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AKTUÁLNĚ S RADNÍM

STALO SE

DUCHKOVÁ
NA VÝSTAVĚ

Telč (dv) • Moderátorka Štěpán-
ka Duchková využila zářijového 
babího léta a vyrazila i s příte-
lem a svými dvojčátky na výlet do 
Telče, neboť chtěla ještě stihnout 
prohlídku místní expozice Dolno-
rakouské zemské výstavy. Dolno-
rakouská zemská výstava se sklá-
dá ze tří expozic, z nichž jedna je 
umístěna právě v Telči, dvě dal-
ší se pak nalézají v dolnorakous-
kých městečkách Horn a Raabs, 
kam lze dojet kyvadlovou dopra-
vou. Výstavu podrobně mapující 
společnou historii Čechů a Raku-
šanů lze ještě shlédnout do kon-
ce října 2009.

V minulých letech bylo hospodaření kraje docela snadné. Měsíc co 
měsíc přišlo do rozpočtu kraje víc peněz z vybraných daní než v před-
chozích letech, podnikatelům se dařilo a krajská kasa vykazovala pře-
bytky. 
Přichází ale horší doba. Už loni to bylo znát. Konec roku ovlivnila hospo-
dářství krize a najednou byly přicházející peníze menší. K tomu se navíc 
přidala situace, kdy jsme zdědili po předchozím vedení rozběhnuté akce, 
jejichž dokončení rychle vyčerpalo strategickou rezervu rozpočtu.
Zareagovali jsme operativně. Připravili jsme rozpočet 
na letošní rok a snažili jsme se být velmi střízliví 
v tom, kolik peněz přijde. Niž- šími příjmy jsme proto 
nebyli zaskočeni. 
Tato nová zkušenost je cenná i pro rozpočet na rok 
příští. Perspektiva příjmů je ve- lice pesimistic-
ká. Kraj získá o stamiliony mé-
ně, než byl zvyklý, a tako-
vý ohromný propad ještě 
nikdy žádné vedení kra-
je neřešilo. My jsme ale 
připraveni. Díky prá-
ci těch, kteří se 
na kraji finan-
cemi a ekono-
mikou zabýva-
jí, máme tako-
vý rozpočet, kte-
rý zajistí i v těžké 
době krize rozvoj 
Vysočiny. 

Vladimír 
Novotný
náměstek 
hejtmana

Záchranáři zvládli
letecké neštěstí

Podle okamžitých výsledků 
funguje záchranný systém na 
Vysočině na výbornou. Nena-
šly se totiž žádné vážné závady 
v součinnosti složek, ani v jejich 
komunikaci. „Cvičení je od to-

ho, aby se odhalily některé chy-
by, které by mohly ohrozit reál-
ný zásah. Složky integrovaného 
záchranného systému cvičí pro-
to, aby dovedly své schopnos-
ti k dokonalosti. Z praxe léka-

ře dobře vím, jak důležité je mít 
zásadní věci zažité, a v tom vi-
dím význam pravidelných cviče-
ní,“ uvedl na místě hejtman Vy-
sočiny Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD).
Cvičení spočívalo v záchraně 

cestujících z letadla, které se po-
kusilo nouzově přistát v Náměš-
ti nad Oslavou a při tomto poku-
su se zřítilo. Cvičná nehoda zna-
menala pro záchranáře přede-
vším ošetření desítek zraněných 

a jejich transport do příslušných 
zdravotnických zařízení. 
Mayday bylo letos už druhým 

rozsáhlým cvičením složek zá-
chranného systému na Vysoči-
ně. První se uskutečnilo v květnu 
v areálu firmy Čepro ve Šlapáno-
vě na Havlíčkobrodsku. Námě-
tem cvičení byl únik plynu, vý-
buch a následný požár v rekon-
struované budově kotelny. Při ne-
štěstí bylo podle scénáře několik 
osob zraněno a usmrceno.

Třebíč (jis, kid) • Na 300 profesionálních 
záchranářů, hasičů, policistů a dalších příslušníků 
složek integrovaného záchranného systému se 
sjelo na Třebíčsko, kde se zřítilo dopravní letadlo. 
Probíhalo zde letošní velké cvičení Mayday 2009.

Záchranáři cvičnou nehodu zvládli na výbornou. Foto: archiv kraje

Kraj brání snížení platů kantorů
Vysočina (kid) • Hospodářská 
krize ohrožuje mzdy ve školství. 
Kraje se ale tomuto černému vý-
voji snaží zabránit. Po jednání na 
ministerstvu školství to řekl ná-
městek hejtmana pro finance Vla-
dimír Novotný (ČSSD). 

„Ministerstvo předpokládá, 
že v rozpočtu na příští rok bu-
de chybět 3,39 miliardy korun. 
To by podle nich znamenalo pří-
mý dopad na mzdy ve školství, 
v průměru by byla ohrožena tisí-
cikoruna na každé mzdě,“ spočí-

tal Novotný. Kraje v těchto dnech 
velmi intenzivně s ministerstvem 
jednají, aby snížení mezd zabrá-
nily. 
Platy ve školství představují ce-

lou polovinu rozpočtu Vysoči-
ny. Jde ale o účelovou dotaci pří-

mo z ministerstva, která praktic-
ky jen proteče přes krajský účet 
a na její výši nemají kraje žádný 
rozpočtový vliv. Tento stav dlou-
hodobě české kraje kritizují, pro-
tože neumožňuje řešit takto kri-
zové situace.

Klání cestářů
Augustýn Voborný 
z Třebíče to se sypačem 
umí na jedničku. Vyhrál 
na celé čáře.
 strana 3

Soutěž jídla
Potravináři z Vysočiny 
předvedli své umění. 
Jejich dobroty hodnotila 
porota.
 strana 6

Nová silnice
Kraj stihnul opravovaný 
úsek mezi Jihlavou 
a Třebíčí otevřít o dva 
měsíce dřív.
 strana 2

Fotoreportáž na str. 8
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Hyský: Dotace si firmy zaslouží

Proč kraj Vysočina vyhlašuje 
grantový program Rozvoj ma-
lých podnikatelů?
„Podnikatelské prostředí Vyso-

činy je z více než sedmdesáti pro-
cent tvořeno malými a středními 
firmami, které mají často rodinný 
charakter. Vyjma firem, které jsou 
dodavatelsky prioritně navázány 
na velké koncerny, se jedná pře-
vážně o firmy řemeslného charak-
teru. Právě stabilita těchto firem 
ovlivňuje stabilitu celého podni-
katelského prostředí a kraj Vyso-
čina jednoznačně usiluje o sou-
stavný a udržitelný hospodářský 
růst. Jednou z možností, kterou 
kraj v této oblasti má, je podpora 
subjektů, které jinak mnoho šan-
cí na získání dotací nemají. Pro 
skupinu malých podniků do 50 
zaměstnanců byl letos již popáté 

vyhlášen grantový program Roz-
voj malých podnikatelů v rámci 
Fondu Vysočiny. Jeho hlavním 
cílem je posílení malých 
podniků v kraji Vysočina 
a zvýšení jejich konku-
renceschopnosti.“
Lišila se nějakým 

způsobem letošní vý-
zva od těch předcháze-
jících?
„Vzhledem k současné 

ekonomické situa-
ci jsme přistoupili 
k úpravě nastavení 
programu. Konkrét-
ně byly vyhlášeny dva podprogra-
my. Jeden podporuje investiční 
rozvojové záměry podniků v ob-
lasti modernizace provozních ne-
bo výrobních zařízení a podnika-
telských prostor. Druhý posky-

tuje příspěvek na splácení jistiny 
již poskytnutých účelových úvě-
rů k pořízení technologií a výrob-
ních zařízení. Tento podprogram 
měl mimo jiné za cíl eliminovat 
druhotnou platební neschopnost. 
V obou případech je smyslem 
podpory předejít případným pro-

blémům s udržením stávajících 
pracovních míst.“

Jaký je ohlas toho-
to grantového progra-
mu?

