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Jihlava (kid) • Ultralehký letoun
se v polovině září zřítil v těsné
blízkosti dálnice D1 u Jihlavy. Trosky stroje zčásti zasypaly i odstavný pruh. Při nehodě letounu zahynula dvoučlenná posádka. Pilotem byl přitom majitel jihlavské
firmy, která letoun vyrobila a letěl
s ním jeho syn.

Třešť • I takovéto úlovky lze nyní přinést z lesa. Přes zástupy lidí, kteří dnes houbařská místa obléhají, našla sedmiletá Markétka
u Třeště jedenapůlkilogramového
hřiba obecného a téměř kilogramový žampion vzácný.

Letci slavili

Vysočina třídí

Havlíček doma

Letecká základna
v Náměšti slavila
padesátku. Den
otevřených dveří přilákal
tisíce lidí.
strana 3

V těchto dnech se lidé
mohou častěji setkat
s informacemi o třídění
odpadů. Má to smysl.

Lidé v Havlíčkově
Borové si připomněli
významná výročí svého
nejslavnějšího rodáka.
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Soutěž vyhrála kráva
z Vysočiny
Radešínská
Svratka (kid) •
Jalovice
ze statku
v Radešínské
Svratce
předvádí
šarm
Evropské
šampionky
osmého ročníku
Národní výstavy červenostrakatého
skotu.

Náš kraj potvrdil dominantní postavení mezi českými regiony, které se
zabývají chovem hovězího dobytka

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Tak jak se nám blíží konec hospodářského roku, nastává na všech úsecích
naší činnosti čas bilancování. Hodnotíme, co se podařilo, co méně a co se
vůbec nepovedlo.
Jedním z takových hodnotících polí je i oblast legislativy životního prostředí ve vztahu k podnikatelské činnosti.
S přistoupením do EU vymezila vláda národní seznam evropsky významných lokalit (Natura 2000). Krajům z toho plyne povinnost zabezpečit
ochranu a péči o tyto lokality, kterých je v kraji Vysočina 42 s plochou
3750 hektarů.
Uvedená zvýšená administrativa i zajištění praktické péče o území se projeví v personální náročnosti a v novém obtěžování investorů, kteří si budou muset v této oblasti obstarat potvrzení o tom, že jejich plánovaná investice neohrožuje tato území.
Od začátku příštího roku bude platit nový stavební zákon. Krajskému úřadu byla z tohoto zákona přiřazena nová kompetence, a to
speciálního stavebního
úřadu u staveb podléhajících integrovanému povolení. Zakotvení těchto
úřadů přinese jen další
zvýšené nároky na personální posílení.
Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
zásadním způsobem
rozšiřuje předmět posuzování EIA. Lze důvodně očekávat, že novela přinese značný
nárůst nákladů a administrativního zatížení nejen podnikatelské sféry, ale
i potřebu navýšení
úředníků krajského úřadu.
S přistoupením
do Evropské unie
budeme muset
bohužel přizpůsobit i českou legislativu, i když
nám mnohdy
selský rozum
velí jinak.
Pavel Hájek
náměstek
hejtmana

Výstava na Vysočině je největší svého druhu v Česku. Lidé zde mohli vidět asi 500 kusů unikátního českého plemene.
Posuzované kusy prošly přís-

ným hodnocením. Letos poprvé i v mezinárodním měřítku,
protože přijeli také chovatelé
ze sousedních zemí. Návštěvníci výstavy si užili i doprovod-

ný program. Mohli vidět expozice dalších hospodářských zvířat a užít si zdravé venkovské
stravy, včetně specialit z hovězího masa. Pro děti zde byla řa-

da soutěží a dalších atrakcí. Více o Národní výstavě českého
červenostrakatého skotu přinášíme na straně 6.
Foto: Luboš Pavlíček

Spolupráce s Italy začala rychle
Vysočina/Itálie • Velmi rychlý spád nabralo
partnerství mezi Vysočinou a severoitalským krajem
Friuli-Venezia Giulia. Kraj už teď hledá obce, které by
chtěly přátelství se svými protějšky v Itálii.
Na začátku září podepsaly v Jihlavě oba kraje smlouvu
o spolupráci. Italové při té příležitosti navštívili nejen památky a další zajímavosti v kraji, ale v podstatě ihned se
rozběhla jednání o konkrétních formách spolupráce. „Jde
o podnikatelské aktivity, cestovní ruch a partnerství mezi obcemi
a společné projekty z evropských zdrojů,“ nastínila výsledky náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie Černá (SNK ED) s tím, že
obce z našeho kraje teď mají možnost se k partnerství s obcí v Itálii přihlásit. „Týká se to i té nejmenší vesnice, která by měla v rámci svých dovedností
a zkušeností co nabídnout,“ připomněla Černá a dodala: „Obce, které o partnerství mají zájem, by měly kontaktovat oddělení vnějších vztahů sekretariátu
hejtmana krajského úřadu a předložit nejen svoji stručnou charakteristiku, ale
také vyzdvihnout své přednosti a zvláštnosti.“ Kraj Friuli-Venezia Giulia je
už čtvrtým evropským regionem, se kterým má Vysočina podepsanou smlouvu o spolupráci. Kromě tohoto italského je to ještě slovenský Nitranský samosprávný kraj, francouzský Region Champagne-Ardenne a Dolní Rakousko.
noviny jsou součástí projektu

www.ceskydomov.cz

Smlouvu o spolupráci mezi Vysočinou a krajem Friuli-Venezia Giulia podepsali radní italského kraje pro mezinárodní vztahy a pro evropské záležitosti Franco Iacop a hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil. Foto: archiv kraje
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Mladoňovice mají titul
Vesnice Vysočiny
Letošní Vesnice Vysočiny – Mladoňovice. Upravená obec si cenu více než zaslouží. Foto: Luboš Pavlíček

moniálu předsedkyně poroty Edita
Šulerová. Soutěž Vesnice Vysočiny je mezi obcemi velmi populární. Do letošního ročníku se příhlásilo 48 soutěžících, což je nejvíce
ze všech českých krajů. Kraj malé
obce podporuje nejen speciálními
doňovice jsou takovými sběrate- grantovými programy, ale také jedli ocenění, už v roce 2000 zísnorázovými dotacemi a prakaly diplom za vzorné vevidelnými penězi z Progradení knihovny, následovala
mu obnovy venkova. Lebílá stuha za činnost
tos například rozděmládeže a obec má
lil ze svého rozpočtu
na svém kontě i stuhu modrou za v rámci Programu obnovy venkospolečenský život,“ řekla při cere- va více než 69 milionů korun.

Mladoňovice (kid, jis) • Vysočina je dobrým místem pro život
především díky práci malých obcí. Na slavnostním předávání cen
Vesnice Vysočiny 2006 v Mladoňovicích na Moravskobudějovicku
to řekl krajský hejtman Miloš Vystrčil (ODS).

Starosta Mladoňovic Jan Chloupek (vpravo) při přebírání ceny nijak nezakrýval radost. Foto: Luboš Pavlíček

Mladoňovice letošní ročník soutěže přesvědčivě vyhrály. Porota
ocenila společenský život, upravenost veřejných prostranství i celkovou atmosféru v obci. Vesnice
bude náš kraj reprezentovat v celostátní soutěži Vesnice roku, výsledky budou už na konci října.

