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Stalo se ...Hejtman Dohnal: Cvičení bylo úspěšné

Kraj získá evropskou pomoc

Dukovany • Stovky účast-
níků mělo největší cvičení 
v historii Vysočiny – Hori-
zont 2004, které mělo 23. 
června prověřit zvládnutí 
havárie v jaderné elektrárně 
Dukovany.

Podle hodnocení všech účast-
níků, včetně rakouských pozo-
rovatelů, zvládly složky inte-
grovaného záchranného systému 
i experti elektrárny 
celou situaci pro-
fesionálně. Cvičení 
přitom probíhalo ve 
spolupráci Vysočiny 
a Jihomoravského 
kraje, samotné elek-
trárny, obcí, IZS, ar-
mády i škol. 

Poprvé byla do 
podobného cvičení  zapoje-
na i veřejnoprávní elektronická 
média – Česká televize a Čes-
ký rozhlas. 

Horizont 2004 začal brzy ráno 
simulovaným únikem chladící 
vody, následně došlo v zabezpe-
čovacích systémech k souběhu 
několika havárií a vyhlášení mi-
mořádné události třetího stupně. 
Sirény varovaly obyvatele 140 
obcí v nejbližším okolí elekt-
rárny.

Hejtman Vysočiny František 
Dohnal (nez. KDU-ČSL) vyhlá-
sil stav ohrožení a ředitelka zá-

kladní školy v Rou-
chovanech dostala 
pokyn k evakuaci. 
Do cvičného přesu-
nu žáků na dekon-
taminační stanoviš-
tě armády v Lukově 
se zapojilo kolem 
čtyřicítky dětí. Pra-
covaly krizové štáby 

krajů, informovány byly obce.
Další podobné cvičení by se 

mělo konat během dvou až tří 
let.

Vysočina • Dalším způso-
bem, jak získat evropské pe-
níze, je program INTERREG 
III A. Ten Evropská unie vy-
hlašuje pro zlepšení kvality 
života v příhraničních oblas-
tech svého území.

Na přeshraniční projekty už Ev-
ropská unie dávala peníze i před 
naším vstupem prostřednictvím 
programu CBC PHARE. Program 
INTERREG III A v tom pokraču-
je. „Předpokládají se tři typy pro-
jektů. Společné se subjekty na ra-
kouské straně, zrcadlové, které 
mají za hranicemi protějšek ne-
bo s prokazatelným přeshranič-
ním dopadem, přičemž partner 

na rakouské straně musí mít síd-
lo v oblasti Weinviertelu nebo 
Waldviertelu a Vídně,“ vysvětlu-
je náměstkyně hejtmana pro regi-
onální rozvoj 
Marie Černá 
(SNK). Roz-
díl je tento-
krát v tom, 
že před vstupem do Evropské unie 
měly statut příhraničního území 
pouze okresy Jihlava a Třebíč, ny-
ní už do této kategorie spadá celá 
Vysočina. 

Žadateli mohou být obce, svaz-
ky obcí, neziskovky a další sub-
jekty ve třech základních oblas-
tech. První z nich je hospodářská 
spolupráce, kterou program dělí 

do dalších kategorií: podporu pod-
nikání a infrastruktury pro podni-
kovou sféru, přeshraniční mezi-
podnikovou kooperaci, cestovní 

ruch a nabíd-
ku aktivit pro 
vo l ný  č a s , 
zlepšení pře-
shraniční do-

pravní a telekomunikační infra-
struktury, organizaci a logistiku 
přeshraniční dopravy a projek-
ty setkávání lidí. Druhou oblastí, 
kterou EU prostřednictvím pro-
gramu INTERREG III A podpo-
ří, je rozvoj lidských zdrojů, te-
dy rozvoj regionálního trhu práce, 
kooperaci a infrastrukturu v rámci 
vzdělávání, rekvalifikací a vědu. 

Třetí oblastí je trvale udržitelný 
rozvoj, tedy projekty podporující 
ochranu životního prostředí.

Dotaci na menší projekty pří-
hraniční spolupráce typu peop-
le to people budou moci žadatelé 
čerpat v rámci takzvaného dispo-
zičního fondu, který bude organi-
zován a spravován Sdružením ob-
cí Vysočiny.

„Bližší informace pro zájem-
ce jsou na sekretariátu Rady sou-
držnosti na krajském úřadu v Jih-
lavě. Je také k dispozici větší 
množství brožur, které tento pro-
gram propagují. Budou prostřed-
nictvím obcí třetího stupně distri-
buovány do celého kraje,“ dodala 
Marie Černá. 

Nejbližší okolí elektrárny zažilo manévry stovek hasičů, zdravotníků, vojáků a dalších odborníků na likvidaci jaderné havárie

STAVBY VYSOČINY 2003
Úpravna pitné vody Hosov 
u Jihlavy (na snímku) a radni-
ce v Novém Městě na Moravě 
jsou Stavbami Vysočiny 2003. 
Soutěž, do které se přihlási-
lo 22 staveb z regionu, vyhlá-
silo Stavební sdružení Vysoči-
na. Přihlášené stavby hodnotila 
odborná porota a také veřejnost 
na www.stavbyvysociny.cz.

Znáte je z katastrofických filmů. Pomáhají, ale vypadají děsivě. Foto: Luboš Pavlíček

Sport
Volejbaloví junioři 
postoupili na 
mistrovství Evropy.

čtěte na straně 8

Kultura
Malé mažoretky 
přivezly z Německa 
zlato.

čtěte na straně 7

Aktuálně s radním Nové krajské zastupitelstvo už 
bude mít rozpočet připravený 
Vysočina • Krajský rozpočet pro 
příští rok bude schvalovat až nové 
zastupitelstvo. Do poloviny srpna 
mohou jednotlivé odbory krajské-
ho úřadu říci, kolik peněz budou 
příští rok z rozpočtu chtít. „Poža-
davky pak projednají komise ra-
dy kraje, především rozpočtová 
komise dále finanční výbor a ra-
da kraje. Po takovém projednání 
následuje druhé kolo, tedy zúžení 
těchto požadavků, a poté, co bu-

dou upřesněny detaily, proběhne 
celý ten kolotoč znovu,“ vysvět-
luje náměstek hejtmana pro eko-
nomiku Miloš Vystrčil (ODS). 

Po takové přípravě v běžném 
roce následuje seminář zastupi-
telstva, které rozpočet schvaluje. 
Letos se ale schvalování rozpoč-
tu překrývá s termínem krajských 
voleb. „Je ale mým cílem a cí-
lem celého zastupitelstva, aby 
byl rozpočet připraven tak, že 

nově zvolené zastupitelstvo ne-
bude mít velkou práci se sběrem 
dat, návrhem investic a podobně. 
Je na nich, zda naši práci akcep-
tují, anebo budou chtít rozpočet 
připravit znovu,“ dodal Vystrčil 
s tím, že už je jasnější, jak bu-
dou vypadat krajské příjmy, a tak 
může kraj plánovat velké stav-
by a akce nejen na pouhý rok ja-
ko dosud, ale na několik let do-
předu. 

Jako oko v hlavě bychom měli střežit čisté životní prostředí 
v našem kraji. Zejména lesy mohou být zdrojem prosperity, tě-
žištěm turistického ruchu a klidným místem odpočinku v divoké 
době. Letošní rok bude i pro lesy na Vysočině ve znamení boje 
s kůrovcem. Po letech, kdy se kůrovci pohybovali až na výjimky 
v základním stavu, došlo vloni nejen na Vysočině, ale i v celé 
republice a sousedních zemích vlivem mimořádně teplého a su-
chého počasí, k nárůstu jejich populace a vznikly zvláště vhod-
né podmínky pro další vývoj kůrovců i ke zvýšení jejich stavu 
pro další období. I přes pozornost a péči většiny lesních hos-
podářů a vlastníků lesů, která se projevila zvýšenou těžbou na-
padených stromů kůrovci v zimním období, stále trvá nebez-
pečí přemnožení v lesích Vysočiny. Obzvlášť nebezpečným se 
může stát lýkožrout smrkový ve smrkových porostech starších 
šedesáti let, pokud v nich dojde k jeho přemnožení. V této sou-
vislosti je třeba připomenout povinnost vlastníků lesů danou 
lesním zákonem preventivně bránit vývoji, šíření a přemnože-
ní kůrovců v lesních porostech. Vlastník lesa má tuto povinnost 
i z důvodu možného nebezpečí poškození porostů na soused-
ních lesních pozemcích. Důležitou odbornou pomoc zabezpe-
čuje vlastníkům lesa i v boji proti kůrovci spolupráce s odbor-
ným lesním hospodářem, kdy je třeba, aby vlastník prováděl 
veškeré činnosti v lese v součinnosti a ve spolupráci s ním. 
Kontakt na odborného lesního hospodáře lze získat na odděle-
ní státní správy lesů příslušného obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností.

Je dobré upozornit vlastníky lesa (a na Vysočině jich není 
málo – více než 48.000, z toho více než 13.500 s velikostí ma-
jetku do jednoho hektaru), že i Ministerstvo zemědělství vyhod-
notilo situaci jako velice vážnou a dospělo k závěru, že stav po-
pulační hustoty kůrovců naplňuje ustanovení lesního zákona 
o vzniku mimořádných okolností v lesích, a proto vydalo roz-
hodnutí, kterým nařizuje vlastníkům lesů, aby provedli opatření 
v ochraně lesa proti kůrovcům. Bližší informace jsou k dispo-
zici na internetových stránkách kraje v dokumentech 
odboru lesního a vodního hospo- dářství a ze-
mědělství, a zároveň jsou pracov- níci tohoto 
odboru i na svých detašovaných 
pracovištích připraveni podávat 
informace a poskytovat účinnou 
metodickou pomoc.

Jsem přesvědčen, že společ-
ným úsilím lesníků a vlast-
níků lesů na Vysočině 
ve spolupráci se stát-
ní správou lesů se nám 
podaří hrozící nebezpe-
čí kůrovcové kalamity 
odvrátit a lesy zůstanou 
zeleným zlatem Vysoči-
ny nejen pro naši gene-
raci, ale i pro naše vnu-
ky a pravnuky.

 Václav Kodet
 radní

Karikaturista rekordman kreslil oběma rukama zároveň
Pelhřimov • Letošní ročník festivalu Pel-
hřimov – město rekordů za podpory kra-
je Vysočina zaznamenal v průběhu dvou 
dní 14 světových rekordů, 35 českých, je-
den evropský, jeden srbský a čtyři vozíč-
kářské. Návštěvníci viděli neuvěřitelné vý-
kony. Muže v krabici o půlmetrové hraně, 
roztržený visací zámek, nebo také dlouho-
dobý posez na WC. Kreslíř Lubomír Vaněk 
zde například předvedl karikatury obouruč 
– souběžné kreslení portrétu dvou lidí le-
vou i pravou rukou. Na snímku jsou kresby 
náměstka hejtmana Miloše Vystrčila a rad-
ní Martiny Matějkové (oba ODS).

