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Vesnicí roku je Radostín na Žďársku

Stalo se ...

František Dohnal: Před patnácti lety jsme Rakousku záviděli upravený venkov, teď se Evropa může jezdit učit na Vysočinu
Radostín • Nejkrásnějším,
nejpříjemnějším a vůbec po
všech stránkách nejobdivovanějším místem na Vysočině je pro letošek Radostín na Žďársku. Vesnice se
163 obyvateli zvítězila v krajském kole soutěže Vesnice
roku.
Radostín o prvenství usiluje už
od roku 1996. V obci je velmi aktivní divadelní spolek, v provozu
jsou dvě hospody a dva obchody,
knihovna a hřiště s tenisovými
kurty. Na návsi místní pomáhají stavět kapličku svaté Rozárie,
která prý Radostín v roce 1832
zachránila před morem. „Před 15
lety jsme se vraceli zpoza jižních
hranic ohromeni krásami tamních vesniček. To, co jsme jim

tehdy záviděli, se dnes stává běž- ideálním místem pro život, prá- šenou turistickou oblastí vedou
né i u nás. Opravené fasády dom- ci, odpočinek i zábavu,“ řekl při cyklotrasy i zimní běžecké traků a nové silnice jsou dnes
slavnostním předání ce- tě, v zimě se zde běhává tradiční
prioritou každé cílevědomé
ny hejtman Vysočiny Procházkův memoriál Expedice
vesnice. Úspěšnost a žiFrantišek Dohnal Račín 84. Možná i proto vkládá
votaschopnost obce není
(nez., KDU–ČSL). obec naděje i do své účasti v cev její velikosti, je to vždy
Radostín má kro- lostátním kole soutěže, kam jako
ve vztahu každého jedinmě své přiroze- vítěz kola krajského automaticky
ce ke svému rodišti, ochoné malebnosti ta- postupuje. Loni v celostátním kotě bez ohledu na to, co za
ké výhodu blízkého
le zvítězil Vilémov na Havto dostanu, něco
Velkého Dářka.
líčkobrodsku.
pro obec uděVyhlálat a mít z toho dobrý pocit. Vysočina je krajem
malých vesniček, kde
lidé denně dokazují, že
venkov je

Armádní vrtulník pomáhal opravit
dráty, které při cvičení u Náměště nad Oslavou zpřetrhala britská
helikoptéra. Vedení vysokého napětí pracovníci JME umístili zpět
mezi 300 metrů vzdálené stožáry. Dráty jsou nově zvýrazněny
červenými balóny.

Aktuality

Aktuálně s radním
Zdraví je nejvyšší hodnota, to víme všichni. Když se pokazí, spoléháme na lékaře, že nás uzdraví, že to umí, že k tomu má potřebné vybavení a podmínky. Jako pacienty nás zajímá, co s námi bude, když do našeho života vstoupí nemoc, a nezajímají nás ekonomické problémy nemocnic. Za své peníze, vložené během pracovního života do systému zdravotního pojištění, chceme kvalitní a dostupnou péči. Věříme, že ji dostaneme v nejbližší a našemu
srdci nejmilejší nemocnici. Pacient většinou nezvažuje, zda je tato
péče nejlepší, nejlevnější a zda ji vykoná nejlepší odborník. Prostě věří, že tomu tak je. Jak jiná je situace např. u opravy auta! Své
auto dáváme většinou po zralé úvaze do servisu, o kterém jsme
přesvědčeni, že je nejlepší, nejlevnější a že tam tomu našemu autu dobře rozumějí, protože jsou specializováni právě na tuto značku. Často jsme ochotni naše auto někam zavézt, třeba do sousedního okresního města. Proč tedy to absurdní přesvědčení, že naše
okresní nemocnice musí umět léčit vše a na nejkvalitnější úrovni?
Jistě každá nemocnice okresního typu musí mít standardní vybavení a musí umět léčit celou řadu běžných onemocnění včetně operací. Tomograf, kvalitní rentgeny, operační sály musí být samozřejmostí. Ale specializovaná péče, například onkologická, kardiologická, řada očních operací a dalších speciálních vyšetření
a zákroků, to přece nemůže být v každé z těchto nemocnic a často by dokonce vzhledem k velikosti našeho kraje měla být taková
specializace jen v jedné. Není to dáno jen financemi na vybavení takového centra, ale i kvalitou a erudicí specializovaných lékařů, kteří zde budou pracovat. Zjednodušeně se dá říci, že nejlépe operaci zvládne ten lékař, který ji dělá nejčastěji. A proto jsem
po své dvouleté zkušenosti v oblasti řízení zdravotnictví přesvědčena o tom, že chceme–li zde u nás na Vysočině mít kvalitní a dostupné zdravotnictví, nezbývá nám než jít cestou specializace nemocnic. Pochopit, že opravdu nelze mít všechno všude, že náš kraj
je velmi malým územím a že hrozí i riziko, že zde nebude specializovaná péče žádná. A to tehdy, když budeme nekoordinovaně vybavovat všechny nemocnice přístroji a technologiemi, které nebudou plně – třeba i dvousměnně – využívány. Tehdy, když nebudeme s tou trochou peněz, které má kraj k dispozici, šetřit jak se šafránem a nebudeme cíleně budovat specializovanou péči v jedné
z našich nemocnic. Nevím, zda to má být nemocnice v Jihlavě, nebo to má být cestou dovybavení nejlepších primariátů všech pěti nemocnic. To bude
úkol pro nově zvolené zastupitelstvo a protože je to otázka nelehká,
určitě bude diskuse mezi zřizovatelem, vedením nemocnic i veřejností ještě nějaký čas trvat. Ale
vím, že konkurence ve zdravotnictví je veliká a když
tuto příležitost propásneme, budou za specializovanou péčí naši obyvatelé jezdit do Brna, do
Prahy nebo Hradce
Králové. A že například pro naše muže
s infarkty, kteří potřebují do hodiny stenty – život zachraňující zákrok – to může
být dost daleko.
Martina Matějková
radní kraje Vysočina

VRTULNÍK ZVEDAL DRÁTY

Hejtman František Dohnal blahopřeje starostce Radostína
Editě Šulerové. Foto: Luboš Pavlíček

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2004
■
■
■
■

Vítězná obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí: Bratřice, okres Pelhřimov
Bílá stuha za činnost mládeže: Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod
Modrá stuha za společenský život a čestný diplom za vzorné vedení kroniky: Mladoňovice, okres Třebíč
■ Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: Nová Říše, okres Jihlava.
Každá oceněná obec získala od kraje Vysočina finanční odměnu v rozsahu 25 až 100 tisíc korun a věcné dary.

Kraj za čtyři roky
opravil desítky kilometrů silnic.
čtěte na straně 2

Společnost
Kráva – šampiónka
pochází z Havlíčkobrodska.
čtěte na straně 6

Nejstarší žena Česka žije v Nových Syrovicích
Nové Syrovice • Nejstarší
obyvatelkou České republiky je Františka Novotná
z nových Syrovic na Třebíčsku. V září oslavila už
107. narozeniny.
Františka Novotná se v Nových Syrovicích narodila a prožila zde celý svůj život. Už 11 let
se o ni starají pracovníci tamního ústavu sociální péče v bývalém zámku, včetně vnučky, která zde pracuje v kuchyni. K narozeninám přijeli nejstarší Češce
blahopřát i náměstci hejtmana
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS)
a Marie Černá (SNK).

Kultura
Kámen plave! Nová
soutěž o Českou
knihu rekordů.
čtěte na straně 7

Sport
V travním lyžování
zvítězil Čech Němec.
Miloš Vystrčil a Marie Černá si připíjejí s nejstarší
Češkou Františkou Novotnou. Foto: Luboš Pavlíček

čtěte na straně 8

V krajských volbách se navzájem
utká tucet politických stran a hnutí
Vysočina • Druhé krajské
volby proběhnou v pátek
5. listopadu od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 6. listopadu
od 8.00 do 14.00. Na Jihlavsku a v části bývalého okresu
Havlíčkův Brod budou lidé
zároveň volit také svého senátora.
O přízeň voličů se v krajských
volbách uchází 12 politických
uskupení. Kromě těch, která už
nyní v zastupitelstvu jsou, tedy
KDU–ČSL, ODS, ČSSD, SNK,

US–DEU a KSČM, jdou do voleb na kandidátce, kterou si vybral,
ještě SŽJ, Cibulkův Pravý blok, zakroužkováním nejvýše čtyř poMoravská demokratická strana, řadových čísel kandidátů vyznačí,
Dělnická strana, Nezávislí, Slád- kterým dává přednost. Znamená
kovi republikáto, že preferoni a v koalici
vat může klidKrajské volby:
s US–DEU ješně i lídra kandi5. 11. 14.00–22.00
tě Strana zeledátky, i ten pre6. 11. 8.00–14.00
ných.
ferenční hlasy
V krajských
ocení.
volbách budeme volit tak, že do
Na Jihlavsku a Havlíčkobrodurny vhodíme hlasovací lístek ná- sku je situace zkomplikována prámi volené politické strany. Čtyřem vě senátními volbami. Zatímco
kandidátům může dát volič i svůj všude jinde na Vysočině dostapreferenční hlas. To znamená, že nou lidé hlasovací lístky pro kraj-

ské volby a k nim šedou obálku,
na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku
je k tomu ještě hlasovací lístek
pro senátní volby a k němu obálka žlutá. Záměna obálek znamená
přitom neplatný hlas.
Do 40 dnů po vyhlášení výsledků voleb svolá dosavadní hejtman
ustavující zasedání nového zastupitelstva. To zvolí hejtmana nového, jeho náměstka a další členy rady. Pokud se zastupitelé nedohodnou, můžou své zasedání přerušit, pokračovat ale musí do sedmi dnů.

Z RAD Y A ZASTUPITELSTVA
Z kraje

Kraj Vysočina

ZÁ ŘÍ
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Kraj už opravil kilometry silnic

Senioři dostanou lepší pokoje

Pospíchal: Zlepšení dopravního spojení znamená téměř vždy ekonomický rozmach regionu

Havlíčkův Brod • Méně spo- ních akcí v sociálních zařízelubydlících na pokojích a více ních Vysočiny a jediná, která
soukromí znamená pro obyva- směřuje ke zlepšení bydlení setele domova důchodců v Hav- niorů. Kraj se doposud zamělíčkově Brodě rozsáhlá oprava, řoval na havarijní opravy třekterá právě teď v říjnu končí.
ba střech či kuchyní,“ vysvětPo stavební firmě v domo- lila radní pro kulturu, zdravotvě zůstane pět nových pokojů nictví a sociální věci Martina
a na těch starých přibudou to- Matějková (ODS).
alety, umyvadla
a sprchové kouty.
Kraj za stavební
práce zaplatí kolem pěti milionů
korun. V domově
nyní žije 43 obyvatel a ani po přístavbě pěti dvoulůžkových pokojů jich nepřibude. „Znamená to,
že se sníží počet
Obyvatelky domova sledují, jak řemeslníci
lidí na pokojích.
dokončují opravu podlahy. Foto: archiv DoJe to jedna z nejmova důchodců
větších staveb-

Vysočina • Za první čtyři roky
své existence dal kraj do
oprav silnic asi nejvíce peněz
ze všech regionů České republiky. Má to několik příčin.
Více silnic mají jen ve Středních a jižních, a na Vysočině
navíc ještě donedávna nepatřily silnice k těm udržovanějším v republice.

