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Lidé si připomenou konec světové války

Aktuálně s radním Hejtman se cvičně topil v ledové vodě přehrady

Hanzl: Naší povinností je předat vzpomínky na dvacáté století dětem ■ Jen tak se uchráníme od opakování válečných hrůz

Kraj Vysočina má mnoho předností. Asi každého při slově Vy-
sočina napadne čisté životní prostředí, památky, někteří možná 
znají prudký rozvoj nových technologií, ve kterém kraj jasně ve-
de, a nebo i výrazný hospodářský růst regionu. Já však dodávám 
ještě něco. Vysočina, to jsou především lidé. Otevření, milí a bod-
ří lidé, kteří se naučili za staletí spoléhat jeden na druhého. 

Proto je Vysočina také velmi solidární region. Dnes napří-
klad kraj zřizuje 22 ústavů sociální péče, ve kterých žije bezmála 
2.400 klientů. O dalších téměř 800 pečují obce a neziskové orga-
nizace v 11 zařízeních. To jsou velká čísla a mým zájmem je, aby 
se zřizovatelé, zaměstnanci a klienti spolu stále více učili komu-
nikovat. Je to totiž jediná cesta, jak péči o seniory a handicapo-
vané neustále zlepšovat. 

Osobně vidím cestu v následujících krocích: odstraňovat ne-
rovnosti, které vznikly historicky přístupem minulých zřizova-
telů, tedy zejména státu. Sdílet všechny ekonomické informa-
ce mezi provozovateli všech zařízení. Vzájemně se informovat 
o potřebách a stavu zařízení tak, aby mohl kraj co nejlépe in-
vestovat a zbytečně nevznikala nemístná „soutěž o peníze“. Po-
kračovat ve specializaci některých zařízení s ohledem na so-
ciální i zdravotní potřeby klientů. Zavádět standardy kvali-
ty a na tyto standardy najít i peníze v evropských fondech. Vy-
tvářet rovné podmínky, protože na prvním místě je 
vždy klient. Vedle ústavní masivně podpo- rovat 
také domácí péči.

Je to velká práce, která nás v oblas-
ti sociální péče ještě čeká. Ovšem dosa-
vadní výsledky všech sociálních zařízení 
na Vysočině, nesmírná lidská obě-
tavost a nezištnost pracov-
níků neziskových organiza-
cí a profesionalita lidí na 
obecních úřadech mne 
opravňuje k přesvěd-
čení, že také v této ob-
lasti se může stát náš 
kraj ne snad vzo-
rem, ale vůdčím 
krajem v pomy-
slném peletonu 
regionů Česka 
i sjednocující 
se Evropy. 

Jiří Vondráček
radní pro oblast 
sociálních věcí 

Kraj získal za noviny Zlatý středník
Měsíčník Kraj Vysočina, který 
už více než rok vydává kraj, 
získal první místo v celo-
státní soutěži firemních pub-
likací Zlatý středník. Odborná 
porota ocenila zejména ob-
sah a vzhled periodika.

„Ocenění získala zejména na-
še snaha o průhledné a pravdivé 
informování občanů o práci kra-
je a krajského úřadu. Těší nás ta-
ké to, jak vysoce porota hodnotila 
profesionální zpracování novin,“ 
prohlásil vedoucí odboru sekreta-
riátu hejtmana Martin Kalivoda. 

Měsíčník vydává kraj Vysoči-
na ve spolupráci se společnos-
tí Strategic Consulting s.r.o. dru-
hým rokem, nákladem 215.000 

výtisků. Občané jej dostáva-
jí zdarma do svých poštovních 
schránek. Na vytváření obsahu 
se podílí zejména redakční rada 
a jednotlivé odbory úřadu. „Jedi-
ným kritériem, podle kterého se 
rozhodujeme, zda téma do novin 
zařadíme, je jeho užitečnost. Jest-
li se čtenář takovou informaci do-
zví a jakýmkoliv způsobem jí vy-
užije, pak je užitečná a pak stojí 
za otištění,“ vysvětlil šéfredaktor 
měsíčníku Petros Martakidis. 

Ocenění získal také zpravodaj 
krajského úřadu. Ten dostávají 
zejména obecní a městské úřady, 
neziskové a příspěvkové organi-
zace a další instituce, které s kra-
jem spolupracují.

(pokračování na straně 3)
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Šéf sekretariátu hejtmana Martin Kalivoda a jednatel společnosti 
Strategic Consulting Jan Čížek se z ocenění radovali na slavnostním 
večeru v pražském divadle Archa. Foto: Zuzana Hendrychová

Dalešice • Práci vojenských zá-
chranářů si na vlastní kůži vy-
zkoušel hejtman Miloš Vystrčil 
(ODS). Sehrál roli figuranta při 
záchraně tonoucího a podle ná-
zoru přihlížejících byl přesvěd-
čivý.

„Hejtman je skvělý herec, ně-
kolik okamžiků jsem si myslel, 
že se něco stalo a cvičení ply-
nule přešlo v ostrou akci na je-
ho opravdovou záchranu,“ 
řekl měsíčníku Kraj Vy-
sočina fotograf Luboš 

Pavlíček. Vy-
strčil přijal po-
zvání a předem 

nevěděl, co jej na 

Dalešické přehradě vlastně čeká: 
„Tušil jsem kulišárnu, ale i tak 
mne překvapili.“ Vojáci jej nej-
prve slanili do vody a ihned zase 
vylovili. Poté nejvyšší představi-
tel kraje předstíral, že se topí. To 
všechno sice v neoprénu, ale při 
teplotě těsně nad nulou a při stří-
dání deště s drobným sněžením.

Jeho záchranu měli na staros-
ti příslušníci záchranného roje 

CSAR, specialisté na záchra-
nu posádek letadel, sestřele-
ných nad územím nepřítele. 

Ti jsou 
sou-
čás-

tí náměšťské letecké základny. 
Špičkově vycvičení vojáci sice 
nejsou primárně určení pro po-
moc civilním obyvatelům při ži-
velních pohromách, přesto by 
v případě potřeby samozřejmě 
zasáhli. „Přesvědčil jsem se na 
vlastní kůži, co tito lidé dovedou. 
Jsem tedy nesmírně rád, že půso-
bí právě na Vysočině a můj závěr 
je jasný: pokud budou pomáhat 
při jakékoliv případné pohromě, 
zachraňovaní jsou 
v nejlepších rukou,“ 
prohlásil hejtman 
Miloš Vystr-
čil.

Jihlava • Oslavy 60. výročí 
dne osvobození proběhnou 
v pátek 6. května v krajském 
městě v režii kraje Vysočina 
a města Jihlavy. 

Slavnost, která připomene 
konec 2. světové války, začíná 
v 10.00 na Masarykově náměs-
tí. V podání Veterán klubu Úsobí 
na náměstí přijedou vojáci všech 
armád asi 50 historickými vozi-
dly. O čtvrt hodiny později před-
vedou inscenaci s názvem Osvo-
bození Jihlavy. 

V 11.00 hodin promluví 
hejtman Vysočiny Miloš Vystr-
čil (ODS) a primátor statutární-
ho města Jihlavy Vladimír Hink 
(ODS). Od 11.15 do 13.00 zazní 
písně Karla Kryla v úpravě Dani-
ela Landy, vystoupí také studenti 
a pedagogové Konzervatoře Jana 
Deyla z Prahy a skupiny Design 
a CWBC. Vystřídá je Posádko-
vá hudba z Hradce Králové a ro-
ta aktivních záloh složí slavnost-
ní slib. Historické vojenské mo-
tocykly a automobily budou li-
dé moci na náměstí obdivovat po 
celý den. 

„Zatímco dopoledne jsme kon-
cipovali v trochu vážnějším tó-
nu, odpoledne se na oslavách 
přímo v sídle kraje objeví i akč-

nější prvky,“ 
slibuje mluv-
čí krajské-
ho úřadu Dani-
el Hanzl, který 
se na přípravách 
oslav podílí. Ještě 
v 16.00 hodin zů-
stane vážná tvář 
oslav zachová-
na, protože je-
den z vrcholů 
programu tvoří 
položení věnců 
k hrobu padlých 
vojáků na jihlav-
ském ústředním 
hřbitově. Od 17.00 
do 17.15 bude v sídle kra-
je vernisáž výstavy …a uli-
cemi šel květen. Výstava je vě-
nována právě osvobození Jihla-
vy a veřejnosti bude přístupná 
v pracovní dny od 8.00 do 17.00 
až do 31. května. 

Až do 18.00 hodiny pak bude 
trvat slibovaná akční část. Den 
totiž zakončí ukázka výcviku 
speciální pozemní jednotky 22. 
základny letectva z Náměště nad 
Oslavou. K vidění tak bude bojo-
vý styl Musado a prezentace vý-
zbroje a výstroje jednotky. Dru-
hý den, tedy v sobotu 7. května, 
mohou lidé na Masarykově ná-

městí 
v Jih-
lavě 
v 16.00 
vidět a sly-
šet prome-
nádní koncert slovenského Vel-
kého dechového orchestru Žele-
ziarne Podbrezová.

„Oslavy 60. výročí konce jed-
né z nejtragičtějších válek v dě-
jinách lidstva jsme pojali velko-

ryse. Domníváme se totiž, že tak 
významné výročí si trošku dů-
raznější připomenutí zaslouží. 
Historická paměť národa je tvo-
řena povědomím o dějinách kaž-
dého jednotlivce a je úkolem nás, 
dospělých, abychom vzpomínky, 

o kterých nám vyprávěli naši ro-
diče a prarodiče, zase předali dě-
tem. Jen tak můžeme mít alespoň 
nějakou jistotu, že se hrůzy, kte-
ré přineslo minulé století, nebu-
dou opakovat,“ vysvětlil hlavní 
námět oslav Daniel Hanzl.

Stalo se ...

HODINY ZMĚNILY ČAS
Pro někoho skvělý vynález, pro 
jiného zdroj utrpení. Letní čas. 
Také proslulé sluneční hodiny 
v Třešti každé jaro a podzim če-
ká změna času. Pro školáky, kte-
ří značky v dlažbě posunují, je 
složitá a přísně synchronizovaná 
operace vždy důvodem k malé 
oslavě proměnlivosti přírody.

Sport
Jaroš znovu na vý-
pravě, míří na dvě 
osmitisícovky.

čtěte na straně 8

Kultura
Památky UNESCO 
opět dostaly od 
kraje milion.

čtěte na straně 7

Společnost
Vilémovice mají 
nejlepší webové 
stránky v Česku.

čtěte na straně 6

Aktuality
Příležitost: Kraj vy-
hlásil soutěž v dět-
ských modelech.