Společnost
Nemocnice koupí 
kontejnery na teplá 
jídla.

čtěte na straně 6

Aktuality
Na třídění odpadů 
má zájem kraj i zpra-
covatelská firma.

čtěte na straně 2

Vysočinu bere Evropská unie 
jako příhraniční území.
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Rada dotuje péči o seniory 
více než třiceti miliony
Vysočina • Kvůli vylepšené pé-
či o seniory rozdělila krajská 
rada mezi poskytovatele sociál-
ní péče na Vysočině více než 30 
milionů korun. Dotace by měla 

vyrovnat rozdíly mezi nezisko-
vými a obecními organizacemi. 
Polovinu z této částky získaly 
pečovatelské služby, zbytek or-
ganizace dalšího typu. 

Strnadová: Přinášíme pomoc malým podnikům
V y s o č i n a  • 
Nedávno ote-
vřela na Vy-
sočině svoji 
pobočku agen-
tura CzechIn-
vest. Značka, 

kterou máme spojenu hlavně 
s průmyslovými zónami 
a velkými investicemi. V regi-
onech je ale její práce spo-
jena také s menšími projekty. 
O pomoci živnostníkům, ale 
také o začátcích na zelené 
louce jsme mluvili s regio-
nální projektovou manažer-
kou Dagmar Strnadovou.

Otevírat novou pobočku vel-
ké firmy musí být složitá práce. 
Je k ní také složitá cesta? 

„Zkrátka objevíte inzerát, ode-
píšete, pozvou si vás k pohovo-
ru a pokud splníte všechny po-
žadavky, které jsou na toto místo 
kladeny, nastoupíte na místo regi-

onálního projektového manažera 
CzechInvestu.“

Proč CzechInvest na Vysoči-
ně svoji kancelář otevřel?

„Vznik regionální pobočky na 
Vysočině byl podmíněn novou 
rolí CzechInvestu, tedy podporou 
malého a střed-
ního podnikání. 
Starám se tedy 
o malé a střed-
ní podnikatele, 
pomáhám jim 
zorientovat se 
v nabídce pro-
gramů Evropské unie, poskytuji 
jim poradenskou činnost, vytvá-
řím programům publicitu. Sa-
mozřejmě moje činnost není za-
měřená pouze na malé a střední 
podniky, zajímají nás i větší fir-
my nebo města a obce. Ale jsem 
tady hlavně proto, že bylo tře-
ba jít blíž k menším subjektům 
a zpřístupnit jim evropskou po-
moc.“

Rozumím tomu dobře tak, že 
regionální pobočka se zabývá 
zejména zprostředkováním ev-
ropské pomoci?

„Je to, zejména zpočátku, hlav-
ní náplň její práce. Budeme se 
snažit naši činnost rozšířit, na-

příklad na roz-
voj průmyslo-
vých zón, nebo 
získávání zahra-
ničních inves-
tic. To je zatím 
ale hudba bu-
doucnosti, tě-

žiště naší činnosti teď spočívá ve 
zprostředkování pomoci ze struk-
turálních fondů Evropské unie.“

Když agentura na Vysoči-
ně začala působit, měla o zdej-
ším podnikatelském prostře-
dí zběžnou představu, anebo 
se nejprve pustila do hlubší 
analýzy?

„Regionální projektoví mana-
žeři na Vysočině jsou lidé přímo 

z regionu. Určitá znalost prostře-
dí zde tedy je. Máme také soubor 
informací z minula, kdy CzechIn-
vest na Vysočinu přivedl investo-
ry. Ačkoliv má agentura centrálu 
v Praze, samozřejmě se regionál-
ní problematikou poměrně roz-
sáhle zabývala.“

Vysočina je pro CzechInvest 
oříšek, standardní kraj anebo 
snadné prostředí?

„Vysočina není tvrdý oříšek, 
krajem prochází dálnice D1, ne-
patří mezi kraje nejhůře zasa-
žené hospodářskou nestabili-
tou. Vývoj regionu není zcela 
rovnoměrný, oproti Pelhřimov-
sku a Humpolecku s nízkou mí-
rou nezaměstnanosti zde máme 
například Třebíčsko, Novoměst-
sko a Bystřicko. Do těchto regi-
onů směřuje pomoc v rámci Spo-
lečného regionálního operačního 
programu Evropské unie tak, aby 
rozvoj v těchto oblastech byl vy-
rovnán.“ 

Jsme tady hlavně proto, že 
bylo třeba menším podni-

kům zpřístupnit evropskou 
pomoc

Vysočina • Nové sběrné ná-
doby na tříděný odpad, a nebo 
více informací pro všechny, 
kteří chtějí pomoci životnímu 
prostředí a svoje odpadky tří-
dit. To je grantový program 
Systém sběru a třídění od-
padů 2004, který kraj Vyso-
čina vyhlásil už podruhé. 

Když loni kraj nabídnul peníze 
obcím, jejich organizacím, svaz-
kům obcí, školám a neziskovkám 
z tohoto grantu poprvé, byl 
o ně tak obrovský zájem, 
že se dostalo jen na 50 
procent žádostí. Letos 
proto grant opakuje a na-
bízí pět a půl milionu ko-
run. Každá žádost přitom může 
získat maximálně 500.000 korun.

„Peníze nabízíme hlavně na 
pořízení sběrných nádob, rozší-
ření sítě sběrných dvorů, zařízení 
na dotřídění odpadů a informační 
kampaně,“ vysvětluje radní pro 
životní prostředí Ivo Rohovský 
(ODS). Dále dodává: „Zájmem 
kraje je, aby se systém třídění co 
nejvíce rozšířil, proto vylučuje-
me z tohoto grantu obnovu sta-
rých nádob.“

V grantovém programu je 
k dispozici velké množství pe-

něz také proto, že přes tři 
miliony platí firma EKO-

-KOM. Ta podniká prá-
vě v oblasti zpracová-
ní tříděného odpadu 

a s krajem Vysočina má 
smlouvu o pilotním projektu, 
který se třídění odpadu týká. Má 

proto zájem, aby se třídění odpa-
du v kraji co nejvíce rozšířilo. 

Uzávěrka žádostí je na kon-

ci července a další informa-
ce mohou zájemci získat na 
www.fondvysociny.cz.

O peníze na propagaci třídění odpadků byl loni obrovský zájem, letos pomáhá i soukromá firma

Nový grant pomůže s odpadem

Rozhovor měsíce

Region pohledem statistiků

www.kr–vysocina.cz

Grant je přímo určený na nové sběrné nádoby. Foto: Luboš Pavlíček

Z krajské rady

Obce teď získají příspěvek 
na děti mladší patnácti let 
Vysočina • Pokud v některé obci na Vysočině žije více než 25 pro-
cent dětí do 15 let, získá od kraje 1000 korun na jedno dítě. Příspě-
vek má pomoci ve svízelné situaci, která obcím vzniká kvůli nízké 
roční dotaci státu na jednoho žáka v základní škole. Stát totiž přispí-
vá na jednoho žáka částkou pohybující se podle velikosti školy me-
zi 19.000 až 30.000 korunami, což obce s větším počtem dětí zne-
výhodňuje. Tisícikorunový příspěvek na žáka kraj přijde celkem na 
půl milionu korun, podle hejtmana Františka Dohnala (nez. KDU-
-ČSL) ale z této částky dostane 140.000 korun Nová Ves u Nového 
Města na Moravě, která loni podobný příspěvek kvůli chybě Čes-
kého statistického úřadu nedostala. Příspěvek se týká celkem devíti 
obcí. Nejvíc dětí má přitom Ždírec na Havlíčkobrodsku, kde ze 117 
obyvatel je 38 dětí do 15 let, což je téměř třetina. Naopak nejnižší 
podíl dětí do 15 let má Těchobuz na Pelhřimovsku. Ze 116 obyva-
tel jsou tam jen dvě děti do 15 let, což je 1,7 procenta.

Zdroj dat: ČSÚ KR Jihlava, oddělení informačních služeb

Vzniká databáze cyklotras
Vysočina • Kraj se pokouší získat podrobné informace o stavu cyk-
lotras na svém území. Odborníci je projedou na motocyklu a přes-
ně zaměří nejen trasy samotné, ale i zastávky a odpočívadla. Mapu 
pak krajský úřad zveřejní na webových stránkách. Dosavadní infor-
mace o cyklotrasách potvrzují, že jich je na Vysočině víc, než kraj 
předpokládá. Jednotná databáze tak může pomoci rozvoji turistiky.

Další publikace mohou vyjít 
s finanční podporou kraje
Vysočina • Nové knihy o regi-
onální kultuře, historii a příro-
dě, které by jinak neměly šan-
ci na vydání. To je grantový 
program Edice Vysočiny, kte-
rý už podruhé hodlá vyhlásit 
kraj. Podle hejtmana Františ-
ka Dohnala (nez. KDU-ČSL) 
chce kraj v letošním ročníku 
grantu podpořit zejména ty pu-
blikace, které nebývají komerč-
ně atraktivní, například sborní-
ky obcí a podobně. O příspěvek 

z programu Edice Vysočiny bu-
dou moci do 30. srpna požádat 
města, obce, příspěvkové i ne-
ziskové organizace, podnika-
telé i fyzické osoby. Na jeden 
projekt mohou získat 10.000 
až 100.000 korun. Na celko-
vých nákladech se však muse-
jí podílet minimálně polovinou. 
K dispozici jsou přitom dva mi-
liony korun. Loni grantový pro-
gram Edice Vysočiny podpořil 
více než 80 projektů.

Neobydlené domy tvoří prakticky jednu pětinu 
domovního fondu Vysočiny. Při sčítání lidu, do-
mů a bytů v roce 2001 bylo v kraji sečteno 14.334 
neobydlených domů sloužících k rekreaci, což je 
56 % všech neobydlených domů. S tímto podílem 
zaujímá Vysočina třetí místo v rámci ČR, když 
větší podíl domů k rekreaci mají jen kraje Jihočes-
ký a Liberecký, kde jsou největší rekreační oblas-
ti u nás.

Počet rekreačních objektů během deseti let vý-
razně narostl. Na jednu obec připadá na Vysoči-
ně v průměru 20 neobydlených rekreačních domů, 
nepočítaje v to rekreační chaty, které nejsou urče-
ny k trvalému bydlení. V některých obcích je re-
kreačních chalup dokonce více než domů trvale 
obydlených. Patří sem např. Zbinohy a Klatovec 
na Jihlavsku, Eš a Řečice na Pelhřimovsku či No-
vý Jimramov na Žďársku.

