
Konference mimo jiné připomína-
la lednové 85. výročí úmrtí a dub-
nové 125. výroční narození české-
ho literárního velikána. Dějištěm 
setkání haškologů, literárních věd-
ců, překladatelů díla Jaroslava Haš-
ka a jeho ctitelů by-
la lipnická restaurace 
a penzion U České ko-
runy a penzion Brixen, 
iniciátorem a hlavním 
pořadatelem byl spiso-
vatelův vnuk Richard 
Hašek.
Při zahájení konference hejtman 

Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS) 
a první československý kosmonaut 
Vladimír Remek slavnostně uvedli 
do světa stříbrné pamětní medaile 
s portrétem Jaroslava Haška. Auto-
rem medaile je sochař Michael Vi-
tanovský. Hejtman Vystrčil při té-
to příležitosti řekl: „Nechci Haška 
odborně hodnotit, to mi nepřísluší. 
Ale skutečnost, že byl Švejk přelo-

žen do 57 jazyků a stále ho čtou na 
celém světě, hovoří za vše.“ Konfe-
rence měla na programu řadu refe-
rátů a příspěvků, promluvil napří-
klad známý haškolog Radko Pytlík, 
ale také Laszlo Kovacs z Maďarska 

nebo Igor Válek ze Slovenska, au-
tor knihy Haškovi v patách. Pří-
tomni byli i hosté z Finska, Norska 
a dalších zemí. Popularita Švejka 
stále roste, právě vychází v Turec-
ku, připravuje se třetí anglický pře-
klad, velmi oblíbený je v Pobaltí, 
v Rusku i v Německu, ale dokon-
ce i v Číně.
Účastníci konference položili 

i základní kámen k piedestalu, na 

kterém bude stát Haškova socha. 
Bronzová socha v nadživotní veli-
kosti autora Josefa Malejovského 
bude na podstavec umístěna v čer-
venci. Odlita byla v roce 1988, 
skončila však v depozitáři Galerie 
hlavního města Prahy. Praha ji ny-
ní věnovala Lipnici. Celé slavnos-
ti asistovali rakouskouherští vojáci, 
sám císař pán, vše kontrolovali ci-
vilní strážník Bretschneider, funkci 
kamenného piedestalu zatím stylo-

vě zastal padesátilitro-
vý pivní sud a pípa.
Kromě celé řady hos-

tů dorazil do Lipnice 
i další vnuci slavných 
předků – přátel Jaro-
slava Haška: Josef La-
da, vnuk malíře Jose-

fa Lady – ilustrátora Švejka, a so-
chař Pavel Opočenský, vnuk Gus-
tava Opočenského.
Účastníci konference si rovněž 

prohlédli expozici lipnického Pa-
mátníku Jaroslava Haška, do je-
jíž úpravy kraj investoval 100.000 
korun. Byla pořízena nová grafic-
ká úprava panelů a výstavu dopl-
nila také replika dobové vojenské 
uniformy.

Dveře dokořán
Podrobný program 
Dne otevřených dveří, 
který kraj pořádá už 
28. května.
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Aut ubude
Začala očekávaná 
stavba obchvatu 
Moravských Budějovic. 
K tématu také rozhovor 
na straně 6.  strana 2

Cvičení za 1
Záchranáři procvičovali 
boj s ptačí chřipkou. 
Nanečisto to zvládají 
dobře.
 strana 3
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AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) patří k hlavním 
prioritám na Vysočině. Využívají se k řízení vnitřních procesů krajských 
organizací i v rozvoji území celého regionu. Umožňují maximální ote-
vřenost kraje při poskytování informací o veřejnosprávních aktivitách 
při současné maximální dostupnosti poskytovaných informací. Rozvoj 
infrastruktury ICT plošně v celém území kraje vyrovnává rozdíly v regio-
nu, umožňuje vznik nových služeb veřejné správy. Dostupnost informa-
cí spojená s nabídkou služeb zvyšuje znalosti obyvatel kraje i využití na-
bízených příležitostí. 
Kraj poskytuje dlouhodobou koncepční a grantovou podporu ICT projek-
tů obcí a měst, neziskového sektoru i organizací zřizovaných samosprá-
vou. Zájemci najdou vše na webových stránkách kraje. Žadatelé o pod-
poru z Fondu Vysočiny se po přihlášení na krajském webu nemusí o nic 
starat. Obdrží mailem informace o grantových programech ihned po je-
jich schválení v zastupitelstvu kraje. 
V následujících letech počítáme s dobudováním páteřní sítě ROWANET 
II. a jejím propojením s resortními sítěmi veřejné správy a podporou 
konceptu otevřených sítí. Klíčovou složkou po dobudování infrastruk-
tury se stane podpo- ra obsahu a síťových aplikací. Rozvoj 
datových a komuni- kačních služeb umožní zefektivnění 
veřejné správy i je- jích služeb. 
Snahou je, aby užitek z moderních technologií byl 
pro kraj co nej- vyšší. Klíčové ale nejsou technolo-
gie, ale jejich vyu- žití lidmi. Proto se snažíme spolu-
pracovat s co nej- širší skupinou zájemců o využití 
ICT. Disku- se, hledání cest a spolupráce je ces-

tou, která bude v následu-
jících letech strategickou 
prioritou veřejné sprá-
vy. Nepochybuji o tom, 
že stávající silná pozi-
ce Vysočiny v oblas-
ti implementace ICT 
a inovací jak na ná-

rodní, tak i me-
zinárodní úrovni 
zůstane zacho-
vána.

Jaroslav Hulák
radní kraje Vy-

sočina

Lipnice vzpomínala na Haška

noviny jsou součástí projektu                                  www.ceskydomov.cz

STALO SE

KAMENNÁ SVATBA

Častohostice (jak) • Jan a Bo-
žena Balíkovi z Častohostic 
u Moravských Budějovic oslavili 
65 let společného života. Ke ka-
menné svatbě jim přišel pobla-
hopřát i hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil (ODS). V přátelské de-
batě manželé s úsměvem vzpo-
mínali na své začátky, kdy se 
pan Balík vyučil u firmy brat-
ří Smrčků a jeho manželka Bo-
žena sloužila u hraběnky v Bud-
kově. Spolu vychovali tři syny 
a jednu dceru, k jejich jubileu 
jim postupně přišlo popřát ta-
ky sedm vnuků a osm pravnuků. 
„Byl bych rád, kdybychom to vy-
drželi ještě alespoň těch pět let 
do platinové svatby. Abyste zase 
přijel, pane hejtmane,“ řekl při 
loučení Jan Balík.

Lipnice nad Sázavou (kid, jak) • Jaroslav 
Hašek – součást světového myšlenkového 
kontextu. To bylo téma mezinárodní 
konference v Lipnici nad Sázavou.

Položení základního kamene k podstavci Haškovy sochy bylo opravdu sty-
lové. Foto: archiv kraje

Hejtman Miloš Vystrčil: „Nechci Haška odborně hod-
notit, to mi nepřísluší. Ale skutečnost, že byl Švejk 
přeložen do 57 jazyků a stále ho čtou na celém světě, 
hovoří za vše. Jak by řekl Švejk – Národy nejsou blbci. 
A my jsme na spojení Haška s Vysočinou pyšní.“

INZERCE
Opravy domovů 
pro seniory se 
rychle blíží
Vysočina (kid) • Další z kroků 
při přípravě novostavby Domova 
pro seniory ve Velkém Meziříčí 
a rekonstrukci Domova důchod-
ců ve Ždírci je za námi. Minis-
terstvo práce přijalo krajské žá-
dosti o dotaci a zařadí je do pro-
cesu přípravy státního rozpoč-
tu na příští rok. Měsíčníku Kraj 
Vysočina to řekl krajský radní 
pro sociální věci Jiří Vondráček 
(KDU-ČSL). 
„Zvládli jsme žádosti i v nových 

podmínkách, přijali je bez vý-
hrad,“ projevil uspokojení Von-
dráček. Podobně je tomu i při žá-
dosti o dotaci na obdobný projekt 
v Jihlavě, kde ale spolupracuje 
město se soukromým subjektem. 
Rozsáhlé opravy a novostavby 
v bydlení pro seniory kraj plánu-
je s tím, že se na nich sám finanč-
ně podílí a nabízí zapojení vlast-
ních peněz před státními.

Dukovany (kid, jis) • Prodlou-
žení životnosti jaderné elektrár-
ny v Dukovanech je přínosem 
pro celou Českou republiku. Za-
znělo to na setkání se starosty ob-
cí ze zóny havarijního plánování 
elektrárny.
Ředitel sekce přípravy jader-

ných zdrojů ČEZ Ivo Kouklík 
uvedl, že v Dukovanech je do-

statek chladicí vody, vyrobenou 
energii lze z Dukovan také dob-
ře dopravit do sítě. Rozvoj elek-
trárny také nabízí práci pro kvali-
fikované odborníky a přinese ta-
ké práci inženýrským a staveb-
ním firmám. 
Ivo Kouklík starostům také jas-

ně ukázal, jak moc roste spotře-
ba elektřiny v Česku a okolních 

zemích a na číslech prokázal, že 
energii nebude možné v budouc-
nu dovážet. 
„K rozvoji jaderné energetiky 

na Vysočině krajské zastupitel-
stvo již zaujalo své podpůrné sta-
novisko. Kraj je připraven pod-
porovat další rozvoj jaderné ener-
getiky. Máme ale své podmínky 
a související požadavky na part-

nerství, kompromis a kompenza-
ce,“ prohlásil na setkání hejtman 
Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).
Už na konci června se starostové 

obcí ze zóny havarijního plánová-
ní setkají znovu s vedením elekt-
rárny a představiteli ČEZ, na jed-
nání dorazí i premiér Mirek To-
polánek a ministr průmyslu a ob-
chodu Martin Říman.