čtěte na straně 2



Z RADY A ZASTUPITELSTVA Kraj Vysočina DUBEN 2005 | STRANA 2

Téma měsíce: Turistika

Vysočina • Třetí narozeniny oslavil 
Fond Vysočiny. Unikátní finanční ná-
stroj, který slouží k naplňování Pro-
gramu rozvoje kraje. Vznikl v březnu 
roku 2002 usnesením krajského zastu-
pitelstva.

„Tehdejší zakladatelé fondu, tedy zejmé-
na bývalý hejtman František Dohnal, jeho 
náměstkyně Marie Černá a ostatní členové 
první krajské rady totiž chtěli mít v ruce ná-
stroj, kterým by rozvoj kraje pomohli zajis-
tit,“ vysvětluje krajský radní Jaroslav Hulák 
(KDU-ČSL), který má fond na starosti. 

Program rozvoje kraje popisuje, co je tře-
ba na Vysočině udělat, aby kraj ekonomic-
ky i společensky rostl. Fond je tedy v pod-
statě balík peněz, určených na podporu cí-
lů Programu rozvoje kraje. Každý rok kraj-
ská rada navrhne zastupitelstvu, kolik je 
třeba dát peněz na jednotlivé cíle. Úředníci 
pak připraví grantové programy, ty schvalu-
je rada a následně je zastupitelstvo vyhlá-
sí. „Je to tedy soutěž žadatelů a jejich zá-
měrů,“ říká Hulák s tím, že systematická 
podpora formou grantů nesmírně pomohla 
všem žadatelům zejména po vstupu do Ev-
ropské unie. „Už jsou zvyklí psát projekty 
a psát je tak, aby byly schopné získat pod-

poru. To znamená, že se 
učí zacházet i s evrop-
skými fondy.“ 

Přehled ak-
tuálních 
granto-
vých 
progra-
mů včetně 
uzávěrek, 
kontakt-
ních ad-
res a veš-
kerých po-
drobností 
uvádí we-
bová 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 ne-
úspěšné projekty z hle-

diska územního 
členění, za-

měření 
pod-

pory i typu žadatele. Výstupy z evidence lze 
přehledně zobrazit v mapě kraje a jeho správ-
ních obvodů. Je tak možné vysledovat úspěš-
né oblasti i bílá místa a s touto informací dá-
le cíleně pracovat. „Nic tedy není průhledněj-
šího, a kdybych chtěl trošku černě zažertovat, 
tak řeknu křišťálově čistšího, než je Fond Vy-
sočiny,“ usmívá se Jaroslav Hulák.

Hulák: Zakladatelé fondu vymysleli ojedinělý nástroj, kterým lze přímo ovlivňovat rozvoj kraje

Fond Vysočiny oslavil třetí narozeniny

www.kr-vysocina.cz

Den otevřených dveří

Dětské oblečení může soutěžit

Leták popíše těžký život zmijí
Vysočina • Na svatého Jiří vyléza-
jí hadi a štíři. To si řekli pracovníci 
Správy Chráněné krajinné oblas-
ti Žďárské vrchy a v těchto dnech 
dokončují přípravu informačního 
letáku o zmiji obecné. Na výrobě 
i distribuci publikace se po-
dílí kraj Vysočina.

Leták bude zdarma 
k dispozici ve školách 
a na obecních úřadech. 
Stručně a jas-
ně vysvětluje, 
jak se při se-
tkání s mír-
ně jedovatou 
zmijí obecnou 
chovat, a co dě- lat 
v tak nepravděpodobném přípa-
dě, že se s ní neopatrný člověk 
dostane do křížku až takovým 
způsobem, že by výměna názo-

rů končila uštknutím. Vždy je tře-
ba totiž mít na paměti dvě základ-
ní informace. Zmije je plašší, než 
například srna, a člověku se radě-
ji na sto honů vyhne. Každý přiro-

dovědec potvrdí, že když zmiji 
hledá, je to opravdo-
vé mnohahodinové 
safari. Druhou vě-

cí je skutečnost, 
že zmije pa-
tří ke kritic-
ky ohrože-

ným živoči-
chům a je záko-

nem přísně chráněná. 
Z toho vyplývá, že ani na Vyso-

čině, která se právem řadí mezi po-
slední výspy čistého životního pro-
středí v Česku, není třeba se zmi-
jí bát. Naopak, je třeba je chránit 
a bránit za každou cenu.

Vysočina • Další formou po-
moci zemědělcům z celého 
regionu může být nově zřizo-
vané krajské informační stře-
disko. To má za úkol zejména 
shromažďovat všechny in-
formace z oboru na jed-
nom místě tak, aby byly kaž-
dému, kdo je potřebuje, ihned 
snadno a rychle dostupné. 

„Dotace, evropské fondy, nové 
pěstební a chovatelské postupy, 
odbyt, výzkum a vývoj a podob-
ně,“ popisuje druh informací kraj-

ský radní pro zemědělství Ivo Ro-
hovský (ODS). Středisko by mě-
lo začít pracovat do konce května 
a jeho provozováním je minister-
stvem zemědělství pověřená obec-
ně prospěšná společnost Agroven-
kov Vysočina, kterou společně za-
ložily Agrární komora, Svaz ze-
mědělských družstev a Asociace 
soukromého zemědělství.

Zemědělce na Vysočině čeká ta-
ké seminář o ekologickém hospo-
daření. Do roku 2010 by totiž pod-
le vládního závazku k Evropské 
unii mělo být deset procent země-

dělců právě ekologicky hospodaří-
cích. „Společně se zemědělci tak 
hledáme způsoby, jak takovému 
závazku dostát. Nemělo by to být 
jen nějaké číslo, ale skutečné pod-
nikání na venkově, které je renta-
bilní, smysluplné a v neposlední 
řadě prospěšné životnímu prostře-
dí,“ vysvětluje radní Rohovský. 

Podobný seminář, tentokrát za-
měřený na pěstování brambor, bu-
de následovat zřejmě v červnu. 
„Jak dál, jaké odrůdy, co s odby-
tem a podobně,“ nastínil témata 
Rohovský. Takové aktivity jsou 

výsledkem loňské dohody, kte-
rou s krajem uzavřely zemědělské 
profesní svazy. V ní se totiž všech-
ny strany zavázaly k úzké spolu-
práci a vzájemné výměně infor-
mací a zkušeností. „Venkov a je-
ho rozvoj, péče o krajinu, plno-
hodnotný život jeho obyvatel. To 
jsou naše dlouhodobé cíle a to je 
třeba mít stále na paměti. Z vesnic 
se nesmí stát noclehárny pro za-
městnance, kteří pracují ve měs-
tech. Vesnice musí být místem pro 
kvalitní prožití života,“ doplnil Ivo 
Rohovský.

Venkov chystá svoje informační centrum

Ořechov • Slavnostním položením květin a pietním aktem si lidé 
v Ořechově na Telečsku připomněli 63. výročí seskoku paravýsad-
ku Out Distance.

U památníku velitele skupiny npor. Adolfa Opálky se s pamět-
níky, představiteli armády a dalšími účastníky vzpomínky sešel ta-
ké hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). Tříčlenná skupina Out 
Distance přistála u Ořechova 27. března 1942. Akce se tehdy bohužel 
nepovedla, velitel se při seskoku zranil a parašutisty pronásledovalo 
gestapo. Adolf Opálka se přesto dostal do Prahy, kde se stal aktérem 
atentátu na říšského protektora Heydricha. 

Hejtman v Ořechově 
uctil památku odbojářů

Radní Jaroslav Hulák se svým předchůdcem To-
mášem Hermannem sfoukli tři svíčky na naroze-
ninovém dortu Fondu Vysočiny. Foto: archiv krajeGrantové programy vyhodnocené v roce 2002 2003 2004 2005 Celkem

Počet vyhodnocených grantových programů 20 30 35 10 95

Počet podaných žádostí 1137 1706 1692 782 5317

Počet podpořených žádostí 544 808 1005 384 2741

Procento podpořených žádostí 47,8 47,4 59,4 49,1 51,6

Rozdělená podpora v mil. Kč 36,7 56,5 67,7 21,6 182,5

Závazné potvrzení účasti – návratka
Den otevřených dveří, 1. 6. 2005 v 16:30 hod., sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Módní přehlídka – Dětský model

jméno rodiče: .........................................................................................................

jméno a věk dítěte: .................................................................................................

jméno tvůrce modelu (rodinný poměr k dítěti – maminka, babička, teta, atd.):

.................................................................................................................................

adresa: ....................................................................................................................

.................................................................................................................................

telefon, mail: ..........................................................................................................

Vyplněnou návratku pošlete, prosím, poštou, faxem nebo mailem nejpozději do 
27. května 2005.

Krajský úřad kraje Vysočina: Šárka Polívková, odbor sekretariátu hejtmana, Žiž-
kova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 125, 724 650 157, fax: 564 602 153, e-mail: 
polivkova.s@kr-vysocina.cz

Po potvrzení účasti Vám zašleme podrobnější informace o soutěži.

V ...................................................  dne .................podpis ....................................

Vysočina • Kraťasy, bundy, šatič-
ky s volánky. Fantazii se meze 
nekladou v soutěži o nejnápadi-

tější dětský model. Bude 
součástí Dne otevřených 
dveří, který 1. června 

pořádá krajský úřad. 
Soutěž má jednoduchá 

pravidla – vymyslet a ušít 
dokonalý model pro dítě do 

15 let a samozřejmě se s ním po-
chlubit na odpolední módní pře-
hlídce ve společnosti profesio-
nálních modelů a modelek ze 
Střední průmyslové školy textil-
ní v Heleníně. Porota určitě nebu-

de přísná, ale zato spravedlivá. Za-
sednou v ní nejen specialisté na odí-

vání, ale také krajští radní a možná 
i někte- rá z miss. A protože je to soutěž velká, 
velké budou i ceny. „Je to soutěž pro mamin-
ky, tety i babičky, které umí své děti pěkně obléci 
a rády se se svým uměním pochlubí. My jim v tom 
také rádi pomů-žeme,“ usmívá se jedna z pořadatelek soutěže, 
Ivana Šteklová ze sekretariátu hejtmana.

Černá: Důležitým nástrojem       je internet
Vysočina • Kraj loni navští-
vilo o 14 procent zahra-
ničních turistů více. Vyso-
čina se tak řadí k regionům 
Česka, o které je mezi lidmi 
stále větší zájem.