Nejvýraznější úspěch v této soutěži přitom zaznamenal Vilémov,
který ji před třemi lety vyhrál a bodoval pak i na evropské úrovni.
Vítězi soutěže Vesnice Vysočiny 2006 přísluší nejen ceny, ale
také finanční příspěvek od kraje ve výši 100.000 korun. „Mla-

Záložáci dostanou svůj prapor Kraj začíná chystat rozpočet
Jihlava (kid) • Masarykovo náměstí v Jihlavě zažije 27. října velkou vojenskou slávu. Krajský hejtman Miloš Vystrčil (ODS)
udělí prapor pěší rotě aktivních záloh Krajského vojenského velitel-

ství Jihlava. Slavnosti se zúčastní
i náčelník generálního štábu Pavel
Štefka. Lidé uvidí ukázky historických armádních uniforem, vojenskou techniku a ukázky práce
policie. Aktivní zálohy tvoří pře-

devším dobrovolně sloužící bývalí vojáci. Armáda jejich služeb využívá pro doplňování mužstev za
válečného stavu, ale především při
zvládání krizí neválečných, například při živelných pohromách.

Program slavnostního aktu • 27. října 2006 v 10.15 • Masarykovo náměstí
10.15 až 10.28 – nástup pěší roty aktivních záloh KVV Jihlava
10.30 až 10.35 – příchod hostí na tribunu
10.35 až 10.37 – přinesení a uvítání
státní vlajky
10.37 až 10.42 – příjezd a hlášení NGŠ
AČR Pavla Štefky

10.42 – slavnostní akt předání praporu
hejtmana kraje Vysočina
Doplňkové akce:
– promenádní koncert posádková hudby AČR
– ukázka československých historických
uniforem

– propagace AČR oddělením náboru
KVV HMP, akce pro děti
– výstava vojenské historické techniky
– ukázka vybavení a vystrojení Vojenské policie
– ukázky výzbroje AČR
– propagace Policie ČR a Městské policie Jihlava

Školy učí praxi Péče o památky je špičková
Vysočina (kid, jis) • Kraj patří Ty veřejnosti slouží jako kulturní
mezi českou špičku v oblasti pé- zařízení, školy, domovy důchodče o památky. Přesvědčivě to do- ců nebo například ústavy,“ vykládá více než 131 milionů ko- světlila krajská radní pro kulturu
run, které na památky v posled- Martina Matějková (ODS).
ních čtyřech letech vynaložil.
Vysočina se tak podle množství
Vlastníci památek, tedy ob- peněz na opravy a údržbu pamáce, církve i soukromníci získa- tek řadí na páté místo pomyslli 59 milionů. Za ty prošlo opra- ného žebříčku českých regionů.
vou přibližně 300 cenných staveb První je samozřejmě Praha, ale
v 270 obcích. Dalších 72 milionů před náš kraj se dostaly jen velkraj věnoval památkám ve svém ké a lidnaté regiony – jižní MoraOd září se v rámci projek- držení. „Kraj vlastní celou řadu va, jižní Čechy a Moravskosleztu Adaptabilní školy učí studen- budov zařazených mezi památky. ský kraj.
ti nižších ročníků středních škol
tak, aby měli širší přehled o příbuzných oborech. Ve vyšších ročnících už se specializují a výuku
doplňuje souvislá praxe. „Znamenalo to přípravu učitelů, poradenství, intenzivní spolupráci
s úřady práce a v neposlední řadě
i se zaměstnavateli,“ říká krajská
radní pro školství Martina Matějková (ODS). Studenti, kteří pro- Proseč (kid) • Lidem trpícím Alzheimerovou
jdou takovou výukou, by se měli
ve svém oboru daleko lépe orien- chorobou a dalšími typy demencí se na
tovat a získají také poměrně širo- Vysočině může brzy dostat specializovanější
ký praktický základ. „Reagovali
péče. Krajský odbor sociálních věcí začal
jsme tak na hlavní příčiny nezaměstnanosti v řadách absolventů. zpracovávat záměr zřídit dvě specializovaná
Tedy chybějící praktické doved- oddělení v Břevnici a v Proseči u Pošné.
nosti, a s tím spojenou neochotu
firem mladé lidi zaměstnávat, ne- Jde o stavební úpravy a přístavby Havlíčkobrodsku najde zázemí
dostatečné pracovní návyky a po- ve stávajících domovech důchod- více než 40 klientů a v Proseči na
dobně,“ uvedla Matějková a do- ců. Podle záměru by zde měly být Pelhřimovsku asi 24. „Velmi úzplnila: „Adaptabilní škola také vytvořeny podmínky, ve kterých ce jsme při zpracovávání návrhu
zčásti odstraňuje další problém. lze poskytovat klientům odpoví- spolupracovali s Českou alzheŠpatnou volbu budoucího povo- dající péči. Zároveň má projít ško- imerovskou společností. Jde totiž o to, abychom při přípravě talání z důvodu rozhodování ihned lením a výcvikem i personál.
po ukončení povinné školní do- Pokud se záměr odboru poda- kových oddělení nic nezanedbaří uvést do praxe, v Břevnici na li a klienti zde našli opravdu to,
cházky.“

Vysočina (kid) • Méně
absolventů škol bez práce.
To je hlavní cíl projektu
Adaptabilní školy, který
společně s devíti partnerskými školami zahájil loni
v listopadu kraj. Po půlroce příprav se dnes už
rozeběhla praktická část.

Vysočina (kid) • Krajský rozpočet na příští rok
bude přibližně na stejné úrovni jako v letech
předchozích. Jeho příjmová a výdajová stránka ale
dozná některých neobvyklých změn.
Například v oblasti příjmů bude chybět velká část dotace na sociální služby. Vyplývá to z návrhu dotačního vztahu kraje Vysočina ke státnímu rozpočtu na rok
2007, kde tato dotace z velké části chybí.
„Nedají se očekávat výrazné
změny v daňových příjmech, pouze pokračuje trend jejich mírného
zvyšování,“ nastínil radní Houška. „Do rozpočtu se bude počítat
i 350 milionů korun úvěru od Evropské investiční banky na opravy

Před zimou vrcholí opravy silnic
Vysočina (kid) • Suché a teplé babí léto a peníze v rozpočtu. Výsledkem takové kombinace
budou kilometry opravených silnic v našem kraji.
Kraj i obce využily skončené turistické sezóny a opravují všude, kde se dá. Pro řidiče to ovšem
znamená řadu dopravních ome-

Domovy pomohou
lidem s demencí



silnic. Kraj se zároveň snaží, aby
většina peněz z evropských fondů,
které mají do regionů od příštího
roku přijít, byly také určeny na dopravu,“ doplnil Miroslav Houška.
V praxi to znamená, že v minulých letech kraj dával na opravy
silnic zhruba 100 milionů korun,
v příštím roce už to bude 700 milionů. Shodli se na tom krajský radní pro majetek a finance Miroslav
Houška (KDU-ČSL) a šéf finančního výboru zastupitelstva Vladimír Novotný (ČSSD).

„Vyplývá to z toho, že rozpočtová politika kraje bude pro příští
roky náročná a napjatá,“ říká Vladimír Novotný s tím, že na potřebě úvěru na opravu silnic se shodli úplně všichni zastupitelé. „Jde
o úvěr dlouhodobý, jehož splatnost
se předpokládá na 20 let. Úvěr je
samozřejmě závazek, se kterým se
bude muset kraj vypořádat vždy při
sestavování rozpočtu na příslušný
rok. V roce 2007 se budou hradit
pouze úroky z poskytnutého úvěru
ve výši zhruba 10 milionů korun,
vlastní splátky kraj začne hradit až
v roce 2008,“ doplnil Novotný.
Krajský rozpočet budou politici
ve spolupráci s odborem ekonomiky tvořit teď na podzim, schválit jej mají do konce roku.

co potřebují a co jim v jejich situaci pomůže,“ řekl krajský radní pro sociální věci Jiří Vondráček
(KDU-ČSL).
Záměr odboru musí projít ještě
dlouhým procesem. Už dnes má
podporu sociální komise, která jej
projednávala na svém zářijovém
zasedání přímo v Proseči.
Alzheimerova choroba je onemocnění mozku, které se projevuje zánikem mozkových buněk.
V České republice trpí Alzheimerovou chorobou asi 80.000 lidí. Mezi obyvateli 13 domovů důchodců na Vysočině dnes žije asi
780 lidí s Alzheimerovou chorobou.

www.kr-vysocina.cz

zení a objížděk „Všichni ale chápou, že bez krátkodobého omezení dopravy se silnice prostě opravit nedá. Nezaznamenali jsme tedy žádnou vážnou stížnost na
to, že se bude na Vysočině lépe jezdit,“ pousmál se náměstek hejtmana pro dopravu Váslav
Kodet (KDU-ČSL).