Okolí Dukovan podporuje elektrárnu
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Náměšť nad Oslavou (jis) • Je-
dinečnou přehlídku soudobé vo-
jenské pozemní i vzdušné tech-
niky veřejnosti nabídnul den ote-
vřených dveří 22. základny letec-
tva Náměšť nad Oslavou. Ještě 
v rámci mezinárodního cvičení 
Flying Rhino (Létající nosoro-
žec) mohli návštěvníci vidět ne-
jen skutečné výcvikové stroje, ale 
i letecké modely. Základnu na-
vštívil i hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil (ODS).
Letecká základna v Náměšti nad 

Oslavou dnem otevřených dve-
ří ukončila cvičení, kterého se le-
tos účastnily 2000 vojáků ze čtyř 
členských zemí NATO.

Foto: archiv kraje

Letecké cvičení letos skončilo O školy se postará nová společnost

Nová příspěvková organiza-
ce, o jejímž vzniku rozhodli kraj-
ští zastupitelé, nahradí dosavadní 
Pedagogické centrum Vysočina. 
Pedagogické centrum dnes zajiš-
ťuje další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a poskytuje me-
todické a informační služby. „No-
vá organizace má koordinovat roz-

voj vzdělanosti na Vysočině, a to 
s důrazem na uplatnitelnost mla-
dých lidí na trhu práce a kvalitu 
lidských zdrojů z pohledu konku-
renceschopnosti regionu,“ uvedla 
krajská radní pro školství Jana Fis-
cherová (ODS). Další prioritou or-
ganizace bude podporovat účelné 
využívání evropských financí, kte-

ré jsou určeny pro Vysočinu do ro-
ku 2013 na rozvoj školství. Peníze 
by měly směřovat do výuky cizích 
jazyků a zvyšování základní a po-
kročilé informační gramotnosti.
Předpokládá se, že nová organiza-

ce bude mít po svém vzniku tři za-
městnance. Po převedení činnos-
tí Pedagogického centra Vysoči-
na zde bude působit 11 odborníků.

Vysočina (jis,kid) • Kraj má novou příspěvkovou 
organizaci. Jmenuje se Vysočina Education 
a má především posílit podmínky pro rozvoj 
vzdělanosti v kraji a pomoci při efektivním využití 
očekávaných 800 milionů korun z globálních 
grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

Kraj dnes zřizuje 96 školských za-
řízení: 48 středních škol, 16 spe-
ciálních škol, devět dětských do-
movů, pět pedagogicko-psycholo-
gických poraden, sedm domů dětí 
a mládeže, sedm základních umě-
leckých škol, dvě plavecké školy, do-
mov mládeže a školní statek.

Vysočina (zk,kid) • 
Výroba elektřiny 
v jaderných elekt-
rárnách je jedinou 
možnou cestou. Při 
své návštěvě Vyso-
činy to řekl předse-
da poslanecké sně-
movny Miloslav Vl-
ček (ČSSD). 
Poslanecký šéf na 

Vysočině navští-
vil Dukovany a se-
tkal se se staros-
ty okolních obcí 
na semináři o kri-
zové komunikaci. Jednal při té-
to příležitosti také s krajskými 
radními Miroslavem Houškou 
(KDU-ČSL) a Janou Fischero-
vou (ODS). Shodli se například 
na potřebě zachovat a rozvíjet 
jadernou energetiku a na potřebě 

kompenzovat omezení vyplýva-
jící z umístění objektů a zařízení 
s ochrannými pásmy a havarijní-
mi zónami. Na snímku Milosla-
va Vlčka vítá hejtman Vysoči-
ny Miloš Vystrčil (ODS) v síd-
le kraje.

Vlček navštívil kraj Budějovicím se brzy uleví od aut
Moravské Budějovice (mav,kid) • Už v roce 2011 
z Moravských Budějovic zmizí kamiony a vůbec 
všechna auta, která míří na rakouské hranice. 
V říjnu skončí tříleté budování obchvatu města, 
které začalo před několika dny.

Obchvat vyřeší převedení tran-
zitní dopravy na Znojmo a Ví-
deň mimo městské centrum. Za-
číná na silnici I/38 za obcí Li-
tohoř, prochází jižně od Morav-
ských Budějovic a napojuje se 
na stávající silnici I/38 za míst-
ní částí Lažínky ve směru na 
Grešlové Mýto. „V současnos-
ti je veškerá doprava vedena 
přes město Moravské Budějovi-
ce. Naším záměrem je tuto tran-
zitní dopravu odklonit a městu 
tak výrazně ulehčit životní pod-

mínky,“ vysvětlil generální ředi-
tel Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Alfred Brunclík.
Na obchvatu vyrostou dvě mi-

moúrovňové křižovatky s kraj-
skými silnicemi a pět nových 
mostů. Na jeho vybudování zís-
kala Česká republika více než 
miliardu z EU, bruselská dotace 
pokryje 85 procent nákladů. 
Silnice I/38, na které obchvat 

vyrůstá, je v majetku státu a ce-
lá stavba je proto v režii státního 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Náměstek hejtmana Václav Kodet, člen krajské dopravní komise Karel Špa-
ček, hejtman Miloš Vystrčil a bývalý budějovický starosta Jan Nekula u zá-
kladního kamene obchvatu. Foto: archiv kraje

Miloslava Vlčka na kraji přivítal hejtman Miloš Vy-
strčil, přihlíží Zdeněk Radauský a Zdeněk Kadlec.. 
Foto: archiv kraje

Počet skotu je na Vysočině ohrožen

Ministr Gandalovič s majitelem Rolnického muzea Františkem Kopečkem velmi živě debatoval. Foto: archiv kraje

Brusel avizoval, že přehodno-
tí rozlohy takzvaných méně příz-
nivých oblastí. To jsou místa, kde 
mají podle bruselských norem ze-
mědělci ztížené podmínky a Ev-
ropa jejich hospodaření dotuje. 
Na Vysočině je v této kategorii 84 
procent zemědělské půdy a rolní-
ci zde mají především louky s pas-
tvinami a trávou pro skot. Pokud 
travní porosty přestane unie doto-

vat, hrozí, že stavy skotu na Vy-
sočině razantně klesnou. Potvrdil 
to i krajský radní pro zemědělství 
Ivo Rohovský (ODS): „Snížení té-
to podpory může do budoucna na-
startovat i nezájem o hospodaření. 
V případě Vysočiny to může zna-
menat hrozbu snížení produkce 
a zánik mnoha pracovních míst.“
Ministr Gandalovič uvedl, že se 

Česko v rámci svého předsednic-

tví EU bude tomuto problému vě-
novat a pokusí se avizovanému 
snížení rozloh zabránit. 
V rámci své návštěvy Vysočiny 

se Gandalovič sešel také s mla-
dými agrárníky, navštívil společ-
nost Drůbež Vysočina Moravské 

Budějovice, Farmu Pavla Dobro-
volného v Ratibořicích, která se 
specializuje na ekologický chov 
koz a soukromé Rolnické muze-
um v Příložanech, které vybudo-
vali manželé Zdenka a František 
Kopečkovi.

Vysočina (kid) • Evropská unie svým rozhodováním 
přímo ohrožuje chov skotu na Vysočině. Zaznělo 
to během návštěvy ministra zemědělství Petra 
Gandaloviče (ODS) v našem kraji.

ZEMĚDĚLSTVÍ VYSOČINY:
orná půda 319.000 hektarů 10,5 % české orné půdy

skot 215.000 kusů 15 % českého skotu, nejvíce 
mezi kraji

mléko 450.000.000 litrů ročně 17 % české produkce

brambory 238.000 tun ročně 34 % české produkce, nejvíce 
mezi kraji

vepřové maso 40.000 tun ročně 12 % české produkce

Z Vysočiny je každý třetí český brambor, každý pátý litr čes-
kého mléka, žije zde každá šestá česká kráva. Každý osmý 
kilogram českého vepřového masa je z Vysočiny. Ale to ne-
ní všechno. Každá pátá česká žárovka svítí na elektřinu vy-
robenou na Vysočině a obyvatelům Prahy a Brna teče z ko-
houtků pitná voda z Vysočiny – z nádrží Želivka a Vír.
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Turisté obnoví značení

Vysočina (kid, jis) • Právě v těch-
to dnech navštěvují krajští komi-
saři soutěže Vesnice roku – Vesni-
ce Vysočiny 28 obcí v našem kra-
ji, které se do klání přihlásily. 
„Komise je složená ze zástup-

ců obcí, které získaly zlatou stu-
hu v předcházejících dvou roční-
cích, dále ze zástupců, které dele-
gují Spolek pro obnovu venkova 
a Svaz měst a obcí, ze zá-
stupců ministerstva pro 
místní rozvoj a minis-
terstva zemědělství, 
S p o l e č n o s t i 
pro zahradní 
a krajinářskou 
tvorbu a krajského úřadu,“ vy-
jmenovala náměstkyně hejtmana 
pro regionální rozvoj Marie Čer-
ná (SNK ED). 
Každou obec komise vyhodnotí 

podle předem stanovených krité-
rií – například společenský život 
v obci, aktivity občanů, stav ob-
čanské vybavenosti, péče o veřej-
ná prostranství, péče o krajinu či 
koncepční dokumenty obce. 
Krajská komise pak určí jednoho 

vítěze – nositele zlaté stuhy, kte-
rý postoupí do celostátního ko-
la a dále udělí ocenění v podobě 
modré stuhy (za společenský ži-
vot), oranžové stuhy (za spoluprá-
ci obce a zemědělského subjek-
tu), bílé stuhy (za činnost mláde-

že) a zelené stuhy (za péči o zeleň 
a životní prostředí). Komise může 
dále udělit diplom za vzorné ve-
dení obecní knihovny, za vzorné 
vedení kroniky, za rozvíjení lido-
vých tradic, za kvalitní květino-
vou výzdobu v obci a mimořád-
né ocenění za péči o kulturní dě-
dictví. 