„Zájem o tento typ 
grantového programu 

mezi malými podnikate-
li soustavně stoupá. Tu-
to tendenci lze vysledo-

vat jak z narůstají-
cího počtu žadatelů 
v jednotlivých le-
tech, tak i z navyšu-

jících se částek na tuto dotaci. Le-
tos kraj k tomuto účelu vyčlenil 
historicky nejvyšší částku 14 mili-
onů korun. K tomu je ovšem nut-
né poznamenat, že každá dotace je 
podmíněna spolufinancováním ze 

strany podnikatele. Tím docílíme 
toho, že dotace se dostane do ru-
kou stabilních a životaschopných 
firem. Pozitivní je, že jen v letoš-
ním roce se v kraji Vysočina po-
dařilo vyvolat investice v celkové 
částce 48,6 milionu korun.“
S jakou další podporou mo-

hou podnikatelé v kraji Vysoči-
na počítat?
„Zde bych chtěl především zmí-

nit spuštění nového internetové-
ho portálu na webových strán-
kách kraje www.kr-vysocina.cz/
podnikatele. Je určen všem pod-
nikatelům, kteří zde mohou na-
lézt aktuální informace z oblas-
ti investičních příležitostí v regi-
onu, veřejných zakázek, Fondu 
Vysočiny nebo o podnikatelských 
misích, z nichž letos se již jedna 
uskutečnila – byla to cesta podni-
katelů do Belgie, druhá na Ukraji-
nu proběhne v říjnu. Prostřednic-
tvím této aplikace mohou podni-
katelé také klást své dotazy či ná-
měty, kterými se budeme obratem 
zabývat.“

Zastupitelstvo pomůže 
obcím po záplavách
Vysočina (jis) • Krajské zastu-
pitelstvo na svém zářijovém jed-
nání schválilo dotaci ve výši 296 
tisíc korun na likvidaci povod-
ňových škod v obcích Bobrová, 
Strážek, Věchnov a Fryšava pod 
Žákovou horou, které začátkem 
prázdnin zasáhla velká voda pro 
přívalových deštích. 
Nejvíce má dostat Věchnov, a to 

150 tisíc korun. Dotace má po-
moci obcím při zajištění základ-
ních funkcí v případě, že sama 
nemá dostatek vlastních prostřed-
ků, ani jiné možnosti, jak situa-
ci řešit. Blesková letní povodeň 
postihla v našem regionu 58 ob-
cí, odhad celkových škod na je-
jich majetku přesáhl podle kraj-

ské statistiky 50 milionů korun. 
Celých 20 procent vyčíslených 
škod připadá na zmíněné čtyři 
obce. Většinu nákladů obcí souvi-
sejících s odstraňováním škod na 
obecním majetku mohou obce ře-
šit s příslušnými správci státních 
dotačních titulů, tedy s minister-
stvem zemědělství, vnitra nebo 
životního prostředí.
Od roku 2004, kdy přešla odpo-

vědnost za řešení žádostí obcí kra-
je o dotaci na odstraňování škod 
po živelních pohromách na od-
dělení krizového řízení a bezpeč-
nosti, obdržel kraj 43 žádostí a na 
dotacích bylo od tohoto roku do 
dnešní doby vyplaceno z krajské-
ho rozpočtu 11 641 014 korun.

Vysočina (pz) • Krajský radní pro regionální 
rozvoj Martin Hyský (ČSSD) o tom, jak moc je 
v prostředí ekonomické krize důležitá podpora 
malých firem právě v našem kraji.

V Meziříčí brzy vyroste 
nový domov pro seniory

Třípodlažní budova je situována 
do klidných Čechových sadů a na 
přelomu roku 2010 a 2011 nabíd-
ne služby 94 klientům. Náklady 
ve výši 99,5 milionu korun pomů-
že kraji Vysočina ze 70 procent 
uhradit stát.
„Současný objekt domova pro 

seniory na Hornoměstské ulici ve 
Velkém Meziříčí byl postaven v ro-
ce 1932 pro administrativní účely. 
Od roku 1961 je v něm umístěn 
domov důchodců. Budova je pro 
dnešní potřeby již nevhodně dis-
pozičně řešena, klienti jsou ubyto-
váni na jedno až čtyřlůžkových po-
kojích bez vlastního sociálního za-
řízení a koupelny. Jde o stav, který 
již neodpovídá přijatým standar-
dům kvality při poskytování soci-
álních služeb, a zejména dnešním 
požadavkům na bydlení. Současný 
zřizovatel, kraj Vysočina, rozho-
dl situaci řešit zásadně – stavbou 
nového, moderního a standardům 

vyhovujícího objektu s odpovída-
jícím zázemím a službami,“ uvedl 
krajský radní pro sociální věci Petr 
Krčál (ČSSD).
Nově navržený objekt, jehož 

stavba začne koncem září na roz-
hraní zastavěného území na jižní 
straně města (Čechovy sady, Vel-
ké Meziříčí), bude členěný. Nej-
vyšší část objektu bude třípodlaž-
ní, architekt navrhl i částečně za-
střešenou terasu. „Převážná část 
pokojů bude jedno nebo dvou-
lůžková, každý pokoj bude dis-
ponovat vlastním WC a sprcho-
vým koutem,“ popsal Roman Sý-
kora z krajského odboru sociál-
ních věcí.
„Je dobře, že současná krajská 

reprezentace dokončí dílo, kte-
ré začalo ještě minulé vedení 
kraje s ministrem Petrem Neča-
sem,“ uvedl velkomeziříčský rad-
ní a člen krajské bezpečnostní ko-
mise Radovan Necid (ODS).

Velké Meziříčí (jis) • Krajský projekt stavby 
nového domova pro seniory ve Velkém Meziříčí 
odstartuje na přelomu září a října.

Kraj otevřel důležitou silnici dřív

Náměstek hejtmana Libor Joukl při slavnostním otevírání silnice.

Brtnice (en, kid) • Silnice mezi 
Brtnicí a Zašovicemi je průjezd-
ná o dva měsíce dříve, než kraj 
plánoval. Motoristům se tak za-
se o něco zkrátila jízda z Třebíče 
do Jihlavy. 
Kraj silnici otevřel už 1. zá-

ří v režimu předčasného užívání. 
„Předčasné užívání komunikace 
znamená, že hlavní trasa komuni-
kace je již dokončena a je sjízd-
ná pro všechna motorová vozi-
dla za určitých omezení, na kte-
rá bude veřejnost upozorněna pří-
slušnými dopravními opatřeními 
– značkami,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana pro dopravu Libor Jou-
kl (ČSSD) s tím, že dodavatelské 
firmy dokončují poslední úpra-
vy mimo vozovku – tedy příkopy, 
výsadbu stromů a podobně. 
Stavba nové silnice II/405 Brtni-

ce – Zašovice byla zahájena v po-
lovině července 2008. Předání 
stavby bylo smluvně ujednáno na 
závěr října 2009. Nová pětikilo-
metrová silnice je rovnější a širší 
a přišla na 210 milionů korun. Na 
tuto části přispěla 85 procenty EU 
a 7,5 procenta státní rozpočet. Nový úsek vypadá impozantně. Fota: archiv kraje

Radní přijel do práce na bicyklu

Vysočina (jis) • Také úředníci krajského úřadu se aktivně zapojili do Evropského dne bez aut, který je nedílnou součástí kampaně s ná-
zvem Evropský týden mobility. Kraj pořádal akci Na úřad bez aut. Krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý (ČSSD) tak z Okří-
šek dorazil do Jihlavy na kole. Jeho kolega Martin Hyský (ČSSD) to měl jednodušší. Je přímo z Jihlavy, a tak mu stačily vlastní nohy.