Naprostá většina rekreačních chalup se nachází 
ve venkovském osídlení v místech, kde jsou ome-
zené podmínky pro trvalé bydlení – nízká dopravní 
dostupnost do zaměstnání a škol, málo pracovních 
možností, ale i nízká technická vybavenost objektů 
a chybějící služby v malých obcích. Nejvíce rekre-
ačních objektů se nachází tradičně na Žďársku (ob-
last Svratky, Devíti skal, Sněžného), dále na Pel-
hřimovsku (Počátky, Křemešník) a na Jihlavsku 
v oblasti Telče, Javořice a Čeřínku.

Majiteli objektů jsou nejen obyvatelé Vysoči-
ny, mnoho lidí sem jezdí na chalupu ze vzdálených 
míst – Prahy, Brna, Chrudimi, Pardubic i ze sever-
ních Čech. Vysočina je přitažlivá pro chalupáře 
svým zachovalým prostředím, relativním klidem, 
ovzduším, vodou, lesy a přírodou vůbec. Chalupa-
ření zde bude zřejmě i do budoucna převažovat nad 
turistikou s placeným ubytováním. Majitelé chalup 
totiž upřednostňují vlastní rekreaci před proná-
jmem objektů cizím osobám. 

Vysočina – ráj chalupářů

Nová výrobní zařízení, inovace postupů, odborná ško-
lení, výzkum, místa pro začínající podnikatele, průmys-
lové zóny a celou škálu dalších vylepšení. To vše podpo-
ruje Operační program Průmysl a podnikání 2004–2006, 
který vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu s celko-
vou podporou bezmála 11 miliard korun. Od 1. července 
mohou regionální pobočky agentury CzechInvest přijí-
mat žádosti o dotace z tohoto programu. Na Vysočině je 
to jihlavská kancelář. Žádosti nejen přijímá, ale každému 
žadateli zdarma poradí, jak projekt sestavit a o jakou po-
dobu dotace má jeho záměr šanci se ucházet.

„Polovinou úspěchu je vyhovět všem stanoveným pod-
mínkám, druhou polovinu tvoří samotný projekt. Ten 
musí být kvalitně zpracován a dokládat finanční zdraví 
podniku,“ říká regionální projektová manažerka Cze-
chInvestu Dagmar Strnadová. 

Informace o pomoci z evropského Operačního programu 
Průmysl a podnikání 2004–2006 lze získat na adrese:

CzechInvest, Žižkova 16, Jihlava
tel. 564 602 580, e-mail: jihlava@CzechInvest.org
www.CzechInvest.org, www.mpo.cz

Pětistá obyvatelka domova
Onšov • V polovině června 
měli obyvatelé domova dů-
chodců malou slavnost. Přišla 
mezi ně už pětistá obyvatelka, 
Božena Foltýnová. Onšov je 
jedním z nejmenších a nejma-
lebnějších domovů důchodců. 
Pro své obyvatele pořádá řadu 
zajímavých akcí. „K nejzná-
mějším patří univerzita třetí-

ho věku, které se účastní nejen 
obyvatelé domova, ale i senio-
ři z širokého okolí,“ vysvětluje 
radní pro zdravotnictví, kultu-
ru a sociální věci Martina Ma-
tějková (ODS). Dále dodává: 
„Tradici mají také besedy s lid-
mi, kteří něco dokázali v kul-
turní, sportovní či společen-
ské oblasti.“

Podíl neobydlených bytů podle důvodů neobydlenosti (v %)
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Žďár nad Sázavou • Stipendium po celý školní rok pro šest žá-
ků a studentů a jednorázovou finanční odměnu pro dalších 23. 
To je výsledek letošního ročníku krajské soutěže Talent Vyso-
činy.

Kraj letos soutěž vypsal s podporou 210.000 korun. „Chce-
me, aby školy v co největší míře v dobrém slova smyslu pou-
kazovaly na nadané děti. I to je jeden z jejich velkých úkolů,“ 
vysvětluje náměstkyně hejtmana pro školství Alena Štěrbo-
vá (US-DEU).

Letos tak stipendium získal gymnazista ze Žďáru nad Sáza-
vou Jan Růžička za práci o potížích mírového soužití v oblas-
ti Afrického rohu, jedenáctiletá Bára Handzušová z Havlíčko-
va Brodu za vítězství v mezinárodní klavírní soutěži, jihlavský 
středoškolák Jiří Vincenc za výborně zpracovaný studentský 
projekt, pelhřimovský gymnazista Petr Houštěk za krajské ví-
tězství ve fyzikální olympiádě a budoucí reprezentaci Čes-
ka na mezinárodní soutěži v Koreji. Čtrnáctiletý triatlonis-
ta z Nového Města na Moravě Petr Schmier a devatenáctiletá 
orientační běžkyně Lenka Hrušková ze stejného města získa-
li stipendium za sportovní úspěchy v celostátním a evropském 
měřítku.

Soutěž Talent Vysočiny vyhlásil kraj už druhý rok. Žáky do 
ní mohou přihlásit všechny školy a organizace. Žáci základních 
škol získávají stipendium 1000 korun měsíčně, středoškoláci 
2000 korun měsíčně. Ostatním nominovaným náleží jednorázo-
vá odměna do 2000 korun. 

Nové Veselí/Bohdalov • Už 
v polovině července se mo-
hou řidiči poprvé projet po 
nové silnici mezi Bohdalo-
vem a Novým Veselím na 
Žďársku. Za příznivých okol-
ností tak oprava kritického 
místa skončí o čtrnáct dní 
dřív, než byl původní plán.

Nejnebezpečnější místo na tra-
se mezi Jihlavou a Žďárem nad 
Sázavou měří asi čtyři kilome-
try. „Silnici mezi Novým Vese-
lím a Bohdalovem jsme vlastně 
neopravovali, ale stavěli znovu,“ 
říká náměstek hejtmana pro do-
pravu Petr Pospíchal (ČSSD). 
Stavba trvala zhruba rok a vy-
žádala si necelých 80 milionů 
korun. 

Už příští rok by také měly začít 
práce na dalším úseku této spoj-
nice, kterým je obchvat Velkého 
Beranova. „Při sjezdu z dálnice 
by se řidiči měli vyhnout kompli-
kovanému průjezdu centrem ob-
ce,“ vysvětluje Petr Pospíchal. 

O rok později plánuje kraj tře-
tí stavbu – obchvat Bohdalova. 
„Po stavební stránce to složité 

nebude a nebude to ani drahé, 
řádově desítky milionů korun. 
Tyto tři stavby ale významně po-

mohou napojení Žďáru nad Sá-
zavou na dálnici D1,“ řekl Po-
spíchal. 

Petr Pospíchal: Mezi Bohdalovem a Novým Veselím jsme neopravovali, ale vlastně stavěli znovu

Silnice bude dokončena dřív

Představujeme kraj a krajský úřad

Jak to vidím já
N á z o r  z a -
stupitele za 
US-DEU Ja-
roslava So-
c h o r a  n a 
cestovní ruch 
v kraji.

Blíží se čas vytoužených 
prázdnin a dovolených, sa-
mozřejmě spojovaných s ces-
továním a poznáváním krajů 
nejen vzdálenějších, ale i blíz-
kých, jakým je i Vysočina.

Program rozvoje našeho 
kraje počítá s turistikou jako 
s jednou ze svých strategic-
kých rozvojových priorit. Vy-
sočina může návštěvníkům 
nabídnout nejen zajímavosti 
mezinárodního významu za-
psané v světovém kulturním 
seznamu UNESCO (město 
Telč, Santiniho kostel na Ze-
lené Hoře u Žďáru nad Sáza-
vou a židovské město v Tře-
bíči), ale i jiné středověké 
skvosty, jakými jsou městské 
památkové rezervace Jihlava, 
Pelhřimov, Havlíčkův Brod, 
Želiv, Náměšť nad Oslavou, 
Kralice.

Celý region Vysočiny je 
velmi vhodný pro pěší i cyk-
loturistiku s významnou letní 
sezónou a možností pobyto-
vé turistiky podél řek Sáza-
vy, Jihlavy, Doubravy, nebo 
u rybníků jako jsou Velké 
Dářko, Medlov, Sykovec, ryb-
níky u Mrákotína, kolem Řás-
né a jinde. Neopomenutelné 
jsou dobře schůdné komple-
xy lesních porostů v oblasti 
Žďárských Vrchů, kolem Ja-
vořice i Křemešníku.

Kraj Vysočina vynakládá 
nemálo prostředků na zvý-
šení úrovně cestovního ru-
chu. Zatím nemůžeme být 
spokojeni s počtem ubytova-
ných hostů, který např. v ro-
ce 2002 činil 362.000 osob, 
což bylo proti 9.609.000 uby-
tovaných v stejném roce v ce-
lé ČR málo.

Proto byla v loňském ro-
ce z prostředků Fondu Vyso-
činy vyhlášena řada granto-
vých programů: Vítejte u nás, 
Volný čas, Regionální kultu-
ra, Rozvoj vesnice, Čistá vo-
da a další. Byl o ně značný 
podnikatelský zájem, vysoce 
převyšující možnosti kraje, 
přestože zastupitelstvo schvá-
lilo rozpočet ve výši 120 mi-
lionů Kč.

Co může pro rozvoj ces-
tovního ruchu udělat kaž-
dý z nás, a to bez jakýchko-
li nákladů?

Stačí být vůči hostům od-
kudkoli jen trochu pozornější, 
vlídnější, vstřícnější. Úsměv 
a dobré slovo udělá mnohdy 
více než mediální kampaně 
za miliony.

Čtyřkilometrový úsek opravovala firma rovný rok. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina není 
hustě obydlená

Pouze tři kraje ze čtrnác-
ti jsou počtem obyvatel menší 
než kraj Vysočina. Naopak, kraj 
zabírá celou dvanáctinu území 
České republiky. Z toho vyplý-
vá, že na velké ploše žije méně 
obyvatel, než je ve Střední Ev-
ropě obvyklé. Příčinou je vrcho-
vinný charakter území kraje.

K 30. 9. 2003 žilo na Vyso-
čině 517.845 obyvatel. Z his-
torického pohledu bydlelo na 
území kraje více obyvatel ne-
jen před druhou, ale také před 
první světovou válkou. Největší 
počet obyvatel na území Vyso-
činy byl registrován při sčítání 
v roce 1910, kdy zde žilo téměř 
546.000 osob.

