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TŘEBÍČ

Z Pozďátek odvážejí
poslední jedy
Pozďátky – Skládka nebez-
pečného odpadu v Pozďátkách
na Třebíčsku, z níž léta unika-
la voda znečištěná kyselinou
sírovou a těžkými kovy, už
přestává být hrozbou pro
okolní přírodu. ...3

Co je biomasa? Palivo, které
vytápí už téměř celou Třebíč
Další kotelna na biomasu zahájila včera
provoz v Třebíči. Biomasou je město
Třebíč nyní vytápěno z valné většiny

EVA BÁRTÍKOVÁ

Třebíč – Ještě před deseti lety
byla většina budov v Třebíči
vytápěna zemním plynem.
Ten teď postupně nahradily
kotelny na biomasu. V roce
2010 už zdejší firma TTS do-
dávala teplo z biomasy do de-
vadesáti procent objektů ve
městě. Ke stávajícím kotel-
nám na biomasu nyní přibyla
další, v areálu bývalé obuv-
nické továrny v Borovině.

„Třebíč patří mezi nejzatep-
lenější města v České republi-
ce. Po Prostějovu je druhá,“
zmínil při slavnostním ote-
vření borovinské teplárny
ředitel teplárenské firmy TTS
Richard Horký.

Třebíčské kotelny na bio-
masu jsou pojmenovány pod-
le světových stran. Coby prv-
ní kotelna na biomasu v Tře-
bíči začala v roce 2003 fungo-
vat Teplárna Sever, která by-
la po roce 2000 přebudována

z bývalé uhelné kotelny na
výjezdu na Velké Meziříčí.
Spaluje se v ní dřevní bioma-
sa a také sláma. Teplem záso-
buje sídliště Hájek a Nové
Dvory až po Brněnskou ulici.

Na Teplárnu Jih, která byla
z původně mazutové kotelny
v Průmyslové ulici postupně
od roku 2007 přebudována na
vícepalivový tepelný zdroj,
jsou napojeny velké objekty,
jako je například Stop shop,
Jitona či nemocnice a polikli-
nika.

Včera představená nová
Teplárna Západ je začleněna
do velkého projektu. Napo-
může obnovit život v bývalém
borovinském obuvnickém to-

várním areálu a borovinské
čtvrti. „Původně jsme v tom
areálu koupili jen rozvody
tepla, abychom zabezpečili
dodávky tepla. Ale když do
takového areálu vstoupíte,
tak už z něj nevystoupíte. Má-
te jen dvě možnosti – buď do
něj nejít vůbec, anebo jít krok
po kroku,“ řekl Horký.

Biomasa je hitem
i jinde na Vysočině
Biomasa napomáhá k udrži-
telnosti zdejšího regionu, ne-
boť biomasu dodávají do kote-
len zdejší zemědělci a lesy.

„Peníze neodtékají někam
pryč do Ruska, ale zůstávají

tady v regionu, u našich do-
davatelů – zemědělců a doda-
vatelů štěpky,“ vysvětlil Hor-
ký.

Na Vysočině se vytápění bi-
omasou využívá i jinde – na-
příklad v Bystřici nad Pern-
štejnem, v Pelhřimově, Nové
Cerekvi a nová instalace za-
řízení na biomasu se chystá
i v Jihlavě.

Včerejšího zahájení provo-
zu borovinské teplárny se zú-
častnila mezi významnými
hosty také velvyslankyně
Švédska Inger Ultvedt, která
přišla s gratulací. Právě její
země podporuje firmy prosa-
zující biomasu.

dokončení na straně 3

NA JAROMĚŘICKÉM ZÁMKU OBSLUHUJÍ HANDICAPOVANÍ
SPLNĚNÝ SEN. Včera otevřená
kavárna na státním zámku Ja-
roměřice nad Rokytnou je důka-
zem, že i handicapovaní lidé se
mohou svojí prací začlenit mezi
ostatní. V roli obsluhujících se
tak mnohým z nich splnil sen
tím, že mohou být užiteční dru-
hým. Ochotný personál kavárny
vždy s úsměvem na rtech nejen
nabídne návštěvníkům skvělou
kávu, ale také zákusky, toasty
či věhlasné sušenky Sladovky
z Dalešic. Na svůj nový úkol se
přitom handicapovaní dlouho-
době připravovali v Denním sta-
cionáři Barevný svět v Třebíči,
který nově otevřenou kavárnu
provozuje. Časem zde hodlají
návštěvníkům zde trávené chví-
le zpříjemnit i výstavami či au-
torským čtením a přednáškami.
Foto: Deník/Libor Plíhal