Která města a obce se letos do 
Týdne mobility také zapojila:

Jihlava • Pelhřimov • Třebíč • Velké 
Meziříčí • Bystřice nad Pernštejnem 

• Havlíčkův Brod • Pacov 
• Velký Beranov



�� ��www.kr-vysocina.cz

3 STRANA | ZÁŘÍ 2009 Kraj Vysočina AKTUALITY / TÉMA

Energetikům začal školní rok

Děti se bavily na Šiklově mlýnu
Zvole (jis) • Přírodní westerno-
vý areál na Šiklově mlýnu na Bys-
třicku byl dějištěm třetího ročníku 
setkání držitelů Rodinných pasů 
z celkem sedmi krajů České repub-
liky. Jak na Divokém západě to na 
Šikláku opravdu vypadalo, protože 
celé odpoledne návštěvníky zkrá-
pěl vytrvalý déšť. Ten nepřestal ani 
na hlavní vystoupení hejtmana Vy-
sočiny Jiřího Běhounka (nez. za 
ČSSD). Přesto se akce na Divokém 
západě od ranních hodin zúčastni-
lo na deset tisíc účastníků z celé 
České republiky. Kromě tradičních 
soutěží pro děti, které byly rozmís-
těny po celém rozsáhlém areálu, 
a vystoupení známého televizního 
mima a dětského miláčka Micha-
la Nesvadby, čekaly na návštěvní-
ky také tři představení westerno-
vého divadla, off-roadová dráha, 
vzlety vrtulníkem, golf pro celou 

rodinu, módní přehlídka historic-
kých kostýmů anebo i výuka coun-
try tanců. Každý, kdo přišel s kraj-
ským Rodinným pasem, dostal po-
loviční slevu na vstup, ale i na dal-
ší atrakce uvnitř areálu.
Westernového dovádění v rámci 

akce s Rodinnými pasy se zúčast-
nil i hejtman Vysočiny Jiří Bě-
hounek, jeho náměstek Libor Jou-
kl (ČSSD), radní Marie Kružíková 
(ČSSD), Zdeněk Ryšavý (ČSSD) 
a Petr Krčál (ČSSD) nebo i po-
slanci Karel Černý (ČSSD) a Petr 
Zgarba (ČSSD). „Rodinná politi-
ka je pro kraj Vysočina velice vý-
znamnou oblastí. V letošním ro-
ce chceme dokončit dlouhodobou 
strategii přístupu kraje k rodinám 
a součástí tohoto přístupu je i sys-
tém Rodinných pasů. Ty si získa-
ly za celou dobu své existence ve-
likou podporu u veřejnosti a já vě-

řím, že propojením celého systé-
mu s Dolním Rakouskem a poté 
i se všemi kraji v rámci ČR vznik-
ne velice zajímavý systém podpo-

ry rodin v rámci kulturního, spor-
tovního a společenského vyžití,“ 
řekl při setkání hejtman Jiří Bě-
hounek.

Vysočina (jis) • Žákům 
a studentům začal v září 
nový školní rok. Některé 
z nich přišli v novém 
školním roce přivítat 
i členové krajské rady. 
Výuku nového studijního oboru 

energetik na Střední průmyslové 
škole Třebíč zahájili krajští radní 
Marie Kružíková (ČSSD) a Zde-
něk Ryšavý (ČSSD).
„Zájem o nový obor, který 

v České republice vyučuje pouze 
jediná škola, a to SPŠ Třebíč, byl 
obrovský, téměř šestkrát přesáhl 
možnosti obsazení jedné otevře-
né třídy. Třicet studentů perspek-
tivního oboru energetik absolvuje 
výuku ve specializovaných učeb-
nách a specializovaných labora-
tořích. Studenti už v prvním roč-

níku projdou odbornou exkur-
zí ve firemních nebo odborných 
pracovištích energetických firem. 

Vzhledem k tomu, že vybavení 
tohoto náročného oboru chápe-
me jako základ, byl pro každého 

žáka pořízen ke studijním účelům 
osobní notebook,“ informovala 
krajská radní pro školství Marie 
Kružíková.
Výuka bude probíhat v moder-

ních podmínkách, současně budou 
škole vytvořeny podmínky pro či-
lou výměnu zkušeností s dalšími 
vzdělávacími (vysokoškolskými) 
nebo odbornými pracovišti, vý-
uka bude obohacena o přednáš-
ky expertů a zajišťována odborní-
ky z praxe - například společnos-
ti ČEZ, která obor finančně i obo-
rově podporuje. Byl také pořízen 
nový nábytek do učeben a labora-
toře včetně didaktické techniky.
V případě kraje Vysočina jde 

o názornou ukázku spoluprá-
ce samosprávy s podnikatelským 
prostředím a směřování střední-
ho školství dle potřeb regionální-
ho trhu práce.

Augustýn Voborný je řidičem 
z povolání na provozu Třebíč a za 
volantem si letos odbude už sedm-
náctou sezónu. Zkušební jízda sy-
pačským speciálem patřila během 
letošního Cestářského rodea k nej-
vyhledávanějšímu doprovodnému 
programu přichystanému silničáři 
pro veřejnost. Areál Krajské sprá-

vy a údržby silnic Vysočiny v Jih-
lavě si prohlédlo přibližně šest sto-
vek lidí.
Cestářské rodeo je soutěž pro-

fesionálních řidičů Krajské sprá-
vy a údržby silnic Vysočiny. Ved-
le zručnosti a preciznosti ovládání 
sypačského vozu musí soutěžící 
projít bezproblémově také zdra-

vovědou. O vítězi rozhoduje ne-
jen celkový čas, ale i počet trest-
ných bodů získaných při projíždě-
ní velice náročné dráhy. Nejlépe 
v letošním roce dopadl Augus-
týn Voborný z cestmistrovství Ná-
měšť nad Oslavou, druhé místo si 
vyjel Karel Konečný, host a vítěz 
obdobné soutěže jihomoravských 
silničářů, a třetí místo si odvezl 
František Zimola z cestmistrov-
ství Třebíč. „Viděl jsem vyrovna-
né výkony a o vítězi rozhodla zku-
šenost a hodně také štěstí. Až tak-
to z blízka si člověk uvědomí, jak 

náročná je práce profesionálního 
řidiče,“ uvedl náměstek hejtmana 
Libor Joukl (ČSSD).
Veřejnost si během Cestářské-

ho rodea mohla prohlédnout sou-
dobou i historickou techniku kraj-
ských silničářů, vyzkoušet si říze-
ní motorových čtyřkolek i šlapa-
cích motokár, simulátor nárazu, 
prohlédnout si speciální vozidla 
zdravotnické záchranné služby 
a hasičského záchranného sbo-
ru nebo si vyzkoušet poskytnu-
tí první pomoci s Českým červe-
ným křížem.

Vysočina (mb, kid) • Díky bru-
selské dotaci uspoří pět krajských 
škol za energie. Mají za sebou ná-
ročnou opravu a zateplení a čeká 
se tak významné šetření nákladů 
na vytápění.
Domov mládeže pelhřimovské 

střední školy získal zateplenou 
fasádu a nová plastová okna. Ak-
ce přišla na 16 milionů, dotace 
tvořila polovinu.
V Havlíčkově Brodě má no-

vou fasádu za 14 milionů sta-

vební průmyslovka, dotace čini-
la zhruba deset milionů. Střední 
škola obchodu a služeb v Jihla-
vě kromě fasády dostala i oprave-
nou konstrukci střechy. Akce stá-
la přes sedm milionů, dotace tvo-
řila asi polovinu. 
Žďárské gymnázium má novou 

zateplenou fasádu, opravené lod-
žie, nové parapety a střešní svo-
dy. To všechno přišlo na 20 mili-
onů, evropská dotace pokryla po-
lovinu.

Školy dostaly zateplení

NÁZOR

S šéfem opozičního klubu 
ODS Milošem Vystrčilem 
o připravovaném kraj-
ském rozpočtu a o ne-
bezpečích, která v oblasti 
financí kraj čekají.