A zájem roste i přesto, že nej-
silnějším magnetem je pro za-
hraniční návštěvníky Praha. „Ří-
ká se, že když cizinec přijede do 
České republiky poprvé, přijede 
do Prahy. Když přijede podruhé, 
opět je v Praze a navštěvuje to, 
co při první návštěvě nestihnul. 
Teprve když tentýž turista přije-
de potřetí, rozmýšlí se, kam by 
mohl mimo Prahu vyjet,“ říká ná-

městkyně hejtmana pro regionál-
ní rozvoj Marie Černá (SNK). Ta-
kové tvrzení jasně dokládá statis-
tika. Loni totiž do Česka přijelo 
zhruba 6 milionů návštěvníků ze 
zahraničí. Z nich 3,4 milionů při-
jelo do Prahy a do ostatních krajů 
České republiky dohromady zby-
lých 2,6 milionů. „Statistiky na-
víc zachytí jen turisty, kteří v kra-
ji přespí. Nepostihují desítky ti-
síc lidí, kteří na Vysočinu jezdí 
například na jednodenní autobu-
sové nebo i individuální výlety,“ 
posteskla si Černá.

Pro krajskou samosprávu je tr-
valý růst turistického ruchu na 
Vysočině jednou z priorit. „Je 

třeba si ale uvědomit, že kraj ani 
krajský úřad služby v cestovním 
ruchu nijak neposkytují ani po-
skytovat nemohou. Je to věc uby-
tovatelů, hoteliérů, cestovních 
agentur a dalších podnikatel-
ských subjektů, a také měst a ob-
cí,“ říká Černá s tím, že kraj pod-
poruje finančně aktivity v cestov-
ním ruchu formou grantových 
programů, shromažďuje infor-
mace, připravuje propagační ma-
teriály a masivně Vysočinu pre-
zentuje na zahraničních i tuzem-
ských veletrzích cestovního ru-
chu. „V řadě případů vědí i ve 
vzdálenějších regionech, co Vy-
sočina nabízí. Na druhou stranu 

jsme zažili i úsměvné oka-
mžiky. Jeden z návštěvní-
ků veletrhu se nás napří-
klad ptal, kde jsou na Vy-
sočině rovné úseky pro 
cykloturistiku. Vysvět-
lovali jsme mu, že Vy-
sočinu lidé vyhledávají 
právě proto, že zde rov-
né úseky nejsou. Nenechal 
se ale odradit a ptal se dál, 
jestli tedy nějaká cyklostezka 
nevede alespoň po vrstevni-
ci,“ popisuje své zkušenosti 
z veletrhů Marie Černá. 

Dalším účinným způso-
bem, jak cestovní ruch v regi-
onu podpořit, je turistický web 

www.region-vyso-
cina.cz. Ten shro-
mažďuje a nabízí 
informace o uby-

tování, stravo-
vání, výletních 
trasách, památ-

kách a vůbec 
všem, co s cestov-
ním ruchem souvi-
sí, v několika ja-
zykových muta-
cích. Podle prů-
zkumů si totiž 70 

procent zahra-

ničních návštěvníků svoji dovo-
lenou hledá přes internet.To by si 
měli zejména uvědomit všichni ti, 
kdo propagují svoje atraktivity na 
webovských stránkách, a pamato-
vat i na cizojazyčné mutace. Kraj 
také organizuje cílené pobyty za-
hraničních novinářů a zástupců 
cestovních kanceláří. „Ani jeden 
z těchto způsobů však není samo-
spasitelný. Navíc znovu připomí-
nám, že nejdůležitější je aktivita 
podnikatelů v cestovním ruchu ve 
spolupráci s městy a obcemi, ve 
kterých působí, za podpory kraje 

jak formou grantů, tak různý-
mi způsoby propagace,“ do-
plnila Marie Černá.

Náměstkyně Černá je propagátorkou 
cykloturistiky. Foto: archiv redakce
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Představujeme kraj a krajský úřad

Jak to vidím já
Názor za-
stupitele 
Jaroslava 
Kruntoráda 
(SNK) na 
práci kraje.

Zastupitelem kraje Vyso-
čina jsem druhé volební 

období. Za tu dobu se mno-
hé velmi změnilo, a proto 
bych rád zrekapituloval své 
dosavadní dojmy a skončil 
přáním, snad ne úplně na-
ivním.

Bez ohledu na okolnosti, 
za jakých nový kraj vznik-
nul, je tady. Funguje, vyví-
jí celou řadu činností, za-
nechává za sebou výsledky 
práce a začíná být také vní-
mán a registrován veřejnos-
tí. A to navzdory tomu, že 
začátky před pěti lety neby-
ly vůbec jednoduché. Kraj-
ský úřad se „rozjížděl“ bez 
svého stabilního sídla, je-
ho představitelé zasedali po 
celém kraji, startovali a oži-
vovali jeho základní funkce 
a řešili problémy spíše for-
málního charakteru. Ať už 
to bylo hledání názvu kra-
je či volba krajského znaku 
a vlajky.

V současné době má-
me my, krajští zastupitelé, 
všechno pro to, abychom 
mohli řádně fungovat – bu-
dovu, funkcionáře, úředníky, 
ředitele organizací a hlavně 
zkušenosti. Ale jednoduché 
to není ani dnes. Díky někte-
rým parlamentním a vlád-
ním rozhodnutím na nás do-
slova spadla náruč starostí. 
Třeba s daněmi, opravami 
komunikací, školami či ne-
mocnicemi. Zvlášť posled-
ní dvě oblasti jsou obzvláš-
tě bolestivé a výjimečně dů-
ležité. V kraji je hodně škol 
a málo dětí, hodně nemoc-
nic a málo peněz, což jsou 
fakta velmi palčivá. Samy 
se tyto problémy pochopi-
telně nevyřeší a bude to jen 
a jen na nás… A jaké je tedy 
mé závěrečné přání? Zku-
sit to s velkou dávkou poko-
ry, tolerance a úcty ke všem 
zúčastněným, tedy pacien-
tům, lékařům, studentům, 
žákům a pedagogům. Snad 
(jak jsem se zmínil v úvodu) 
není mé přání příliš naivní 
a snad se nám to podaří.

www.kr-vysocina.cz

Exponát měsíce

Při rekonstrukci budovy fary 
v Žirovnici byl v roce 1996 ob-
jeven na půdě objektu dřevěný 
polychromovaný přenosný ol-
tář z poslední čtvrtiny 17. sto-
letí. Záchranu chátrajícího dí-
la inicioval pan Jaroslav Kar-
baš ze Žirovnice. 

Pro nesporné umělecké, his-
torické a památkové hodno-
ty byl oltářík 13. února 2003 
prohlášen Ministerstvem kul-
tury České republiky za mo-

vitou kulturní památku. Ná-
sledně bylo zahájeno za finan-
ční podpory kraje Vysočina 
v rámci grantového programu 
jeho restaurování, které pro-
váděla Markéta Kynclová pod 
odborným vedením P. Siegla 
a P. Kuthana z Akademie vý-
tvarných umění v Praze. Re-
staurátorské práce byly úspěš-
ně dokončeny v červnu 2004. 
Oltářík je vystaven na žirov-
nickém zámku.

Barokní oltářík ze Žirovnice

Komise v kraji byla přístupná
Vysočina • Díky aktivnímu pří-
stupu kraje pravděpodobně získa-
jí letos neziskové organizace z Vy-
sočiny od státu o téměř šest mili-
onů víc, než ministerstvo práce 
schválilo v prvním kole přidělo-
vání dotací. 

Nestátní neziskové organizace 
každoročně hledají na svůj provoz 
peníze z několika zdrojů. Na jejich 
účtu se tak schází peníze od státu, 
kraje, obcí, sponzorů i samotných 
klientů. Hlavní je však příjem ze 
státního rozpočtu. Letos minister-
stvo snížilo celorepublikově ob-
jem takových peněz o pět procent 

a také zásadně změnilo pravidla 
pro jejich přidělování. Většina ne-
ziskovek tak nebyla s výší dotace 
příliš spokojena. 

Zatímco loni získaly neziskové 
organizace z Vysočiny od státu 72 
milionů, letos zatím jen 63 milio-
nů, z toho 44 na služby pro seniory 
a zdravotně postižené. K tomu, aby 
se nespokojení příjemci mohli ješ-
tě odvolat, slouží námitkové říze-
ní. Letos se je kraji podařilo uspo-
řádat přímo v sídle krajského úřa-
du. S poradním hlasem se zasedá-
ní komise zúčastnil také radní pro 
sociální věci Jiří Vondráček (KDU-

-ČSL). Také díky tomu, že námit-
ková komise ohledně služeb pro 
seniory a zdravotně postižené za-
sedala přímo na Vysočině a byla 
tak pro neziskovky lépe dostupná, 
dosáhlo se dobrého výsledku. Ko-
mise navrhla zvýšit dotace o cel-
kovou částku bezmála šest milionů 
korun. „Ani to ale nemohlo uspo-
kojit všechny žádosti. Doplňko-
vou roli sehrají další zdroje peněz. 
Díky tomu, že proces přidělování 
státních dotací skončil, bude mož-
né předložit krajskému zastupitel-
stvu pravidla pro přidělení dotací 
krajských,“ řekl Jiří Vondráček.

Vysočina • Silnice II. třídy jsou 
v našem kraji v obecně horším 
stavu, než je český průměr. Od-
lišnost není nijak výrazná, přes-
to kraj hledá možnost urychlené 
nápravy. Vyplynulo to ze zprávy 
firmy PavEx, kterou kraj nechal 
zpracovat.

Zpráva dělí povrchy silnic do 
pěti kategorií. Nejhorší, tedy ha-
varijní je stav povrchů 13 pro-
cent silnic druhé třídy na Vyso-
čině. Republikový průměr je při-
tom deset procent. Naopak ve vý-
borném stavu je podle analýzy 
osm procent takových silnic, re-
publika má ale výborných 14 pro-
cent. „Příčiny jsou na první po-
hled jasné. Delší a proměnlivější 
zimy, vyšší provoz a zejména říd-
ké osídlení. To totiž znamená, že 
silnic na Vysočině je v relativním 

pojetí více než v jiných krajích, 
a podle počtu obyvatel, což je kri-
térium pro rozdělení daňových 
výnosů, na ně máme méně pe-
něz než v jiných regionech,“ vy-
světluje krajský radní pro dopra-
vu Václav Kodet (KDU-ČSL). 

Zpráva obsahuje také plán 
údržby a oprav na příští dva ro-
ky tak, aby to bylo ještě finanč-
ně únosné a zároveň aby se stav 
silnic v kraji postupně zlepšoval. 
„Jsou to celkem jednoduché po-
čty. Víme, kolik máme peněz, 
a víme, co se za ně dá pořídit. Je 
samozřejmé, že se povrchy silnic 
nezlepší ze dne na den, ale trou-
fám si říci, že se nám během příš-
tích dvou let podaří dosáhnout vi-
ditelného posunu k pohodlnější-
mu cestování,“ slibuje Kodet.

