
Vítězíme!
Vysočina je jedničkou 
v počítačích. Soutěž Zlatý 
erb zcela ovládla. Vítězí 
i malé obce.
 strana 2

Patří jim dík
Zdravotníci, hasiči 
a policisté se předvedli. 
Následky největší 
havárie na D1 odstranili 
rychle.  strana 3

Fyzika
Učitelé viděli centrum 
evropské vědy CERN. 
Kraj jejich cestu 
podpořil.
 strana 7
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AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Asi nenajdeme člověka, kterého by napadlo zpochybňovat to, že voda je 
pro život na Zemi tím nejdůležitějším. Bez čisté, pitné vody by nešlo žít ne-
jen pohodlně, ale nešlo by bez ní žít vůbec. 
V našem kraji máme to štěstí, že dobré, čisté vody máme zatím dostatek. 
Na Vysočině pramení řeky, v podzemí máme zásobárny velmi kvalitní vo-
dy, na povrchu pak dokonce hranice evropských rozvodí. Voda z Vysočiny 
ale není jen pro nás. Naše přehrada Vír zásobuje pitnou vodou obyvatele 
Brna, naše přehrada Želivka pak obyvatele Prahy. V této souvislosti jen při-
pomínám, že voda pro dvě největší česká města nás na Vysočině také ně-
co stojí – například naši zemědělci mají v okolí obou přehrad docela ztíže-
né podmínky a není od věci to občas Brňákům a Pražákům připomenout – 
ale to jen tak na okraj a pro pořádek. 
To, že na Vysočině nemáme s dostatkem vody problém, ale nezname-
ná, že bychom měli vodu považovat za nějak nedůležitou věc. V posled-
ních letech se náš kraj potýká s dlouhodobým suchem. Vypadá to nezvyk-
le, zejména v souvislosti s minulými deštivými dny, ale je to tak. Dlouho-
době zkrátka neprší tolik, jak je příroda Vysočiny zvyklá, v zimě není to-
lik sněhu a v létě nechráněné a nedostatečné zásobené 
lesy a louky vysychají. Zatím to ještě na zásobu vody 
nemá podstatnější vliv. Po- kud ale bude trend zim 
bez sněhu a jara a podzimu bez dešťů pokračovat, 
budeme se my, vodohospo- dáři, muset začít za-
mýšlet nad řešením. Píšu to jen proto, abychom si 
všichni uvědomili, jak křeh- ká je naše existen-
ce v porovnání se silou živ-
lů a rovnováhou plane-
ty. Abychom vždy, 
když otočíme ko-
houtkem, ze kte-
rého teče dobrá 
voda z Vysoči-
ny (svojí kvali-
tou neporov-
natelně lep-
ší než stá-
čená voda 
v plasto-
vých lah-
vích) mys-
leli na to, 
že to ne-
ní samozřej-
most. 

Ivo Rohovský,
radní kraje 

Vysočina

Zelená hora má původní strop

noviny jsou součástí projektu                                  www.ceskydomov.cz

STALO SE

JARNÍ REKORDY

Pilot Karel Picmaus z Třebíče je 
českým a pravděpodobně i svě-
tovým rekordmanem v počtu letů. 
Letadlo pilotoval už 100.625 krát. 
Na snímku ukazuje záznam o prv-
ním z nich z roku 1961.

V březnu se na pelhřimovském 
náměstí do osobního auta doslo-
va nacpalo 38 děvčat. Jde o český 
rekord.

 

Fota archiv kraje

Žďár nad Sázavou (kid) • Lidé, kteří dnes 
navštíví poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou 
mohou vidět, jak vypadala původní štuková 
a malířská výzdoba kopule kostela. Po čtyřech 
letech skončila rozsáhlá rekonstrukce.
Štuková a malířská výzdoba 

kopule byla v roce 1784 poško-
zena požárem a při následných 
opravách již nebyla v plném 
rozsahu obnovena. Na místě zů-
stala pouze dřevěná plastika ja-
zyka v hořícím věnci ve vrcholu 
kopule a plastické štukové šesti-
cípé hvězdy v klenebních lune-
tách po stranách kopule. Posled-
ní oprava výzdoby kopule, za-
měřená jen na povrchové úpra-
vy, proběhla před více než sto 
lety.
Původní podoba výzdoby ko-

pule upadla v zapomnění tak 
důkladné, že dokonce odborníci 
považovali zjednodušenou vý-

zdobu v kopuli za Santiniho au-
torský záměr.
Až v roce 1978 orientační son-

dážní průzkum omítek v patě 
kopule prokázal, že štuková vý-
zdoba byla původně i na vlast-
ní kopuli. Byly odhaleny otisky 
po hrotech centrální hvězdové 
kompozice. Pod hladkou omít-
kou, nanesenou při opravě kopu-
le po požáru, byly totiž docho-
vány úseky původní omítky se 
zřetelnými stopami po průběhu 
a tvaru plastické výzdoby a dá-
le rudkové podkresby kompozi-
ce výzdoby na podkladní (polír-
ské) omítce.

(Pokračování na str. 2)

Hlavní restaurátor Tomáš Rafl těsně po dokončení čtyřleté práce. Foto: archiv kraje

Co je dnes v kopuli 
nového k vidění:

• centrální deseticípá hvěz-
da s malbou v polích pro-
tínajících se žeber 

• původní restaurovaná 
dřevěná polychromova-
ná plastika plamenné-
ho věnce a jazyka světce 
vložená v těžišti hvězdy 

• pět původních šesticí-
pých hvězd v plastických 
rámech kolem centrální 
hvězdy na klenbě oken-
ních výklenků 

• doprovodný obrazec plas-
tické lišty kolem celé cen-
trální kompozice

Den otevřených dveří
Vysočina má zlaté dno
Den otevřených dveří
Vysočina má zlaté dno

Středa 28. května 2008

Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Podrobný program na straně 8.

Přijďte se podívat, 

inspirovat 

se a poznat 

vyhledávané,

tradiční nebo 

v praxi postrádané 

obory.
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V kategorii měst Zlatého erbu 
zvítězila Jihlava, v kategorii ob-
cí mají stříbrnou Dolní Vilémo-
vice. V kategorii knihoven v ob-
cích od 5000 do 25.000 obyvatel 
soutěže Biblioweb je na prvním 
místě Krajská knihovna Vysoči-
ny a v soutěži JuniorErb si odve-
zl první cenu Miloš Havlíček za 
neoficiální stránky městyse Dol-
ní Cerekev. 
Soutěž JuniorErb určená mla-

dým talentovaným lidem do 18 
let za jejich oficiální nebo i neo-
ficiální stránky obcí, měst, regi-
onů nebo veřejných institucí. Cí-
lem je zapojit mladé lidi do dění 
v jejich obci a regionu a podpo-
řit jejich talent a tvůrčí nadšení. 
Vítězství Miloše Havlíčka, kte-

rý vytvořil neoficiální webové 
stránky Dolní Cerekve, přiví-
tal starosta Zdeněk Jirsa (SNK 
ED) s uspokojením. „S Milošem 
Havlíčkem jsme se už domluvili, 
že naše původní webové stránky 
nahradí svými a bude se nadále 
starat o jejich aktualizaci a pro-
voz. I přes mladý věk tvůrce ma-
jí webové stránky Dolní Cerekve 
vysokou profesionální úroveň,“ 
řekl Zdeněk Jirsa. 
Počet přihlášených webových 

prezentací obcí, měst a regionů 
každým rokem roste, přesto si 
Vysočina stále udržuje svoji vel-
mi silnou pozici. Náš kraj v his-
torii soutěže vítězí nejen v počtu 
cen, které na Vysočinu putují, 
ale i v počtu přihlášených.

Informatika: Náš kraj vede

Starostka Dolních Vilémovic Jitka Boučková a webmaster Václav Bobek 
právě převzali cenu. Foto: archiv kraje

Zelená hora má původní strop
(Pokračování ze str. 1)
Původní Santiniho podobu vý-

zdoby pak pomohl prokázat re-
staurátorský průzkum v letech 
2004–2005. Národní památkový 
ústav se pak rozhodnul výzdobu 
podle nálezů doplnit.
Kostel sv. Jana Nepomucké-

ho je jednou z nejvýznamnějších 
českých památek UNESCO. Je-
ho tvůrce, architekt Jan Blažej 
Santini, ho navrhnul na půdory-
su pěticípé hvězdy, ambit, který 
kostel lemuje, pak na půdorysu 
hvězdy deseticípé. 
Založení kostela souviselo 

s připravovaným blahořečením 

a svatořečením Jana Nepomuc-
kého. Stavba byla zahájena v ro-
ce 1719 rozhodnutím opata blíz-
kého cisterciáckého kláštera Vác-
lava Vejmluvy a vysvěcena byla 
pouhé dva roky poté.
Na seznam světového kul-

turního a přírodního dědictví 
UNESCO se kostel dostal v roce 
1994. Po rozsáhlých a v podsta-
tě záchranných opravách ambitu 
začaly v roce 2002 práce i v inte-
riéru samotného kostela. Od roku 
2002 restaurátoři opravili dlažbu, 
později pak ochozy a dřevěné zá-
bradlí. Obnovení původní výzdo-
by kopule celé práce završilo.

Vysočina (kid) • Absolutní úspěch. Jedno první, 
jedno druhé místo, vítězství krajské knihovny 
v soutěži Biblioweb a zlatá v soutěži JuniorErb. 
To jsou výsledky našeho kraje v letošním ročníku 
soutěže Zlatý erb, ve které se hodnotí webové 
stránky a aplikace měst a obcí a další soutěže, 
které byly společně vyhlášeny na konferenci 
Internet ve státní správě a samosprávě.

Radní se setkali s řediteli 
příspěvkových organizací
Jihlava (kid) • S řediteli 138 kraj-
ských příspěvkových organizací se 
začátkem dubna sešli krajští rad-
ní na společenském večeru. Kro-
mě samotné slavnostní 
události takové setká-
ní znamená příležitost 
k výměně poznatků 
a zkušeností z praxe 
především mezi zaří-
zeními navzájem. Kraj 
při této příležitosti vy-
dal přehlednou infor-

mační brožuru s kontakty na jed-
notlivé příspěvkové organizace.
Dnes jich takových kraj zřizuje 

(to znamená spravuje a zčásti pla-
tí) 138. Jsou to zejmé-
na střední školy a dal-
ší školská zařízení, 
domovy pro seniory, 
ústavy sociální péče, 
nemocnice a záchran-
ná služba, správa sil-
nic a turistická agentu-
ra Vysočina Tourism.

