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Řidičáky už hoří
Pokud si lidé na 
Vysočině nezačnou 
měnit neplatné průkazy 
hned, hrozí na konci 
roku kolaps. strana 2

ZIMA KONČÍ V BÍLÉM
Vysočina (kid) • Celých čtyři-
advacet hodin hustého sněžení, 
zablokovaná D1, silničáři na no-
hou a řidiči, uvěznění v závějích. 
Tak vypadal poslední zimní den 
na Vysočině. Po jarních teplotách 
se ochladilo prakticky z hodiny 
na hodinu a pesimistické prognó-
zy meteorologů se naplnily do 
puntíku.
Nejproblematičtější místa na D1, 
tedy u Měřína a Humpolce, by-
la beznadějně neprůjezdná ně-
kolik nočních hodin. Řidiči, kte-
ří už vyměnili zimní obutí za letní 
vzorek, se v každém větším kop-
ci nestačili divit. Kolony se tvoři-
ly na každém větším kopci. První 
jarní den tedy zastihnul Vysočinu 
pod sněhovou pokrývkou. Sráž-
ky ale ustaly a sníh začal postup-
ně odtávat.

Vesnice Vysočiny
Obce pozor! Kraj opět 
vyhlásil soutěž Vesnice 
Vysočiny. Přihlášky 
přijímá do konce dubna.
 strana 3

Střed českého dění
Dva vicepremiéři, 
ministr a hejtmani. Tolik 
významných lidí naráz 
v žádném kraji ještě 
nebylo. strana 6

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz
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Farmář: Vítejte na vesnici!Farmář: Vítejte na vesnici!Farmář: Vítejte na vesnici!Farmář: Vítejte na vesnici!

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Plnohodnotný kraj. To jsou slova, která všichni na Vysočině používáme po-
měrně často. Každý z nás si pod tím asi představí něco trošku jiného. Na-
příklad ti, kteří se zabývají bezpečnými ulicemi, chtějí, aby Vysočina měla 
dostatek policistů, krajské policejní ředitelství a justici. 
Já si pod slovy plnohodnotný kraj představuji zejména zdravotní péči na 
evropské úrovni, dostupnou v našem regionu. To znamená stav, kdy téměř 
veškeré spektrum nemocí umíme v našem kraji léčit a pacienti se za svými 
lékaři nemusí trmácet přes půl republiky. 
Je to poměrně jednoduchý problém, který ale nemá jednoduchá řeše-
ní. Zdravotní péči totiž nedělá nová budova nemocnice, a dokonce do jis-
té míry není ani podmíněná hypermoderním vybavením. Zdravotní péče, 
to jsou především lékaři a sestry. Odborníci na svém místě, vysoce kvali-
fikovaní, znalí nejnovějších postupů a plní úcty ke svým pacientům a je-
jich životům. 
Takové lidi na Vysočině máme. Každý den je potkávám v ordinacích a na 
chodbách našich zdravotnických zařízení. Je ale nezbytné, abychom jim pro 
jejich práci vytvářeli ty nejlepší podmínky. 
Proto jsem nesmírně rád, že se mílovými kroky přibližuje otevření kardio-
centra – pracoviště, které si umí v celé šíři poradit s chorobami srdce. Je 
to důležité i proto, že při srdečních příhodách (in-
farktech) hraje velkou roli čas a kardiocentrum 
v našem kraji tak bezesporu přispěje k záchraně 
mnoha životů. Jestli vše půjde podle plánu, bu-
de toto pracoviště otevřeno již od července to-
hoto roku. Stejně tak kraj řeší i otázku komplex-
ního onkologického centra a dalších pra-
covišť. Je to vše o velkých penězích 
a špičkovém personálním zaštítě-
ní danými odborníky.
Troufnu si říci, že mnohé 
obory na Vysočině jsou na 
takové úrovni, že sem jez-
dí pacienti z celé republiky 
a postupně se na tuto úro-
veň dostanou obory všechny. 
To je cílem zdravotní politi-
ky kraje.
Přesto je ale nej-
lepší, když žádné-
ho lékaře nepotře-
bujeme. Přeji všem 
dobré a zdravé 
dny. 

Pavel Hájek
náměstek
hejtmana

František Němec, chovatel skotu z Netína, ministra přivítal chlapským 
stiskem ruky. Foto: Luboš Pavlíček

Hrotovice (kid) • Pouze mikrovlnný systém vybírání 
mýtného je špatný a vede k tomu, že na krajských 
silnicích se hromadí kamiony. Po jednání Rady 
asociace krajů ČR v Hrotovicích na Třebíčsku to 
uvedl hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).

Hejtmani: Použijme
brány i satelit

„Pan ministr si zjevně uvědo-
muje, že Vysočina patří k největ-

ším producentům českých potra-
vin, dřeva i pitné vody,“ komento-

val fakt, že náš kraj byl cílem prv-
ního ministrova výjezdu hejtman 
Miloš Vystrčil (ODS). Gandalovič 
se mohl přímo v provozu sezná-
mit s likvidací následku lednové-
ho orkánu. Téměř všechnu součas-
nou surovinu dřevozpracující fir-
my STORA Enso Timber ve Ždír-
ci nad Doubravou dnes tvoří právě 

dříví z polomů a většina jejich vý-
robků se vrací na český trh. 
Na farmě rodiny Němcových 

v Netíně ministr zemědělství vy-
slechl aktuální problematiku slo-
žitého získávání evropských pe-
něz i administrativní překážky 
v podnikání pro malé zemědělce. 

(Pokračování na str. 2)

Vysočina (kid) • Největší soukromou pilu Česka, 
rodinnou mléčnou farmu, obecní lesy, laboratoře 
i legendární pivovar. To vše viděl během své 
dvoudenní návštěvy Vysočiny ministr zemědělství 
Petr Gandalovič (ODS).

Prvním krajem, který Prvním krajem, který 
navštívil nový ministr navštívil nový ministr 
zemědělství, je zemědělství, je 
VysočinaVysočina

Kraje mýtné brány kritizu-
jí dlouhodobě. Upřednostnily 
by prý satelitní systém, který by 
umožnil sledovat pohyb náklad-
ních aut i po silnicích nižších 
tříd, které jsou právě v jejich 
majetku. Ty by podle hejtmanů 
měly být také zpoplatněny, a to 
tak, aby dálnice byla naopak nej-
levnější.
„Stalo se přesně to, před čím 

jsme varovali. Například silni-
ce mezi Velkou Bíteší, Měřínem 
a Jihlavou vede souběžně s dál-
nicí, a kamiony tak mýtné prá-

vě po této silnici objíždějí. Li-
dé z obcí, kterými silnice vede, 
už si právem stěžují. My přitom 
nemáme žádný nástroj, jak to-
mu zabránit,“ řekl Miloš Vystr-
čil s tím, že s takovým problé-
mem se nyní potýkají všechny 
české kraje.
Satelitní systém by umožnil ne-

jen silnice nižších tříd zpoplat-
nit, ale zejména sledovat zatížení 
jednotlivých tras. „Velmi by nám 
to pomohlo i při plánování objíž-
děk a řešení krizí,“ doplnil Vy-
strčil. 

 
(Pokračování na straně 3)

INZERCE

poradenství o pěstování

• Balkonové květiny, sazeni-
ce, osázení truhlíků (i vlast-
ních), substráty, hnojiva, 
zavlažovací truhlíky, držáky truhlíků, závěsné květináče. (Do vyprodání.)

• Řezané květiny, kytice a speciální aranžmá. Doručování kytic...
• Svatební kytice a kompletní květinová výzdoba svateb a hostin...
• Smuteční kytice a věnce. Nápisy na smuteční stuhy. Doručení...
• Květiny do bytu i firem. Palmy, bonsaje, orchideje, kaktusy...
• Výzdoby firemních akcí, párty, plesů. Dekorace, sušené květiny...
Otevřeno: Po–Pá: 8–17 hod, So: 8–12 hod. (Parkování přímo před prodejnou)

Hošek – Lebišová s.r.o., Žďár nad Sázavou
Palachova 2 (roh ulice), tel.: 606 893 085
www.rozkvetlydomov.cz

VELKÝ VÝBĚR BALKONOVÝCH
KVĚTIN
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Biskup hodnotil politiku
Jihlava (kid) • Společné finan-
cování odnovy církevních pamá-
tek, získávání evropských peněz, 
ale také využívání kostelních věží 
jako rozhleden či varhan pro kon-
certy vážné hudby. Taková témata 
zazněla při návštěvě biskupa krá-
lovéhradecké diecéze Mons. Do-
minika Duky v sídle kraje.
Krajští radní biskupovy návště-

vy využili také k prodiskutová-
ní nejnovějších událostí ve ve-
řejném životě. „Chybí mi vět-

ší zájem o společné dobro. Roz-
díl mezi politickými stranami by 
měl být v přístupech, ale všem by 
mělo jít právě o to společné dob-
ro. Ale takový zájem chybí,“ ře-
kl biskup Duka a dodal: „Nelíbí 
se mi také nárůst hrubosti v po-
litice a důraz pouze na materi-
ální stránku úspěšnosti člověka. 
Na druhou stranu se děje i mno-
ho pozitivního, ale to se často ne-
dozvíme, sdělovací prostředky to 
nezajímá.“

Radní odjeli do Santiaga
Vysočina, Santiago de Com-
postella (kid) • Střet pružné-
ho podnikání s těžkopádnou by-
rokracií mají odstranit asistenč-
ní místa. Tedy centra, kde podni-
katelům pomohou přenést se přes 
změť předpisů a administrativ-
ních komplikací. To bylo hlavním 
tématem únorové konference ve 
španělské Galicii, které se účast-
nili zástupci našeho kraje. 
Konference byla součástí me-

zinárodního projektu ICHNOS, 
kterého se Vysočina účastní. 
V rámci informací o stavu podni-
kání a související administrativní 
zátěže na ní vystoupili náměstky-
ně hejtmana pro regionální rozvoj 
Marie Černá (SNK ED) a vedoucí 
krajského odboru informatiky Pe-
tr Pavlinec. 
Zároveň představitelé Vysoči-

ny využili návštěvy Galicie k řa-
dě setkání se zástupci samosprá-
vy španělského regionu. Ná-
městek hejtmana Václav Kodet 
(KDU-ČSL) jednal se svými poli-
tickými protějšky o problematice 
oprav a modernizace regionálních 
dopravních cest i s využitím EU 
fondů, radní pro majetek a finan-
ce Miroslav Houška (KDU-ČSL) 
o Evropské investiční bance, eko-
nomice regionu a regionálních 
rozpočtech. Oblasti informačních 
technologií, územního plánování 
a grantové politiky projednal Ja-
roslav Hulák (KDU-ČSL) a Ma-
rie Černá, která se zároveň účast-
nila jednání s tematikou technolo-
gických parků a podnikatelských 
inkubátorů. Delegace se zúčastni-
la i ředitelka krajského úřadu Si-
meona Zikmundová.