Celostátní vítěz vybraný 
z krajských vítězů může 

v následujícím roce od 
ministerstva pro místní 

rozvoj čerpat dota-
ci z Programu 
obnovy ven-
kova až do vý-

še dvou milionů korun. V pořadí 
druhá oceněná obec smí požádat 
až o 1,9 milionu korun, třetí obec 
o 1,8 milionu korun a další kraj-
ští vítězové o jeden milion korun. 
Ostatní obce, oceněné modrou, 
zelenou nebo bílou stuhou, mo-
hou čerpat maximálně 600.000 
korun. Vítěz krajského kola na 
Vysočině navíc získává od kraje 
Vysočina titul Vesnice Vysočiny, 
který sebou nese i finanční benefit 
v podobě stotisícového daru. I pro 
ostatní oceněné obce kraj pamatu-
je s finanční odměnou stejně jako 
v minulých letech. 
Slavnostní vyhlášení nové Vesni-

ce Vysočiny je plánováno na pře-
lom srpna a září letošního roku.

Komisaři hodnotí obce 
v soutěži Vesnice roku

„Ekonomické poměry malých 
obcí se zlepšují. Důkazem je i le-
tošní navýšení objemu financí pro 
obce v rámci rozpočtového urče-
ní daní, na kterém mají velkou 
zásluhu právě malé obce,“ uve-
dl v úvodu setkání v Bohdalově 
Miloš Vystrčil. Hejtman hovořil 
také o dotačním systému a nut-
nosti snížit počet přerozdělova-
ných dotací ze státu nebo z kra-
je na nezbytné minimum. „Pro 
celkovou změnu dotačního sys-
tému a snížení přerozdělovaných 
peněz je však nutná shoda mezi 
obcemi a městy. Bez ní se o jaké-
koliv změně uvažovat nedá,“ do-

plnil hejtman Vystrčil. Podle vy-
jádření přítomných starostů je cí-
lem sdružení být zájmovou or-
ganizací bez politických ambicí, 
která bude hájit a prosazovat zá-
jmy malých obcí jak na krajské, 
tak celostátní úrovni. 
Na Vysočině je velké množství 

malých obcí (více než 400 obcí 
má méně než 500 obyvatel, pou-
ze ve čtyřech městech na Vysoči-
ně žije více než 20.000 obyvatel). 
Nárůst příjmů po novele zákona 
o rozpočtovém určení daní před-
stavuje pro všechny obce na Vy-
sočině částku přesahující 380 mi-
lionů korun.

Hejtman Vystrčil: význam 
venkova stále narůstá
Bohdalov (kid) • Význam malých obcí jako 
hybatele celostátních změn k lepšímu stále roste. 
Na ustavujícím zasedání krajského shromáždění 
Sdružení místních samospráv České republiky to 
prohlásil hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).

Vysočina (jis,kid) • Turistické 
trasy na Vysočině budou v letoš-
ní sezóně opět přehlednější. Kraj-
ské zastupitelstvo přidělilo Klu-
bu českých turistů dotaci na pra-
videlnou údržbu značení ve výši 
200.000 korun. 
Kraj Vysočina poskytuje dota-

ce na údržbu značení pěších a ly-
žařských tras na území regionu 
už od roku 2002. „Kromě údrž-
by informačních prvků turisté pe-
níze využijí na obnovu a výměnu 
směrovek, výměnu poškozených 
vývěsních turistických map ve 
stojanech a rámech nebo na pre-
ventivní ochranu proti poškoze-
ní. Prospěch z této aktivity budou 
mít jak místní milovníci pěších 
výletů, tak turisté z ostatních kra-
jů,“ uvedla náměstkyně hejtmana 
pro regionální rozvoj Marie Čer-
ná (SNK ED). 
Na Vysočině je více než 3000 

kilometrů značených tras a ly-
žařských tras. Jejich pravidel-
nou každoroční údržbu provádě-
jí za symbolickou odměnu čle-
nové Klubu českých turistů. 
V našem kraji má klub 105 kvali-
fikovaných značkařů. Ročně pro-
chází kompletní obnovou třetina 
vyznačených tras a také pětina 
všech směrovníků, stojanů a rá-
mů s turistickými vývěsními ma-
pami. Letos do této údržby truris-
té investují více než 430.000 ko-
run.

DOTACE KRAJE PRO KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ V POSLEDNÍCH LETECH

2005 189 200 Kč
2006 200 000 Kč
2007 200 000 Kč
2008 200 000 Kč

První fotografie interiéru centra. Prohlédně si fotogalerii na www.ceskydomov.cz. Fota: redakce

Vyplynulo to z návštěvy ná-
městka hejtmana pro dopravu 
Václava Kodeta (KDU-ČSL) na 
momentálně největším staveniš-
ti na Vysočině. Kodet chtěl znát 
především vývoj řešení příjezdo-
vých cest k budoucímu nákupní-
mu centru. Měsíčníku Kraj Vy-
sočina na místě řekl, že po ote-
vření centra nepředpokládá ná-
růst dopravních komplikací. 
„Pokud budou splněny podmín-
ky projektu, ke kterému se vyja-
dřovali i odborníci a orgány stát-
ní správy, problém nemusí být. 
Předpokládám, že všichni vědě-

li, co schvalují. Je to tak, že Jih-
lava je dopravně přetížená obec-
ně a oddechne si, až někdo pro-
sadí její celkový obchvat. Ci-
ty Park by naopak mohl pomoci 
novými parkovacími místy, kte-
rá by odlevila od parkování cen-
tru města.“ 
Zástupce investora Luděk Je-

níš na přímou otázku, zda v Ci-
ty Parku návštěvníci za parko-
vání zaplatí, či nikoli, uvedl: 
„Na to zatím nedokážu odpově-
dět. Je zde 850 parkovacích míst 
a režim parkoviště bude plynu-
le upravován tak, aby to bylo ke 

spokojenosti jak města, tak zá-
kazníků. Určitě v jistou chvíli 
zdarma bude. Jestli to bude do-

drženo v průběhu celého trvá-
ní provozu centra, neumím říci. 
Dost pravděpodobně ano.“

Jihlava (kid) • Pokud bude v nákupním centru 
City Park parkování zdarma, odlehčí to dopravě 
v centru města. Investor dnes ale ještě nedokáže 
na otázku režimu parkování jednoznačně 
odpovědět.

Kodet: Jihlava je přetížená dopravou

Václav Kodet a Luděk Jeníš na střeše City Parku

Vysočina (kid) • Už 
na podzim se řidiči 
v našem kraji projedou 
po desítkách kilometrů 
zbrusu nových silnic. 
A krajský rozpočet to 
přitom příliš nezatíží. 
Stovky milionů korun 
sem přitečou z Bruselu. 

Kraj byl úspěšný při žádostech 
o dotaci na pět obrovských silnič-
ních staveb. Ty přijdou celkem na 
750 milionů korun, z toho zapla-
tí 85 procent Evropská unie, 7,5 
procenta stát a zbylých 7,5 pro-
centa krajská kasa. 
„Rozsáhlé stavební práce už za-

čaly mezi Jihlavou a Velkým Me-
ziříčím. Řidiče zde potká krát-
ká objížďka dvou opravovaných 
mostů hned za Jihlavou a pak 
uzavírka od Velkého Beranova 
až po Věžnici. Opravy probíhají 
i mezi Stráneckou Zhoří až přímo 
do Velkého Meziříčí. Silnice čís-
lo 602 už po celkové rekonstruk-
ci volá několik let a každý, kdo ji 
zná, mi dá za pravdu. Stále veřej-
ně apeluji na řidiče, aby byli tr-
pěliví. Práce potrvají do podzimu 

a odměnou nám bude nová silni-
ce evropských parametrů,“ řekl 
náměstek hejtmana pro dopravu 

Václav Kodet (KDU-ČSL).
Kromě celkové rekonstrukce sil-

nice 602 evropská dotace zaplatí 

také obchvat Bohdalova, druhou 
část obchvatu Oslavičky a silnici 
mezi Brtnicí a Zašovicemi.