„Ze všech barů ve všech měs-
tech na celém světě si ona vy-
bere ten můj.“ Slavná věta
Humphreye Bogarta z legen-
dárního hollywodského sla-
ďáku Casablanca vám může
působit jako balzám na duši.
V dnešní době, kdy jsme zava-
leni takřka samými nedob-
rými zprávami, to platí dvoj-
násob.

Překrásná Ilsa, Čechoslovák
s poněkud netypickým jmé-
nem Viktor Lászl a šarmantní
Rick Blaine na nás shlížejí
z filmových pláten už od roku
1942, a přestože slavný snímek
asi nepatří mezi ta skutečně
nejlepší díla, svojí poněkud na-
ivně romantizovanou váleč-
nou atmosférou a skvělým
scénářem zanechává stále
v milionech diváků silný do-
jem. Dnes se bude krásně ký-
čovitý kus promítat v letním
kině na brodském náměstí.
A ty, kdo hledají
ve filmu ná-
dech současné
doby, mohu
uklidnit. Intri-
ky a korupce
jsou tam na
každém kro-
ku. Skoro jako
dnes.

Dobrý den,
Vysočino

Jakub Janáček

Vysočina se probudila do stávky, vlaky nejezdí
Vysočina – Jiný způsob do-
pravy museli dnes hledat lidé,
kteří obvykle cestují vlakem.
Kromě vlaků vozících cestují-
cí na soukromé úzkokolejce
mezi Jindřichovým Hradcem
a Obrataní na Pelhřimovsku
ochromila železnici odboráři
vyhlášená čtyřiadvacetihodi-
nová stávka. Poslední vlak se
zastavil šest minut po půlno-
ci, v celém kraji výpravčí ne-
zapíská na 365 spojů.

Jako náhradu nasadí České
dráhy jen tři autobusy, které
budou jezdit mezi Jihlavou
a Havlíčkovým Brodem. „Od-
jíždět budou podle vlakového
jízdního řádu,“ řekla mluvčí
drah Kateřina Šubová. „Je to

jediná trať, kterou jsme z ka-
pacitních důvodů a volných
autobusů schopni zajistit,“ do-
dala mluvčí.

Vlaková nádraží na Vysoči-
ně mají být otevřená a lidé by
tam měli dostávat informace.
Linkové autobusy a městská
hromadná doprava by měly na
Vysočině jezdit bez omezení.

Policistů bude víc
Na skutečnost, že se veškerá
doprava přesune na silnice, se
chystá i policie. Posíleny bu-
dou hlídky na hlavních tazích
po celém kraji i na dálnici D1.
„K posílení hlídek jsme se roz-
hodli proto, abychom byli lépe

schopni zajistit plynulost do-
pravy na silnicích,“ informo-
vala krajská policejní mluvčí
Dana Čírtková.

V případě problémů budou
policisté doprovázet se zapnu-
tým majákem auta rychlé zá-
chranné služby a hasičů. „Je to
opatření, kterým chceme bě-
hem stávky maximálně chrá-
nit životy a majetek lidí,“ po-
dotkla Čírtková.

Policisté počítají i s možný-
mi problémy na nejrušnější
dopravní tepně v zemi – na
dálnici D1. U Prahy by se moh-
ly tvořit kolony, a dálniční po-
licisté na Vysočině by tak mu-
seli řešit případné objízdné
trasy. (čtk, rm) ...14

ZÍTRA SE NEJEDE. O blížící se stávce informovaly včera i vyvěšené le-
táky na nádraží v Třebíči. Foto: Deník/Libor Plíhal

SOUTĚŽ:

Vesnicí roku
je Domamil
Vysočina – Domamil, na jihu
třebíčského okresu ležící ves-
nice se třemi stovkami obyva-
tel, je vítězem letošního kraj-
ského kola soutěže Vesnice
roku. Podle hejtmana Jiřího
Běhounka porotce přesvědčilo
zejména fungování obce, její
společenské aktivity a práce
s mládeží. „Titul předám do
rukou pana starosty 18. čer-
vence,“ uvedl hejtman. V dal-
ších kategoriích se ocenění do-
čkaly například Křižánky na
Žďársku, Rozsochatec na Hav-
líčkobrodsku, Putimov na Pel-
hřimovsku, Jiratice na Tře-
bíčsku či Radostín nad Osla-
vou na Žďársku. (red) ...3

U maturit neuspěla
pětina žáků
Nejhůř dopadly
nástavby a učiliště ...13
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Co je biomasa? Palivo, které vytápí Třebíč

dokončení ze strany 1
Právě švédské velvyslanectví
pomohlo navázat spolupráci
třebíčské firmě se švédskou
společností.

Borovinská Teplárna Zá-
pad se pyšní první instalací

kondenzačního výměníku
spalin od švédské společnosti
SRE (Opcon) v České republi-
ce, jak Deníku sdělil Miroslav
Mikyska z obchodního oddě-
lení TTS.

„Švédská technologie po-

máhá zvyšovat účinnost vyu-
žití biomasy při výrobě ener-
gie až na 95 procent. To je v
porovnání s účinností většiny
zdrojů pro výrobu tepla i
elektřiny z biomasy v naší
zemi naprostou raritou,“

uvedl Mikyska. V Teplárně
Západ se bude spalovat dřevní
bomasa. Rekonstrukcí bývalé
nádrže na mazut zde vznikl
akumulátor tepla o objemu
1600 kubíků. Celkový tepelný
výkon kotelny je 7930 kW.

Nejvíce obcí v soutěži Vesnice roku
bylo z Třebíčska. Jedenáct z třiatřiceti
FRANTIŠEK VONDRÁK

Třebíčsko – Do letošního se-
dmnáctého ročníku prestiž-
ní soutěže Vesnice roku, kte-
rou vyhrála vesnice Doma-
mil na Třebíčsku, se v kraji
Vysočina přihlásilo třiatři-
cet obcí. Nejvíc jich bylo opět
z Třebíčska, plná třetina.
„V tomto okrese se hodnotí-
cí komisaři zdrželi nejdéle.
Přihlásilo se z něj celkem je-
denáct obcí,“ podotkl radní
kraje pro oblast regionální-
ho rozvoje Martin Hyský.

Osmička dalších obcí byla
ze Žďárska, šest z Pelhřimov-
ska a po čtyřech z Jihlavska
a Havlíčkobrodska.

,,Mimo ostřílených mata-
dorů se tentokrát mezi při-
hlášenými objevilo i několik
nových obcí, což velmi vítá-
me, protože každá obec na
Vysočině se má jistě čím
pochlubit a srovnání s ostat-
ními jí může vnuknout nové
nápady a motivovat ji k dal-
šímu rozvoji,“ uvedl Martin
Hyský.

Mezi ty ostřílenější patří

i obce z Třebíčska. Napří-
klad Police loni získala do-
konce Oranžovou stuhu za
spolupráci obce a zeměděl-
ského objektu.

„I letos kraj Vysočina mezi
úspěšné a oceněné rozdělí
zhruba čtyři sta tisíc korun
a předá další z řady titulů
Vesnice Vysočiny,“ doplnil
krajský radní Hyský.

Třináct finalistů z celé re-
publiky se pak utká o titul
Vesnice roku 2011, jehož no-
vý majitel bude znám 10. zá-
ří.

Volejbalistky ZŠ T. G. Masaryka se
probojovaly do republikového finále
Třebíč - Volejbalistky
ZŠ T. G. Masaryka
Třebíč se vítězstvím v
krajském kole probo-
jovaly do brněnské
kvalifikace, kde se
utkaly s vítěznými
týmy Jihomoravského
a Pardubického kraje -
ZŠ Boskovice a ZŠ
Dolní Újezd. Výhrami
2:1 a 2:0 postoupily me-
zi pět nejlepších týmů
do republikového finá-
le, které se uskuteční 17. a 18. června 2011 v Teplicích.
Sestava: Magdalena Pospíchalová, Petra Navrátilová,
Lucie Veselá, Klára Petrželková, Karolína Petrů, Sil-
vie Svobodová, Lucie Trojanová, Kristýna Venhodová;
trenérky: Mgr. Marie Houserová a Mgr. Ludmila Fia-
lová. (pk)