Do deseti let mají na Vysočině
přibýt stovky nových čističek
Vysočina • Zdravější vodu k pití a méně splašků do potoků a řek.
To je cíl plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v kraji, kterým se
nedávno zabývala rada a zastupitelstvo.
Plán má platit až do roku 2015 a určí, kolik nových a opravených vodovodů bude třeba, aby lidé na Vysočině měli každý den
svoji pitnou vodu doma a také to, kolik bude třeba kanalizačního
potrubí a čističek, aby splašky zbytečně nešpinily vodu v řekách.
Dnes spotřebuje Vysočina každý den téměř 75.000 kubíků pitné vody. V roce 2015 to bude podle výpočtů plánu 89.000 kubíků. To si vyžádá opravu potrubí u úpraven povrchových vod,
plán také předpokládá, že bude třeba najít náhradní prameny pro
ty obce, které mají vodu právě z pramenišť a už jim nestačí. Například na Jihlavsku jsou zdroje povrchové vody, které už nesplňují přísné
normy pro Denní spotřeba pitné vody na Vysočině v m3
vodárenské rok 2004
rok 2015
nádrže, pro89.000
tože nejsou 75.000
dostatečně
hluboké. Pro krajské město tedy bude třeba najít nový zdroj vody. „To je jen malý výčet všeho, co nás čeká. Plán neřeší, kde
vzít peníze. To také není jeho cílem. Cílem je říci jasně, co je třeba opravit a postavit, abychom splňovali evropské normy a vlastní závazky, které máme k přírodě,“ říká krajský radní pro životní
prostředí Ivo Rohovský (ODS).
V kraji žije něco přes 518.000 obyvatel, ale splašky pouze od
312.000 prochází moderní čističkou. Plán navrhuje 472 nových
čistíren a další technická opatření. Mezi ta patří například centrální obecní jímky s pravidelným odvozem splašků na čistírnu,
kanalizační sběrače k čističce k sousední obci a podobně. „Opět
se zde detailně neřeší technická stránka věci. To je spíš na rozhodnutí obcí či svazků obcí. Plán zkrátka poprvé říká, jak moc
se musí stávající stav do roku 2015 zlepšit,“ prohlásil Ivo Rohovský.
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nici D1. Z této soustavy je dnes
hotový obchvat Trnavy, Oslavice, dílčí obchvat Třebíče, před
dokončením je obchvat Velkého
Meziříčí a naopak před zahájením je stavba obchvatu Oslavičky a narovnání zatáček u Pocoucova. „Je to nejzásadnější kaskáda dopravních staveb na Vysočině. Zlepšení dopravního spojení má pro region vždy obrovský
Se zřízením kraje nastal rychlý efekt například ve vylepšení ekoobrat k lepšímu. „Dříve zajišťo- nomické situace,“ vysvětluje Pevaly investice do silnic investor- tr Pospíchal.
ské útvary v bývalých krajských
Teď v říjnu skončí práce na
městech, a tak z Brna do Třebí- opravě silnice mezi Jihlavou
če, Žďáru a Jihlavy, z Pardubic a Telčí. Na jaře budou pokračodo Havlíčkova
vat především
Brodu a z Čes- Nejfrekventovanější krajská d o k o n č e n í m
kých Budějo- silnice na Vysočině: mezi Jih- opravy mostu
vic do Pelhřiv Třešti. Opralavou a Telčí za 24 hodin promova to bylo
va si vyžádajede až 12 tisíc aut.
přeci jenom dala 200 milionů
leko,“ říká nákorun, protože
městek hejtmana pro dopravu Pe- silnice byla v katastrofálním statr Pospíchal (ČSSD).
vu a některé úseky se tak vlastně
Jednou z největších oprav sil- musely postavit znovu. „Podotýnic v kraji je soustava staveb, kám, že je to nejzatíženější silkterá má napojit Třebíč na dál- nice, kterou v majetku kraje má-

Petr Pospíchal (vpravo), spolu se svými kolegy z krajské rady Marií
Černou a Milošem Vystrčilem při pokládání základního kamene obchvatu Trnavy. Foto: archiv kraje Vysočina

me. Za 24 hodin po ní projede až
12.000 aut,“ prohlásil Pospíchal.
Dalších 80 milionů stála nová
silnice mezi Bohdalovem a Novým Veselím na Žďársku. To byl
nejhorší úsek spojnice mezi Žďárem a Jihlavou, který odborná fir-

ma kvůli špatnému stavu postavila
znovu. Na této trase kraj zároveň
připravuje stavbu obchvatu Bohdalova a Velkého Beranova. Rozhodnutí o těchto stavbách bude
mít v rukou nové krajské zastupitelstvo po listopadových volbách.

Region pohledem statistiků
8,0 %

Mzdy v našem kraji rychle rostou
Graf srovnává procentní nárůst průměrné mzdy na Vysočině
oproti loňsku. Je vidět, že platy v našem kraji rostou rychleji než
v celé republice. Zároveň je zřetelné, že nejvíce si lidé polepšili
na Jihlavsku, nad průměrem ČR je i Žďársko a Pelhřimovsko. Slabě se platy zvýšily na Havlíčkobrodsku a zejména Třebíčsku.
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Finanční ředitelství v regionu chybí
Vysočina • Ne všechny instituce, které by v kraji měly
být, zřídily na Vysočině své
pobočky. Kraji to přináší problémy.
Nejhorší je asi situace v oblasti krizového řízení. Na Vysočině
totiž chybí krajské policejní ředitelství, a tak při živelných pohromách nebo i cvičeních musí kraj komunikovat s krajskými ředitelstvími policie v Brně,
Českých Budějovicích a Hradci Králové. „Je to přinejmenším zdlouhavé, pokud to rov-

nou nepřinese nějaké nepřesnos- tický a katastrální úřad. V pří- ny přeměnit. „V žádném případě
ti či omyly,“ vysvětluje zástupce padě krajského soudu je situa- nejde o úsilí vytvářet nová úředhejtmana Miloš Vystrčil (ODS). ce na dobré cestě, protože v are- nická místa a budovy, ale o úsilí
Stejně tak chybí i krajský fi- álu staré nemocnice v Jihlavě za- dotáhnout reformu veřejné spránanční úřad, respektive kraj- čaly vznikat prostory pro detašo- vy do konce. Samozřejmě by to
ské finanční ředitelství. „Jest- vané pracoviště jihomoravského mělo být tak, že část pracovníků
liže chceme vidět ekonomický krajského soudu, které by se ča- například krajského soudu přejde
vývoj Vysočiny, těžko nám kraj- sem mělo v krajský soud Vysoči- z jižní Moravy na Vysočinu. Naská čísla dají na fi- na Vysočině už je: na Vysočině
konec jsem neslyšel, že
na Vysočině není
nančním ředitelství
by katastrální či statismožná bude:
a v dohledné době
určitě nebude:
v Brně,“ ilustruje
tický úřad navyšoval poMiloš Vystrčil.
čty zaměstnanců, ačkoliv
krajský statistickrajský soud
krajské policejní
ředitelství
Naopak své kraj- ký úřad
krajské reprezentace na
ské pobočky na krajský katastrálVysočině vybudoval bez
krajské finanční
Vysočině už zří- ní úřad
problémů,“ dodal Miloš
ředitelství
dili hasiči, statisVystrčil.

Rozhovor měsíce

Kadlec: Pořádek v nemocnici není jen čistota
Nové Město na Moravě • Novoměstská nemocnice získala certifikát kvality ČSN EN
ISO 9001: 2000. Stala se tak
prvním zdravotnickým zařízením v kraji, které podobný
certifikát vlastní, pouhý rok
poté, co zdravotnictvím na
Vysočině otřásla ekonomická krize, zaviněná špatným hospodařením státu.
Kraji, který nemocnice na pokraji krachu od státu převzal,
se podařilo krizi zvládnout.
Osvědčení o kvalitě v Novém
Městě svědčí o tom, že se
lepší časy rychle blíží. Zeptali
jsme se proto ředitele novoměstské nemocnice Zdeňka
Kadlece, jak složité bylo certifikát získat.

tedy, že když už jsme v té administrativě tak daleko, pokusíme
se dotáhnout věci ještě dále a získat osvědčení o kvalitě nejen pro
transfúzní stanici, ale pro všechny
nemocniční laboratoře. Ty máme
už čtyři roky sjednoceny pod jeden primariát a kromě toho, že je
to výhodné a v souladu s evropským trendem, přímo si to o certifikaci říká.“
Jaká oddělení tedy
osvědčení mají?
„Certifikovali jsme
laboratoř klinické biochemie, lékařské mikrobiologie a klinické hematologie s transfúzní stanicí,
a také oddělení cent„O certifikaci, která vypovídá rální steo kvalitě, jsme usilovali delší do- rilizace.
bu. Naše transfúzní oddělení totiž podléhá velmi přísným předpisům Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které se příliš od případné certifikace neliší. Řekli jsme si

K tomu bylo vhodné certifikovat
ještě ředitelství, to znamená ty řídící činnosti, které zabezpečují
systém řízení laboratoří, transfúzní stanice a centrální sterilizace.
Poznají změnu pacienti?
„Pro pacienty to znamená, že
když odevzdají svůj biologický
materiál k vyšetření, mohou si být
jisti, že výsledky vyšetření odpovídají realitě. Vzorky jsou zpracovávány na přístrojích a metodami, které jsou doporučeny
odbornou společností. Pokud
bych to měl vysvětlit jednoduše: Když si necháte otestovat vodu ve studni, může vám takový test udělat kdejaká laboratoř. Ale
pouze testy laboratoře akreditované a certifikované
mají svoji zásadní váhu při oficiálním jednání či sporech.“
Kontroluje se,
jestli jste ve svém