• Co považujete za prioritu při-
pravovaného rozpočtu, na co 
by se jeho tvůrcové měli podle 
vás obzvlášť zaměřit? 
„Obecnou prioritou připravované-
ho rozpočtu musí dle mého názo-
ru být rozumný a střízlivý přístup 
v oblasti výdajové stránky rozpoč-
tu. Pokud bude zachován předcho-
zí tradiční způsob přípravy minu-
lých krajských rozpočtů, jsem pře-
svědčen, že je možné sestavit ná-
vrh rozpočtu kraje jako vyrovnaný. 
Je však nutné se vyvarovat někte-
rým zbytným neprorůstovým vý-
dajům. Trochu se bojím toho, aby 
se nezačalo v rámci posunuté vo-
lební kampaně do Poslanecké sně-
movny zbytečně populisticky roz-
dávat i z krajské pokladny. Na dru-

hé straně nejdůležitější prorůstové 
investice, zejména v oblasti infra-
struktury a vzdělávání, je třeba za-
chovat. Zvláště potom je třeba za-
chovat ty investice, které generu-
jí i využití peněz z evropských fon-
dů. Prostředky na spolufinancování 
ze strany kraje jsou zatím ve Fon-
du strategických rezerv k dispozici. 
Rovněž si myslím, že by měla být 
omezena vydání, která jsou spoje-
na s činností přemíry krajských ko-
misí a výborů. Rozhodně by již také 
neměly být zvyšovány počty úřed-
níků a uvolněných zastupitelů.“ 
• Jakým způsobem je nutné ře-
šit avizovaný propad příjmů? 
„Domnívám se, že pokud bude za-
chován stejný systém přípravy kraj-
ského rozpočtu, zejména ve smyslu 
velmi střízlivého přístupu k výda-
jové stránce rozpočtu, nemusí být 
sestavení vyrovnaného rozpočtu 
pro Vysočinu až tak velký problém. 
Jediné, čeho se potom na konci ro-
ku 2010 (a stejně tomu bude i ny-
ní na konci roku 2009) nedočká-
me, je přebytek hospodaření ty-
pický pro dřívější léta. Pro připo-
menutí uvádím, že v roce 2008 
a několika předchozích letech se 
jednalo vždy o rozpočtový přeby-
tek v řádu stovek milionů korun, 
které kraj neutrácel, ale ukládal 
do Fondu strategických rezerv. Ta-
to dnes ještě pořád asi miliardová 
rezerva našetřená z dřívějších let 
a střízlivé nerozhazovačné hospo-
daření nám může umožnit na Vy-
sočině z pohledu krajských finan-
cí přestát současné období hospo-
dářské krize bez nutnosti drastic-
ky škrtat a zastavovat i realizace 
projektů velmi důležitých pro roz-
voj kraje.“

Studenti nového oboru energetik se do školy těšili. Foto: archiv kraje

Novotný chystá úsporný rozpočet
Vysočina (kid) • Přípravy kraj-
ského rozpočtu na příští rok vr-
cholí a vyhlídky nejsou nijak ra-
dostné. Kraj bude muset své vý-
daje velmi omezit. Měsíčníku 
Kraj Vysočina to řekl náměstek 
hejtmana pro finance Vladimír 
Novotný (ČSSD). 
„Už vývoj letošního roku uka-

zuje, jak velký propad v pří-

jmech je. V České republice se 
kvůli hospodářské krizi prostě 
vybírá méně peněz na daních, 
což například pro Vysočinu zna-
mená, že už nyní máme o 350 
milionů méně než touto dobou 
loni,“ řekl Vladimír Novotný. 
Ve svých výdajích se proto mu-

sí omezit každý. „Snažíme se 
ale za každou cenu zachovat fi-

nancování evropských projektů. 
To znamená, že ke každé dota-
ci z Bruselu musíme přidat část 
krajských peněz. Dotací by to-
tiž bylo škoda nevyužít, a navíc 
znamenají především práci pro 
obyvatele Vysočiny, což je v do-
bě krize to nejcennější,“ vysvět-
lil Novotný.
V rozpočtu pro příští rok musí 

kraj najít půlmiliardovou úsporu. 
„Předpokládáme totiž, že úroveň 
budoucích příjmů bude někde 
na úrovni roku 2006. Jsme tedy 
skeptičtější než ministerstvo fi-
nancí. Udělali jsme to tak i le-
tos a ukázalo se, že náš odhad 
byl přesnější. Nebyli jsme pro-
to nepříjemně překvapeni,“ shr-
nul Vladimír Novotný.

Organizátoři a hosté zdraví účastníky setkání. Foto: archiv kraje

Cestáři soutěžili v ovládání sypačů

Vysočina (jis) • Letošní ročník Cestářského rodea, 
což je soutěž profesionálních řidičů zimních sypačů 
v řidičské všestrannosti, vyhrál Augustýn Voborný 
z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž

S VS VysoysoËËinouinou
do Evropydo Evropy

Jsi-li student nebo učeň ve střed-
ní škole se sídlem v kraji Vysočina, 
zajímáš se o dění v našem kraji, 
ovládáš základy angličtiny a umíš 
pracovat s internetem, pak právě 
pro tebe je určena soutěž S VYSO-
ČINOU DO EVROPY.

� V čem se soutěží?
Ve znalostech o kraji Vysočina.

� Jak se bude soutěžit?
5 kol otázek na internetu (www.ourregion.cz) v říjnu 
2009 až únoru 2010 a pak finálová část v březnu 2010 
v prostorách kraje Vysočina v Jihlavě.

� Jaké jsou ceny?
Pro trojici nejúspěšnějších účastníků budou připraveny 
dvoutýdenní jazykové pobyty ve Velké Británii a zbývají-
cích 27 finalistů obdrží hodnotné věcné ceny.

� Jak se přihlásit?
Oprávnění účastníci se mohou přihlásit do soutěže od 
1. října 2009 14.00 hodin do 29. října 2009 do 14.00 ho-
din na webových stránkách soutěže www.ourregion.cz.

� Propozice?
Propozice soutěže jsou uveřejněny od 1. října 2009 14.00 
hodin na webových stránkách soutěže www.ourregion.cz.
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prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

www.provapo.cz

•Funkční bez přípojky vody,
odpadu, el. proudu.

 I na dobírku.•
• Sedm typů.

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3

Kouřimská 18

HZZ a.s., Brno
Gajdošova 82

SC
 9

01
45

/1
0

SC
 9

06
46

/3

SC
 9

08
88

/1

PLÁNUJETE VÝSTAVBU PLÁNUJETE VÝSTAVBU 
DOMU V ROCE 2010?DOMU V ROCE 2010?
AGENTURA BYDLENÍ, spol. s r. o. připravila pro své 
nové klienty, kteří plánují zahájení výstavby svého 
rodinného domu v příštím roce, poslední letošní 

marketingovou nabídku.

V rámci akční nabídky na výstavbu rodinného 
domu Vám naše společnost poskytne

PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 50 000 Kč
Jedná se o příspěvek na dodávku a montáž 

plotů, venkovních schodišťových prvků, teras, 
příjezdových a přístupových cest či vnitřního 

vybavení. Veškeré stavební práce Vám 
zrealizují v rámci výstavby domu zaměstnanci 

AGENTURY BYDLENÍ, spol. s r.o.

Podmínkou využití nabídky je sjednaná, popř. předjednaná 
Smlouva o dílo na výstavbu rodinného domu v období od 

1. 10. 2009 – 31. 12. 2009, jehož výstavba však bude zahájena 
v průběhu roku 2010.

Minimálně sjednaný celkový objem stavebních prací je 
stanoven na 1 850 000 Kč.

AGENTURA BYDLENÍ, spol. s r.o.
Strojírenská 1, Žďár nad Sázavou

Tel.: 603 583 420
agentura.bydleni@agenturabydleni.cz

www.agenturabydleni.cz

www.jihovychod.cz

Regionální operační program 
Jihovýchod – evropská šance pro region

•  Region Jihovýchod tvoří 
Jihomoravský kraj společně 
s Vysočinou?

•  ROP Jihovýchod v letech 
2007–2013 rozdělí 20 miliard 
korun evropských dotací 
do modernizace dopravy, 
cestovního ruchu a rozvoje měst 
a obcí?

•  Realizátorům projektů již byly 
proplaceny téměř dvě miliardy 
korun?

•  V oblasti dopravy se staví 
například 130 kilometrů 
nových silnic, 52 mostů, 
7 okružních křižovatek, 
5 obchvatů, 10 parkovišť?

•  V Jihlavě bude jezdit až 
23 nových nízkopodlažních 
trolejbusů s využitím nového 
odbavovacího systému cestujících 
s přispěním dotací ROP 
Jihovýchod?

•  Na zpřístupnění zříceniny 
hradu Zubštějn a na obnovu 
historického vstupu do baziliky 
sv. Prokopa v Třebíči přispívá 
ROP Jihovýchod dotacemi ve výši 
22 milionů korun?