V roce 1850 bydlelo v sou-
časných městech kraje pouze 
110.000 osob (nyní 299.500). 
Daleko největším městem byla 
Jihlava s více než 20.000 oby-
vateli (dnes 50.200 tis.). V mi-
nulosti nejvýrazněji vzrostla role 
Žďáru nad Sázavou, a to zejmé-
na v souvislosti s poválečnou vý-
stavbou Žďárských strojíren. Ny-
ní je Žďár nad Sázavou čtvrtým 
největším městem kraje po Jihla-
vě, Třebíči a Havlíčkově Brodu.

www.kr–vysocina.cz

Vysočina • Nemocnice, které 
zřizuje kraj, už nedělají další 
dluhy. Naopak, začaly hos-
podařit natolik dobře, že 
jsou jejich vyhlídky do bu-
doucna optimistické. Podle 
krajské radní pro zdravotnic-
tví Martiny Matějkové (ODS) 
je to proto, že ředitelé začali 
své nemocnice vést podle 
normálních ekonomických 
pravidel.

„Hospodářské výsledky ne-
mocnic jsou k 30. dubnu příznivé, 
všechny se blíží k vyrovnanému 
hospodaření. Když porovnáme je-
jich výsledky se stejným obdobím 
loňského roku, je zřejmé, že už 

prošly bodem zvratu a neúnosnou 
ekonomickou situaci se podařilo 
zvládnout,“ řekla Matějková.

Zadlužené nemocnice předal 
kraji stát bez toho, že by se chtěl 
na nápravě chyb podílet. Situace 
byla natolik hrozivá, že v Třebí-
či a Jihlavě musel kraj dokonce 
jmenovat na přechodné obdo-
bí do vedení krizové manažery 
s jediným úkolem – odvrátit hro-
zící krach. Velmi dobré výsled-
ky v první třetině letošního roku 
teď ale umožnily, aby se vedení 
nemocnic ujali ředitelé, vybraní 
v řádných konkurzech. Nemoc-
nici v Jihlavě tak od 14. června 
vede Jiří Madar, třebíčskou Pe-
tr Mayer, novoměstskou Zdeněk 

Kadlec, do Pelhřimova se vrátil 
Pavel Hrala a havlíčkobrodskou 
už od ledna řídí Josef Pejchl. 

Nové dluhy už nemocnice ne-
dělají, a tak se mohou věnovat 
právě starým závazkům. „Žád-
ná z nemocnic v celé České re-
publice není schopná za běž-
ného chodu ušetřit peníze na 
splácení dluhu. Systém financo-
vání zdravotnictví, nastavený stá-
tem, zkrátka dluhy splácet neu-
možňuje. Nemocnice v Třebíči, 
v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě 
však mají stále velký dluh a po-
kud se jej mají zbavit, je nutný 
příspěvek zvenčí. Buď od státu, 
nebo od zřizovatele, tedy kraje,“ 
vysvětlila Martina Matějková.

Nemocnice se dostaly z krize, hospodaří dobřeKraj odměnil nadané žáky
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Uzávěrka eurodotací se blíží
Vysočina • Uzávěrka pro prv-
ní projekty, které se uchází o pe-
níze z Evropské unie, je na kon-
ci července.

Zájemci mohou podávat žá-
dosti o dotace na rozvoj doprav-
ní obslužnosti, například vznik 
integrovaných dopravních systé-
mů, rozvoj informačních a komu-
nikačních technologií, infrastruk-
turu pro rozvoj lidských zdrojů 
a rozvoj infrastruktury pro cestov-
ní ruch. Posledně jmenovaná vý-
zva platí ale pouze pro obce a ne-
ziskové organizace. „Považujeme 
však za důležité, aby evropské do-
tace na rozvoj cestovního ruchu 
mohly získat i soukromé subjek-
ty. Proto připravujeme za celý kraj 
grantové schéma,“ říká náměstky-
ně hejtmana pro regionální rozvoj 
Marie Černá (SNK). Skupinový 
projekt umožní ucházet se o ev-

ropské peníze dalším způsobem. 
Kraj podá žádost jakoby za území 
a obor a pokud peníze získá, sám 
vypíše granty a dotaci rozdělí. Tím 
vlastně dotaci zprostředkuje.Tako-
výchto grantových schémat v růz-
ných oblastech bude podávat kraj 
pravděpodobně pět.

„Na Vysočině máme výhodu, 
že subjekty v našem kraji jsou 
na takový způsob pomoci zvyklé. 
Máme Fond Vysočiny, který vy-
hlašuje grantové programy a vý-
zvy k předkládání projektů, a tak 
už příjemci dotací umí žádosti 
a projekty napsat a sestavit tak, 
aby měly šanci i v Evropě, na-
víc s těmito postupy umí pracovat 
i úředníci a zastupitelé kraje,“ po-
chvaluje si Marie Černá. Všechny 
důležité informace jsou nejen na 
www.kr-vysocina.cz, ale také na 
www.strukturalni-fondy.cz. 

Práce přibylo 
Vysočina • Nezaměstnanost 
v kraji za květen klesla o 0,4 bo-
du na 8,4 procenta, tedy o 900 
lidí bez práce. V kraji zůstalo 
21.900 nezaměstnaných. 

Porovnání hospodářského výsledku nemocnic za první třetinu letošního a loňského roku (v tisících Kč)

31. 1. 2003 31. 1. 2004 28. 2. 2003 29. 2. 2004 31. 3. 2003 31. 3. 2004 30. 4. 2003 30. 4. 2004

Havlíčkův Brod –2 838 2 414 –5 510 2 866 –7 738 1 381 –10 251 3 579

Jihlava –6 717 –6 505 –13 421 –2 996 –22 416 –3 532 –29 715 –3 653

Pelhřimov –6 524 –5 997 –4 445 –5 574 –4 346 –1 253 –6 587 –347

Třebíč –5 410 –365 –6 454 495 –3 382 4 449 –5 983 4 372

Nové Město na Moravě 124 –3 469 3 226 –5 016 10 268 –246 14 787 –1 942



www.kr–vysocina.cz

Nezisková organizace

Středisko rané péče působí v Havlíčkově Brodě
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S plánovaným příchodem malého človíčka na svět 
se rodiče většinou ptají, jak asi bude vypadat, bude 
to kluk nebo holčička, jaké bude mít vlásky a oči, bu-
de hrát na piano nebo malovat či hrát hokej? Nako-
nec většinou shrnou svou zvědavost do jediného přá-
ní, hlavně aby miminko bylo zdravé!

Bohužel ne všichni rodiče mají to štěstí, aby mohli 
ve své náruči přivítat zcela zdravé miminko. Zjišťují, 
že jejich děťátko, na které se tolik těšili, se jinak pro-
jevuje a jinak se i vyvíjí. Potřebuje hodně lásky, času 
a trpělivosti, aby se mohl jeho život dále rozvíjet.

První měsíce a roky života mají pro děťátko vel-
ký význam. Je to období, kdy se malý človíček nej-
rychleji vyvíjí a je schopen přijmout a zpracovat 
spoustu nových podnětů a informací a do určité mí-
ry kompenzovat svá omezení.

Jen v náruči maminky a tatínka se dokáže děťát-
ko plně rozvíjet. Z tohoto poznání vychází i raná 
péče. V polovině roku 2002 zahájilo svou činnost 
Středisko rané péče v Havlíčkově Brodě.

Co je to raná péče? Je to forma pomoci rodinám, 
které pečují o dlouhodobě nemocné nebo handica-
pované dítě raného věku, tedy od narození do pěti, 
maximálně sedmi let. Do té doby, než je dítě inte-
grováno do kolektivního zařízení.

Jaké služby nabízí Středisko rané péče v Havlíč-
kově Brodě?
• Speciální pedagog dojíždí pravidelně do rodin, 

které středisko kontaktovaly.

• Přímo v rodinách pak poskytuje odborné i prak-
tické rady pro práci, hru i komunikaci s dítětem.

• Pomáhá při zajištění zákonných práv a nároků 
v oblasti sociálně – právní, například i při nut-
ném úředním jednání.

• Poradí s výběrem vhodných stimulačních hraček, 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

• Spolupracuje s odborníky v oblasti zdravotnictví 
a sociální práce.

• Zprostředkuje kontakty na odborníky.
• Poradí s výběrem vhodného předškolního nebo 

školního zařízení.
• Pořádá setkání pro rodiny s dětmi v podobné ži-

votní situaci.
• Vydává časopis Fontána, kde rodiče najdou 

spoustu praktických rad, tipů a nápadů.
• Služby poskytuje zdarma a diskrétně, s údaji je 

nakládáno ve smyslu zákona na ochranu osob-
ních dat. 
Středisko rané péče je finančně podporováno 

z programu Phare EU.

Kontakt:
Středisko rané péče
Horní 3118 (bývalý Klub mládeže)
580 01 Havlíčkův Brod
Pondělí–pátek: 8.00–14.00 hod.
tel.: 569 421 063, mobil: 777 736 066, 777 741 449
e-mail: ranapece@hb.caritas.cz

V ulicích měst a obcí Vyso-
činy jsme se vás ptali: Která 
silnice na Vysočině je nej-
lepší nebo nejhorší?

Nejlepší silni-
ce na Vyso-

čině vede z Jihla-
vy přes Pístov do 
Salavic. Nejhor-
ší je pak z Luk 
nad Jihlavou do 
nedalekých Pet-

rovic podél řeky, když mám vel-
kou žízeň.

Petr B., Rantířov

Při cestách Vy-
sočinou jsem 

poznal nejlepší 
cestu z Nové Vsi 
do Chotěboře. 
Nejhorší cesta je 
naopak z Klou-
zova u Chotěboře 

do Nové Vsi, právě v zimě, kdy je 
na silnici doslova metrová závěj.

Petr N., Brno

Neřeknu, která je nejlepší a kte-
rá nejhorší, protože všech-

ny silnice na Vysočině jsou v pří-
šerném stavu. Na to, kolik jako 

živnostník zaplatím v silničních 
a dalších daních, je to hotová kata-
strofa. Rozbité čepy u auta si totiž 
musím zaplatit sám ze svého.

Marcel H., Jihlava

Nejhorší silnicí, co znám, je 
momentálně ta z Jihlavy na 

Kostelec. Nejlepší tah je asi z Jih-
lavy na Stonařov, ale jinak je nej-
příjemnější silnicí cesta do Telče.

Jaroslav H., Horní Cerekev

Nejhorší silnicí na Vysočině je 
z hlediska hustoty provozu, 

nehodovosti i kvality podle mého 

názoru dálnice D1. Nejkrásnější 
a nejmilejší silničkou je cesta z Ka-
menice do Radošova - až na úplný 
konec, do Horního Smrčného.

Hana Š., Kamenice

Nejlepší sil-
nice je sto-

procentně z Jih-
lavy na Znojmo. 
Nejhorší, kterou 
znám, je z Brt-
nice do Kněžic, 
která je rozbitá, 

děravá, prostě totálně zničená.
Helena K., Jihlava

Nejlepší silni-
ce je z Jihla-

vy do Havlíčkova 
Brodu. Nejhorší 
jsou vedlejší silni-
ce Vysočiny, kte-
ré jsou prakticky 
neudržovatelné, 

ale vím, že se dají udržovat velmi 
těžko, protože naše krásná Vysoči-
na má drsné klimatické podmínky.