úsilí po získání osvědčení nepolevili? Liší se nějak práce v laboratořích od doby, kdy jste
osvědčení neměli?
„Certifikát jsme nezískali navždy. Za rok nás čeká dohledný
audit certifikační společnosti, který prověří, zda nastavený systém
certifikace je udržován v souladu s požadavky normy ISO. Proces zpracovávání vzorku v každé
laboratoři je velmi složitý. Pokud
jej máte certifikovaný a postupujete podle evropské normy, musí být každý krok zaznamenán,
zapsán a hlavně musí být možné
zpětně dohledat člověka, který za
něj zodpovídá.“
Pomáhá vám osvědčení při
jednání se zdravotními pojišťovnami? Jste pro ně partner,
jehož slovo má větší váhu?
„Při jednání s pojišťovnami nám
to nepomáhá. Sice uznale kývají hlavami, ale to je vše. Nedávají nám žádné vyšší platby, naopak
musím říci, že nám vadí, že uzavírají smlouvy s novými laboratořemi. Tím se nijak nezvyšuje kvali-

www.kr-vysocina.cz

ta pro pacienty a naopak, stávající
zkušené laboratoře to nutí spíše ke
kvantitě a tudíž k menší pečlivosti. Přináší to ještě další problém.
Laboratoře patří k ziskovým oddělením a nemocnicím tedy po-

Jestli si myslíte, že si necháte vyšetřit vzorek krve ve
čtyřech laboratořích a dostanete čtyři totožné výsledky,
velice se mýlíte.
máhají dotovat ztráty lůžkových
oddělení. Pokud laboratoře z nemocnic zmizí a otevřou je soukromníci, nemocnice o tento nezbytný zdroj příjmů přijdou.“
Laboratoř, která má certifikaci, by tedy podle vašeho názoru měly pojišťovny preferovat?
„Zcela určitě. Certifikát je zárukou, že výsledky jsou kvalitnější. Jestli si myslíte, že si necháte vyšetřit vzorek krve ve čtyřech laboratořích a dostanete čtyři totožné výsledky, pak se mýlíte. Právě proto děláme laborator-

ní vyšetření všem pacientům, kteří k nám do nemocnice přijdou,
a to přesto, že si třeba výsledky
z předchozích vyšetření odjinud
přivezou s sebou.“
A co dodavatelé?
„Tam je to spíš naopak. Pokud vypisujeme nějakou poptávku, je pro nás významné i to, zda
náš budoucí dodavatel osvědčení
o kvalitě má.“
Není tedy automatické, že
certifikát kvality znamená lepší hospodářské výsledky?
„Certifikát nám nezlepší finanční situaci. Ale vypovídá
o kvalitě námi poskytované péče
a o kvalitě našich zaměstnanců.
Hodnocení kvality jakékoliv nemocnice je většinou velmi subjektivní, certifikát to ale říká jasně, černé na bílém.“
Jak vidíte situaci ve zdravotnictví na Vysočině z pozice ekonomicky stabilní nemocnice?
„Situace se podstatně zlepšila, nemocnice už se stabilizovaly. Netáhnou za sebou dluhy, které z minula měly.“
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Kraj Vysočina

Setkání rodin bylo sportovní

Nový zákon po lidech žádá,
aby neodmítali nabídky práce

Na Vysočině je o pěstounskou péči a adopce velký zájem, na dítě čeká 150 budoucích rodičů

Vysočina • Pokud někdo
z dlouhodobě nezaměstnaných bezdůvodně odmítne
veřejně prospěšné práce
či krátkodobé zaměstnání,
může přijít o sociální dávky.
Umožňuje to nový zákon
o zaměstnanosti.

Kamenice nad Lipou • Desítky
spokojených dětí a jejich pěstounů se v polovině září sešly
v táboře Kalich u Kamenice
nad Lipou. Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví krajského
úřadu tam pořádal pravidelné
setkání pěstounských rodin
z celého kraje.
Minulé ročníky byly spíše kulturní a společenské, letos byla ale
sobota nabitá aktivitou, pohybem
a sportem. Zatímco si děti užívaly
zábavy při soutěžení v netradičních disciplínách, pro jejich pěstouny byli k dispozici odborníci nejen při přednášce, ale hlavně v diskusi. Odpoledne čekaly

rodiny tvůrčí dílny, odkud si každý odnášel svůj výrobek z hlíny.
Večer byl na řadě kabaret a country muzika.
„Setkala jsem se tady s krásnými, šikovnými a usměvavými
dětmi, které si hrály a sportovaly s velkým zápalem. Myslím, že
se tato akce skutečně velmi vydařila,“ řekla při této příležitosti radní pro kulturu, zdravotnictví a sociální věci Martina Matějková (ODS), a dodala: „Je jasné,
že po desítkách let nepřirozeného kolektivismu se rychle vracíme k tomu přirozenému, totiž vychovávání dětí v rodinách. A to je
recept na všechny nešvary ústavních systémů.“

Radní Martina Matějková se při dětských soutěžích ujala
role rozhodčí. Foto: Luboš Pavlíček

Na setkání s pracovníky obecních úřadů, kteří se problematikou sociálních dávek zabývají, to
řekla vedoucí oddělení sociálních
dávek a sociálně-právní ochrany
dětí krajského úřadu Marie Nápravníková.
Zpřísnění lze časem očekávat
i v oblasti sociálních dávek, které se odvíjejí od životního minima. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novelu zá-

Železnice zmaří územní plán
Vysočina • Problémy s trasou vysokorychlostní železnice zřejmě
způsobí, že krajské zastupitelstvo do voleb neschválí koncept územního plánu. Ministerstvo dopravy trvá na tom, aby trať přes Vysočinu
vedla. To ale v regionu budí velký odpor – v obcích i na kraji samotném. Znamená to totiž, že kvůli budoucí železnici bude v územním
plánu doslova umrtven více než půl kilometru široký pás, který protíná celý kraj. Současné zastupitelstvo tak zřejmě problém odloží tak,
aby se budoucí představitelé kraje opět pokusili s vládou dohodnout.

Vystrčil: Stát regiony ze svého
vazalství letos určitě neuvolní
Vysočina/Praha • Ani příští rok
Praha krajům nezvedne daňové
příjmy. Předpokládá to náměstek hejtmana pro ekonomiku Miloš Vystrčil (ODS).
Na konci roku měli poslanci
projednat novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Ta by pro
kraje znamenala, že se jim zvednou příjmy z daní na pětinásobek stávajících, zároveň by jim
o prakticky stejnou částku klesly dotace, které dostávají od státu hlavně na platy učitelů a opravy silnic a nemocnic.
Novela zákona o rozpočtovém
určení daní tak na první pohled
vypadá jako kosmetická úprava, pro kraje by její schválení ale
znamenalo, že o penězích budou

Velvyslanec Avnon navštívil Polnou
Polná • V doprovodu hejtmana
Františka Dohnala si v polovině září prošel izraelský velvyslanec Arthur Avnon s chotí polenské památky. Tématem návštěvy
byla zejména smlouva mezi Čes-

kou republikou a Izraelem, která
umožňuje rozsáhlé výměny studentů architektury. „Na Vysočině je množství židovských památek. Ty by si takovou spolupráci
při opravách určitě zasloužily,“

komentoval setkání hejtman.
Velvyslanec si prohlédl Karlovo náměstí, synagogu a rabínský dům, dále pak hrad, zámek
a také židovský hřbitov.
Foto: archiv kraje Vysočina

moci rozhodovat samostatně. Pokud jim je totiž stát dává jako dotace, zároveň jim řekne, jak přesně je mají použít.
„Novelu ale parlament zřejmě neschválí. Lze to předpokládat podle vyjádření paní ministryně Buzkové, která nesouhlasí s převodem osobních výdajů
učitelů do daňových příjmů krajů. Podobně se vyjádřila i paní poslankyně za KDU-ČSL Šojdrová. Vláda má ve sněmovně
těsnou nadpoloviční většinu 101
hlasů, takže můžeme předpokládat, že novela neprojde a nějaké změny se tak možná dočkáme
až v příštím roce,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vysočiny Miloš Vystrčil.

Představujeme kraj a krajský úřad

Fond Vysočiny pomáhá celému kraji
Vysočina • Knihy o Vysočině, upravená sportoviště, internet v malých obcích
a stovky dalších drobností by v našem
kraji za uplynulé tři roky nepřibyly, kdyby kraj v březnu roku 2002 nezaložil Fond
Vysočiny. Ten za dobu své existence rozdělil v grantech už bezmála 150 milionů
korun. A protože každý, kdo takovou krajskou pomoc chce, musí přidat i peníze
vlastní, dá se říci, že na Vysočině tak postupně vznikají nové užitečné věci za více
než půl miliardy korun.
Fond Vysočiny je balík peněz určený na
podpůrné rozvojové programy. Založením
Fondu Vysočiny kraj plní několik závazků
daných programovým prohlášením rady –
podporu podnikání, vytváření kulturních
tradic, péči o rozvoj svého území. Z fondu
kraj vypisuje jednotlivé grantové programy. Kdo chce podporu získat, napíše projekt, který pak posoudí komise, v níž sedí
zastupitelé a úředníci spolu se zástupci toho kterého oboru. „Je to spravedlivé a průhledné a navíc se žadatelé učí, jak takové
projekty psát. Pomůže jim to i při podávání žádostí o peníze z evropských strukturálních fondů,“ říká krajský radní Tomáš
Hermann (US–DEU), který má fond od
počátku na starosti.
Rozpočet fondu schvaluje každý rok
krajské zastupitelstvo. V roce 2002 do
Fondu Vysočiny dalo z rozpočtu kraje
81,4 milionů korun a v průběhu roku zastupitelstvo vyhlásilo 25 grantových programů v celkovém objemu 49 milionů

korun. V roce 2003 dostal fond dokonce 120 milionů korun. Během roku zastupitelstvo vyhlásilo 32 programů v objemu 72,54 milionů korun. Letos už bylo vyhlášeno 29 programů a další tucet se
chystá na podzim. „Programy se zaměřily
mimo jiné na podporu místních částí měst
a obcí, připojení malých obcí k internetu,
vzdělávání pedagogů, kulturní, sportovní
a společenské akce, sociální služby, obnovu památek či výchovu v oblasti životního
prostředí. Velká část podpory šla do obcí.
Průměrně je asi polovina podaných žádostí úspěšných. Podpořené projekty vyžadují spoluúčast žadatele, jejíž výše závisí na
charakteru programu – v souhrnu byly na
každou vynaloženou korunu z Fondu Vysočiny přidány tři koruny ze strany příjemců podpory,“ vypočítává Hermann.
Podrobnosti o grantech uvádí webová
stránka www.fondvysociny.cz. Na stejné
adrese jsou také uvedeny souhrnné statistiky i podrobné přehledy všech vyhodnocených projektů.
K evidenci činnosti fondu slouží elektronická databáze, která umožňuje sledovat podpořené i neúspěšné projekty z hlediska územního členění, zaměření podpory i typu žadatele. Výstupy z evidence
lze přehledně zobrazit v mapě kraje a jeho správních obvodů. Je tak možné vysledovat úspěšné oblasti i bílá místa a s touto
informací dále cíleně pracovat. Ukázky takové analýzy představuje edice Vysočina
v mapách II., která vyjde v průběhu října.