NÁŠ ZDRAVÝ KRAJ

Dne 25. března schválilo Zastupitel-
stvo kraje Vysočina Program Zdra-
ví 21 pro kraj Vysočina, který je kon-
cepčním dokumentem pro období 
2008–2015 v oblasti zdravotní pre-
vence. 
Zlepšování zdravotního stavu obyva-
tel kraje patří mezi základní cíle pro-
jektu Zdravý kraj Vysočina. 
Ve spolupráci s týmem 
odborníků – zástup-
ců Státního zdra-
votního ústavu, 
Krajské hygienic-
ké stanice, Národní 
sítě Zdravých měst 
ČR, Zdravotní komise 
zastupitelstva kraje a od-
borných lékařů bylo na zá-
kladě analýzy zdravotního sta-
vu obyvatel kraje pro nadcházející 
období vybráno 8 priorit z celkem 21 
cílů mezinárodního programu Zdraví 
21. Zdravý životní styl, zdravé stra-
vování, zvyšování pohybové aktivity, 
a to v každém věku a za zachová-
ní pravidel bezpečnosti, jsou nejvý-
znamnějšími cíli tohoto programu.
Mezi prvotní úkoly programu pat-
ří zjišťování aktuálního zdravotního 
stavu obyvatelstva v kraji.

První bezplatné měření krevního 
tlaku, cholesterolu, cukru a dalších 
hodnot proběhlo ve spolupráci se 
Střední zdravotnickou školou a Vyš-
ší odbornou školou zdravotnickou 
v Jihlavě v prostorách krajského úřa-
du právě v den zasedání zastupi-
telstva kraje. Bylo provedeno 58 

měření pro zájemce z řad ve-
řejnosti, politiků i kraj-

ských úředníků.
Ve stejný den by-
ly v návaznosti na 
tento program za-
stupitelstvem kraje 

schváleny i dva no-
vé grantové programy 

Fondu Vysočiny – Zdravé 
školní stravování a Prevence 

dětských úrazů ve školách. Pro 
projekty realizované v rámci těchto 

grantových programů bude pro rok 
2008 uvolněno z rozpočtu kraje cel-
kem 1,5 mil. Kč.

(Program Zdraví 21 pro kraj Vy-
sočina je zveřejněn na www.
kr-vysocina.cz/zdravykraj, nové 
grantové programy na www.kr-
-vysocina.cz pod odkazem Fond 
Vysočiny)

Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina

Soutěže o weby ovládla Vysočina

Datový sklad opět bodoval
Hradec Králové, Vysočina 
(kid) • Datový sklad kraje Vyso-
čina je jedinečný projekt, který 
stojí za následování. Zaznělo to 
na 11. ročníku konference Inter-
net ve státní správě a samosprávě 
v Hradci Králové. 
„Datový sklad budujeme na kraj-

ském úřadu od roku 2004 a loni na 
něj navázal speciální analytický 
portál. Portál je veřejně přístupný 
a obsahuje množství údajů a sta-
tistik, se kterými je možné různý-

mi způsoby pracovat. Hlavním cí-
lem tohoto nástroje je zkvalitnit 
a zefektivnit práci s daty a vyu-
žívat je i k podpoře manažerské-
ho rozhodování,“ představil práci 
krajských analytiků hejtman Vy-
sočiny Miloš Vystrčil (ODS).
Vysočina byla prvním krajem, 

který se takovým revolučním 
zpracováním dat začal zabývat, 
což letos ocenilo i ministerstvo 
vnitra a udělilo datovému skladu 
Cenu za inovaci. Miloš Havlíček se starostou Zdeňkem Jirsou. Foto: archiv kraje

ÚSPĚCHY SAMOSPRÁV VYSOČINY V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB
rok obec umístění kategorie www

2000 Jihlava 1. místo města www.jihlava.cz
2001 Vysočina 2. místo regiony www.kr-vysocina.cz

2002

Nové 
Město na 
Moravě

2. místo města www.nmnm.cz

kraj Vyso-
čina 2. místo regiony www.kr-vysocina.cz

2003

Jihlava 1. místo města www.jihlava.cz
Třebíč 2. místo města www.trebic.cz
Nové 
Město na 
Moravě

2. místo města www.nmnm.cz

kraj Vyso-
čina 1. místo regiony www.kr-vysocina.cz

2004 Okříšky 1. místo Nejlepší webo-
vé stránky obce www.okrisky.cz

2005 Dolní Vilé-
movice 1. místo Nejlepší webo-

vé stránky obce www.dolnivilemovice.cz

2006 Okříšky 2. místo Nejlepší webo-
vé stránky obce www.okrisky.cz

2007

Moravské 
Budějo-
vice

2. místo
Nejlepší we-
bové stránky 
města

www.mbudejovice.cz

Okříšky 3. místo Nejlepší webo-
vé stránky obce www.okrisky.cz

Moravské 
Budějo-
vice

Zvláštní ce-
na společnos-
ti Microsoft – 
města

www.mbudejovice.cz

Okříšky

Zvláštní ce-
na společnos-
ti Microsoft – 
obce

www.okrisky.cz

2008

Jihlava 1. místo
Nejlepší we-
bové stránky 
města

www.jihlava.cz

Dolní Vilé-
movice 2. místo

Nejlepší we-
bové stránky 
obce

www.dolnivilemovice.cz

Krajská 
knihovna 
Vysočiny

1. místo Biblioweb www.kkvysociny.cz

Miloš 
Havlíček/
Dolní Ce-
rekev

1. místo JuniorErb http://dc.nejweb.info

„Prvním z šesti krajů, které če-
kají změny v podobě nového kraj-
ského ředitelství policie, bude Vy-
sočina. Jsou zde k dispozici vyho-
vující prostory a spolupráce s kraj-
skou samosprávou je excelentní,“ 
řekl ministr do-
slova. Už v létě 
ministr jmenuje 
nového náměst-
ka jihomorav-
ského policejní-
ho ředitele, kte-
rý bude mít pří-
pravu ředitelství 
na Vysočině na starosti. Zároveň 
pak od ledna příštího roku přejdou 
pod jihomoravskou správu okresy 
Pelhřimov a Havlíčkův Brod, kte-
ré dodnes spadají pod Jižní, resp. 
Východní Čechy. Běhom roku 
2009 pak v našem kraji vznikne 
plnohodnotné krajské ředitelství. 

„Kraj bude mít jednoho partnera 
pro rychlé rozhodování a ne tři ja-
ko dosud. To je hlavní důvod, proč 
jsme o zřízení krajského ředitelsví 
usilovali,“ vysvětlil hejtman Vy-
sočiny Miloš Vystrčil (ODS). 

Na Vysočině 
má být dnes asi 
1050 policistů, 
tři procenta míst 
ale nejsou na-
plněna. Minis-
tr vnitra hodlá 
tyto počty posí-
lit asi o 600 po-

licistů. V rámci reformy policie 
stoupne počet policistů v ulicích, 
naopak se omezí úřednické pozi-
ce. Už letos pak ministerstvo plá-
nuje stavební úpravy policejních 
služeben v Pelhřimově, Kamenici 
nad Lipou, Jihlavě, Novém Městě 
na Moravě a v Telči.

Vysočina (kid) • Krajské policejní ředitelství bude 
na Vysočině už příští rok. Při své návštěvě kraje to 
uvedl ministr vnitra Ivan Langer (ODS).

Langer stvrdil policejní ředitelství

Policejní prezident Oldřich Martinů, ministr Ivan Langer a hejtman Miloš 
Vystrčil oznamují, že ředitelství na Vysočině bude. Foto: archiv kraje

Příspěvkovou orga-
nizaci kraje poznáte 
jednoduše. Podle ta-
kového symbolu.

Langer: Na Vysočině jsou 
k dispozici vyhovující 
prostory a spolupráce 

s krajskou samosprávou 
je excelentní
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„Co chci vyzdvihnout přede-
vším, je spolupráce mezi jednot-
livými operačními středisky inte-
grovaného záchranného systému. 
Díky fyzické přítomnosti zástup-
ců jednotlivých složek IZS pří-
mo v operačním štábu jsme měli 
na jedné straně okamžité informa-
ce a na straně druhé jsme mohli 

ihned dohodnout součinnost a re-
agovat. Co se týká práce samot-
né policie, spolupracovali jsme se 
všemi zainteresovanými okresy 
kraje a Správou Jihomoravského 
kraje Brno. Dopravu policie od-
kláněla už před Brnem a tím dál-
nici odlehčila. Vyšly nám vstříc 
i okresy Havlíčkův Brod a Pelhři-

mov, které nejsou součástí správy 
Jihomoravského kraje.“ 
Bylo to poprvé, co jste měli tak-

to k dispozici policisty z celého 
kraje?
„Existují samozřejmě projekty-

-scénáře, jak v podobných situa-
cích postupovat. Bylo to ale popr-
vé, kdy jsme měli možnost si tako-

vý scénář skutečně ověřit v reálu. 
A rovnou musím říci, že ty krizo-
vé postupy jsou vymyšlené a nasta-
vené dobře, ostatně výsledek práce 
integrovaného záchranného systé-
mu o tom svědčí.“
Co bylo vlastně ihned po neho-

dě pro policii nejdůležitější?
„Všichni vědí, že při uzavření 

dálnice je nejdůležitější udržet na 
ní kamiony. Jakmile z ní totiž ka-
miony začnou sjíždět, zneprůjezd-
ní, neboli ucpou, objízdné trasy 
a doprava zkolabuje. Zároveň ale 
v tu chvíli mají problém záchranáři 
a hasiči, kteří se po ucpaných ces-
tách nemohou dostat k té nehodě. 
Jenže je strašně málo času na to, 
aby policisté v potřebném počtu ke 
sjezdům dojeli a přitom jde o dů-

ležité minuty. Tentokrát se to ale 
téměř stoprocentně povedlo a ka-
miony na dálnici zůstaly. Díky to-
mu, že jsme měli informace velice 
rychle a také díky tomu, že jsme je 
mohli průběžně aktualizovat.“
Kolik tou dobou bylo policistů 

přímo na místě?
„Asi k 60, z toho 20 přímo praco-

valo na zpracovávání – tedy doku-
mentaci a vyšetřování těch nehod, 
ostatní pak tvořili jakoby servis pro 
záchranáře a zejména pro samotné 
motoristy.“ 
Zásah označili za ukázkový 

nejen vaši nadřízení, publicis-
té v novinách anebo samotní zá-
chranáři, ale také třeba účastníci 
té nehody. Pokud jej tedy označí-
me za úspěšný, co je příčinou to-
ho úspěchu?
„Na prvním místě opravdu to oka-

mžité předávání informací. Před-
stavte si, že policisté pracují přímo 
na místě nehody, jsou pod obrov-
ským časovými i psychickým tla-
kem a je velmi těžké, aby ještě na-
víc mohli myslet na další např. úse-
ky nebo činnosti. Proto je tak dů-

ležité, aby ten, který jejich práci 
koordinuje, věděl přesně, co se na 
místě děje a mohl i svým lidem po-
moci a poslat je tam, kde je to mo-
mentálně nejvíce třeba. A když má 
informace i od ostatních složek, 
vidí celou situaci daleko přesněji 
a může se lépe rozhodovat a také 
se domlouvat s hasiči a záchranáři. 
A to neplatí jen pro nás, policisty, 
ale vlastně pro všechny, kteří se na 
záchranných operacích podílí.“ 
Jak takový zásah vůbec probí-

há? Jak se ti konkrétní záchra-
náři dozví, co mají dělat, a jak 
se stane, že se navzájem nepletou 
pod nohy?
„Jednoduše řečeno je hlavním na 

místě velitel hasičského výjezdu, 
který ty záchranné práce řídí. Hasi-
či jsou technickou složkou záchra-
ny, zdravotníci – lékaři pak medi-
cínskou a policie zajišťuje podmín-
ky pro práci obou – zejména napří-
klad objízdné trasy tak, aby se tam 
obě předchozí složky mohly vůbec 
dostat. Pak také samotné šetření 
nehody a takový organizační servis 
pro postižené.“

