v sezóně, kdy se očekává stávka
v NHL a drtivou většinu extraligových klubů posílí čeští a slovenští hráči ze zámoří. „Jednáme
s Jihlavou o přípravném angažmá mého klienta Pavla Brendla,“
oznámil nedávno na www.hokej.cz agent českého útočníka
Caroliny Jaromír Henyš. Kromě Brendla by Duklu mohl posílit také obránce Michal Rozsíval z Pittsburghu. „S oběma jednáme. Ovšem podle mne stávka
v NHL nebude,“ připustil na internetových stránkách Dukly jednatel jihlavského klubu Ivan Padělek.
Extraliga měla odstartovat
už 10. září a Jihlava do ní měla vstoupit domácím zápasem
se Slavií Praha. Vše je ale jinak. Soutěž začne o týden později – 17. září, a to 3. kolem, v němž Jihlava přivítá Litvínov, posí-

Vystřihněte si
Program Dukly Jihlava v extralize
3. a 29. kolo (17. 9. a 5. 12.):
4. a 30. kolo (19. 9. a 7. 12.):
5. a 31. kolo (21. 9. a 10. 12.):
6. a 32. kolo (24. 9. a 12. 12.):
7. a 33. kolo (26. 9. a 26. 12.):
1. a 27. kolo (28. 9. a 30. 11.):
8. a 34. kolo (1. 10. a 28. 12.):
9. a 35. kolo (3. 10. a 30. 12.):
10. a 36. kolo (5. 10. a 2. 1.):
11. a 37. kolo (8. 10. a 4. 1.):
12. a 38. kolo (10. 10. a 7. 1.):
13. a 39. kolo (15. 10. a 9. 1.):

Dukla Jihlava má zatím v přípravě střídavé úspěchy. Domácí zápas se Vsetínem skončil remízou 2:2. Foto: Luboš Pavlíček

lený o útočníka Roberta Reichla,
který ukončil angažmá v Torontu. „Na tento den bylo stanoveno
třetí kolo. To zůstane v platnosti, soutěž bude pokračovat podle plánu. První kolo oddíly sehra-

Dosavadní výsledky Dukly Jihlava v přípravě
Jihlava – Znojmo 4:3, Jihlava – Liberec 0:6, Jihlava – Pardubice 2:4, Jihlava – Vsetín 2:2, Nitra – Jihlava 4:2, Košice – Jihlava 1:2, Topolčany – Jihlava 3:4, Třebíč – Jihlava 1:2, Znojmo –
Jihlava 5:2.

Zbývá sehrát
31. 8. České Budějovice – Jihlava, 3. 9. Jihlava – Třebíč, 7. 9. Vsetín – Jihlava, 10. 9. Jihlava – Třinec.

jí 28. září, kdy mělo být původně
volné úterý. Totéž platí pro druhé kolo, které jsme přesunuli na
úterý 26. října,“ komentuje ředitel Asociace profesionálních klubů Stanislav Šulc.
Odložení extraligy o týden je
reakcí na tragickou nehodu reprezentačního trenéra Ivana
Hlinky, který měl vést český tým
na Světovém poháru. Jeho místo
narychlo zaujal Vladimír Růžička, jinak kouč a generální manažer Slavie Praha. Ten by tak kvůli světovému poháru nemohl být
na začátku soutěže k dispozici
svému klubu.
Jihlava si zatím v přípravě ve-

de rozdílně. Na svém kontě měla v době uzávěrky tohoto vydání
novin čtyři výhry, jednu remízu
a čtyři porážky. „Bohužel v některých zápasech naši hráči jako
by nevěděli, že by toho měli na
ledě dokázat mnohem víc,“ stěžuje si trenér Petr Fiala. Hráčské
změny v mužstvu však už čekat
nemůže. „Kádr pro začátek soutěže je prakticky hotov. Ještě pošleme některé hráče na hostování
do nižších soutěží, nikdo nový by
ale už přijít neměl,“ doplnil jednatel klubu Ivan Padělek. Poslední posilou Dukly se tak stal útočník Karel Mošovský, který se do
Čech vrátil ze zámoří.

14. a 40. kolo (17. 10. a 18. 1.):
15. a 41. kolo (19. 10. a 20. 1.):
16. a 42. kolo (22. 10. a 25. 1.):
17. a 43. kolo (24. 10. a 28. 1.):
2. a 28. kolo (26. 10. a 3. 12.):
18. a 44. kolo (29. 10. a 30. 1.):
19. a 45. kolo (31. 10. a 4. 2.):
20. a 46. kolo (2. 11. a 6. 2.):
21. a 47. kolo (5. 11. a 15. 2.):
22. a 48. kolo (16. 11. a 18. 2.):
23. a 49. kolo (19. 11. a 20. 2.):
24. a 50. kolo (21. 11. a 25. 2.):
25. a 51. kolo (26. 11. a 27. 2.):
26. a 52. kolo (28. 11. a 1. 3.):

HC Dukla Jihlava – HC Chemopetrol
Litvínov
HC Bílí Tygři Liberec – HC Dukla Jihlava
HC Dukla Jihlava – HC Lasselsberger
Plzeň
HC Vítkovice – HC Dukla Jihlava
HC Dukla Jihlava – HC Hamé Zlín
HC Dukla Jihlava – HC Slavia Praha
HC Moeller Pardubice – HC Dukla Jihlava
HC Dukla Jihlava – HC Sparta Praha
HC Dukla Jihlava – HC Energie Karlovy
Vary
HC JME Znojemští Orli – HC Dukla Jihlava
HC Dukla Jihlava – HC Oceláři Třinec
HC Vsetínská hokejová, a. s. – HC Dukla
Jihlava
HC Slavia Praha – HC Dukla Jihlava
HC Dukla Jihlava – HC Rabat Kladno
HC Chemopetrol Litvínov – HC Dukla
Jihlava
HC Dukla Jihlava – HC Bílí Tygři Liberec
HC Rabat Kladno – HC Dukla Jihlava
HC Lasselsberger Plzeň – HC Dukla Jihlava
HC Dukla Jihlava – HC Vítkovice
HC Hamé Zlín – HC Dukla Jihlava
HC Dukla Jihlava – HC Moeller Pardubice
HC Dukla Jihlava – HC Sparta Praha
HC Energie Karlovy Vary – HC Dukla
Jihlava
HC Dukla Jihlava – HC JME Znojemští
Orli
HC Oceláři Třinec – HC Dukla Jihlava
HC Dukla Jihlava – HC Vsetínská hokejová, a. s.
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