Kraj do oprav investuje nejen
své peníze, ale i část úvěru, který
si na tento účel vzal u Evropské
investiční banky. Letos tak z této půjčky hodlá utratit 150 milionů korun. Příští rok oprav na Vysočině ještě přibude. Krajský rozpočet plánuje utratit za silnice asi
700 milionů korun.

Dopravní omezení na Vysočině
číslo
silnice

místo

Jihlava (kř. 38/405)
– Příseka (kř. 405/4053)
Předín (kř. 23/4027)
1/23
– Předín (kř. 23/03832)
Humpolec (kř. 34/129)
1/34
– Humpolec (kř. 34/523
Humpolec (kř. 34/523)
1/34
– Humpolec (kř. 34/129)
Volichov (kř. 34740/
3/34740 34746) – Lipnice nad Sázavou (kř. 34740/34746)
Ždár nad Sázavou (kř. 19/
1/19 01843) – Ždár nad Sázavou (kř. 19/37)
Ronov nad Sázavou (kř.
3/35012 19/35012) – hranice
okresů HB/ZR
Bystřice n.Pernštejnem
(kř. 357/35733) – Bystřice
2/357
n. Pernštejnem (kř. 357/
35734)
2/405

datum
ukončení

důvod omezení

30. 11. 2006

oprava silnice

29. 10. 2006

stavba kanalizace
a oprava silnice

31. 10. 2006

částečná uzavírka

31. 10. 2006

výstavba kruhového objezdu

15. 11. 2006

oprava silnice na
náměstí

31. 10. 2006

oprava mostu

31. 10. 2006

oprava mostu

9. 10. 2006

oprava silnice
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Města už dokončují čistírny
a kanály zaplacené Evropou

AK T UA L IT Y / TÉ MA

Kraj Vysočina

Letci oslavili padesátiny
základny
Náměšť nad Oslavou (kid) • Náměšťská
letecká základna oslavila 50. narozeniny. Jak
jinak, než leteckou přehlídkou a slavnostním
vojenským
ceremoniálem.

Čilý stavební ruch na čistírně v Náměšti nad Oslavou. Foto: archiv kraje

Vysočina / jižní Morava (kid,
iro) • Největší stavební počin
v oblasti čištění vod a zároveň
první společný a největší český
projekt v oblasti životního prostředí se úspěšně chýlí ke konci. Nové čistírny odpadních vod
a kanalizaci dostane naráz desítka měst z Vysočiny a jižní Moravy. Upozornil na to krajský radní pro vodní hospodářství Ivo Rohovský (ODS).
Města a obce sdružená ve svazech a vodárenské společnosti
ze dvou krajů se spojily už v roce 2000, aby dosáhly na evropské
peníze. Předložily tehdy do Bruselu společný projekt Ochrana
vod v povodí Dyje. „Bylo to několikaleté martyrium vyjednávání
a vypracovávání projektů. Neměli jsme s Evropou žádné zkušenosti a naopak, bruselští úředníci neměli žádné zkušenosti s ná-

mi. Přitom jde o téměř 1,5 miliardy korun, ze kterých má Evropa
uhradit 68 procent,“ popisuje těžké začátky Ivo Rohovský.
Stavby samotné začaly v roce
2005. „Na čistírnách jsou dnes
prakticky dokončeny stavební
části a pokračuje se s osazováním
technologií a regulačních systémů. Na kanalizacích je dokončena
řada úseků v délce několika desítek kilometrů,“ pochvaluje si Rohovský. Velký úspěch dvou krajů je důležitý i proto, že ve spolupráci s Jihočeským krajem připravují obdobně veliký projekt další.
„Půjde o podobné přestavby čistíren a kanalizací v deseti městech.
Předpokládáme, že i díky získaným zkušenostem jej dokončíme
do roku 2010,“ naplánoval radní
Rohovský. Nové čistírny a kanalizaci českým městům přímo nařizují evropské předpisy.

Pro veřejnost měla základna otevřené dveře s prohlídkami techniky.
Lidé mohli v akci vidět zbrusu nové armádní Gripeny. Letiště přilákalo více než 10.000
návštěvníků.

Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) vojákům přivezl prapor Vysočiny a poděkování za dlouholetou spolupráci.
Na snímku bojový a transportní vrtulník Mil Mi-171Š a v po-

Šumná města
navštívila kraj
Jihlava (kid) • Krajské město a jeho okolí si zahrají v cyklu Šumná města České televize.
Kromě známých jihlavských budov z přelomu 19. a 20 století se
zde objeví i unikátní novodobé
stavby. Mezi jinými i sídlo kraje,
proslulé svým jedinečným architektonickým propojením historických kasáren s moderními přístavbami.

Malí hasiči z Nevcehle okouzlili Telč

Družstvo kraje Vysočina se řítí ke stříkačce – uprostřed
hejtman Miloš Vystrčil, vlevo telčský kastelán Miloš
Norek a starosta Roman Fabeš. Foto: archiv kraje

Malí hasiči z Nevcehle to s technikou
opravdu umějí. Foto: archiv kraje

Telč (kid) • Nejlepší mladí čeští hasiči jsou z Pavlova na Jihlavsku, kategorii mužů vládnou Radíkovští z Přerovska a hasičky
z Kunovic na Vsetínsku opanovaly pole kategorie žen. To vše na
noční soutěži v požárním útoku

na náměstí v Telči, které se účastnilo 860 hasičů z celého Česka.
Soutěž se na renesančním náměstí konala už posedmé. Pořádali ji dobrovolní hasiči z Nevcehle spolu s krajem Vysočina
a městem Telč. Při požárním úto-

ku se spolu utkávají sedmičlenná
družstva, která musí ve známém
postupu rozvinout a spojit hadice
a zasáhnout terč.
Lidé mohli v akci vidět i nejmladší hasiče. Požární útok předvedla i přípravka z mateřské ško-

ly pořádající Nevcehle. Se svým
uměním se předvedlo i družstvo
kraje, ve kterém byl například
hejtman Miloš Vystrčil (ODS)
či telčský starosta Roman Fabeš (SNK ED). „Dobrovolní hasiči patří k nejdůležitějším spol-

kům v našem kraji. Proto je důležité, že do jejich řad přibývají
mladí lidé,“ řekl hejtman měsíčníku Kraj Vysočina poté, co oficiálně ocenil mladé hasiče z Pavlova za úspěch v mezinárodním
klání v Dolním Rakousku.

zadí bojový Mil-35 při předvádění záchrany pilotů a hejtman Miloš Vystrčil při slavnostním ceremoniálu.
Foto: Luboš Pavlíček/archiv
kraje

JAK TO VIDÍM JÁ
Názor člena krajského zastupitelstva Františka Bradáče (KDU-ČSL)
na slušnost
v politice.
Politiku a politiky můžeme snadno
členit do několika úrovní. Na stupeň obecní – komunální, krajský
a celostátní. Všechny tyto úrovně
se potkávají a prolínají.
Sám mám zkušenost se starostováním v menším městě a s prací
v krajském zastupitelstvu.
Dění na celostátní úrovni sleduji se
zájmem,neboť řada věcí má potom
přímý dopad na politiku komunální či krajskou.
Zdá se mi, že celá řada zablokovaných jednání a různých neshod by
mohla mít poměrně jednoduchá
řešení. Stačilo by v sobě objevit
trochu velkorysosti, ochoty a slušnosti. Stejně tak, jak se to běžně
děje v našich obcích a městech.
Těžko si představit, že bychom se
v obecním, městském či krajském
zastupitelstvu dohadovali dlouhé
měsíce bez jakéhokoli výsledku.
Snad je to tím, že sem přicházejí lidé z praxe, kteří spolu umějí mluvit, žijí normální životy a nejsou
izolováni od běžných lidských starostí. Dovedou být velkorysí a dobře ví, že jednou musí ustoupit ten,
podruhé zase onen. Osobní urážky
a ponižování nevedou k cíli.
Při sledování mnohých zpráv v našich médiích mě napadá otázka:
Kam se vytratila ona „noblesní velkorysost“? Zmizela už nenávratně
pryč z naší politické scény, je to už
jen mrtvý pojem?
Stále ještě věřím, že ne, že jistá velkorysost a slušnost své místo v politice na všech úrovních má, že tam
prostě patří.