Trojánek: Spolupráce byla hladká
Největší hromadná nehoda na D1:

20. 3. 2008, 134–91 kilometr
116 havarovaných vozidel, 30 zraněných (z tohoto šest těžce), 150 
profesionálních záchranářů (lékařů, hasičů, policistů), dva vrtulníky, 

12 zásahových sanitek
10.01 nahlášení hromadné havárie na 100 a 126 km D1, dálnice uzavřena 

v obou směrech mezi 134 a 91 km
12.37 ukončení zásahu krajské zdravotnícké záchranné služby, na místě ošet-

řeno 30 zraněných (z toho šest těžce)
13.00 policejní vrtulník hlásí 116 havarovaných vozidel
14.00 zřízena telefonní linka pro řidiče v kolonách (asi 20 přijatých hovorů)
15.00 na Vysočinu přiletěl ministr vnitra ČR Ivan Langer a generální ředitel 

Hasičského záchranného sboru ČR Miroslav Štěpán
15.30 postupné uvolňování dálnice směr Praha
16.50 D1 směr Brno průjezdná až po 112 km, D1 směr Praha vyčištěna od 

osobních vozidel a autobusů, dále však zatím neprůjezdná, pokračuje 
intenzivní odstraňování havarovaných vozidel

20.00 směr na Brno je průjezdný v jednom jízdním pruhu – provoz na místě řídí 
policie. Záchranáři dále intenzivně usilují o zprůjezdnění směru na Prahu

20.30 Dálnice D1 je v obou jízdních směrech – Praha i Brno průjezdná

Nad krajem burácí letouny

Náměšť nad Oslavou (kid) • 
Další ročník tradičního meziná-
rodního leteckého cvičení Flying 
Rhino 2008 (Létající nosorožec) 
probíhá od 14. dubna do 2. květ-
na v našem kraji. Nejmodernější 
české vojenské letiště v Náměšti 
nad Oslavou hostilo v rámci cvi-

čení například i osm britských 
bojových letounů Tornado. Lé-
tající nosorožec prověřuje vzá-
jemnou spolupráci leteckých sil. 
Na snímku jedna ze tří britských 
leteckých mechaniček při čekání 
na přílet dalších letounů.

Foto: archiv kraje

Vysočinu Tourism povede 
ředitelka Ivana Mahelová
Vysočina (en) • Ředitelkou nové 
příspěvkové organizace Vysoči-
na Tourism se stala Ivana Mahe-
lová. Nová ředitelka byla vybrána 
na základě výběrového řízení  ze 
dvou uchazeček.
Ivana Mahelová působila do kon-

ce roku 2007 na krajském úřadě 
jako vedoucí oddělení cestovní-
ho ruchu na odboru regionálního 
rozvoje. Od ledna do března by-
la dočasně pověřena vedením no-

vě vzniklé příspěvkové organizace 
Vysočina Tourism. Nová příspěv-
ková organizace Vysočina Tou-
rism začala v kraji Vysočina fun-
govat od letošního roku a jejím 
hlavním úkolem je nastavit spo-
lupráci s krajskými podnikatel-
skými subjekty v oblasti cestov-
ního ruchu, organizovat informač-
ní a servisní služby pro celý turis-
tický region Vysočina a zaměřit se 
na podporu prodeje.

INZERCE

TÉMA: ZÁCHRANÁŘI ZVLÁDLI NEJVĚTŠÍ HAVÁRII V HISTORII DÁLNICE D1 NA VÝBORNOU

Vysočina • Tak velká nehoda se ještě na D1 nestala, a přesto 
se dálnice uvolnila velmi rychle. Integrovaný záchranný 
systém na Vysočině funguje na výbornou, teď už to prokázala 
i praxe. To bylo slyšet ze všech stran poté, co večer dálnicí 
začala opět proudit auta. Ptali jsme se zástupce jihlavského 
policejního ředitele Miloše Trojánka, který byl přímo 
v krizovém štábu, jak záchranný systém v takovém případě 
funguje. Slovo informace používal nejčastěji. 

Jak vypadá společná práce:

Proleťte se vrtulníkem!
Zdravotnická záchranná služ-

ba Kraje Vysočina teď na jaře 
představuje svoji práci. Pro ma-
lé čtenáře měsíčníku Kraj Vysoči-
na připravila soutěž, ve které mů-
že deset z vás získat prezentační 
let s vrtulníkem Letecké záchran-
né služby ve spolupráci se společ-
ností ALFAHELICOPTER.
Odpovězte na tři otázky a vypl-

něný kupón pošlete do 18. května 
na adresu redakce.
Ze správných odpovědí ředitel 

ZZV KV Dr. Lukáš Kettner vylo-
suje deset výherců, kteří se bě-
hem prezentačního dne Záchran-
né služby 1. června prolétnou vr-
tulníkem. Vylosované vítěze sou-
těže najdete v květnovém vydání 
měsíčníku Kraj Vysočina.

SOUTĚŽNÍ KUPÓN • SOUTĚŽNÍ KUPÓN  • SOUTĚŽNÍ KUPÓN

Jaké je číslo tísňové linky Záchranné služby?

Kdo je zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina?

Jaká je adresa webových stránek Zdravotnické záchranné služby Kraje 
Vysočina?

Jméno:

Kontaktní údaje rodičů (jméno, telefon, e-mail):

VŠEM DĚTEM DO 15 LET
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RYCHLÉ VYŘÍZENÍ
PŮJČEK NA VYSOČINĚ
registr nevadí • měsíční splátky

žádné poplatky

Telefon: 739 611 894
www.financni-sluzby.cz
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OBCHODNÍ DŮM DR. KINSKÝ
Vše pro les, zahradu a dům
V NOVÉM PROVEDENÍ, PŘIJĎTE SE SAMI PŘESVĚDČIT…

Dne 15.–17. 5. 2008 platí sleva 10% na celý nákup, pokud přinesete kupon
z této inzerce. Tato sleva se vztahuje i na akční a výprodejové zboží.

Zahradní houpačka
Nella

2599,– Kč

Rotační elektrická sekačka
Bolens BL 1032EP

výkon 1000 W, záběr 32 cm,
objem koše 40 l

1990,– Kč

Strunová sekačka GL 30–XA
automatický posun struny,

příkon 300W

729,– Kč

Prodejní doba: PO–PÁ 7–19 hodin, SO 7–15 hodin
Bezručova 4, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel., fax: 566 628 861

KOUPÍM
BYT

nebo DŮM
Tel.: 731 508 275
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Koupím
byt nebo dům,

platím hotově!!!
tel: 776 81 41 41
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www.vzp.cz infolinka 844 117 777

Největší zdravotní pojišťovna je tady 
pro vás
Všeobecná zdravotní pojišťovna je nejstabilnější zdravotní pojišťovnou v České republice 
a postará se o vás v každé životní situaci. V letošním roce připravila svým klientům řadu 
výhod a fi nančních příspěvků. 

• dětem až 20 000 Kč na léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník

• dětem až 1 000 Kč na tuzemské ozdravné pobyty

• dětem až 1 000 Kč na fixní rovnátka

• dětem až 500 Kč na sportovní přilby a chrániče

• dětem do 3 let a maminkám až 1 000 Kč na cvičení a plavání

• dětem do 15 let až 1 000 Kč na léčbu nadváhy a obezity

• klientům nad 15 let až 500 Kč na léčbu obezity

• těhotným ženám až 2 000 Kč na léčbu závislosti na tabáku

• všem klientům až 1 000 Kč na léčbu závislosti na tabáku

• všem klientům až 500 Kč na očkování 

•  dívkám od 13 do 18 let 500 Kč na každou ze tří dávek očkovací látky 

proti karcinomu děložního hrdla

• oceněným dárcům krve až 1 000 Kč na lázně a rehabilitaci

• dárcům kostní dřeně až 2 000 Kč na lázně a rehabilitaci

Bližší informace získáte na kterémkoli přepážkovém pracovišti VZP nebo e-mailové adrese 
info@vzp.cz.

VZPmodra2 COLOR 93x139 TISK.indd 1 17.4.2008 14:05:56

P
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1
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www.czstavhold.cz CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Informační kancelář: 

Konzultační hodiny:  

Kontakt: Lucie Štichová, DiS., 

Jihlava – Hruškové Dvory III
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UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK 
INZERCE DO KVĚTNOVÉHO 

VYDÁNÍ JE 16. 5. 2008.

Inzertní manažer:
Klára Černíková, tel.: 777 789 600
e-mail: cernikova@ceskydomov.cz



www.tsbohemia.czT.S.Bohemia a.s.
R.Havelky 4860/4, Jihlava   Tel.: 585 157 494  jihlava@tsbohemia.cz

BARBONE TOMAHAWK
19.448 Kč VČ. DPH 23.143

BARBONE STRIKE
16.876 Kč VČ. DPH 20.082

HERNÍ SESTAVY A NOTEBOOKY! 
PROVĚŘENÉ PŘEDNÍM ČESKÝM

HERNÍM KLANEM nEophyte!

Herní notebook pro náročné hráče! Chcete být 
mobilní a přitom se neochudit o hry na cestách? 

Chipset: Intel 965PM, Procesor: INTEL Core 2 Duo T7500, 2.2Ghz, Merom,
paměti: 2048 MB 667 Mhz, grafická karta: NVIDIA GeForce  8600M GT 512MB,
pevný disk: 160GB 2,5’’ SATA 5400RPM 8MB, LCD: 15,4 Wide, DVD RW, čtečka 
paměťových karet, Fire-Wire, S-Video, VGA out, 4x USB2.0 , WiFi, Bluetooth
Objednávací kód: 1177702 
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www.smartpujcka.cz

777 760 960

na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu

měsíční splátky

Hledáme nové 

obchodní zástupce.

k03_93x83_cmyk.indd 1 19.3.2008 9:25:16 PROGRAM POMOCI 

Volejte ve dne či  v  noci linku 841 133 134 .  
Najít  si  práci pomůžeme i  vám.

VYUŽIJTE PŘI PRACOVNÍM 
ZAŘAZENÍ

Hledáte ji už dlouho?
Hledáte ji už dlouho?Hledáte práci?

Hledáte práci?
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MĚSÍČNÍK KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ 
V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ!!!
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Jihlava hostí fotbalové 
finále McDonald’s Cupu
Jihlava (hel) • Letošní celostátní 
finále McDonald’s Cupu ve star-
ší kategorii bude na stadionu FC 
Vysočina v Jihlavě 9. a 10. červ-

na. Turnaj doplní doprovodný 
program a zaštítí jej i trenér čes-
ké reprezentace do 21 let Vítěz-
slav Lavička.