Kraj opravuje desítky kilometrů cest

Silnice mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím se dnes opravuje prakticky celá. Náměstek hejtmana Vclav Kodet stavbu 
každý den kontroluje. Foto: redakce

V rámci cvičení si všechny slož-
ky integrovaného záchranného 
systému Vysočiny spolu s kolegy 
z Jihomoravského kraje vyzkou-
šeli likvidaci ohniska nákazy 
na drůběží farmě. „Celé cvičení 
probíhalo podle předem připra-
veného scénáře, přičemž zasahu-
jící jednotky se zaměřily zejmé-
na na dezinfekci a dekontamina-
ci zasaženého objektu, použitých 
ochranných pomůcek a techniky, 
která se při likvidaci ohniska pta-
čí chřipky využívá. Hasičský zá-
chranný sbor kraje Vysočina dis-
ponuje pro tyto případy veške-
rou potřebnou technikou a vy-

bavením kromě dekontaminační 
linky na mobilní techniku, kte-
rou nám zapůjčili kolegové z Ji-
homoravského kraje. I tuto linku 
bychom však měli v tomto roce 
získat,“ popsal práci záchranářů 
ředitel Hasičského záchranného 
sboru Vysočiny Drahoslav Ryba.
Hejtman Vysočiny Miloš Vy-

strčil (ODS) na místě měsíční-
ku Kraj Vysočina řekl, že postup 
záchranářů musí být velmi dobře 
prověřený. „Pokud by se někdy 
v budoucnu virus ptačí chřip-
ky na Vysočině vyskytnul, je ne-
zbytné, aby všechny složky In-
tegrovaného záchranného systé-

mu znaly svou roli a uměly včas 
a správně reagovat. Připrave-
nost v obdobných krizových si-
tuacích se nám nedávno vyplatila 
při hromadné havárii vozidel na 
dálnici D1.“ 
Do cvičení se zapojily jednot-

ky profesionálních hasičů z Vy-
sočiny a Jihomoravského kraje, 

příslušníci Policie České repub-
liky, Městská policie Havlíčkův 
Brod, Zdravotnická záchran-
ná služba kraje Vysočina, Kraj-
ský úřad kraje Vysočina, Měst-
ský úřad Havlíčkův Brod, Kraj-
ská veterinární správa, Krajská 
hygienická stanice a Zdravotní 
ústav Jihlava.

Vysočina (en,kid) • Pokud by Vysočinu zasáhla 
ptačí chřipka, je na ni náš záchranný systém 
dobře připraven. Prokázalo to nedávné rozsáhlé 
cvičení v Havlíčkově Brodě.

Záchranáři ptačí chřipku zvládnou
Drůbež na Vysočině:
• na Vysočině je 78 evidovaných 

chovů drůbeže 
• sedm chovů má nad 

50.000 kusů 
• největší chovy: 

Kožichovice (okres Třebíč) – masný typ slepic 
– 300.000 kusů
Moravské Budějovice (okres Třebíč) – masný typ slepic 
– 280.000 kusů

Ilustrační foto: archiv kraje
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Nabízíme to, co hledáte
10 000 až 130 000 Kč
vyřízení na první schůzce

měsíční splátky • žádné poplatky

Telefon: 731 931 238
www.financni-sluzby.cz

SC 72223/1KOUPÍM
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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 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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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
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www.tsbohemia.czT.S.Bohemia a.s.
R.Havelky 4860/4, Jihlava   Tel.: 585 157 494  jihlava@tsbohemia.cz

BARBONE TOMAHAWK
19.040 Kč VČ. DPH 22.658

BARBONE STRIKE
16.001 Kč VČ. DPH 19.041

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 

Půjčka COFIDIS
Vás poslechne
na slovo

Kdykoliv můžete měnit 
výši splátek.

www.cofidis.cz

RPSN od 15,9 % dle výše úvěru

■ Nenáročná půjčka 
 –  za její vyřízení ani vedení 

neplatíte nic

 – předčasné splacení zcela zdarma

■ Poslušná půjčka   
 –  na Váš povel kdykoliv změní 

výši splátek

 – doba splácení je zcela na Vás

■ Chytrá půjčka 
 – přinese Vám obratem až 150 000 Kč

 –  umí Vás pojistit proti neschopnosti

splácet

Splátky od 399 Kč

Kód: KRV822

800 520 520

10 000 Kč 150 000 Kč120 000 Kč100 000 Kč80 000 Kč60 000 Kč40 000 Kč30 000 Kč

399 Kč 1 199 Kč 1 200 Kč 1 800 Kč 2 400 Kč 3 000 Kč 3 600 Kč 4 500 Kč

Výše úvěru
například

Minimální měsíční
splátka od

Kontaktujte nás zdarma 24 h denně
pro více informací

Svoboda pro 
vaše plány

COF Pes Kraj vysoc 141x217.indd 1 14.5.2008 9:47:41
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až 2 miliony!!!

Tel.: 777 054 521

!!! PŮJČKA JAKO HROM !!!

!! VYPLÁCÍME EXEKUCE !!
!! I NEZAMĚSTNANÝM !!

bez zkoumání registrů a příjmů
DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ

60.000 Kč za 1111Kč 
na 72 měsíců

110.000Kč za 2111Kč na 6 let
!!! s úrokem 7,1% ročně !!!

Úrok garantujeme pro smlouvy 
uzavřené do 30.června

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

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
kraje Vysočina vypisuje výběrové řízení na 

volná služební místa:

Vedoucí ochrany obyvatelstva Pelhřimov
Požadujeme:

vysokoškolské vzdělání (Bc.) se zaměřením vzdělání požární 
ochrana, technické, humanitní

Velitel stanice Pacov
Velitel stanice Humpolec

Požadujeme:
vyšší odborná škola (popř. Bc.) se zaměřením vzdělání 

technické, ekonomické

Přihlášky včetně životopisu a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
zasílejte do 25. 5. na adresu: HZS kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 
586 04 Jihlava. Informace: tel. č. 950 270 165, 950 270 164.
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MĚSÍČNÍK KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ 

V NÁKLADU 215.000 VÝTISKŮ!!!

Nádražní 810
393 01 Pelhřimov

Tel./fax: 565 322 479–80
www.burian-elektro.cz

Požadujeme
– spolehlivost, pracovitost, ochotu
   učit se nové věci
– ochotu poskytovat kvalitní služby 
   našim zákazníkům
– schopnost samostatného rozhodování
– loajalitu k firmě
– časovou flexibilitu
– řidičský průkaz skupiny B
– znalost cizího jazyka výhodou

Nabízíme
– zajímavu práci v prosperující 
   firmě
– přijemné pracovní prostředí
– práci v mladém kolektivu
– zajínavé finanční ohodnocení
   s možností růstu
– zapracování, zaškolení 
   samozřejmostí
– podnikový byt

Nabídky s životopisem prosíme na adresu firmy nebo na e-mail: info@burian-elektro.cz
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V y s o č i n a 
(kid) • Česká 
armáda hledá 
nové profesio-
nály. Práci na-
bízí stovkám 
lidí. Vojáci po-
třebují zejména 
nové řidiče, od-

borníky v oboru elektro, strojaře 
a vůbec technické profese. Ptali 
jsme se náčelníka oddělení nábo-
ru jihlavského krajského vojen-
ského velitelství Jana Tučka, jak 
se k armádě dostat nejsnáze.
„Opravdu je tím nejjednoduš-

ším způsobem zazvonit pří-
mo zde u nás, na krajském ve-
litelství. Pokud by si ale chtěl 
náš budoucí kolega nejprve ně-
co přečíst, jsou zde internetové 
stránky novakariera.cz, kde je 

skutečně všechno o podmínkách 
povolání do služebního poměru 
a průběhu výběru nových vojen-
ských profesionálů.“
Řekněme, že jste mne te-

dy přesvědčil. Zazvonil jsem 
u vás a co se se mnou pak bu-
de dál dít?
„Při první návštěvě potenci-

onálního zájemce na odděle-
ní náboru krajského vojenské-
ho velitelství si s vámi popoví-
dáme a porovnáme vaše před-
stavy s realitou. Ověříme, zda 
splňujete základní podmínky ke 
vstupu do armády. Víte, vojákem 
se může stát jen ten, kdo je čes-
ký občan, starší 18 let, nejméně 
vyučený, má čistý trestní rejst-
řík a v neposlední řadě je zdravý 
a fyzicky zdatný. Dále vás vyba-
víme informacemi, jaké doklady 

je třeba předložit. Jde například 
o nejrůznější potvrzení a podob-
ně. Pokud předložíte všechny 
požadované doklady, čekáte již 
na telefonické pozvání k výbě-
ru na oddělení pro výběr perso-
nálu. To pro Vysočinu je v Olo-
mouci.“
A potom?
„Tam proběhne dvoudenní vý-

běr. Součástí výběru je rozsáhlé 
lékařské vyšetření, fyzické tes-

ty a psychotesty. Pokud výběr 
úspěšně absolvujete a akceptu-
jete nabídnuté konkrétní služeb-
ní zařazení v armádě, stáváte se 
v nejbližším nástupním termínu 
profesionálním vojákem. Absol-
vujete náročný přípravný výcvik 
a jste zařazen k výkonu služby 
u útvaru podle své odbornosti.“
Co vůbec dnes voják v armá-

