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STALO SE

Jak do školy

Voda opadla

Ústa z kamene

Kdy jsou na Vysočině
prázdniny, kolik dětí
půjde do prvních tříd?
Užitečné informace
k vystřižení.
strana 3

Vydatné deště na začátku srpna se v našem
kraji naštěstí obešly bez
větších škod na majetku.

Národní památník
odposlechu v Lipnici
se rozrostl o kamenný
reliéf nazvaný Ústa
pravdy.
strana 7
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Internet se stává dostupnějším
Rychle, zdarma a pohodlně ■ Ve městech jsou přípojné body bezdrátové sítě, na venkově informační kiosky

Vysočina (pp) • Unikátní nabídku
bezplatného internetu pro občany,
podnikatele i turisty na dovolené nabízí
několik měst na Vysočině.

PAVLOV MÁ VĚTRNÍKY
Pavlov (kid) • Celková výška 150
metrů, sloup o výšce sto pět metrů a váze přes 230 tun, průměr rotoru asi 90 metrů, jeho váha více
než 36 tun. To jsou rozměry dvou
větrných elektráren, které od srpna pracují v Pavlově na Jihlavsku. Na Vysočině jde o první taková velká díla, podle údajů od dodavatele jsou největší v republice.
Ještě letos mají v Pavlově vyrůst
další dvě elektrárny, tentokrát ale
zhruba poloviční. Za výstavbou
stojí soukromý investor.

V centru Moravských Budějovic,
Stonařova, Želetavy, Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Přibyslavi, Žďáru nad Sázavou, Nového Města na
Moravě nebo Bystřice nad Pernštejnem stačí uživateli zapnout
počítač, vyplnit dotazník a pak celou hodinu využívat bezdrátové sítě ROWANet-Free.
K připojení lze využít vlastní mobilní zařízení (notebook,
PDA, telefon), které umožňuje
pracovat s bezdrátovou sítí. Postup a podmínky připojení, stejně jako seznam míst, kde je možné se na ROWANet-Free připojit,
jsou na www.rowanet.cz v sekci
WiFi zdarma. „ROWANet-Free je
k dispozici 24 hodin denně, sedm

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Ať je to jak chce, každého z nás se nějakým způsobem dotýká stav našich silnic. Užíváme je nejen jako řidiči, doprava je důležitá i třeba pro
každodenní zásobování potravinami či cestování našich dětí do školy.
Na stav silnic se pečlivě dívají investoři a všímají si jej i turisté. Zkrátka – bez kvalitních silnic může být všechno ostatní pozlacené, ale jakoby to neexistovalo.
Všichni u nás v kraji víme, v jakém stavu nám silnice předal stát. Proto
se společně snažíme co nejrychleji dosáhnout nápravy. Kraj ani zdaleka
nemá takové příjmy ze státní kasy, jaké by potřeboval, přesto se rychle
objevují opravované úseky a dokonce i nové silnice, obchvaty a mosty.
A s nimi přichází uzavírky, objížďky a dopravní omezení. Navíc se objevují tehdy, kdy nejvíc jezdíme – v létě. To je jasné, v zimě může silnici
opravovat jen obyvatel Kocourkova a ne Vysočiny.
Řidiči často na uzavírky a objížďky žehrají. Přesto ale v duchu věřím, že
je to jen tak naoko, protože nám všem trocha nepohodlí za opravenou,
či dokonce novou silnici stojí.
Už od podzimu a hlavně od jara příštího roku budeme mít další důvod
k tomu, abychom si zabrblali. Kraj si na rozsáhlé opravy silnic půjčil velké peníze od Evropské investiční
banky, přidal k nim
podobný balík ze svého rozpočtu a ještě počítá
s tím, že na silnice věnuje většinu peněz, které získá z fondů Evropské unie.
To znamená, že
se uzavírek, dopravních omezení a objížděk objeví několikanásobně více, než
tomu bylo dosud.
Prosím všechny řidiče o trpělivost. Znám osobně hodně lidí, kteří se kolem dopravních staveb Vysočiny pohybují a vím, že to jsou
profesionálové, kteří
svoji práci umí a nikdy nám řidičům nedělají nic naschvál.
Naopak. Snaží se,
aby byla práce tak
rychlá, čistá a kvalitní, jak to jen jde. A to
velké opravování zúročíme budoucí bezpečnou a pohodlnou
jízdou.
Václav Kodet
radní kraje
Vysočina

dní v týdnu. Chápeme ji jako veřejnou službu občanům. Vzhledem k tomu, že se projekt páteřní sítě veřejné správy v připojených městech setkal s obrovským
zájmem, uvažujeme o druhé etapě budování jeřabinové ROWANet sítě, která pokryje další velká
města na Vysočině, včetně zpřístupnění veřejného internetu,“ řekl krajský radní pro informatiku
Jaroslav Hulák (KDU-ČSL). Nová služba je součástí projektu kraje Vysočina a spolufinancovaná
z peněz Evropské unie.
Také turisté mají na Vysočině přístup k internetu opravdu usnadněný. Například Novoměstsko pokrývá síť kiosků s bezplatným internetem. Zřídila ji novoměstská radnice s přispěním evropských peněz a v krátké době se kiosky na Novoměstsku staly doslova další turistickou atrakcí.
Na snímku krajský radní pro informatiku Jaroslav Hulák u takového místa ve vesnické památkové zóně v obci Krátká. Foto: Luboš Pavlíček

Hejtman ocenil policisty – zachránce
Jihlava/Pelhřimov (jak) • Hejtman Miloš Vystrčil
(ODS) přijal společně s náměstkem Pavlem
Hájkem (ODS) policisty, které ocenil za pohotovou
záchranu života občana Počátek na Pelhřimovsku.

Náměstek hejtmana Pavel Hájek, Karel Holzbauer, hejtman Miloš Vystrčil
a David Szczyrba v přátelském hovoru. Foto: archiv kraje

Třiatřicetiletý David Szczyrba a osmadvacetiletý Karel Holzbauer zachránili na konci července muže, který zkolaboval
u autobusového nádraží v Počátkách. Policisté ihned kontaktovali záchrannou službu a začali
se srdeční masáží a umělým dýcháním. Posádka záchranné služby potvrdila, že zásah policistů
byl pro záchranu muže klíčový.

Hejtman Vysočiny přijal oba policisty v přítomnosti zástupce ředitele OŘ PČR Pelhřimov Vladislava Vondráka, který vyzdvihl
význam zásahu policistů pro zvýšení prestiže jejich profese: „Vážíme si pohotovosti našich lidí
i našeho přijetí zde na hejtmanství, protože to není časté. Veřejností je spíše vnímána jen represivní nepopulární role policie.“

Většinu obilí poškodil srpnový déšť
Vysočina (kid) • Zemědělci očekávají velké ztráty.
Prakticky všechno obilí v našem kraji je kvůli
nezvyklému průběhu léta poškozené. Měsíčníku
Kraj Vysočina to řekla ředitelka Okresní agrární
komory v Havlíčkově Brodě Marie Brodinová.
Krátce před zahájením žní, tedy začátkem srpna, nebylo obilí
ani řepka zralé. Začalo silně pršet
a mokré obilí vyklíčilo v klasech.
„Po týdnu dešťů už můžeme říci,
že obilí nemá potravinářskou kvalitu,“ řekla lakonicky Brodinová.
Do poloviny měsíce pak zemědělci na pole prakticky nemohli
vyjet. Přesto se snažili zachránit,
co se dá, sklízeli obilí vlhké a za
zvýšených nákladů je dosušovali. „Všechny plochy nesklizené
do dešťů jsou ale z téměř 98 procent poškozené. Výnosy tak bunoviny jsou součástí projektu

dou o 40 procent nižší,“ vypočítala Marie Brodinová. Dalším problémem je i to, že poškozené obilí
napadají i plísně a polehlé porosty jdou špatně sklízet.
Zemědělci teď mohou pouze sčítat ztráty. Nesklidí ani polovinu
toho, s čím počítali a navíc v téměř neprodejné kvalitě. Kvůli dosušování, zvýšeným cenám nafty a elektřiny a dalším nákladům
musí do sklizně investovat daleko větší peníze. Pokud chtějí obilí využít alespoň ke krmení, musí je chemicky ošetřit, a to zname-

V jižní části kraje začaly žně už v červenci. Sklizeň v okolí Dukovan.
Foto: Luboš Pavlíček

ná zase peníze. „Každým dnem
se situace navíc ještě zhoršuje. Je
pravděpodobné, že některé farmy
takovou ztrátu ponesou na hranici existenční únosnosti. Nemys-

www.ceskydomov.cz

lím si, že by měl být nedostatek
obilných potravin, ale dopad bude nejkrutější právě na zemědělce,“ shrnula v polovině srpna pro
náš list Marie Brodinová.

Z R A DY A ZASTU PITE L STVA
Informace o EU najdou lidé
pohodlně na jednom místě
Jihlava (kid) • Cestování, práce v EU, získání peněz z evropských fondů a další užitečné informace najdou obyvatelé Vysočiny na jednom místě.
Už 4. září
zahajuje provoz Eurocentrum v Jihlavě. Vzniklo ve spolupráci Úřadu vlády, krajského úřadu a Muzea Vysočiny v prostorách Muzea Vysočiny v Jihlavě.
Slavnostní otevření Eurocentra
doprovodí vernisáž výstavy České evropanství, která bude v Muzeu Vysočiny na Masarykově náměstí přístupná až do 24. září.
Kromě vyhledávání a posky-

tování informací o EU nabídne jihlavské Eurocentrum také
množství propagačních materiálů, odbornou knihovnu a bezplatné připojení
na internetové zdroje
o unii.
Centrum
v Jihlavě vzniká jako šesté v pořadí, dosud taková místa zprovoznili v Praze, Karlových Varech,
Brně, Hradci Králové a Ostravě.
Ve všech krajích budou tato místa
otevřena do konce roku.
V rámci otevření Eurocentra podepíše kraj Vysočina partnerskou
smlouvu s italským regionem
Friuli Venezia Giulia.