Kolaps: Pomalá výměna průkazů

Vysočina (kid, mid) • Na 
dopravních úřadech se 
dají brzy očekávat neuvě-
řitelné fronty. Do konce 
roku by si totiž 66 tisíc lidí 
z Vysočiny mělo vyměnit 
řidičský průkaz za nový 
a zatím to udělalo něco 
málo přes 5000 z nich. 

„Pokud to správně počítám, kaž-
dý měsíc by si mělo asi 5,5 tisí-

ce řidičů svůj průkaz vyměnit 
a rok by pak probíhal rovnoměr-
ně – možná by ty fronty ani ne-
vznikaly. To se ale neděje, a tak 

předpovídám docela strašlivý lis-
topad a prosinec,“ říká náměs-
tek hejtmana pro dopravu Václav 
Kodet (KDU-ČSL). 

Kde lidé mohou o výměnu prů-
kazu požádat?
„Výměnu zajišťují příslušná pra-

coviště obecních úřadů obcí s roz-

šířenou působností. V našem kra-
ji jsou to úřady v Jihlavě, Telči, 
Moravských Budějovicích, Tře-
bíči, Náměšti nad Oslavou, Vel-

kém Meziříčí, Bystřici nad Pern-
štejnem, Novém Městě na Mora-
vě, Žďáru nad Sázavou, Havlíčko-
vě Brodě, Chotěboři, Světlé nad 
Sázavou, Humpolci, Pelhřimově 
a Pacově.“ 
Co je k tomu potřeba?
„Tři základní věci: platný doklad 

totožnosti, buď občanský průkaz, 
nebo cestovní pas, dále starý řidič-
ský průkaz a jednu standardní prů-
kazkovou fotografii.“
Jak dlouho vystavení nového 

průkazu trvá?
„Lhůta pro převzetí nového ři-

dičského průkazu je zpravidla do 
15–20 dnů, závisí podle počtu žá-
dostí. Nové evropské řidičské prů-
kazy tiskne Státní tiskárna cenin, 
kam se musí údaje z příslušných 
úřadů odeslat, a ta je potom zasí-
lá zpět.“
Kolik taková výměna stojí pe-

něz?
„Výměna řidičského průkazu je 

osvobozena od správních poplat-
ků a je zdarma.“
Co se přesně stane, když někdo 

výměnu průkazu přesto nestih-
ne?
„Od prvního ledna 2008 prostě 

řidičský průkaz nemá a nesmí ří-
dit auto do doby, než výměnu stih-
ne.“

Václav Kodet jde příkladem. Jeho řidičský průkaz výměnu nepotřebuje. Foto: redakce

BRAMBORY, ZLATO VYSOČINY

Přinášíme třetí díl seriálu o nejty-
pičtější zemědělské plodině našeho 
kraje. Autorkou je předsedkyně Ko-
mise pro brambory Okresní agrár-
ní komory v Havlíčkově Brodě Ma-
rie Rasochová.
Často slyšíme: dovezl jsem si krásné 
brambory, od strýčka z XYZ. Pokud 
se zeptáte, jaká je to odrůda, dosta-
nete vysvětlení: To nevím, ale je to 
nové šlechtění. To je kouzelné slo-
vo, ale i profese šlechtitele má něco 
společného s kouzlením. Šlechtitel 
vybere rodičovské partnery, ma-
teřskou a otcovskou rostlinu, 
donutí je ke kvete-
ní a uměle přene-
se pyl otcovské 
rostliny na bliz-
nu květu ma-
teřské rostliny. 

Vzniklý plod – zelená bobule – ob-
sahuje drobná semena, z nich vyros-
tou bramborové rostliny – semená-
če, které již vytvoří hlízy – naše zná-
mé brambory. Každý semenáč je po-
tenciální nová odrůda. Uvádí se, že 
pro vyšlechtění jedné odrůdy je tře-
ba prozkoumat minimálně 25.000 
semenáčů, ze kterých šlechtitel bě-
hem deseti let vyselektuje novou 
odrůdu. Naděje na úspěch je malá – 
0,004 procenta. Velkou otázkou je, 
jak se nová odrůda uplatní, jak dlou-

ho bude jedinečná.
Ve světě je známo ví-

ce než 1000 odrůd 
brambor, v ČR jich 
je nyní registrováno 
181. Nejstarší využí-

vaná odrůda je BIN-
TE, vyšlechtěná v roce 

1910 v Holandsku a RUSSET BUR-
BANK, vyšlechtěný v Coloradu v ro-
ce 1914. Z českých odrůd to jsou 
KEŘKOVSKÉ ROHLÍČKY, vyšlechtěné 
v roce 1940 v Keřkově na Vysočině.
Současné bramborářství dává před-
nost specifickým odrůdám. Větši-
na z nich byla vyšlechtěna v posled-
ních 10–20 letech. Patří k nim na-
příklad velmi rané odrůdy MAGDA, 
IMPALA, ROSARA, VELOX a CARRE-
RA, odrůdy pro dlouhodobý konzum 
– KARIN, DALI, DITTA, PRINCESS, 
MARABEL, SECURA a SATINA, pro 
hranolky AGRIA a ASTERIX, pro lu-
pínky SATURNA a COURAGE a pro 
škrob ORNELA, WESTAMYL, SIBU 
a KURAS.
Nové odrůdy stále vznikají a jsou 
zlatým základem pro brambory 
z Vysočiny.

Odrůdy brambor – základ bramborářství

Domnívá se však, že elektroniza-
ce kontakt s úřadem zjednoduší, 
i když sám dává přednost osobní 
návštěvě či telefonátu. Téměř kaž-
dý na Vysočině ví, kde se nejbliž-
ší městský úřad nachází. To jsou 
některé výsledky průzkumu počí-
tačové gramotnosti, který probí-
hal v šesti krajích, včetně Prahy.
Ve využívání a vlastnictví infor-

mačních technologií jednoznačně 
vede Praha, která se tak odlišuje 
od ostatních krajů. Občané obec-
ně preferují spíše pasivní infor-
mování od úřadů, což je nejvíce 
zřetelné právě mezi občany Vy-
sočiny (57 procent) – za nejúčin-
nější nástroj předávání informa-

cí považuje většina úřední des-
ky či informační materiály. Více 
než tři čtvrtiny lidí se domnívá, 
že elektronizace zjednoduší ko-
munikaci s úřady, přičemž větši-
na ale stále dává přednost osobní 
komunikaci či telefonickému do-
tazování před elektronickým do-
tazováním. Vysočina se umístila 
na prvním místě ve znalosti síd-
la příslušného městského úřadu 
(96 procent). Situace je ovšem ji-
ná mezi pracovníky úřadů, kteří 
při komunikaci s ostatními úřady 
nejčastěji využívají právě elek-
tronickou poštu nebo telefonické 
dotazování. V rámci možností ty-
pů připojení má mezi občany kra-

je nejvyšší váhu domácí připoje-
ní, což je důsledek rozvoje inter-
netu v posledních letech – mož-
nost bezplatného internetu bývá 
nejčastěji využívána ve školách 
nebo knihovnách. Většina občanů 
vlastní a využívá mobilní telefon 
stejně jako stolní počítač. Potvr-
dila se také závislost nabízených 
služeb na velikosti sídla obce. 
Čím větší město, tím větší a pes-
třejší nabídka internetu pro obča-
ny zdarma. Krajský úřad Vysoči-
ny se umístil na prvním místě, co 
se týká metodické pomoci a na 
předních místech ve včasnosti 
vyřizování dotazů nebo žádostí, 
úplnosti poskytovaných informa-
cí a rozsahu poskytovaných in-
formací na webových stránkách. 
Další prvenství náš kraj získal dí-
ky aktivitám v oblasti informač-
ních technologií.

Lidé na úřady nejraději zavolají

Kolik lidí z Vysočiny 
si dosud vyměnilo 

řidičský průkaz:
prosinec 2006 ....................  1383
leden 2007 .........................  1483
únor 2007 ..........................  2185

Silničářům velí Vacek
Vysočina (jis) • Krajskou správu 
a údržbu silnic Vysočiny od aprí-
la řídí Zdeněk Vacek. Historic-
ky první výběrové řízení na mís-
to krajského ředitele vyhrál me-
zi pěti přihlášenými uchazeči. 
Vacek ve vedení organizace vy-
střídal dosavadního šéfa Milana 
Plašila.
„Na místo ředitele jsme jmeno-

vali kvalifikovaného odborníka 
se zkušenostmi s řízením orga-
nizace spravující krajské komu-
nikace. Jeho hlavní úkoly v no-
vé funkci lze shrnout do něko-
lika bodů – úspěšné dokončení 
procesu sloučení a reorganiza-
ce správy, zefektivnění zadávání 
veřejných zakázek, zlepšení kva-
lity celoroční a především zim-

ní údržby, včetně setření rozdí-
lů v kvalitě údržby v jednotli-
vých částech našeho kraje,“ řekl 
náměstek hejtmana pro dopravu 
Václav Kodet (KDU-ČSL).
Zdeněk Vacek působil od roku 

2004 ve struktuře Správy a údrž-
by silnic jako její ředitel ve Žďá-
ře nad Sázavou. Správa a údrž-
ba silnic kraje Vysočina vznikla 
od letošního prvního ledna slou-
čením všech pěti okresních orga-
nizací správ a údržeb silnic. No-
vá organizace přebrala veškerá 
práva a závazky organizací, kte-
ré se do ní sloučily. V současné 
době správa zaměstnává celkem 
770 pracovníků a stará se o tech-
nický stav 4579 kilometrů silnic 
II. a III. tříd v majetku kraje.