Město Třebíč opět získalo dobrý
rating od společnosti Moody’s
Třebíč – Město Třebíč i v letošním roce obhájilo národ-
ní rating Aa1.cz udělený společností Moody’s. Toto
hodnocení dokazuje, že město dobře hospodaří a je
schopné dostát svým závazkům. Z hodnocení vyplývá,
že mezi silné stránky města patří historicky velmi
dobré a uvážlivé rozpočtové hospodaření, dobré fi-
nanční rezervy a velmi nízká zadluženost, přestože se v
následujících dvou letech očekává její nárůst. Naopak
mezi slabými jsou slabší provozní výsledky, k jejichž
zlepšení pravděpodobně nedojde v blízké budoucnosti
či přetrvávající vysoké investiční výdaje. (roz)
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Kavárna na zámku pomáhá
plnit sen handicapovaným
V nové kavárně Splněný sen na zámku
v Jaroměřicích nad Rokytnou vás obslouží
tým lidí s postižením. Nabídnou nejen kávu

EVA BÁRTÍKOVÁ

Jaroměřice nad Rokytnou –
Novou kavárnu Splněný sen
na jaroměřickém zámku vče-
ra otevřeli s neobvyklým po-
sláním. Jak je z názvu patrno,
jde o splnění snu. A sice těch,
kteří žijí s handicapem a chtě-
jí veřejnosti dokázat, že i oni
mohou být společnosti uži-
teční a zastanou kus práce.

V této kavárně totiž ná-
vštěvníky obslouží lidé s
mentálním postižením. Na
své „povolání“ se dlouho a
svědomitě připravovali.

Handicapovaní zapojení do
tohoto projektu se na svoji
novou roli velice těší a ne-
skrývají přitom nadšení. V
nové kavárně roznáší různé
druhy kávy, které se naučili
připravovat. Návštěvníci si

zde pochutnají i na domácích
zákuscích a ručně vyráběném
cukroví z Dalešického cuk-
rářství, k duhu přijdou na-
příklad i toasty. Zakoupit je
zde možno i domácí máslové
sušenky Sladovky s originál-
ní recepturou.

„V tréninkové kavárně bu-
dou vždy handicapovaní lidé
pracovat pod vedením asis-
tenta a budou zastávat jedno-
duché pracovní činnosti. Na-
příklad připravovat teplé i
studené nápoje, podílet se na
přípravě jednoduchých vý-
robků studené kuchyně, udr-
žovat čistotu kavárny a ti od-
vážnější i obsluhovat hosty,“
vysvětlila Alena Hostašová,
ředitelka borovinského Den-
ního centra Barevný svět,
který kavárnu bude provozo-
vat. V budoucnu zde hodlají

pořádat i nejrůznější před-
nášky, besedy a autorská čte-
ní či výstavy.

Takové zapojení lidí s men-
tálním a kombinovaným po-
stižením do společnosti má
podle Hostašové obrovský vý-
znam pro jejich psychiku, ne-
boť právě tito lidé bývají na
základě svého zdravotního
stavu znevýhodněni a ohro-
ženi sociálním vyloučením ze
společnosti.

Absolvovali
přípravu v kurzech
Jejich každodenní zapojení do
provozu kavárny jim umožní
získat pocit sebedůvěry a in-
tegrovat se do společnosti.

Na svoji práci se připravo-
vali v borovinském Denním
centru Barevný svět v moti-
vačním kurzu a praktické
přípravě.

Tento v našem regionu ne-
obvyklý projekt s názvem
Rozvoj pracovních terapií
Denního centra Barevný svět

se podařilo realizovat díky fi-
nancím z Evropského sociál-
ního fondu z operačního pro-
gramu Lidské zdroje a za-
městnanost a ze státního roz-
počtu České republiky. V
rámci projektu jsou zapojeni i
další handicapovaní, kteří
budou pomáhat s údržbou
zámeckého parku a budou se
v zámecké zahradě věnovat
pěstování květin a bylin.