Od Jihlavy do Třebíče
lidé pojedou bezpečněji
Jihlava (kid) • Práce na silnici
z Jihlavy do Příseky skončí s posledním listopadem. Tou dobou
bude také opravená silnice v Rančířově, přes který nyní vede náročná objížďka.
Opravy tohoto úseku silnice 405
patří k náročným silničním stavbám Vysočiny. Je to totiž největší taková investice, do jaké se kraj
pustil. Přijde na bezmála 150 milionů korun a je zčásti hrazena
z Evropské unie. „Jde o součást
plánovaného rozšíření a narovnání přímé propojky mezi dvěma
největšími městy kraje – Jihlavou
a Třebíčí,“ řekl náměstek hejtmana Václav Kodet (KDU-ČSL).

V těchto dnech dělníci odstranili
prakticky celou starou silnici na
prvních stech metrech a v pověstném zářezu přes Kolibl odtěžili
odstřelený kámen. Do kopce totiž
povede stoupací pruh tak, aby zde
bylo možné bezpečně předjíždět
s nákladními auty. Původně projektovaný most nahradí ocelová
konstrukce.
Po dokončení všech prací by
měl nebezpečný úsek frekventovaného tahu na Třebíč prakticky zmizet. Nahradí jej široká silnice s pohodlným výhledem. Řidiči budou také moci pomalu jedoucí kamiony předjet ve dvou
pruzích.

Dotace pomůže obcím ochránit
například majetek knihoven
Vysočina (kid) • Dotace na
ochranu obecního majetku, kterou pro obce již třetím rok připravuje kraj, se letos setkala s nebývalým ohlasem. Letos se o ni přihlásilo 49 obecních úřadů a celkem žádají o 1,2 milionu korun.
Krajská rada tuto dotaci opět do-

Kraj Vysočina
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Na Vysočinu se turisté rádi vrací
Průzkum shromáždil všechna přání a potřeby návštěvníků, kteří přijíždějí do našeho kraje
Vysočina (kid) • Polovina návštěvníků našeho kraje
sem přijíždí jen na jeden den. V létě kempují,
v zimě bydlí v hotelích a penzionech, většina
z nich ale vyhledává ubytování u příbuzných
a známých. Na Vysočině tráví čas převážně
poznávací turistikou, cyklistickými výlety a pěšími
túrami. Vyplynulo to z celoročního monitoringu
návštěvníků turistických regionů České republiky.
Monitoring měl za cíl zmapovat důvody návštěvy, aktivity,
spokojenost a řadu dalších kritérií. Probíhal ve dvou etapách,
letní a zimní a zadávala jej Česká centrála cestovního ruchu ve
spolupráci s kraji. Jeho výsledky
pomohou regionům lépe nabízet
turistické produkty a vyjít vstříc
potřebám návštěvníků. Na Vysočině na otázky odpovídalo v létě
téměř 1900 a v zimě 1700 oslovených turistů.
Na jednodenní návštěvu bez
noclehu přijelo v létě do našeho
kraje 40 procent turistů, v zimě
bezmála polovina. Téměř tři čtvrtiny lidí sem přijely autem. „To je
například jasná odpověď na záhadu, kdy statistiky vykazují v našem kraji mnohem nižší návštěvnost, než je skutečný stav. Lidé
zkrátka využívají možnost zajet
si k nám pohodlně po dálnici D1
z větších měst na jednodenní výlet. Statistiky ale zachytí jen turisty, kteří se v kraji ubytují,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro
regionální rozvoj Marie Černá
(SNK ED).
Třetina lidí, kteří náš region navštívili, se k nám opakovaně vra-

cí. Vysočinu více než třikrát navštívilo 28 procent lidí v létě a 37
procent v zimě. „To svědčí o tom,
že náš kraj se lidem líbí a má jim
co nabídnout,“ komentovala tato čísla Černá. Její slova dokládá
i velmi vysoké hodnocení úrovně
služeb, čistoty a pořádku a přívětivosti místních lidí (v průměru
tři čtvrtiny dotázaných ve všech
kategoriích).
Turisté se na Vysočině věnují zejména poznávání, tedy památkám a muzeím, vyhledávaná je pěší turistika, cykloturistika
a lyže. Cizinci také uváděli jako
důvod své návštěvy církevní turistiku. Ze zahraničí k nám nejvíce jezdí sousedé Slováci, také
Němci, Rakušané a Holanďané.
Posledně jmenovaní na Vysočinu ale ve větší míře zavítali v létě, v zimě je naopak nahradili Poláci. Návštěvníky z ciziny přitom
v létě nejvíce zaujala města Pelhřimov, Telč, Nové Město na Moravě, v zimě Třebíč. Je zajímavé,
že v Telči se v zimě cizinců pohybovalo jen pět procent.
Turisté se o našem kraji nejvíce dozvídají z internetu (přes 60
procent), kombinují jej s propa-

Typický obrázek. Do netradičního muzea postřižinského pivovaru v Dalešicích přijeli turisté na kolech. Foto: Luboš Pavlíček

gačními materiály (v zimě 60,
v létě dokonce 71 procent), s informacemi od známých a příbuzných a z turistických infocenter
(zhruba 60 procent).
„Po dokončení celoročního průzkumu máme k dispozici poměrně přesný obrázek o tom, co naši

návštěvníci potřebují, chtějí a co
jim může pomoci. Je tedy důležité, aby tyto cenné informace nezapadly a uměli je využít nejen
naši pracovníci z kraje, ale všichni, kdo se v oblasti cestovního ruchu pohybují,“ uzavřela Marie
Černá.

Školy umí dobře pracovat s počítači

poručila zastupitelstvu ke schválení s tím, aby zastupitelé také navýšili celkovou částku. Původně rok 2005
byl totiž připravený rovný milion. Obce si na příspěvek už zvyk- průměr ČR
ly. Používají jej převážně na elek- Vysočina
tronické zabezpečení radnic, škol,
¥¦
hasičských zbrojnic a knihoven.

počet počítačů na
100 žáků

počet počítačů připo- počet počítačů s rychjených k internetu na lým připojením k in100 žáků
ternetu na 100 žáků
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Hejtman vyráběl elektřinu
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Vysočina (kid) • Školy v našem
kraji jsou nejlépe vybaveny počítači a připojením k internetu v porovnání s celou republikou. Vyplynulo to z aktuálního hodnocení ministerstva školství.
„K tomuto úspěchu přispěly svým dílem samy školy počty
a úspěšností podaných projektů.
Přispěli také zřizovatelé, tedy obce a kraj, pochopením možností
a významu výpočetní techniky při
vzdělávání mladé generace,“ říká
krajská radní pro školství Martina Matějková (ODS). Hodnocení provádělo ministerstvo školství
v rámci programu Státní informační politika ve vzdělávání. Ten-

to program poskytuje školám peníze na jednotlivé projekty, které
se vybavení učeben počítači a internetem týkají. „Školy z Vysočiny získaly letos v rámci tohoto
programu už úctyhodných 56 milionů korun,“ ilustruje Matějková.
Kraj rozvoj moderní elektronické
komunikace na svém území podporuje masivně. Školy jsou proto zvyklé s výpočetní technikou
běžné pracovat. K takové podpoře patří například krajský projekt
vysokorychlostní sítě ROWANET
či opakované granty kraje v rámci
Fondu Vysočiny na podporu vybavení obecních úřadů výpočetní
technikou.

Blíží se svátek strakatého skotu
Radešínská Svratka (jok, kid) • Přehlídka
nejlepších zvířat, chovatelské semináře, atraktivní
doprovodný program pro návštěvníky se soutěžemi
a zábavou. To je osmý ročník tradiční výstavy Den
českého strakatého skotu v Radešínské Svratce,
který bude už 7. září.
Kraj Vysočina je spoluorganizátorem akce a na slavnostní zahájení přijede hejtman Miloš Vystrčil (ODS) a krajský radní pro zemědělství Ivo Rohovský (ODS).

Program:

Náměšť nad Oslavou (jak) •
Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) odjel na rotopedu
charitativní minutku. Svým výkonem vydělal pro stacionáře
Úsměv a Domovinka v Třebíči
nebo Centru denních služeb v Brně přes 200.000 korun. V takové
netradiční disciplíně šlo o mimo-

řádný výkon. Nadace ČEZ peníze přidělovala na základě toho,
jakou energii jednotliví účastníci
dobročinné akce skutečně vyprodukovali. Účelem akce tak bylo
nejen získat peníze pro potřebné,
ale také názorně ukázat lidem sílu potřebnou pro výrobu elektřiny. Foto: archiv kraje



9.15 zahájení výstavy
9.45 EURO šampionát jalovic
10.20 předvádění zvířat
12.45 finále soutěže krav
13.30 Manitou cup o pohár
Moreau Agri
14.45 vyhodnocení doprovodných soutěží
od 15.00 volný program

„Málo se ví o tom, že Vysočina
je doslova velmocí mezi regiony,
co se týká množství a kvality zde
chovaného skotu. Na výstavě se
o tom lze snadno přesvědčit,“ slíbil v této souvislosti Rohovský.
Hlavní částí výstavy je samozřejmě předvedení a posuzování
nejlepších zvířat z chovů. Letos
má klání mezinárodní charakter,
přijedou chovatelé i z Rakouska, Slovenska a Německa, aby
se utkali v Evropském šampionátu o nejlepší jalovici – EURO heifers CUP.
Pro zemědělské odborníky bude
novinkou například první ročník
Manitou CUP o putovní pohár
Moreau Agri – soutěž v ovládání víceúčelových manipulátorů.