ROZHOVOR

Běhounek: Nemocnice mají tvořit síť
Vysočina (kid)
• Kraj se dnes
stará o pět nemocnic, provozuje záchrannou službu a jeho názor a postoj je důležitý
i pro privátní
zdravotnická zařízení a lékaře.
V otázkách zdravotnictví je tedy
kraj tou nejdůležitější institucí.
Zdravotnickou komisi krajského
zastupitelstva vede primář ortopedie pelhřimovské nemocnice a člen zastupitelstva Jiří Bě-

hounek (ČSSD). Tvrdí, že za celou dobu existence kraje jsou
jednání o zdravotnictví vážná,
ale korektní a on osobně by prý
uvítal víc práce.
„Komise je složená velmi optimálně
z odborníků různého zaměření, nebo
lidí majících ke zdravotnictví blízko.
Spolupráce s krajským odborem sociálních věcí a zdravotnictví je závislá na konkrétních problémech, které
jsou komisi předkládány. Svoji roli zde
hrají i politické pohledy klubů zastupitelstva a jejich vliv na rozhodování.
Osobně jsem toho názoru, že potenciál komise a její možnosti nebývají od-



borem ani zastupitelstvem využívány
v míře, kterou je schopna poskytnout.
Ale jsme poradním odborným orgánem se schváleným programem práce a je na krajských radních, aby v případě potřeby komisi zadávali náměty,
nebo třeba žádali oponenturu názorů
úřadníků odboru a podobně. Musím
konstatovat, a to velmi neskromně, že
členové komise se účastní jednání velmi pravidelně a mají o problematiku
zdravotnictví obecně i v kraji hluboký zájem. Zkrátka, vesměs jsem s naší
prací spokojen, i když občas cítím, že
jsme trošku nevyužiti.“
Kraj hledá způsob, jak dál se svý-

mi nemocnicemi naloží. Jaký je
váš názor na budoucnost krajských zařízení?
„Každá nemocnice je pro město i oblast nejen zdravotnickým zařízením,
ale také velkým zaměstnavatelem
kvalifikovaných lidí. To je velmi důležité a málo se o tom mluví. Nemocnice
má tedy význam i pro ekonomiku, kulturu a obecný rozvoj své lokality. Plně
si uvědomuji historické souvislosti, vývoj jednotlivých nemocnic, jejich vazby, ekonomiku, personální i přístrojové vybavení. A s tím vědomím se domnívám, že úzce specializované obory,
především nové kapacity a jejich roz-

www.kr-vysocina.cz

voj, tedy například kardiologické pracoviště či onkologické centrum, mají být v krajském městě. Ostatní nemocnice by měly pracovat v síti. Každá z nich by měla nabízet všestrannou
péči, ale zároveň mít své nosné obory
a na jejich rozvoji pilně ve spolupráci
s krajem pracovat. Je to ale otázka vývoje na celostátní úrovni, na ministerstvu a v pojišťovnách.“
Jak vůbec vypadá dopad celostátních komplikací ve zdravotnictví
k nám, do regionů? Můžete to
okomentovat i jako lékař?
„Politické spory o hospodářské formě
nemocnic se zatím podle mého soudu

na kvalitě péče o pacienty zásadněji neodrazily. Je před námi ale důležitá otázka – otázka způsobu financování a s tím spojené otázky smluv se
zdravotními pojišťovnami, a tedy dopad na možnosti poskytování odpovídající péče. Je třeba si uvědomit, že
od roku 1996 je každým rokem nutné
do zdravotnictví přidávat státní peníze. Budou-li turbulence okolo financování pokračovat a budou-li nemocnice nuceny překročit hranici únosné
efektivity činnosti a šetřit za každou
cenu, potom může být otázka kvality na pořadu dne. Pak se skutečně
mohou tyto problémy i pacientů dotknout. Osobně si myslím, že kraj bude nucen tuto otázku řešit a vlastně ji
už řeší, bez ohledu na nejvyšší politické tahanice.“
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SC 60658/1

KVALITĚ NYNÍ I PRO VÁS!

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

Digicompact,
Budova ČP-4
742 35 Odry

Tel. 604 245 463

SC 60493/1

PŘÍJEM TV SIGNÁLU V DIGITÁLNÍ
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DIGI COMPACT TV
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Inzertní manažer:
Ester Rašíková tel.: 777 789 600,
e-mail: rasikova@consultants.cz
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SC 60649/1

H L E D Á M E :
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

SC 60627/1

SC 60610/1

SC 51879/3

VYCHÁZÍME V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ!!!

SC 51887/2

SC 60629/1

KRAJ VYSOČINA: KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK
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Lidé z Vysočiny se učí třídit odpad
Vysočina (kid) • Další tisíce tun vytříděného
recyklovatelného odpadu, a tím i snížení množství
odpadků z domácností, které se musí neekologicky
skládkovat, či nákladně spalovat. Tak si představují
výsledky kampaně za třídění odpadů kraj a společnost EKO-KOM. Lidé by se o třídění odpadů měli
dozvědět co nejvíce a právě v těchto dnech.
Na Vysočině lidé odpad v podstatě třídit umějí. Loni zde každý obyvatel odevzdal k recyklaci přes 34 kilogramů vytříděných
odpadků, tedy papíru, plastů, kovu a skla. Náš kraj se tak umís-

til v polovině pomyslného žebříčku 14 českých regionů. Pro ekologické chování mají lidé na Vysočině také dobré podmínky. Každých
zhruba 100 lidí má k dispozici alespoň jednu trojici kontejnerů papír,
Množství vytříděného odpadu
na jednoho obyvatele Vysočiny (v kg) sklo, plast. To znamená, že je síť sběrných
míst nebývale široká a Vysočina za sebou daleko vzadu
nechala třeba Jihomoravský
kraj či Prahu, kde má kontejnery k dispozici zhruba každých 250 lidí. „To je výsledek dlouhodobé podpory nákupu kontejnerů z krajského
rozpočtu, kterou v rámci Fondu Vysočiny pravidelně vypi-

sujeme pro
obce,“ vysvětluje náměstek hejtmana
pro životní prostředí Pavel Hájek (ODS).
V těchto týdnech se lidé v našem kraji mohou
setkat
s billboardy,
inzeráty v novinách a startovacími ba- l í č k y
ve svých schránkách. Tam najdou
nejen informace, ale také plastové tašky na tříděný
odpad a soutěžní samolepky. Pokud jimi označí sešlápnuté plastové lahve a odnesou je do
kontejneru, mají naději na výhru
v podobě jízdního kola či oblečení. „Soutěžní láhev zachytí pracovníci na třídicí lince a bude zařazena do slosování. Demonstrujeme
tak pečlivost, s jakou se tříděnému
odpadu odborné firmy věnují i po
svozu,“ řekl Pavel Hájek.