•  Nová expozice o tvorbě Gustava 
Mahlera v Jihlavě či Knofl íkářské 
muzeum v Žirovnici čerpá dotace 
ve výši 47 milionů korun?

•  Města a obce žádají o dotace 
nejvíce na sportovní a kulturní 
zařízení? Mají již schváleno 
814 milionů korun.

•  Školy v Jihomoravském kraji 
a na Vysočině čerpají na svou 
modernizaci již 718 milionů 
korun?

•  Dotace ve výši 700 milionů 
korun pomáhají stavět 
nemocnice a vybavovat 
je moderní zdravotnickou 
technikou? Na Vysočině možnosti 
dotací z ROP Jihovýchod využily 
nemocnice v Havlíčkově Brodě, 
Novém Městě na Moravě, 
Pelhřimově a v Třebíči?

•  Díky dotacím ve výši 230 milionů 
korun se staví nové cyklostezky 
například v Hamrech nad 
Sázavou, Jihlavě, z Jihlavy 
do Raabs, mezi Dolní a Horní 
Krupou,  v Sázavě a ve Ždírci nad 
Doubravou?

•  Z ROP Jihovýchod zbývá ještě 
rozdělit 12 miliard korun?

Víte, že …

inz_141x217mm.indd 1 18.9.2009 9:40:40

UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK 

INZERCE DO ŘÍJNOVÉHO 

VYDÁNÍ JE 16. 10. 2009.
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Společnost T.S.BOHEMIA a.s. doporučuje systém Windows Vista® Home Premium

VÁŠ OSOBNÍ
ELEKTROMARKET

T.S.BOHEMIA a.s.
tř. Legionářů 10, Jihlava
585 157 494, jihlava@tsbohemia.cz 
www.tsbohemia.cz

Změna cen vyhrazena. Foto je jen ilustrační. Monitor není součástí počítače.

10.304,-10.304,-s DPH a všemi poplatky
 s DPH a všemi poplatky

Barbone W JIMIBarbone W JIMI
UltraUltra
Intel Atom 330/2GB/320GB/DVDRW/KBC/MG/Intel  Atom 330/2GB/320GB/DVDRW/KBC/MG/
Windows Vista Home PremiumWindows Vista Home Premium

ZLATÁ POKLADNA 

OTEVŘENA
Zlatá pokladna se pro Vás otevřela 
16.6., a bude uzavřena 21.11.2009.

V tomto období Vám rozdáme k vybraným produktům 
poukázky v celkové hodnotě 15 milionů Kč.

Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní oči v našich 
katalozích nebo na www.tsbohemia.cz/zlatapokladna

ROZDÁME 
15 MILIONŮ
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Hledáme chalupu,
chatu, statek
na Vysočině.

Rychlá platba,
tel 608 444 424
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Produkt Image09 90x50.indd 1 4/22/09 3:36:19 PM

Jihlava – Hruškové Dvory III

JSME VAŠE JISTOTA - STAVÍME PRO VÁS JIŽ 10 LET!

17.10. 2009 VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

V JIHLAVĚBYDLENÍNOVÉ

Jihlava – Hruškové Dvory III

www.pks.cz
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PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
fax: 566 697 392
e-mail: mont@pks.cz
Záruka kvality!
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

VOLEJTE ZDARMA 

800 23 00 23

HALA

ZAVÁDùCÍ

CENY!

Akce se vztahuje na cenové nabídky zhotovené v období 16.9. - 20.10. 2009.

Zavádûcí ceny na plastová PKS okna
obdrÏíte pouze pfii uzavfiení smlouvy do konce fiíjna 2009! 

NOVÁ

TECHNOLOGIE
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Inzertní manažer
měsíčníku

Kraj Vysočina:

Klára
Černíková

tel.: 777 789 600

e-mail:
cernikova@ces-

kydomov.cz
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NOVINY KRAJ VYSOČINA VYCHÁZÍ 
V NÁKLADU 215 000 VÝTISKŮ



Pelhřimov (jis) • Program 
Agrárního a potravinář-
ského dne okresu Pelhřimov 
a kraje Vysočina, který 
přilákal na náměstí 
v Pelhřimově stovky 
návštěvníků, letos obohatilo 
vyhlášení výsledků prvního 
ročníku soutěže výrobků 
potravinářského průmyslu 
kraje Vysočina. 

Ze 43 přihlášených potravin po-
rota ocenila v konkrétních kate-
goriích bramborovou kaši s mlé-
kem, maďarskou klobásu, uze-
ný tavený sýr se šunkou a pelhři-
movský konzumní chléb. Z úst 
krajského radního pro zeměděl-
ství Josefa Matějka (ČSSD) za-
znělo na zahájení Agrárního 
a potravinářského dne poděko-
vání zemědělcům za jejich prá-
ci v nelehké době. „Kraj Vyso-
čina má sice omezené prostředky 
pro oblast zemědělství, ale snaží 
se agrární sektor podporovat jak 
finančně, tak například takový-
mi akcemi, jako je právě ta dneš-
ní,“ uvedl Josef Matějek, který 
dále zmínil příležitosti zeměděl-
ců v provozování v bioplynových 
stanicích, kompostování bioma-
sy nebo pěstování energetických 
plodin. „Jsem rád, že nové vedení 
kraje pokračuje v podpoře země-
dělství, kterou jsme v minulých 
volebních obdobích úspěšně na-
stavili,“ řekl měsíčníku Kraj Vy-

sočina krajský zastupitel Miro-
slav Houška (KDU-ČSL).
V rámci Agrárních a potravinář-

ských dní v Pelhřimově byl mezi 

veřejností zájem nejen o prohlíd-
ku vystavené zemědělské techni-
ky, ale i o pestrou ochutnávku re-
gionálních pochutin a nápojů.

V polovině září se potravináři 
z Vysočiny setkali ještě na jed-
nom svátku. Tradiční Mlékáren-
ský den v Přibyslavi má za sebou 

už 19. ročník, opět spojený se 
soutěží mléčných výrobků a ce-
nou Krajáč Vysočiny, kterou udě-
lují sami návštěvníci.

�� ��
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Zemědělci se pochlubili na náměstí

Stylové přivítání chlebem a solí, společně radní Josef Matějek, pelhřimovský starosta Leopold Bambula a poslanec Milan Šmíd. Foto: archiv kraje

Spolupráce se Slováky se zrychlí

Uvedl to hejtman Vysočiny Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD) po ná-
vratu z dvoudenní pracovní ces-
ty na Slovensko. Hejtman Jiří Bě-
hounek v doprovodu náměstka 
Libora Joukla (ČSSD) a radního 
Josefa Matějka (ČSSD) jednali 
s nejvyššími představiteli Nitran-
ského kraje o směřování budou-
cí spolupráce. Hejtman Běhou-
nek i předseda Nitranského sa-
mosprávného kraje Milan Beli-
ca se shodli, že klíčovými sférami 
by měla být zejména oblast čer-
pání finančních prostředků z ev-
ropských fondů v rámci přeshra-
niční spolupráce, oblast cestovní-
ho ruchu, dopravní infrastruktury, 
zemědělství nebo informačních 
technologií. „Podobné zájmy 

v rámci evropských struktur i po-
dobné problémy, které spojují 
oba naše regiony, jsou příležitos-
tí k prohloubení vzájemného part-
nerství. Podle mého názoru by-
chom toho měli využít hlavně při 
čerpání evropských peněz a při 
turistické propagaci obou krajů,“ 
zdůraznil hejtman Běhounek.
V minulých týdnech ještě Ji-

ří Běhounek přijal pozvání svého 
francouzského protějšku k jedná-
ní Vysočiny a francouzského part-
nerského regionu Champagne Ar-
denne na nejvyšší úrovni a v září 
se v doprovodu krajské radní pro 
školství Marie Kružíkové (ČSSD) 
a ředitele krajského úřadu Zdeňka 
Kadlece zúčastnil setkání partner-
ských regionů ve správním cent-

Vysočina, Slovensko (en) • Společná historie v rámci 
jednoho státu, podobná společenská struktura 
i vývoj hospodářství, neexistující jazyková bariéra, 
to vše jsou významné skutečnosti, které vytváří 
prostor k tomu, aby se spolupráce s Nitranským 
samosprávným krajem rozvíjela mnohem 
intenzivněji než doposud.