www.kr-vysocina.cz

Ivo Rohovský patří k pravidelným návštěvníkům výstavy. Foto: archiv

Počtvrté se také sejdou specialisté-šlechtitelé v rámci IV. ročníku
odborného semináře, který i letos
bude zaměřen na aktuální problematiku šlechtění kombinovaného
skotu v Evropě.
V dalších expozicích mohou lidé vidět také ovce, kozy, prasata
či pštrosy.
Doprovodný program je připra-

ven i pro laické diváky a také pro
nejmenší návštěvníky. Celý den
budou soutěže v odhadu hmotnosti krávy a telete, návštěvníci
si budou moci vyzkoušet rodeo
na elektrickém býkovi nebo třeba
zkusit otevřít láhev piva pomocí
manipulátoru Manitou. Chybět
nebudou ani speciality z hovězího masa a výrobky z mléka.
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KALENDÁŘ MĚSÍCE BIOPOTRAVIN:
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ INFORMAČNÍCH CENTER
V KRAJI VYSOČINA
30. srpen
Náměšť nad Oslavou, areál firmy Habitat, 10.00
1. září
Jihlava, Natural Centrum, Náměstí Svobody, 9.00
SOUTĚŽE PRO DĚTI V NATURAL CENTRU V JIHLAVĚ
14. září
Malování na dvorku, pro děti bez věkové kategorie, 16.00
4. – 8. září
Poznávání obilovin, pro děti ve věku 7–14 let
11. – 15. září
Třídění odpadů, pro děti ve věku 7–14 let
18. – 22. září
Malování pro nejmenší, pro děti ve věku 2–6 let
celé září
Fotografická soutěž, pro všechny s tématikou biopotraviny, příroda, ekologie, zdravá výživa a podobně.
OCHUTNÁVKY BIOPOTRAVIN V NATURAL CENTRU V JIHLAVĚ
1. – 10. září
Bio osvěžení, ovocné a zeleninové nápoje, vína, kombucha, mléko, čaje,
obilné nápoje.
11. – 17. září
Bio snídaně, vše z cereálií, marmelády, pečivo, máslo, jogurty, oříškové
a čokoládové/karobové pomazánky, med.
18. – 24. září
Bio čerstvé a zdravé, ovoce a zelenina, paštiky/pomazánky, jogurty, tofu,
výrobky z kozího mléka a další čerstvé produkty.
25. září – 1. říjen
Bio mlsání, sušené ovoce, oříšky, oplatky, čokolády, sladké pomazánky,műsli tyčinky.
DEN BIOPOTRAVIN A EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V HUMPOLCI
15. září
přednášky, diskuse, ochutnávka a porovnání bio a konvenčních potravin,
soutěže žáků o ceny a ukázka činnosti kroužku starých řemesel, prohlídka botanické zahrady, návštěva školního statku a ekologické farmy, včetně prohlídky chovu lam a mongolských ovcí, SOŠ Humpolec, 10.00
FESTIVAL ZDRAVÍ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
21. září
prezentace výrobků místních a okolních firem, čajovna, míchané nápoje,
ochutnívky biopotravin, měření krevního tlaku, přednášky o zdravém životním stylu, Jupiter club, Náměstí, celý den
BIO ZEMĚDĚLSKÝ DEN NA SASOVĚ
23. září
Den otevřených dveří, prohlídka biofarmy s výkladem farmáře Josefa
Sklenáře, 9.00–12.00
Jezdecké závody, soutěže, ochutnávka biopotravin, občerstvení a další
program na kolbišti v areálu biofarmy, 12.00–17.00
DEN OTEVŘENÝCH VRAT V RATIBOŘICÍCH
23. září
ochutnávka výrobků v zahradě farmy, prohlídka zvířat, stájí a hospodářství, možnost nákupu výrobků, Biofarma rodiny Dobrovolných, Dvůr Ratibořice, 14.00
BIOJARMARK V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU
30. září
ochutnávka biopotravin, prezentace farem Vysočiny, kosmetika, soutěže
pro děti, ukázky původních řemesel, areál firmy Habitat, 9.00

V září kraj prožije měsíc biopotravin
Velké ekologické farmy předvedou svůj provoz, představí se i výrobci zdravého jídla
Vysočina (kid) • Už
podruhé bude září
v našem kraji ve znamení zdravého jídla.
Slavíme Měsíc biopotravin a ekologického
zemědělství.
„Loňský ročník se setkal s mimořádným ohlasem. Pochvalovali si jej nejen sami zemědělci, ale
zejména lidé, kterým biopotraviny chutnají a vyhledávají je,“ říká krajský radní pro zemědělství
Ivo Rohovský (ODS) a dodává:
„Myslím, že se nám u veřejnosti
podařilo povzbudit zájem o ekologické hospodaření.“
Letošní měsíc biopotravin bude opět ve znamení ochutnávek,
prohlídek farem a výstav. Nebudou chybět ani soutěže pro děti
a další atraktivní aktivity.

Kontaktní centra pracují dobře
Vysočina (kid) • Zařízení, která v našem kraji poskytují služby protidrogové prevence, pracují velmi kvalitně. Vyplynulo to
z výsledků návštěvy ředitele sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR
Ivo Kačaby na Vysočině.
Ivo Kačaba s krajským radním
pro sociální věci Jiřím Vondráčkem (KDU-ČSL) a pracovníky
krajského sociálního odboru postupně navštívili několik center
primární prevence, doléčovacích
zařízení a terapeutických komunit. Přímo na místě ověřovali rozsah a způsob jejich práce.
Taková návštěva má mimořádnou důležitost. Vysočina má totiž na svém území zařízení, která poskytují všechny stupně prevence a léčby – tedy preventivní
kontaktní a volnočasová centra,
léčebny a terapeutické komunity
a doléčovací zařízení, ve kterých
se klienti učí získat zpět běžné
životní návyky. V praxi to znamená, že kraj je v boji proti drogové závislosti a doprovodným

Jiří Vondráček s Ivo Kačabou v třebíčském centru prevence Klub Zámek.
Foto: Milan Krčmář.

negativním jevům plně soběstačný. V poslední době ale převládá snaha posilovat, zejména finančně, protidrogovou politiku
ve velkých městech na úkor regionů. „Bylo tedy nesmírně důležité, aby se Ivo Kačaba na vlastní oči přesvědčil, že peníze, které
dáváme na protidrogovou politiku na Vysočině, jsou vynaložené
účelně a hospodárně,“ říká radní

Jiří Vondráček s tím, že sám kraj
se na financování takových služeb intenzivně podílí. Naopak
pro samotné poskytovatele služeb, tedy zařízení, bylo důležité
slyšet přímo od Ivo Kačaby, co
stát plánuje ve financování dál.
„Tedy jakým způsobem, přes jaké programy, na jakých ministerstvech a podobně,“ doplnil Vondráček.

Vznikají nová pracovní místa

BIOJARMARK VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU
6. říjen
biopotraviny, výrobky zdravé výživy, výrobky pro diabetiky, výrobky pro
les, Dům dětí a mládeže, Masarykovo náměstí, 9.00–16.00

Nová Ves (jak) • Jeden z největších investorů na Třebíčsku,
firma Mann+Hummel (CZ),
rozšíří do května výrobu. V regionu přibude 130 pracovních
míst.
V areálu firmy v Nové Vsi
u Okříšek vyroste na 8000 čtverečních metrech nová výrobní
hala. U položení základního kamene stavby byl i hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS)
a náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie Černá
(SNK ED). Foto: archiv kraje

JIHLAVSKÝ BIOJARMARK
7. říjen
bioprodukty z biofarem, přehlídka starých řemesel, divadlo, lidové písně,
Náměstí Svobody, 9.00–16.00

VYSTŘIHNĚTE SI

Nový školní rok na Vysočině v číslech
Začátek školního roku:
Konec prvního pololetí:
Konec školního roku:
Podzimní prázdniny:

pondělí 4. září 2006
středa 31. ledna 2007
pátek 29. června 2007
čtvrtek 26. října a pátek 27. října
2006
Vánoční prázdniny:
sobota 23. prosince 2006 až středa
3. ledna 2007
Pololetní prázdniny:
pátek 2.února 2007
Jarní prázdniny:
5. – 11. března 2007
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna
Do lavic základních škol na Vysočině usedne asi 49.000 žáků. Střední školy bude v následujícím školním roce v našem kraji navštěvovat 27.000 žáků a 1.400 studentů přijde do vyšších odborných škol. Předškolní vzdělávání v mateřských školách absolvuje 14.400 dětí.
Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů bude v nastávajícím školním roce připraveno 365 mateřských škol, 269 základních škol (z toho 133 úplných,
116 málotřídních a 20 speciálních), 64 středních škol (z toho 48 škol zřizovaných krajem a 16 škol jiných zřizovatelů) a 13 vyšších odborných škol. Od
1. července 2007 došlo v souladu se zákonem ke změnám názvů středních
a speciálních škol v kraji. Nové názvy škol lze najít na www.kr-vysocina.cz
v sekci školství pod názvem adresář škol a školských zařízení.
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Kraj Vysočina