Podobně
už delší čas
soutěží i obce, které se mezi sebou v několika kategoriích
utkávají v množství vytříděných
odpadů. Průběžné výsledky jsou
na www.tridime-vysocina.cz, kde lze najít také všechny informace
o třídění. „Musím říci, že na Vysočině se ekologicky chovat celkem umíme. To ale neznamená,
že není co zlepšovat. Vytříděný odpad lze znovu využít, a to
znamená, že tím šetříme přírodní zdroje a životní prostředí vůbec. Navíc je třeba si stále připomínat, že skládkování je zastaralé, v příštích letech už jej nebude
možné provádět vůbec a nevytříděný odpad bude třeba spalovat.
A to nás všechny bude stát větší peníze za svoz a likvidaci odpadů. Tříděním tedy každý z nás
ušetří,“ shrnul Hájek.

Krávy mají konečně hlavní město Jihlavské Eurocentrum už pracuje

Mezi čestnými hosty slavnostního
otevření Eurocentra byl i generální
ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák. Foto: archiv kraje

Radešínská Svratka (kid) • Na
Vysočině je hlavní město. A to
hlavní město strakatého skotu, na
které Radešínskou Svratku povýšil krajský hejtman Miloš Vystrčil
(ODS). Náš kraj totiž patří k předním producentům hovězího masa
a mléka mezi českými regiony.

V rámci osmého ročníku Národní přehlídky červenostrakatého skotu, kterou kraj spolupořádá, se na Vysočinu sjelo tolik zvířat univerzálního českého plemene, že to nemá v Evropě obdoby.
Výstavu doplnila i přehlídka moderní zemědělské techniky a řa-

da dalších atraktivit. Na snímku zprava krajský radní pro zemědělství Ivo Rohovský (ODS),
hejtman Miloš Vystrčil a náměstek hejtmana pro životní prostředí Pavel Hájek (ODS) při předávání čestného titulu obci.
Foto: Luboš Pavlíček

Jihlava • V pořadí již šesté Eurocentrum v České republice zahájilo svou činnost v září v Jihlavě.
Lidem z Vysočiny je k dispozici
pro dotazy týkající se evropské
problematiky, mohou si vybrat
množství informačních materiálů a využít další doplňkové služby pro detailnější poznání Evropské unie. Eurocentrum veřejnost najde v přízemí Muzea Vysočiny v horní části Masarykova

KRÁTCE
Havlíčkův Brod (kid) • Pacientům
havlíčkobrodské nemocnice slouží zbrusu nové rehabilitační centrum. Má lůžkovou i ambulantní část
s nejmodernější zdravotnickou technikou. Centrum vzniklo nákladem
zhruba 11 milionů korun z bývalé
správní budovy a skladů.
Vysočina • Čeština, matematika,
občanské dovednosti a cizí jazyky.

To jsou předměty, které jdou žákům z Vysočiny velmi dobře. Vyplynulo to z výsledků celostátní ankety Maturita nanečisto. Anketu pořádá Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání v 1038 školách ze
13 krajů. Z Vysočiny jí prošlo bezmála 3500 žáků. Její výsledky jsou na
www.kr-vysocina.cz.
Přibyslav (kid) • Místní lidé i ná-

vštěvníci Přibyslavi mají od září k dispozici novou naučnou stezku. Na dvou kilometrech má 12
zastavení, která přibližují přírodní,
kulturní i historické bohatství města. Na budování stezky spolupracovali žáci a učitelé základní školy
a město. Dostala jméno po významném sochaři Romanu Podhrázském
(1943–2001).

Telč (kid) • Nový školní rok zahájil hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil
(ODS) ve škole, do které sám poprvé
jako prvňák před lety vstoupil. Základní škola Masarykova v Telči má
20 tříd a navštěvuje ji necelých 500
dětí. Hejtman se sešel s žáky deváté
třídy a kromě přání úspěšného roku
jim přinesl i velké puzzle s motivem
jejich školy.

náměstí č. 55 v Jihlavě. „Regionální Eurocentrum se zaměří na
místní specifika a vztah regionu
k EU. Cílem je, aby lidé bez problémů získali především praktické informace, které budou moci ve svém každodenním životě uplatnit, ať už se týkají možností získání peněz z evropských
fondů, hledání zaměstnání v zemích EU nebo legislativy z různých oblastí “ řekla náměstkyně

hejtmana pro regionální rozvoj
Marie Černá (SNK ED) a dodala:
„V nových členských zemích EU
ještě stále panuje určitá nedůvěra k jejím pravidlům. Nová pracoviště krajských Eurocenter mohou lidem pomoci pochopit, jak
unie funguje a přiblížit jim výhody evropského uspořádání.“
Dva zaměstnanci Eurocentra jsou
lidem k dispozici každý všední
den od 10.00 do 18.00.

Synagogu nahradil
památník holokaustu

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE

O kamenech, které kýchaly
Mezi pověstmi z našeho kraje se občas objeví i naprosté kuriozity. Třeba
ta o kejchavé hromádce z Beranova. Možná to byl jen další zakletý duch, který se sám nemohl osvobodit.
Hromádka kamení, která byla už dlouhou dobu nasypána u silnice za Beranovým lidi děsila. Povídali si o ní,
že prý kejchá.
Báli se kolem ní přejít, zdaleka se jí vyhýbali a raději si volili delší, ale podle jejich názoru bezpečnější cestu. Nenapadlo je, že by se strašidla mohli nějak zkusit zbavit.
Až to za ně jednou udělal jeden cizí pocestný. Seděl
takhle U Vokounů v hospodě, měl namířeno za Jihlavu,
a tak se posilňoval na cestu.
Přitom poslouchal, co mu místní o kraji kudy procházel, povyprávějí. Domácí si libovali v povídačkách o všelijakých zjeveních. Přišla
také řeč na hromádku kamení a její nevysvětlitelné kejchání.
Přišla půlnoc a pocestný se zvedl od stolu.
„Už půjdu, přátelé, bylo mi tu s vámi hezky, ale cesta je ještě dlouhá.“



„A kudy půjdete?“
Ptali se ho domácí.
„No, kudy. Přece po silnici.“
Odpověděl jim popravdě. Roztřásli se jako osiky
„Ale to se jistě budete bát!“
„Kdepak! Já se nikdy ničeho nebojím.“
Prohlásil nebojácně návštěvník a vydal se srdnatě do
noci. Šel, až došel až k hromádce kamení. Skutečně
– jak k ní došel, ozvalo se hrozné kejchnutí. Pocestný zvolal jako slušně vychovaný muž:
„Pozdrav Pán Bůh.“
A z hromádky to zaskuhralo:
„Dejž to pánbu.“
Od té doby hromádka už nekejchala, a tak bylo jasné,
že ji pocestný jen zbavil prokletí. Kdyby tak jen už dříve
napadlo místní lidi po kejchnutí dát hromádce zdravíčko! Ale to by tu tenkrát nesměli žít samí strašpytlové.
Pověsti z Vysočiny jsou převzaté z pořadu Bylo nebylo, který vysílá každý den v 16:00 hodin Český rozhlas Region na frekvenci 87,9 FM.

www.kr-vysocina.cz

Jemnice (kid) • Památku 53 židů z Jemnice, vyvražděných nacionálními socialisty, připomíná od září pomník z mrákotínské
žuly. Při pietní slavnosti jej odhalili starosta města, člen krajské-

ho zastupitelstva Milan Havlíček
(KSČM) a rabín Židovské obce
Brno Moše Chaim Koller. Památník stojí na místě synagogy, kterou nacisté zbořili.
Foto: Luboš Pavlíček
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NAŠE TIPY
1.říjen
Závod Chotěbořského běžeckého
poháru 2006, zámecký park, Chotěboř, 10.00
Přibyslavský dvanáctiboj – vrhačský trojboj, Přibyslav – areál za
benz. Pumpou, 9.00
Tradiční svatováclavská pouť, Radešínská Svratka