Počet
grantových
programů

Objem
grantových
programů

Počet
žádostí

Uspokojené
žádosti

Výše
podpory

celkový
objem
projektů

2002

25

49 022 131

2003

32

72 540 000

1203

583

41 509 173

156 070 149

2172

1082

66 827 637

224 180 668

2004

29

63 429 120

930

586

39 681 443

133 954 794

Stav ke dni 17. 9. 2004.
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kona o životním minimu a věcný záměr zákona o hmotné nouzi. „Zástupce ministerstva na setkání uvedl, že cílem je především zabránit zneužívání systému sociálních dávek a zefektivnit jejich vyplácení. Změna zákona o životním minimu nebude
mít dopad na dávky státní sociální podpory s výjimkou příspěvku
na bydlení, který bude nově konstruován. Zákon o hmotné nouzi
má nahradit dnes platný zákon
o sociální potřebnosti. Cílem nového zákona je především omezit
dlouhodobou závislost na sociálních dávkách a propojit výplatu
dávek s motivačními kroky, které
pomohou uchazečům o zaměstnání získat novou práci,“ řekla
Marie Nápravníková.

Jak to vidím já
Názor předsedy kontrolního výboru zastupitelstva
Jaromíra
Baráka
(US–DEU)
na veřejné zakázky.
Práce výboru sestává více
než z poloviny z kontroly veřejných zakázek zadávaných
krajem. Nedostatky vedly postupně ve spolupráci s radou kraje k úpravám pravidel, která upřesňovala některá vágní ustanovení zákona
a jimiž se kraj při zadávání
zakázek řídil.
Nejčastější chybou, kterou jsme nacházeli při našich
kontrolách, bylo nepřesné stanovení kritérií a jejich aplikace pro vyhodnocení zakázky.
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který vešel v platnost 1. května letošního roku, mnohé formulace upřesnil. Například pokud
se kraj rozhodne zadat zakázku podle výhodnosti nabídky,
musí předem stanovit procentuelní váhu jednotlivých dílčích kritérií, jimiž jsou zejména provozní náklady, požadavky na údržbu a kvalitativní vlastnosti předmětu zakázky. Samozřejmým kritériem
je vždy nabídková cena, kterou je možno též použít při vyhodnocení nabídek jako kritérium jediné.
Podle mého názoru je právě
nejnižší nabídnutá cena kritériem nejvhodnějším. Mnoho
používaných kritérií, například certifikát kvality, zkrácení termínu plnění zakázky nebo délka záruční doby je možno stanovit při zadání veřejné zakázky nebo zapracovat
do podmínek smlouvy. Je zřejmé, že tento způsob zadávání
klade vyšší nároky na zaměstnance krajského úřadu.
Nový zákon stanovuje pravidla pro veřejné zakázky vyšší než dva miliony korun. Pro
ty, které této hranice nedosáhnou, pouze stanovuje požadavek na transparentní a nediskriminační zadání za obvyklou cenu. Právě na zadávání těchto zakázek by měla být
zaměřena nová pravidla kraje, která by neměla změkčovat podmínky platné doposud,
měla by být doplněna o některá ustanovení dané dříve zákonem a dbát na to, aby zakázky kraje byly s dostatečným předstihem zveřejňovány.
I dodávka výpočetní techniky
za čtyři sta tisíc korun může
být pro mnoho firem zajímavou a kraji přinést významnou úsporu.
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Kraj Vysočina

Co se děje v kraji

Požár cisterny hasiči zvládli

Kozlov • Po havárii cisterny na dálnici D1 nebyly naštěstí zasaženy studny v obci. Ještě v polovině září ale neskončily práce na
odstranění škod na životním prostředí.
Havárie, kdy z hořící cisterny uniklo 33.000 litrů technického benzínu do okolí dálnice, kanalizace a Kozlovského potoka,
je největší za posledních deset let. Benzín z 80 procent vyhořel,
zbytek hasiči zastavili nornými stěnami a odčerpali a vytěžili.
Znamenalo to 30 krychlových metrů znečištěné vody a 500 tun
zeminy. Kanalizaci a drenáže dálnice odborná firma ještě vyčistila a vypláchla. Směrem na Kozlov dnes stojí tři monitorovací vrty, které mají sledovat kvalitu vody na odtoku ke studnám
v obci. Samotná dálnice byla až do 17. září v pravém jízdním
pruhu uzavřená. Požár ji totiž poškodil natolik, že musela dostat
Foto: Luboš Pavlíček
nový povrch.

Ubývá lidí, v kraji ale pomalu
Jihlava • S varováním přišel
krajský statistický úřad. Pokud
bude porodnost klesat dosavadním tempem, na Vysočině bude
za padesát let žít o pětinu lidí
méně. Populace také zestárne.
Hejtman František Dohnal
(nez., KDU–ČSL) však upozornil, že statistický výhled kvůli

nemožnosti odhadnout budoucí vývoj nepočítá s přistěhováním. Vysočina je na tom oproti ostatním krajům s úbytkem
obyvatel relativně dobře. Méně lidí ubývá jen na Karlovarsku a Liberecku, ostatní kraje
se s poklesem populace potýkají daleko více.
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Hejtman přivítal prvňáčky v Nové Říši
Nová Říše • Právě sem jsem chodil
do školy, Františku. Tak zahájil první školní den ve škole v Nové Říši
hejtman František Dohnal (nez.,
KDU–ČSL). Přijel, aby v lavicích
přivítal dvaadvacet prvňáčků a zároveň ukázal svému synovi Františkovi, do které školy chodil on sám.
Hejtman nepřišel s prázdnou.
Všem prvňáčkům přinesl čokoládová vajíčka. „Do školy v Nové
Říši jsem přišel až v šesté třídě. Do
té doby jsem chodil do školy v Červeném Hrádku, kde už dnes škola není. Pamatuji si, že nás bylo ve
třídě 30, byla to malotřídka a v jedné řadě seděli prvňáci, ve druhé
druháci a ve třetí třeťáci,“ vyprávěl prvňáčkům František Dohnal.

Hejtman přiznal, že i on měl coby žák několik poznámek. „Zapomínal jsem, ale za to se poznámky
nedávaly, většinou jsme vyfasovali něco navíc nebo si to s námi učitelé vyřídili. Pamatuji si na jednoho, který tahal za krátké vlasy nad
ušima nebo na krku, ale nic drastického to nebylo. Jednou jsem zapomněl úkol z českého jazyka. Měl
jsem ho, jenom jsem ho nechal doma. Paní učitelka mi nevěřila, a tak
jsem jí ho odříkal zpaměti. Měli
jsme tehdy vypsat nějaká slangová slova, která používáme doma.
Nakonec mi uvěřila,“ zavzpomínal Dohnal, který měl podle svých
slov rád všechny předměty kromě
kreslení.

Prvňáčkům hejtman osladil první den čokoládou.
Foto: Luboš Pavlíček

Za špatný vzduch zřejmě může stavba
Vysočina • Ačkoliv je na Vysočině nejčistší vzduch z celého Česka, nemusí
taková potěšitelná zpráva platit věčně.
Na problémy upozorňuje krajský program na zlepšování kvality ovzduší
a zejména jeho nedávná aktualizace.

Nejrizikovější je prý dálnice D1. Na tu navíc nemají vliv žádná opatření, doprava krajem zkrátka projede bez ohledu na následky.
Odborníci také upozorňují na dopravu mezinárodní, která může na dálnici ještě zhoustnout,
jestliže Rakousko zavede dálniční poplatky.

Problém má také město Velké Meziříčí. To
těsně u dálnice leží a navíc zde loni meteorologická stanice naměřila velmi vysoké dávky prachu a škodlivých látek z dopravy. Vláda proto
město dokonce zařadila mezi oblasti, které mají
ovzduší znečištěné. (pokračování na straně 6)

Nezisková organizace

D–stop pomůže při problému s drogami každému
D–stop je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Bystřici nad Pernštejnem. Zřizovatelem je DCH Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Zařízení
vzniklo v roce 1996.
Zaměřuje se na prevenci drogových závislostí. V rámci Cen-

tra prevence může občanům (rodičům, dětem a mládeži) nabídnout prvotní pomoc při řešení
problémů s návykovými látkami
a popřípadě zprostředkovat odbornou pomoc. Takové služby
poskytuje anonymně a bezplatně. Občané mohou D–stop na-

vštívit od pondělí do čtvrtka mezi 10.00 a 12.00 a v pátek mezi
13.00 a 17.00 hodinou.
D–stop pořádá preventivní besedy pro žáky základních a středních škol. Klub volného času
(Po–Čt 13.00–18.00 hod.) nabízí smysluplné vyžití volného času

neorganizovaným dětem a mládeži ve věku od 12 do 20 let. D–stop
sídlí v Bystřici nad Pernštejnem,
na Masarykově náměstí 299 (za
muzeem).
Kontakt: tel./fax.: 566 550 128,
e-mail: dstop.bystrice@caritas.cz,
www.zdar.caritas.cz.

Černá: Obce jsou naším partnerem
Vysočina • Kraj Vysočina se
za první čtyři roky své existence dostal mezi ty instituce, které o své činnosti
nic netají a naopak se snaží
o spolupráci se všemi, kdo
o to stojí. Řekla to náměstkyně hejtmana pro regionální
rozvoj Marie Černá (SNK).
„Jedním z našich nejdůležitějších partnerů jsou obce,“ ilustruje své tvrzení Marie Černá. Kraj proto pořádá řadu setkání se starosty měst i malých
vsí. Před třemi lety navíc ministerstvo pro místní rozvoj kra-

jům předalo pravomoc rozhodnout, jakým způsobem se použijí dotace z takzvaného Programu rozvoje venkova. Na Vysočině k takovému rozhodování zástupce obcí ihned přizvali. „Oni
sami nejlépe vědí, kde jsou peníze potřeba a jak jich využít,“ vysvětluje Černá.
Na spolupráci s krajem si za
čtyři roky zvykla také podnikatelská sféra. „Velmi často jsme
komunikovali s hospodářskou
komorou a nedávno jsme takové
výměny názorů dokonce stvrdili společnou písemnou dohodou.
Máme za sebou také několik spo-

lečných zahraničních misí, kdy
jsme ve spolupráci s podnikateli hledali odbytiště pro výrobky, partnerské firmy i investory
pro naše průmyslové zóny,“ řekla Marie Černá.
Otevřenost ocenily také neziskové organizace. „Byli jsme prvním krajem, který se začal neziskovým sektorem zabývat systematicky. Neziskovky většinou
účinně pomáhají tam, kam už nepružný stát se svou pomocí neumí dosáhnout,“ prohlašuje Černá
a dodává: „Jsou pro nás proto významným partnerem při rozhodování.“

Kraj na začátku roku 2002 zřídil Fond Vysočiny. Chtěl totiž
všem svým partnerům pomáhat
a mít finanční nástroj k naplňování krajského rozvojového programu. Proto zastupitelstvo vypisuje grantové programy na jednotlivé oblasti, a ti, kteří peníze chtějí, podají žádost ve formě
projektu. „Postupně se ukázalo,
že Fond Vysočiny nejen pomáhá naplňovat a realizovat rozvoj
kraje, ale také je to dobrý trénink
pro zpracování a podávání projektů do evropských strukturálních fondů,“ pochvaluje si Marie Černá.