dě dělá?
„Je ustálené rčení, že voják je, 

aby byl, kdyby něco bylo. Slu-
žební poměr je sjednáván na do-
bu určitou, podle hodnosti od 
dvou do sedmi let. Při nástupu je 
s novými profesionály sjednáván 
služební poměr na čtyři roky. Vo-
ják slouží podle potřeby armády 
u útvarů na území České repub-
liky, případně může být také vy-
slán do zahraničních misí.“
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Obce počítají cesty
Vysočina (en,kid) • Krajští za-
stupitelé schválili dotaci 56 ob-
cím na pořízení nebo aktualizaci 
pasportu místních komunikací. 
Do obecních rozpočtů tak poply-
ne celkově přes 762.000 korun. 
Loni, kdy byl dotační titul pro 

místní samosprávy vyhlášen po-
prvé, uspělo se svými žádostmi 
42 obcí a dotace činila 821.500 
korun. Pro letošní rok byla na 
tento účel v krajském rozpočtu 

vyčleněna částka až dva milio-
ny korun. Stejný dotační titul by 
měl být vyhlášen i v roce 2009.
Pasport je jakýsi seznam míst-

ních komunikací a obsahuje mi-
mo jiné i základní popis umístě-
ní komunikací na pozemcích ob-
cí, jejich typ (například zda se 
jedná o cestu, vozovku, chod-
ník) a základní vlastnosti (napří-
klad podloží, povrch, příslušen-
ství).

ROZHOVOR

„O obchvatu se v M. Budějo-
vicích mluví velmi dlouho. Je-
den z mnoha návrhů na vylouče-
ní hlavní dopravy mimo centrum 
města pochází dokonce z pro-
tektorátu. První návrh, podobný 
dnešnímu projektu, pochází z ro-
ku 1975. Cílené kroky ale město 

zahájilo přípravou nového územ-
ního plánu až počátkem devade-
sátých let minulého století. Byly 
vyvolané mimo jiné i tím, že v té 
době také Ředitelství silnic a dál-
nic ČR zadalo práci na studii pro 
rekonstrukci silnice I/38 me-
zi Znojmem a Jihlavou. Ta by-

la dokončena v roce 1996. Jejím 
předpokládaným výsledkem by-
la rychlostní komunikace s mi-
moúrovňovými křižovatkami 
i s rezervou pro budoucí rozšíře-
ní na směrově dělený čtyřpruh. 
V programu výstavby sítě silnic 
ji ministerstvo dopravy už v roce 
2007 zařadilo k zahájení v roce 
2001, včetně počáteční investice 
ve výši 300.000.000 korun. Je to 
logické, neboť na uvedené trase 
bylo město nejproblematičtější 
dopravní překážkou. Pro zajíma-
vost – například řidiči meziná-
rodních kamionů měli ve svých 
evropských automapách Morav-
ské Budějovice pro výstrahu vý-
razně zakroužkované.“ 
Jaká byla v tom celém proce-

su role města?
„Je známo, že silnice I/38, pro-

cházející městem, je státní silni-
ce a jejím správcem je Ředitel-

ství silnic a dálnic ČR. A pokud 
jde o roli města, ta se dá vměstnat 
do jediné věty – pomáhalo všu-
de, kde to jen bylo možné. Spo-
lupracovalo na řešení všech pro-
blémů s odborníky z ŘSD ČR, 
spolupracovalo i s ostatními ob-
cemi a městy, vstřícně upravova-
lo změny v územním plánu, ak-
tivně projednávalo všechny zá-
měry s občany, pomáhalo při 
majetkovém vyrovnání, snaži-
lo se o propagaci projektu a sa-
mozřejmě také lobovalo za stát-
ní rozpočet.“ 
Co všechno musela radnice 

udělat, aby obchvatu dosáhla?
„Dle mého názoru jsme splnili 

minimálně tři důležité podmín-
ky. Pro obchvat se podařilo zís-
kat většinu občanů, včetně těch, 
kteří byli stavbou přímo dotče-
ni. Za úspěchem je nutné vidět 
i dobrou spolupráci a podporu 

od ostatních zainteresovaných 
obcí a měst. V neposlední řadě je 
třeba připomenout profesionální 
úroveň všech odborníků, zejmé-
na z ŘSD, kteří měli přípravu 
výstavby obchvatu od začátku na 
starosti. Všechny tyto skupiny si 
zaslouží poděkování.“ 
Pomohl vám i kraj?
„Samospráva kraje Vysoči-

na se císařskou silnicí zabývala 
hned zpočátku svého vzniku při 
schvalování Programu rozvoje 
kraje a následně pak i Územní-
ho plánu vyššího územního cel-
ku. Ano, máte-li na mysli někte-
ré úvahy o jiné trase císařské sil-
nice, máte pravdu. Zpočátku se 
objevily některé problémy, vět-
šinou z neznalosti stavu věcí. 
Nicméně – konec dobrý, všech-
no dobré. Mimo to se ještě jed-
notlivé odbory krajského úřa-
du významně podílely na vydání 

stavebního povolení v rámci sta-
vebního řízení.“
Máte spočítané, kolik aut pro-

jede Budějovicemi a o kolik se 
doprava po dokončení obchvatu 
odlehčí?
„Městu se uleví významně. Lze 

očekávat, že z centra téměř zmizí 
kamiony, stejně by se to mělo pro-
jevit u základní školy Havlíčkova. 
Současný, přibližně patnáctitisíco-
vý počet vozidel, projíždějící ná-
městím, by se měl snížit minimál-
ně o polovinu.“
Jak hodnotíte význam této stav-

by?
„Od dokončení císařské silnice 

v roce 1749 je moravskobudějo-
vický obchvat nejvýznamnější do-
pravní stavbou ve městě a v celém 
regionu. Měl by mít další následov-
níky. Velký význam mezinárodní 
komunikace I/38, protínající celou 
Vysočinu, je přece nesporný.“

Nekula: Města se báli i ostřílení tiráci
Moravské Budějovice (kid) • V květnu 
začala stavba obchvatu Moravských 
Budějovic. Město si od nové silnice 
slibuje, že nepřetržitá kolona aut, 
která denně projíždí náměstím, klesne 

alespoň o polovinu. Obchvat Budějovic je pro 
tamní obyvatele tématem číslo jedna už několik 
let a proto jsme se zeptali bývalého starosty 
a současného člena krajského zastupitelstva Jana 
Nekuly (ODS), jak dlouho vlastně trvalo, že si 
Budějovičtí obchvat prosadili.

Lesy v našem kraji 
čekají velké změny
Vysočina (en) • Přírodní parko-
viště, turistické cesty, naučné stez-
ky, odpočinková místa a studán-
ky. To je jen zlomek toho, co če-
ká na turisty na Vysočině v tomto 
roce. Měsíčníku Kraj Vysočina to 
po setkání se zástupci Lesů České 
republiky řekl náměstek hejtma-
na pro lesní hospodářství Václav 
Kodet (KDU-ČSL). 
Lesy České republiky plánují 

proinvestovat v rámci Programu 
2000 až 60 milionů korun, tedy 
dvakrát více než v uplynulých le-
tech. Na projekty na Vysočině by 
měly z této částky připadnout tři 
miliony korun. „V letošním roce 
jsou naší prioritou nová přírodní 
parkoviště. Jejich budováním by-
chom chtěli zamezit vjezdu řidi-
čů do lesů. Tento nešvar se roz-
máhá hlavně v houbařské sezó-
ně,“ řekl Jan Kotyza z Lesů Čes-
ké republiky.

Největší investice v tomto roce, 
kromě parkovišť, bude směřovat 
do vrcholových partií Žďárských 
vrchů – vybudování mostků, lá-
vek, chodníků a úprava turistic-
kých cest. 
Od příštího roku by se do Progra-

mu 2000 měl aktivně zapojit i kraj. 
„Zájem kraje v Programu 2000 
se v tomto období soustředí jak 
k podpoře rozvoje ostatních funk-
cí lesa, zejména s využitím námětů 
Klubu českých turistů, tak i k při-
blížení problematiky obhospoda-
řování lesa jako významného ob-
novitelného zdroje. Jeho obhospo-
dařování, byť je spojeno s kácením 
stromů, působí daleko lépe než na-
příklad využívání větrné energie 
pomocí monster umístěných v kra-
jině. Nesmíme zapomenout na ná-
vštěvníky lesa především z velkých 
měst. Zřizování parkovišť je vhod-
né,“ uvedl náměstek Václav Kodet.

Program 2000:
Program 2000 byl přijat v roce 1999. Má zajistit harmonizaci mezi plněním všech 
funkcí lesů, tržním ekonomickým prostředím a rozvíjením enviromentálních funkcí 
lesů. V rámci tohoto programu rozpočet Lesů České republiky financuje například: 
• budování a údržbu studánek, pramenů a pramenišť 
• obnovu vodních nádrží v lesích 
• obnovu stezek, pěšin a chodníků pro pěší, cyklo i hippoturistiku 
• ochranu kulturních památek v lesích 
• budování a údržbu informačních panelů, rozcestníků a naučných stezek 
• ochranu biotopů chráněných rostlin, živočichů a péči o ně 
 V prvním roce bylo v Programu 2000 určeno k čerpání 10 milionů korun, další roky 
se jednalo o částku 30 milionů korun. Mezi lety 1999–2007 Lesy České republiky, s. 
p. investovaly do tohoto programu více než 200 milionů korun.