2. říjen
Koncert Pavla Nováka, kulturní
dům, Třešť, 8.15 a 10.00

4. říjen
Štefan Margita – tenor, Kateřina Englichová – harfa, Markéta Bechyňová – soprán, Katarína Bachmanová – klavírní doprovod, Divadlo Pasáž, Masarykovo náměstí, Třebíč

5. říjen
Módní show Renaty Panské, KD
Ostrov, Havlíčkův Brod, 20.00

O politické odvaze

S

tálost, vytrvalost a neohroženost politická jsou vlastnosti, které nevyhnutelně národ míti
musí, chce-li upevniti svoje práva
a svou svobodu: bohužel ale těchto
vlastností ještě příliš pořídku nalézáme. Jak mnohý mezi přátely svými aneb někde v hostinci, aneb jak
říkáme za větrem až přes příliš zuřivý a radikální člověk svěsí hlavu, ohne hřbet a poníží mysl, jakmile s ouřady co činiti má, jakmile strana jemu ve smýšlení politickém protivná zvítězí a své odpůrce

7. říjen

ustrašovati a pronásledovati počíná. Jaká jest asi příčina tohoto tak
obyčejného úkazu?
...
Příčina toho jest neurčitost a nejasnost jejich politického smýšlení.
Puzeni jsouce jenom okamžitým
citem a neurčitým nadšením, nedovedli si ještě utvořiti v hlavě pevný systém politických zásad, a proto kolikráte jim v nadšení přeskočí několik koleček a hodiny jejich
politického smýšlení hrozně hřmotí, najednou ale bez pohnutí státi
zůstanou. Právě proto, že se jejich
smýšlení nezakládá na dobře pro-

myšlených a ustálených zásadách,
lehce se zaleknou a netroufají si to,
co skutečně smýšlí, vždycky tak činem vyznati, oni mají jen jakousi
sváteční politiku mezi přátely a při
sklenici, ale všude ve skutečném
životě jenom všední. Když slunce
svítí liberální straně, poletují jako
motýlkové v nejpestřejším barevném blesku, když ale se obzor zahalí mraky a oddaleka bručí vládní
hrom, již hned se zalézají jako červíkové do svých dírek.
Mužové ale, kteří dle pevných
zásad smýšlí, kteří si utvořili pevná nezrušitelná pravidla v politi-

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

ce, přes které nikdy nepřekročí ani
nepodlezou: takoví dovedou v čas
přílišné politické bujnosti odporovat přemrštěncům, a nedbajíce na
žádné jejich, že přitom často utrží nezasloužené nadávky, umějí
ochladiti jejich přílišnou zapálenost
a uchrání tak vlast od velikého neštěstí, zato ale se také nebojí v zarmoucených dobách politické sklíčenosti povznésti neohroženě hlasu
svého proti škůdcům a nepřátelům
svobody. V politice musí každý na-

8. říjen
Výměnné trhy drobného zvířectva, areál Českého svazu chovatelů, Telč

11. říjen
Ondřej Havelka a Melody Makers, Jupiter club Velké Meziříčí, 19.30

13. říjen

Lipnice nad Sázavou
(jak) • Jedinečný
Národní památník
odposlechu v Lipnici
nad Sázavou se rozrostl
o další kamenné dílo.

Novoměstský jarmark, Vratislavovo náměstí, Nové Město na
Moravě

18. říjen
František Nedvěd a Druhé podání, Národní dům, Karlovo náměstí, Třebíč, 19.00

21. říjen
Pacovský čtyřlístek, trasa: do
13 km, start: 13.00, základna KČT,
Pošenská ulice, Pacov, cíl: jako
start

21. – 23. říjen
Zahrada Vysočiny, výstava květin
– chryzantém, podzimního ovoce,
zeleniny, zámek, Žirovnice, 9.00

24. říjen
České kytarové kvarteto, Kamenný sál zámku, Třebíč, 18.30

27. říjen
Krajský koncert, Český filharmonický sbor Brno, Horácké divadlo
Jihlava, 19.00

Reliéf Bretschneidrova ucha
v bývalém lomu doplnila Ústa
pravdy autorů Radomíra Dvořáka
a žáků Kamenosochařského střediska Lipnice nad Sázavou Michala Bílého, Lukáše Honzla, Tomáše Hraběho, Radky Nádvorníkové, Adama Votřela a Martina
Zádníka.
Téměř tři metry vysoký reli-

Ve městě
(1. tajenka)
bylo roku
1588 založeno
(2. tajenka)

28. říjen
11. Třebíčské kouření, 11. ročník
soutěže v pomalém kouření dýmek, Muzeum Vysočiny Třebíč –
Konírna

Připoutávati

31. říjen

Novořecky
„místo“

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

Písmeno
řecké
abecedy

Předložka

Pracovní
schůze

popisuje inspiraci autorů krajská
radní pro kulturu Martina Matějková (ODS), která na místě vložila ruku do kamenných úst na důkaz pravdomluvnosti.
Dílo, jehož podoba vznikala více než čtyři měsíce, odhalila při
slavnostním ceremoniálu symbolicky Vlast. Po hladině zatopeného lipnického lomu ke stěně s po-

Název
hlásky T

Ženské
jméno

Celovat

Vyhynulý
jazyk

Šofér

Otrhávat
ze stromu

Stav bez
válek

1. tajenka
První díl
2. tajenky
Hispánec

Značka
přetlaku

2x snížený
tón A

Ten i onen
Osobní
zájmeno

Kontakt

Kazašský
pěvec
Náš malíř

Japonská
lovkyně
perel

Německá
řeka

Značka
manganu

Osobní
zájmeno

Domácí
zvíře

Okraje
obrazů

Značka
pro kus

Otrok
(zastarale)

Rozpouštět
se

Omastek

Římských
49

Druhý díl
2. tajenky

Pytlákovy
nástrahy

Ačkoliv

Otec

Japonská
desková
hra

Škraboška

Vodní
živočich

Jihlava (aslo, kid) • Už podesáté
se příznivci i tvůrci dokumentárního filmu sjedou do Jihlavy. Jubilejní ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava proběhne od 24. do 29. října.
Jádro programu opět tvoří dvě
soutěžní sekce: výběr nejkvalitnějších středoevropských dokumentů uplynulého roku Mezi moři
a široká soutěžní přehlídka Česká
radost, která dává prostor nejnovější české tvorbě. Jedním z cílů programu jihlavského festivalu je i seznamovat publikum s pohyby, tendencemi i překvapeními
na světové dokumentární scéně:
pravidelně mapuje filmy oceněné
na jiných významných světových
festivalech, ale představuje i filmy bez ocenění, které jsou však
podstatné z hlediska uvažování
nad podobami a hranicemi dokumentu. Průhledné bytosti jsou retrospektivní profily významných
světových dokumentaristů.
Festival dá prostor zhruba 90 celovečerním a 40 krátkým dokumentům. Hlavní programovou
osou budou opět soutěžní sekce
– jsou totiž ve střední a východní
Evropě nejvýznamnějším přehledem nejnovějšího českého dokumentu a nejkvalitnější středoevropské dokumentární tvorby. Česká radost a Mezi moři představí asi 30 autorských dokumentů.
Veškeré informace o festivalu jsou
na www.dokument-festival.cz.