Libor Joukl, Jiří Běhounek a Milan Belica. Foto: archiv kraje

Prožili jste léto bez 
projektů podpořených 

z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod? 

• Jiří Běhou-
nek, hejtman 
Vysočiny a mís-
topředseda Re-
gionální rady 
Jihovýchod

„Ne. Dopad ev-
ropských dotací je u nás na Vy-
sočině vidět na každém kroku. 
Ozdravným procesem prochází 
například všechna krajská zdra-
votnická zařízení. Jako dlouholetý 
primář v Nemocnici Pelhřimov sle-
duji její proměnu v moderní funkč-
ní zařízení, kde budou mít léka-
ři i ostatní zdravotnický personál 
skvělé podmínky pro svou práci 
a pacienti příjemné prostředí pro 
léčbu. Při svých cestách regionem 
si stejně jako řidiči také všímám 
intenzivních rekonstrukcí silnic.“

• Michal Ha-
šek, hejtman 
Jihomorav-
ského kraje 
a předseda Re-
gionální rady 
Jihovýchod

„Ne. Kromě slavnostních příležitostí 
přestřihování pásky nových projek-
tů, jako tomu bylo například v po-
lovině července u zrekonstruované 
silnice v Oslavanech nebo v před-
posledním srpnovém týdnu v Čej-
kovicích na Hodonínsku, nám téměř 
za humny staví obec Malhostovice 
trasu pro turisty i cyklisty nazvanou 
Čebínkou na kole ze Zlobice pod Pa-
ní horu. Je to zajímavá naučná stez-
ka lokalitou NATURA 2000.“

• Marta Sar-
gánková, ře-
ditelka Úřadu 
Regionální ra-
dy Jihovýchod

„Ne. Přijala jsem 
milé pozvání na 

otevření penzionu Kaplanka ve 
Znojmě. Dotace z ROP Jihovýchod 
pomohly vybudovat ze středověké-
ho domu v historickém jádru města 
útulný rodinný penzion. Kromě toho 
nadšeně vyznávám bruslení a volné 
chvíle využívám na cyklostezkách. 
Už jsem vyzkoušela i cyklostezku 
z Obřan do Bílovic nad Svitavou – 
ještě před jejím dokončením.“

• Jaroslav Vy-
mazal, primá-
tor Jihlavy

„Ne. Během 
prázdnin jsem 
několikrát sedl 
na kolo a jel se 

podívat na stavbu všech projek-
tů, které město realizuje s pomocí 
ROP Jihovýchod. Musím říct, že je 
to velmi příjemný pocit sledovat ro-
dící se dílo, na jehož dokončení se 
lidé těší. Vedle ryze městských pro-
jektů bedlivě sleduji výstavbu cyk-
lostezky Jihlava – Třebíč – Raabs, 
jejímž investorem je dobrovolný 
svazek obcí stejnojmenné stezky. 
O víkendu bych rád prověřil na této 
stezce kvalitu čerstvě položeného 
povrchu na in-line bruslích.“

ANKETA

Školy bojují proti šikaně
Vysočina, Norsko (rok, kid) • 
Bezpečné školy bez šikany. To je 
cílem projektu Zero Program – 
nulová tolerance šikany na střed-
ních školách v Norsku a kraji Vy-
sočina, na který získala grant kraj-
ská příspěvková organizace Vyso-
čina Education. 
Cílem projektu je seznámit čes-

ké školy s programem Zero. Jde 
o program sestavený odborný-
mi výzkumnými pracovníky Sta-
vanger University k potlačení ši-
kany ve školách. Součástí pro-
gramu je mapování situace, práce 
s učiteli, žáky a rodiči. Zero pro-
gram – boj proti šikaně – je ofici-
álně doporučený program vládní-
mi institucemi v Norsku, Komise 
EU ho doporučila státům Latin-
ské Ameriky a byl zkoušen v Ir-
sku. Hlavním partnerem projektu 
je Stavanger University – Centre 

for Behavioural Research, která 
úspěšně pomáhá v boji proti šika-
ně na školách po celém Norsku, 
kde se zatím zapojilo 352 škol 
prostřednictvím svého projektu 
Zero program.
Hlavním výstupem bude me-

todický návod pro učitele, kte-
rý vychází ze Zero program Uni-
versity ve Stavangeru, který bude 
rozšířen o data získaná vlastním 
výzkumem na školách při dotaz-
níkovém šetření a o osobní zkuše-
nost získanou při mobilitách, kte-
rých se zúčastní učitelé a experti 
ze školství na obou stranách.
Dalšími partnery projektu jsou 

Střední škola stavební Jihlava, 
Střední průmyslová škola Jihla-
va, Gymnázium Žďár nad Sáza-
vou, Faculty of Arts and Educa-
tion, Hobøl ungdomsskole a Lø-
renskog videregående skole.

Opravy cest finišují před zimou
Vysočina (jis) • Více než dvě mi-
liardy korun z evropské a krajské 
pokladny se v letošním roce odráží 
v modernizaci krajské silniční sítě. 
Do konce září dokončí kraj Vyso-

čina 12 souvislých rekonstrukcí sil-
nic spolufinancovaných z ROP Ji-
hovýchod, další desítky oprav bu-
dou na zimu přerušeny a dokonče-
ny na jaře. Zahájení 120 stavebních 

silničních akcí má již dnes zřejmý 
efekt v podobě viditelného zlepšení 
stavu krajských komunikací. V řeči 
čísel kraj Vysočina letos opraví ne-
bo zahájil opravu celkem 342 kilo-
metrů krajských silnic a 21 mos-
tů. „Patrně největšími stavebními 
akcemi na silnicích v našem regi-
onu jsou nyní například moderni-
zace stropešínského mostu, výstav-
ba obchvatu kolem Oslavičky nebo 
zásadní rekonstrukce komunikace 
II/360 Štěpánovice – Vacenovice. 
Poté, co jsem neplánovaně některé 
opravované úseky navštívil, musím 
konstatovat, že všude jsem registro-
val vysoké pracovní nasazení. Rád 
bych řidiče ubezpečil, že v případě 
oprav, které se protáhnou přes zim-
ní období, zůstanou uzavřeny pou-
ze nezbytně nutné úseky komuni-
kací,“ řekl náměstek hejtmana pro 
dopravu Libor Joukl (ČSSD).

ru Châlons-en-Champagne. Kraj-
ská delegace vedená Jiřím Bě-
hounkem navštívila také Zakar-
patskou oblast, kde slavnostně 
předala do užívání projekty, kte-

ré byly letos dokončeny. Jde pře-
devším o výměnu topení ve ško-
lách v Lazeščyně a Strymbě, vý-
měnu oken a dveří v sociálním 
zařízení pro postižené děti v Tja-

čivu, předání daru, tedy použitých 
postelí a nočních stolků, nemoc-
nici v Rachivu. Delegace navští-
vila i Turistické informační cent-
rum ve středu Evropy.

Pro přestavbu Nemocnice Pel-
hřimov získala Vysočina dotaci 
150 milionů korun.

Regeneraci Parku Gustava Ma-
hlera podpoří dotace ve výši 
39 milionů korun.