Farmář: Vítejte na vesnici!
(Dokončení ze str. 1)
S výrobou potravin na Vysočině 

se seznámil i na výstavě produk-
tů na krajském úřadu, kterou pro 
něj uspořádaly potravinářské pod-
niky z kraje. 
Petr Gandalovič jednal také se 

zástupci lesního družstva obcí 
v Přibyslavi. „V připravovaných 
tendrech na práci v lesích, spra-

vovaných podnikem Lesy ČR, by 
podle přibyslavských lesníků měli 
získávat prioritně práci lidé z regi-
onů, kteří mají k tomuto majetku 
místně příslušný vztah. Zpracova-
telská migrace není v mnoha pří-
padech nutná, poslední slovo bu-
de mít ale vlastník,“ řekl po jed-
nání krajský radní pro zeměděl-
ství Ivo Rohovský (ODS).

Vysočina (kid, mar) • Běžný obyvatel Vysočiny dává 
přednost tomu, aby jej úřady informovaly samy od 
sebe, než aby sám informace aktivně vyhledával.

Záchranka má polní ošetřovnu
Vysočina (kid) • Pokud by v kra-
ji došlo k hromadnému neštěstí, 
mohou záchranáři na místě posta-
vit velký vybavený stan pro oka-
mžité ošetřování zraněných. Kou-
pili jej před několika týdny díky 
půlmilionové krajské dotaci. 
„Ošetřování pacientů v tako-

vém stanu znamená práci v tep-
le, bez ohledu na počasí a zejmé-
na práci v klidnějším prostředí. 
To znamená práci o řády kvalit-
nější a výkonnější. Jde především 
o záchranu životů lidí,“ řekl ná-
městek hejtmana pro zdravotnic-
tví Pavel Hájek (ODS).
Podobné stany používá armá-

da při zahraničních misích. Stan 
je osm metrů dlouhý, šest met-
rů široký a má kapacitu 16 lehá-
tek. Patří k němu elektrocentrá-
la, infratopení a výkonné osvět-
lení. „Postavení vlastního stanu 
trvá asi sedm minut, další deset 
minut pak instalace vybavení. 
Postavit jej umí nejen zdravotní-
ci, ale i hasiči tak, aby v případě 
potřeby zdravotníci mohli dělat 
jen svou práci – ošetřovat pacien-

ty,“ popsal vztyčování stanu ředi-
tel krajské záchranky Lukáš Kett-
ner s tím, že záchranáři by do bu-
doucna chtěli koupit i velitelské 

auto pro řízení zásahu na mís-
tě hromadných neštěstí. „Na Vy-
sočině máme několik potencio-
nálních zdrojů takových situací. 

Nemusí jít hned o katastrofy ja-
ko z filmu, dobrým příkladem 
jsou opakované nehody na dálni-
ci D1,“ dodal Kettner.

Ředitel krajských záchranářů Lukáš Kettner popisuje výhody stanu hejtmanovi Miloši Vystrčilovi. Foto: Luboš Pavlíček

VÝMĚNA SE TÝKÁ VŠECH ŘIDIČSKÝCH PRŮ-
KAZŮ VYDANÝCH OD 1. ČERVENCE 1964 DO 

31. PROSINCE 1993



3 STRANA | BŘEZEN 2007 Kraj Vysočina AKTUALITY / TÉMA

JAK TO VIDÍM JÁ

Názor člena 
krajského za-
stupitelstva 
a člena vede-
ní Sdružení 
dobrovolných 
hasičů kraje 
Vysočina Ja-
na Slámečky 
(KSČM) na krajský příspěvek 
dobrovolným hasičům. 

V současné době, kdy honba za 
hmotnými zisky zcela jasně pře-
važuje nad jinými hodnotami, 
není zcela obvyklé, aby služ-
by pro občany byly poskytová-
ny nezištně, bez nároku na od-
měnu. U neprofesionálních ha-
sičů je princip dobrovolnosti již 
téměř 150 let základním pilířem 
v jejich činnosti. Ke kvalitnímu 
zajištění ochrany majetku i živo-
tů a zdraví občanů však nesta-
čí jen zapálení pro věc. Nezbyt-
né jsou i technické podmínky 
a odborné zázemí, odpovídající 
konkrétní době. A to samozřej-
mě stojí peníze. Proč se právě 
na tomto místě zmiňuji o těchto 
záležitostech? Po změně spole-
čenského klimatu po roce 1989 
byla účelově přesunuta starost 
o materiálně technické zabez-
pečení dobrovolných hasičů ze 
státu na obce a města. A proto-
že to nebyla jediná oblast, kte-
rá byla z ničeho nic závislá na 
možnostech komunálních pokla-
den, nevědí často místní zastu-
pitelstva, kterou díru v rozpoč-
tu dříve zalátat. Proto dobrovol-
ní hasiči v kraji Vysočina přivíta-
li v roce 2001 iniciativu krajské 
samosprávy finančně přispět na 
zkvalitnění akceschopnosti dob-
rovolných hasičů. Tohoto přístu-
pu krajských zastupitelů si hasi-
či cenili o to víc, že byl v té do-
bě ojedinělý v rámci celé ČR. 
Každoročně je v rozpočtu kra-
je pamatováno na tento příspě-
vek. Bohužel, přes opakovanou 
snahu hasičů, jen minimálně se 
navyšující. Plynul čas a zastu-
pitelstva jiných krajů okouka-
la iniciativu z Vysočiny, některá 
ji dokonce i násobně předčila. 
Dobrovolní hasiči z kraje Vysoči-
na byli před několika lety na pří-
kladný počin krajské samosprá-
vy pyšní, každoročně jsou za něj 
vděčni, ale v současnosti kole-
gům z některých krajů již závidí. 
Využívám svojí dvojjediné role 
a svým kolegům v krajském za-
stupitelstvu, zejména těm, kte-
ří tvoří návrh rozpočtu, i touto 
cestou vzkazuji za nás dobrovol-
né hasiče: Sloužili jsme, slouží-
me a sloužit chceme. Buďte nám 
k tomu nápomocni.

Firmy z našeho kraje, které mají 
zájem o obchod s Indonésií, mají 
na obchodním oddělení indonés-

kého velvyslanectví v Praze ote-
vřené dveře. Během své návštěvy 
krajského sídla to uvedl indonés-

ký velvyslanec Salim Said. Kraj 
připravuje v rámci evropského 
programu Asia-Invest 2006–2007 
vlastní projekt, jehož součástí 
mají být podnikatelské mise prá-
vě do Indonésie. 
O železniční trati Slavonice-Fra-

tres, obnovitelných zdrojích ener-
gie i rodinných pasech pak by-

la řeč s velvyslankyní Rakouska 
Margot Klestil-Löffler. Americ-
ký velvyslanec v ČR Richard W. 
Graber se sešel s hejtmanem Mi-
lošem Vystrčilem (ODS). „Ho-
vořili jsme spolu o hospodářské 
situaci našeho regionu, diskuto-
vali jsme o problematice vzdě-
lávání a rozvoji první veřejné vy-

soké školy na Vysočině, nevy-
hnuli jsme se ani palčivému pro-
blému, kterým jsou na Vysočině 
silnice. Na druhou stranu jsem 
našeho hosta upozornil na vý-
sostné postavení Vysočiny v roz-
voji a šíření nových informačních 
technologií,“ shrnul hejtman Vy-
strčil.

�� ��www.kr-vysocina.cz

Do kraje se sjížděli velvyslanci

Vysočina (kid) • Hned tři země v osobách jejich 
velvyslanců hostila Vysočina v uplynulých 
týdnech. Kraj navštívili představitelé Indonésie, 
Rakouska a Spojených států.

V třebíčském kotli hoří 
sláma z okolních polí
Třebíč (kid) • Obyvatelé Třebíče 
se hřejí v teple ze slámy. Od břez-
na je v Teplárně sever v provozu 
slámový kotel – tedy kotel na bi-

omasu. Slavnostní spuštění do-
provázela konference o využívání 
biomasy na venkově a energetic-
ké soběstačnosti měst a vesnic.

Hasiči získají peníze na činnost
Vysočina (jis) • Kraj letos pod-
poří hasiče více než deseti mili-
ony korun. Krajská kasa pama-
tuje na profesionály i na dobro-
volné sbory. Díky krajské dotaci 
mohou hasiči například rozvíjet 
preventivně výchovnou činnost 
nebo se připravovat na soutěže. 
Kraj podporuje hasičské sbo-

ry na Vysočině už od roku 2001. 
Podpora není určena pouze pro-

fesionálnímu hasičskému zá-
chrannému sboru, ale i dobro-
volníkům, kterých je na úze-
mí kraje Vysočina celkem 982. 
Profesionální hasiči letos získají 
čtyři miliony korun, tedy stejné 
peníze jako loni. „Z tohoto pří-
spěvku krajští hasiči loni pořídi-
li například nové zásahové vozi-
dlo,“ řekl Pavel Dvořák z kraj-
ského oddělení pro řešení mi-

mořádných situací. Dobrovolní 
hasiči loni získali z krajské ka-
sy dotaci ve výši 5,8 milionu 
korun, letos získají více než šest 
milionů. Rozdělení bude probí-
hat na základě zásad zastupitel-
stva kraje, které v současné do-
bě připravuje krajský úřad ve 
spolupráci s HZS kraje Vyso-
čina a Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska.