INZERCE

www.kr-vysocina.cz

JAK TO VIDÍM JÁ
Názor krajské zastupitelky Jany Fischerové (ODS)
na propagaci kulturních
akcí v našem kraji.
Letošní léto jsem trávila převážně pracovně a na Vysočině. Měla jsem možnost navštívit řadu sportovních, ale i kulturních
akcí, které v našem kraji probíhaly.Vidím, že rok od roku obce
a města více pochopily, jak důležité je podporovat akce, které
se každoročně opakují. Mezi tyto akce patří například Prázdniny v Telči, kde jinde než v Telči,
Handball Help v Havlíčkově Brodě, Slavnosti jeřabin ve Žďáru
a Tančírna v Třešti, Mezinárodní
hudební festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou,
Středověké slavnosti města Třebíče, Slámování v Červené Řečici, Jazz na hradě Roštejně a řada dalších. Kromě těchto akcí
po celé léto probíhala řada výstav, sportovních turnajů, hasičské soutěže, ale i například pivní slavnosti.
Věřím tomu, že jak místní, tak
i turisté si mohli letos v létě vybrat ze široké škály programů.
Jako zastupitelka kraje a místopředsedkyně komise rady kraje
pro cestovní ruch a vnější vztahy vidím, jak je důležité, že kraj
Vysočina mnohé z těchto akcí finančně podporuje. Není to ale
pouze o finanční podpoře, ale
i o pomoci při vlastní prezentaci akcí.
Vážení čtenáři, chtěla bych vás
upozornit na to, že pro návštěvníky našeho kraje jsou odkazy na www.kr-vysocina.cz a dále odkaz Vysočinou turisticky.
Pod tímto odkazem si každý může najít například kulturní, sportovní, ale i odborné akce, které
v jednotlivých termínech v našem kraji probíhají. Je to i na
mnohých z vás, abyste svojí aktivitou přispěli sami k tomu, že
se široká veřejnost dozví o akcích v našem kraji. Tuto možnost máte zcela bezplatnou, stačí si otevřít web kraje Vysočina
a pod odkazem Akce v kraji postupně zadat co nejvíce detailů o akci, kterou sami pořádáte.
Nemáte-li přístup k internetu,
jistě Vám budou ochotni pomoci kdekoliv v informačním centru
našeho kraje.
Chci touto cestou poděkovat
všem, kteří pomáhají při organizování všech výše jmenovaných,
ale i nejmenovaných akcí. Přeji
jim,aby je energie a nadšení neopouštělo.
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Kafková Jiřina
tel.: 605 731 808,

DIGI COMPACT TV

Jiří Smrž
tel.: 605 130 838

PŘÍJEM TV SIGNÁLU V DIGITÁLNÍ

SC 60536/1

SC 60512/1

Příjem: ČT1, ČT2, Nova, Prima, všechny pozemní
vysílače včetně připravovaného digitálního vysílání.
Technické parametry: zisk 20-35 dB, rozsah kmitočtu 40-850 MHz, úhel příjmu 360°.
Výhody: vodotěsný plastový obal zaručuje dlouhodobou životnost, nahradí celý stožárový systém s
několika anténami, velké zesílení a příjem ze všech
směrů, jednoduchá a časově nenáročná montáž.
Možnost připojení až 4 televizorů.
Záruka 24 měsíců. Poštovné a balné 80,- Kč.

OBJEDNÁVKY A INFORMACE PO-NE 8.00-20.00:

774 47 44 47
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Posledním teoretickým blokem byl kurz
Personální manager s jazykovou přípravou a následnou čtyřměsíční odbornou
praxí. Zahájen byl dne 28. 4. 2006.
V této části se účastníci soustředili především na teoretické zvládnutí informací
z oblastí personálního managementu. Tato část kurzu byla rozvržena do několika tematických celků. Účastníci získávali veškeré informace týkající se manažerských funkcí, strukturálního organizování kolektivu, efektivnost práce a principy
řízení organizací. Dále byli seznámeni se
systémem organizování a vedení zaměstnanecké sféry, jako je získávání nových
pracovníků, jejich začlenění do výrobního procesu, řešení případných komplikací až po uvolňování pracovníků z podniku. Účastníci byli vzděláni jak v psychosociálních, tak i v manažerských dovednostech personalistů. Ruku v ruce
s těmito činnostmi jde i schopnost užití
informačních technologií v praxi. Účastníci prostudovali rovněž základy ekonomické a marketingové problematiky podnikové sféry.
V průběhu této fáze se též studenti věnovali intenzivnímu studiu anglického jazyka.

V Jihlavě byli vybráni dva, kterým je
poskytnuta praxe v Jihlavské pobočce
společnosti CC Systems a. s. Ostatní jsou
na praxi ve společnostech SNIP & CO reklamní společnost, spol. s r.o., KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Statutární město Jihlava, TRIALOG, spol. s r.o. a TIPA
TOUR Třebíč – pobočka Jihlava.
V Třebíči si našli dva absolventi vlastní
zaměstnání, dalším osmi byla poskytnuta
praxe ve společnostech TIPA TOUR Třebíč, Maňásek – koupelny, Outulný a.s.,
Město Náměšť nad Oslavou, Město Třebíč a Okresní soud Třebíč.
Ve Žďáru byli vybráni tři absolventi, kterým je poskytnuta praxe ve Žďárské pobočce společnosti CC Systems a. s. Ostatním byla sjednána praxe ve společnostech
PKS Žďár nad Sázavou, Městský úřad
Nové Město na Moravě, CHKO Žďár nad
Sázavou a ODAS Žďár nad Sázavou.
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• příjem a výdej zboží • řádné uložení zboží, inventury
• dobrá komunikace se zákazníky

Požadujeme:
• komunikativnost • vysoké pracovní nasazení • výuční list
• oprávnění k řízení VZV • ŘP sk. B

OBCHODNÍK

Pro obchodní centrum Jihlava
Jeho úkolem bude:
• vyhledávání partnerů uzavírání a správa smluv
a pohledávek • sjednávání zakázek • péče o zákazníky ve
svěřeném regionu

Požadujeme:
• obchodní dovednosti • středoškolské vzdělání
• znalost kancelářského software • vysoké pracovní
nasazení • ŘP sk. B
Životopis zašlete na e-mail: kariera @coleman.cz
Dotazník k dané pozici vyplňte na www.coleman.cz
Do předmětu zprávy vždy uveďte název funkce a obchodní
centrum

Šestý smysl vašeho řemesla

Projekt v grantovém schématu OP RLZ „Zdokonalujeme se Novinkou celého projektu byla praxe u zaměstnavatelů na konv profesi“ společnosti CC Systems Hodonín, financovaný Ev- krétním pracovním místě. Každému účastníku projektu se věnoropskou unií, je právě ve finále.
vala Agentura práce společnosti CC Systems a.s., která se snažila
najít pracovní praxi člověku téměř „na míru“. To znamená v oboNezaměstnaní a zájemci o zaměstnání se do něj přihlási- ru jeho dalšího vzdělávání a v místě bydliště. Praxi účastníkům
li před rokem a dnes už složili poslední závěrečné zkoušky tak poskytlo přes 40 firem a institucí v celém kraji Vysočina.
a rozcházejí se do zaměstnání.
Významnými partnery projektu, kteří zabezpečili účastníV září a říjnu 2005 probíhaly za vydatné spolupráce ÚP kům praxi během rekvalifikačního kurzu, byly PSJ holding,
v Jihlavě výběry lidí do projektu. Do projektu nakonec nastou- a.s. Jihlava, Město Žďár nad Sázavou a Městská knihovna
pilo plánovaných 75 osob z celé Vysočiny: z okresu Třebíč v Třebíči.
30 osob, z okresu Jihlava 27,
Poslední
den
z okresu Žďár
v měsíci červennad Sázavou 15
ci byl ve znamea z okresu Pelhřiní oficiálních zámov 3 osoby.
věrečných zkoušek. Dopadly na
Všichni účastnívýbornou a účastci prošli nejdříníkům po zásluve Motivačním
ze patří velká grakurzem s prvky
tulace.
Nezbýpraktických nává, než jim popřát
cviků přijímacích
mnoho úspěchů
pohovorů, skupitaké na trhu pránové komunikace. K 31. 7. 2006
ce, sebeprezentaúspěšně dokončilo
ce a jiných a pak
projekt 55 účastuž se směle vrhli
níků. Během trvána náročný počíní projektu si natačový kurz ECšlo zaměstnání 23
DL. ECDL je
osob. Po skončení
zkratka pro akreprojektu nastouditovaný a cerpilo do práce 32
tifikovaný kurz,
osob. V projektu
který poskytuje Účastnice kurzu Projektový manažer při závěrečných obhajobách v Třebíči.
se vzdělávalo 61
kursistům vzděžen, 14 mužů, 3
lání v oblasti obsluhy PC na manažerské úrovni v modulech osoby se ZPS, 30 mladých do 25 let a 2 osoby starší 50 let. Podle
Word, Excel, Windows, Internet, Outlook, PowerPoint a Ac- výsledků anonymních anket byli účastníci velmi spokojeni a vecess. Ne všichni v tomto náročném kurzu uspěli tak, jak by si směs hodnotili kvalitu výuky na výbornou. Pochvalovali si také
přáli, přesto drtivá většina obdržela certifikát na všech 7 mo- možnost praxe u zaměstnavatelů, kde si mohli teoretické znalosdulů, který platí v celé Evropské unii.
ti nabyté v učebně vyzkoušet přímo na pracovišti.

Všichni účastníci úspěšně absolvovali
celý výukový blok a konečné zkoušky završující tuto teoretickou přípravu v průběhu kurzu „Personální manažer“.
Každý uchazeč skládal závěrečnou
zkoušku v podobě písemného testu, vypracoval a přednesl svoji projekční prezentaci dle předem zadaného odborného tématu.
Všech 29 účastníků složilo závěrečnou
zkoušku úspěšně.

Na tuto první etapu vzdělávacího projektu navazuje druhá etapa, která dá šanci
dalším 60 mladým lidem na perspektivní
uplatnění. Předpokládané zahájení výuky
připadá na konec roku 2006 a bude realizováno ve stejných blocích po dobu osmi
měsíců. Zájemci z řad mladých do 25 let,
kteří jsou evidování na ÚP Jihlava, Třebíč
a Žďár nad Sázavou, se mohou informovat u svých zprostředkovatelek na ÚP nebo na telefonu 606 755 262 Marie Poulová, Jihlava, 724 992 179 Eva Horká, Třebíč a 724 992 176 Miluška Jandová, Žďár
nad Sázavou.
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Jeho úkolem bude:

Do této chvíle probíhala teoretická výuka v projektu jednotně. Zlom nastal v okamžiku, kdy si účastníci vybírali další profesní vzdělávání z nabídky rekvalifikačních kurzů. Do
Třebíče se nakonec přihlásili ti, kteří se chtěli dále vzdělávat
v kurzech Projektový manažer a Obchodní zástupce s certifikátem Marketing CIMA A. Do Jihlavy se hlásili lidé,
kteří chtěli pokračovat v kurzech Podvojné účetnictví s využitím výpočetní techniky, Personální manažer a Skladový
logistik a manipulátor. Ve Žďáru nad Sázavou zůstala skupinka lidí na kurz Podvojné účetnictví s využitím výpočetní techniky.