Výstava o sklizni bude letos poprvé
Jihlava • Sklizeň Vysočiny 2004. Tak se
jmenuje zahrádkářská výstava, která 9. a 10.
října v Domě kultury v Jihlavě představí výpěstky ovoce, zeleniny a květin zahrádkářů Vysočiny. Součástí výstavy bude i sou-

těž o největší mrkev, petržel, cibuli a česnek a samozřejmě brambory. Součástí výstavy bude i prodej zahrádkářských potřeb
a poradenský servis. Sklizeň Vysočiny 2004
má být především přehlídkou zahrádkář-

ských dovedností a úspěchů. „Nikoliv komerčním veletrhem, ale přátelským setkáním všech, kteří se v drsných podmínkách
Vysočiny umí starat o půdu,“ říká organizátor Jiří Vítek.

Evropští politici
jednali v Praze
Vysočina/Praha • Komunální a regionální politikové z celé Evropy se sjeli do Prahy. Ta se tak stala hostitelským
městem pro 400 představitelů měst a krajů evropských zemí. Na společném zasedání jednali o evropské ústavě a dalším
směřování regionů v Evropské unii.
„Snahou místních a regionálních orgánů Rady Evropy je zprostředkovat vztahy mezi nejnižšími složkami samosprávy a Evropskou komisí. Výbor regionů
si prostě klade za cíl zkrátit vzdálenost
mezi obyčejnými lidmi a Bruselem,“ vysvětlil hejtman Vysočiny František Dohnal (nez., KDU–ČSL) smysl podobného setkání. A dodal, že dalším přínosem
letošního zasedání je propagace Česka
v zahraničí.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. 9.
2004 vyhlásilo pět nových grantových programů z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do oblasti rozvoje
informačních technologií, životního prostředí a protidrogové
prevence a léčby. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž
gesci budou programy realizovány:

■ Metropolitní sítě III – 2.200.000,– Kč – program na podporu
komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy (odbor
informatiky, ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341,
rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 3. 1. 2005
■ Vzdělávání seniorů v oblasti ICT – 600.000,– Kč – program
na podporu rozvoje informační gramotnosti (odbor informatiky,
ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 3. 1. 2005
■ Krajina Vysočiny 2004 – 3.410.000,– Kč – program na podporu
projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí
(odbor životního prostředí, ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522,
navratilova.e@kr–vysocina.cz)
Uzávěrka: 3. 1. 2005
■ Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004 – 2.810.000,–
Kč – program na podporu projektů na místní využití enviromentálně
šetrných způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřevu
teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití solární energie na
veřejných budovách (odbor životního prostředí, ing. Zdeněk Fixa,
tel.: 564 602 516, ﬁxa.z@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 3. 1. 2005
■ Protidrogová prevence a léčba 2004–2005 – 3.000.000,– Kč
– program na podporu speciﬁcké prevence v programech
protidrogové politiky kraje Vysočina (odbor sekretariátu hejtmana,
oddělení pro řešení mimořádných situací, mgr. Alena Beranová,
tel.: 564 602 164, beranova.a@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 3. 1. 2005

Hejtman František Dohnal (vlevo) a prezident Kongresu místních a regionálních úřadů Rady Evropy Giovanni Di Stasi. Foto: Archiv kraje

www.kr-vysocina.cz

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke
grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na
internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz
nebo na www.fondvysociny.cz
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Problémy se psaním?

ID 723

Sklizeň Vysočiny 2004

NĚCO SE S TÍM DÁ DĚLAT...
Pelhřimov
tel.: 775 040 808
email: basicdeti@seznam.cz
www.basic.cz

9.–10. října 2004 ve velkém sále Domu kultury Jihlava
Otevřeno 9.00–18.00 hodin

studijní centrum

BASIC

PRODEJ OVOCNÝCH STROMŮ, RŮŽÍ A CIBULOVIN
ID 746

Inzertní poradce:

Ing. Zdeněk Vyoral

ID 419

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

ID 791

Více informací v prodejně zahrádkářských potřeb,
Jihlava, Komenského 36, tel. 602 975 012

DALŠÍ VYDÁNÍ
NALEZNETE
VE SVÝCH
SCHRÁNKÁCH
KONCEM ŘÍJNA.

STRATEGIC
CONSULTING –
MORAVA
poradenská společnost

nabízí:
• služby public relations
• tvorbu tiskových
zpráv, přípravu tiskových
konferencí
• zpracování auditů,
výročních zpráv,
průzkumů
veřejného
mínění
• vydávání
tiskovin

Strategic
Consulting
– Morava
Jeremenkova 40b
772 00 Olomouc
tel.: 587 332 176
vyslouzil@consultants.cz
www.consultants.cz
noviny jsou součástí projektu

www.ceskydomov.cz

ID 747

O. ročník krajské výstavy výpěstků ovoce,
zeleniny a květin zahrádkářů Vysočiny

VY SO ČIN A – NÁŠ DOMOV

Kraj Vysočina

Městečkem prošel Mor s průvodem
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Šampionkou je kráva z Vysočiny

V 18. století obklíčili Brtnici dragouni a děsivou nemocí stíhané město uzavřeli před světem
Brtnice • Po čtyřech letech
opět prošel Brtnicí na Jihlavsku morový průvod. Více
než dvě stě postav průvodu
připomnělo děsivé události
poslední morové rány, která
městečko zasáhla v 18. století.
Tisíce diváků vidělo Mor jako
černou postavu se závoji, představitele města, tedy rychtáře, písaře, zástupce řemeslných cechů
a obyvatele zámku. Pážata nesla na podušce lebku s hnáty a tichý, temný průvod městem kráčel za doprovodu zvonů, bubnů
a střelby.
Působivou podívanou pořádali v Brtnici původně jako díkůvzdání za zastavení poslední morové epidemie v roce 1715. Tehdy mor městečko postihl s nebývalou silou. V archivních pramenech je výkaz z 24. dubna 1715,
kde je uvedeno 61 zamořených
domů s 838 obyvateli. Jiný výkaz uvádí 184 zemřelých osob.
V konečné zprávě z 16. března
1716 se uvádí 118 zamořených
domů. Zachoval se také účet lékárníka Jana Kautzmana za léky
dodané do Brtnice v době moru,
a to za celkovou částku 322 zlatých a 52 krejcarů. Podle účtu
byly postiženým podávány tyto
léky: prášek pro pocení, benát-

Na Vysočině je nyní 220.000 kusů krav a býků takzvaných kombinovaných plemen. Tedy skotu, chovaného pro mléko i maso.
Vysočina se tak mezi kraji České republiky řadí na přední místo
v počtu chovaných kusů kombinovaného skotu. Ta nejlepší zvířata se v září předvedla na Národní výstavě českého strakatého skotu v Radešínské Svratce na Žďársku. Celkem 26 chovatelů se pochlubilo stovkou zvířat a není náhoda, že titul šampiónky si dovezla dojnice ze zemědělského družstva Maleč na Havlíčkobrodsku. Vystavované kusy obdivovali i náměstek hejtmana Miloš Vystrčil a krajský radní Ivo Rohovský (oba v popředí).
Foto: Luboš Pavlíček
Morová pážata nesou lebku s hnáty, Mor je černá postava se závoji. Foto: Luboš Pavlíček

ský olej, šafrán, terpentýnová voda, muškátové oříšky, okuřovadlo proti moru, kořeny angeliky,
sladké dřevo, opiáty, čaje, masti,
náplasti, esence myrhové, bylinné čaje orientální a jiné.
Po vyhlášení karantény byla Brtnice obklíčena vojskem,
nikdo nesměl odejít, nikdo nesměl do Brtnice přijít. V městeč-

ku upadl obchod i živnosti, úroda nesměla být sklizena, trpěli
lidé i zvířata. Svědčí o tom zoufalé listy, kterými se obec obrací na vrchnost, na sanitní komisi a krajského hejtmana se stížnostmi na neurvalosti vojáků,
s žádostmi o povolení ke sklizni obilí a odpuštění kontribucí s tím, že obyvatelstvo je fi-

nančně na dně. Morová epidemie skončila na svátek svatého
Rocha. Církevní děkovné procesí se od té doby v Brtnici pořádá každý rok, historický průvod pak s přestávkami v novodobé historii každé čtyři roky.
Podrobné informace o městečku i morovém průvodu jsou na
www.brtnice.cz.