Eva K., Havlíčkův Brod

Léta jezdím jako profesionální 
šofér a kvalita silnic se k lep-

šímu prakticky vůbec nezměnila. 

Většina z nich je stále ve špatném 
stavu, přestože se do oprav inves-
tují velké peníze.

Zdeněk V., Jihlava

Nejhorší silnice je pro mne 
z Třebíče do Jihlavy, když 

jedu do práce. Nejlepší pak nao-
pak z Jihlavy do Třebíče, když je-
du z práce domů...

Ondřej N., Třebíč
 

Nejlepší silnice je z Velkého 
Meziříčí do Jihlavy, nejhorší 

pak do Žďáru nad Sázavou.
Veronika Š., Velké Meziříčí

Anketa

Vysokorychlostní železnice kraji neprospěje
Vysočina • Kraj chce omezit ško-
dy, které na území Vysočiny mů-
že napáchat vysokorychlostní že-
leznice, plánovaná Evropskou 
unií. Na minis-
trovi dopravy 
už vymohl slib, 
že ve hře bude 
jen jedna vari-
anta vedení trati, 
která je pro Vy-
sočinu alespoň 
částečně příz-
nivější.

O záměru 
výstavby vy-
sokorych-
lostní želez-
n ice  vědě l 
kraj již dříve, 
ale vlastní trasování 
přes Vysočinu vyply-
nulo až při tvorbě územního 
plánu. Pro trať totiž musí vyme-
zit území v délce 100 km a šířce 
600 metrů. „Znamená to stavební 
uzávěru, tedy žádné nové domy, 
průmyslové stavby a podobně,“ 
vysvětluje náměstek hejtmana pro 
dopravu Petr Pospíchal (ČSSD). 

Proti evropské vysokorychlost-
ní trati začaly ihned protestovat 

obce, jejichž územím má vést. „Já 
osobně v té trati spatřuji pro Vyso-
činu spíše problém, uměle přetne 

území a pří-
nos není téměř žádný,“ přidává se 
Petr Pospíchal. Rychlovlak totiž 

na Vysočině nemá vůbec stavět. 
Kraj se proto pokusí ze dvou navr-
hovaných variant prosadit tu, kte-
rá napáchá menší zlo. 

„Severní varianta má z pohledu 
kraje dvě nevýhody. Protíná Chrá-
něnou krajinnou oblast Žďárské 
vrchy a není na ní žádná přípoj-
ka na stávající trati na Vysočině. 

Vlaky by tedy krajem jen 
prosvištěly třistakilome-

trovou rychlostí a trať 
by tak kromě škod 

Vysočině nic 
nepřinesla. Již-
ní varianta je 
šetrnější k ži-

votnímu prostře-
dí a má plánova-
nou odbočku do 
Havlíčkova Bro-
du. Neznamená to 
sice, že by rychlo-

vlaky na Vysočině 
stavěly, ale umožní to 
trať využít i pro jiné vla-

ky, které mohou přivážet 
a odvážet náklady i cestují-

cí,“ říká Pospíchal s tím, že mi-
nistr dopravy při své nedávné ná-
vštěvě kraje slíbil, že bude přání 
Vysočiny respektovat.

Soutěž: Vyberte podobu zastřešení pódia
Mezinárodní hudební festival Petera Dvorského, který se bude konat ve dnech 7.–21. 8. 2004, hledá podobu zastřešení pódia v zámeckém parku v Jaroměřicích nad Rokytnou. 
Kraj Vysočina proto vyhlásil veřejné hlasování o finálních třech variantách. Vyberte tu, která se nejvíce zamlouvá právě vám. Svůj hlas pošlete do 15. července 2004 na adresu 
redakce: Netín 36, 594 44 Radostín nad Oslavou. Nechceme odborná stanoviska, nehledáme architektonické úsudky. Hlasujte podle vlastního názoru. Tři vylosované účastníky 
ankety odměníme vstupenkou pro dvě osoby na jeden z koncertů festivalu.

Varianta A Varianta B Varianta C
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OČNÍ OPTIKAOČNÍ OPTIKA
Křepela – nová provozovna: Kosmákova 24, Jihlava 

PO–PÁ 8.00–12.00
   13.00–18.00

Zaváděcí ceny =  – 15%
K e  k a ž d ý m  b r ý l í m  p e v n é  p o u z d r o  z d a r m a  a  n a v í c

d r o b n é  o p r a v y  a  č i š t ě n í  u l t r a z v u k e m  t a k é  z d a r m a .

AKCE: Sleva 20%na multifokální skla

UNISTAV–MONT s.r.o.
Výstavba bytového domu v Novém Městě na Moravě – ulice Pavlovova

Nové byty
      · do osobního vlastnictví
               · 1+kk, 2+kk, 3+kk, mezonetové byty
                        · možnost garážových stání
                                 · ceny od 20 850 Kč/m2 vč. DPH

REZERVACE JIŽ PROBÍHÁ!

Informace o rezervaci bytů na tel.: 777 02 88 77

Inzertní poradce:

Ing. Zdeněk Vyoral
tel./fax: 567 303 415

tel.: 721 459 988

e-mail: ajtanah@volny.cz

Nabízíme Vám vedení vkladů se 
zajímavým zhodnocením.

Všechny vklady jsou pojištěny ze zákona do výše 700 000,– Kč!

Aktuální roční úrokové sazby u vybraných produktů:

Vkladní knížka na 1 měsíc 2,7 %
6 měsíců 4,1 %
1 rok 5,0 %
2 roky 6,5 %

Spořící účet na 3 měsíce 2,5 %
1 rok 4,2 %
4 roky 7,6 %

Běžný účet 1,5 %

Dále vedeme pojištěné VKLADY i pro PRÁVNICKÉ OSOBY 
 tj. firmy, zájmové spolky, sdružení apod.

POSKYTUJEME ÚVĚRY fyzickým i právnickým osobám 
s úrokovou sazbou již od 9 % p.a.

Informace: 1. Třebíčská záložna, Hasskova 22, Třebíč
tel: 568 847 717, mobil: 737 285 434, www.1tzalozna.cz, e-mail: 1.tz@iol.cz
Provozní doba Po - Pá 8-12, 13-16 hodin

Prodejna obkladů a dlažeb
opět otevřena pod jiným názvem (naproti KRONOSPANU)

– obklady, dlažby, koupelny
– výstavba bytových jader
– zpracování návrhů na PC

AKCE:
obklad JANA 20x25 174,–Kč/m2

PO–PÁ 7.30–17.00  SO 8.30–11.30
tel./fax: 567 211 015
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KLIMATIZACE A FILTRACE VZDUCHU

CHLADÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

VZDUCHOVÉ DVEØNÍ A VRATOVÉ CLONY

VYSOUŠEÈE VLHKOSTI

Brnìnská 65, Jihlava, Tel./Fax: 567 310 988

e-mail: info@jezekklima.ji.cz, www.jezekklima.cz
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Vysočina • Výsledky eurovoleb se v na-
šem kraji liší od republikového celkového 
součtu jen nepatrně. Stejně jako v ČR 
zde zvítězila ODS před druhými ko-
munisty, třetí ale skončili lidovci 
před SNK-ED, sociálními demo-
kraty a Nezávislými. Volební 
účast byl mírně nadprůměrná, 
oproti celostátním 28,35 pro-
centa přišlo k urnám na Vyso-
čině 29,05 procent voličů. 

Nejmenší zájem o eurovolby byl 
v Horní Libochové na Žďársku. Ze 167 vo-
ličů jich do hlasovací místnosti přišlo jen 16, 
což je 9,5 procenta. Naopak nejvíce lidí k volbám 
na Vysočině přišlo ve Vysoké Lhotě na Pelhřimov-
sku, kde volilo 15 z 20 oprávněných voličů. Z bývalých 
okresů je ODS nejpříznivěji nakloněno Pelhřimovsko, 
zisk 30,12 procent je zde dokonce ještě nepatrně vyš-

ší než celostátní zisk. Naopak nejhůře ODS dopadla na Tře-
bíčsku se ziskem 22,54 procenta hlasů. KDU-ČSL má nej-

vyšší voličskou podporu na Žďársku, kde vysoko 
předstihla komunisty a získala 23,46 procen-

ta hlasů. Pelhřimovsko lidovcům přiřklo 
nejméně, tedy 13,63 procenta. Na Tře-

bíčsku komunisté zvítězili celkově 
se ziskem 23,58 procenta a na Žďár-
sku propadli na třetí místo a získali 
podporu 19,20 procenta voličů. So-

ciální demokraté měli největší pod-
poru na Pelhřimovsku (8,89 procen-
ta hlasů), nejmenší pak na Třebíčsku 
(7,83 procenta).

Vysočina má v Europarlamentu jedno-
ho zástupce, je jím dvaačtyřicetiletý peda-
gog, poradce místopředsedkyně sněmovny 
Miroslavy Němcové (ODS) a člen zastu-

pitelstva ve Žďáru nad Sázavou Ivo Strej-
ček (ODS).

JIHLAVSKO

TŘEBÍČSKO

PELHŘIMOVSKO

HAVLÍČKOBRODSKO

ŽĎÁRSKO

Volby se v kraji neliší od průměru

Milionové škody způsobila velká voda, která se v noci 11. červ-
na prohnala Ledčí nad Sázavou. Do města vtrhla korytem Ole-
šovského potoka. Povodeň zničila silnice, mostky, chodníky, špi-
navá voda s bahnem zatopila sklepy, domy, prodejny i garáže. 
Hejtman František Dohnal (nez. KDU-ČSL) situaci před zasedá-
ním krizového štábu hodnotil přímo na místě. Živelná pohroma si 
naštěstí nevyžádala vážnější zranění lidí, ani evakuaci.

Hejtman viděl následky povodně
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Velké cvičení Horizont prověřilo záchranáře
Trénovala se také evakuace školy ■ Rakouští pozorovatelé se shodli na tom, že havárii jaderné elektrárny zvládly české orgány na výbornou

Na Žďársku porazili lidovci komunisty, ti zase zvítězili na Třebíčsku, ODS vede na Pelhřimovsku

VYSOČINA – NÁŠ DOMOV

1: Roušky a pláštěnky jsou při cvi-
čení pouze nepohodlné. V reálné si-
tuaci však zachraňují život.

2: Evakuační autobusy v ostrém 
slunci vypadají docela přívětivě. 
Krize ale může přijít i v noci a za 
deště.

3: Dekontaminace. Svléknout, změřit 
radiaci, osprchovat.