Vysočina (mab,kid) • Rybáři 
z našeho kraje mají volnou ces-
tu k dotacím. Ministr zeměděl-
ství schválil pravidla pro čerpá-
ní peněz z Operačního programu 
Rybářství 2007–2013.
Projekty, zpracované podle 

těchto pravidel, mohou žadatelé 
podávat v prvním kole od 10. do 
30. června. Jde o dotace napří-

klad na odbahňování a výstavbu 
rybníků, investice, související 
s prodejem ryb přímo v hospo-
dářstvích, nebo na zabezpečení 
chovných rybníků před predá-
tory. 
Další kolo příjmu žádostí bude 

na podzim. Dotace zprostředku-
je a vyplácí Státní zemědělský 
intervenční fond, jehož poboč-

ka pro náš kraj sídlí v Brně. Po-
drobné informace, včetně pod-
mínek pro získání dotací jsou na 
www.mze.cz (rubrika podpora 
z EU a národní dotace, podrub-
rika EFF – Evropský rybářský 
fond) a také na stránkách Státní-
ho zemědělského intervenčního 
fondu www.szif.cz v sekci Ope-
rační program Rybářství.

Rybáři mohou získat eurodotaci
Ledeč nad Sázavou (en,kid) • 
Cestáři v Ledči nad Sázavou ma-
jí nové sídlo. Nové ledečské cest-
mistrovství bude sloužit 40 za-
městnancům, kteří se starají o 330 
kilometrů krajských silnic II. a III. 
tříd. Vedle administrativní části se 
v budově nachází dílenská část se 
dvěma stáními a garáže pro sedm 
sypačů a další drobnou techniku. 

V areálu jsou i dostatečné plochy 
pro skládky posypového a staveb-
ního materiálu.
Stavba přišla na 11 milionů ko-

run, zahájená byla loni v lednu. 
„Původní budova cestního dozor-
ství se nacházela v nevyhovují-
cích podmínkách ve městě upro-
střed bytové zástavby. Navíc zde 
nemohla být z kapacitních důvo-

dů umístěna skládka posypové-
ho materiálu a naše vozy muse-
ly pro zásoby jezdit až na druhý 
konec města. Přestavba jednoho 
z objektů v bývalém areálu země-
dělské školy tento problém vyře-
šila,“ popsal důvody přesunu le-
dečského cestního dozorství ředi-
tel Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny Zdeněk Vacek.

Silničáři dostali nové sídlo

Kde získat informace 
o vojenské službě?

Krajské vojenské velitelství
oddělení náboru

Vrchlického 14, Jihlava
tel: 973 433 460

www.novakariera.cz

Armáda hledá nové vojáky

Třebíč (hel) • Legendární fotbalo-
vý klub známých osobností Am-
fora se v neděli 8.června v 10.30 
představí v souboji se starou gar-
dou Třebíče na stadionu TJ Spar-
tak Třebíč.
Exhibiční fotbalové utkání v Tře-

bíči bude v pořadí již jubilejním 
570. utkáním Amfory. Utkají se 
tu s třebíčskými fotbalisty – Sta-
rou gardou – sestavenou z hrá-
čů nad 45 let. Jmenovitě to budou 
František Frula, Bořivoj Hejzlar, 
Jaroslav Vystrčil, Karel Štěpnič-
ka, Petr Čermák, Arnošt Všetečka, 
Zdeněk Rebeka a další. Čestným 
hostem bude i hokejová legenda 
Tomáš Zelenka.
Amfora má za sebou dlouhou 

a pestrou historii. Od začátku v ro-
ce 1974 prošlo Amforou nesku-
tečné množství populárních osob-
ností z řad herců, zpěváků, bavičů, 
moderátorů i sportovců.
„Do Třebíče se vracíme už po-

několikáté, protože ji považujeme 
za velmi příjemné středisko kultu-

ry a sportu,“ řekl nám šéf Amfo-
ry Petr Salava. Přestože konkrétní 
sestava zůstává do poslední chví-
le tajemstvím, Petr Salava prozra-
dil, že čestný výkop provede Mo-
nika Absolonová a mezi jinými se 
v Třebíči objeví i slavní fotbalis-
té František Veselý, Karol Dobi-
áš a Přemysl Bičovský. Amfora tu 
bude dekorovat i svého Fotbalistu 
roku, kterým se letos stane Miro 
Žbirka. 
Krédem Amfory je diváky pře-

devším pobavit a vzhledem k to-
mu, že všichni členové klubu ma-
jí smysl pro humor, mají se v Tře-
bíči na co těšit. Kromě toho, že 
Amfora všude, kam přijede, při-
náší divákům zábavnou sportovní 
show, jejich akce mají rovněž cha-
ritativní charakter. Velkou měrou 
pravidelně přispívá na činnost nej-
různějších nadací a podstatná část 
z výtěžku zůstává v místě. Tak se 
na konkrétní příspěvek z jejího 
vystoupení v Třebíči může těšit 
tamní mládežnický fotbal.

Amfora zahraje 
fotbal v Třebíči

Náměstek hejtmana Pavel Hájek (ODS), hejtman Miloš 
Vystrčil (ODS), ředitel záchranné služby Lukáš Kettner 
a krajský radní Miroslav Houška (KDU-ČSL) vylosova-
li deset soutěžících, kteří správně odpověděli na otázky 
z minulého čísla měsíčníku Kraj Vysočina. Výherci poletí 
na Den dětí se záchranáři vrtulníkem. Záchranná služba 
je bude s přesnými pokyny kontaktovat. 
Výherci: Z. Vlček, L. Prášilová, F. Vopálenský, J. On-
dráček, J. Pohanka, D. Urbánek, J. Blažek, M. Sklenář, 
J. Gregor, S. Karasová.



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 12. června. 
Tři vylosovaní obdrží zajímavé 
ceny. Můžete využít i emailo-
vou adresu vysocina@ceskydo-
mov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: V Pa-
cově se narodil český básník 
a prozaik Antonín Sova, jehož 
muzeum můžete navštívit.
Výherci z minulého čísla R. Čer-
máková, Praha 9, R. Bočanová, 
Sezimovo Ústí, J. Hojková, Velká 
Chyška – Pacov získali mapu Vy-
sočiny, ručník k vodě a záložku 
do knihy.

V Pacově se nachází 
(1. tajenka) 

(z roku 1906) na 
kterém se pořádají 

(2. tajenka).

Autor:
K.Lear

Nemluvit
pravdu

Zkratka
Mezinár.

ústavu mra-
zírenství

Zkratka
Pohraniční

stráže
Šlépěj Vozka

Zkratka
souhvězdí

Orion

Projevit
úctu

SPZ Rych-
nova nad 
Kněžnou

Který 
(knižně)

Podnik 
ve Dvoře 
Králové

Mongolský
pastevec

Německé
město 

(Leipzig)

Sídlo 
v Nizozemí Ukazovací

zájmeno21,6 g ve
Stř. Asii

První díl
1. tajenky Evropan

SPZ Písku Druhý díl 
1. tajenky

Slevit
Dvojice Boží soud Ten i onen

Mající
sto let

Citoslovce
ohrazení

Rybářská 
potřeba

Citoslovce 
tišení

Patřící
primátům

Slovensky 
„tihle“

Karetní hra

Obec 
v okrese 

StrakonicePřístroj Druh 
antilopy

Jméno
literáta Pavla

Slůvko
pochopení

Pokažený
tvar Lebka 

(knižně)

Španělská
vychova-

telkaNázev
planetky

Pokrývka
hlavy

Čínské
ženské
jméno

Filipínská
sopka

Zábavní
podnik

Nýrský
podnik

Jihoevro-
pan Vniknutí Ovoce

Výkvět
společnosti

Násep
MPZ Polska Slůvko

povzbuzeníNázev 
souhvězdí 

Oltář Kód Lesotha Zvýšený 
tón E

2. tajenka
Přitakání

Slůvko při 
nabídnutí

Druh palmy Operní
píseň

Patřící
Soně Pomůcky:

Ate, Apo, IIR, istar, 
skat, UrkLitinový

plát
Ohledu-
plnost

Černomoř-
ský přístav
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�31. květen
Socholití, Štěpánov nad Svratkou

�30. květen – 1. červen 
Mezinárodní mistrovství Čes-
ké republiky v autokrosu, zóna 
střední Evropy a MČR v RB 2008, 
Humpolec

�1. červen – 31. červenec
Concentus Moraviae, kraj Vyso-
čina

�1. červen
Louka plná orchidejí, prezen-
tace chráněného území, mokřadní 
louka se vstavači – prstnatci májo-
vými, mezi obcemi Kněžice, Brodce 
a Opatov, 10.00
Sportovní dětský den, Budín 
(při nepříznivém počasí sportovní 
hala), Žirovnice, 13.30