Kraj je lepší správce než stát,
dokázal zachránit nemocnice

Vysočina • Nemocnice vy- dařilo vyváznout z minulých dlubředly z dluhů a léčí dobře, hů. Celý ozdravný proces probíjak bylo jejich zvykem. Do hal a probíhá pod veřejnou kondomovů důchodců už ne- trolou a je třeba říci, že ke zhorteče a jejich obyvatelům šení kvality zdravotní péče ner y ch l e p ř i bý vá p o h o d l í . došlo,“ popisuje uplynulé měsíÚstavy sociální péče se umí ce krajská radní pro zdravotnicdobře postarat o své klienty. tví, sociální věci a kulturu MarTo všechno se stalo poté, co tina Matějková (ODS).
taková zařízení převzal od
Sociální zařízení sice stát ne(pokračování ze strany 4)
to ze seznamu znečištěných oblastí vypustiProgram pojmenovává nejvíce riziková mís- státu kraj.
nechal přijít až k ekonomickému
„Měřící stanice je na frekventované kři- la. Velkému Meziříčí pak doporučuje častěj- ta a výrobní provozy v kraji a také hledá řešekolapsu, řada z nich ale měla proNemocnice přitom dostal tak blém s budovami, ve kterých sídžovatce, kde loni probíhala oprava vozov- ší omývání frekventovaných silnic, zakrývá- ní. „Moderní jsou například dobrovolné doky. Broušení povrchu a nová vrstva. Do- ní hromad sypkých materiálů při stavbách hody s průmyslovými podniky. Ty se zavá- zadlužené, že se mluvilo o hro- lila. Kraj nechal opravit střechy,
konce přesně v těch měsících, kdy se měře- a používání jiného posypu v zimě. Vzhledem žou, že budou objem znečišťujících látek sni- zícím krachu.
kuchyně i topení. Teď už se za„Kraji připadla velmi nevděč- měřil na pohodlí obyvatel a snané hodnoty prudce zvýšily,“ vysvětluje kraj- k tomu, že ve městě je už delší čas hotová žovat a umožní veřejnou kontrolu. Žádné příský radní pro životní prostředí Ivo Rohovský plynofikace, má prý radnice apelovat na své kazy ani nařízení. To podnikům umožní zvo- ná úloha zastavit zadlužování ne- ží se jejich bydlení vylepšovat.
(ODS).
obyvatele, aby zbytečně netopili uhlím anebo lit takové tempo úprav svých provozů, na které mocnic a naNapříklad sniV programu zlepšování ovzduší proto kraj dokonce odpadky z domácnosti. „To všech- stačí,“ vysvětluje Rohovský a dodává: „Podob- stavit vyrovžováním lůžek
Nemocnice dostal kraj od
navrhuje, aby se velkomeziříčská měřící sta- no může pomoci, abychom dýchali zdravěj- ných kroků nás čeká ještě hodně, ale určitě nám n a n é h o s p o - státu tak zadlužené, že stály n a p o k o j í c h
nice přímo zaměřila na škodlivé látky ze sil- ší vzduch. A nejen ve Velkém Meziříčí,“ pro- všem na Vysočině jde o to, abychom si prven- daření, a to ne před konkursem. Někde mu- a přidáváním
na úkor kvalinic a zároveň chce požádat vládu, aby měs- hlašuje Ivo Rohovský.
ství ve zdravém životním prostředí udrželi.“
koupelen a toaty poskytované seli odejít i ředitelé, kteří ne- let. „Kraj je tachtěli na ekonomická hlepéče. Ukázalo
ké významným
diska slyšet.
se, že je to úkol
pomocníkem
těžký a ve větpro nestátní nePrázdninová soutěž „Za váš
šině nemocnic bylo třeba vymě- ziskové organizace a obce, proLipnice nad Sázavou • Novou vatelův vnuk Richard a předseda pobyt v Lipnici, kde napsal Osusnímek fotoaparát“ vás velnit management, protože předsta- tože do takových zařízení v roce
knihu Jaroslav Hašek na Vysoči- Senátu Petr Pithart.
mi zaujala. Obrovské množdy dobrého vojáka Švejka za svěvy kraje a vedení těchto nemoc- 2004 investoval téměř 43 milioně pokřtil v polovině září v hostinství došlých fotografií právě
Kniha vyšla s podporou kraj- tové války, ale také jeho návštěvu
nic se značně rozcházely. V té- nů korun. Peníze byly určeny na
ci U České Koruny její autor Fran- ského grantového programu Edice v Chotěboři a tehdejším Němecv těchto dnech hodnotí koto chvíli je zřejmé, že ke stabi- podporu financování veřejných
tišek Drašner. Kmotry byli spiso- Vysočiny a popisuje nejen Haškův kém Brodě. Čtenáři zde najdou
mise odborníků. Výsledky
lizaci hospodaření v nemocni- služeb především do oblasti pobudou brzy, takže jméno vínové, dosud nikde neuvedené incích došlo, nemocnice hospoda- moci seniorům, hendikepovaným
těze a jeho fotografii zveřejformace o spisovatelově životě.
ří v roce 2004 vyrovnaně. Vý- občanům a mládeži, a do oblasti
níme už v příštím čísle.
Autor knihy Jaroslav Hašek na
jimkou je však stále Nemocni- protidrogové prevence,“ doplnila
Vysočině František Drašner už vyce Jihlava, které se dosud nepo- Martina Matějková.
dal dvě knihy o čihošťském zázraku. Loni pak knihu Ohně na Vysočině o násilné kolektivizaci a publikaci Karel Havlíček Borovský na
Vysočině. Město Ledeč nad Sázavou uspělo se žádostí o krajský
grant a s jeho podporou vydalo
Krajské webové stránky jsou
Drašnerovu publikaci o protifašistickém odboji Krvavá lázeň v Ko- velmi rozsáhlé. Kromě základbylím dole. O další grant se chce ních informací o kraji zde náFrantišek Drašner ucházet s ruko- vštěvník najde i řadu specializovaných aplikací a databází, takže
pisem Jiří Wolker na Vysočině.
Grantový program Edice Vyso- na první pohled dokáže web pěkčiny zatím podpořil 32 knih, které ně potrápit. Už na titulní straně
Hejtman František Dohnal (vpravo) při křtu knihy s vnukem
by bez jeho podpory nikdy nespat- lze ale najít první solidní vodítko.
Jaroslava Haška. Foto: Luboš Pavlíček
Pokud přesně víme, co hledáme,
řily světlo světa.
je zde tradiční vyhledávač. Napíšeme klíčová slova a přikážeme
hledat. Web nám ukáže, v jakých
dokumentech se námi požadované výrazy nacházejí.
Vysočina • Jestliže někdo pí- je Vysočina na Žižkově ulici 16
Pokud není takový postup
Projekty pro Evropskou unii
še projekt, aby získal peníze ze v Jihlavě. „Nikdo od nás ovšem vůbec nejsou jednoduché a Bru- úspěšný, není ještě vše ztraceno.
strukturálních fondů Evropské nemůže očekávat, že za něj pro- sel žádá přesnou formu. Na inter- Horní lišta nabízí prvotní dělení
unie, má několik možností, jak jekt vytvoříme, ale umíme pora- netových stránkách www.struk- webu na servis pro občany, samozískat bezplatnou radu.
dit, v jakém programu by mohl turalni-fondy.cz jsou proto po- správu kraje, novináře a podobně. se totiž ani intuitivně, ani logic- níka či námi voleného zastupiteV kraji působí síť sběračů pro- jeho záměr uspět, a hlavně, jestli drobné návody, co všechno je Jelikož nejsme členové zastupitel- ky nedobereme požadované in- le. Už na titulní straně webu je
jektových záměrů, které kraj od- má v pořádku všechny úřední ná- v takové žádosti třeba uvést a jak stva, je nám jasné, že volíme ser- formace, tento odkaz nabízí pře- v pravé části jednoduchý vyhleborně vyškolil právě pro posky- ležitosti,“ říká vedoucí sekretari- ji formulovat. „Přesnost a pečli- vis pro občany a v levém sloupci hledně a srozumitelně zpracova- dávač v telefonním seznamu.
tování základních informací. Je- átu Radek Handa.
vost,“ apeluje na žadatele Han- vodítko, které by nás k požadova- ný popis, co v které části webu je.
Příště o specializovaných aplijich seznam je k dispozici na
Se samotným sepsáním projek- da a dodává: „Už se nám vysky- né informaci nasměrovalo.
Stává se tak posledním záchran- kacích a hlavně o Geografickém
www.kr-vysocina.cz. Další po- tu pak pomůže odborná firma. Je tl i případ, že projekt nebyl vůbec
Ani to ale nemusí být ta pravá ným lanem, které umožní infor- informačním systému. Ten přimoc lze získat v kanceláři oddě- třeba ji ale pečlivě vybrat a pak ji přijat kvůli neoprávněnosti žada- cesta. Zkušenosti ukazují, že vel- mace najít.
náší množství informací o nejlení Sekretariátu Regionální rady samozřejmě kontrolovat. Je to to- tele podávat projekt do Společné- mi užitečným odkazem na titulní
Nejjednodušší to ovšem máme, bližším okolí i pro nás, kteří neRegionu soudržnosti NUTS II Ji- tiž služba jako každá jiná a úroveň ho regionálního operačního pro- straně je oddíl s názvem Co na- pokud potřebujeme pouze tele- jsme zrovna zeměměřiči a kartohovýchod Krajského úřadu kra- mezi službami se samozřejmě liší. gramu.“
jdete na našich stránkách. Pokud fonní číslo na konkrétního úřed- grafové.

Za špatný vzduch zřejmě může stavba

Vyšla nová kniha o Haškovi

SOUTĚŽ

www.kr-vysocina.cz

Hledat informace je možné podle logiky i intuice

Brusel chce přesně psané žádosti

www.kr-vysocina.cz
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Kulturní tipy
1. října
IV. Sportovní den seniorů,
Třebíč–Bažantnice, turistický
pochod a netradiční soutěže

2. října
slavnostní výlov Štěpnického
rybníka, ulice Na Baště, Telč,
8.00–12.00

5. října
koncert, Jaroslav Svěcený
a Marie Synková, DKO Jihlava, 19.30

7. října
koncert Olympic, DKO Jihlava, 19.30

8. října
Pohádkový večer v knihovně, dětské oddělení Krajské
knihovny Vysočiny, Havlíčkův
Brod, 18.00–22.00

9. října
Polenský hudební podzim –
II. ročník swingového festivalu
v sále zámku v Polné, 19.00

10. října
Polenský hudební podzim –
Polenský dostavník v kině
v Polné, 18.00

12. října

Tipněte si s měsíčníkem Kraj Vysočina a Muzeem rekordů a kuriozit, jak dlouho plave kámen
Sochař Jan Řeřicha, autor originálních
funkčních kamenných houslí, se rozhodl naučit plavat kámen. Z mramoru vytvořil dutou
krychli o délce hrany 5 cm slepenou speciálním lepidlem na mramor. Krychle má milimetr silné kamenné stěny, váží 88,81 g
a podle principu Archimédova zákona se
vznáší na vodní hladině.
Vzhledem k pórovitosti materiálu se však jednou i ona potopí – ovšem nikdo neví, za jak dlouho.
A právě to je předmětem naší tipovací soutěže.
Oficiálně bude kamenná krychle dána na pospas
vodě 14. října v 10.00 v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit, kde se na dobu dosud neurčitou
stane dalším z řady neobvyklých exponátů.
Zkuste si tedy tipnout, kdy přesně kostka klesne
ke dnu! Ten, kdo bude nejblíže, vyhraje Českou knihu rekordů, spolu s volnou vstupenkou do Muzea
rekordů a kuriozit. Další dva soutěžící, kteří se svým
odhadem nejvíce přiblíží, získají jednorázovou vstu-

Pěšky i na kole poznáváme Balinské údolí
Po prohlídce historického
centra Velkého Meziříčí vyrazíme na nenáročný turistický
okruh v malebném údolí
řeky Balinky.

koncert Žalman & spol., Národní dům Třebíč, 19.00
koncert kapely Moravěnka,
DKO Jihlava, 18 hodin

23.října
Divadlo Járy Cimrmana: Němý
Bobeš, divadelní sál, DKO Jihlava, 19.30

26. října
koncert Hop Trop, Divadlo na
Kopečku, Jihlava, 19.00, předprodej vstupenek Knihkupectví
Jitka, Jihlava

od 26. do 31. října
8. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava
2004, DKO, kino Dukla a Malá scéna HDJ

penku do muzea rekordů pro dvě osoby. Své odhady posílejte e-mailem na
adresu agentura@dobryden.cz (v předmětu uveďte heslo „Plovoucí kámen“),
nebo poštou na adresu:
Agentura Dobrý den
Slovanského bratrství 1664
393 01 Pelhřimov
tel/fax: 565 323163
(heslo na obálce Plovoucí kámen)
Do svého odhadu napište den, měsíc
a rok, ve kterém si myslíte, že se kostka potopí až na dno skleněné nádoby.
Vaše odhady přijímáme do 12. října 2004, u poštovních tipů rozhoduje datum na razítku podání.
O výdrži neobvyklého plavidla vás
budeme průběžně informovat v příštím, případně i dalších číslech měsíčníku Kraj Vysočina a na internetové adrese www.dobryden.cz.