Hledá se vesnice roku
Vysočina (kid, jis) • Opět po ro-
ce hledá kraj další vesnici roku. 
Až do 27. dubna se mohou při-
hlásit obce, které se umí prosa-
dit a rozvíjet ve všech oblastech. 
Loni se do soutěže přihlásilo na 
Vysočině 43 obcí, nejvíce z čes-
kých krajů. 
„Kromě čestných stuh pro tři 

nejlepší vesnice na celonárodní 
úrovni budou také oceněni vítě-
zové jednotlivých krajských kol, 
a to v kategoriích modrá stuha 
za společenský život, bílá stuha 
za činnost mládeže a zelená stu-
ha za péči o zeleň a životní pro-
středí. Za nejlepší pečené kolá-
če získá vybraná obec speciální 
Koláčovou cenu, za mimořádné 
písemné zpracování historie ob-

ce je udělována cena Písmák ro-
ku. Novinkou oproti minulým le-
tům je ocenění oranžovou stuhou 
za spolupráci obce a zemědělské-
ho subjektu,“ popsala nové i staré 
zvyklosti vyhlašování náměstky-
ně hejtmana pro regionální rozvoj 
Marie Černá (SNK ED). 
Vítěz krajského kola na Vyso-

čině navíc získá od kraje Vyso-
čina titul Vesnice Vysočiny, kte-
rý s sebou nese i stotisícový dar. 
I na ostatní oceněné obce kraj pa-
matuje, stejně jako v minulých 
letech s finanční odměnou.
Titulem Vesnice Vysočiny se do-

sud pyšní obce Mladoňovice, Ja-
kubov u Moravských Budějovic, 
Vilémov, Častrov, Dukovany, Ra-
dostín a Libice nad Doubravou.

Hejtmani: Použijme brány i satelit

Příseka: Kraji už došla trpělivost

„Kraj dnes odmítá podíl na zdr-
žování prací. Pokud stavební fir-
ma tento termín nedodrží, ohrozí 
evropskou dotaci,“ uvedl Kodet. 
Sporná stavba měla být původ-

ně hotová už těsně před zimou. 
Její příprava ale byla velmi rych-
lá, protože bylo třeba stihnout 
termín pro neočekávané čerpání 
evropských peněz. To způsobi-
lo, že se až během stavby ukáza-
lo, že například most lze udělat 
mnohem lépe a levněji, než pro-
jekt předpokládal. „Až do listo-
padu nám ale dodavatel tvrdil, že 
silnici dostaví. Změny v projek-
tu pro něj byly jistou omluvou 
v tom, že stavbu do zimy nestih-
nul,“ popisuje situaci Kodet. 
Na silnici má kraj dostat z Bru-

selu asi 139 milionů korun. Musí 
ji ale dokončit právě do posled-
ního července. „Je to vážná situ-
ace a toto datum je prostě koneč-
né,“ potvrdil Václav Kodet. 

Mírná zima bez sněhu umožni-
la mnoha stavebníkům na Vyso-
čině provádět alespoň hrubé te-
rénní práce. Na stavbě silnice do 
Příseky ale čilý ruch nepanoval. 
„Není důvod, proč už práce ne-
byly ve větším rozsahu zahájeny. 
Dodavatel nám předložil harmo-
nogram, který ale považujeme za 
zbytečně zdlouhavý. Vrátili jsme 
jej k přepracování a ihned po je-
ho schválení a zveřejnili jej na 
našich webových stránkách, aby 
si každý mohl udělat představu, 
jak jej firma plní,“ vylíčil Vác-
lav Kodet způsob, jak bude kraj 
dále postupovat. Kvalitu práce 
ohlídají časté kontroly zkušeb-
ních laboratoří a kvůli jistotě při 
rychlosti chce také kraj po firmě, 
aby se této stavbě osobně věno-
val někdo z jejího management 
přímo na místě. „Zároveň už do-
končujeme zmapování stavu ob-
jízdných tras tak, abychom po 

dokončení stavby věděli, jak je 
opravit. O každém posunu v pra-

cích budeme velmi rychle a ote-
vřeně informovat nejen obce, ale 

i veřejnost,“ uzavřel náměstek 
Kodet.

Regiony chtějí 
kontrolu lesů
Hrotovice (kid) • Kraje by měly 
mít kontrolní funkce v krajských 
správách Lesů ČR. Hejtmanům 
to na zasedání Asociace krajů ČR 
v Hrotovicích slíbil ministr země-
dělství Petr Gandalovič (ODS).
Lesy ČR je státní podnik se síd-

lem v Hradci Králové, který vlast-
ní a obhospodařuje asi polovinu 
českých a moravských lesů. Jeho 
práce se tak přímo dotýká činnos-
ti krajů a krajských úřadů, které 
za hospodaření v lesích odpoví-
dají. Kraje přitom dosud nemohly 
dění v podniku ovlivňovat.

Burza partnerů
Vysočina (kid) • Všichni, kteří 
chtějí získat peníze z programu 
Územní přeshraniční spoluprá-
ce Rakousko – Česká republika 
2007–2013, mohou už 3. dubna 
najít na kraji pro svůj projekt part-
nera z rakouské strany. V tomto 
programu je totiž partnerství s ra-
kouskou stranou nezbytné, a kraj 
tak pořádá ve svých prostorách 
velké setkání pod názvem Burza 
partnerů.

Richard W. Graber, Margot Klestil-Löffler a Salim Said se na kraji prakticky míjeli ve dveřích. Foto: archiv kraje

Václav Kodet našel opět vylidněné staveniště a nehotovou práci u budoucího mostu, kvůli kterému se dílo zdrželo. 
Foto: redakce

Puklice (kid) • Stavba silnice z Jihlavy do Příseky 
bude dokončená posledního července. Na jednání 
se starosty Puklic a Brtnice to řekl náměstek 
hejtmana pro dopravu Václav Kodet (KDU-ČSL).

(Dokončení ze str. 1)
Ke kritice mikrovlnného systému se připojil i do-

pravní expert krajských zastupitelů za sociální de-
mokracii Miroslav Báňa: „Pomineme-li problema-
tiku napojení mýtných bran na elektrickou energii 
a chlubení se ze strany provozovatele, kolik vybral 
v měsíci lednu na mýtném, tak během dvou měsí-
ců začíná docházet k přesunu těžké nákladní dopra-
vy z D1 na silnici II. třídy číslo 602. Tu ovšem už 
nevlastní stát, ale kraj Vysočina, který z mýtného 
nemá ani korunu. Silnice, která přežila svoji vlast-
ní životnost, přestává být objízdnou trasou v přípa-
dě nehod na D1, ale stává se náhradní trasou, šetřící 
peníze dopravním společnostem na úkor kraje Vy-
sočina.“ Báňa se dále domnívá, že mýtné brány se 
rozhodně nedají mimo dálnice použít. Hyzdily by 

prý města i krajinu a navíc by musely stát praktic-
ky všude. „Satelitní systém by svým plošným roz-
sahem pokrytí vyřešil vše při první instalaci,“ do-
dal Miroslav Báňa.
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VYCHÁZÍME V NÁKLADU 
215.000 VÝTISKŮ!!!

KRAJ VYSOČINA: 
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA 
DO VAŠICH SCHRÁNEK

Velký výběr. Bezkonkurenční podmínky. Zkušební jízdy.
Záruky a servis zajištěny. Na splátky i bez navýšení!

Čtyřkolky všech kategorií od několika světových výrobců
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Inzertní manažer:
Klára Černíková • tel.: 777 789 600
e-mail: kr-vysocina@ceskydomov.cz
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ZASKLENÍ LODŽIE

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10

tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
mobil: 602 477 874

info@optimi.cz • www.optimi.eu

VVVÁÁMM  ŠŠEETTŘŘÍÍ   TTEEPPLLOO  AA  PPEENNÍÍZZEE

Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

ZASKLILI JSME PŘES 4455 000000 BALKONŮ!ZÁRUKA 5 LET
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Zpozorněte! Jak to, že vůbec mlu-
víte? Přemýšleli jste o tom někdy?
Všichni jsme se ve škole učili cizí ja-
zyk, ale 95 % z nás ho neovládá.
A ještě si myslí, že jsou na jazyky hlou-
pí. 

Jenže to je omyl. Nejsme hloupí.
Protože kdybychom byli, pak bychom
se nenaučili ani mateřský jazyk. Do-
konce i mentálně retardovaní jedinci se
naučí mluvit. Naučit se první (mateř-
skou) řeč je nejtěžší ze všech řečí.
U dalších jazyků totiž můžeme porov-
návat nové poznatky se starými. 

A jak se tedy naučíte první řeč?
Rozhodující je jazykové prostředí.
Tříleté dítě asi 13 000 hodin ze svého
života prospalo, ale dalších 13 000 ho-
din na něj působilo jazykové (zvukové)
okolí. Nejdříve začalo chápat, pak mlu-
vit a nakonec přišlo na řadu psaní
a čtení. Ve třech letech již hodně rozu-
mí a také samo mluví, i když ještě ne
„na úrovni“. Stejně tak, i když pomaleji,
to zvládnou i retardované děti. 

Naše první řeč je čeština a další ja-
zyk ovládají pouze děti z vícejazyčné-
ho prostředí. Ve Švýcarsku a zemích
Beneluxu je několik rozdílných úřed-
ních řečí a lidé je ovládají. Myslíte si,
že lidé ve Švýcarsku nebo v Beneluxu
jsou chytřejší než my? Ne, to určitě ne-
jsou. Jen od dětství žijí ve vícejazyč-
ném prostředí.

A nyní přijde to nejzajímavější.
I když tomu asi nebudete věřit, přesto
se vy dospělí můžete naučit další řeč
stejně jako kdysi svou mateřskou řeč.
Čeští spoluautoři metody TAXUS Le-
arning® Ivo Toman a Martina Králíčko-
vá spojili postup malých dětí s moder-
ními poznatky o mozku. Využili i toho,
že vy již umíte číst, a tedy dokážete za-
pojit obě mozkové polokoule součas-
ně: posloucháním originální angličtiny
a čtením doslovných překladů. Doslov-
né překlady jsou z hlediska češtiny ne-
správné, ale pro pochopení angličtiny
správné, neboť anglicky mluvící lidé
používají jiný slovosled než my. 

Pokud byste používali český slovo-
sled, cizinec by vám nerozuměl, i kdy-
byste vyslovovali jednotlivá slova
správně. Takto se naučíte myslet
anglicky a získáte i dobrou výslov-
nost. Špatný přízvuk mají lidé hlavně
proto, že danou řeč nemají dostatečně
dlouho „naposlouchanou“.

Teorii a gramatiku vůbec neprobí-
ráte. Tu pochopíte z doslovných pře-
kladů. Ostatně, děti jdou do první třídy
a gramatiku již umí. Až ve škole zjistí,
jak je to vlastně „těžké“. 