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 16. října. Tři vy-
losovaní obdrží zajímavé ceny. Mů-
žete využít i e-mailovou adresu ta-
jenkyvysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: V Ka-
menici nad Lipou lze navštívit 
muzeum Vítězslava Nováka, což 
byl hudební skladatel a autor 
mnoha oper, pantomim, kantát 
a i jiných děl.
Výherci z minulého čísla: B. Mare-
šová, Havlíčkův Brod, D. Čeňková, 
Žďár nad Sázavou, I. Lorencová, 
Jihlava.
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�1. říjen
William Shakespeare: Konec 
dobrý, všecko dobré, digitál-
ní kino Chotěboř/Národní divadlo 
Londýn, přímý přenos klasické ko-
medie s českými a anglickými ti-
tulky, Chotěboř, 19.00
Kulturní léto v Pivovarské res-
tauraci, Jarda Hypochondr a Div-
ná parta, China Blue, Pivovarská 
restaurace, Jihlava, 18.00

�2. říjen
Vernisáž výstavy Eva Kasalá – 
mozaika, penzion a restaurant Bí-
lek, Chotěboř, 17.00
Kamelot a Roman Holý, KS Zá-
mek, Polná, 20.00

�3. říjen 
Benefiční koncert Help!, Pan-
gea-The Beatles revival, Klub Če-
chovka, Havlíčkův Brod, 20.00
Hudba Praha, předkapela Stone-
face, KD Želetava, 20.00

�4. říjen
Okolo zámku, běh: muži 7,8 km 
– ženy, dorostenci a dorosten-
ky 5,2 km – žáci a žákyně 2,2 
a 1,1 km, zámecký park, Chotě-
boř, 10.00

�5. říjen
Zpívající právník Ivo Jahelka, 
divadelní sál KD Ostrov, Havlíčkův 
Brod, 19.00

�6. říjen 
Nezmaři, Městské divadlo, Pelhři-
mov, 19.30

�9. říjen
Karel Plíhal, Městské divadlo, 
Pelhřimov, 19.30

�10. říjen
Srdce v rákosí, Počátecký diva-
delní spolek, Sokolovna, Počát-
ky, 20.00

�9.–10. říjen
VII. ročník Polenského hudeb-
ního podzimu, Polná

�11. říjen
Drakiáda, Ledeč nad Sázavou, 
13.00

�15. říjen
Taxmeni, Národní dům, Třebíč
Framus 5 & Michal Prokop, 
Městské divadlo, Žďár nad Sáza-
vou, 19.30

�16. říjen
Petra Janů se skupinou Golem, 
KS Zámek, Polná, 20.00

�16.–19. říjen
22. oblastní zahrádkářská vý-
stava, Švabinského ul., Třebí, 
slavnostní zahájení pátek 13.00

�20. říjen
Miroslav Donutil a Oldřich Na-
vrátil, Divadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

�23. říjen
Věra Špinarová, velký sál, Jupi-
ter club, Velké Meziříčí, 19.30
Koncert dechové hudby Bobrů-
vanka, Městské kino, Ždírec nad 
Doubravou, 18.00

�27. říjen
Mezinárodní soutěž mladých 
varhaníků, chrám Nanebevzetí 
Panny Marie, Polná
Antonín Dvořák: Rusalka, Diva-
dlo Pasáž, Třebíč, 19.00

�27. říjen – 1. listopad
Festival fantazie SPECIÁL, tra-
diční setkání příznivců fantasti-
ky, pořádané SFK Avalon od roku 
1996 v Chotěboři. Nabízí prostor 
a čas všem příznivcům různých 
filmů, seriálů, knih, hrdinů, feno-
ménů, oblastí fantastiky nebo jim 
příbuzných – v programu najdete 
projekce filmů, hraní počítačových 
a stolních her, přednášky a bese-
dy, DDM Junior, sokolovna, kino 
Družba, Chotěboř

�27. říjen – 1. listopad
13. Mezinárodní festival doku-
mentárních filmů, Jihlava

�27. říjen – 16. listopad
Festival Modré dny

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
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V 17.– 18. století 
zažilo město 
(1. tajenka) 

rozvoj 
(2. tajenka).

Autor:
K.Lear

Náš 
kameraman 

a režisér
Předložka Pobídka Hálovy 

iniciály Anglický titul Název 
hlásky M Nová věc

Značka 
barviv na 

vejce

Druh 
papouška

Pevné zbytky 
vinných 
hroznů

Rychle utíkat

Chuť
Suchá tráva Zkratka 

Akademie 
múzických 

uměníSíto

1. tajenka Vraník

Právo nesou-
hlasu

Čínské žen-
ské jméno

Součást 
klávesnice

Nádoba na 
květiny

Název 
hlásky R

Části jícnů 
(u ptáků)

Obrazovka 
u PC

Alpský 
skřítek

Dětský 
pozdrav

Starci
Naše město Předložka Slovensky 

„orel“

Naše 
platidlo

Japonský 
sport

Slovensky 
„jistě“

Stolní hry

Klesati na 
kolena Pobídka

Část ruky Evropan

Slovenský 
souhlas

Slovensky 
„míč“ Snad Římská 4

Bohyně 
vítězství

Čistidlo na 
motory Část střechy

Římská 6
Evropan Druh větru Přirozená 

soda

Nuže Římských 
1001 Kus

Skupina 
lidí jedné 

národnosti

Značka it. 
praček Tmel

Římských 
150

Slůvko 
váhání

2. tajenka Slůvko 
nabídky POMŮCKY: 

Ardo, leal,
ora, trona.

Polní míra
Písmeno 

řecké 
abecedy

Staré plati-
dlo v Portu-

galsku
Primát

Vysočina, Londýn (kid) • 
Historickým vlakem, 
který u příležitosti 100. 
narozenin Sira Nicho-
lase Wintona vypravily 
z Prahy do Londýna 
společnost Winton Train 
ve spolupráci s Českými 
dráhami, se projela 
i studentka Střední umě-
leckoprůmyslové školy 
Jihlava-Helenín Vendula 
Kratochvílová.

Jízdu získala za druhé místo ve 
výtvarné soutěži určené pro stu-
denty středních a vysokých škol.
V soutěži se sešlo 157 děl a hod-

notila je odborná porota renomo-
vaných výtvarníků. Vendula Kra-
tochvílová získala druhé místo 
za obraz vlakového nádraží, kte-
rý zachycuje židovské děti, jak se 
loučí s rodiči a odjíždějí vlakem 
do nového světa.

Nicholas Winton v předváleč-
ném Československu působil ja-
ko humanitární pracovník. Zor-
ganizoval evakuaci ohrožených 
dětí do náhradních rodin v zahra-
ničí, zejména do Velké Británie. 
Tím je zachránil před jistou smrtí 

v nacistických vyhlazovacích tá-
borech. V rozpětí několika málo 
měsíců, konkrétně od března do 
srpna roku 1939, se mu podaři-
lo z ohroženého území přesunout 
několika železničními transporty 
669 židovských dětí.

Obraz Venduly Kratochvílové. Repro: Kraj Vysočina

Jela pamětním vlakem

Vysočina vede v chovu ryb

Nejchovanější rybou je v našem 
kraji kapr, kterého v roce 2008 
rybáři vylovili téměř 1350 tun, 
což je 70 procent všech ryb. 
Zejména díky specializovaným 

chovům v loňském roce dosaho-
vala produkce pstruha duhové-
ho 232 tun a sivena amerického 
35 tun. Lín je pak v celkové vý-

robě zastoupen 57 tunami, amur 
téměř 27 tunami, síhové 14 tuna-
mi a štika 13 tunami. Tolstolobi-
ka bylo vyprodukováno šest tun, 
z čehož na tolstolobika bílého 
připadá pět tun, na pestrého pak 
zbývající tuna. Candát je zastou-
pen necelými osmi tunami a su-
mec s okounem říčním shodně 

více než třemi tunami. „Rybní-
ky nemají jen produkční a spole-
čenské funkce, ale také zadržují 
vodu v krajině, biologicky upra-
vují vodu před jejím odtokem 
do potoku či řeky, je na ně vázá-
no mnoho druhů chráněné fau-
ny a flory, přispívají k vytváře-
ní kulturní krajiny a mnohé dal-
ší. Zásadní pro jejich správnou 
funkci je řešení jejich odbahně-
ní a udržování hrází a funkčních 
objektů v dobrém stavu,“ uvedl 
krajský radní pro zemědělství Jo-
sef Matějek (ČSSD).

Vysočina (jis) • Bezmála 2000 tun ryb z 3800 
hektarů rybníků. To je výsledek práce rybářů 
z Vysočiny v roce 2008. Vysočina je tak stále na 
špičce krajů v oblasti chovu ryb.