Projekt jako celek je hodnocen velmi dobře. V současné době
probíhají závěrečná hodnocení a dokončuje se jeho monitoring.
Jako pilotní projekt poskytl mnoho podnětných informací a zkušeností dalším a navazujícím projektům, které společnost CC
Systems a.s. Hodonín realizuje.
Bc. Michaela Dvořáková
manažerka projektu
CC Systems a.s.
VI Jihlava, Palackého 28
586 01 Jihlava
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Dalším vzdělávací aktivitou tohoto projektu byl kurz počítačové gramotnosti ECDL Start, konaný v době od 5. 4. –
27. 4. 2006. Do tohoto kurzu vstupovalo
také všech 31 účastníků a již během této
doby se jedné účastnici z Jihlavy podařilo
nalézt perspektivní pracovní pozici a další
po úspěšném dokončení kurzu ECDL.
Výuka byla rozdělena do čtyř modulů
pod taktovkou zkušeného lektora (Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer a Microsoft Outlook). Každý z modulů je nastaven tak, aby
obsáhl především ty nejdůležitější prvky
z praxe.
Hlavním cílem kurzu bylo zopakovat,
prohloubit a doplnit znalosti účastníků
v oblasti počítačové gramotnosti s možností získání evropského certifikátu ECDL Start.
Podle ohlasů účastníků je získání ECDL certifikátu (platný v celé EU) velice
přínosné, ale neméně důležitý je pro ně
i vlastní profesní rozvoj v oblasti IT.

Tel. 604 245 463

pro obchodní centrum Jihlava

Pilotní projekt „Zdokonalujeme se
v profesi“ finišuje

SC 60551/1

20. 3. 2006 byl zahájen výukový kurz
„Zvyšování osobní efektivity“. Do tohoto kurzu již vstupovalo 31 vybraných kandidátů. V Jihlavě 13, 10 v Třebíči a 8 ve
Žďáru n. S. Kvalifikovaní lektoři poskytli
účastníkům důkladně ucelené a roztříděné informace o vhodném sepsání stručného životopisu, motivačního dopisu, přípravě na přijímací pohovor a jeho zvládnutí. Dále byli seznámeni s mnoha metodami vyhledávání zaměstnání na trhu práce.
Učili se také jak zvládat stres a jiné zátěžové situace. Každá položka tohoto kurzu
byla proložena praktickým vyzkoušením
v modelové situaci pro ověření nabytých
znalostí v praxi.
Hlavním cílem kurzu bylo zvýšení motivace uchazečů dlouhodobě nezaměstnaných k aktivnímu hledání pracovního
uplatnění.
Všichni účastníci ohodnotili kurz pozitivně a největším přínosem je podle jejich
vyjádření „umění se prodat“, což znamená umět se prosadit na trhu práce.

Digicompact,
Budova ČP-4
742 35 Odry

PŮJČÍME
PŮJČÍME VÁM
VÁM
S
JAKÝMKOLIV
S JAKÝMKOLIV
PŘÍJMEM
PŘÍJMEM

SKLADNÍK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky

Jak obstát na trhu práce aneb Využití
nových možností vzdělávacích projektů
Ve dnech 13. 2. a 14. 2. 2006 byla v Jihlavě, Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou zahájena první etapa projektu OP RLZ Asistenční služby pro podporu nalezení práce,
bilanční diagnostika, stejně jako v dalších
8 okresech ČR, které jsou součástí jednoho nadregionálního vzdělávacího projektu, realizovaného pod patronací Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, firmou CC Systems a.s.
Náplní této části byla série speciálních
psychologických testů zadaných zájemcům o tento kurz. Uchazeči byli rozděleni do dvou skupin v každém z uvedených
míst, načež se každá skupina podrobila ve
vybraném termínu sérii speciálních psychologických testů.
Cílem této části kurzu bylo v každém
městě vybrat přibližně deset kandidátů,
kteří budou mít na základě vyhodnocených testů odpovídající předpoklady pro
postoupení do další etapy.
Všichni účastníci se s mírnou nervozitou zapojili do řešení odborných psychologických testů a následně se dozvěděli souhrnné informace o své osobnosti,
o svém psychickém rozpoložení a mnoha
dalších psychických vlastnostech. Účastníci měli také možnost konzultace s promovaným psychologem.

e-mail:
rasikova@consultants.cz

ÎÏÑÀÕØÕËÇÊ1ÇÎÙÃÈÕÀ

KVALITĚ NYNÍ I PRO VÁS!

- speciální splátky pro studenty, důchodce
a ženy na mateřské
- RPSN 0%
- sleva 500,- Kč při každém dalším nákupu
- nejúspěšnější metoda pro věčné
začátečníky v roce 2005
- www.ucimesejazyky.cz
- volejte zdarma 800 400 239
- při zasílání 30 denní garance vrácení peněz

tel.: 777 789 600,

SC 60493/1

- NYNÍ I NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

Inzertní manažer:

SC 60530/1

Revoluční angličtina a němčina
TAXUS Learning®

aktivní, spolehlivé obchodníky na pozici
PORADCE, MANAŽER úvěrových produktů
– od 6000 do 1 000 000 Kč.
Nabízíme: zaškolení zdarma, podporu, kariérní růst.
Volejte regionální zastoupení 777 08 33 36
www.proﬁreal.cz

Ester Rašíková
SC 51809/2
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KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA
DO VAŠICH SCHRÁNEK

SC 60550/1
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H L E D Á M E :

KRAJ VYSOČINA

Chcete pracovat v silné společnosti? Pak je to šance pro Vás.

SC 60054/1

SC 60516/1
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100 miliard korun pro
Českou republiku každý rok?
Víte, že právě tuto částku budeme mít k dispozici pro naše projekty
v letech 2007–2013?
Myslíte, že by peníze z fondů EU mohly pomoci rozvoji právě Vaší firmy,
obce, neziskové organizace, školy, ...?

Nevíte, jak na to?
Nabízíme Vám potřebné informace
v podobě bezplatného školení!

SC 60216/2

SC 60495/1

U nás se dozvíte od odborníků s mnohaletými zkušenostmi zdarma to,
za co jiní požadují nemalé sumy!
• Základy strukturální
a regionální politiky EU
Kde hledat potřebné finance?
• Projektové řízení
Jak vytvořit projekt a vyplnit
potřebné žádosti?
• Studie proveditelnosti
a analýza nákladů a přínosů
Jsou Vaše záměry realizovatelné?

Přihlašte se na:

www.partnerstvi-vysocina.cz
a staňte se i Vy člověkem, který má o EU jasno!
Kvalita kurzů je potvrzena více než třemi
stovkami spokojených absolventů.
Více informací www.partnerstvi-vysocina.cz
nebo Magdaléna Svatoňová,
tel. 564 602 549,
svatonova.m@kr-vysocina.cz

• Veřejné zakázky a veřejná
podpora
Jak na českou i evropskou
legislativu?
• Finanční kontrola a audit
Co očekávat od kontrol
a auditorů?

„Partnerství pro Vysočinu“
SROP 3.3

w w w. p a r t n e r s t v i - v yso c i n a . c z
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„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií“

Eurocentrum
Jihlava
otevřeno od 5. 9. 2006
Muzeum
Vysočiny Jihlava
Vše o Evropské unii
SC 60524/1

Partneři informování o evropských záležitostech

SC 60519/1

VYSOČ I NA – NÁŠ DOM OV

Kraj Vysočina

Studenti se budou učit první pomoc
Vysočina (hat, kid) •
Do krajského projektu První pomoc do
škol se letos nově zapojí
1897 žáků 17 středních
škol a učilišť. Výuka
první pomoci pro středoškoláky bude mít
tři vyučovací hodiny
a povedou ji odborníci
z krajské záchranné
služby.
Projekt První pomoc do škol už
na Vysočině běží tři roky. Dosud
se týkal žáků osmých tříd. Spočívá v deseti vyučovacích hodinách, ve kterých žáci získají teoretické znalosti i praktické dovednosti od pracovníků Českého
červeného kříže a učitelů a studentů Vyšší zdravotnické školy
v Jihlavě a v Třebíči. Závěrečnou
trojhodinovku pak vedou záchranáři společně s pracovníkem hasičského záchranného sboru a na
místě mají i výjezdové vozidlo
rychlé zdravotnické pomoci.
„O projekt je od začátku velký
zájem a výuky se často zúčastňu-
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Letní fotografická soutěž na
www.region-vysocina.cz
Kraj Vysočina je krajem příznivým pro oko zvídavého fotografa. Snímky pořízené náhodou nebo čistě účelově často dokumentují neopakovatelné situace a krásy přírody. Pro fotografy amatéry je na letošní prázdniny připravena fotosoutěž vyhlášená turistickým portálem www.region-vysocina.cz.
Velká letní fotografická soutěž se hraje o zajímavé ceny.
Jak na to? Na turistickém portále kraje Vysočina www.region-vysocina.cz
najdete hned na úvodní stránce odkaz „Soutěž“, kde najdete informace
a podmínky pro účast v soutěži.
Každý účastník letní fotografické soutěže může přihlásit pouze 5 fotografií
pořízených výhradně v kraji Vysočina, a to až do 15. září 2006.
Odměněna budou první tři místa. Jména výherců a vítězné fotografie budou zveřejněny v listopadovém vydání měsíčníku Kraj Vysočina.
Fotografie, které budou zaslány do soutěže, budou po jejím skončení využity s uvedením autora pro propagaci turistické nabídky kraje Vysočina
(turistický portál www.region-vysocina.cz, wwww.kr-vysocina.cz, pro výrobu tištěných materiálů kraje Vysočina, na výstavách, pro inzerci v tisku a podobně).