Dokonce ani slovíčka se nebudete
učit a přitom s TAXUS Learning® zís-
káte slovní zásobu přes 4000 slov. 

TAXUS Learning® je vybaven pozi-
tivními podprahovými záznamy. Kromě

9 modrých výukových CD obsahuje i 3
červená CD, která vám vytvoří tiché
anglické prostředí, a knihu s 270 ob-
rázky, ve které je tato metoda podrob-
ně popsaná. 14 hodin mluveného slo-
va obsahuje 7960 vět. 

Postup je jako u dítěte: nejdříve
poslouchat a pochopit, pak mluvit
a nakonec číst a psát. Každý jiný po-
stup je nepřirozený. Nejdříve si „vědo-
mě“ projdete lekci na modrém audio
CD. Pak si tutéž lekci na červeném CD
pouštíte velice potichu, na samém pra-
hu slyšitelnosti stále dokola. Musí to
být tak potichu, že vás to nijak neruší,
a vy se přitom můžete věnovat čemu-
koliv jinému. Dívat se na televizi, pra-
covat, bavit se, jet autem, sportovat,
prostě cokoliv vás napadne. Váš mo-
zek se tím bude podvědomě zabývat
a vy se učíte, aniž byste však měli ty
nepříjemné pocity, že se musíte učit. 

Navíc toto může „jet“ několik ho-
din denně u vás doma a celá rodina
má tak vytvořeno anglické prostředí
z výrazů, které již vaše podvědomí zná
z doslovných překladů. Nemusíte se
kvůli tomu odstěhovat do ciziny. To je
ideální postup pro ty lidí, kteří nemají
čas na intenzivní „vědomé“ učení se.
Což je vlastně většina z nás!

Zdá-li se Vám něco nadsazené, pak
vězte, že pouze naše „racionální“
školství v nás vypěstovalo poznání,

že cizí jazyky jsou těžké. Systém vý-
uky angličtiny ve škole je totiž špatný,
neboť tam musíte ihned nahlas číst
a psát. A hlavně učit se slovíčka. Biflo-
vání jednotlivých slov je přímo rakovi-
nou pro naše znalosti jazyků. Proč? Ze
dvou důvodů: 1. Vraťme se k dětem.
Kdo z rodičů mluví na své děti jednotli-
vými slovy? 2. Samotné slovo navíc zní
úplně jinak, než slovo spojené s jinými
do celých vět.

Tyto i další objevy metody TAXUS
Learning® stojí 5990 Kč (nebo dobírka
+90 Kč, posílá se ještě v den objedná-
ní). Máte je napořád a navíc pro celou
rodinu. Pro srovnání: jedna hodina
konverzace s anglickým lektorem stojí
v ČR asi 300 Kč na hodinu. Návratnost
TAXUS Learning® je asi 20 takových
hodin. Navíc máte 5 let záruku.

Společnost POLA PROTIVÍN, s.r.o.
nabízí možnost poslechu nahrávek
před zakoupením v sídle firmy na ad-
rese: Jiráskova 211, 398 11 Protivín,
tel.: 800 400 239

Objednávejte NONSTOP na:
www.ucimesejazyky.cz nebo zdarma
na zelené lince 800 400 239.

Učební program TAXUS Learning® je
odesílán na dobírku ještě v den objed-
nání s třicetidenní záruku vrácení pe-
něz, pokud nesplní vaše očekávání ne-
bo vám nebude vyhovovat.

Nyní i na splátky bez navýšení.

Revoluční angličtina a němčina
Pro ty, kteří nemají čas se učit. Bez biflování a gramatiky 
pro začátečníky, věčné začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku. 5 let záruka.

svatební agentura

KOUPÍM BYT 2+1 NEBO 2+KK V JIHLAVĚ.
TEL.: 723 684 956, 602 581 881.

Zpěváci pomohou 
postavit hřiště
Žďár nad Sázavou (for) • Dara Rolnic, Sámer Issa, Ye-
mi, či Libor Bouček. S celebritami zvučných jmen se li-
dé mohou potkat ve Žďáru nad Sázavou v Klubu Max 
už 28. dubna. Benefiční megakoncert Hvězdy pro Mod-
ré dny začíná v 18.00. 
Součástí programu je i taneční show a světová biketri-
al exhibice. Pro návštěvníky je připravená celá řada sou-
těží. Pořadatelé na koncert pozvali také děti z dětských 
domovů z celé Vysočiny. 
Vstupné v předprodeji je 150 korun, na místě pak 
200 korun a výtěžek organizátoři věnují na stavbu ví-
ceúčelového sportovního hřiště ve Žďáru nad Sáza-
vou – Hřiště Modrých dnů. Veškeré informace jsou na 
www.modredny.cz.
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Kraj se stal střediskem velké politiky
Vysočina (kid) • Tolik významných návštěv jako v březnu Vysočina ješ-
tě neviděla. Během dvou dní se sem sjeli hejtmani českých krajů, dva mís-
topředsedové vlády a ještě ministr zemědělství. Na zasedání Rady asocia-
ce krajů ČR, tedy vlastně porady hejtmanů, přijel do Hrotovic na Třebíčsku 
místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra (ODS) a vi-
cepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek (KDU-ČSL). Důvodem by-
ly zejména aktuální otázky čerpání evropských dotací v letech 2007–2013 
a hlavně příprava předsednictví EU, které Českou republiku čeká. Všechny 
kraje se uchází o hostitelství doprovodných akcí, které znamená především 
zvýšení povědomí o českých regionech v rámci Evropy. Na setkání hejtma-
nů se také zastavil ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS). Ten na Vyso-
činu přijel jako do prvního regionu, který ve funkci navštívil. „Vysočina je 
jedním z nejvýznamnějších českých krajů. Kromě toho, že jsme zásobárnou 
potravin, vody a elektřiny, stali jsme se rychle lídrem v oblasti rozvoje no-
vých technologií a evropských iniciativ. Vysočina už není jen geografickým, 
ale i skutečným centrem Česka. Tak, jak si my, její obyvatelé, zasloužíme,“ 
komentoval shluk významných hostů krajský hejtman Miloš Vystrčil.

Tak to vypadá, když se sjedou čeští hejtmani. V popředí jihočeský Jan Za-
hradník.

Jan Šulc, hejtman Ústeckého kraje na první pohled nevypadá na veselého 
chlapíka. Je ale velký žertéř.

V Havlíčkově Brodě přivítala ministra zemědělství starostka Jana Fischerová.

Krajský zemědělský radní Ivo Rohovský doprovodil svého resortního minis-
tra na pilu ve Žďírci. 

Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil se zlínským kolegou Liborem Lukášem 
a náměstkem pardubického hejtmana Romanem Línkem. V pozadí libe-
recký hejtman Petr Skokan a místopředseda vlády Jiří Čunek.

O českém předsednictví EU mluvil s hejtmany vicepremiér Alexandr Von-
dra (vlevo).

Jarmila Dobrovolná ministru Petru Gandalovičovi předvedla produkci své 
kozí farmy. Díky dvousethlavému stádu z Ratibořic je Vysočina doslova kozí 
velmocí. Fota: Luboš Pavlíček a archiv kraje

Na mléčné farmě se podávaly mléčné výrobky.... 

...a samozřejmě stranou nezůstaly ani stáje.

...připíjelo se mlékem...

Malý hrabalovský pivovar v Dalešicích je kulturním centrem jihovýchodní 
části kraje.

Zástupci Lesního družstva obcí Přibyslav vysvětlovali problémy s těžbou.

Čistírny odpadních vod jsou horkým tématem nejen na Vysočině.



Správné znění tajenky za-
šlete na adresu redakce do 
18. dubna. Tři vylosovaní ob-
drží zajímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla: 
V Třešti byla roku 1873 zří-
zena první měšťanská škola 
na Moravě.
Výherci z minulého čísla: M. 
Hubáček, Nové Město na Mo-
ravě, N. Horká, Stařeč, J. Šrá-
mek, Jihlava získali krajskou 
tužku, kalkulačku a pomádu 
na rty z Vysočiny.

(1. tajenka) 
byla od 

roku 1420 
(2. tajenka)

Autor:
K. Lear

Zkratka
Parku

kultury
a oddechu

Harfa
(odborně) Vozík Prkenný

strop
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(zast.)
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Předpis
o přípravě

léčiv

Prudký
závan

Bojový
pokřik
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(nářečně)

Válečné
uskupení

Čtyřhra
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Značka
osmia

První díl
2. tajenky

Španělsky
„zlato“
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horstvo
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telefonních
obvodů

Vyjádřit
prosbu

Polní kněz

Přístroj k mě-
ření množ. 

vody
První

tajenka

Slovensky
„strýc“

Spisová
zkratka Plavidla

vorařů
Směnečný
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Výklenek

ve zdiSlaná
minerálka

Cenný
papír

Římských
501

Americký
velko-

obchodník

Obyvatel
Opavy

Plot

Římských
549 Římská 6

Osamocena Smrt

Leptavá
tyčinka Druh

papouška
Značka

manganu

Volání
o pomoc

Rybářská
síť

Římských
1950

Citoslovce
tíkotu Stovky

Část
atlasu

Africký
buben Brýle

Citoslovce
posměchu

Značka
antimonu

Kočkovité
šelmy

Druhý díl
2. tajenky Pomůcky:

Astor, ora,
oro, rapa,

titrProhra
v šachu

Prudký
severní

vítr

Náruživé
hraní
karet
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�1. duben
Gaia Mesiah, Lord Bishop, kon-
cert, Klub Čechovka, Havlíčkův 
Brod, 19.00
Zahájení turistické sezony, ote-
vření nové expozice venkovských 
řemesel a tradic, zámek Žirovni-
ce, 9.00

�2. duben
Janáčkovo kvarteto a Alfréd 
Strejček, kostel sv. Víta, Pelhři-
mov, 19.30

�3. duben
Zlatomlýn – středověká úpravna 
zlaté rudy v Opatově u Třebíč, před-
náška, Kamenný sál, Muzeum Vy-
sočiny, Třebíč, 17:30
Violoncellový dvojkoncert, Ka-
menný sál zámku, Třebíč, 18.00
Brno Brass Band, koncert, Kulturní 
dům, Velká Bíteš, 19.00
Hudební slavnosti, zahájení, 
kostel sv. Bartoloměje, Pelhřimov, 
18.00