ROZHOVOR

„Myslím, že není tak zle, jak 
mnohdy slýcháme. A taky asi jak 
kde. Lidem obecně není lhostejný 
jejich osud a prožívání a sdružo-
vat se je přirozená potřeba. Pokud 
má podmínky k uplatnění, rozví-
jí se tento způsob prožívání sku-
tečnosti sám. Dočista a do nepro-
gnozovatelných, a proto centrálně 
neuchopitelných forem. Občanská 
společnost je něco tak bohatého, 
že jakýkoli pokus o šablonu se mí-
jí s efektem. Pokud jsme vyzváni 
k rozlišení prvků občanské spo-
lečnosti, nejčastěji jsou sem zařa-
zováni ochotníci a folklór vůbec, 
hasiči, myslivci, rybáři, zahrád-
káři a ostatní formalizované spol-
ky, jistě zjevně patřičné, leč to ne-
ní zdaleka všechno.“
Myslíte jiné organizační for-

my?
„Míním, že tak, podle jednoho 

citátu – jako talent zraje v osamě-
lém tichu, ale charakter jen v bou-
řích světa, pak i občanská společ-

nost povstává ze zdánlivé letargie, 
vždy když o něco skutečně jde. 
Ona je totiž opravdu interaktivní 
a docela charakterní. Soudím, že 
pak nehraje ani roli, zda je kdo or-
ganizovaný důchodce, fotbalista 
nebo člen té nebo oné církve, ne-
bo dokonce politické strany se sta-
novami uloženými kdesi v Praze. 
V Dukovanech loni zjara vyvolal 
investor besedu o záměru posta-
vit zde 39 větrných elektráren. Na 
akci přišlo na 50 občanů – mimo-
řádně mnoho ve srovnání s účast-
ní na jiných jednáních. A bez roz-
dílu zájmů, politického směřování 
nebo vyznání víry – ohodnotili li-
dé tu myšlenku za obludnou a jak 
odborně byli připravení, jak doká-
zali formulovat otázky na tělo, ra-
dost být u toho. Druhý den zce-
la spontánně vznikl petiční výbor 
a další a další dobrovolníci obchá-
zeli našich 750 občanů, hlásili se 
autoři článků, přicházely nápady 
koho oslovovat a s kým dál jed-

nat. Petice i následná anketa v ob-
ci drtivě záměr investora odmítla. 
A nejen v Dukovanech, ale v nej-
různějších částech kraje krkolom-
né řešení – větrníky za každou ce-
nu a nikdy jinak vyvolalo maso-
vý odpor. Vzpomeňte na sdružení 
Podjavořicko, Polesí, Calendula, 
krajské ornitology a mnoho a ješ-
tě více než mnoho dalších.“
Dá se tedy říci, že čím je pro-

blém bližší, tím jsou lidé aktiv-
nější. Mohlo by se to uplatnit 
i při hodnocení krajského za-
stupitelstva?
„Jen částečně. Připadá mi, že to, 

zda opravdu o něco jde, se dob-
ře pozná tam, kde se věc občan-
ské společnosti bezprostředně do-
týká – to je nejsilněji v ulici, ob-
ci, méně pak v kraji a podivuhod-
ně necitlivě, odtažitě až apaticky 
v centru. A dole je také nejsilnější 
odpovědnost toho, kdo rozhodu-
je. Čím dál, tím je to zkrátka dál. 
Jak jinak si vysvětlovat, když kraj-
ské zastupitelstvo rozhoduje v ně-
kterých věcech výhradně politicky 
než, že zastupitelé zaujímají sta-
novisko podle svrchovaného ná-
zoru své strany, aniž by na ně mě-
ly vliv argumenty, co jsou dány při 
jednání?
Jistě, neplatí to absolutně, by-

ly oblasti, kdy se politický profil 
krajského orgánu opakovaně pro-
lnul, například při projednání per-
spektiv rozvoje energetiky, ale by-
la a jsou jednání, kdy věcné závěry 

nejsou vyslyšeny, jako se stalo při 
transformaci nemocnic. I když po 
roce její zastánci sami svoje kroky 
přehodnotili, bohužel náklady už 
jsou v nenávratnu.Ta odtažitost od 
prožívání občanů pak způsobuje, 
že jen kroutí hlavou, co to na ně ti 
páni zase vymysleli? To je přede-
vším ona škodná rozvoje občan-
ské společnosti, zájmu o veřejné 
věci, tlumič obecné občanské ak-
tivity. Pokud na vás někdo očivid-
ně kašle nebo přezírá vaše potřeby 
a postoje a dělá si bez ohledů co 
se mu hodí, pak ulpíte v chovatel-
ském klubu, jdete na houby nebo 
do hospody, protože to nemá ce-
nu být za kašpara a se svojí prav-
dou leda pro smích těm, co je nic 
nenadchne a nezaujme.“
To je hodně skeptické, ne?
„Nu, ne tak docela. Druhé voleb-

ní období jsem členem kontrolní-
ho výboru zastupitelstva a rozdíly 
zde vidím. Možná je to ve věcnosti 
konkrétních řešení, možná v tom, 
že ve výboru jsou i nezastupite-
lé, delegovaní sice politicky, ale 
už tak bezprostředně neuchopo-
vaní stranou, co je doporučovala. 
Cítím, že ve výborech a komisích 
je víc prostoru, že nejsou věci ka-
tegoricky dopředu dávány, že se-
kretariáty neomezují aktivitu čle-
nů těchto orgánů rady a zastupi-
telstva. A ono se to vyplácí, proto-
že se jejich členové pak nebojí mít 
nápady a řešení, co výsledky celé-
ho kraje mohou jen obohatit.“

Oulehla: Když o něco jde, lidé se ozvou
Drahoslav Oulehla je už druhé volební 
období členem krajského zastupitelstva 
za KSČM. Pochází z Dukovan a říká, 
že podle matrik jsou Oulehlovi 
v Dukovanech už od poloviny 18. století. 

Ptali jsme se, zda je společenský a občanský život na 
venkově v takovém úpadku, jak se někdy říká – už 
proto, že Dukovanští se dnes velmi aktivně potýkají 
se zamýšleným obřím větrným parkem v obci.

Jeníkov opět plný běžců

Jeníkov • O velikonočním neděl-
ním dopoledni se již pravidelně 
stává Golčův Jeníkov na několik 
hodin významným centrem spor-
tovního dění Vysočiny. Konají se 
zde dva silniční běhy, jeden pro 
profesionály a druhý pro nejširší 
veřejnost bez ohledu na věk. Ná-
pad uspořádat v Golčově Jeníko-
vě silniční vytrvalecký závod se 
zrodil v roce 1984. A protože v té 
době město doslova žilo světový-
mi úspěchy své slavné rodačky, 

bylo jasné, že závod musí být za-
štítěn jejím jménem.
Letos se Běh městem Jarmi-

ly Kratochvílové konal už po-
čtyřiadvacáté. Závod odstartova-
la i olympijská vítězka Dana Zá-
topková. Vítězem hlavní kate-
gorie se stal Jakub Burghardt ze 
slovenského Bardejova. Na sním-
ku hejtman Vysočiny Miloš Vy-
strčil a starosta Golčova Jeníkova 
Pavel Kopecký. Foto: archiv po-
řadatele

Program finále McDonald’s Cupu
pondělí 9. červen: 14.30 slavnostní nástup, 15.00–18.00 utkání v zá-
kladních skupinách, úterý 10. červen: 9.30–12.00 utkání v základních sku-
pinách, 11.00 slavnostní nástup semifinalistů, 11.10–11.20 vystoupení 
Rock and Roll club Elvis Jihlava, 11.30–12.30 semifinálové zápasy a další 
utkání o umístění, 12.40–13.30 exhibiční zápas Týmu McDonald´s a Týmu 
osobností, 13.30–14.00 vyhlášení vítěze doprovodné soutěže jihlavských 
škol, 14.00 finálový zápas, zápas o 3. místo a utkání o 5.–8. místo, 14.40–
14.50 vystoupení Rock and Roll club Elvis Jihlava, 15.00–15.30 slavnostní 
vyhlášení výsledků, ocenění vítězů a zakončení turnaje

INZERCEŽivnostníci se naučili 
více používat internet

Projekt s názvem Malý pod-
nik v digitální ekonomice a in-
formační společnosti na Vyso-
čině absolvovalo 16 podnikate-
lů. Naučili se kromě základní 
práce s internetem například ta-
ké on-line obchodování, interne-
tový marketing a elektronickou 
komunikaci s úřady. Hlavním cí-
lem projektu Agentury pro ev-
ropské projekty a management 
EPMA ale bylo vytvořit metodi-
ku podobného vzdělávání, která 
je dnes k dispozici pro všechny, 

kteří by takové vzdělávání chtěli 
podnikatelům nabízet. „Vysoči-
na je v oblasti informačních tech-
nologií ze všech českých regio-
nů nejdál. K dispozici jsou velmi 
kvalitní sítě a technologické vy-
bavení a malé podniky dnes brzdí 
jen neznalost takových možností. 
Podobné, přímo na míru šité, pro-
gramy jim mohou velmi pomo-
ci,“ řekl předseda předsednictva 
agentury EPMA a krajský radní 
pro informatiku Jaroslav Hulák 
(KDU-ČSL).

Jihlava/Třebíč (kid) • Řada živnostníků z Jihlavy 
a Třebíče se díky právě dokončenému kurzu naučila 
ve své práci používat moderní informační technologie.

Střelci z Černovic přivezli 
cennou stříbrnou medaili
Černovice (hel) • Střelci z malé-
ho klubu z Vysočiny – SSK Čer-
novice uspěli na mistrovství Čes-
ké republiky mládeže ve střel-
bě ze vzduchové pušky. Jedná se 
o největší a nejprestižnější vzdu-
chovkový závod mládeže v roce. 
Mladí střelci přivezli stříbrnou 
medaili, kterou vybojoval v jed-
notlivcích Petr Nymburský výko-
nem 299 bodů. Některým dalším 
chybělo pověstné štěstí – jeden 
bod a skončili kousek pod stup-
ni vítězů. Jako například Tereza 
Strnadová, která dvakrát o vlá-

sek minula desítku. Černovic-
ké nejlepší družstvo mělo stej-
ný počet bodů s bronzovým tý-
mem, ale jen dvě horší desítky, 
které nebyly středové, jej posu-
nuly pod bednu na místo čtvrté. 
Pro zajímavost – vítězné družstvo 
vyrovnalo český rekord 896 bodů 
a Černovickým k němu chybě-
ly pouze tři body. Taková je tedy 
konkurence. V jednotlivcích je to 
podobné. Kdo nestřelí plný počet 
bodů, nemůže pomýšlet na zlato 
a s jednou chybou se nemusí do-
stat ani mezi nejlepší trojlístek.

Kopec v Náměšti prověří 
motory silných automobilů
Náměšť nad Oslavou (hel) • Už 
27. ročník závodů současných 
a historických automobilů do vr-
chu, letos pod názvem Zámecký 
vrch, MANN – FILTER 2008, pro-
běhne od 2. do 4. května v Náměš-
ti nad Oslavou. Málokterý sportov-
ní podnik má takovou tradici, letos 
je opět tento závod pořádán jako 

součást mezinárodního mistrov-
ství ČR. K vidění budou špičkové 
světové značky automobilů s nej-
různějším datem narození. Pohled 
na ně jistě potěší každého fanouš-
ka, jemuž učarovala vůně benzínu 
a burácení motorů. Navíc na atrak-
tivní trati v zatáčkách stoupání ko-
lem náměšťského zámku.