Borová vzpomíná
Karla Havlíčka
Havlíčkova Borová (kid, jak) •
Obyvatelé Havlíčkovy Borové si
v září připomněli 185. výročí narození a 150. výročí smrti svého
slavného rodáka Karla Havlíčka
Borovského. Slavnosti se účastnila i delegace z tyrolského Brixenu.
Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) na místě ocenil osobnost Karla Havlíčka Borovského:
„Když poznal, že v něčem nebyl
jeho názor správný, jednoduše
konstatoval – mýlil jsem se, uvažoval jsem nesprávně. Kéž by to
uměli dnešní politici.“

Indický
hudební
nástroj

Tamhleto



Tihle

Povrchový
důl

Římská 4

Římských
1450

Drenážní
vedení

Domácky
Izabela

Cizokrajný
savec

Biblický
mořeplavec

Lesklé
nátěry

Cesta
letadlem

otevřenými ústy přepravoval návštěvníky dřevěný vor.
V příštím roce recesističtí tvůrci
plánují vytvořit již třetí dílo s názvem Zlatý voči. Všechna tři díla
v nadživotní velikosti budou součástí Národního památníku odposlechu. Kamenné reliéfy mají
být zároveň symboly naslouchání a komunikace.

Druh
nerostu

Osobní
zájmeno

do 8. listopadu
Starý Havlíčkův Brod ve fotografii, velká výstava historických fotografií města u příležitosti vyvrcholení oslav 750 let od první písemné zmínky o městě Brod,
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod

Ofouknouti

Zašívat
Titul muže

Sestry Havelkovy s orchestrem,
Národní dům, Karlovo náměstí,
Třebíč, 19.00

Autor:
K. Lear

Radomil Dvořák měl práci i při slavnostním ceremoniálu. Foto: Luboš Pavlíček

éf znázorňuje pootevřená ženská ústa. Dílo je volně inspirováno reliéfem Bocca della Veritas
(Ústa pravdy) v předsíni římského kostela Santa Maria in Cosmedin. „Dle pověsti sem podezřelí z krádeže museli vsunout
paži až po loket, a tak se dozvěděli výrok soudu. Viníkům usekl
ruku kat skrytý na druhé straně,“

Národní noviny 26. 8. 1949

Filmový festival
oslaví výročí

V lipnickém lomu vyrostla
Ústa pravdy

Krajem Šimona kouzelníka, trasa: pěší 12, 20, 35, 50 km, cyklo
15, 30, 60 km, start: 7.00 – 9.00,
klubovna TOM Šlápoty, Hněvkovice u Humpolce
Bernard Cup – setkání mistrů
v autokrosu, volný závod – rozloučení se sezónou, akce se účastní přední jezdci v autokrosu, autokrosový areál pod vilémovským
lomem, Humpolec, 8.00
Bramboriáda, trasa: 10 km, start:
9.00, turistická nástěnka pod Albertem, cíl: turistická základna
Pacov

před sám se sebou a se svým svědomím býti srovnán a přesvědčen,
že nic nespravedlivého a pro vlast
škodlivého nežádá, pak ale když
jednou toho přesvědčení nabyl, nesmí se také báti a stýchati, toto své
přesvědčení jakožto věc dovolenou a poctivou před každým a buď
si to císař sám vysloviti a zastávati. Jenom takovým způsobem může opravdu svoboda pravá vzniknout a pro budoucnost se ustálit.

Pomůcky:

Mastky

www.kr-vysocina.cz

Aar, adas, akyn,
anti, atelit,
rab, sitár

Správné znění tajenky zašlete
na adresu redakce do 18. října.
Tři vylosovaní obdrží zajímavé
ceny.
Vyluštění z minulého čísla: Počátky mají barokní radnici z roku
1699. Najdeme tam rodný dům
básníka Otokara Březiny. Nedaleko města byly lázně svaté
Kateřiny. Lékařem zde byl otec
bratří Karla a Josefa Čapků.
Výherci z minulého čísla L. Spáčil, Jihlava, S. Hlaváčková, Žďár
nad Sázavou a J. Hájková, Třebíč získali kalkulačku, nejnovější sadu pohlednic kraje Vysočina a tričko.
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Výmarští ohaři ovládli Telč Dvořák dovezl z Londýna zlato
Pelhřimov (hil) • Zlatý úspěch si odváží ze světového šampionátu v tradičním kung-fu v Londýně
město Pelhřimov. O největší senzaci se postaral trenér pelhřimovského oddílu Martin Dvořák, který
soutěžil ve třech disciplínách a ve všech se mu
podařilo dosáhnout na medailová umístění.

V kategorii Qun Yang Gun
(forma s holí) obsadil třetí místo, v kategorii Gong – Li Quan
(pěstní forma) muži nad 30 let
získal druhé místo. Vrchol přišel
v kategorii Jie Quan (pěstní for-

ma), kde se našemu borci podařilo vypořádat s konkurenty z Číny,
Ruska, Polska, Švýcarska, Anglie
a Austrálie a tím získat titul mistra světa. Jedná se o dosud největší úspěch reprezentantů České

republiky na šampionátu asociace Chin Woo.
Českou republiku zastupoval
v Londýně i další člen pelhřimovské školy čínských bojových
umění junior Tomáš Karel. Ten
si při své premiéře na takto velkém turnaji počínal velmi zdatně. V soutěžních disciplínách
mistrovství světa obsadil šesté, respektive deváté místo. Ještě lépe se mu dařilo na následném turnaji Wu – Shu, kde získal druhé místo v kategorii dlouhých zbraní.

FC Vysočina oživila svůj kádr
Jihlava (hil) • Po dobrém začátku
dolehla na druholigové jihlavské
fotbalisty krize. Série tří zápasů
bez bodového zisku donutila vedení klubu přemýšlet o příčinách
útlumu. Ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis se před zahájením sezóTelč (hil) • Nebývale velké množství
loveckých psů bylo v září k vidění
v okolí Telče. Právě tam se totiž sjeli chovatelé výmarských ohařů, aby
otestovali všestrannost svých čtyřnohých miláčků. V lese psi vyhledá-

vali střeleného srnce, do vln rybníka
se vrhali pro střelené kachny a na
poli běhali po stopě zajíce či bažanta. Dávali tak najevo svou loveckou
vášeň, terén systematicky prohledávali, nedbaje silného větru, jen aby

Horácká rallye letos
v prestižním cyklu
Třebíč (hil) • Okolí Třebíče, Náměště nad Oslavou a Velkého Meziříčí patřilo v polovině září opět
rychlým autům. Automotoklub Jaderné elektrárny Dukovany tam za
podpory kraje Vysočina uspořádal
další ročník Horácké rallye. Kraj
Vysočina Horáckou rally pokládá za jednu z nejvýznamnějších
kulturně společenských akcí na
svém území. Svědčí o tom fakt, že
ji pravidelně podporuje i finanč-

ně. Letos částkou 150.000 korun.
Závod se nyní jel poprvé v historii
jako Evropský pohár. Díky tomu
se Horácká rallye zařadila mezi
několik desítek prestižních soutěží v Evropě. Pořadatelé tento rok
u některých tratí otočili směr jízdy a prohodili páteční rychlostní
zkoušky za sobotní. Tím připravili zcela novou podívanou pro diváky a také náročnější a nový závod
pro samotné jezdce.

svého pána nezklamali. Největší kynologická akce loveckých psů v Česku se v Telči konala u příležitosti
oslav 40. výročí založení Klubu chovatelů výmarských ohařů.
Foto: Luboš Pavlíček

Humpolec (hil) • Jednačtyřicátý ročník Zlaté podkovy
přilákal do Humpolce přes
sto třicet koní. V náročných
drezurních terénních zkouškách, které prověřily všestrannost koní, zvítězil jediný olympionik na startu Jaroslav Hatla. Finále prestižních
závodů se konalo jako už tradičně na závodišti v Dusilově. Do humpoleckého finále
se kvalifikují jezdci na kvalifikačních předkolech, která se konají na celém území České republiky a také
na Slovensku. Soutěže Zlaté podkovy jsou i přehlídkou
úspěšné práce našich chovatelů koní.