Stav silnic je další z oblastí, 

kdy kraje po státu zdědily problé-
my. Donedávna měl totiž stát sil-
nice na starosti a krajům je obec-
ně nepředal v dokonalém stavu. 
Dnes se tedy ve všech regionech 
řeší podobný problém: jak silni-
ce rychle zachránit tak, aby dále 
nechátraly, a jak je postupně za-

čít opravovat. Přitom ještě do loň-
ska na takovou činnost kraje vů-
bec neměly svoje peníze. Na kaž-
dou stavbu i opravu musely pře-
dem žádat Státní fond dopravní 
infrastruktury o dotaci a bylo jen 
na Praze, zda peníze dostaly. Až 
od letoška tvoří peníze na údrž-

bu a investice na silnicích sou-
část daňových příjmů krajů, na 
druhou stranu je ale takových pe-
něz méně. „To však není výmlu-
va a v žádném případě omluva. 
Prokážeme, že samospráva je lep-
ší hospodář, než pražští úředníci,“ 
doplnil Kodet.

Silnice druhé třídy nejsou v dobrém stavu, vyžadují opravu

Hasiči budou cvičit v novém areálu

Petrovice • Více než rok tvrdé 
práce, půldruhého milionu 
z krajského rozpočtu a hasiči 
z celého kraje mají zbrusu 
nové výcvikové a soutěžní 
středisko. Slavnostně je ote-
vřel krajský hejtman Miloš 
Vystrčil (ODS).

Těsně před dokončením se 
pro jistotu zajel přímo na mís-
to podívat spolu s krajským rad-
ním Václavem Kodetem (KDU-
-ČSL). Výstavba areálu zača-
la loni v únoru a letos v dubnu 
prošla kolaudací. „Hasičské cvi-
čiště bylo uvedeno do života. Již 
v tuto chvíli máme naplánováno 

přibližně devět akcí, které bu-
dou pro nový areál takovou zá-
těžovou zkouškou,“ řekl při ná-
vštěvě obou krajských předsta-
vitelů člen SDH Petrovice Pe-
tr Padrnos. 

„I když je vidět, že celý objekt 
je ve fázi dokončovacích pra-
cí, můžeme být s vynaloženými 
prostředky z krajského rozpočtu 
spokojeni. Šly na správnou věc 
a doufám, že areál bude sloužit 
nejen k soutěžím, ale především 
k výcviku hasičů tak, aby dobro-
volní a nejen dobrovolní hasiči 
byli dobře připraveni na zvládání 
náročných situací,“ pochvaloval 
si postup prací Miloš Vystrčil.

Kraj zaplatil za cvičiště půl druhého milionu korun, podle hejtmana šly peníze na správnou věc

Hejtman Miloš Vystrčil otevírá nové hasičské cvičiště. Foto: Luboš Pavlíček

(pokračování ze strany 1)
Zpravodaj je tedy jakýmsi věstníkem o dů-

ležitém dění ve veřejné správě na regionální 
úrovni. Porota jej už druhým rokem ohodnoti-
la certifikátem profesionální kvality. „Obhájili 
jsme tedy výsledek loňského roku a je to důka-

zem, že zpravodaj má vysokou úroveň a splňu-
je účel, pro který jej vydáváme,“ řekl Kalivoda. 
Zpravodaj soutěžil mezi periodiky takových fi-
rem, jako je například ČEZ, Eurotel či ABB. 

Soutěž Zlatý středník každoročně vyhlašuje 
PR Klub, za podpory APRA (Asociace Public 

Relations Agentur), České marketingové spo-
lečnosti, Marketingového klubu ČR, časopi-
su Strategie, Asociace poskytovatelů interne-
tových řešení a společnosti Computer Press. 
Publikace letos soutěžily v konkurenci 158 při-
hlášených do všech kategorií.

Kraj získal za noviny Zlatý středník

Platy ve školství určuje Praha
Vysočina • Mzdy učitelů, problé-
my s novým školským zákonem 
a přijímačky na střední školy. To 
byla témata, kterým se věnova-
ly dubnové porady ředitelů střed-
ních odborných škol a gymnázií 
z celé Vysočiny.

Podle krajské radní pro škol-
ství Martiny Matějkové (ODS) 
jsou právě platy největším pro-
blémem, se kterým se teď školy 
na kraj obracejí. Problém je ale 
v tom, že kraj jim nemůže po-
moci. „Odpovědnost za mzdy ve 
školství nese stát a pravidla nasta-
vuje ministerstvo školství. Krajští 
politici do toho procesu mohou 

zasáhnout pouze okrajově a téměř 
nic nemohou změnit,“ vysvětli-
la Matějková. Rozdělování peněz 
na mzdy si totiž ponechalo ve své 
kompetenci ministerstvo. V praxi 
to znamená, že ministerští úřední-
ci v Praze rozhodnou, v jaké vý-
ši platy budou a podle jakého klí-
če je školy dostanou, a peníze pak 
pošlou na kraj. Krajský úřad vy-
tváří krajské normativy, ale pod-
le předem daných pravidel. „Kra-
je dlouhodobě usilují o to, aby pe-
níze na platy ve školství přešly do 
jejich kompetence. Tím by takové 
problémy rychle zmizely,“ dodala 
Martina Matějková.
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Porovnání stavu silnic II. třídy na Vysočině s republikovým průměrem

Kraj chce zachovat lékařskou péči
Vysočina • Kraj v těchto dnech hledá ře-
šení, jak zachovat lékařskou péči pro své 
obyvatele. Poté, co se podařilo zachránit 
všech pět nemocnic před krachem, je totiž 
nutné zajistit také jejich další existenci.

Radní teď ve spolupráci s odborníky 
z krajů, kde proběhla transformace, při-
pravují cyklus seminářů pro zastupitele 
i pro lékařskou veřejnost. Podobná setkání 
mají za cíl shromáždit co nejvíce informa-
cí, podle kterých by se kraj pak mohl roz-
hodnout, jakou cestou se dát. „Velice cen-
né bylo například setkání s poradcem slo-
venského ministra zdravotnictví Peterem

Pažitným. Slováci mají transformaci ne-
mocnic v podstatě za sebou a přesně vědí, 

co bylo zvládnuté dobře a kde jsou naopak 
úskalí,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví Pavel Hájek (ODS). 

Široká diskuse všech zúčastněných by 
měla probíhat několik měsíců. Důležitá 
bude zejména v krajské radě, zastupitel-
stvu, politických klubech, tripartitě a po-
dobně. „Máme například nabídku od lé-
kařských odborářů, že by nám pomohli 
při řešení pracovně-právních vztahů právě 
v průběhu transformace. To by bylo ideál-
ní, a proto takovou nabídku vítáme,“ do-
plnil Hájek. 

Změna právní formy nemocnic ze sou-
časných příspěvkových organizací na ob-
chodní společnosti spočívá v tom, že by 

kraj původní příspěvkovky zrušil a zalo-
žil místo nich například akciové společ-
nosti, ale i nadále stoprocentně vlastněné 
krajem. Výhodou takového postupu je ze-
jména průhlednější hospodaření, čistší ob-
chodní vztahy a v konečném důsledku na-
příklad i lepší platové podmínky pro za-
městnance. „A samozřejmě, stále se zvy-
šující kvalita lékařské péče,“ dodal Pavel 
Hájek. 

Pět nemocnic převzal kraj od státu v ro-
ce 2003 s astronomickým dluhem. Zaří-
zení stála doslova na okraji finanční pro-
pasti a každým dnem hrozil krach. Dí-
ky rychlým opatřením se nakonec podaři-
lo nemocnice zachránit a loňské výsledky 

hospodaření dá-
vají dokonce dů-
vod k mírnému 
optimismu. „Tako-
vá čísla nás opravňu-
jí k tvrzení, že kraj umí 
hospodařit a má morál-
ní i faktické právo roz-
hodnout, jakým způso-
bem zdra-
votnic-
tví povede 
dál. Je ale 
jasné, že konečný verdikt musí být výsled-
kem široké odborné diskuse, právě takové, 
jakou teď připravujeme,“ řekl Hájek. 

Náměstek Pavel Hájek při 
prohlídce nemocničního pro-
středí. Foto: Luboš Pavlíček
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„Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií“

„ Pa r t n e r s t v í  p r o  Vy s o č i n u “
SROP 3.3

Potom dovolte, abychom Vám nabídli spolupráci na projektu 

„Partnerství pro Vysočinu“
Cílem projektu je připravit subjekty v kraji (obce, podnikatele, zemědělce, NNO, mikroregiony a další)

pro čerpání prostředků z evropských fondů v období 2007-2013.

Nyní poprvé máme možnost říci při vyjednávání s EU, co nás skutečně trápí, co opravdu potřebujeme. 

Proto se ptáme vás - občanů, starostů, zástupců mikroregionů, podnikatelů, zemědělců, představitelů neziskového sektoru,

kteří na daném území žijete a nejlépe znáte potřeby své i lidí ve vašem okolí, do čeho je třeba investovat.

V průběhu května pozve kraj všechny zájemnce k diskuzi nad otázkou:

Máte podnikatelské či obecně prospěšné záměry,
 pro které hledáte fi nanční podporu?

Pokud chcete i vy ovlivnit budoucnost svého okolí a stát se součástí některého z místních partnerství

(neformální pracovní skupina aktivních obyvatel daného území),

přihlaste se na webových stránkách projektu www.partnerstvi-vysocina.cz

Nenechte si ujít možnost
ovlivnit budoucnost místa, ve kterém žijete,

a zároveň tím uskutečnit své plány!

Přemýšlíte o budoucnosti místa, 
ve kterém žijete?

Víte do čeho investovat, aby se vám i lidem
ve vašem okolí žilo lépe?

Hledáte lidi stejného smýšlení,
se kterými by se dalo mnoho věcí

změnit k lepšímu?
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❖ výhodné hypotéky na bydlení od
2,75% úroku

❖ Americká hypotéka (na auto,
úhradu jiných půjček,...)

❖ rychlé půjčky pro zaměstnance
i podnikatele

HYPOTÉČNÍ CENTRUM

E. Kolouchová • tel.: 777 873 810
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/1PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY

PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY
BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ     

Tel. 604 245 463
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Záruka 2 roky, nejlevnější, nejlepší

ŽALUZIE, ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

!vykupujeme staré žaluzie na protiúčet!

261 263 847, 261 260 416, 777 038 001
www.gato.cz
Jihlavská 611, Praha 4

☎

HLEDÁME TECHNIKY,
spolupracovníky – vlastní ŽL, mobil, auto –
pro montáž našich výrobků

sleva 50 %
K

upón

z ceny montáže hliníkových žaluzií

SC 10376/1

Inzertní manažer:

Ester Rašíková

tel.: 777 789 600
e-mail:

rasikova@consultants.cz

•
KRAJ VYSOČINA 

KAŽDÝ MĚSÍC 

ZDARMA

DO VAŠICH

SCHRÁNEK
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BURSON PROPERTIES, a.s.
(bývalé Jihlavské sklárny)

586 02 Jihlava – Antonínův Důl č. 107

➢ prodej a montáž pletiva 
a plotů, výroba branek 
a bran, vyplétání dílců

➢ hotové garáže TEGA
➢ zámečnictví

Provádíme  kompletní oplocení 
domů, zahrad, staveb, lesů a os-
tatních ploch. Nabízíme pora-
denství a celkovou kalkulaci Va-
šich záměrů v tomto oboru.