�



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 18. května. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny. 
Můžete využít i emailovou ad-
resu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: V po-
lovině 19. století bylo východní 
křídlo pacovského zámku využito 
pro účely místní školy a rovněž 
jako byt pro učitele.
Výherci z minulého čísla L. Uh-
rová, Třebíč, J. Zimmermann, Hav-
líčkův Brod a Š. Čermáková, Praha 
9 získali psací soupravu, přívěsek 
ke klíčům a speciální magnetic-
kou záložku do knihy.

V Pacově se 
narodil český 

(tajenka), jehož 
muzeum můžete 

navštívit.

Autor:
K.Lear Naplňovat

Zakladatel
pražského
železářství

Mužské
jméno

Zásobníky 
s barvami do 

tiskáren

Provésti
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Z toho 
důvodu
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číslo)

Severský
pták Předložka

Stáří

2. díl 
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Obyvatel
Arábie

Týkající 
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Chemický
prvek

Druh
papouška

Nápravy Součást
motoru Pobídka

Kolejnice 
(zastarale)

Aromatická
bylina

Ábelův
vrah

Heyerda-
hlovo

plavidlo

Ruská
polévka Předložka Nervový

záškub
SPZ

Olomouce

Zkr. bývalé
Čs. televize Pořádek SPZ Rokycan Druh stylu

hudby

Stáj pro ovce
Lump Tahat 

z pochvy

SPZ Kolína Předložka

1. díl 
tajenky Pomůcky:

aloi, amara,
anta, šči,

Rott, tonery
Prodlou-

žená boční 
zeď

Slezská řeka Ženské
jméno
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�1. květen
Zahájení cyklistické sezóny na 
trati Přes tři vrchy Vysočiny, náměs-
tí, Horní Cerekev, 10:00
Sportovní odpoledne a III. roč-
ník Jemnické palačinkiády, do-
pravní hřiště, Jemnice, 14.00

�5. květen
Radůza, Klub Čechovka, Havlíčkův 
Brod, 20.00

�8. květen
Hospoda na mýtince, Divadlo 
Járy Cimrmana, KD, Velká Bíteš, 
19.00

�10. květen
Pavol Habera a Team, zimní sta-
dion, Jihlava, 19.00
Hudební slavnosti 2008, Hradiš-
ťan a Jiří Pavlica, děti z MŠ Přiby-
slav, KD, Přibyslav, 18.00

�16. květen
Muzejní noc na zámku v Kameni-
ci nad Lipou

�17. květen
Slavnosti žirovnického jedno-
rožce, zámek, Žirovnice

�22. květen
Ivan Klíma – autorské čtení, ka-
várna U Notáře, Havlíčkův Brod, 
17.30
Hudební slavnosti 2008, Spiritu-
ál kvintet a ZŠ Jaroměřice nad Ro-
kytnou, zámek, Jaroměřice nad Ro-
kytnou, 19.00

�26. květen
NEPROPADEJTE PANICE! Doug-
las Adams: Stopařův průvodce po 
Galaxii, scénické čtení, kavárna 
U Notáře, Havlíčkův Brod, 19:00

Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod, plán 
výstav na rok 2008:

MÁSHAUS

�8. duben – 26. červen
Německý Brod 1918–1938, do-
provodné přednášky: T. G. Masa-
ryk a K. H. Borovský, Václav Klo-
fáč a brodské osobnosti v politice 
první republiky, Móda první repub-
liky, Kulturní avantgarda, Průmysl 
a technika 1918–1938 

�6. červen
Muzejní noc, Divadlo, hudba, lite-
ratura, historický kvíz, strašidla

�8. červenec – 24. září
Núbie v dobách faraonů, dopro-
vodné přednášky v září: Mgr. Pa-
vel Onderka Náprstkovo mu-
zeum – Núbie za vlády faraonů, 
prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. – 
Výzkumy Českého egyptologického 
ústavu FF UK v Egyptě, prof. MU-
Dr. et PhDr. Eugen Strouhal, DrSc. – 
Československé expedice v Núbii

�29. září – 1. říjen
Výstava hub, poradna Mykologic-
kého spolku Havlíčkův Brod

�13. září 2008
Dny Evropského kultur. Dědictví

�9. říjen – 9. listopad
Brambory – skrytý poklad

�18. listopad 2008 – 11. le-
    den 2009 
Hrdinové z večerníčků a pohá-
dek, výstava loutek a kreslených 
pohádkových postav, doprovodné 
přednášky: Jak se rodí večerníčky? 
Divadelní představení

MALÝ SÁL BRIXEN

�8. červenec
Hrobka krále Tutanchamona 

�19. srpen – 21. září
Keramika – Ústav sociální péče 
Zboží

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Myslivecká sláva 
ovládne Třebíč

Třebíč (huk) • Řád svatého Hu-
berta a Českomoravská myslivec-
ká jednota Třebíč pořádají sedmý 
ročník Mysliveckých slavností 
Vysočiny a zároveň druhý ročník 
Mysliveckých slavností Horácka. 
Už 10. května od 10.00 v Třebí-
či je na programu troubená mše 
a vernisáž výstavy krajináře Vác-
lava Nasvětila. V areálu bažantni-
ce začíná v 11.00 hlavní program 
s ukázkami myslivosti, kynolo-
gie, sokolnictví, střelectví, soutě-
žemi pro děti. Atraktivní podíva-
nou nabízí například imitátor hla-
sů zvěře, troubení a další.

Bojové sporty 
oživí stadion
Moravské Budějovice (huk) • 
Oddíl Viet Vo Dao z Moravských 
Budějovic pořádá už šestý roč-
ník přehlídky bojových umění 
Budoshow. Lidé budou moci už 
10. května v 19.00 na hokejovém 
stadionu v Moravských Budějo-
vicích vidět ukázky stylů Capo-
reira, Viet Vo Dao, Taekwondo, 
Musado, Sambo, Aikido a celé 
řady dalších.

Neziskovky 
založí organizaci
Vysočina (kid) • Neziskové orga-
nizace z našeho kraje založí vlast-
ní společnou organizaci. Ta by mě-
la spolky zastupovat při jednání 
s krajem a zapojovat se například 
i do různých projektů. „Například 
projektu Zdravý kraj,“ vysvětli-
la náměstkyně hejtmana pro regi-
onální rozvoj Marie Černá (SNK 
ED). Organizaci založí spolky na 
své konferenci 29. května. Kromě 
toho zde budou jednat také o nej-
novějších postupech, jak získat pe-
níze z veřejných rozpočtů.

Velká Bíteš 
slaví 600 let
Velká Bíteš (kid) • Městská práva 
má Velká Bíteš už 600 let. Oslavy 
výročí trvají letos celý rok, jejich 
součástí bylo i dubnové odhalení 
pamětní desky ve vestibulu radni-
ce za přítomnosti hejtmana Vyso-
činy Miloše Vystrčila (ODS). Au-
torem kamenné desky je kameník 
Josef Hrubý.

Konference 
neziskových organizací:

29. května 2008, 9 hodin
budova B sídla kraje 

v Jihlavě 
(Žižkova ulice 57)

www.kous.cz

Fyzikáři viděli evropský urychlovač

Cílem cesty bylo seznámit stře-
doškolské pedagogy se součas-
nou částicovou fyzikou, přispět 
k integraci českých učitelů do 
mezinárodního prostředí a umož-
nit navázání kontaktů s našimi 
i zahraničními vědeckými pra-
covníky. Kraj Vysočina podpořil 
vzdělávací pobyt pedagogů část-
kou 380.000 korun.
Během studijního pobytu ab-

solvovali učitelé řadu odborných 
přednášek v češtině i angličtině 

a prohlédli si některá specializo-
vaná pracoviště CERN. Měli ta-
ké možnost navštívit unikátní 27 
kilometrů dlouhý okruh urychlo-
vače LHC, který je umístěn 100 
metrů pod zemským povrchem. 
V urychlovači LHC budou po 
jeho spuštění dosahovat částice 
enormních energií, které ještě ne-
byly nikdy člověkem dosaženy. 
Vědci doufají, že částice s těmi-
to extrémními energiemi dají od-
povědi na otázky týkající se slo-

žení hmoty a stavu vesmíru velmi 
krátce po velkém třesku. 

Účastníci semináře nyní připra-
vují metodické přednášky ne-
jen pro své kolegy a studenty, ale 
i pro laickou veřejnost. Pedagogo-
vé si ze své studijní cesty přivez-
li nejen mnoho užitečných a oje-
dinělých poznatků, ale také cen-
né kontakty na vědecká pracoviš-
tě v CERNu i v České republice.
„Návštěva mezinárodní vědec-

ké instituce jako je CERN nám 
umožnila udělat si lepší před-
stavu o tom, jak se dělá věda 
dnes. Velké mezinárodní skupi-
ny pracují na odhalování tajem-
ství hmoty a vzniku vesmíru. Do-
zvěděli jsme se o posledních po-
znatcích fyziky a také si procvi-
čili angličtinu. Prostředí v CERN 
na nás silně zapůsobilo a urči-
tě alespoň zlomek nadšení, které 
je v CERN cítit na každém kro-
ku, přeneseme na své žáky,“ po-
psala své zážitky ze studijní ces-
ty fyzikářka žďárského gymnázia 
Eva Nováková.

Vysočina, Švýcarsko (en, kid) • Český učitelský 
týden v CERN – tak se jmenovala studijní cesta 
do evropské laboratoře pro částicovou fyziku na 
pomezí Švýcarska a Francie, kterou absolvovalo 
44 středoškolských učitelů fyziky z celé České 
republiky, z toho 30 učitelů z Vysočiny.

Co je CERN:
Mezinárodní evropská vědecká instituce, nejrozsáhlejší výzkumné cen-
trum fyziky částic na světě. Za den zrodu organizace CERN lze považo-
vat 29. září 1954, kdy zástupci dvanácti zakládajících členských států ra-
tifikovali Zakládací listinu. Od doby svého vzniku se tato laboratoř, kte-
rá byla prvním takovým evropským společným projektem, stala příkla-
dem úspěšné mezinárodní spolupráce. Z původních 12 signatářů dohody 
o založení CERN vzrostl počet členských zemí postupně na 20. Sedm dal-
ších zemí (mezi nimi Indie, Japonsko, Rusko a USA) má statut pozorova-
tele a spolupracovníky CERN jsou špičkoví odborníci z mnoha dalších ze-
mí světa. 
Jednou z členských zemí je v současnosti i Česká republika. Do CERN 
vstupovala vlastně nadvakrát – nejprve v roce 1992 jako součást tehdej-
ší ČSFR, potom, o rok později, již jako samostatná země. Laboratoř CERN 
leží na francouzsko-švýcarské hranici západně od Ženevy na úpatí pohoří 
Jura. Se zařízeními dostupnými v CERN pracuje okolo 6500 vědců, což je 
polovina všech fyziků zabývajících se částicemi na světě. Vědci reprezen-
tují na 500 univerzit či jiných odborných pracovišť z více než 80 zemí.