�6. červen
Turnaj měst okresu Jihlava a kra-
je Vysočina v malé kopané, stadion 
TJ Slavoj, Polná, 14.00

�13. – 4. červen 
Mezinárodní festival rekordů 
a kuriozit Pelhřimov město rekor-
dů, Pelhřimov 
Noční prohlídky polenského hra-
du, 20.00

�15. červen
Městská slavnost, průvod měs-
tem, rekonstrukce Velkého požáru, 
ukázka divadelníků, sváteční od-
poledne na rynku, svěcení hasič-
ské stříkačky, den otevřených dveří 
v Městském muzeu, Polná, 13.30

�19. červen
Folkování nad lucernou, kom-
ponovaný pořad nejen o folku se 
skupinou 4zdi, malá scéna KD Máj, 
Pelhřimov, 19.20

�19. – 2. červen
Arts&film 2008, IV. ročník mezi-
národního festivalu filmů o umě-
ní, Telč

�19. – 29. červen
Výstava Řemesla a vyznání, zá-
mek Kamenice nad Lipou

�20. – 21. červen
XIX. Horácká rally 2008

�20. – 22. červen 
Evropský festival filozofie, Vel-
ké Meziříčí 

�27. červen
Novoměstský řemeslný jar-
mark a slavnost Nova Civitas, 
Vratislavovo náměstí, Nové Měs-
to na Moravě

�27. – 29. červen
51. Festival sborového umě-
ní Jihlava, tradiční setkání nejlep-
ších amatérských pěveckých sbo-
rů z České republiky i ze zahrani-
čí, součástí letošního festivalu bu-
de i soutěž komorních sborů, DKO 
Jihlava

�22. červen
Festival řemesel a vyznání – 
Děti a řemesla, ukázky řemesel 
v nastudování dětí, písničky o ře-
meslech, vycházka do přírody s oh-
níčkem, zpěvem a lampiony, Kame-
nice nad Lipou

�23. červen
Svatojánská noc na Michalově 
statku, noční akce na Michalově 
statku, která ukazuje tradiční oby-
čeje a zábavu selského lidu o sva-
tojánské noci. Ve stodole na mlatě 
proběhne lidová veselice při hud-
bě dudácké kapely z Pacova. Po se-
tmění bude zapálen svatojánský 
oheň a začne ukázka dobového 
svícení v jednotlivých místnostech 
statku. Též bude zpřístupněn nově 
opravený sklep s nálevnou medo-
viny, Pohleď, 21.00

�26. – 29. červen
Mistrovství Evropy MASTERS 
2008 – silniční cyklistika, Žďár nad 
Sázavou 

�28. červen
Polenské kulturní léto – Velká 
bitva o Polnou (rekonstrukce bitvy), 
areál u rybníka Peklo, Polná, 16.00

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Výstava oživí 
slávu legií
Jihlava (kid) • Ojedinělou výsta-
vu k 90. výročí vzniku ČSR Čes-
koslovenské legie 1914–1920 
mohou lidé vidět od 11. června do 
28. července přímo v sídle kraje. 
Její autorka Zlata Fořtová je 

členkou Historické dokumentač-
ní komise Československé ob-
ce legionářské. Výstavu doplní 
dvě přednášky. První se jmenuje 
Po stopách Československých le-
gií, je doplněná unikátními video-
projekcemi, literárními a zvuko-
vými ukázkami a bude 17. červ-
na v 17.00. Druhá nese název 
Za hlasem zvonů, proběhne také 
v 17.00, ale 24. června. Obě před-
nášky se konají v sídle kraje. 
Organizátoři zároveň vyzýva-

jí legionářské rodiny z Vysočiny, 
které se chtějí do výstavy aktiv-
ně zapojit zapojit zapůjčením ori-
ginálů nebo kopií rodinných pa-
mátek, aby do 9. června kontakto-
valy M. Horkého z krajského od-
boru kultury a památkové péče na 
telefonu 564 602 382.

SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER NA 
VYSOČINĚ

Zvoneček Havlíčkův Brod

Rolnička Světlá nad Sázavou

Ledňáček Ledeč nad Sázavou

Třebíčské mateřské 
centrum Třebíč

Andílci Hrotovice

Človíček Velká Bíteš

Klubíčko Horní Cerekev

Zvoneček Nové Město na 
Moravě

Jahůdka Třešť

Korálky Moravské 
Budějovice

Mateřské a rodinné 
centrum

Náměšť nad 
Oslavou

Mateřská centra 
putují po kraji

Jihlava (dč) • Výstava o práci 
mateřských center na Vysočině 
probíhala v květnu ve vestibulu 
kongresového centra sídla kraje 
v Jihlavě. Pak se vydala na pouť 
po městech Vysočiny. 
„Síť mateřských center se v le-

tošním roce zaměřila v rámci ce-
loroční kampaně Zdravý život 
ve zdravém prostředí na obno-
vu společenského vnímání rodi-
ny jako vícegenerační společen-
ství, proto se i mateřská centra 
otevírají všem generacím a pře-
růstají v komunitní centra, kte-
rá poskytují služby pro celou ro-
dinu,“ řekla prezidentka sítě cen-
ter Rut Kolínská. Mateřská centra 
zřizují zpravidla matky na mateř-
ské dovolené, zároveň se podíle-
jí na jejich samosprávě a zajišťují 
programy. Centra nabízejí pomoc 
svépomocí (vzájemné naslouchá-
ní, výměnu zkušeností, vzájem-
nou službu, laické poradenství). 
V současné době má síť přes 260 
členských center v celé České re-
publice.

Zlatá jeřabina zná letošní vítěze
Vysočina (kid, jis) • Letošním 
vítězem ankety Zlatá jeřabina se 
v kategorii Kulturní 
aktivita stal Hand-
ball Help Cup 2007 
v Havlíčkově Bro-
dě a v kategorii Pé-
če o kulturní dědic-
tví pak počítačový 
model Zmizelý Havlíčkův Brod. 
Druhá místa obsadily pelhři-

movské rekordy a oprava varhan 
v kostele v Dlouhé Brtnici. Vý-

sledky ankety při-
jalo krajské zastu-
pitelstvo na svém 
květnovém zasedá-
ní. V anketě letos 
hlasovalo bezmá-
la 7000 lidí a slav-

nostní vyhlášení bude 30. května 
v Horáckém divadle v Jihlavě.

VÝSLEDKY ANKETY ZLATÁ JEŘABINA
Kulturní aktivita Péče o kulturní dědictví

1. místo Handball Help 
Cup 2007 Havlíčkův Brod Zmizelý Havlíč-

kův Brod Havlíčkův Brod

2. místo Pelhřimov – měs-
to rekordů Pelhřimov

restaurování var-
han v kostele sv. 
Václava

Dlouhá Brtnice

3. místo Brtnické kovad-
liny Brtnice

Kabinet profesora 
Hrona – otevře-
ní Metánovského 
muzea

Častrov

INZERCE

�

SOUTĚŽ: KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU

Máte rádi pohyb a jezdíte na kole? Chcete 
poznat krásy Vysočiny? Rádi fotíte a soutěží-
te? Pak právě pro vás připravuje příspěvko-
vá organizace Vysočina Tourism a Český roz-
hlas  Region vícedenní putování na kolech.

Ve dnech 3. – 10. července 2008 proběhne ak-
ce Křížem krážem na kole, která účastníky pro-
vede Vysočinou a představí její krásy jak přírod-
ní, tak i historické.
První zahřívací etapa odstartuje z Masaryko-

va náměstí v Jihlavě 3. července 2008 a pove-
de přes Třešť a Roštejn do Telče. V rámci putování 
navštíví peleton dále například Pelhřimov, Havlíč-
kův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč a řadu dalších 
zajímavých míst. Kromě Vysočiny cyklisté zavíta-
jí také do sousedního Jihočeského kraje do Jindři-
chova Hradce a v Jihomoravském kraji bude celá 
akce zakončena v Oslavanech na zámku. Jezdci 
mohou projet celou trasu nebo se mohou libovol-
ně kdykoli a kdekoli připojit a odpojit. 
V rámci tohoto putování připravují organizáto-

ři i zpestření cesty návštěvou některých turistic-
kých atraktivit. Doprovodnými akcemi budou růz-
né soutěže jak pro cyklisty, kteří se zúčastní jíz-
dy, tak i pro posluchače Českého rozhlasu Region 
o zajímavé ceny. Kromě toho trasa vede mnoha 
místy, která jsou zapojena do soutěže „Cyklista 
Vysočiny 2008“, a tudíž soutěžící v této akci se 
tak mohou zúčastnit obou zároveň. 
Podrobné informace budou od 22. května 2008 
průběžně doplňovány na turistickém portálu 
www.region-vysocina.cz/nakole.
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INZERCE

Jihlava hostila běžecký závod
Jihlava (hel) • Více než stovka pro-
fesionálních i amatérských běžců 
soutěžilo v devíti věkových katego-
riích prvního ročníku závodu Vel-
ká cena Jihlavy. Plejáda závodní-
ků byla opravdu pestrá: běhu se zú-
častnili například žáci jihlavských 
základních škol, ale také dva špič-
koví vytrvalostní běžci z Keni nebo 
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil. 
Pro závod byl připraven kilome-

trový okruh ulicemi Komenské-
ho, Husova, Věžní a Matky Boží, 
se startem a cílem na Masarykově 
náměstí. Zajímavostí byl závod fi-
remní štafety. Na dvě desítky spo-
lečností vyslalo do sportovního klá-
ní své pětičlenné týmy, takže byly 

k vidění barvy například ZOO Jih-
lava, kraje Vysočina, Vysoké ško-
ly polytechnické, Gymnázia Jihla-
va či zdravotnické záchranky. V té-
to štafetě zvítězili jihlavští gymna-
zisté, krajská štafeta si doběhla pro 
pěkné sedmé místo. 
Vyvrcholením sportovního odpo-

ledne byl hlavní desetikilometrový 
běžecký závod. Lákadlem pro di-
váky byli dva špičkoví vytrvalostní 
běžci z Keni – Isaac Kiplagat, jehož 
osobním rekordem na trati dlouhé 
10 km je čas 00:27:30, a Magdale-
ne Mukumzi, která se pyšní časem 
01:09:00 v půlmaratonu. Oba tito 
závodníci se stali vítězi svých kate-
gorií i v rámci VCJ.