ny netajil plány na návrat do nejvyšší fotbalové soutěže. Před zápasem sedmého kola, kdy Jihlava
doma hostila Dostu Bystrc, proto trenér Milan Bokša oznámil, že
chystá hráčské změny. A svůj slib
dodržel. Pouze na tribuně zůstalo

Vysočina Jihlava – Dosta Bystrc 0:0
ŽK: Lovětínský – Simr.
Sestava FC Vysočina Jihlava: Rzeszoto – Bartoš (61. Vladyka), Šourek, Kadlec,
Cihlář – Čermák, Lovětínský, Demeter, Malínek (45. Svoboda) – Koukal (79. Rabušic), Faldyna.
Sestava Dosta Bystrc: Hrubý – Houšť, Schuster, Janíček, Krejčíř – Bajer, Veselovský (71. Mrázek), Nechvátal, Ševčík (85. Jirásek) – Simr, Smutný (90. Látal).

duo střelců posledních jihlavských
branek Veselý – Peteřík a na lavičku usedli zkušení Vladyka s čerstvou posilou Svobodou. Naopak
se v základu premiérově v této sezóně objevili Čermák a Malínek.
V průběhu utkání se své druholigové premiéry dokonce dočkal dorostenecký reprezentant Rabušic.
Do hry se nezapojil další nováček
v jihlavském kádru Theodor Gebreselassie, který do A týmu přišel
z rezervního béčka. Jihlava nakonec i po změnách v sestavě remizovala s Bystrcem 0:0.

Zlatá podkova přilákala stovky koní

Tenisté z Jihlavy
neprošli do finále Mladí střelci z Černovic opět bodovali
Jihlava (hil) • Dalšími zápasy
pokračovala v září tenisová extraliga smíšených družstev. Ve skupině B se utkali jihlavští tenisté

s Českou sportovní. A podlehli jí
jednoznačně 1:5. Prohrou na ostravských kurtech si tak uzavřeli
cestu do finálových soubojů.

Česká sportovní – Spartak Jihlava 5:1
Hájek – Friedl 3:6, skreč Hájek, Vaněk – Z. Novák 6:1, 6:3, Šafářová – Gerlová 7:5, 6:1, Zakopalová – Kriegsmannová 7:6 (9:7), 6:3, Tabara – Kovačka 6:4, 6:0, Navrátil – Enser 6:1, 6:0.

Černovice (sc) • V letním období mladí střelci z Vysočiny nezaháleli. Zúčastnili se výběrové
čtyřkolové soutěže v disciplině
sportovní malorážka vleže na 50
metrů – Český pohár talentované mládeže do 18 let. Za náš kraj
stříleli Tereza Strnadová (12 let),
Monika Vránková (13 let), Eliška Krenarová (14 let), Petr Svá-

ček (11 let) z SSK Agrostroj Pelhřimov a Martin Havlík (13 let),
Ivana Přibylová z SSK Třešť.
Mezi o mnoho staršími soupeři se neztratili a trojice z nich dokázala svými výkony, že již nyní
patří i v této disciplině do špičky
v České republice. Monika Vránková (třetí kvalifikační kolo vyhrála), Petr Sváček a Ivana Přiby-

lová se po čtyřech kolech kvalifikovali do úzkého finále v Brně.
Všichni svými výsledky ukázali,
že jim patří budoucnost. Ve finále
se umístili na předních místech,
děvčata těsně pod bednou – Monika Vránková (4.místo), Ivana
Přibylová (5.místo) a Petr Sváček
jim rovněž dobře sekundoval, jemu patří 13. příčka.

Monika
Vránková
je ve třinácti letech
zdatnou
střelkyní.
Foto: archiv
klubu

Radek Jaroš míří na sedmou nejvyšší horu
světa Dhaulághiri
Nové Město na Moravě (hil) • Už podesáté odletěl ze
svého rodného města do Himalájí horolezec Radek
Jaroš. Cílem jeho cesty je tentokrát hora v západním
Nepálu. První pokusy o zdolání hory s vrcholem v nadmořské výšce 8167 metrů uskutečnili už Francouzi
v roce 1950. Nakonec svoji pozornost obrátili na nedalekou Annapurnu. Po nich bylo ještě několik pokusů
a o deset let později byli úspěšní Švýcaři. V polovině osmdesátých let
se nesmazatelně vynikajícím způsobem do dějin dobývání zapsali Češi
a Slováci. V jejich stopách se teď vydává trojice českých lezců. Kamil
Bortl, Roman Langr a Radek Jaroš.
Radku, proč jste zvolil prá- „Tato situace vykrystalizovala
vě tuto, pro vás doposud ne- vlastně díky tomu, že moji traprozkoumanou oblast a navíc diční partneři Petr Mašek a Zdes novými spolulezci?
něk Hrubý na letošní rok pláno-

vali jiné cíle. A tak jsem se dal
dohromady s lidmi, kteří už také nějaký čas jezdí do Himalájí.
Každý z nich má za sebou tři os-

mitisícovky. Věřím, že se dáme slední chvíli. Teď už jsem vlast- hřeben. A vzhledem k tomu, že
během expedice dohromady. Ji- ně povoláním horolezec, a tak už jsme nový tým, nechceme zbynak co se týče hory a nové oblas- svoje cesty víc plánuji. I když se tečně riskovat a půjdeme klasicti zcela určitě pro nás bude vel- mi zdá, že jako profesionál mám kou cestou. Navíc vůbec netušíkou neznámou počasí. Prozatím stále méně času na lezení a víc me, jaké nás čekají sněhové podmě totiž vítr a sníh na podzim- se musím věnovat přednáškám, mínky.“
ních expediJaký je časocích zradil.“
vý rozvrh vaPodrobnosti z cesty Radka Jaroše na
Do nejvyšší výpravy na
šího
pohosedmou nejexpedici
Hi
Tec,
High
Point
Dhaulaghiri
ří světa mířívyšší
horu
te už podesámůžete sledovat na www.radekjaros.cz světa?
té. Vzpome„Do konce zánete si ještě na tu vůbec první filmům – zkrátka mám víc po- ří se chceme pochodem dostat do
výpravu?
vinností vůči mým sponzorům.“ základního tábora ve výšce 5200
„Je to samozřejmě obrovský Máte za sebou úspěšně zdo- metrů nad mořem. A zpáteční lerozdíl. V roce 1994 jsem odjíž- laných šest osmitisícových vr- tenky máme zamluvené na 31.
děl na Mount Everest ve slavné cholů. Představte mi váš letoš- října. Ale já doufám, že se vrásestavě s Janem Nežerkou a Jo- ní cíl Dhaulághiri?
tíme dřív. Já osobně mám za sesefem Rakoncajem a byla to pro „Je to jedna z těch těžších os- bou aklimatizaci v šesti tisících
mě až do poslední chvíle napro- mitícovek. Je poměrně obrov- metrech ze své srpnové expedisto neuvěřitelná událost. Já jsem ská, jaksi vyčnívá z těch okol- ce do Peru. Takže s tím by neměl
tu nabídku měl poměrně dlouho, ních hor. My se chceme k vr- být problém. Uvidíme, těším se
ale rozhodoval jsem se až na po- cholu vydat přes severozápadní domů.“

Měsíčník Kraj Vysočina. Vydává kraj Vysočina ve spolupráci se Strategic Consulting, spol. s r.o. Šéfredaktor: Petros Martakidis, tel.: 775 944 229, e-mail: petros.martakidis@email.cz. Inzerce: Ester Rašíková,
tel.: 777 789 600, e-mail: rasikova@consultants.cz. DTP: Tomáš Coufal. Adresa redakce: Netín 36, 594 44 Radostín nad Oslavou. Internet: www.kr-vysocina.cz. Registrováno pod číslem MK ČR E 14751.