Pro firmy, lesníky a stavebníky 
máme nachystané výrazné slevy!

Tel. 731 459 193

Univerzita Karlova Praha,
Pedagogická fakulta,
pořádá na SOU tradičních řemesel, fakultní škole UK

2. ročník Doplňkového pedagogického studia.
Přihlášky ke studiu lze odevzdat prostřednictvím 
SOU tradičních řemesel, kde bude probíhat výuka.
Informace a přihlášky: Věra Bednaříková – tel. a fax 541 21 32 91

e-mail skolyjh@vol.cz
SOU TŘ , Střední 59, 602 00 Brno

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz

Evropský sociální fond (ESF): Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Referenční číslo: CZ.04.1.03/3.3.10 
Celková částka pro tuto výzvu: 26.000.000 Kč

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu

Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (Opatření 3.3 OP RLZ)

V rámci této výzvy budou podpořeny neinvestiční projekty (trvající maximálně 2 roky, finanční výše 200 000 až 6 200 000 Kč), které zajistí fungování 
široké nabídky dalšího profesního vzdělávání na území kraje Vysočina. Žádosti musí být podány na adresu Krajského úřadu kraje Vysočina v souladu    
s Pokyny pro žadatele, kde je rovněž popsán způsob jejich podání, forma, rozsah a obsah žádosti. Žadateli mohou být vzdělávací a poradenské instituce 
bez omezení právních či organizačních forem, profesní sdružení, NNO poskytující další profesní vzdělávání, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, 
obce, lektoři a konzultanti, školy a školská zařízení, odborové svazy.

Úplný text výzvy, formulář žádosti, Příručku pro žadatele včetně Pokynů pro žadatele můžete získat na webových stránkách www.esfcr.cz   
a www.vysocina-finance.cz, nebo na adrese Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Tolstého 15, Jihlava, 567 33, kontaktní osoby: 
Ing. Adéla Kuchyňová, e-mail: kuchynova.a@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 851 a Ing. Jana Zikánová, e-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 845.

Termín pro podávání žádostí: 25. 4. 2005 – 24. 6. 2005 do 12:00.

SC 51168/1
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Prodejce hotovostních úvěrů

GE Money Multiservis hleda pro síť přímých prodejců kandidáty 
na pozici Prodejce hotovostních úvěrů:

• prodej hotovostních úvěrů GE Money Multiservis - přímý prodej
• přímé zastoupení GE Money Multiservis
• práce na živnostenský list
• zajímavé provizní možnosti v závislosti na dosažených výsledcích

Pokud vás zaujala naše nabídka, prosím, zašlete nám svůj životopis na
adresu:
volna.mista@ge.com nebo na GE Money Multiservis, a.s., 
Divadelní 8, 586 01 Jihlava, tel.567155053

Vysočina 
(Havl.Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou) 
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PŘIJME:
• brusiče skla – kuliče, hladináře a oprávkáře
• mechaniky, seřizovače , údržbáře
 Požadavek: vyučení v oboru, minimální praxe

• technolog sklářské výroby
• směnový mistr
• mistr kovoformárny
 Požadavek: VŠ/ÚSO příslušného směru, řídící a organizační 
 schopnosti, samostatnost, komunikativnost  

• řídící pracovníky ve výrobě
 Požadavek: VŠ/ÚSO, řídící a organizační schopnosti,
 komunikativnost, časovou fl exibilitu

Nabízíme: perspektivní zaměstnání, odpovídající 
fi nanční ohodnocení

Kontakt: telefon 567 122 323, mobil 606 763 326

SC
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/1
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www.kr-vysocina.cz

VYSOČINA – NÁŠ DOMOV

úředník/ce
na úseku
veřejnosprávní
kontroly

s místem výkonu práce
Tolstého 15, Jihlava

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání 
(ekonomický směr výhodou), základní 
přehled o činnosti státní správy a sa-
mosprávy, znalost strukturálních fondů 
Evropské unie výhodou, znalost práce na 
PC (Word, Excel, Outlook, Internet), vy-
soké pracovní nasazení, analytické my-
šlení, samostatnost, organizační a komu-
nikační schopnosti, řidičský průkaz 
skupiny B.
Nabízíme: perspektivní pozici, možnost 
trvalého vzdělávání a osobního růstu, 10. 
platovou třídu.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která obsahuje tyto náležitosti: jméno  
a příjmení, titul zájemce, datum a místo 
narození zájemce, státní příslušnost 
zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, 
číslo občanského průkazu nebo číslo do-
kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana, datum a podpis zájemce.
K přihlášce je nutno přiložit: životopis, 
ve kterém se uvedou údaje o dosavad-
ních zaměstnáních a o odborných znalos-
tech a dovednostech týkajících se 
správních činností, výpis z evidence 
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u 
cizinců obdobný doklad příslušného 
státu), ověřenou kopii dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání.
Současně zdvořile žádáme uchazeče o sdě-
lení, odkud získali informaci o volném 
pracovním místě.
Vaše přihlášky v písemné podobě oče-
káváme do 12. května 2005 na adrese:

Ředitelka Krajského úřadu kraje 
Vysočina vyhlašuje dle §7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů výběrové řízení na 
2 pozice

úředník/ce
v oblasti
strukturálních
fondů EU
se zaměřením
na administraci
grantového
schématu
v rámci SROP

s místem výkonu práce
Žižkova 16, Jihlava

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání 
(právnický směr výhodou), vysoké pra-
covní nasazení, samostatnost a komunika-
tivnost, používání běžného kancelářského 
software, schopnost komunikace v an-
glickém jazyce výhodou, orientace v čin-
nosti státní správy a samosprávy.

Nabízíme: 10. platovou třídu, pestrou  
a tvořivou práci v mladém dynamickém 
kolektivu, uplatnění v oblasti evropských 
fondů.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která obsahuje tyto náležitosti: jméno   
a příjmení, titul zájemce, datum a místo 
narození zájemce, státní příslušnost 
zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, 
číslo občanského průkazu nebo číslo do-
kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana, datum a podpis zájemce.

K přihlášce je nutno přiložit: životopis, 
ve kterém se uvedou údaje o dosavadním 
vzdělání a zaměstnáních a o dalších od-
borných znalostech a dovednostech týka-
jících se oblastí z předvstupních programů 
EU a evropských strukturálních fondů, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce (u cizinců obdobným dokla-
dem příslušného státu), ověřenou kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Současně zdvořile žádáme uchazeče  
o sdělení, odkud získali informaci o vol-
ném pracovním místě.

Vaše přihlášky v písemné podobě oče-
káváme do 31. května 2005 na adrese:

Ředitelka Krajského úřadu kraje 
Vysočina vyhlašuje dle §7 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územn-
ích samosprávných celků a o změně 
některých zákonů výběrové řízení na 
pozici:

úředník/ce
na úseku
prevence
kriminality,

krajský
protidrogový
koordinátor/ka,

koordinátor/ka
romských
poradců
a integrace
cizinců

s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání – magis-
terský studijní program (zaměření na speciální 
pedagogiku, sociální práci, sociální pedagogiku, 
psychologii, sociologii výhodou), velmi dobrou 
orientaci v problematice protidrogové politiky, pre-
vence kriminality, integrace národnostních menšin 
a cizinců (praxe v oboru výhodou), znalost systé-
mu veřejné správy ČR a problematiky územních 
samosprávných celků, dobrou orientaci v proble-
matice nestátních neziskových organizací, vysokou 
úroveň ústního i písemného projevu a vystupování, 
flexibilitu, schopnost učit se nové věci, velmi 
dobré organizační schopnosti, velmi dobrou uživa-
telskou znalost operačního systému MS Windows 
a souvisejících programů (MS Office).
Typické činnosti vykonávané na této pozici: 
koncepční činnost v oblasti protidrogové politiky, 
prevence kriminality, integrace cizinců a národ-
nostních menšin, koordinace plnění úkolů proti-
drogové politiky kraje, soustřeďování informací  
o vývoji situace v oblasti drog, iniciování návrhů 
na řešení, spolupráce s partnery (neziskový sektor, 
instituce na národní, krajské a místní úrovni, orgá-
ny státní správy a samosprávy), koordinování pre-
ventivních aktivit, zajišťování prevence kriminality 
v rámci kraje, odborné práce, koordinování pre-
ventivních aktivit, spolupráce s pracovníky pre-
vence státního aparátu, koordinace a metodické us-
měrňování činnosti romských poradců, sledování 
situace romských komunit, stanovování způsobů 
řešení celkových specifických vztahů a komuni-
kace národnostních menšin, administrace státního 
integračního programu a plnění úkolů spojených   
s problematikou azylantů a cizinců, tvorba a ad-
ministrace grantových programů, poradenská  
a konzultační činnost pro zástupce organizací.
Nabízíme: 11. platovou třídu, perspektivní pozici, 
možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 
zodpovědnou práci v netradičně velkém rozsahu, 
pracovní poměr na dobu určitou (zástup za 
mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která 
obsahuje tyto náležitosti: jméno a příjmení, titul 
zájemce, datum a místo narození zájemce, státní 
příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu 
zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo do-
kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana, datum a podpis zájemce
K přihlášce je nutno přiložit: životopis, ve kte-
rém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech týkajíc-
ích se správních činností, výpis z evidence 
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců 
obdobný doklad příslušného státu), ověřenou ko-
pii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Současně zdvořile žádáme uchazeče o sdělení, od-
kud získali informaci o volném pracovním místě. 
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 
9. května 2005 na adrese:

Ředitelka Krajského úřadu kraje 
Vysočina vyhlašuje výběrové řízení 
na kumulovanou pozici:

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 
29. 3. 2005 vyhlásilo tři nové grantové programy 
z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících 
do oblasti volnočasových aktivit, rozvoje veřejných 
knihoven a modernizace vnitrostátních letišť. Níže 
je uveden výčet vyhlášených grantových programů 
a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci 
budou programy realizovány:

Mezinárodní projekty 2005 – 1.500.000 Kč – program 
na podporu mezinárodních projektů pro děti a mládež 
(odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Klára Sotonová, 
tel.: 564 602 842, sotonova.k@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 30. 4. 2005 

Líbí se nám v knihovně – 2.000.000 Kč – program 
na podporu veřejných knihoven v kraji (odbor kultury 
a památkové péče, PhDr. Katina Lisá, tel.: 564 602 249, 
lisa.k@kr-vysocina.cz, Mgr. Lenka Vyhlídalová, 
tel.: 564 602 260, vyhlidalova.l@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 16. 5. 2005 

Veřejná letiště 2005 – 2.000.000 Kč – program na pod-
poru úprav a modernizace veřejných vnitrostátních letišť 
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Zdeněk 
Navrkal, tel.: 564 602 287, navrkal.z@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 20. 5. 2005 

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.