�4. duben
Lenka Filipová, koncert, divadel-
ní sál KD Ostrov, Havlíčkův Brod, 
19.00

�7. duben
Velikonoční kraslice, výtvarný kurz 
pro veřejnost, MŠ Masarykovo ná-
městí, Velká Bíteš, 14.00

�8. duben
Velikonoce na zámku Žirovnice, 
prohlídky zámku, šermíři, 14.00
Běh městem Jarmily Kratochvílo-
vé, Golčův Jeníkov, 10.00

�7. a 8. duben
Velikonoce na Michalově statku 
v Pohledi, svátky na selském stat-
ku před 200 lety, ukázka tradičních 
zvyků, výzdoby domu či dvora

�11. duben
Michal Pavlíček, Bára Basiková, 
Národní dům, Třebíč, 20.00

�13. duben
Stamicovy slavnosti, koncert pě-
veckého sboru Besharmonie, Kláš-
terní kostel Sv. rodiny, Havlíčkův 
Brod, 19.30
Spirituál kvintet, Divadlo Pasáž, 
Třebíč, 20.00

�14. duben
Mišík, Hladík, Merta, Třešňák, 
Klub Čechovka, Havlíčkův Brod, 
20.00

�16. duben
Javory, Hana a Petr Ulrychovi, 
kulturní dům, Nové Město na Mo-
ravě

�17. duben
Lidová píseň, zvláště horácká, 
přednáška, Kamenný sál, Muzeum 
Vysočiny, Třebíč, 17:30

�18. duben
Hradišťan, Národní dům, Třebíč, 
19.00

�19. a 20. duben
Den otevřených dveří ve vodá-
renských objektech, Nové Město 
na Moravě, Svratka, Dolní Rožínka

�20. duben
Anna K, Klub Čechovka, Havlíčkův 
Brod, 20.00

�23. duben
Gendos – sibiřský mistr hrdelní-
ho zpěvu, Zadní synagoga, Třebíč, 
19.00

�26. duben
Miroslav Donutil, Cestou ne-
cestou, Klub Čechovka, Havlíčkův 
Brod, 20.00
Stamicovy slavnosti, hrají žáci 
havlíčkobrodských ZUŠ, sál Staré 
radnice, Havlíčkův Brod, 18.00

�27. duben
Big Beat Fest, Klub Čechovka, 
Havlíčkův Brod, 20.00

�28. duben
Horácký hejkal, festival akustic-
ké hudby, Karel na nákupech, Krá-
líci, Slávek Hanzlík, Eliška Ptáčko-
vá & band, Nezmaři, kinosál, Nové 
Město na Moravě, 17.00

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

Miloš Henč 
vystaví plastiky

Jihlava (kid) • Až do konce květ-
na mohou lidé v hotelu Gustav 
Mahler vidět výtvarné práce jih-
lavského rodáka Miloše Henče. 
Autor zde vystavuje průřez svojí 
tvorbou, zejména malby a plasti-
ky. Na výstavě se objeví portréty, 
ilustrace i krajiny. Vernisáž bude 
v neděli 1. dubna ve 14.00 ve vel-
ké galerii hotelu.

Okříšky opět 
vyhrály Zlatý erb
Výsledky letošního ročníku kraj-

ského kola soutěže Zlatý erb:

Nejlepší webová 
stránka města:

1. místo:
Moravské Budějovice

2. místo:
Jaroměřice nad Rokytnou

3. místo:
Havlíčkův Brod

Nejlepší webová 
stránka obce:

1. místo:
Okříšky
2. místo:

Dobronín
3. místo:

Luka nad Jihlavou

Nejlepší 
elektronická služba:

1. místo:
Nové Město na Moravě 
– lyžařské zpravodajství

2. místo:
Nové Město na Moravě 

– regionální informační síť iNo-
voměstsko, informační portál obcí 

Novoměstska
3. místo:

Nová Říše 
– katalog firem a služeb

Cena veřejnosti:
obec Cikháj 

Vítězové jednotlivých kategorií 
postupují do celostátního kola, 
které bude vyhodnoceno na kon-
ferenci Internet ve státní správě 
a samosprávě 2. dubna v Hrad-
ci Králové. 

Ve Žďáru sehrajíVe Žďáru sehrají
velikonočnívelikonoční

pašijepašije

PAMĚŤ NÁRODA
Jihlava (kid) • Zločiny komu-
nismu je třeba stále připomí-
nat. Jen to může zabránit ná-
vratu totality. Při besedě, po-
řádané během výstavy Paměť 
národa v kongresovém centru 

sídla kraje to uvedl krajský za-
stupitel a senátor Vítězslav Jo-
náš (ODS). 
Výstava přibližovala nástup to-

tality po únoru 1948 a následný 
komunistický teror. Sestavil ji 
Spolek pro obnovu tradic z Mo-
ravského Krumlova a její zapůj-

čení do Jihlavy inicioval právě 
Vítězslav Jonáš. „Vše zlé, co se 
koncem čtyřicátých let a v pa-
desátých letech stalo před mří-
žemi i za mřížemi, by bylo zby-
tečné, kdybychom na to zapo-
mněli,“ uvedla během besedy 
předsedkyně Konfederace poli-

tických vězňů ČR Naděžda Ka-
valírová.
Předseda Konfederace politic-

kých vězňů Jihlava Jaromír Rys 
při této příležitosti představil 
knihu Marie Bohuňovské o osu-
du sochaře Jaroslava Šlezingera 
z Jihlavy Zaváté šlépěje.

Lidé si připomněli únorový puč

Chotěboř (jis) • Pamětní des-
ka připomínající nespravedlivé 

rozsudky vynášené komunis-
tickým lidovým soudem v le-

Výstava Paměť národa budila v kongresovém centru kraje zaslouženou 
pozornost celý měsíc. Foto: archiv kraje

Stánek Vysočiny 
porota ocenila
Praha/Vysočina (kid) • Stánek Vy-
sočiny získal třetí místo v soutěži 
o nejhezčí expozici na 16. ročníku 
veletrhu cestovního ruchu Holiday 
World v Praze. „Prestižního oceně-
ní si velmi vážíme, vždyť veletrhu 
se zúčastnilo přes 700 vystavovate-
lů z celkem 47 zemí. Udělená cena 
je zároveň spojena s možností vyu-
žití slev v dalším ročníku veletrhu,“ 
řekla Ivana Mahelová z krajského 
oddělení cestovního ruchu.

tech 1948–1960 je nově umís-
těna ve vchodu chotěbořské 
Vyšší odborné školy a obchod-
ní akademie. Do budoucna bu-
de připomínat konkrétní osud 
třinácti místních studentů, kteří 
za svou odvahu vzdorovat ko-
munistickému režimu zaplatili 
vlastní svobodou. 
V roce 1948 bylo třináct stu-

dentů chotěbořského gymnázia 
a jeden jejich přítel odsouzeni 
za vlastizradu. Příčinou proce-
su byl vzdor, který nastartoval 
zákaz účasti na pohřbu oblíbe-
ného prezidenta Eduarda Bene-
še. Odpovědí studentů na zákaz 
byl tisk letáků s protistátními 
hesly, který odhalil jejich pro-
fesor. Odsouzení studenti byli 
rozhodnutím tehdejšího minist-
ra školství Nejedlého vyloučeni 

ze studia na všech školách v re-
publice. Pamětní desku v budo-
vě chotěbořského lidového sou-
du, poté gymnázia a nyní Vyšší 
odborné školy a obchodní aka-
demie za všechny své kamará-
dy i ostatní odsouzené odhalil 
Jan Křivský, čtrnáctý ze skupi-
ny mladých rebelů, autor pro-
vizorního cyklostylu, na kte-
rém byly letáky množeny. 
O umístění pamětní desky do 

vstupního prostoru chotěboř-
ské školy se zasadili přede-
vším členové Konfederace po-
litických vězňů z Havlíčkova 
Brodu. Odhalení byla přítom-
na i předsedkyně konfederace 
Naďa Kavalírová a dosud žijí-
cí přímí účastníci – odsouze-
ní – komunistických lidových 
soudů.

Žďár nad Sázavou (kid) • 
Už tradičně a opět velkole-
pě si připomenou velikonoč-
ní svátky ve Žďáru nad Sáza-
vou. Římskokatolická farnost 
zde v úterý 3. dubna ve 20 
hodin v dětském areálu na 
sídlišti Libušín sehraje velkou 
pašijovou hru. Představení 
o životě, smrti a vzkříšení Je-
žíše Krista uvádí pod osvěd-
čeným názvem Co se sta-
lo s Ježíšem. Roli roli člena 
velerady na sebe opět vzal 
krajský radní Jaroslav Hulák 
(KDU-ČSL), který velmi pilně 
nacvičuje. Foto: redakce
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Sáblíková láme rekordySáblíková láme rekordy

„Famózní. Vysočina má v Martině 
nejlepšího sportovního vyslance své 
historie,“ komentoval úspěchy mla-
dé sportovkyně krajský hejtman Mi-
loš Vystrčil (ODS), který osobně je-
jí kariéru velmi podporuje.
Martina Sáblíková jakoby v letošní 

sezoně chtěla všem soupeřkám uká-
zat, jaká síla se může v drobné zá-
vodnici skrývat. Řádila na evrop-
ském šampionátu v nizozemském 
Herenvenu, kde získala titul absolut-
ní vítězky ve víceboji. Celkově také 
vyhrála prestižní sérii závodů svě-
tového poháru a na mistrovství svě-
ta v americkém Salt Lake City svoji 
sezonu korunovala světovým rekor-

dem na pětikilometrové trati. Závě-
rečný den mistrovství světa znamenal 
pro českou rychlobruslařku Martinu 
Sáblíkovou naplnění životního snu. 
Devatenáctiletá závodnice zvládla 
roli favoritky a opanovala oblíbený 
pětikilometrový závod. Ve světovém 
rekordu získala už svoji druhou zla-
tou medaili na šampionátu a v čele 
historických tabulek vystřídala svůj 
sportovní idol Claudii Pechsteino-
vou. Německou soupeřku navíc jas-
ně porazila v přímém souboji. Stu-
dentka novoměstského sportovního 
gymnázia tak rychlobruslařské elitě 
jasně ukázala, že má i na konci sezo-
ny obrovskou formu. Po úspěšném 

vystoupení na šampionátu se pak 
přesunula do kanadského Calgary 
na poslední závody světového po-
háru. Její start byl ale kvůli zdravot-
ním problémům hodně nejistý. Nej-
prve ji její trenér Petr Novák odhlá-
sil z její oblíbené pětky. Na posled-
ní chvíli se také nerozlučná dvojice 
Sáblíková – Novák dohodla na tom, 
že zkusí překonat světový rekord na 
dvojnásobné trati. A na rychlém ka-
nadském ledě poté potvrdila, že for-
ma z posledních týdnů ji neopusti-
la a vylepšila své loňské maximum 
o téměř 20 vteřin. Že se budou rych-
lobruslařské tabulky měnit, bylo jas-
né hned od startu. Závodnice z Vy-
sočiny začala v rychlém tempu a její 
mezičasy byly lepší než při rekordu 
Pechsteinové na olympiádě v Salt 
Lake City 2002. Rodačka z Vysoči-
ny měla největší obavu z posledních 
tří okruhů. Když jí ale trenér Novák 
hlásil, že jede na světový rekord, za-
brala a z posledních sil vytěžila čas 
pod čtrnáct minut.