4: Dekontaminační sprchou neprošly 
jen děti, ale také autobus, který je 
z radioaktivní zóny přivezl.

Foto: Luboš Pavlíček

Památky získají podporu
Vysočina • Pokud se vlastník 
nemovité památky na Vysočině 
odhodlá k opravě, může od kra-
je získat peníze až na polovinu 
nákladů. Na takové dotace kraj 
uvolnil 25 milionů korun. Z toho 
je 12 milionů státní dotace, zby-
lých 13 z daňových příjmů kra-
je. Příspěvek od kraje vlastník 
získá pouze v případě, že opravu 
podpoří i obec. „A to buď tak, že 
mu obec přispěje ze svého roz-
počtu více než 20 procenty ceny 
opravy, nebo tím, že obec proká-
že, že v loňském roce na opravy 

památek věnovala ze svých da-
ňových příjmů více než pět pro-
cent. Měli bychom dosáhnout 
toho, že z našich 25 milionů ko-
run se rázem stane 60 milionů, 
investovaných v kraji do oprav 
památek. A to je přesně náš cíl 
– ke krajským penězům připojit 
i soukromé a obecní,“ říká ná-
městek hejtmana pro ekonomiku 
Miloš Vystrčil (ODS). O krajský 
příspěvek na opravu památek už 
požádalo více než 160 vlastní-
ků. Jsou mezi nimi obce, církve 
i soukromníci.

Třebíč bude spojena s dálnicí
Velké Meziříčí • Už příští rok by 
měla mít Třebíč rychlé napojení 
na dálnici přes Velké Meziříčí. 
Skončí totiž celá řada staveb, kte-
ré trvají už od loňska a mají řidi-
čům přinést větší komfort. 

„Chtěli jsme Třebíč jako druhé 
největší město kraje a hospodář-
sky slabý region připojit na dálni-
ci. Šli jsme cestou připojení Tře-
bíče přes Velké Meziříčí, a nikoli 
přes Jihlavu, protože je to kratší 
a méně komplikované,“ vysvětlu-
je náměstek hejtmana pro dopra-
vu Petr Pospíchal (ČSSD).

Už loni se mohli motoristé po-
prvé projet po novém obchvatu 
Trnavy, letos už skončila první 
část obchvatu Velkého Meziří-
čí, práce probíhají na druhé čás-
ti a připravuje se část třetí. Zá-
roveň kraj dal loni nákladem 9 
milionů korun zpevnit část sil-
nice v Oslavičce, která hrozi-
la sesunutím do přilehlého ryb-
níka. Ještě letos čeká Oslavičku 
zahájení prací na obchvatu. Celá 
série staveb skončí v létě příští-
ho roku a vyžádá si jen letos 200 
milionů korun.

Svah nevydržel nápor deště
Koroužné/Švařec • Další práci 
a peníze si vyžádá oprava opěr-
né zdi na silnici mezi Korouž-
ným a Švařcem na Bystřicku. 
Zeď už je v opravě delší dobu, ale 
po nedávných deštích se část sva-
hu opět sesunula. Kraj žádá Stát-
ní fond dopravní infrastruktu-
ry o dalších osm milionů korun, 
aby mohl dát silnici co nejdříve 
do pořádku. „Předpokládám, že 
kraj bude úspěšný, protože stavba 
už je na fondu zaevidovaná,“ ří-

ká náměstek hejtmana pro dopra-
vu Petr Pospíchal (ČSSD). 

Silnice je v místě opěrné zdi 
velmi úzká, protože ji svírá svah 
a řeka Svratka v úzkém údolí. 
Až dosud stála oprava 20 milio-
nů. „Možnost objížďky zde teo-
reticky samozřejmě je, ale v tom 
komplikovaném terénu hlubo-
ko zaříznutého údolí je to veli-
ký problém,“ říká Petr Pospí-
chal. Stavba by měla být hotová 
ještě letos. 

Nemocnice mají kvalitnější vybavení
Vysočina • Lepší péče o onkologické 
pacienty anebo i hygieničtější strava. 
To jsou nové investice v nemocnicích, 
které zřizuje kraj Vysočina. 

Kraj letos rozdělí mezi pět svých nemoc-
nic 100 milionů korun. Nejvíc, 40 milionů, 
přitom získá nemocnice v Třebíči na celko-
vou opravu kuchyně a jídelny. V podobném 
duchu použijí více než 17 milionů v Novém 
Městě na Moravě. Tam musí zavést takzva-
ný tabletovací systém stravování. Tedy roz-

dělování jídel do speciálních podnosů ve 
vyhřívaných kontejnerech, kterými se jídlo 
k jednotlivým pacientům převáží. „Je to nut-
né, protože bez takového systému hrozí i pro-
blémy s hygienou,“ vysvětluje krajská radní 
pro zdravotnictví Martina Matějková (ODS). 
Podobnou částku dostanou v Havlíčkově 
Brodě a Jihlavě na nové CT, opravu diagnos-
tického přístroje a splátky za lineární urych-
lovač. Na nový tomograf je ale třeba celkem 
23 milionů, a tak havlíčkobrodská nemocni-
ce zaplatí přístroj zčásti i ze svého rozpočtu. 

Přes osm milionů na diagnostický přístroj do-
stane také nemocnice v Pelhřimově. 

„Všechno přístrojové vybavení, které si ne-
mocnice pořízují, je standardní vybavením, 
které by okresní nemocnice měla mít,“ říká 
Martina Matějková. A dodává: „Nemocnice 
potřebují na své vybavení samozřejmě dale-
ko víc peněz, a proto jsou přístroje i v priori-
tách rozpočtu na příští rok.“ Letošní celková 
částka 100 milionů korun je tvořená 71 mili-
ony ze státního rozpočtu a 29 miliony, které 
dává přímo kraj ze své rezervy. 

1 2
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�3. července
Dřevořezání na náměstí TGM 
v Třešti, 9.00–17.00.
Vystoupení folklorního sou-
boru Podjavořičan z Telče na 
náměstí TGM a v kulturním 
domě v Třešti, 15.00 a 17.30. 
Koncert mosteckého smyčco-
vého kvarteta na hradě Lipni-
ce nad Sázavou, 19.00.

�4. července
Dřevořezání na náměstí TGM 
v Třešti, 9.00–17.00.

�10. července
Kejklíři na Lipnici aneb Den 
v historii – historický šerm, di-
vadlo, tanec na hradě Lipnice 
nad Sázavou, 11.00.
Rockový festival Proti proudu 
v areálu letního kina v Morav-
ských Budějovicích.

�11. července
Představení pohádky Čert 
to nemá nikdy lehké v podá-
ní Válkova kočovného divadla 
na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce v Telči, 14.00.

�do 11. července
Výstava Krajem Antonína So-
vy, muzeum Pacov. Soubor ob-
razů a kreseb Jiřího Mádla. Vý-
stava je uváděna ke 140. výročí 
narození básníka a k životnímu 
jubileu malíře.

�17. července
Vystoupení skupiny historické-
ho šermu Sígři na hradě Lipni-
ce nad Sázavou, 16.00 a 22.00.
Žďárský triatlon 2004. Tra-
diční závod Jihomoravské triat-
lonové ligy včetně závodu pro 
veřejnost pro všechny věko-
vé kategorie o různých délkách 
tratí (plavání, kolo, běh). Lido-
vý triatlon, dětský triatlon, tri-
atlonové štafety, jihomoravská 
triatlonová liga – dorost, junio-
ři, ženy, muži, veteráni, Žďár nad 
Sázavou, Pilská nádrž a okolí. 
Maraton závodů začne v 10.00 
lidovým triatlonem pro příchozí, 
pokračuje dětským triatlonem 
pro nejmenší děti, závodem tri-
atlonových štafet a závody jiho-
moravské triatlonové ligy. Délky 
tratí se liší a každý má možnost 
si vybrat. Všechny tyto závody 
jsou otevřeny pro veřejnost.

�do 18. července
Výstava Ze šatníku našich ba-
biček, výstavní sál na Dolním 
náměstí v Humpolci. Výsta-
va byla připravena k Meziná-
rodnímu dni muzeí. Vystavené 
exponáty zapůjčilo Prácheňské 
muzeum v Písku. 
Výstava obrazů, soch, fotogra-
fií Venkované městečku, Bys-
třice nad Pernštejnem, velký 
sál kulturního domu.

�24. července
Jarmark – řemeslný trh, ukáz-
ky a prodej, kulturní program 
na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce v Telči.

�30. července
Zahájení festivalu Prázdniny 
v Telči tentokráte Jako v po-
hádce s Kukulínem na zámku 
v Telči, 19.30.

�31. července 
Prázdniny v Telči – Jan Spá-
lený a ASPM a Ty syčáci na 
zámku v Telči, 19.30.
X–trail Vysočina 2004, Vrchol-
ný domácí podnik seriálu X–ter-

ra Czech 2004 Tour, 
kde se na rozdíl od kla-
sického triatlonu závod-
níci pohybují v přírod-

ním prostředí. Horský triatlon se 
skládá z disciplín plavání 0,7 km, 
MTB 20 km a přespolního běhu 
6 km, Ski–areál Ochoza, Nové 
Město na Moravě.

Pelhřimov • Až do konce 
srpna je v Muzeu Vysočiny 
Pelhřimov otevřena putovní 
výstava Otakar Štáfl, český 
malíř. 

Štáfla představuje nejen jako 
výtvarníka, ale také jako ilustrá-
tora mnoha knih, jako průkop-
níka československého plakátu, 
jako člověka, který stál u zrodu 
českého filmu, jako milovníka 
rázovitosti českého a slovenské-
ho lidu a krajiny, jako horolezce, 
který si zamiloval Vysoké Tatry, 
jako donátora mnoha kulturních, 
společenských a charitativních 
podniků v rodném Německém 
Brodě, v Praze i ve slovenských 
Tatrách.

K Pelhřimovu Štáfla váže mi-
mo jiné spolupráce se spisova-
telem Františkem Bernardem 
Vaňkem na knize Na krásné sa-
motě (vyšla v roce 1941) věnu-

jící se blízkému Křemešníku. 
Pelhřimovsko s Křemešníkem, 
přátelství a profesní činnost 
spojuje Otakara Štáfla s akade-
mickým sochařem a význam-
ný medailérem Josefem Šejnos-
tem. Blízkým přítelem Otakara 
Štáfla byl také pelhřimovský ro-
dák Emanuel Kodet. Spolupra-
covali spolu na výtvarném po-
li nejen jako samostatní tvůrci, 
ale i v oblasti osvětové a orga-
nizátorské. Emanuel Kodet vy-
tvořil nádhernou sochu Otaka-
ra Štáfla nazvanou Taterman, 
která se stala symbolem celé-
ho projektu, jehož je výstava 
součástí.