Tip na výlet

14. října

Přibyslavské nocturno, stodola, farní sál, kostel Nar. sv. Jana Křtitele, pátek: folk-rockový
večer, čajovna, výtvarné umění,
sobota: klasická hudba, neděle:
doprovod bohoslužeb

VYS O Č I N A – N Á Š D O M O V

Hra o Českou knihu rekordů

koncert Petr Spálený, DKO Jihlava, 19.30

od 15. do 17. října

Kraj Vysočina

Výchozím bodem je náměstí ve Velkém Meziříčí, kde je také rozcestník. Náměstí je součástí městské památkové zóny.
Za pozornost jistě stojí farní kostel sv. Mikuláše z poloviny 13.
století s 68 metrů vysokou věží s ochozem a luteránské gymnázium. Nepřehlédnutelná je renesanční radnice s mázhausem
a sloupovou síní. V nárožním kameni je zbytek pranýře – kus železného kruhu. Mezi další zajímavosti patří goticko-renesanční
synagoga ze 16. století a židovský hřbitov s barokními náhrobky. Novodobou dominantou města je dálniční most, který se klene do výše 75 metrů a je dlouhý
426 metrů.
Z náměstí se vydáme po modré
směr Balinské údolí, půjdeme asi
tři kilometry. Ještě než nás modrá značka vyvede na okraj města, můžeme si zajít kousek po

červené prohlédnout zámek. Tento původně gotický hrad byl později přestavěn na renesanční zámek. Nyní se zde nachází vlastivědné muzeum. Po případné prohlídce zámku se vrátíme k modré značce
a během jednoho kilometru přijdeme až na okraj
města, kde značka odbočuje
ze silnice vlevo
na polní cestu. Dál se již budeme pohybovat na území Přírodního parku
Balinské údolí. Cílem parku je zachovat přírodovědné a krajinářské hodnoty v okolí přirozeného a místy meandrujícího toku
ř í č ky B a l i n ky.
O tom, že tento půvabný kout
naší vlasti nabízí svým návštěvníkům mnoho krásných scenérií, se
během následujících sedmi kilometrů mnohokrát přesvědčíte.
Od rozcestníku Balinské údolí pokračujeme stále po modré
směr obec Baliny, asi dva kilometry. Po přibližně 500 metrech
poprvé opustíme údolí řeky a vydáme se vpravo nahoru do kopce. Po chvíli vystoupáme ke kří-

ži umístěnému na křižovatce lesních cest. Zde pokračujeme po
modré rovně dolů po malé pěšině přes louku až na začátek smíšeného lesa. Po celkem 800 metrech se vrátíme
opět k Balince,

kde se vydáme vpravo. Po kilometru chůze údolím přijdeme na
začátek zemědělské osady Baliny. Ve středu obce najdeme i rozcestník Baliny.
Od něj pokračujeme stále po
modré směr Uhřínov, 2,5 kilometru. Následujících 1,5 kilometru patří mezi nejpěknější z celé trasy. Balinka je zde lemována krásnými loukami a lučinami.

Na začátku obce Uhřínov se vydáme vpravo po silnici směr Velké Meziříčí. Pokud si ale budeme chtít prohlédnout původně
raně gotický kostel Povýšení sv.
Kříže, musíme k němu vystoupat
nahoru
vlevo mezi domy. I když následujících šest kilometrů půjdeme po
nefrekventované silnici, bude tento úsek krajinářsky rovnocenným
partnerem Balinskému
údolí. První dva kilometry budeme stoupat,
přičemž budeme
střídavě procházet mezi borovými háji, loukami
a smíšenými lesy. Během tři kilometry
dlouhého klesání
se začnou u cesty postupně objevovat první domy
a chalupy, až přijdeme
k místu, kde jsme s modrou odbočili do Balinského
údolí. Poslední kilometr tedy jdeme již po stejné cestě zpátky do
centra Velkého Meziříčí.
Tento výlet lze absolvovat i na
kole, ale za rozcestníkem Balinské údolí, kde modrá značka odbočuje vpravo do kopce, pokračujte rovně podél Balinky, až se
k vám modrá opět přidá. Celková
délka výletu je 14 kilometrů.

Na zámku bude
výstava ovoce
Žirovnice • Několik stovek
odrůd jablek a hrušek, chryzantém a dalších podzimních zahrádkářských divů
bude od 23. do 25. října k vidění na tradiční výstavě Zahrada Vysočiny na žirovnickém zámku.
Mezi nimi budou i starší
odrůdy od předních pěstitelů a také dosud nikde nevystavené novinky z Výzkumného ústavu v Holovousích
a Těchobuzicích. Součástí
výstavy bude prodejna zahrádkářských výpěstků, občerstvení a zahrádkářská poradna.Výstava je připravovaná ve všech prostorách zámku a pro návštěvníky budou
zpřístupněny i nově zařízené
sály. Otevřeno bude vždy od
9.00 do 17.00 hodin.

Havlíčkův Brod
zaplaví knihy
Havlíčkův Brod • Už 14. ročník
Podzimního knižního trhu bude
letos 15. a 16. října v Havlíčkově Brodě.
Přihlásilo se více než 160 vystavovatelů, především českých nakladatelů. Součástí programu je
literární konference Křesťanská
univerzita Josefa Floriana, která
přinese řadu unikátních svědectví o životě a díle nakladatele, překladatele, kritika a filozofa Josefa
Floriana.
Bude předána tradiční cena Littera Astronomica za literaturu,
věnovanou astronomii. V rámci
letošního ceremoniálu převezmou
zástupci Egypta od České astronomické společnosti osvědčení
o pojmenování planetky Alexandrijská knihovna. Jako každý rok
budou při Podzimním knižním trhu předány ceny města Havlíčkova Brodu za nejkrásnější knihy
a Nadace Český literární fond zde
udělí výroční novinářskou cenu
Karla Havlíčka Borovského.
Při autogramiádách, besedách
a autorských čteních se návštěvníci setkají s mnoha populárními
i méně známými autory. Doprovodný program bude po celou dobu trhu probíhat jednak přímo na
výstavišti, tedy v Kulturním domě Ostrov – v salonku a v poetické kavárně Obratník v prvním patře, jednak na nedalekém náměstí
v sále Staré radnice, v Muzeu Vysočiny – Havlíčkově domě a v Galerii výtvarného umění.

Účinná pomoc na prostatu a potenci
Muži už dávno nejsou skupinou, která by musela netečně čekat, až se objeví nepříjemnosti s prostatou či ztráta potence. Překvapivě příznivý vliv zejména v prevenci
a v počátečních stadiích uvedených problémů totiž mají
kombinace některých bylinných substancí. Současná věda hovoří o kombinaci látek
z kopřivy a africké slivoně,
která se osvědčila při problémech s prostatou, či kombinace s brazilskými bylinami
suma a muiara puama, s klinicky prověřeným účinkem
na potenci. U mužů v po-

sledních letech roste poptávka po preparátech, které spojují účinky bylinných výtažků
v jedné tabletě a pomáhají tak
mužům vyhnout se zmíněným nepříjemnostem. Z nabídky dostupné na trhu v ČR
tento trend nejzřetelněji splňuje preparát PROSTASUN,
který obsahuje uvedené kombinace bylinných látek dle poznatků Akademie věd v New
Yorku. Během několika měsíců se stal v českých lékárnách jedním z nejžádanějších
preparátů ve své kategorii.
INFOLINKA: 800 17 16 17,
www.valosun.com.
-pr-

Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do 20. října. Tři vylosovaní
obdrží zajímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla:
Pacov je významný také tím, že se tu nachází rodiště a muzeum Antonína
Sovy.
Výherci z minulého čísla J. Sobotka, Třebíč, p. Hlaváčková, Žďár nad Sázavou a S. Papežová, Pacov získali turistického průvodce po Vysočině, klíčenka
na krk s logem kraje Vysočina a tričko s logem kraje Vysočina.

www.kr-vysocina.cz
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Hokejisté Jihlavy začali vítězstvím

Třebíč uspěla
až napočtvrté

Podceňovaný nováček extraligy senzačně porazil v prvním zápase doma Litvínov ■ Duklu však čeká těžká sezóna

Třebíč • Až ve čtvrtém utkání nového ročníku první ligy dokázali
hokejisté Třebíče bodovat. Začátek sezóny Horácké Slavii vůbec
nevyšel, první tři zápasy prohrála.
„Konečně jsme se dočkali vítězství,“ oddechl si kouč Kamil Konečný poté, co jeho mužstvo porazilo v sobotu 18. září na domácím
ledě Mladou Boleslav 5:3 a utnulo
tak černou sérii.
Předtím totiž Třebíčští, které
těsně před sezónou posílili obránce Přemysl Duben a forvard Vladimír Říha z Jihlavy, podlehli vysoko v Hradci Králové (2:6), následně doma nestačili na nováčka
Sarezu Ostrava (2:3), a pak byli
poraženi i na ledě Písku (1:2).
Bídný start mužstva se hned odrazil na návštěvnosti: utkání 4. kola s ambiciózní Mladou Boleslaví vidělo na třebíčském stadionu
pouhých 500 diváků. Téměř skandální návštěva.
Třebíčskému celku prospěl návrat zraněného útočníka Lukáše Valka: jeho rychlá branka proti Boleslavi soupeře omráčila, naopak domácím přidala sebevědomí.
Na první výhru ale Třebíč nenavázala, v 5. kole opět prohrála –
v Brně s Kometou 2:5, pak i v Havířově 2:3.

Jihlava • Odborníci měli před
začátkem extraligy jasno,
stejně tak i hokejová veřejnost. Hlavním kandidátem
baráže a jednoznačným outsiderem nejvyšší soutěže je
její nováček.
To se tvrdilo takřka unisono.
A stále se to tvrdí. Dukla Jihlava,
nejchudší klub v elitní tuzemské
společnosti (letos navíc vyšperkované plejádou českých a slovenských hvězd z NHL), však
hned na úvod sezóny dokázala,
že roli obětního beránka dobrovolně hrát nebude.