Inzerce

Inzerce

Nedvědice • Radní kraje Vyso-
čina ihned po požáru přidělili 
Pernštejnu mimořádnou dotaci 
200.000 korun na rychlé odtraně-
ní prvotních škod. A to i přes to, 
že od ledna patří Pernštejn do Ji-
homoravského kraje. 

Podle mluvčí Jižní Moravy Si-
mony Svitákové tamní rada pe-
níze neuvolnila: „Jihomorav-
ský kraj v současnosti v součin-
nosti s Národním památkovým 
ústavem a ministerstvem kultu-
ry hledá nejvhodnější formu po-
moci s cílem dosáhnou ve vzá-
jemné součinnosti návratu ob-
jektu do původního stavu,“ řek-
la Svitáková.

Oheň na Pernštejně úplně zni-
čil střechu bývalé sýpky, ve které 
je hradní depozitář. Pod zříceným 
krovem z 15. století byly unikát-
ní historické artefakty a nábytek. 
Škody se tak odhadují na 100 mi-
lionů korun.

Jihomoravský kraj převzal hrad 
od Vysočiny v lednu kvůli změně 

hranic mezi oběma regiony. Zís-
kal tak ojedinělou atraktivní pa-
mátku ve výborném stavu. Kraj 
Vysočina totiž o hrad pečoval od 
roku 2001 a zajistil řadu význam-
ných oprav.

K nim patří například obno-
va střešní krytiny hradního palá-
ce, věže Barborky a purkrabství, 
včetně vzorové opravy historic-
kých krovů. Postupné obnovy se 
dočkal i krov, střecha a stropy 
bývalé sýpky, která ale teď leh-
la popelem. Za příkladné odbor-
níci považují restaurování soklů 
iluzivních maleb místností v dru-
hém patře hlavního hradního pa-
láce, které proběhlo před zahá-
jením návštěvnické sezóny lo-
ni na jaře.

Další provedenou obnovu hra-
du představuje řada udržovacích 
prací. například výměna střeš-
ní krytiny a oprava kotvení ští-
tových kamenů výtahové šach-
ty, stříšek takzvané hranolky, jed-
né z návštěvnicky nejoblíbeněj-

ších věží hradu, oprava šindelové 
střechy spojovacího mostku mezi 

hranolovou věží a hradním palá-
cem a mnohé další.

Vysočina rychle dala Pernštejnu peníze

Vilémovice vyhrály letošní Zlatý erb
Dolní Vilémovice/Vysočina • Dolní Vilé-
movice na Třebíčsku mají nejlepší we-
bové stránky mezi českými obcemi. 
Rozhodla o tom porota letošního roč-
níku soutěže webových stránek měst 
a obcí Zlatý erb.

„Vysočina má výhodu, že systémovou 
podporu rozvoje elektronických služeb kraj 
už poskytuje dlouho a na výsledcích soutě-
že je to vidět. Z 21 vítězů všech sedmi roč-
níků Zlatého erbu jich byla čtvrtina z Vysoči-
ny, a to je obrovské číslo. Zástupci některých 
krajů se mezi vítěze nedostali ani jednou,“ 
pochvaluje si náměstek hejtmana Vysočiny 

František Dohnal (nez.,KDU-ČSL). Za po-
sledních pět let se úroveň internetových slu-
žeb, které obce nabízí, prudce zvýšila. We-
bové stránky dnes nabízí řadu užitečných 
aplikací nejen pro občany, ale zejména pro 
návštěvníky, a jsou tak jedním z hlavních 
nástrojů rozvoje cestovního ruchu. „Nabíd-
ka ubytování, stravování a turistických mož-
ností se dnes už téměř výhradně vyhledává 
prostřednictvím internetu, který používají ne-
jen cestovní kanceláře, ale také individuální 
cestující,“ řekl Dohnal s tím, že pro obyvate-
le daného města jsou například užitečné růz-
né návody, jak postupovat v takzvaných ži-
votních situacích. „Co mám udělat, když chci 
třeba stavět garáž, požádat o sociální dávku, 
či registrovat psa a zaplatit za něj poplatek. 
To jsou situace, kdy je dobře zpracovaný ná-
vod nesmírně užitečný a šetří čas.“

Soutěž Zlatý erb je tak nejen přehlídkou, 
ale také prostorem pro vzájemnou výmě-
nu zkušeností. „Chceme uspořádat seminář, 
kde bychom ukázali, co všechno lze na webo-
vých stránkách najít v ostatních krajích, ane-
bo i v jiných zemích. To jsou náměty, kterých 
mohou využívat obce z Vysočiny a nakonec 
i kraj,“ doplnil náměstek Dohnal. 

Na Vysočinu putuje letos i další ocenění 
takzvané geoaplikace roku. V kategorii GIS 

v malých městech a obcích udělila odborná 
porota zvláštní cenu projektu Internetová GIS 
aplikace obcí mikroregionu Hrotovicko.

Hasiči před vyhořelou hradní sýpkou, jejíž krov nechal 
kraj Vysočina opravit. Foto: Luboš Pavlíček

František Dohnal při slavnostním vyhlašování 
výsledků soutěže. Foto: archiv pořadatele

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZLATÝ ERB 2005 

v kategorii Nejlepší webová stránka města

1. místo MČ Praha 12

2. místo Dačice

3. místo Jirkov

v kategorii Nejlepší webová stránka obce

1. místo Dolní Vilémovice (Vysočina, okres 
Třebíč)

2. místo Mutěnice (Jihomoravský kraj, 
okres Hodonín)

3. místo Pozdeň (Středočeský kraj, okres 
Kladno)

v kategorii Nejlepší elektronická služba

1. místo Město Přerov: Interaktivní elektro-
nická podpora obsluhy občana

2. místo
Město Vyškov: Objednávání přes 
Internet na odbor dopravy – do-
pravní agendy

3. místo Město Beroun: Mapa Berouna, 
mapa Berounska



Klasický turistický výlet 
z malebného náměstí v Pel-
hřimově, přes Starý Pelhři-
mov do údolí Hejlovky. Ces-
tou zpátky budeme střídat 
pole a louky s malými ves-
ničkami.

Výchozím bodem tohoto výle-
tu je historické náměstí v Pelhři-
mově. Čtvercové náměstí je tvo-
řeno z větší části jednopatrový-
mi domy s podloubím a fasáda-
mi, jejichž jádra jsou většinou 
pozdně gotická a renesanční. 
Uprostřed náměstí je empíro-
vá kamenná kašna se so-
chou sv. Jakuba Většího 
a poblíž náměstí stojí ně-
kdejší zámek pánů z Říčan 
(dnes Muzeum Vysoči-
ny) v sousedství s dě-
kanským kostelem sv. 
Bartoloměje. Městskou 
památkovou rezervaci tvoří 
dále zbytky městských hra-
deb, zvýšená Dolní 
(Jihlavská) brána, 
Horní (Rynarecká) 
brána s barokní víž-
kou a nízká tzv. Sol-
ní brána u zámku. 
Původ názvu města 
je podle legendy odvozován 
od jména biskupa Pelhřima. 

Z náměstí tedy vycházíme 
po modré značce směr Čakovický 
Mlýn. Musíme si 
dobře hlídat značku 
a ta nás vyvede přes 
sídliště za město, kde 
mezi loukami vystoupáme 

do Starého Pelhřimova. Vsi, která 
předcházela založení města Pel-
hřimova, vévodí kostel sv. Jana 
Křtitele, pocházející z první po-
loviny 13. století. Od rozcestníku 
Starý Pelhřimov (570 m) pokra-
čujeme dále po modré směr Li-
pické údolí jemně zvlněným teré-
nem mezi poli a kolem lesíka do 
vesničky Čakovice. 

U rozcestníku Čakovice (510 m) 
se dozvíme, že první zmínka o té-
to osadě pochází z roku 1379. Se-
jdeme do Lipického údolí s řekou 

Hejlovkou, kde u starého mlýna 

a chat křižuje 
modrou znač-
ku zleva žlu-
tá, na kterou 
my odbočíme. 
Cesta po žluté 
značce (směr 
Pod Hodějo-
vicemi) ve-
de v dosti čle-
nitém terénu 
střídavě lesem 
nebo po břehu 
řeky, zarostlém vysokou trávou. 
Hned u Čakovického mlýna si 

ovšem musíme pořád-
ně hlídat značení, aby-

chom nešli po bře-
hu řeky, ale lesem 
po pěšině nad cha-
tami. Když se asi 
po 1,5 kilomet-
ru značka odchý-
lí od řeky, krát-
ce vystoupáme 
k frekventované 
silnici, kde nara-

zíme na rozcest-
ník U Mostecké-

ho – pražská sil-
nice (500 m). Nyní 
už jdeme po trošku 

lepší cestě a stří-
dáme občas 

krátká stoupá-
ní a klesání po 
obou březích 
Hejlovky. 

Kdo by si chtěl 
zkrátit tuto trasu, 
může se od rozces-
tí Pod Hodějovice-

mi (482 m) vrátit po zelené přes 
Hodějovice do Pelhřimova. Na-
še trasa ovšem pokračuje dále po 
žluté směr Krasíkovice. Jdeme 
přes louku k lesu, kde krátce kle-
sáme k řece, a po jejím druhém 
břehu vyjdeme nad chaty, odkud 
máme konečně pěkný výhled do 
hlubokého údolí Hejlovky. Když 
se napojíme u rybníčku při řece 
na silnici, mírně po ní stoupáme 
do Krasíkovic. 

Ze zemědělské vesničky Kra-
síkovice (495 m) jdeme z návsi 
s malou barokní kapli po červe-
né značce směr Pelhřimov – ná-
městí. Poprvé a naposled během 
tohoto výletu stoupáme ostře-
ji přes kopec Vrcha (548 m) do 
Radětína. Z Radětína (506 m) už 
převážně lehce klesáme mezi po-
li nad rybníkem při Bělé. Pod no-
vým velkým silničním mostem 
z roku 2002 vejdeme do parku 
v údolí Bělé na okraji Pelhřimo-
va a jsme zpět na náměstí.