Žďár nad Sázavou (hil) • To se jen tak nevidí. 
Devatenáctiletá rychlobruslařka Martina Sáblíková 
si závěr letošní skvělé sezony vyšperkovala několika 
světovými rekordy. Ten nejčerstvější má hodnotu 
13:48,33 min. Jako první žena světa se v kanadském 
Calgary dostala pod čtrnáct minut.

Světové rekordy 
Martiny Sáblíkové 

na nekryté dráze:
3000 m – 4:03:52

(13. ledna 2007 – Collal-
bo Itálie)

5000 m – 6:58:45
(14. ledna 2007 – Collal-

bo Itálie)
na kryté dráze:
5000 m – 6:45:61
11. března 2007

(Salt Lake City USA)
10000 m – 13:48:33

(15. března 2007 – Calga-
ry Kanada)

Začala hokejová bitva
Jihlava, Třebíč (hil) • Předposled-
ní březnovou neděli začaly vyřazo-
vací souboje v první hokejové lize. 
Mezi osmičkou týmů, které se po-
perou o postup do extraligy, nechy-
bí Dukla Jihlava a Horácká Slávia 
Třebíč. Velmi vyrovnaná základní 
část přitom slibuje řadu nesmlouva-
vých soubojů. Dukla bude v úvodu 
svádět boje s vítězem minulého roč-
níku Ústím nad Labem a Třebíč vy-
zve Mladou Boleslav.
Právě v Třebíči mohou být nadmí-

ru spokojeni. I když ředitel Horácké 
Slávie Karel Čapek byl před vypuk-
nutím play off opatrný. „Pokusíme 
se dostat co nejdál, ale na extrali-
gu nemyslíme. Chybí nám potřeb-
né ekonomické i materiální záze-
mí.“ Třebíč dokázala v letošní se-

zoně Mladou Boleslav třikrát po-
razit. Jihlava vstupuje do play off 
až ze sedmého místa. Nejúspěšněj-
ší český hokejový klub přesto pře-
mýšlí o postupu do extraligy. „Po-
kud chceme postoupit, tak musíme 
vyhrát deset zápasů,“ říká jednatel 
Dukly Jan Zachrla. S Ústím to ale 
Jihlava bude mít těžké, protože klub 
ze severu Čech bojuje o postup do 
extraligy už několik let.
Vyřazovací boje budou mít zajíma-

vý náboj také díky rozhodnutí Aso-
ciace profesionálních klubů o zruše-
ní vstupního licenčního poplatku do 
extraligy ve výši 25 milionů korun. 
Velkou motivací je také to, že se le-
tos nebude hrát baráž. Jméno nové-
ho extraligového klubu se dozvíme 
nejpozději v polovině dubna.

Nedvědová má 
skvělý bronz
Humpolec (hil) • Čtrnáctiletá Ka-
teřina Nedvědová z humpolecké-
ho klubu Taekwondo WTF vybo-
jovala bronzovou medaili na břez-
novém turnaji US Open. Ten je 
jedním z největších turnajů svě-
ta. Nedvědová se tomuto jihoko-
rejskému bojovému sportu věnu-
je už od šesti let a v současné do-
bě nastupuje ve váhové kategorii 
do 68 kilogramů. Před dvěma le-
ty na kadetském mistrovství světa 
vybojovala 5. místo. Spolu s Ka-
teřinou se turnaje ještě zúčastni-
la Veronika Krejčová, která ale 
v tvrdých soubojích podlehla sou-
peřům a neprošla prvním kolem. 
Taekwondo je od roku 2000 ofici-
álním olympijským sportem.

Vysočina chce první ligu
Jihlava (hil) • Fotbalisté FC Vyso-
čina vstoupili do bojů o dvě postu-
pová místa do naší nejvyšší domácí 
soutěže. Před jarní částí na ně čeká 
velmi těžký los. Se svými největ-
šími rivaly na postup s Olomou-
cí a Žižkovem sehraje zápasy ven-
ku. První dvě kola už přesto nazna-
čila, že Jihlava myslí svůj návrat do 
první ligy naprosto vážně, protože 
díky dvěma vyhraným zápasům se 
posunula do čela druholigové tabul-
ky. Mužstvo se na jarní část připra-
vovalo v průběhu celé zimní pauzy. 
Vedení klubu investovalo do posil 
okol půl milionu korun. Tyto peníze 
padly především na příchod dvou 
zkušených ligových hráčů. Defen-
zivu týmu vyztužil Jiří Vít z Mla-

dé Boleslavi, v ofenzivě by měl řá-
dit brněnský Libor Baláž, jenž na-
posledy hostoval v Českých Budě-
jovicích. „O nic jiného než o postup 
hrát nemůžeme,“ prohlásil před za-
čátkem soutěže ředitel FC Vysoči-
na Zdeněk Tulis. „Jsme prakticky 
největší favorité soutěže, protože 
jsme v minulém ročníku hráli prv-
ní ligu a deklarovali jsme, že jsme 

museli sestoupit jen proto, aby-
chom se do ní vrátili natrvalo. Ur-
čitým způsobem však pro nás mů-
že být nevýhodou fakt, že nás jako 
favority postupu nikdo nepodcení,“ 
dodal Tulis. Pro všechny fanoušky 
fotbalu je také zajímavá informace 
o tom, že by se Jihlava mohla stát 
jedním z míst, kde by se odehrá-
ly zápasy základních skupin olym-
pijského turnaje. Pokud totiž Pra-
ha uspěje v pořadatelství olympij-
ských her v letech 2016 nebo 2020, 
organizátoři uvažují právě o Jihla-
vě. Podle vedení klubu by to moh-
lo také urychlit přestavbu stadionu 
v Jiráskově ulici, který ale už dnes 
patří k nejlépe vybaveným ve dru-
holigové soutěži.

Ředitel klubu Zdeněk Tulis a trenér 
Milan Bokša. Foto: Luboš Pavlíček

Výsledky Martiny 
Sáblíkové na MS a OH

2005 – mistrovství světa
3000 m – 16. místo
5000 m – 7. místo

2006 – olympijské hry
3000 m – 7. místo
5000 m – 4. místo

2007 – mistrovství světa
3000 m – 1. místo
5000 m – 1. místo
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PROČ SI KRAJ VZAL POPRVÉ PŮJČKU? KOLIK DOSTÁVAJÍ ŽELEZNICE NA OSOBNÍ VLAKY? HOSPODAŘÍ NEMOCNICE S NAŠIMI PENĚZI DOBŘE? A CO MUZEA?

Hospodaření Populárně

Rozloha:
6.796 km2, páté místo mezi 14 
českými regiony, devět procent 
celkové rozlohy ČR

Počet obyvatel:
511.150 (k 30. 6. 2006)

Počet obcí:
704, druhý nejvyšší počet mezi 
kraji

Hustota zalidnění:
75 lidí na km2, třetí nejnižší me-
zi kraji

Průměrný věk obyvatel:
39,5 roku

Věděli jste, že...
� na Vysočině je 2.900 kilomet-

rů značených turistických tras 
a 2.250 kilometrů cyklotras?

� na Vysočině jsou dvě chráně-
né krajinné oblasti, devět pří-
rodních parků a 170 maloploš-
ných chráněných území?

� třetina českých brambor a 15 
procent skotu je z Vysočiny?

� asi třetinu území kraje tvoří le-
sy?

� nezaměstnanost na Vysočině 
je pod republikovým průmě-
rem?

� české i moravské centrum – 
Praha i Brno – jsou zásobová-
ny pitnou vodou z Vysočiny?

Vysočina v číslech

Kraj si kvůli silnicím vzal první půjčku v historii a je schopný ji bez problémů vrátit
CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE SAMOSPRÁV NA VYSOČINĚ V ROCE 2006

Letos kraj ve svém rozpoč-
tu kalkuluje s dluhem – 
půjčkou od Evropské in-

vestiční banky. Její letošní výše 
je 350 milionů korun, tedy zhru-
ba pět procent celkového kraj-
ského rozpočtu. Vynutil si ji stav 
silnic na Vysočině. Kraj totiž do-
stal cesty od státu v katastrofál-
ním stavu, který se během ně-
kolika let ještě zhoršil. Bylo to 
v době, kdy sice kraj měl silni-
ce už na starosti, nicméně pení-
ze na jejich údržbu získával opět 
od státu ve formě dotací ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruk-
tury. Fakticky to znamenalo, že 
stát určoval, na co přesně může 
kraj peníze použít. Tato rozho-
dování od stolu z Prahy pak byla 
hlavní příčinou, proč silnice dá-
le chátraly. 
Nyní už kraj o penězích na své 

cesty rozhoduje samostatně – le-
tos tedy začíná nejrozsáhlejší 
oprava. 
Státní dotace přesto tvoří na 

první pohled většinu krajských 
příjmů. Je to proto, že z této část-
ky je opět drtivá většina dotace 

na platy učitelů – tedy peníze, 
které stát učitelům vyplácí a přes 
krajské účty tak vlastně jenom 
protečou – kraj je nijak neovliv-
ňuje. Skutečné státní dotace pro 
kraj jsou 114 milionů korun.
Z daní a poplatků kraj získá-

vá asi 45 procent svých příjmů 
– tedy asi 3,2 miliardy korun. 
Neznamená to ale, že jsou kra-
je s takovou částkou spokojeny. 
Ve skutečnosti by přivítaly změ-
nu zákona o rozpočtovém urče-
ní daní tak, aby se jejich příjmy 
zvedly v souladu s objemem je-
jich povinností.
Velkým problémem samospráv, 

tedy obcí a krajů, je totiž stá-
le pokračující státní diktování. 
Úředníci v Praze rozdělují do-
tace, a tím samosprávy nutí vy-
mýšlet akce, které ani příliš ne-
potřebují. Jednodušší a hlav-
ně levnější by bylo, kdyby ob-
ce a kraje peníze dostaly přímo 
a rozhodovaly o nich na místě. 
Krajští i obecní zastupitelé vědí 
lépe, co jejich území potřebuje, 
než úředník či ministr z Prahy, 
který obec ani neviděl.