Účastníci semináře v přednáškovém sále v areálu CERNu. Foto: Jiří Bernard

BRAMBORY – SKRYTÝ POKLAD

Brambory jsou čtvrtou ve světě nejrozšířenější 
zemědělskou plodinou. Rok 2008 byl OSN vyhlá-
šen Mezinárodním rokem brambor.
Brambory, zdravá, dietní potravina 21. století, 
mají dlouholetou tradici i u nás. Právě před sto 
lety (1908) si jejich pěstitelé založili svoji první 
organizaci, která měla až do začátku druhé svě-
tové války mimořádnou úlohu v rozvoji česko-
slovenského zemědělství. Pokračovatel tradice, 
Ústřední bramborářský svaz ČR (ÚBS ČR), v rám-
ci aktivit ke stému výročí založení první brambo-
rářské organizace v českých zemích a Meziná-
rodnímu roku brambor vyhlašuje soutěž nazva-
nou Brambory – skrytý poklad.
Jejími účastníky mohou být všichni iniciativní 
autoři jak z redakcí periodik, tak i volní noviná-
ři nebo spolupracovníci médií, kteří tvůrčím způ-
sobem uchopí vztahová témata (od sázení přes 
vzcházení, sklizeň, skladování či zpracování ne-

bo užití brambor a výrobků z nich) a prostřed-
nictvím jimi publikovaných materiálů se v inter-
view, reportáži a dalších publicistických tvarech 
(textem, slovem či obrazem), soutěže zúčast-
ní. Soutěž je také vyhlašovaná s cílem ohod-
notit nápadité, podnětné a neotřelé materiá-
ly z kategorií:
• tištěná média (deníky, časopisy)
• média elektronická (internet, rozhlas, televize)
• fotopráce (foto, nebo fotoseriál)
Každý tvůrce může soutěž obeslat maximálně 
pěti autorskými, veřejně publikovanými příspěv-
ky. Podmínkou jejich přijetí k hodnocení odbor-
nou porotou je předložení výtisku periodika, či 
audio nebo videozáznamu, spolu s aktuálními 
kontakty a vyjádřením autora, zda souhlasí či ne 
s dalším využitím svých příspěvků vyhlašovate-
lem soutěže. U fotoprací je vyžadován i souhlas 
s vystavením prací. 

Soutěžní materiály budou shromažďovány 
na poštovní adrese: Ústřední bramborářský 
svaz ČR, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíč-
kův Brod.
V zájmu anonymity hodnocení soutěžních mate-
riálů bude každá doručená práce označena kó-
dem a pod touto značkou předána k posouze-
ní odborné porotě (MZe ČR, ÚBS ČR, VÚB, SNČR 
a SUŠ grafická Ji.). Registrační kód bude soutě-
žícímu oznámen.
Uzávěrka soutěže je 5. září 2008.
Ceny (1. – 5000 Kč, 2. – 3000 Kč, 3. – 2000 Kč 
v každé kategorii) úspěšní autoři dostanou při 
18. bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě. 
O svém umístění budou účastníci soutěže včas 
písemně informováni.

Jan Kliment, RSSN Vysočina
Ing. František Novák, CSc., předseda ÚBS ČR

�7. květen
Majáles 2008, velkolepý průvod 
s královským vedením, Dechový 
orchestr mladých ZUŠ Gustava 
Mahlera v Humpolci, mažoretky, 
profesionální i amatérské kape-
ly, taneční skupiny, recesistické 
sportovní klání studentů, Horní 
náměstí, Humpolec, 9.00



www.kr-vysocina.cz

Do ankety bylo nominováno 
celkem 38 sportovců a 28 kolek-
tivů. Rozhodujícími kritérii byly 
sportovní úspěchy krajských re-
prezentantů na mistrovstvích re-
publiky, Evropy a světa i na dal-

ších významných mezinárodních 
soutěžích. 
Nejlepším sportovcem se stala 

logicky Martina Sáblíková, kte-
rá tohoto ocenění dosáhla za rok 
2007 i v rámci celé České repub-

liky. V roce 2007 excelovala v zá-
vodě Světového poháru v Salt La-
ke City na trati dlouhé 3000 met-
rů a světový rekord pokořila i na 
deset kilometrů. Jako první žena 
se dostala pod magickou hrani-

ci 14 minut. Začátkem roku 2007 
si připsala i titul mistryně Evro-
py ve víceboji. Cenu za Martinu, 
která je na soustředění v zahrani-
čí, přebírala maminka.
„Martina si titul nejlepšího spor-

tovce našeho kraje zasloužila. 
Jsme na její úspěchy hrdí a kaž-
dou její sportovní účast sleduje-
me s náležitou vážností a s oče-
káváním. Martina je vynikající 
sportovec i člověk. Gratuluji i je-
jím rodičům,“ uvedl po slavnost-
ním ceremoniálu hejtman Vyso-
činy Miloš Vystrčil (ODS).

Nejlepším sportovcem se zdra-
votním handicapem je pro rok 
2007 atletka Michaela Charvá-
tová z Velkého Meziříčí, která je 
kromě jiného držitelkou zlata ve 
vrhu koulí na mistrovství evrop-
ských zemí v atletice v Brně a na 
mistrovství ČR v atletice, dále se 
jí daří v curlingu a závěsném ku-
želníku.
Trenérem roku 2007 se stal tre-

nér nejlepšího sportovního ko-
lektivu – Petr Lacek – Klub 
taekwondo WTF Humpolec. 
Pod jeho vedením si klub vy-

bojoval první medaili na mis-
trovství Evropy v Ázerbájdžá-
nu, vyhrál nejvyšší českou ná-
rodní taekwondo ligu a klubové 
jméno zdobí i řada titulů ze za-
hraničí.
Nejlepším sportovcem do 15 

let se stal z 27 nominovaných at-
let Spartaku Třebíč a čtyřnásobný 
mistr ČR žactva (60 metrů hala, 
60 metrů, 150 metrů a dálka na 
dráze) trojnásobný vítěz olympi-
ády dětí a mládeže, kapitán žá-
kovské reprezentace ČR Václav 
Bohutínský.

��� ���
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MĚSÍČNÍK ZDARMA DO 
VAŠICH SCHRÁNEK
NÁKLAD 215.000 VÝTISKŮ

Šéfredaktor: Petros Martakidis
tel.: 775 944 229,
e-mail: petros.martakidis@email.cz

Inzerci vám zprostředkuje:
Klára Černíková
tel.: 777 789 600, e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz

Adresa redakce: Netín 36, 594 44 Radostín nad Oslavou.
Internet: www.kr-vysocina.cz. DTP: Tomáš Coufal.

Distribuci zajišťuje Česká pošta. Případné nedostatky v distribuci re-
klamujte u svého poštovního doručovatele a oznamte SMS zprávou na 
tel. č. 775 944 229.

Registrováno pod číslem MK ČR E 14751. Vytištěno na recyklovaném 
papíru, běleném bez použití chlóru. Příští číslo vychází 26. 5. 2008.

Sportovcem Vysočiny je Sáblíková
Vysočina (hel, jis) • Nejlepším sportovcem Vysočiny pro rok 2007 se stala opět 
rychlobruslařka Martina Sáblíková. V kategorii mládež do 15 let vybrala porota 
atleta Václava Bohutínského, nejlepším sportovcem seniorem pro rok 2007 je 
kvadriatlonista Petr Mejzlík, nejlepším sportovcem se zdravotním handicapem 
je atletka Michaela Charvátová a dvojité vítězství za kategorii kolektiv a trenér 
roku si vybojoval Klub taekwondo WTF Humpolec a Petr Lacek.

Za Martinu Sáblíkovou přebírala cenu z rukou Jarmily Kratochvílové ma-
minka Eva. 

Úspěšný Klub taekwondo VTF z Humpolce.

Své fanynky měl v publiku i moderátor Vlasta Korec.

V jednu chvíli bylo na jevišti pěkně husto.

SPORTOVEC VYSOČINY 2007
jednotlivec Martina Sáblíková rychlobruslení 

(KRS Svratka)

kolektiv Klub taekwondo
taekwondo 
(Klub taekwondo WTF 
Humpolec)

senior Petr Mejzlík kvadriatlon 
(Spartak Třebíč)

trenér Petr Lacek
taekwondo 
(Klub taekwondo WTF 
Humpolec)

do 15 let Václav Bohutínský atletika (Spartak Třebíč)

zdravotně 
postižení Michaela Charvátová atletika (Handicap Sport 

Club V. Meziříčí)

ČTENÁŘSKÁ ANKETA
jednotlivec Lucia Motlová karate (Moderní sportov-

ní karate Chotěboř)

kolektiv Klub taekwondo
taekwondo 
(Klub taekwondo WTF 
Humpolec)

  
  

  

     

     
     
     

 

     
  

 

     
     
     

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

INZERCE

Třebíčský mladý atlet Václav Bohutínský s krajským radním Miroslavem 
Houškou.
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Hospodaření Populárně

Před nedávnem kraj dokončil porovnání českých regionů mezi sebou 
za období 2000–2006 z hlediska jejich výkonu v různých oblastech 
a také z hlediska toho, jak se tyto oblasti rychle vyvíjí. Analytici srov-
návali například příjem domácností, investice, které v budoucnu přine-
sou lidem práci, nezaměstnanost, počet vysokoškoláků a také délku 
života obyvatel nebo čistotu ovzduší. Všechny údaje jsou pod názvem 
Dynamická komparace krajů k vidění na 
webových stránkách analytika.kr-vysoci-
na.cz. Je tam ke stažení také celkový hod-
notící graf, který shrnuje celkové postave-
ní Vysočiny mezi českými kraji z hlediska 
výkonu a rozvoje. Vyplývá z něj, že se náš 
kraj rozvíjí ze všech nejrychleji.

Co o našem kraji možná nevíte:

Rozpočty samospráv Vysočiny
O samosprávách, tedy 

územích a oblastech, 
které spravují volení zá-

stupci občanů, se dá v případě 
kraje mluvit ve dvou případech. 
Kraji samotném a obcích. Ob-
ce i kraje spravují zastupitelstva 
a je pro ně typické, že spolu vel-
mi úzce spolu-
pracují. Roz-
voj Vysočiny 
je závislý na 
rozvoji měst 
a obcí a nao-
pak. 
Náš kraj bude letos hospodařit 

s více než 7,5 miliard korun. 
Největší část, více než polovi-

nu rozpočtu, představuje škol-
ství, přesněji platy učitelů. To 
jsou přitom peníze, které ško-
lám přiděluje stát a přes krajské 
účty jen přetečou. 
Bezmála půldruhé miliardy ko-

run kraj věnuje do dopravy. Opět 
je ale třeba počítat – půl miliar-
dy spolknou příspěvky autobu-
sovým dopravcům a Českým 
drahám na takzvanou základ-
ní dopravní obslužnost. Zbylou 

miliardu kraj použije většinou 
na opravy a investice do své sil-
niční sítě, tedy do silnic II. a III. 
tříd. K tomu je ale třeba ještě 
připočítat evropskou dotaci, kte-
rou se kraji podařilo získat. Po-
drobněji se o rozsáhlé opravě 
silnic a o tom, jak bude finan-

covaná, píše 
v kapitole Do-
prava.
Půl miliar-

dy korun letos 
bude stát zdra-
votnictví – pět 

krajských nemocnic a záchranná 
služba. Protože kraj získá evrop-
skou dotaci, může si dovolit za-
hájit v nemocnicích velké opra-
vy. K penězům ze svého rozpoč-
tu přidá i ty evropské a lidé tak 
budou moci už od letoška vidět, 
jak se v pěti krajských nemoc-
nicích opravují pavilóny i staví 
nové za 1,2 miliardy korun. 
Populární Fond Vysočiny, ze 

kterého kraj formou grantů fi-
nancuje rozvoj území, letos zís-
kal finanční injekci přes 67 mi-
lionů korun.