Holanďané závodili v tradiční oranžové.

Mladí běžci závodili ve Žďáru

Mladí Portugalci uspořádali na žďárském náměstí i valnou hromadu.

Start Štafety přátelství, kterou si symbolicky vystřihli i hejtman Miloš Vystr-
čil a žďárský starosta Jaromír Brychta. Zamyšlená reprezentantka austrálie s fotoaparátem. Fota: archiv kraje

Žďár nad Sázavou (hel) • Ždár 
hostil mladé běžce ze všech koutů 
planety. Už 18. mistrovství světa 
v přespolním běhu středních škol 
– IS Cross Country 2008, orga-
nizované pod hlavičkou meziná-
rodní organizace školního sportu 
ISF – International Sports Fede-
ration a Asociace školních spor-
tovních klubů ČR uspořádal Dům 
dětí a mládeže ve Žďáře nad Sá-
zavou ve spolupráci s VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou.

A opravdu se bylo na co dívat 
– závodní pole bylo velmi pest-
ré, hýřilo rozmanitým koloritem 
národních dresů soutěžících ze 
všech kontinentů světa. Toto mi-
strovství zaznamenalo historicky 
rekordní počet závodníků a zemí 
– přijelo k nám 28 výprav a na 
700 účastníků. 
Vlastní závody proběhly v are-

álu Martina Koukala u Pilské ná-
drže ve Žďáře. V jednotlivých 
kategoriích zvítězili závodníci 

z Alžírska, Turecka, Číny a No-
vého Zélandu. Českým běžcům, 
mezi kterými byli i dva závod-
níci z našeho kraje, se nedařilo 
a umístili se ke konci výsledko-
vých listin.
Středoškoláci z celého svě-

ta přijeli na Vysočinu nejen zá-
vodit, ale také potkat nové přá-
tele i poznat krásy našeho kra-
je. V rámci doprovodného pro-
gramu si účastníci prohlédli 
naše památky UNESCO – Telč 

a Zelenou horu, navštívili Jih-
lavu. Vedoucí výprav byli přija-
ti v prostorách krajského úřadu. 
Hejtman Vysočiny Miloš Vystr-
čil, pod jehož záštitou a s finanč-
ní podporou kraje se MS kona-
lo, se účastnil slavnostního zahá-
jení mistrovství a startoval spo-
lečně s krajským zastupitelem 
a starostou města Žďáru Jaromí-
rem Brychtou ve štafetě přátel-
ství, jež se běžela na žďárském 
náměstí.

Jihlava (zč) • Desítky měst a ob-
cí kraje Vysočina a také něko-
lik turisticky atraktivních míst 
v sousedním Jihočeském kraji 
mohou letos v létě poznat příz-
nivci cykloturistiky v rámci páté-
ho ročníku soutěže Cyklista Vy-
sočiny.
Soutěž pro cyklisty amatéry vy-

hlašuje již popáté v pořadí jihlav-
ská městská policie ve spoluprá-
ci se Střední policejní školou MV 
v Jihlavě, s ostatními městskými 
policiemi a s Policií ČR na Vy-
sočině. Soutěž se i letos koná pod 

záštitou hejtmana Vysočiny Mi-
loše Vystrčila (ODS).
„Sportovní akce je rozložena 

do tří letních měsíců, v průbě-

hu nichž se mohou zaregistrova-
ní cyklisté podívat na kole na řa-
du zajímavých a lákavých míst 
a poznat obce a města ležící na 
cyklotrasách v našem regionu,“ 
uvedl zástupce ředitele jihlav-
ské městské policie Stanislav 

Maštera. Pořadatelé soutěže se 
po zkušenostech ze dvou uply-
nulých ročníků rozhodli zacho-
vat počet kontrolních míst, kte-

rých je celkem 57. Podařilo se 
tím rozšířit počet možných tras 
a zařadit tak do soutěžní karty 
více kratších úseků, které snad-
no zvládnou i začínající cyklis-
té. Mezi nově zařazená atraktiv-
ní místa v kraji patří například 

vinařské centrum Sádek u Tře-
bíče, Krucemburk nebo Horní 
Cerekev.
Registrace cyklistů začne 

1. června 2008 a potrvá do 
31. července. V červnu bude ta-
ké oficiálně zahájena první fáze 
soutěže. V rámci ní musí každý 
zaregistrovaný cyklista absolvo-
vat nejméně dvě trasy. Tato etapa 
skončí posledního srpna. Druhou 
etapu soutěže bude tvořit finálo-
vý závod po stanovené trase. Le-
tos se pojede v okolí města Pol-
ná na okrese Jihlava.

Cyklisté si opět mohou změřit síly

www.cyklistavysociny.cz

Vysočina (hel) • Stará známá prav-
da o kvalitě výsledků v nejrůzněj-
ších sportovních odvětvích mluví 
o tom, že dlouhodobé úspěchy ma-
jí tam, kde se programově věnují 
výchově mládeže a vytvářejí pod-
mínky pro její růst už v mládí. Ji-
nak se může stát, že i ti talentova-
ní sportu nechávají nebo odcházejí 
ze svého domova jinam, do středi-
sek koncentrovaných pouze v nej-
větších městech – většinou v Praze 
nebo Brně. A málokdy se pak vra-
cejí zpět do svého kraje.
I na základě těchto známých faktů, 
ale především z důvodu snahy sku-
tečně hmatatelně podpořit talento-
vanou mládež na Vysočině, vznikla 
myšlenka vzniku Krajských center 
talentované mládeže. Prvními prů-
kopníky byli fotbalisté a v letoš-
ním roce už fungují Krajská cen-
tra talentované mládeže na Vyso-
čině (KCTM) v deseti sportovních 
odvětvích. Základní podmínkou 
pro vznik krajem podporovaného 

krajského centra je existence doho-
dy sportovců a funkcionářů dané-
ho sportu na místě fungování cent-
ra a podmínkách jeho celokrajské-
ho fungování. Většina KCTM vzni-
kala a vzniká tam, kde je nejlepší 
technické zázemí, široká členská 
základna, kvalitní trenérský kádr. 
Letos vyčlenil kraj na podporu fun-
gování těchto center celkovou část-
ku ve výši 4.425.000 korun.
Díky zkušenostem z prvních cen-
ter byla a jsou upřesňována pravi-
dla jejich fungování. V některých 
případech je akceptováno i rozdě-
lení centra – například mladí vo-
lejbalisté mají své centrum v Jih-
lavě a děvčata ve Velkém Meziříčí. 
U těch zavedenějších odvětví jsou 
už vidět výsledky – lze dobře vidět 
například na zlepšených výsled-
cích u mladých fotbalistů, plavců 
a šachistů. 
V takto systematické podobě je 
podpora mladých sportovců v kra-
ji Vysočina celorepublikovým uni-

kátem. Přitom stále existují také 
další způsoby pomoci k růstu ta-
lentů. Kraj má i další programy – 
například prostřednictvím všespor-
tovního kolegia proudí k mladým 
sportovcům v letošním roce dal-
ších 6.000.000 korun, kraj podpo-
ruje organizaci nejrůznějších spor-
tovních akcí celorepublikového vý-
znamu u nás, ale taky účast našich 
reprezentantů na národních i mezi-
národních mistrovstvích. 

Veškerá podpora by byla ovšem 
k ničemu, pokud by na začátku 
nebyla systematická práce stovek 
trenérů, funkcionářů a velká snaha 
a dřina mladých adeptů medailo-
vých met. Budou to právě samot-
né talentované dívky a hoši a je-
jich trenérky a trenéři, kteří budou 
mít rozhodující podíl na tom, zda 
se talenty budou měnit ve hvězdy 
a zda budou vyrůstat u nás na Vy-
sočině.

Kraj podporuje mladé sportovce
LETOŠNÍ PŘÍSPĚVEK CENTRŮM TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 

Z ROZPOČTU KRAJE
fotbal 1 500 000
hokej 1 300 000
šachy 100 000
volejbal 140 000
plavání 300 000
lyžování 200 000
basketbal 340 000
orientační běh 185 000
stolní tenis 50 000
házená 310 000
celkem 4 425 000