Na výstavě jsou zastoupeny 
Štáflovy oleje rozličných rozmě-
rů i jeho náladové akvarely. Vý-
razné místo zaujímají autorova 
grafická díla včetně úplné kolek-
ce jeho exlibris.

Putovní výstava je součástí 
rozsáhlého projektu Návrat za-
pomenutého syna směřovaného 

k výročím narození a tragického 
úmrtí Otakara Štáfla.

Štáflovy práce v Pelhřimově

Naučnou stezkou za krásami Čeřínku

Kulturní tipy
Ilona Tokody 
v Jaroměřicích
Jaroměřice nad Rokytnou • Po 
boku patrona festivalu, sloven-
ského tenoristy Petera Dvorského, 
vystoupí na zahajovacím koncer-
tě, nazvaném Peter Dvorský a je-
ho hosté, 7. srpna 2004 ve 20.00 
hodin v zámecké zahradě státního 
zámku Jaroměřice nad Rokytnou 
sopranistka Ilona Tokody, která 
zpívá na nejlepších světových scé-
nách. V Evropě je známá z Vídeň-
ské státní opery, kde spoluúčinko-
vala s tenoristou José Carrerasem, 
v londýnské Covent Garden zpí-
vala s tenoristou Plácidem Do-
mingem. V Americe ji znají ná-
vštěvníci ze San Franciské opery 
a nejslavnější Metropolitní ope-
ry v New Yorku, která je nejvyš-
ší metou všech pěvců. S Peterem 
Dvorským zpívala v Německé 
opeře v Berlíně. Také do letošního 
ročníku byl zařazen koncert laure-
átů Mistrovských pěveckých kur-
zů Petera Dvorského. Pod názvem 
Naděje operního umění vystou-
pí finalisté v Sále předků státního 
zámku Jaroměřice nad Rokytnou 
dne 16. srpna v 19.30 hodin. 

Objednávky a předprodej vstu-
penek zajišťuje agentura ARS/
KONCERT s.r.o., prodejní síť CK 
TIPATOUR (Praha, Brno, Jihlava, 
Břeclav, Třebíč, Znojmo), státní 
zámek Telč, zámek Vilémov, stát-
ní zámek Jaroměřice nad Rokyt-
nou a Městské kulturní středisko 
Jaroměřice nad Rokytnou. Veške-
ré aktuální informace o programu 
festivalu na www.arskoncert.cz.

Tip na výlet

Správné znění tajenky zašlete na ad-
resu redakce do 19. července. Tři vy-
losovaní obdrží zajímavé ceny.

Řešení z minulého čísla:
Město známé od roku 1256 jako Smi-
lův Brod, neslo v letech 1308–1945 
název Německý Brod, od roku 1945 
nese název Havlíčkův Brod.

Výherci z minulého čísla Z. Tvrdý, 
Havlíčkův Brod, E. Michalová, Sazo-
mín a P. Kářerková, Telč získali ko-
vové pouzdro na vizitky a kovové ku-
ličkové pero Gilbert.

Veteráni válek 
mají sdružení
Jihlava • Váleční veteráni zalo-
žili 12. června na Vysočině Kraj-
ské sdružení válečných veterá-
nů. Na ustavující schůzi zároveň 
zvolili krajský výbor, v jehož če-
le stojí předseda generál v záloze 
Karel Blahna. Místopředsedou je 
poručík Richard Gnojek a hospo-
dářem nadpraporčík Petr Ovečka. 
Všichni, kteří se účastnili zahra-
ničních vojenských operací a mají 
o členství zájem, se mohou hlásit 
na adrese Richard Gnojek, kasár-
na Gen. Štefánka, Vrchlického 14, 
586 01 Jihlava. 
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Malé mažoretky 
přivezly zlato
Třebíč/Humpolec/Thum • Nej-
mladší mažoretky ze skupiny Che-
erladies Třebíč ve věku od osmi 
do jedenácti let získaly na 14. sas-
kém festivalu dechových hudeb 
první místo a zvláštní cenu poro-
ty za mimořádný výkon. Festiva-
lu se mažoretky účastnily spolu 
s dechovým orchestrem Základní 
umělecké školy Gustava Mahle-
ra v Humpolci. Skupina Cheerla-
dies sdružuje na 60 mažoretek ve 
věku od čtyř do 20 let. Pracují už 
12 let a za tu dobu získaly řadu vý-
znamných ocenění nejen u nás, ale 
i v zahraničí. Navštívily Rakous-
ko, Německo, Polsko, Slovensko, 
Francii a Velkou Británii, odkud 
v roce 2001 dovezly titul mis-
tryň Evropy v disciplíně pompom 
(s třásněmi). Letos o prázdninách 
budou reprezentovat Českou re-
publiku na karnevalech ve Francii 
ve městech Royan a Toulouse.

Poutavý výlet kolem přírodní 
památky Přední skála se 14 
zastaveními naučné stezky, 
kolem rybníku Klechtavec 
a přes malé horské osady na 
Čeřínek.

Výchozím bodem tohoto na-
učného výletu je Dolní Cerekev, 
poblíž udržovaného původně go-
tického kostela sv. Magdalény. 
Vycházíme po modré turistické 
značce směr naučná stezka Čeří-
nek a jdeme asi půl druhého ki-
lometru. Po málo frekventované 
silnici opouštíme Dolní Cerekev, 
za kterou se nám již nabízí výhle-
dy na Přírodní park Čeřínek a No-
vý rybník.

U vstupu na naučnou stezku na-
razíme na první ze 14 zastávek na-
učné stezky. Stezka je dlouhá šest 
kilometrů, provádí nás kolem pří-
rodní památky Přední skála, se-
znamuje nás na svých zastaveních 
s geomorfologickými, botanic-
kými a zoologickými zvláštnost-
mi území a je zpřístupněná od 26. 
května 1984. Vstupujeme na na-
učnou stezku od lesa a prochází-
me jí vlastně pozpátku. 

Stoupáme hustým lesem hoj-
ně prorostlým mechem, až zhru-
ba po dvou kilometrech dorazíme 
ke značení Naučná stezka Čeří-
nek, kde se stezka kříží se žlutou 
turistickou značkou. Chvíli jde-

me zároveň se žlutou značkou, 
ze které odbočíme vlevo a stále 
stoupáme kolem informačních 
tabulí Naučná stezka – Stříbr-
né doly, Rostliny a živočichové, 
Pseudokar. Jdeme zhruba kilo-
metr, až vystoupáme na skalna-
tý vrchol Přední skály (712 m). 
Z 11 metrů vysokého a 22 met-
rů širokého skalního ochozu se 
můžeme pokochat výhledem na 
okolní kopce a osady Přírodního 
parku Čeřínek.

Z vrcholu sestupujeme kolem 
velkých zaoblených balvanů - 
Žlábkových škrapů, Mrazových 
srubů a Skalních mís. Po necelém 
kilometru se klesání zmírní a my 
si můžeme odpočinout v dřevě-
ném odpočívadle u pátého za-
stavení naučné stezky, nazvaném 
Voda, poblíž Formanské studánky, 
která byla vždy zdrojem kvalitní 
vody pro lesní dělníky a jejich 
pomocníky – koně. Mezi tře-
tím zastavením Půdy a čtvrtým 
zastavením Geologie narazíme na 
modrou značku, po které se vy-
dáme vpravo směr rybník Klech-
tavec – necelé dva kilometry.

Za rekreační oblastí v oko-
lí rybníka mírně stoupáme dva 
kilometry ke značení Dolní 
Hutě – rozcestí nedaleko chaty 
Jihlavan. Kousek za značením 
se u lesa rozdělují turistické 
značky – červená, pokračují-

cí chvíli podél silnice nás dove-
de po dvou kilometrech pod vr-
chol Čeřínku k turistické chatě, 
a modrá odbočující vlevo do le-
sa, nás na totéž místo zavede po 
třech kilometrech kolem vesnič-
ky Nový Hojkov. V obou přípa-
dech postupně stoupáme a v pří-
padě modré nesmíme přehlédnout 
po půldruhém kilomet-
ru u samo-
ty v lese – 
u Urbanky, 

že modré značení odbočí z lesní 
cesty vlevo přes louku.

U značení Čeřínek – turistická 
chata se můžete v chatě občerstvit 
(mimo pondělí) před závěrečným 
pět kilometrů dlouhým klesáním 
zpět do Dolní Cerekve. Zpáteč-
ní cestou míjíme známé znače-
ní Naučná stezka Čeřínek a ta-

ké malé jezírko lemované ze 
třech stran masivními skal-
ními stěnami. 

Plastika Taterman. Foto: archiv Muzea Vysočiny Pelhřimov
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Jihlava • V extraligové Dukle 
Jihlava pomalu končí neoblíbené 
letní přípravné období. Hokejis-
té budou trénovat do začátku čer-
vence, poté je čeká třítýdenní do-
volená a 26. července už mužstvo 
poprvé vyjede na led k závěrečné 
fázi přípravy. V ní se už 30. čer-
vence na domácím ledě utká s tý-
mem Znojma v prvním příprav-
ném zápase. 

Kádr Dukly už je pro začátek 
extraligy téměř hotov. Trenéři 
mají k dispozici trojici branká-
řů, devět obránců včetně tří po-
sil a sedmnácti útočníků. Muž-
stvo nakonec neposílil exzlínský 
veterán Rostislav Vlach, o ně-
hož Jihlava bojovala se Vsetí-
nem. Vlach dal přednost valaš-
skému klubu. Spekulovalo se 
i o příchodu vsetínského vete-

rána Josefa Štrauba, ten má ale 
namířeno do Českých Budějo-
vic. „Kádr je i bez Vlacha prak-

ticky kompletní, i když neříkám, 
že už nikdo nemůže přijít. Prav-
da ale je, že v současné době 
o nějakém posilování neuvažu-
jeme,“ napsal na internetových 
stránkách Dukly jednatel klu-
bu Ivan Padělek. Vlach měl být 
náhradou za Petra Kaňkovského, 
který ukončil kariéru. „Kdyby 
se nám podařilo dovést do klu-
bu Vlacha jako náhradu za Pet-

ra, byli bychom se složením ká-
dru zcela spokojeni,“ potvrdil už 

dříve zájem o zkušeného útoční-
ka trenér Petr Fiala.