Výuka první pomoci je velmi názorná. Foto: archiv

jí i pedagogové. Školy tento kurz
zařazují do řádné výuky, většinou
do hodin biologie či občanské
nauky, podle rozhodnutí ředitele školy. Kvalita výuky je kontrolovaná testy, dotazníky, supervizí
lékařů záchranné služby a pracovníky krajského úřadu,“ vysvět-

lil hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). Uplynulé dva ročníky projektu První pomoc do škol
přišly kraj na 1,8 milionu korun.
Výukou prošlo 7529 účastníků ze
166 základních škol. Letos kraj
zaplatí asi 270.000 korun. Podle
dostupných informací je Vysoči-

na jediným regionem, který první pomoc systematicky ve školách
vyučuje. Příprava žáků a studentů
je stále populárnější, mezi známé
absolventy kurzu patří například
tři žáci z Kališť na Pelhřimovsku,
kteří letos na školním výletě zachránili život svému učiteli.

1. cena
– publikace
Turistický atlas Česko
(Shocart)

2. cena
– publikace Vysočina
ve fotografii ing. Vladimíra Kunce

INZERCE

Děti už musí mít od září vlastní pasy
Vysočina (ak) • Jednou ze změn, které od 1. září
čekají žadatele o nový cestovní pas, jsou kromě
vyšších cen a biometrických údajů v dokladech
také povinné pasy pro děti do pěti let.
Končí tak praxe, kdy si rodiče
mohli nechat malé děti zapsat do
svých dokladů. Dětské pasy budou stát 50 korun, nebudou obsahovat biometrické údaje, pouze
fotografii, ale kvůli rychlé změně podoby dětí budou platit jen jeden rok. Doklady s fotografií mají děti chránit před mezinárodními obchodníky s lidmi a únosy
do zahraničí. Bez cestovního pa-
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su, jen s novějším typem občanského průkazu, mohou občané ČR
vycestovat pouze do zemí Evropské unie.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu upozorňuje, že od 1. září 2006 budou vydávány cestovní doklady s biometrickými údaji. Z důvodu přechodu
na novou technologii bude ve Stát-

ní tiskárně cenin přerušen tisk stávajících cestovních dokladů.
Dosavadní cestovní pasy zůstávají v platnosti. Zapisování dětí
do stávajícího cestovního dokladu
rodiče bylo možné provádět pouze do 31. 8. 2006. Pokud bude zápis do tohoto termínu proveden,
smí i po 1. září 2006 dítě překročit
hranice bez vlastního cestovního
dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.
Při žádosti o vydání prvního cestovního pasu je občan povinen
prokázat státní občanství České republiky. Osoba mladší 15
let, která ještě nevlastní občanský

průkaz a nikdy nebyla držitelem
cestovního pasu České republiky,
prokazuje státní občanství osvědčením o státním občanství České republiky. Pro děti, které jsou
hlášeny k trvalému pobytu v kraji Vysočina, vydává tento doklad
krajský úřad. Žádost podává zákonný zástupce dítěte (rodič, soudem stanovený opatrovník nebo
poručník, nikoliv babička, dědeček či známý) a lze ji podat prostřednictvím matričního úřadu
podle místa trvalého pobytu dítěte nebo přímo na krajském úřadu.
Další podrobné informace jsou na
www.kr-vysocina.cz.

Letní záplavy
se Vysočině
vyhnuly
Vysočina (kid) • Vydatné deště, které na začátku srpna ukončily na Vysočině tropické léto, se
tentokrát obešly bez výraznějších
povodňových škod. Třetí stupeň,
tedy skutečné povodňové nebezpečí, byl vyhlášen jen na Svratce a Doubravě a i tam voda poměrně rychle opadla. Krajská povodňová komise neřešila nic, co
by se dalo nazvat skutečnou povodní. Hasiči vyjížděli k několika desítkám lokálních problémů,
převážně šlo o zatopené sklepy.
Foto: Luboš Pavlíček

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE

Obrácený hříšník

„Proboha dítě, co tady děláš?“ zvolal Kakabus.
„Hledám vodu, která teče do kopce,“ pravilo dítě.
„Jeden den jsem se narodilo, druhý zemřelo a teď tady musím činit pokání,“ vysvětlilo hajnému. Ten se k smrti vyděsil, hrdlo se mu sevřelo a krve by se v něm nedořezal. Obešla ho hrůza a v jeho nitru se jakoby něco zlomilo.
„Jsem bídný a hříšný,“ pochopil. Před očima mu vyvstal
obraz trestu, který na něj za jeho strašné hříchy čeká.
Srdce mu obestřela lítost tak silně, že omdlel.
Když se z mdlob probral, uviděl ono malé dítě, jak
malou lžičkou stírá jeho slzy a ty pak vlévá do svého malého džbánečku. Dítě mu řeklo: „Vstaň a čiň
pokání. Já jsem blahoslavený a ty se mnou!“
Po těch slovech zmizelo. Hajný vstal a těžkým krokem
se ubíral k domovu. Doma pak ženě povyprávěl, co se
mu stalo.
Druhý den se vydal na lesní úřad, kde oznámil, že se místa hajného vzdává. Od té doby se stal natolik jiným člověkem, že se tomu všichni divili.

V lesích u Vilémova nedaleko Třebíče žil kdysi hajný, kterému lidé přezdívali Kakabus. Dlouho lidi trápil, až jednoho dne se stalo něco, co
přimělo tohoto hříšníka, aby se napravil.
Hajný Kakabus býval postrachem bab, které v lese sbíraly
roští. Křičel na ně, hnal se za nimi a vyhrožoval.
Když takovou babku dohnal, bez milosti jí přeřezal
provazy, kterými měla plachtu s dřívím nebo otep
svázanou a nechal ji odejít s prázdnou.
Smilování neznal, na lid byl velice zlý. Nikomu nepomohl a nikomu nic nepřál. Lidé se třásli hrůzou
a když nebyl nikde v dohledu, prorokovali mu:
„Toho jednou jistě vezme čert. Není možná, aby mu taková zloba v nebi prošla!“
Jednou zrána vyšel hajný Kakabus brzy za úsvitu do lesa. Na mýtinu, kam se pomalu a obezřetně přiblížil, čekaje, že někoho načapá. A opravdu – spatřil, že tam někdo něco dělá.
Zrychlil proto krok, aby smělce polapil, chytil ho za límec a s výhrůžkami ho z lesa vyhnal.
Když se ale mýtině přiblížil, poznal, že to je malé dítě se džbánečkem v ma- Pověsti z Vysočiny jsou převzaté z pořadu Bylo nebylo, který vysílá každý
linké ručičce.
den v 16:00 hodin Český rozhlas Region na frekvenci 87,9 FM.



www.kr-vysocina.cz



3. cena – publikace
Kraj Vysočina (ACR ALFA, agentura pro propagaci České republiky)
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NAŠE TIPY
2. září
37. Havlíčkobrodská padesátka, trasa: pěší 8, 15, 25, 35,
50 km, cyklo 30, 50, 70 km, start:
6.00–10.00, zasedací místnost
MěÚ v Rámech

3. září
VIII. ročník přehlídky louckých
kapel, Kumpáni, Pražce, Direct,
Devět životů, Jordan, za zdravotním střediskem, v případě nepříznivého počasí sokolovna, Luka
nad Jihlavou, 14.00
Koncert, Jakub Pustina – baryton, Jekaterina Tretjaková – soprán, Pavel Čapek – klavír, Kamenný sál zámku, Třebíč, 18.00

8. září
Kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech, trasa: 7
a 15 km, start: 17.00–19.00, hrádek v parku Heulos, Jihlava

9. září
Dny Evropského historického
dědictví, slavnostní vyvrcholení
oslav 750 první písemné zmínky
o městě Brod, Havlíčkovo náměstí, děkanský kostel nanebevzetí
p. Marie, klášterní kostel Sv. Rodiny, kostel Sv. Vojtěcha, Havlíčkův
dům, GVU, Štáflova bašta, Štáflova chalupa, 9.00
Cihelna Třešť, KolKolem, Guločar,
Divadlo bratří Formanů, Zatrestband, Ilona Csáková

širák
Mahlerův festival se rozjede do kraje Trampský
letos už potřetí
Jihlava (jiš) • Festival Mahler Jihlava má
před sebou už pátý ročník.
Na úvod festivalu zazní v pátek 15. září Symfonie č. 5 Gustava Mahlera v podání Slovenské
filharmonie a dirigenta Petra Ferance. Koncert se uskuteční v nově zrekonstruovaném Dělnickém
domě. Ještě před vlastním zahájením festivalu připravilo Muzeum
Vysočiny Jihlava výstavu fotografií z minulých ročníků – ta bude mít svoji vernisáž v úterý 12.
září. Festivalový prolog se uskuteční na centrálním jihlavském
Masarykově náměstí a vystoupí na něm žáci místní ZUŠ v or-

14. září
Slavnostní odhalení památníku obětem holokaustu, u Templu
v bývalé židovské čtvrti, Jemnice, 14.30
Hrdý Budžes, hraje Bára Hrzánová, velký sál, Jupiter club, Velké
Meziříčí, 19.30

16. září
Dny otevřených památek, Muzeum Vysočiny, Expozice betlémů,
Kostel sv. Martina, Kostel sv. Kateřiny, zámek – zámecký park, synagoga – stálá expozice Franz Kafka, stálá expozice Zaváté stopy,
Kožené svítání, židovský hřbitov,
městský hřbitov – hrobka rodiny
Schumpeterů, Třešť

17. září

chestru Tutti s dirigenty
Petrem Píšou a Janem
Noskem.
Na festivalu se objeví
i další umělci z Vysočiny. Ve středu
20. září bude
mít v Horáckém divadle
koncert Komorní filharmonie
Vysočina – Stamic, Benda Vivaldi –
se sólisty Ditou Urbánko-

vou Čeledovou (flétna), Denisou
Veškrnovou (kytara) a dirigentem
Jiřím Jakešem.
V rámci závěrečného
festivalového kon-

topadu, který je v letošním ročníku poctou Mozartovi, vystoupí v jeho Requiem ještě Pěvecké
sdružení Campanula se sbormistrem Pavlem Jirákem. Spolu s nimi vystoupí sólisté Anna Hlavenková, Veronika Fialová, Richard
Samek a Jozef Benci. Orchestr Musica bohemica bude dirigovat –
tentokrát v Chrámu sv. Ignáce –
Jaroslav Krček.
K festivalu
patří tradiční
návštěva v rodném domě
Gustava Mahlera v Kacertu
lištích u Humpolce, která se
v neděli 5. lis- uskuteční v sobotu 16. září.