Pozn.: Jedná se o údaje konsolidované na úrovni vykazující jednotky

Pozn.: Jedná se o údaje konsolidované na úrovni vykazující jednotky

Osmičkový rok je ve své 
čtvrtině a v našem kra-
ji se s koncem zimy za-

čaly rozbíhat některé velké akce. 
Mám na mysli ty, které financu-
je kraj. 
Stavbám silnic, velkým opravám 

a novostavbám pavilónů nemoc-
nic, novým domovům důchodců, 
prostě všemu, o čem se dočtete 
na dalších stránkách, předcháze-
lo několik kroků. Prvním z nich 
je schválení krajského rozpočtu, 
pak také rozpočet státní či další 
záměry, plány a strategie. 
Takové akce se uskutečňují vždy 

na základě uzavřených obchod-
ních vztahů mezi objednatelem 

(krajem) a zhotovitelem. Smluvní 
vztah je pak jednorázový a končí 
předáním díla – zakázky. 
Přístup k podobným věcem 

ale nemusí mít nutně vždy stej-
ný průběh. Existuje způsob, kdy 
nám někdo umí zajistit některou 
z našich povinností celou – jako-
by na klíč a za úhradu. Jedná se 
o způsob, který je v moderním 
světě docela běžný. Může jít na-
příklad o postavení a provozová-
ní budovy, která je pro náš účel 
šitá na míru a my jsme v ní po-
tom v dlouhodobém pronájmu. 
Nebo dokonce převedení některé 
činnosti přímo na soukromý sub-
jekt – určitě si každý vzpomene 
na diskutovaný zahraniční expe-
riment s privátním vězeňstvím. 

Jen je třeba zvážit, zda pozitiva 
takového řešení vyváží anebo do-
konce předčí peníze, které to ře-
šení stojí. 
Takové hodnocení nemusí být 

dáno jen kvalitou. Může se jed-
nat také o rychlost, dotace zven-
čí (typicky z Evropy) a podob-
ně. Jsem přesvědčený o tom, že 
soukromý sektor dokáže kvů-
li prostému konkurenčnímu pro-
středí produkovat zboží a služby 
levněji, než sektor veřejný. Pro 
nás to tedy znamená úsporu. Vi-
dím v partnerství aktivit veřej-
ných a soukromých perspektivu 
a opravdu jsem zvědavý, jak do-
padnou české pilotní projekty, 
které už běží. Zkušenosti z Evro-
py jsou přitom v tomto směru ta-
kové, že podobné partnerství při-
spívá k rychlejšímu rozvoji infra-
struktury a zlepšení služeb obča-
nům.
Hospodaření, o kterém jsou ná-

sledující stránky, není totiž jenom 
o penězích. Hospodařit musíme 

také se svými silami, zna-
lostmi a časem. A já si 

říkám, že dobrý hos-
podář je ten, které-

mu peníze, čas a sí-
ly neubývají k nu-

le, ale naopak 
ten, kdo bohat-
ne, odpočívá 
a sílí. 

Miroslav Houška 
(KDU-ČSL) 

krajský radní 
pro majetek a finance

Pozn.: Ve výdajích v oblasti sociálních věcí je zahrnuta dotace Isprofin ve výši 39,6 mil. Kč

Na jednoho obyvatele 
Vysočiny loni vydal 
krajský rozpočet asi 

16.000 korun
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ŠKOLSTVÍ

Kraj zřizuje (spravuje) 
zejména střední školy 
a některá další školská 

zařízení. Zatímco jejich počet 
mírně klesá, peníze, které na je-
jich správu jsou, naopak rostou. 
Je to tak správně a to z následu-
jícího důvodu. Když kraj střed-
ní školy od státu převzal, bylo 
jich příliš mnoho. Stát totiž vý-
stavbu nových škol štědře doto-
val, bez ohledu na to, zda jsou 
skutečně potřebné, či nikoliv. 
Docházelo tedy k situacím, kdy 
v sousedních městech byly na-
prosto stejné střední školy a ty 
se doslova přetahovaly o žáky. 
V důsledku toho viditelně kle-
sala i kvalita výuku – jednoduše 
řečeno: aby žáky neztratily, by-
ly k jejich studiu velmi shovíva-
vé. Vývoj počtu středních škol 
dnes v podstatě odpovídá vývo-
ji počtu žáků a krajský rozpočet 
si může dovolit dávat na opravy 
a investice ve školách víc peněz. 
Zvláštností kapitoly školství je 
to, že platy učitelů stále kraje 
dostávají formou státní dotace – 
jen vlastně přetečou přes jejich 
účty. Nemohou tak s platy uči-
telů nic dělat – hlavně je nemo-
hou zvýšit tak, jak by si učitelé 
zasloužili.

Kraj zřizuje (spravuje) pět 
nemocnic. Jsou to jeho 
příspěvkové organizace, 

podobně jako třeba školy nebo 
muzea. Jejich hospodaření je ale 
složitější. Převážnou část pří-
jmu nemocnic totiž tvoří platby 
od zdravotních pojišťoven. Te-
dy úhrady za lékařské služby, 
které nemocnice poskytují kli-
entům pojišťoven – pacientům. 
Například soukromá zdravotnic-
ká zařízení umí s těmito úhrada-
mi hospodařit tak, že žádné další 
vnější peníze nepotřebují.
Přesto kraj poskytuje nemocni-

cím velké peníze. Je to proto, že 
nemocnice zdědil po státu v bíd-

ném stavu a snaží se z nich vy-
budovat moderní zařízení s nej-
lepší péčí pro obyvatele Vyso-
činy. 
Letos například začnou v ne-

mocnicích rozsáhlé opravy 
a stavby v celkové hodnotě asi 
1,2 miliardy korun. Tyto peníze 
kraj získal tak, že úspěšně zís-
kal evropskou dotaci, další pení-
ze přidal i ze svého rozpočtu. 
Kromě těchto velkých oprav, 

které by si nemocnice samy ne-
mohly dovolit, přispívá kraj kaž-
dým rokem na menší akce, přes-
to se tyto peníze pohybují v de-
sítkách milionů korun.
Zároveň kraj také pomáhá ne-

mocnicím s nákupem dražších 
přístrojů.

ZDRAVOTNICTVÍ

LETOŠNÍ VELKÉ STAVBY V KRAJSKÝCH NEMOCNICÍCH:
Pelhřimov celková oprava hlavní lůžkové budovy 380 milionů korun

Nové Město na Moravě celková oprava pavilonu interny, stavební propojení 
s dětským pavilonem a gynekologií 355 milionů korun

Třebíč
novostavba pavilonu pro matku a dítě, dostavba pavi-
lonu malých interních oborů, nový vstup do nemocni-
ce, parkoviště

263 milionů korun

Havlíčkův Brod celková oprava pavilonů interny 80 milionů korun

Nemocnice
DOTACE NA INVESTICE (TIS. KČ)

2004 2005 2006 2007

H. Brod 33 596 46 287 27 088 43 253

Jihlava 29 686 35 293 33 252 47 084

Pelhřimov 23 002 31 896 11 989 11 614

Třebíč 24 417 72 257 35 011 42 613

Nové Město 27 990 39 436 38 905 34 234

Celkem 138 691 225 169 146 245 178 798

JAKÉ PŘÍSTROJE LONI PŘIBYLY DO KRAJSKÝCH NEMOCNIC 
(S FINANČNÍM PŘISPĚNÍM KRAJE):

nemocnice přístroj cena (mil. Kč)

Havlíčkův Brod
hybridní gamakamera 20

IP kamerový systém 1,1

Nové Město na Moravě

gamakamera + vylepšení na hybridní kameru 11 + 4

ultrazvuk 3,3 

mamograf 7

Jihlava

IP kamerový systém 1,4

angiografický komplet 12

vybavení pro kardiocentrum 20

ultrazvuk 4,5

Třebíč technologie laboratoří 19,6

VYBRANÉ VÝZNAMNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ VE 
SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2008

organizace účel částka (mil. Kč)

Zdravotnická záchranná služba kra-
je Vysočina Příspěvek na provoz 158,5

Nemocnice zřizované krajem Provoz a investice 300

Dětské centrum Jihlava Příspěvek na provoz 15,5

Dětský domov Kamenice nad Lipou Příspěvek na provoz 10

*** Zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice 
v Jihlavě 4,5

36 milionů. Tolik pacientů by muselo zaplatit třicetikorunový regulační poplatek, aby výsledná částka pokryla 
náklady na letošní velké investice v nemocnicích Vysočiny, které kraj zahájil.
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Kraj od letoška zahajuje roz-
sáhlé opravy a novostav-
by domovů důchodců. Ta-

ké proto se výdaje z krajského roz-
počtu na investice v kapitole soci-
ální věci téměř zdvojnásobily. Do 
15. března kraj také na minister-
stvo práce odeslal žádosti o dota-
ce na stavby ve Velkém Meziříčí, 
Ždírci a Jihlavě. Kromě běžných 
výdajů sem totiž spadá právě začá-
tek velkých stavebních akcí, které 

během několika let prakticky změ-
ní podmínky v domovech pro seni-
ory na Vysočině. Účelem je vytvo-
řit zejména modernější ubytování 
tak, aby senioři měli pokoje s méně 
lůžky, a tím daleko větší soukromí.
Kapacitu lůžek v domovech pro 

seniory na Vysočině navíc posí-
lí ještě dvě zařízení, která nebudu-
je kraj, ale v jednom případě měs-
to a v druhém pak soukromý in-
vestor.

Kraj je zřizovatelem něko-
lika významných kultur-
ních institucí. Spadá pod 

něj Horácké divadlo Jihlava, Mu-
zea Vysočiny v Jihlavě, Třebíči, 
Havlíčkově Brodě a Pelhřimově, 
galerie v Novém Městě na Mo-
ravě, Havlíčkově Brodě a Jihla-
vě a hrad Kámen. Jsou to opět 
krajské příspěvkové organizace 
a to znamená, že dostávají z kraj-
ského rozpočtu příspěvek na svůj 
provoz. Kromě toho krajská kasa 
platí v těchto zařízeních také vel-
ké opravy a další investice. 
Kraj je rovněž významným při-

spěvatelem nejrůznějším insti-
tucím, spolkům a společnostem, 
které v kraji vyvíjí významné 
kulturní aktivity. Jde o velké fes-
tivaly, sportovní klání a společen-
ské akce, které Vysočinu prosla-
vily v rámci Česka i Evropy.