�30. dubna 
Hudební slavnosti 2005, pod 
záštitou hejtmana kraje Vyso-
čina Miloše Vystrčila, Petr Ma-
lásek, Barbora Řeháčková, Vít 
Fiala, ZUŠ Rosice, Rosice, zá-
mek, 16.00

�4. května
Studio Ypsilon: Praha stověža-
tá, DKO Jihlava,19.30

�10. května
Václav Neckář + Bacily, DKO 
Jihlava, 19.30

�12. května
Komorní filharmonie Vysoči-
na, DKO Jihlava, 19.30

�13. května 
Hudební slavnosti 2005, pod 
záštitou hejtmana kraje Vysoči-
na Miloše Vystrčila, Voxtet, Ži-
rovnice, zámek 19.30

�14. května
Oslava 100 let hasičů v Koz-
lově, Ledeč nad Sázavou, ha-
sičský sport a dobrá zábava při 
hudbě Vysočina, 9.00
Hudební slavnosti 2005, pod 
záštitou hejtmana kraje Vyso-
čina Miloše Vystrčila, Schola 
Gregoriana Pragensis, Zpěváčci 
z Vysočiny, Moravské Budějo-
vice, kostel sv. Jiljí, 15.00

�18. května
Stamicovy slavnosti, koncert 
žáků Soukromé základní umě-
lecké školy, sál Staré radnice, 
Havlíčkův Brod, 19.00

�19. května
Koncert žáků ZUŠ, Základ-
ní umělecká škola Chotěboř, 
17.00
Hudební slavnosti 2005, pod 
záštitou hejtmana kraje Vyso-
čina Miloše Vystrčila, Gabrie-
la Demeterová, Collegium čes-
kých filharmoniků, Olga Jelín-
ková, ZŠ TGM Rouchovany, 
Rouchovany, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie, 19.00

�21. května
Hudební slavnosti 2005, pod 
záštitou hejtmana kraje Vyso-
čina Miloše Vystrčila, Jaro-
slav Svěcený, Jitka Navrátilová, 
Dětský chrámový sbor Oslava-
ny, Oslavany, kostel sv. Miku-
láše, 15.00

�23. května
Vlasta Redl & Každý den jinak, 
Národní dům Třebíč, 19.00

�26. května
Hudební slavnosti 2005, pod 
záštitou hejtmana kraje Vyso-
čina Miloše Vystrčila, Cimbal 
classic, ZUŠ Kuřim, Kuřim, zá-
mek, 18.30

�27. května
Hudební slavnosti 2005, pod 
záštitou hejtmana kraje Vyso-
čina Miloše Vystrčila, Markéta 
Stivínová, Tomáš Ille, Pacovský 
komorní sbor Canto bello, hrad 
Kámen, 18.00

�28. května
Hudební slavnosti 2005, pod 
záštitou hejtmana kraje Vyso-
čina Miloše Vystrčila, Pavel 
Šporcl, Dětský houslový sbor 
Přibyslav, Přibyslav, kulturní 
dům, 16.00

�1. června 
Hudební slavnosti 2005, pod 
záštitou hejtmana kraje Vyso-
čina Miloše Vystrčila, Cimbal 
classic, ZUŠ Kunštát, Kunštát, 
zámek, 18.30

Přinášíme čtvrtou otázku 
soutěže měsíčníku Kraj Vy-
sočina a oddělení správy 
GIS krajského úřadu pro 
všechny, kteří se nebojí map 
a cestování.

Každý, kdo se chce zúčastnit, 
má odpovědět na všech pět otá-
zek, které budou postupně až do 
května vycházet vždy na tom-
to místě. Na závěr soutěže, tedy 
v květnu, bude třeba poslat s od-
povědí na květnovou otázku ta-
ké svůj tip na výlet, kterým sou-
těžící popíše své oblíbené výlet-
ní místo na Vysočině. Oddělení 
správy GIS a odbor regionální-
ho rozvoje krajského úřadu pak 
vyberou tři nejzajímavější a nej-

originálnější výletní trasy, kte-
ré odmění velkou nástěnnou ma-
pou Vysočiny. Ale to není všech-
no. Každý měsíc získá drobnou 
odměnu také jedna ze správných 
odpovědí.

Dnes se ptáme, co je na výře-
zu z krajského ortofota?

Odpovědi zasílejte do 18. květ-
na na adresu redakce nebo e-mai-
lem na adresu petros.martaki-
dis@email.cz. Cenu získává ten, 
kdo odpoví jako čtvrtý. Rozho-
duje čas u e-mailu nebo pořa-
dí v balíčku odpovědí tak, jak je 
pošta předá redakci.

Nápověda: Odpověď lze na-
jít na www.kr-vysocina.cz/gis. 
Je třeba chvíli pracovat s ortofo-
tem, které například tvoří pod-

klad uzemně-správního členění, 
nebo je na stránkách k náhledu 
i samostatně.

Výhercem třetího kola se stal 

Zdeněk Zbořil, který poslal e-mail 
se správnou odpovědí 9. dubna 
v 10.39. Získává  reprezentativní 
knihu Kraj Vysočina: Vítejte.

Z Pelhřimova do údolí Hejlovky a zpět

Kulturní tipy

Tip na výlet www.region-vysocina.cz
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Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 20. května. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.

Vyluštění z minulého čísla:
Z rodáků ve městě Pacov je znám 
básník Antonín Sova a div. histo-
rik Jan Vondráček. Původní hrad 
ze XIII. stol. byl v XVI. stol. pře-
stavěn na zámek a ten po roce 
1666 přebudován na klášter, 
který zrušil císař Josef II. roku 
1785.

Výherci z minulého čísla: J. Kréd-
lová, Rozsochatec, L. Uhrová, 
Třebíč a M. Zíková, Pacov získá-
vají psací soupravu, kalkulačku 
a šňůrku na krk.

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

další tipy na výlet naleznete na 
www.region-vysocina.cz

Nové centrum 
pro turistiku
Havlíčkův Brod • Nové infor-
mační centrum v přízemí hav-
líčkobrodské radnice začíná pra-
covat. Během sezóny bude mít 
otevřeno i přes víkend, mimo ni 
pouze v pracovních dnech. O tu-
ristické informace se v Havlíčko-
vě Brodě dosud starala soukromá 
firma, nově bude taková činnost 
v režii městského úřadu.

Přehled táborů 
vyšel právě teď
Vysočina • V minulých dnech 
spatřilo světlo světa druhé vydá-
ní brožury Letní tábory na Vy-
sočině, kterou vydala Rada dě-
tí a mládeže kraje Vysočina ve 
spolupráci s oddělením mládeže 
a sportu krajského úřadu. 

„Stejně jako v loňském roce ob-
sahuje brožura přehled letních tá-
borů v kraji Vysočina. Od jejího 
vydání si slibujeme popularizaci 
letní táborové činnosti a rozšíře-
ní nabídky letních táborů mezi ve-
řejnost,“ řekl předseda Rady dětí 
a mládeže Martin Paclík a dodal: 
„Brožura vychází v nákladu 2000 
výtisků a v těchto dnech je distri-
buována na všechny základní ško-
ly, domy dětí a mládeže, knihov-
ny, do informačních center mláde-
že a na další místa.“ 

Na publikaci se výrazně podíle-
lo oddělení mládeže a sportu kraj-
ského úřadu. „Myslím si, že bro-
žura si již své místo na světě našla 
a stala se hodnotným zdrojem in-
formací o letní činnosti. Rozhodně 
v jejím vydávání chceme pokračo-
vat i v dalších letech,“ vysvět-
lil vedoucí oddělení Jan Burda. 
Brožura je zdarma k vyžádání na 
e-mailové adrese info@rdmkv.cz, 
telefonním čísle 603 183 603, po-
případě přímo na oddělení mláde-
že a sportu krajského úřadu.

Mapujeme Vysočinu: soutěž

Ve Starém Pelhřimově. Foto: archiv kraje

Pacovský kostel 
zasvítí novotou
Pacov • Zhruba deset let už trva-
jí práce na opravách kostela arch-
anděla Michaela v Pacově. Kromě 
fasády i střechy bude obnoven i in-
teriér kostela. Práce si dosud vyžá-
daly bezmála 16 milionů korun od 
státu, církvě, města i věřících.

Města UNESCO 
získala dotaci
Vysočina • Telč, Žďár nad Sáza-
vou a Třebíč dostanou už potřetí 
od kraje po milionu korun. Má to 
jednoduchý důvod – v těchto třech 
městech jsou památky, zapsané na 
seznam světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Jak řekl hejtman 
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS), 
investice se kraji vyplatí, proto-
že města s dotací zachází velmi 
rozumně: „Jsme pravděpodobně 
jediným krajem, který památky 
UNESCO systematicky podporu-
je. Já osobně to považuji za dobře 
vynaložené peníze.“



Lovětín • Vítězem sedmého roč-
níku štafetového závodu na hor-
ských kolech Okolo Zudova vr-
chu se v Lovětíně na Jihlavsku 

stalo družstvo Ravo Race Te-
am ve složení Jiří Vávra, Robert 
Kleitner, Ivan Rybařík a Zde-
něk Kříž.

Slunečné počasí přilákalo na 
náročný desetikilometrový okruh 
rekordních 140 závodníků z celé 
republiky, kteří změřili své síly 
v kategoriích mužů, žen a junio-
rů. Největšími soupeři vítězného 
Ravo Race Teamu byli obhájci 
loňského prvenství Uniqa Jih-
lava a tým Velosport Havlíčkův 
Brod. O vítězství se rozhodova-
lo na třetím úseku štafety, na kte-
rém získal pro Ravo Race rozho-
dující náskok Ivan Rybařík. Jeho 
čas 24:34 se nakonec ukázal jako 
nejrychlejší a znamenal tak pro 
Rybaříka vítězství v prestižní ka-
tegorii jednotlivců o téměř minu-
tu před týmovým kolegou Zdeň-
kem Křížem (25:32) a třetím Lu-
bošem Němcem z Vysočina Bi-
ke klubu (25:34). Uniqa po letech 
vítězství skončila s téměř pětimi-
nutovým odstupem druhá, Velo-
sportu patří třetí místo. Mezi šes-
ticí zúčastněných žen si nejlépe 
vedla Ivana Mrázová z týmu Tři-
feny s časem 35:25 před Jiřinou 
Heroudkovou a Zdeňkou Němco-
vou. Mezi juniory do 18 let do-
minoval s časem 28:43 Petr El-
ster z týmu Kardiaci, kterého na 
stupních vítězů doplnili druhý Ji-
ří Šuta z JU-Bike a třetí Petr Švi-
hálek ze Zubr teamu.

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, 
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Jaroš zamířil na dvě osmitisícovky
Horolezec: Půjdeme alpským stylem bez použití podpůrného kyslíku a výškových nosičů
Nové Město na Moravě • V po-
lovině května odletí na svou 
další expedici novoměstský 
horolezec Radek Jaroš. Ten-
tokrát se vydá do pohoří Ko-
rakoram. Tam na něj čekají 
hned dva osmitisícové vr-
choly – Nangha Parbat a pak 
druhá nejvyšší hora světa 
s prostým názvem K2.