Mladí skauti se postarali o svěřený les
Šlapanov (šs, kid) • Naučná stezka se vzácnými rostlinami a dřevinami, upravený lesopark a čisté tábořiště. Tak po šesti letech
vypadá část lesa, kterou od obce
získali při založení svého oddílu
skauti ze Šlapanova.
Skauti se rozhodli, že svůj les
upraví tak, aby se zde lidé z obce nejen dobře cítili, ale také něco
nového naučili. Postupně zde tedy vysadili rostliny, které jsou ty-

10. září
Divadelní představení Balada
o smutné kavárně, hrají: Simona
Stašová, Marko Igonda, Jaromír
Nosek, Jan Novotný a další, Divadlo Pasáž, Třebíč, 16:30, 20:00
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pické pro Vysočinu, ale v lesích
jich ubývá. Tedy například sněženky, konvalinky, bledule a různé druhy kapradí. Rostliny doplňují i keři a stromy a hlavně více
než 50 tabulkami s popisem rostlin i živočichů. Naučná stezka už
dnes láká k procházkám obyvatele vesnice a hlavně maminky
s kočárky.
Po úspěchu se stezkou chtějí
malí ochránci přírody zprovoz-

nit také přilehlý rybníček. Ten je
nefunkční kvůli protržené hrázi. „Chtěli bychom tam vytvořit
prostředí pro vodní hmyz a živočichy, včetně různých druhů žab
a čolků. Zatím ale není v našich
a dětských sílách tento záměr realizovat. Budeme se pro tuto věc
snažit získat dospěláky, rodiče naších svěřenců,“ řekl Bohuš
Kruntorád z 3. skautského oddílu Šlapanov.

Vysočina (kid) • Další tisíce detektorů na měření radonu a opatření na veřejných vodovodech na
Třebíčsku, Pelhřimovsku a Žďársku. To jsou letošní dotace na
protiradonová opatření na Vysočině, kterou stát přiděluje prostřednictvím krajského úřadu.
Na monitorování získal kraj od
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost asi 190.000 korun. Za ty
instaluje více než 3600 nových
detektorů a posbírá a vyhodnotí
údaje ze zhruba 400, které jsou
na Vysočině již rozmístěny. Pří-

mo na protiradonová opatření letos na Vysočině půjde bezmála
pět milionů. Tyto peníze poslouží vyšší bezpečnosti veřejných
vodovodů ve třech obcích kraje.
Vysočina patří mezi kraje, které jsou vysoce ohroženy radonem. To je radioaktivní plyn,
který z podloží proniká do staveb a má přímý negativní vliv
na lidské zdraví. Stát dotuje také protiradonová opatření
v soukromých stavbách. Veškeré dostupné informace jsou na
www.kr-vysocina.cz.

Jihlava (jis) • Letošní ročník divácké ankety o divadelního Horáce udělovaného každoročně
nejoblíbenějším hercům Horáckého divadla Jihlava jednoznačně vyzdvihl herecké umění Hany
Briešťanské. Kromě Briešťanské,
která letos získala i cenu mladý
talent, se hereckým Horácem pro
letošní sezonu může pyšnit i její
kolega ze sboru Stanislav Gerstner.
O rozdělení letošních Horáců rozhodlo svými hlasy celkem
1204 abonentů, což je o 155 hla-

sů více než tomu bylo v loňské
sezoně. Z výsledků ankety vyplynulo, že divákům se nejvíce líbila dekorace a kostýmy hry Jako
zmoklá slepice, stejný divadelní
kus získal i cenu za nejzajímavější inscenaci.
Horácké divadlo Jihlava chystá na novou divadelní sezonu
2006–2007 celkem šest nových
inscenací, mezi kterými nebude
chybět muzikálový kus Do naha
nebo například ruská klasika Višňový sad, také Žebrácká opera
nebo Strakonický dudák.

Krajské noviny v soutěži dobře uspěly

19. září

Vysočina (mak) • Noviny, které právě držíte v rukou, získaly druhé místo v kategorii periodik veřejné správy, soutěže Firemní médium. Soutěž vyhlašují
společnosti Goodcom a Dynamic

21. září
Koncert Jakuba Smolíka, kulturní
dům, Třešť, 19.30

23. září
Drakiáda, soutěž v pouštění draků, hřiště, Hodice, 14.00
Den železnice, zahájení oslav
100 let tratě Jindřichův Hradec –
Obrataň, vlakové nádraží v Kamenici nad Lipou
Václavské slavnosti v Počátkách, tradiční městské slavnosti,
řemeslný jarmark s bohatým doprovodným programem, Palackého náměstí, Počátky, 9.00

24. září

Počátky mají barokní
radnici z roku 1699.
Najdeme tam rodný
dům básníka viz 1. taj.
Nedaleko města byly viz
2. taj. Lékařem zde byl
otec bratří Karla a Josefa Čapků.
Skupina
cyklistů

Orientační běh Libušiným údolím, veřejný závod, hala pod Kostelíčkem, Třebíč, 9.00

Huba (expresivně)

26. září

Část závodu

Rozloučení s prázdninami, hry
a soutěže pro děti, ukázka výcviku služebních psů, požární útok
mladých hasičů, taneční zábava,
náves, Věžnice, 16.00

27. září
Mistři secese a moderny, úvodní
přednáška cyklu zaměřeného na
umění a umělce střední Evropy,
Hoffmannův dům, Brtnice, 18.00
Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

Model hradu
chloubou muzea
Pelhřimov • Expozice Muzea
rekordů a kuriozit v Pelhřimově je od prázdnin bohatší o model Pražského hradu. Jde o největší český sériově vyráběný model, zaujímá plochu více než metru čtverečního. „Výrobce model
doplnil o historická data a informace, což z něj dělá například
i zajímavou učební pomůcku,“
řekl Josef Vaněk z agentury Dobrý den. Exponát je k vidění v Domě Dobrých dnů.

Dvorský opět
oslnil Vysočinu

Od radonu mohou
Cenu Horác letos
pomoci státní dotace získala Briešťanská

Nasedněme na kolo a jeďme, trasa: 12, 22, 32 km, start: 13.00 od
základny Pastouška, Pacov
Hudební sklepy V. Koubka – Jan
Burian, Effect music club, Havlíčkův Brod

Štoky • Trampský širák, festival trampské muziky na Hansově mlýně u Štoků, má před sebou už třetí ročník. Na návštěvníky v sobotu 9. září od 12.00 čekají Střepy, Wabi Daněk, Hop Trop,
Pacifik, Bokomara a spousta další hudby. Večer pokračuje táborákem s další porcí písniček. Kompletní program a další informace
jsou na www.trampskysirak.cz.

Autor: rich

Relations, garantuje ji profesní
komora public relations.
Odborná porota hodnotila strukturu článků, komunikativnost
sdělení, důvěryhodnost informací
a jazykovou úroveň obsahu. Za-

Vchody

Silné
provazy

Násep

Karetní
odpor

Po kapkách
stéci

Slov. nár.
park (zkr.)

Korálový
ostrov
Severské mužské jméno

Osobní
zájmeno

Mezopotamský bůh

Rakouské
město

Římský
státník
a vojevůdce

Dodat
něčemu
posvátnost

Ruské město
Nejmenší
buvol

Nehybnost
těla (med.)

Mužské
jméno

Evropský telekomunikační
standard
Velká místnost

Ztráta kovu
oxidací

Ukrajinská
řeka

Část básně

Zmrzlá voda

Peřej

1. část
2. tajenky

Americký
počítač

Had

Součást portlandského cementu

Celní kód
Itálie

Nádech

Český herec
(Jaromír)

Král ptactva

Útočiště (s)

Zasténání

Anglicky
„starý“

Jodid zlatný
– vzorec

Okno do
duše

Keře
básnicky

Kmeny
stromů

Protipól
Opice

Kus ledu

Citoslovce

SPZ Blanska

999 římskými čísl.

1. tajenka



Kůň

Vojenská
jednotka

Plátěná
přístřeší

Podstata
bytí

Italský
přístav
(italsky)

účastní propagační a informační
publikace firem i institucí veřejné správy, které bojují v celkem
desíti kategoriích. Letošní ročník
soutěže Firemní médium byl již
sedmým v řadě.

2. část
2. tajenky

Loterijní
lístky

Van Gulikův
hrdina
(soudce)

Vrch u Bělehradu

měřila se také na výtvarnou stránku sazby a fotografií. V případě
měsíčníku Kraj Vysočina patřil
k silným stránkám periodika právě obsah a zpracování článků.
Soutěže Firemní médium se

Pomůcky:
Sloní zub

www.kr-vysocina.cz

Pobřežní
písčina

ens; Lienz;
Snov; Spass

Vysočina (ak) • Už poosmé hostil náš kraj Mezinárodní hudební
festival Petra Dvorského. Kromě
tradičního jaroměřiského zámku mohli milovníci vážné hudby navštívit koncerty i na zámku
v Telči, v zahradě zámku ve Vilémově nebo v prostředí dalešického pivovaru. Kromě hudebníků
zvučných jmen patřila letos mezi
hvězdy festivalu zejména sólistka
Metropolitní opery New York, sopranistka Miriam Gauci.