Hendikep:
v Jihlavě se neobjevilo
žádné jméno z NHL.
Hned v prvním zápase extraligového ročníku Jihlavští udolali po bojovném výkonu na domácím ledě Litvínov. V sobotu
18. září jej skolili před televizními kamerami 1:0 gólem Ladislava Rytnauera z 1. minuty, a to
i přesto, že jejich soupeř přicestoval s pěti hráči, působícími za
mořem. „Trochu jsme se obávali,
jestli naši kluci nebudou mít z tolika zvučných jmen strach. Utkání však zvládli výborně,“ řekl po
úvodním úspěšném duelu jeden
z trenérů Dukly Petr Fiala.
Jihlavští se museli od 1. kola
vyrovnávat s hektickým progra-

jsme znovu nedokázali zužitkovat
početní převahu,“ dodal poctivě.
Duklu čeká nesmírně těžká sezóna. To se zdá být od začátku
extraligy zcela jasné. Jihlavská
hokejová legenda Jaroslav Holík,
bývalý hráč a poté i trenér, se nechal v médiích několikrát slyšet,
že mužstvo trenérů Vlka a Fialy bude nejspíš ostatním celkům
„pro srandu“. „Vždyť se podívejte na jihlavský kádr,“ vysvětloval
Holík v narážce na složení týmu,
který během stávky v NHL neposílil (s výjimkou odchovance
Petra Buzka, jež má zkušenosti z Dallasu, Atlanty a Calgary)
o jediného hokejistu hrajícího
v Kanadě či Americe.
Přitom ostatní extraligové kluby „zámořskými“ jmény na svých
soupiskách nešetří. „Jsme přesvědčeni o tom, že máme mužstvo, které je schopné konkurence. Nebojíme se, určitě věříme, že soutěž pro
Jihlavu udržíme,“ tvrdí kouč Fiala. „Vznikem městské haly pro pořádání významných akcí v rámDukla se v zápase s Litvínovem urputně bránila favorizovanému soupeři. Foto: David Tesař
ci projektu City Park bychom si
mem: jako jediný celek během vlastní branky. Navíc nás domá- byli domácí „v laufu“. „Je ironií, uvolnili ruce k zamýšlené výstavčtyř dnů sehráli tři zápasy. Po vý- cí nepustili takřka do žádné šan- že zrovna, když jsme vyrovnali na bě nového zimního stadiónu,“ řekl
hře nad Litvínovem ovšem v ná- ce a nedařilo se nám využít ani 1:1, tak zhaslo světlo. To nás při- primátor Vratislav Výborný.
sledujících dvou střetnutích ne- přesilovky,“ stýskal si po porážce brzdilo,“ povídal Fiala. Když stabodovali.
v Liberci Fialův kolega Petr Vlk. dion potemněl podruhé, rozhodčí
V Liberci Dukla prohrála
Pod výsledek utkání Dukly Minář už odvelel obě mužstva do
s místními Bílými Tygry 1:5, po- s Plzní se možná nejvíc podepsa- šaten. „Po té předčasné přestávtom doma nestačila na Plzeň, kte- la „nestabilní“ elektřina na Horác- ce jsme pak začali hrozně špatně,
ré podlehla 2:4. „V zápase s Li- kém zimním stadionu. Během zá- pauza nám určitě ublížila,“ probercem jsme doplatili na naši pasu totiž několikrát vypadl proud hlásil zklamaně Fiala. „Pravdou
nedůslednost v prostoru kolem – a téměř pokaždé ve chvíli, kdy však je, že klíčové bylo i to, že

Policie hledala dobré cyklisty

V Humpolci vyhrála Beatrice
vi. Stříbrnou podkovu získal Jiří Maxera s Harym I, bronzová patřila Lucii Černé s Walterem, soutěž nadějí vyhrála Gabriela Krejsová v sedle klisny Lada 13 a v soutěži pony se těšila
z prvního místa Petra Smekalová se Salinou.
Při letošní Zlaté podkově se
pořádně vyřádilo počasí. Na
úvod nepříjemně pršelo, druhý
den bylo ještě pošmourno a pod
mrakem, až na závěr třídenního
programu svítilo a hřálo slun-

ce, což potěšilo nejen jezdce, ale
i diváky.
Hustý déšť ovlivnil i jinak suverénní výkon nakonec vítězné Dvořákové s Baetrice. „Trať
byla neskutečně mokrá a blátivá. Nechtěla jsem proto koně za
každou cenu hnát na maximum,
mohlo by dojít k vážnému zranění a to za to přece nestojí,“ řekla
Radka Dvořáková. O zasloužené
vítězství ale kvůli počasí nepřišla, potvrdila jej při parkurovém
skákání.

Němec byl v Novém Městě suverénní
Nové Město na Moravě • Závodník Dukly Liberec Jan
Němec a Rakušanka Ingrid
Hirschhoferová ovládli finále Světového poháru travních lyžařů, které se konalo
od 27. do 29. srpna na Harusově kopci v Novém Městě
na Moravě.
Oba suveréni letošní sezóny vyhráli na Vysočině nejprve dva závody v obřím slalomu,
pak dominovali i v závěrečném
Super G. Němec i Hirschhoferová se stali zároveň jasnými vítězi třídílného seriálu Světového
poháru.
Český borec byl v Novém
Městě nedostižný. Své mistrovství dokázal hned v úvodním obřím slalomu. Den poté se mu sice konkurence trochu přiblížila
– ale neohrozila jej. „Ve druhém
kole jsem musel přece jen víc riskovat, protože jsem měl jen malý
náskok. Soupeři mi nic nedarovali, se svým výkonem jsem spokojen,“ prohlásil Němec.
Rakušana Stockera na Harusově kopci porazil ve druhém obřím slalomu o půl sekundy. Další
Čech Martin Štěpánek dojel třetí. V Super G Němec znovu dokázal, že je třídou sám pro sebe
a konkurentům nedal nejmenší

Travní lyžování zaujalo i krajského radního pro životní prostředí Ivo Rohovského. Foto: Luboš Pavlíček

Výsledky Finále Světového poháru v travním lyžování
1. obří slalom – muži: 1. Němec 58,54, 2. Štěpánek (oba ČR) –
0,86, 3. Frau –1,13, 4. Lorenzone (oba It.) –1,16, ...8. Jež –1,44,
9. Mrňa (oba ČR) –1,72; ženy: 1. Hirschhoferová (Rak.) 1:02,47,
2. Gardavská –2,03, 3. Němcová (obě ČR) –2,26, 4. Büdenbenderová (Něm.) –2,71, 5. Šustrová (ČR) –2,72.
2. obří slalom – muži: 1. Němec 56,16, 2. Stocker (Rak.) –0,46,
3. Štěpánek –0,88, 4. Frau –1,29, 5. Russwurm (ČR) –1,38, 6. Cerentin (It.) –1,51, ...8. Jež –1,88, 9. Mrňa –2,08; ženy: 1. Hirschhoferová 1:00,97, 2. Gardavská –1,51, 3. Manzoniová (It.) –1,99,
4. Němcová –2,13, ...8. Mlejnková –3,23, 9. Horáková (všechny
ČR) –4,48.
Super G – muži: 1. Němec 28,49, 2. Frau –0,31, 3. Cerentin –
0,38, 4. Štěpánek –0,53; ženy: 1. Hirschhoferová 29,20, 2. Gardavská –0,57, 3. Büdenbenderová (Německo) –0,71.

šanci. V celkové klasifikaci vyhrál Světový pohár v kariéře už
potřetí. Rovněž Hirschhoferová se během letošní sezóny odnaučila prohrávat. I ona proměnila každý svůj start v seriálu ve
vítězství.
Na Harusově kopci se sice Rakušanku pokoušela prohánět nejlepší Češka Zuzana Gardavská, ta se však stala pouze stínem Hirschhoferové – byla třikrát druhá.
„Honza Němec vítězil rozdílem třídy, dobře si ale vedli i další naši závodníci, především Zuzana Gardavská a Martin Štěpánek,“ pozitivně hodnotil vystoupení českých travních lyžařů trenér reprezentace
Daniel Mačát. Na své svěřence
mohl být pyšný, Česká republika totiž kromě Němcova triumfu brala ve Světovém poháru prvenství i v soutěži družstev.
Němec potvrdil báječnou formu
necelý týden po novoměstském
triumfu: v íránském Dizinu, kde
se bude v roce 2005 konat světový šampionát, zvítězil na prověrkových závodech rovněž ve
všech třech vypsaných disciplínách. „Hlavně bych ale rád
v Íránu příští rok získal aspoň
jeden titul mistra světa,“ svěřil
se Němec.

Pávov • Tituly Cyklistů Vysočiny 2004 jsou rozdány. V sobotu
18. září se o nich rozhodlo ve finále letní soutěže, již iniciovala a pořádala městská policie ve velkých městech regionu. Finále se konalo v jihlavském Pávově a zúčastnilo se jej šest desítek cyklistů, kteří sbírali body v osmi dovednostních disciplínách. Na startu se objevil i krajský hejtman František Dohnal.
Vítězové jednotlivých kategorií: Junioři (15–20 let): Michal
Kahoun). Muži od 21 do 40 let: Martin Lacek. Muži nad 40 let:
Miloslav Dvořák. Juniorky (15–20 let): Martina Hamáčková.
Ženy od 21 do 40 let: Eva Waignerová. Ženy nad 40 let: Jana
Kuřítková.
Foto: Luboš Pavlíček
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tězka uvedena Vadama. K letošnímu prvenství dovedla Beatrice
na závodišti Dusilov opět Radka
Dvořáková (stáj Cavalier Rynárec). „Měly jsme tentokrát horší
drezuru, proto jsem musela v závěrečném parkuru riskovat. Naštěstí nám to vyšlo,“ spokojeně
konstatovala Radka Dvořáková.
Na druhém místě za ní skončila Simona Heidenreichová
s hnědkou Bellevue z JK Loštice, celkově třetí byl Martin
Maivald z Poličky na Arkado-
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Humpolec • Dvanáctiletá klisna Beatrice se stala po roce vítězkou Zlaté podkovy – soutěže jezdecké všestrannosti, kterou pořádali od 20. do 22. srpna v Humpolci už podevětatřicáté. Tentokrát s finanční podporou kraje Vysočina.
Ryzka Beatrice vyhrála na
Vysočině potřetí za sebou! To je
fakt, přestože oficiální program
závodů jí první triumf z roku
2002 mylně upřel: místo ní byla
v bulletinu jako předloňská ví-