Asi nejvíce budou letos kraj-
ské peníze vidět v kapi-
tole doprava. Kromě běž-

ných rozpočtových peněz totiž kraj 
uspěl u evropských fondů a s prv-
ními jarními teplejšími dny za-
čne pět velkých silničních staveb, 
financovaných právě z Bruselu. 
Těchto pět akcí představuje 760 
milionů korun, dalších 350 milio-
nů krajská kasa vydá na dalších de-
vadesát staveb a souvislých oprav 
silnic a mostů. Z grafu s názvem 
Výdaje na údržbu krajských silnic 
(evropská dotace v něm zahrnutá 
není) je patrné, kolik dalších peněz 
ještě kraj vynaloží na běžnou, kaž-

dý rok se opakující, údržbu silniční 
sítě Vysočiny.  Loňská a předloň-
ská čísla ovlivnil úvěr od Evropské 
investiční banky, který v rozpočto-
vých číslech zahrnutý je. 
Velké peníze kraj vynakládá také 

na zajištění základní dopravní ob-
služnosti. To znamená, na úhradu 
autobusových a železničních spojů, 
které jsou pro obyvatele kraje důle-
žité a přitom se dopravcům bez do-
tace nevyplácí. Zajímavostí je, jak 
velký rozdíl je mezi platbou želez-
nicím a platbou autobusům. Dráhy 
si účtují za ujetý kilometr několika-
násobně vyšší částku než provozo-
vatelé autobusových linek.

DÉLKY SILNIC V MAJETKU KRAJE VYSOČINA V KM
SÚS II. třída III. třída celkem
Havlíčkův Brod 242 705 947
Jihlava 330 387 717
Pelhřimov 291 607 898
Třebíč 340 682 1022
Žďár nad Sázavou 430 570 1000
Vysočina celkem 1633 2951 4584

PRŮMĚRNÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA LŮŽKO A DEN V KRAJSKÝCH SOC. ZAŘÍZENÍCH V KČ

2002 2003 2004 2005 2006 2007

domovy důchodců 420 460 470 490 513 624

ústavy sociální péče 510 500 510 560 590 668

Diagnostický ústav soc. pé-
če Černovice 900 940 940 950 1025 1050

ústavy sociální péče a diag. 
ústav Černovice celkem 550 550 560 600 667 737

SOCIÁLNÍ VĚCI

JAK VYPADAJÍ PLÁNOVANÉ PRÁCE V KRAJSKÝCH DOMOVECH DŮCHODCŮ:

kde co

kapacita kdy za kolik kdo zaplatí

nyní nová začátek 
stavby

předpo-
kládané 

dokonče-
ní stavby

mil. Kč kraj 
Vysočina

státní 
rozpočet

soukro-
má spo-
lečnost

celkem

Havlíčkův Brod rekonstrukce bývalé-
ho pavilonu chirurgie 0 48 7/2008 2009 77 77* 0 0 77

Velké Meziříčí novostavba 145 88 2009 2011 135 33 102 0 135

Ždírec rekonstrukce 92 54 2010 2012 63 15 48 0 63

 Celkem: 237 190  275 125 150 0 275

* předpokládá se, že v průběhu stavby kraj získá vnější peníze z některých dotačních titulů

DALŠÍ BUDOVANÁ ZAŘÍZENÍ, KDE NENÍ ZŘIZOVATELEM KRAJ:

Pelhřimov novostavba 0 100 2008 2009 160 35% (město) 65% 0  

Jihlava novostavba 0 76 2009 2012 114 0 (město) 65% 35%  

 Celkem: 0 176   274   

Poznámka: v roce 2007 se jedná o náklady bez přefakturace oprav.

DOPRAVA

KULTURA

Organizace Příspěvek na 
provoz (Kč)

Počet ná-
vštěvníků

Příspěvek na 
návštěvníka 

(Kč)

Horácké divadlo 
Jihlava 30 671 151 48 335 634

Galerie (JI, HB, No-
vé Město n. M.) 20 124 000 35 429 568

Muzea Vysočiny 
(HB, JI, TR, PE) 36 762 000 87 360 421

Hrad Kámen 1 750 000 22 908 76

Poznámka: roky 2006 a 2007 byly ovlivněny čerpáním úvěru od EIB.

Kraj v roce 2008 přispěje:
• 15,13 Kč na jeden ujetý kilometr v rámci základní dopravní ob-

služnosti v autobusové dopravě (celkem 239 mil. Kč)
• 57,31 Kč na jeden ujetý kilometr v rámci dopravní obslužnosti 

v drážní dopravě (celkem 263,6 mil. Kč)

Na Vysočině jsou hned tři památky UNESCO. Město, které na svém území takovou 
památku má, získává každý rok od kraje milion korun na propagaci. 

Pozn.: Od roku 2005 je ve srovnání s předešlými lety navíc hrazena v auto-
busové dopravě ztráta z poskytování slevy na žákovské jízdné a v železniční 
dopravě kompenzace ztráty dopravců z tarifního závazku.

V krajských domovech pro seniory je 237 lůžek. Kraj do těchto 
domovů investuje letos bezmála 111 milionů korun. Každému 

seniorovi tak zvelebí bydlení nákladem 465.000 korun.

V roce 2007 k příjmům krajských domovů pro seniory, domovů 
pro osoby se zdravotním postižením a domoveů se zvláštním 

režimem patřilo ještě přibližně 136.000 korun lůžko v celkových 
příjmech z prodeje služeb (jsou to například úhrady klientů, tržby 
ze zdravotních pojišťoven a další). Z toho příjmy z úhrad klientů 

činí 124.000 korun na lůžko, tedy 342 korun na lůžko a den.
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FOND VYSOČINY

Na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí je 
v rozpočtu kraje na rok 2008 vyčleněna částka 5,15 mil. Kč. 
Podporu obdržely nebo obdrží mimo jiných také tyto akce:

• Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského (kraj Vysočina)
• 12. Mezinárodní festival dokumentárních filmů (Jihlava)
• Zlatá lyže (Nové Město na Moravě)
• Mistrovství Evropy v biatlonu 2008 (Nové Město na Moravě)
• Sportovec kraje Vysočina (Žďár nad Sázavou)
• Mezinárodní festival rekordů a kuriozit (Pelhřimov)
• Mahler – Jihlava 2008 (kraj Vysočina)
• Běh městem Jarmily Kratochvílové (Golčův Jeníkov)
• Třebíčský operní festival 2008 (Třebíč)
• Francouzsko-česká hudební akademie (Telč)
• XI. Národní krojový ples Folklórního sdružení ČR (Žďár n. S.)

Některé významné investiční a neinvestiční 
akce zahrnuté ve schváleném rozpočtu kraje 

Vysočina na rok 2008:
• III/3507 Havlíčkova Borová
• II/406 Salavice – úprava křižovatky
• II/639 Batelov – úprava křižovatky
• II/405 Brtnice – ul. Jihlavská
• II/132, II/112, II/639 Horní Cerekev
• II/357 Strachujov – Jimramov
• II/388 Bobrová – Zvole
• III/36049 Mostiště – most ev. č. 36049-1
• Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce kuchyně
• Domov důchodců M. Curieových – úprava vnějšího pláště
• Střední škola Pelhřimov – rekonstrukce a nástavba dílen
• Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – vestavba podkroví 

a úpravy 1. NP
• Školní statek Humpolec – rekonstrukce ubytovacího objektu
• Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce
• ÚSP Zboží – rekonstrukce
• ÚSP Jinošov – rekonstrukce kuchyně
• ÚSP pro ment. postižené Těchobuz – rekonstrukce ženského oddělení

Třebíč

Jihlava

Pelhřimov Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod

FOND VYSOČINY 2007
Souhrnná analýza grantové podpory
Objem projektů v okresech

Celkový rozpočet projektů v Kč

do 20 mil.
25 - 30 mil.
20 - 25 mil.
30 - 40 mil.
nad 40 mil.

podpora z Fondu Vysočiny
spoluúčast žadatele

Kč na 1 obyvatele
351

380

435

476

493

Hospodaření  populárně  ■   Zvláštní  pří loha měsíčníku Kraj Vysočina  ■   Zpracoval i :  Miroslav Houška,  Tomáš Vonka,  Petros Martakidis

FOND VYSOČINY (FV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Celkem

Objem prostředků ve FV (mil. Kč) 81,4 159,9 93,9 84,1 65,5 62,4 547,2

Příděl nových prostředků do FV (mil. Kč) 81,4 120 4 60 35,1 53,2

Počet vyhlášených grantových programů (GP) 25 32 40 36 31 27 191

Objem vyhlášených GP (mil. Kč) 49 72,5 90,4 74,9 67,5 60,2

Přidělená podpora (mil. Kč) 36,7 56,4 67,7 84,5 63,5 61,5 370,3

Vlastní podíl žadatelů 109,7 124,9 155,3 192,1 108,5 117,5 808

Počet podaných žádostí 1137 1706 1692 2260 1661 1824 10 280

Počet podpořených žádostí 544 807 1005 1262 854 961 5433

% podpořených žádostí 47,8 47,3 59,4 55,8 51,4 52,7

Fond Vysočiny vzniknul už v roce 2002 na 
základě shody téměř celého zastupitel-
stva. Kraj jej založil jako účelovou služ-

bu, věnovanou výhradně rozvoji Vysočiny. 
Jeho činnost spočívá v tom, že spravuje ba-
lík peněz, o které se mohou ucházet města, 
obce, neziskové organizace, firmy i jednot-
livci v grantových programech. Ty kraj vy-
pisuje na základě pečlivé úvahy komisí ra-
dy a výborů zastupitelstva a o přidělení peněz z těchto pro-
gramů pak rozhodují zvlášť zřízené řídící výbory, ve kterých 

jsou zastoupeni nejen představitelé kraje, ale také 
například odborníci z příslušného odvětví. Od 

roku 2002 už takto kraj rozdělil stovky milio-
nů korun, a protože je u každé podpořené ak-
ce nutný také vlastní podíl žadatele, vznik-
ly na Vysočině nové akce (stavby, knihy, 
vzdělávací programy a celá řada dalších ak-
tivit) v hodnotě přes miliardu korun. Fond 
má vlastní webové stránky www.fond-vyso-

ciny.cz, kde se lze dozvědět nejen podrobné informace, ale 
najít také statistiky a vyhodnocení.

Kde jsou krajské peníze konkrétně vidět:
Některé významné investiční a neinvestiční 

akce realizované v roce 2007:
• II/112 Pelhřimov, ulice Rynárecká
• II/129 Cetoraz – most
•  Provozní budova cestního dozorství Ledeč nad Sázavou
• III/4065 Třešť – ulice Čenkovská
• Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – stavební úpravy
• Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava – rekonstrukce kuchyně
• ÚSP Zboží – rekonstrukce
• Domov důchodců Onšov – přístavba ubytovací části
• Oblastní galerie Vysočiny Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace
• Gymnázium Jihlava – oprava elektroinstalace
• Gymnázium Havlíčkův Brod – rekonstrukce elektroinstalace

Protože příjemce podpory z Fondu Vysočiny musí k dotaci přidat i své 
vlastní peníze, znamená to, že jedna koruna grantu přinesla v roce 2007 
k rozvoji Vysočiny nalší dvě koruny.