Památník získá
Ústa pravdy
Lipnice nad Sázavou (kid) •
Ojedinělý přírodní areál kamenných reliéfů u Lipnice nad Sázavou dostane 7. září nový přírůstek. Národní památník odposlechu, který v zatopeném lomu
buduje skupina studentů místního kamenického učiliště pod vedením Radomíra Dvořáka, dnes
představuje zejména obří ucho,
vytesané do stěny lomu. Přibudou k němu ještě ústa. Památník
tak dnes tvoří reliéfy Bretschneidrovo ucho a Ústa pravdy. Slavnostní odhalení Úst pravdy bude 7. září ve 14.00. Cesta k lomu
bude vyznačena z lipnického náměstí. Program doplňuje vernisáž
výstavy fotografií Emílie Maškové a vystoupení hudební skupiny
Ucho na lipnickém hradě v 16.00.
Informace o nebývalém počinu
jsou na http://ucho.hyperlinx.cz.

Správné znění tajenky zašlete
na adresu redakce do 18. září.
Tři vylosovaní obdrží zajímavé
ceny.
Vyluštění z minulého čísla:
V roce 1104 byl v oblasti dnešního města Třebíč vysvěcen
kostel svatého Prokopa.
Výherci z minulého čísla
N. Horká, Stařeč, B. Čiháková,
Chotěboř, E. Kapounová, Třebíč získali speciální pomádu
na rty z Vysočiny pro podzimní
dny a psací potřeby kraje Vysočina.
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Nové Město chystá biatlonistům nový areál

Nové Město na Moravě (hil) •
Areál Sportovního klubu lyžování v Novém Městě razantně změnil svoji podobu. Místo, které se
proslavilo především klasickým
lyžováním, se stává moderním

centrem biatlonu. Stadion u Hotelu Ski prošel za výrazné finanční podpory kraje Vysočina zásadní rekonstrukcí. Naplnila se
tak dlouhodobá úspěšná spolupráce kraje se Sportovním klu-

bem lyžování a zejména stávajícím vedením novoměstské radnice. Nebýt systematické práce
starosty Josefa Sokolíčka, místostarostky Zdeňky Markové,
představitelů lyžařského spolku

KRÁTCE
Žďár nad Sázavou • Do italského
Collalba vyrazila ladit formu rychlobruslařka Martina Sáblíková. Ostrý
start sezony čeká devatenáctiletou

reprezentantku v listopadu, kdy se
v nizozemském Heerenveenu pojede první závod Světového poháru.
Jihlava • Do jihlavského týmu se po

dvou letech vrátil Petr Kaňkovský.
Sedmatřicetiletý hokejový útočník
skóroval hned v prvním přípravném
zápase proti brněnské Kometě.

Žďárskem kroužili cyklisté
Nové Město na Moravě (hil) • Na okruzích mezi
Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě
se první srpnový týden uskutečnil za podpory kraje
Vysočina jubilejní desátý ročník mezinárodního
etapového závodu Rovner Vysočina.
Z konečného vítězství se radoval
René Andrle ze stáje PSK Whirlpool. Na druhém místě skončil se
ztrátou pěti sekund jeho oddílový
kolega Stanislav Kozubek. V závěrečné páté etapě na 162 kilometrů vyhrál po úniku tříčlenné
skupiny Radek Bečka z téhož týmu. Konečnou podobu dala čelu
výsledkové listiny už sobotní časovka, po níž Andrle vystřídal ve

žlutém trikotu Petra Benčíka. Závěrečná etapa v dešti a citelném
chladu už změnila pouze pořadí
na pátém místě, kam se místo Slováka Kelliara posunul Bečka. Časovku mimo soutěž absolvoval běžec na lyžích Martin Koukal, jehož
čas 25:28 by znamenal 56. místo.
Výborně si vedla rychlobruslařka
Martina Sáblíková, která dosáhla
výkonu 25:52 a mezi muži by ob-

sadila 59. místo. Na okruzích mezi Žďárem nad Sázavou a Novým
Městem nebyla nouze o úniky, aktivní bylo zejména kvarteto Petr, Kunta, Čer a Jobánek. Ovšem
zhruba 30 kilometrů před cílem
peloton uprchlíky dostihl a hned
vzápětí úspěšně zaútočila trojice
Bečka, Moureček a Křivánek. Ti
pak dojeli do cíle ve Žďáru s náskokem 39 sekund.
Konečné pořadí: 1. Andrle
14:19:51, 2. Kozubek –5, 3. Benčík (PSK Whirlpool) –1:09,
4. Bucháček –1:24, 5. Bečka –1:47, 6. Kelliar (SR) –2:31,
7. König (junioři ČR) –4:32,
8. Schlüter (Něm.) –5:42.

Stanleyův pohár navštívil kraj
Světlá nad Sázavou, Havlíčkův
Brod (vij) • Pro stařičký zimní
stadion v Pěšinkách ve Světlé nad
Sázavou bylo historickou událostí, když se na něm, byť na krátkou chvíli, představila nejstarší a nejslavnější hokejová trofej,
Stanleyův pohár. Havlíčkobrodský Josef Vašíček, jeden ze dvou
českých hokejistů, kteří byli členy týmu letošního vítěze kanadskoamerické NHL Carolina Hurricanes, se s pohárem na malou
chvíli zastavil ve Světlé, kde si ve
svých žákovských letech několikrát zahrál.
Trofej i hokejistu pak přivítalo
zaplněné náměstí v Havlíčkově
Brodě. Kromě stovek nadšených
fanoušků se s úspěšným sportovcem z Vysočiny přišel přivítat také jeho někdejší trenér Jaroslav Holík a krajský hejtman Miloš Vystrčil (ODS), sám sportovní fanda.
Hokejista se na radnici zapsal
do pamětní knihy a oslavy pokračovaly další autogramiádou a setkáním s příznivci v místním hokejovém svatostánku – na stadionu Kotlina.

a kraje Vysočina, rozsáhlá oprava
a přestavba by nikdy neproběhla takto hladce. V areálu vyrostla tribuna pro čtyři tisíce diváků.
Ta poskytne také prostor pro zázemí pro občerstvení a servisme-

ny lyžařských týmů. Stadion se
rozrostl také o moderní střelnici.
Svoji premiéru si na novoměstských tratích odbudou biatlonisté
už v nadcházející sezoně. V lednu by se tam měl uskutečnit juni-

orský evropský pohár. Novoměstští se v dalších letech hodlají pustit do pořádání světových pohárů
a v roce 2011 by se chtěli ucházet
o mistrovství světa v biatlonu.
Foto: Luboš Pavlíček

Vránková střílela do černého
Chrastava/Černovice (kid,sc) •
Mladí střelci z Vysočiny se z Mistrovství České republiky Asociace víceúčelových zájmových
organizací ve střelbě ze sportovní a libovolné malorážky vrátili
se všemi cennými kovy.
Ve společné kategorii dorostenců a dorostenek vyhrála Monika
Vránková, a tím letos získala pro
mladé černovické střelce již čtvrtý mistrovský titul. Z černovických střelců se k ní na stupně vítězů přidal jako třetí Petr Sváček.
Stupně vítězů byly obsazeny jen
střelci z našeho kraje, jako druhá
skončila Ivana Přibylová z Horní
Cerekve.
Na tomto mistrovství byly ještě předány diplomy z celostátní střelecké vzduchovkové vícekolové soutěže, kterou v kategorii do 12 let vyhrála Tereza
Strnadová, druhý byl Petr Sváček a třetí Marie Kubů (všichni AVZO Černovice), kategorii
do 14 let vyhrál Martin Havlík,
druhá byla Ivana Přibylová (oba
Horní Cerekev) a třetí Monika

Mistryně České republiky Monika Vránková právě získala svůj titul. Foto: archiv oddílu

Vránková (Černovice). Mistrovství se konalo v Chrastavě na Liberecku a barvy Vysočiny hájili střelci ze ZO AVZO Košetice,
Horní Cerekve a Černovic. Naši mladí střelci startovali v kategorii dorostenců do 18 let, ne-

boť kategorie mládeže se v těchto disciplinách nestřílí. I přesto,
že naši jsou tedy v průměru o 5
let mladší než ostatní (naší nejstarší střelkyni je 14 let), v disciplině 60 ran vleže rozhodně nezaostali.

V Třebíči rostou dobří koňáci
Humpolec (zd, kid) •
Návrat nejnáročnější
jezdecké disciplíny
do Třebíče. Tak se dá
popsat úspěch třebíčské
juniorky Markéty
Dokulilové z Jezdecké
společnosti Sokolí
na mezinárodních
závodech ve všestranné
způsobilosti na
mistrovství republiky
dětí, juniorů a dospělých
v Humpolci.

Josef Vašíček s hejtmanem Vysočiny Milošem Vystrčilem na slavnosti v Havlíčkově Brodě rozkrájeli dort v podobě obří hokejky. Foto: Luboš Pavlíček

Nadějná mladá juniorka si v celém závodě vedla velmi dobře.
V drezurní zkoušce se umístila až
na 15. místě, po bezchybném přeMarkéta Dokulilová si mezi překážkami uměla poradit. Foto: archiv oddílu
konání terénní zkoušky se jí podařilo postoupit na místo deváté a po Jde o velký úspěch mladé jezdky- ti a po 20 letech, kdy oddíl v Třebezchybném překonání parkuru ně, která se dokázala zařadit me- bíči-Sokolí reprezentovala Blanka
obsadila v konečném pořadí mis- zi naše nejlepší juniory v jezdecké Závodská, znovuobnovila v Třebítrovství ČR pěkné 7.místo.
disciplíně – všestranné způsobilos- či ježdění nejnáročnější disciplíny.
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