V Dukle Jihlava teď vrcholí letní příprava
Na konci července mužstvo poprvé vyjede na led, bohužel bez Vlacha, který dal nakonec přednost Vsetínu ■ Klub neuvažuje o dalších posilách

30. 7. 17.30 Jihlava – Znojmo
  3. 8. 17.30 Kometa Brno – Jihlava
  6. 8. 17.30 Jihlava – Pardubice
10. 8. 17.30 Jihlava – Vsetín
12. 8. – 14. 8. Turnaj v Nitře 
17. 8. 18.00 Třebíč – Jihlava

19. 8. 17.30 Znojmo – Jihlava
24. 8. 17.30 Jihlava – Č. Budějo-
  vice
27. 8. 17.30 Pardubice – Jihlava 
31. 8. 17.00 Č. Budějovice – Jihlava
  3. 9. 17.30 Jihlava – Třebíč

Se začátkem extraligy je 
kádr Dukly téměř kompletní. 

K dispozici je trojice bran-
kářů, devět obránců a sedm-

náct útočníků.

Program letních přípravných zápasů Dukly Jihlava

Žďár nad Sázavou • Běžec na 
lyžích a nyní také úspěšný horo-
lezec Martin Koukal si brousí zu-
by na lyžařský titul mistra světa 
v roce 2009. Poté, co se do České 
republiky vrátil z úspěšné horo-
lezecké výpravy do Himálaje na 
vrchol Cho Oju, vyhlásil, že se 

chce na domácí půdě poprat o ti-
tul. „Mistrovství světa v klasic-
kém lyžování bude v roce 2009 
v Liberci a já tam chci vyhrát. Je 
to doma a budu v nejlepších le-
tech, tak proč ne,“ nechal se sly-
šet Koukal v rozhovoru pro Čes-
kou televizi.

Koukal chce titul z Liberce

Vysočina • V neděli 20. června 
skončil posledními koly 2. ročník 
samostatných krajských fotbalo-
vých soutěží. Jejich králem se stal 
celek FC Žďas Žďár nad Sázavou, 
který si z pozice vítěze krajského 
přeboru zajistil postup do morav-
ské skupiny divize.

Již dříve byl znám vítěz kraj-
ského poháru. Tím se ve finá-
le v Měříně stal celek Velké-
ho Meziříčí. Pro Meziříčské byl 
ale větším úspěchem postup do 
krajského přeboru z pozice vítě-
ze I. A třídy skupiny B. Ze sku-
piny A si postup do příštího roč-
níku krajského přeboru zajistil 
Doubravník. Z druhého místa 
do krajského přeboru postupu-
je také tým Janovic. Ten o kraj-
ský přebor bojoval až do posled-
ního kola na dálku s Okříškami. 
Oba celky sice v posledním kole 
zvítězily, ve prospěch Janovic ale 
nakonec rozhodl větší počet zís-
kaných bodů.

Do I. A třídy naopak z krajské-
ho přeboru sestupují celky Bedři-
chova a Světlé nad Sázavou. Lo-
sování nového ročníku krajských 
soutěží proběhne 2. července.

Žďár nad Sázavou se díky výhře 
v krajském přeboru stane již čtvr-
tým celkem z Vysočiny, který bude 
v příštím soutěžním ročníku hrát 
divizi. Kromě nováčka ze Žďáru už 
v této soutěži působí i FC Vysoči-
na Jihlava B, HFK Třebíč a Deko-
ra Ždírec nad Doubravou.

Krajský fotbal ovládnul Žďár 
a namířil do Moravské divize

Konečná tabulka krajského 
přeboru Vysočiny
  1. Žďár n. S. 26 19 5 2 63:31 62
  2. Bystřice n. P. 26 12 6 8 39:35 42
  3. Hartvíkovice 26 12 4 10 55:32 40
  4. Pelhřimov 26 11 7 8 53:34 40
  5. Žirovnice 26 12 4 10 53:40 40
  6. H. Brod 26 10 8 8 31:23 38
  7. Chotěboř 26 10 7 9 41:52 37
  8. Třebíč B 26 9 9 8 48:45 36
  9. Náměšť n. O. 26 9 7 10 42:45 34
10. Humpolec 26 8 9 9 37:38 33
11. Vrchovina 26 9 6 11 36:40 33 

Jihlava • Pod vedením nové 
trenérské dvojice zahájili 
28. června přípravu na nový 
soutěžní ročník II. ligy fotba-
listé FC Vysočina.

Trenérský tandem Jaroslav Ne-
tolička, Josef Vrzáček nahradilo 
duo Karel Večeřa starší a Tomáš 
Jansa. „Ohledně obsazení pos-
tu hlavního kouče jsem jednal se 
čtyřmi kandidáty. Naší prioritou 
byl trenér s velkými odbornými 
znalostmi a několikaletými zku-
šenostmi z nejvyšší soutěže. Te-
dy kouč, jaký na Vysočině dosud 
nepůsobil. Naší konečnou vol-
bou proto byl Karel Večeřa. Věří-
me, že ještě více zkvalitní přípra-
vu prvního mužstva a posune ho 
k podmínkám trénování a zátěže 
v I. lize,“ vysvětlil změnu na tre-
nérském postu ředitel klubu Zde-
něk Tulis, který stávajícímu tan-
demu neprodloužil smlouvy.

Kromě změn na trenérském 
postu klub postihly i hráčské 

změny. Univerzál David Ko-
trys, na jaře obránce i zálož-
ník, podepsal smlouvu s čerst-
vým ligovým mistrem Baníkem 
Ostrava, v jehož barvách se po-
kusí probít do prestižní Ligy 
mistrů. Odchází také obránce 
David Čep, jehož zlákala ma-
teřská Olomouc, v jejímž dre-
su se chce prosadit do základní 
sestavy prvoligového mužstva. 
Odchází také útočník Lukáš 
Polónyi a s profesionálním fot-
balem končí brankář Martin Bí-
lek. „Naopak smlouvu prodlou-
žil brankář Michal Vorel, co se 
týče dalších hráčů, budeme čer-
pat z vlastních zdrojů,“ doplnil 
Tulis. Do přípravy se tak zapo-
jí například opora mládežnické-
ho reprezentačního výběru Što-
hanzl, nebo hráči B–mužstva 
Vácha, Heide, Maňhal a bran-
kář Tulis. O návrat po dlouho-
dobém zranění se pokusí také 
Lubomír Slavík. Nový ročník 
II. ligy startuje 8. srpna.

FC Vysočina s novým trenérem

Program přípravných zápasů FC Vysočina Jihlava
  3. 7. Turnaj o Perleťový pohár v Žirovnici (za účasti Blšan, Bohemi-
 ans a Pardubic)
 11. 7. Turnaj v Počátkách (za účasti Pardubic, Kladna a Slavie Praha B)
 14. 7. Jihlava – FK Čáslav (16.30)
 17. 7. dvojzápas v Jihlavě s celky MSFL a divize
 20. 7. SK České Budějovice – Jihlava (17.00)
 24. 7. Jihlava – FC Dosta Bystrc (17.00)
 25. 7. FK Letohrad – Jihlava
 27. 7. 1. FC Synot – Jihlava (17.00)
   1. 8. I. kolo Volkswagen Cupu (Český pohár, 17.00)

Žďár přinesl volejbalovým juniorům štěstí
Vysočina hostila kvalifikační turnaj o postup na juniorské mistrovství Evropy ve volejbalu ■ Svěřenci trenéra Petra Judy po tvrdém boji uspěli

Žďár nad Sázavou • Pět zá-
pasů, tři výhry, dvě porážky 
a postup. To je bilance čes-
kého volejbalového týmu 
juniorů, který na přelomu 
května a června bojoval pod 
patronací kraje Vysočina ve 
Žďáru nad Sázavou v kvali-
fikaci o postup na juniorské 
mistrovství Evropy, které se 
v září uskuteční v Chorvat-
sku.

Do Žďáru se sjela evropská 
volejbalová elita. Kromě Čechů 
zde o postup bojovaly ještě celky 
Ruska, Estonska, Běloruska, Slo-
vinska a Belgie. Na šampionát se 
ale mohly probojovat jen dva nej-
lepší týmy. 

Jasným favoritem kvalifika-
ce byli Rusové, kteří patří do ab-
solutní světové špičky. Svěřenci 
trenéra Petra Judy, který shodou 

okolností pochází právě z Vyso-
činy, ale chtěli na evropské klá-
ní také. Prvním stavebním ka-
menem do postupové skládačky 
bylo povinné vítězství nad Bel-
gií v poměru 3:1. Trenér se sice 
nemohl rozplývat nad předvede-
nou hrou, ale s výsledkem mohl 
být spokojen. Hned druhý den če-
kal český tým souboj s nevyzpy-
tatelným Běloruskem. Duel se 

nakonec odehrával 
zcela v české režii, 
tým vyhrál 3:0. Prv-
ní ranou byla poráž-
ka od Estonců. Češi 
v prvním setu pro-
hospodařili naděj-
ný náskok a v po-
sledním setu byli 
dva body od výhry. 
Nakonec ale slavi-
li úspěch Estonci, 
kteří zvítězili 3:2. 
Pošramocenou se-
bedůvěru si Češi 
spravili hned v ná-
sledujícím zápa-
se proti Slovinsku, 
který vyhráli 3:0. 
V posledním klání 
se suverénními Ru-
sy sice prohráli 0:3, 
ale na postupu už to 
nic nezměnilo. Es-
tonci sice také zís-
kali 8 bodů za tři 
výhry a dvě poráž-
ky, Češi ale dispo-
novali lepším po-
měrem vítězných 
setů. „Kvalifika-
ci hodnotím dobře. 
Postoupili jsme, a to je podstat-
né. Nikdo se už nebude ptát jak, 
jakou hrou,“ hodnotil splněný cíl 

trenér Petr Juda, který by rád na 
šampionátu postoupil mezi čtyři 
nejlepší celky. „Favoritů ale bu-

de hodně, špička je vyrovnaná,“ 
říká Juda. Sestava českého tý-
mu: Hrazdíra, Novák, Veselý, Fi-

la, Václavík, Vencovský, Kundrt, 
Kolář, Sobotka, Haník, Parkan, 
Bence. Trenéři: Juda, Gerža.

Ve Zďáru bylo k vidění i derby Bělorusko – Rusko. Foto: Luboš Pavlíček

1. kolo: Česká republika – Belgie 3:1, Estonsko – Rusko 2:3, 
 Slovinsko – Bělorusko 2:3. 
2. kolo: Česká republika – Bělorusko 3:0, Rusko – Belgie 3:0, 
 Estonsko – Slovinsko 3:2.
3. kolo: Česká republika – Estonsko 2:3, Belgie – Bělorusko 0:3, 
 Slovinsko – Rusko 0:3.
4. kolo: Česká republika – Slovinsko 3:0, Estonsko – Belgie 3:2, 
 Rusko – Bělorusko 3:0.
5. kolo: Česká republika – Rusko 0:3, Belgie – Slovinsko 3:2, 
 Bělousko – Estonsko 2:3.

Výsledky volejbalové kvalifikace ve Žďáru nad Sázavou

Češi postoupili díky lepšímu 
poměru vítězných setů.

Inzerce