Právě „ká dvojka“ je pro Radka 
Jaroše velkou výzvou. V její stě-
ně se bude pohybovat už potře-
tí. Předchozí dva pokusy skonči-
ly kvůli nepříznivému počasí ne-
úspěšně.

Během letošní expedice se ho-
rolezci pokusí vystoupit na dva 
osmitisícové vrcholy – Nan-
ga Parbat a K2! Nanga Parbat je 
8.126 m vysoká hora, historicky 
první, o kterou se českosloven-
ské expedice pokoušely. Výstu-
pu se zúčastní vedle novoměst-
ského rodáka Radka Jaroše jeho 
tradiční spolulezci Zdeněk Hru-
bý a Petr Mašek. Horolezci plá-
nují výstup novou cestou, kterou 
v loňském roce vylezl Francouz 
J. C. Lafallie. Poté se lezci přesu-
nou k 8.611 m vysoké K2, všeo-
becně považované za jednu z nej-
těžších osmitisícovek, bude násle-
dovat výstup alpským stylem přes 
Scottův pilíř.

Radek Jaroš se letos pokusí zo-
pakovat husarský kousek z loň-
ského roku, kdy se mu podařilo 
stát dvakrát na vrcholu osmitisíco-
vé hory. Na jaře společně se žďár-
ským lyžařem Martinem Kouka-
lem vystoupal na Cho Oyu. Na 

podzim se mu podařilo vylézt na 
Shisha Pangnu. Právě tento výstup 
ohodnotil Český horolezecký svaz 
jako výstup roku ve velehorách.

Stejně jako v předchozích le-
tech se budou horolezci ve ve-
lehorách pohybovat bez použití 
podpůrného kyslíku a bez pomo-

ci výškových nosičů. Právě ten-
to způsob je v dnešní době po-
važován za sportovně nejhod-
notnější.

Radek Jaroš:
– v roce 1998 vystoupil jako druhý Čech bez použití kyslíkového přístroje na nejvyšší horu 

světa – Mount Everest (8.848 m n.m.).
– v roce 2001 se účastnil expedice na K2, která vzhledem k velmi špatnému počasí končila 

v 8.100 m n.m.;
– v roce 2002 zdolal jako druhý Čech Kanchenjungu 8.598 m n.m., třetí nejvyšší horu světa.
– v roce 2003 vystoupil jako druhý Čech na Broad Peak 8.049 m
– v roce 2004 vystoupil na Cho-Oyu
– v roce 2004 vystoupil na Shisha Pangmu – alpským stylem

Radek Jaroš na vrcholu Shisha Pangmy, září 2004. Foto: archiv Radka Jaroše

Kopcovitý terén Vysočiny dal závodníkům pěkně 
zabrat. Foto: archiv pořadatele

Vondráček ocenil mladé šachisty

Vysočina • Studenti Gymná-
zia Petra Bezruče z Frýdku-
-Místku hrají šachy nejlépe 
z českých středoškoláků. Ale-
spoň tomu odpovídají výsled-
ky republikového finále střed-
ních škol v šachu, které v po-
lovině dubna hostil Havlíčkův 
Brod pod záštitou krajské rad-
ní pro školství Martiny Matěj-
kové (ODS). 

Přeboru se zúčastnilo 27 
družstev středních škol ze 
všech krajů České republiky, 
což představuje celkem 136 
mladých šachistů.

Přebor se hrál na devět kol, 
každý hráč na celou partii 30 
minut. Družstva byla čtyřčlen-
ná s možností dvou střídajících 
náhradníků. Body se sčítaly 
olympijským systémem.

Ceny vítězům předal krajský radní Jiří Von-
dráček (KDU-ČSL). Foto: archiv kraje

Výsledky republikového finále středních škol v šachu:

pořadí škola body

1. Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek 28,5

2. SPŠ Ostrava 23,5 

3. Masarykovo gymnázium Plzeň 22,5

14. Gymnázium Chotěboř 18, 0

17. Gymnázium Žďár n/Sázavou 17,5

Stonařov • Nadějně vstoupili 
stonařovští zápasníci do le-
tošní sezóny. Svoje vystou-
pení korunovali hned něko-
lika medailemi. Dařilo se jak 
mladým nadějím, tak i vete-
renánům. Prakticky ve všech 
věkových kategoriích obsa-
dili zápasníci přední místa.

Druhý dubnový víkend patřila 
Sportovní a tréninková hala v Ho-
doníně nejmladším zápasnickým 
nadějím v Jihomoravské oblasti. 

Právě v tamní hale proběhlo dru-
hé kolo dlouhodobé soutěže mlad-
ších žáků. „Prvního kola jsme se 
ještě nezúčastnili, protože jsme 
byli ještě na úplném začátku. Od-
díl ve Stonařově funguje teprve od 
půlky ledna letošního roku, a tak 
jsme s mladými zápasníky vyra-
zili na první porovnání toho, co 
se již naučili až nyní – počátkem 
dubna. A docela se vedlo, proto-
že pět startujících závodníků do-
vezlo celkem čtyři medaile,“ řekl 
trenér zápasníků Libor Bílek.

 Ve váze do 33 kg startoval Hy-
nek Soukup, který doplatil na 
svoji nezkušenost a hned v úvo-
du svého utkání podlehl soupe-
ři na lopatky, obsadil tedy dru-
hou příčku. O váhu výš, tedy do 
35 kg obsadil Martin Šmarda prv-
ní místo. Do finále se také pro-
bojoval ve váze do 48 kg Marek 
Křehlík, který si ve dvou před-
cházejících utkáních počínal vel-
mi dobře. V prvním z nich pora-
zil svého oddílového kolegu na 
lopatky, stejně tak zvítězil i v se-

mifinále, ve finále však už nesta-
čil na borce z Prostějova a obsa-
dil konečnou druhou příčku. Jeho 
poražený soupeř z prvního kola – 
Patrik Caha – bojoval v repasá-
ži jako lev a vítězstvím na lopat-
ky se kvalifikoval do boje o tře-
tí místo. Zde podával také velmi 
dobrý výkon, ale nováčkovská 
chyba jej odsunula na nepopulár-
ní „bramborovku“. Byl tedy jedi-
ným Jihlavákem, který si z turna-
je neodvezl medaili, přestože by 
si ji právě on zasloužil především 

svou bojovností a vůlí po vítěz-
ství. Ještě jednu zlatou si odvezli 
zápasníci do Stonařova, když ve 
váze do 57 kg zabojoval a mile 
překvapil Vojtěch Soukup, když 
porazil na lopatky svého zkuše-
nějšího soupeře.

 Těmito výkony získalo druž-
stvo celkem 27 bodů, což zname-
ná třetí příčku v soutěži družstev, 
celkově je však družstvo mladších 
žáků na pátém místě, neboť neob-
sadilo první kolo soutěže, které se 
konalo koncem února v Brně.

 Výkony jihlavských zápasníků 
ještě okořenil svým vystoupením 
v kategorii seniorů Robin Kře-
nek, který ve váze do 74 kg před-
vedl několik efektivních chvatů, 
čímž nedal ani jednomu ze svých 
soupeřů šanci a vybojoval titul 
Přeborníka Jihomoravské oblasti 
v zápase řeckořímském i ve vol-
ném stylu. Ve váze do 84 kg se-
niorů nastoupil také trenér mlá-
deže a předseda oddílu zápasu – 
Libor Bílek a vybojoval bronzo-
vou medaili.

Stonařovští zápasníci bojovali v Hodoníně 

První rallye 
neměla konec
Pelhřimov • Úvodní závod 
domácího šampionátu jedno-
denních soutěží, který se jel 
16. dubna v Pelhřimově, mu-
sel být předčasně ukončen. 
Automobilový závodník To-
máš Vojtěch ztratil vědomí 
při čtvrté rychlostní zkoušce. 
Jeho spolujezdec okamžitě 
auto zastavil. Život jednatři-
cetiletého závodníka se ale 
přes opakované pokusy ne-
podařilo zachránit. Organi-
zátoři po odstoupení několi-
ka posádek vyhlásili výsled-
ky a rallye zrušili.

Podle záchranářů zemřel 
jezdec na selhání srdce. To-
máš Vojtěch patřil k domácí 
automobilové špičce. V loň-
ském roce obsadil v seriálu 
závodů sprintrallye třetí mís-
to. V Pelhřimově startoval 
také jeho o čtyři roky mlad-
ší bratr Stěpán. 

Výsledky: 
1. Š. Vojtěch, Ernst (Peuge-
ot 206 WRC) 19:30,1 min., 
2. Pech, Uhel (Ford Focus 
WRC) –11,2, 3. Trněný, Pritzl 
(Škoda Octavia WRC) –59,4.

Zudův vrch zdolávali cyklisté
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

SÍDLO KRAJE VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, JIHLAVA

09:00 Slavnostní zahájení Dne otevřených dveří Představení 
Společenstva cukrářů ČR, nejlepší cukrárna roku 2004 
– Cukrárna u Brány, Jihlava, Miroslava Caklová

09:15 Hra v kostky – výtěžek bude věnován ve prospěch ob-
čanského sdružení Kamínek, Jihlava

09:30 Zahájení veřejné ochutnávky dobrých pokrmů podle 
receptů členů Rady kraje Vysočina (ochutnávka je při-
pravena na celý den), pokrmy připravily SOŠ, SOU, OU 
Třešť a Hotelová škola Velké Meziříčí

10:00 K poslechu a dobré náladě hraje orchestr ZUŠ Jihlava
12:00 K poslechu a dobré náladě hraje orchestr ZUŠ Polná
14:00 Dixiland Jazz Band
15:30 Slavnostní  vyhlášení „Zlaté Jeřabiny“
 Orchestr Zatrestband Třešť pod vedením Petra Píši
16:30 Sladká módní přehlídka SPŠ textilní Helenín, vyhlášení 

nejnápaditějšího dětského modelu

VYSOČINA  KRAJ, KDE CHUTNÁ

DOBŘÍ LIDÉ, DOBRÝ KRAJ = DOBRÉ JÍDLO

1. ČERVNA 

2005

akce se koná za každého počasí

Celý den je možno prohlédnout si sídlo kraje Vysočina 
včetně odborného výkladu průvodce.
Celodenní doprovodný program připravila 
agentura Dobrý den Pelhřimov.

SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY:
• plivání pecek do dálky
• přebírání hrachu 
• obracení palačinek na čas

SOUTĚŽ: 
“Dětský model kraje Vysočina”
ANKETA: 
o nejoblíbenější jídlo Vysočiny

PŘIJĎTE OCHUTNAT A VYHRÁT

Inzerce