Projekt jaroměřické kavár-
ny není na Třebíčsku zdaleka
ojedinělý. V Třebíči napří-
klad již funguje kavárna v ži-
dovské čtvrti na ulici Leopol-
da Pokorného, kde obsluhují
handicapovaní lidé. „Kavár-
na zatím funguje ve zkušeb-
ním provozu. Oficiální zahá-
jení plánujeme až na 1. čer-
vence,“ zmínila Zdeňka Palá-
tová, předsedkyně občanské-
ho sdružení Vrátka, které ka-
várnu provozuje. Podobná
kavárna vznikne i v Náměšti
nad Oslavou, kam se přestě-
hovala řada postižených z ji-
nošovského zámečku.

KOTELNA NA BIOMASU PRO BOROVINU. V areálu bývalé borovinské obuvnické továrny otevřeli Teplárnu Západ. Díky švédské technologii bude
účinnost využití biomasy až pětadevadesátiprocentní při výrobě energie. Foto: Deník/Eva Bártíková

Vesnice rokuVesnice roku
Obce, které se účastní soutěže:
Domamil – letošní vítěz
Častohostice
Dolní Vilémovice
Jakubov u Mor. Budějovic
Jiratice
Mladoňovice
Nové Syrovice
Police
Římov
Štěpkov
Zvěrkovice

GLOSA

Bez snůBez snů
je život smutnýje život smutný

LUDĚK MAHEL

Plnit si své sny je dobré a příjemné. A když někdo po-
může splnit sen druhému, je to chvályhodné. A dvojná-
sob tehdy, když ten druhý by si své sny sám splnit ne-
dokázal. Jako v případě lidí, kteří se na svět narodili s
různou formou postižení. Jsou ale jedni z nás a také
chtějí být užiteční. Tréninkové kavárny, ve kterých
budou obsluhovat hosty, jim to teď umožní. Díky zřizo-
vatelům kaváren si i oni budou moci splnit jeden ze
svých snů. A co vy, jaký je váš sen? Žádný? Bez snů je
ale život smutný. Lidé z tréninkové kavárny vám to
poví.

ludek.mahel@denik.cz

Skládka v Pozďátkách
přestává být hrozbou
Pozďátky – Skládka nebez-
pečného odpadu v Pozďát-
kách na Třebíčsku, z níž léta
unikala voda znečištěná ky-
selinou sírovou a těžkými
kovy, už přestává být hroz-
bou pro okolní přírodu.

Sanace za půl miliardy ko-
run začala loni v květnu a za
loňský rok se podařilo ze
skládky odvézt všechen od-
pad, kterého bylo asi 31 tisíc
tun. „V nejbližších týdnech
by měla být dokončena i těžba
kontaminované zeminy,“ ře-
kl ředitel závodu Geam Pavel
Koscielniak. Sanace nebez-
pečné skládky se podle ředite-
le zatím uskutečňuje podle
plánu. Zajišťuje ji státní pod-
nik Diamo, jehož je Geam
součástí. Znečištěné zeminy
bylo pod skládkou a v navazu-
jícím údolí kolem třiatřiceti
tisíc. Vyvezena by měla být
do konce měsíce. „Pak pro-
běhne technická a biologická

rekultivace a odstranění
technického zařízení,“ při-
blížil Koscielniak.

Několikahektarové území
bude do jara příštího roku
upraveno a osázeno zelení.
Další dva roky se ještě bude
okolí skládky monitorovat.

Skládka v Pozďátkách byla
zprovozněna v roce 1994, bylo
tam uloženo i zhruba deset ti-
síc tun zelené skalice. Vystří-
dalo se tam několik vlastní-
ků. Ministerstvo životního
prostředí nakonec znemožni-
lo plány na další využití areá-
lu tím, že nepovolilo další
provoz. Diamo koupilo
skládku loni na základě roz-
hodnutí vlády za 23 milionů
korun od italsko-lucembur-
ské firmy Logika. Sanace sto-
jí 529 milionů korun, z nichž
většinu poskytnou evropské
fondy. Práce provádí sdruže-
ní firem SMP CZ a Geosan
Group. (čtk)

SKLÁDKA. Několikahektarové území bude do jara příštího roku uprave-
no a osázeno zelení. Foto: Čtk/Luboš Pavlíček
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