Nová sezóna v divadle začala
Jihlava (jis) • Letošní již 
17. ročník divácké ankety 
Horác vyhlášené Horáckým 
divadlem Jihlava ovládli in-
terpreti divadelní hry Opa-
la je poklad. Nejoblíbenější 
herečkou letos diváci zvoli-
li skvělou Annu Bazgerovou 
(Opala ve hře Opala je po-
klad), nejoblíbenějším her-
cem minulé sezóny se stal 
František Mitáš (Bob Royce, 

tiskový tajemník starosty ve hře Opala je poklad). 
Mladým talentem do 30 let je Barbora Mošnová 
(Mary Lodenová, Bobova sekretářka ve hře Opa-

la je poklad). Letos poprvé udělilo umělecké vede-
ní divadla také cenu za celoživotní přinos. Odnesl 
si ji herec a bývalý ředitel Horáckého divadla Jih-
lava Miloš Stránský.
 „Sezóna 2008/2009 skončila. Vyhlášení tradič-

ních Horáců za ní udělalo definitivní tečku. Roz-
jezd nové sezóny nabral plný plyn. První premié-
ra 70. sezony nasadila divákům a jejich zájmu laťku 
hodně vysoko, a to Shakespearovou Komedií omy-
lů. Během roku si budou moci návštěvníci divadla 
vybrat ještě z dalších šesti připravených divadel-
ních nebo muzikálových kusů. Nejbližší premiérou 
jsou říjnové Čarodějky ze Salemu, na které se osob-
ně opravdu těším,“ uvedl krajský radní pro kulturu 
Tomáš Škaryd (ČSSD).

Sociální zařízení ukážou 
svoji činnost veřejnosti
Vysočina (kid) • V týdnu od 5. 
do 11. října představí sociální za-
řízení na Vysočině svoji činnost. 
Lidé tak budou moci ústavy so-
ciální péče i domovy pro seniory 
navštívit a zblízka vidět, jak péče 
o klienty vypadá. 
Den otevřených dveří bude na-

příklad v Domově pro senio-
ry v Havlíčkově Brodě, Třebí-
či, Proseči a dalších. V Jinošově 
zase připravili pro veřejnost vý-

tvarné dílny, ve Věži si lidé bu-
dou moci nechat změřit tlak či 
hladinu krevního cukru. „Celý 
výčet aktivit a atraktivních ak-
cí pro veřejnost má desítky polo-
žek. Zkrátka všechna naše zaří-
zení jdou do toho naplno a poch-
lubí se tím nejlepším, co mají. 
Lidé najdou informace v regio-
nálním tisku a na našich strán-
kách,“ řekl krajský radní pro so-
ciální věci Petr Krčál (ČSSD).

Internet: Ryšavý vybojoval 
dotaci pro kraje a města
Vysočina (kid) • Kraje a města 
získají evropské peníze na infor-
mační technologie v rámci elek-
tronizace veřejné správy. Dotaci 
bude vyplácet ministerstvo vnitra. 
To na vypsání dotace přistoupi-

lo po jednání s Asociací krajů ČR 
a Svazem měst a obcí. „Úspěchu 

jsme dosáhli zejména díky nově 
zřízené komisi pro informatizaci 
veřejné správy rady asociace, pro-
tože takto koordinovaný společný 
postup ministerstvo přesvědčil,“ 
řekl krajský radní pro informatiku 
Zdeněk Ryšavý (ČSSD), který ko-
misi předsedá.

Kontaktní centrum kraje Vysočina
zjednodušení přístupu k informacím
� aktuální téma: eGovernment 
� volejte zdarma: 800 809 809 
� e-mail: egon@kr-vysocina.cz
� www.kr-vysocina.cz/kc

Na Vysočině je 
druhý babybox
Vysočina • Od poloviny září je 
v provozu druhý babybox na Vy-
sočině. Slouží v jihlavské nemoc-
nici, umístěný je u vchodu k cen-
trální ambulanci. První babybox 
na Vysočině byl otevřen v Pelhři-
mově, plánují se zařízení v Třebíči 
a Novém Městě. Babybox je spe-
ciální schránka, do které mohou 
matky anonymně odložit své ne-
chtěné dítě. Je vyhřívaná, vybave-
ná signalizací a dětem se tak ihned 
dostane potřebné péče. V Česku 
dnes slouží 28 babyboxů.

Plavba kolem světa se 
Srdcem na dlani

Setkání klientů zařízení sociální péče v kraji Vysočina pod zášti-
tou hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka a radního kraje Vy-
sočina Petra Krčála

 6. října 2009  Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 9.30 taneční skupina Berušky z Polničky, pěvecký a taneční 

soubor Huculyk ze Zakarpatské Ukrajiny
 10.00–14.00 kulturní vystoupení klientů zařízení sociální péče, ukáz-

ky výrobků klientů, promítání filmu Malý princ

Autor úspěšné knihy Vyhnanci, kte-
rá popisuje příběhy lidí postižených 
násilnou kolektivizací v padesátých 
letech, připravuje druhý díl. 

Hledá pamětníky a potomky pamětníků násilného vystěhovávání 
domovů a selských gruntů v padesátých letech. 
Hlaste se na kontaktech: Miroslav Růžička
 Vilémov u Golčova Jeníkova č. 47
 582 83 Vilémov
 ruzicka. kpv@seznam.cz
 tel: 569 449 147, 731 978 991

Výzva:
Anna Bazgerová
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Hejtman navštívil východní část kraje

Na společném jednání na ná-
měšťské radnici seznámil sta-

rosta Vladimír Měrka hejtma-
na s připravovanými i již zahá-

jenými projekty města jako na-
příklad projekt metropolitní sítě 
nebo příprava nových stavebních 
parcel pro rodinné domy. Poté si 
společně prohlédli městské za-
řízení pro starší občany, domov 
pro seniory, který zřizuje kraj 
Vysočina, a ubytovnu u zim-
ního stadionu, kam byla v loň-
ském roce přesunuta část klien-
tů z Ústavu sociální péče v Ji-

nošově po zřícení stropu v jedné 
z místností.
Další zastávkou hejtmana Bě-

hounka na cestě po regionu byla 
obec Naloučany, kde si prohlédl 
nedávno zahájenou stavbu nového 
mostu. Ten financuje kraj Vysoči-
na a bude součástí protipovodňo-
vých opatření, která by měla obec 
uchránit před stoletou vodou.
Ve správním obvodu Náměště nad 

Oslavou (obce s rozšířenou působ-
ností) se nachází 27 obcí a spo-
lu s Pacovskem patří k nejmen-
ším v kraji Vysočina. „Byl jsem 
velice mile překvapen, jak staros-
tové v tomto regionu drží při so-
bě a vzájemně si pomáhají. Snaha 
starostů o rozvoj jednotlivých obcí 
je tu vidět na každém kroku. Není 
proto divu, že za poslední tři roky 
získaly dvě obce z Náměšťska ce-

nu Vesnice Vysočiny,“ řekl po ná-
vštěvě hejtman Jiří Běhounek.
Místní starosty trápí většinou 

stav komunikací, napojení oblas-
ti na dálnici D1 nebo například 
složitá administrace evropských 
projektů. Pracovní cestu zakon-
čil hejtman Jiří Běhounek plavbou 
lodí Vysočina po Dalešické pře-
hradě společně se starostkou Ko-
něšína Hanou Žákovou.

Hejtman osobně zkontroloval protipovodňová opatření v Naloučanech. Loď Vysočina na Malešické přehradě.
Hejtman Jiří Běhounek a starosta Vladimír Měrka s obyvatelkami náměšť-
ského domova pro seniory. Fota: archiv kraje

Náměšť nad Oslavou (en) • Hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD) strávil pracovní den na Náměšťsku. 
Na programu cesty byla kromě setkání s tamními 
starosty také návštěva sociálních zařízení nebo 
architektonicky zajímavé podzemní čistírny 
odpadních vod přímo v Náměšti nad Oslavou.

CVIČENÍ MAYDAY OČIMA FOTOGRAFA

Mrtví a ranění. S tím se museli záchranáři rychle vypořádat.

Velitel krajských hasičů Drahoslav Ryba přijímá první informaci o neštěstí.

Autoři cvičení nasimulovali vrak letadla věrně.

Do akce byla nasazena spousta techniky.

Společná práce záchranářů a hasičů.

Cvičení se jako pozorovatelé účastnili i pracovníci krizového řízení z Dolního 
Rakouska. Na snímku s hejtmanem Jiřím Běhounkem. Foto: archiv kraje