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

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

Na Vysočině znamená péče o silnice tvrdou a nebezpečnou práci. Foto: Lu-
boš Pavlíček

Otevřený kraj. Tak něko-
likrát označili Vysočinu 
odborníci v různých sou-

těžích a tak nás často nazývají 
všichni, kdo s krajem, jako insti-
tucí, mají co do činění. Je to ne-
jen lichotivé, ale i zavazující. 
Snažíme se naše rozhodová-

ní dělat tak, aby na ně bylo ze 
všech stran vidět. Hospodaříme 
totiž s penězi, které stát od nás, 
obyčejných lidí, vybral. Proto 
má každý právo vědět, co se s je-
ho penězi děje. Vím, jak složi-
té je takovou otevřenost zachovat 
a jak se to často na různých úrov-
ních neděje. U nás na Vysočině 
je ale tajnůstkaření spíše výjim-
kou a jsem rád, že k otevřenos-
ti přispívají i následující stránky. 
Ve stručnosti jsme se zde pokusi-
li popsat, co se bude s našimi pe-
nězi dít v letošním roce.
Schválený krajský rozpočet pro 

rok 2007 je stejně jako v létech 
předchozích vyrovnaný. Tvoří 
jej příjmová a výdajová část. Pří-
jmová část rozpočtu je dána da-
ňovými příjmy a státními dota-
cemi. Z výdajové části rozpočtu 
jsou uspokojovány potřeby kra-
je. Aby byla příjmová stránka ve 
vztahu k výdajové vyrovnaná, je 
letos doplněna půjčkou. 
Další důležitou roli v plánova-

ných aktivitách kraje hrají finan-
ční fondy. V prvé řadě se jedná 
o Fond Vysočiny. Prostřednic-
tvím peněz, které do něho zastu-
pitelstvo kraje přesouvá, je mož-

no každoročně platit celou řadu 
aktivit. Svým způsobem jsou ří-
zeny strategiemi a potřebami kra-
je. Dalším fondem jsou strategic-
ké rezervy. Přecházejí do nich fi-
nanční prostředky, které zbý-
vají z hospodaření kraje z let 
předchozích a používají se 
na financování velkých ak-
cí. Především se jedná o pro-
středky na realizaci evrop-
ských projektů. 
Kraj se dostal do roku, kdy 

bychom měli mít k dis-
pozici i další finanční 
příležitosti, a to velké 
– evropské. Řadu měsí-
ců jsme tvořili společ-
né strategie a progra-
my, prostřednictvím 
kterých jsme připra-
veni evropské pení-
ze přijmout. Nyní zá-
leží na dalších vyjed-
návačích, díky kterým 
by mělo být v Bruselu 
rozhodnuto o přesunu 
peněz k nám. Věřme, 
že nebude stát v cestě 
nic závažného, co by 
jejich příjem omezo-
valo a dále oddalo-
valo. 
Máme roz-

počet pro rok 
2007, fon-
dy a další 
finanční 
p ř í l e -
žitos-

ti. Známe plány a záměry kraje. 
Spolu s přemýšlivými a ochotný-
mi lidmi je to poměrně silný před-
poklad k tomu, abychom Vysoči-

nu opět posunuli v jejím 
rozvoji dopředu. 

Miroslav Houška 
(KDU-ČSL) 

krajský radní pro 
majetek a finance
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Kam míří peníze: Kraj zajišťuje rozvoj území regionu, zčásti pracuje i pro stát

Kraj vykonává dvě funk-
ce – samosprávu a stát-
ní správu. Státní správou 

jsou činnosti, které jakoby dělá 
pro stát a dostává za to od něj za-
placeno (stejně jako obce ale roz-
hodně ne celou částku, kterou ta-
ková činnost skutečně stojí). Me-
zi takové činnosti patří například 
odvolávací procesy v úředních 
rozhodnutích, vybírání některých 
správních poplatků, udělování li-
cencí, kontroly a podobně.
Samosprávné činnosti jsou pak 

ty, které rozvíjí kraj jako území. 
Tedy například zřizování škol, so-
ciálních ústavů a muzeí, podpora 
turistiky, správa silnic a další.
Není ale výjimkou, že konkrét-

ní úředník část své práce vyko-
nává „pro stát“ a část „pro samo-
správu“. Obě činnosti rozhod-

ně nejsou oddělené, ale prolína-
jí se. V následujících přehledech 
a grafech se můžete seznámit 
s tím, kolik peněz kraj vynaklá-
dá na jednotlivá odvětví své čin-

nosti. Dozvíte se, kolik například 
stojí provoz škol, jak hospoda-
ří krajské nemocnice a jaké pe-
níze kraj vynaloží na silnice II. 
a III. tříd.

��� ���

VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍCH

Počet středních škol odpovídá počtu žáků, vysoké školství se rozvíjí

Nemocnice mají vyrovnaný výsledek jen díky každoroční krajské dotaci

Kraj dnes zřizuje 100 škol 
a školských zařízení. Ve 
většině případů jde o síť 

středního školství, kterou pře-
vzal v roce 2002 od státu. Teh-
dy šlo o velmi předimenzova-
nou síť, protože stát výstavbu 
nových budov velmi štědře do-
toval bez ohledu na to, jak kle-
saly počty žáků. Vedlo to k ab-

surdním situacím, kdy se střed-
ní školy doslova rvaly o žáky 
a úroveň výuky prudce kles-
la. Dnes už počet škol odpoví-
dá počtům žáků. Přetrvává však 
poslední problém s platy učite-
lů. Kraje od počátku tvrdí, že by 
na ně měly mít přímý vliv tak, 
aby zabránily jejich stagnaci či 
dokonce klesání.

Krajské nemocnice přestá-
ly loňskou největší krizi. 
Stát totiž krajům předal 

nemocnice v roce 2003 na pokra-
ji krachu. Byly předlužené a jejich 
hospodaření končilo v takzvaných 
červených číslech – v mínusu. Kra-
je nemocnice zachránily a podaři-
lo se hospodaření nastavit tak, že 
nemocnice končily roky s mírným 
ziskem a začaly se zbavovat i sta-
rých dluhů. Loni se levicová vlá-
da a sněmovna pokusily nemocni-
ce krajům opět sebrat a přiřadit je 
ke státním (ty v té době pro zají-
mavost vykazovaly celkový dluh 
přes dvě miliardy korun). 

Kraje ale své nemocnice uháji-
ly. Problém jejich další existence 
však nezmizel – největší část pří-
jmů nemocnic tvoří totiž platby 
od zdravotních pojišťoven za léč-
bu jejich klientů – pacientů. To je 
typické tržní prostředí. Pojišťov-
ny jsou ale přímo řízené státem 
a nemocnice jsou zase příspěv-
kovými organizacemi – tedy ty-
picky netržní prostředí. Oba sys-
témy na sebe narážejí a výsled-
kem je těžkopádné hospodaření, 
ze kterého ročně unikají stovky 
milionů korun. Kraje i stát budou 
muset celý systém v budoucnu 
změnit.

VYBRANÉ VÝZNAMNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ 
V ROCE 2007

Organizace Účel Částka (mil. Kč)

Zdravotnická záchranná služba 
kraje Vysočina Příspěvek na provoz 128,2

Nemocnice zřizované krajem Investice ve zdravotnictví 80

Dětské centrum Jihlava Příspěvek na provoz 14,2

Dětský domov Kamenice nad Lipou Příspěvek na provoz 9,1

Nemocnice zřizované krajem Příspěvek na provoz 6,4

*** Zabezpečení lékařské služby 
první pomoci v kraji 32,7

*** Zajištění provozu protialkoholní 
záchytné stanice v Jihlavě 3,6

*** Náklady na realizaci systému 
jakosti nemocnic 2

Příspěvkové organizace kraje Vysočina
Kraj Vysočina dnes zřizuje 146 příspěvkových organizací v pěti ob-
lastech: spravuje školy a školská zařízení (100), zdravotnická zaříze-
ní (8), sociální služby (23), kulturní zařízení (10) a krajskou správu 
a údržbu silnic. Těmto organizacím také poskytuje peníze. Pouze ne-
mocnice jsou financovány jinak. Jejich největšími příjmy jsou platby 
od zdravotních pojišťoven za léčbu jejich pojištěnců – pacientů. Kraj 
v nemocnicích financuje pouze nákupy a akce, které z pojištění pla-
tit nelze nebo by na ně nemocnice peníze neměly. Systém veřejné-
ho zdravotního pojištění i samotnou hospodářskou formu nemocnic 
ale musí v nejbližší době stát i kraje změnit. Příspěvkové organizace, 
kterými nemocnice jsou, nejsou schopné delší dobu existovat – ta-
to forma totiž neumožňuje skloubit veřejnou službu a tržní prostře-
dí, které se ve zdravotnictví potkávají.

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

Kraj se stará o propagaci Vysočiny 
na mezinárodních turistických vele-
trzích. Foto: archiv

Loňský největší úspěch kantorů z našeho kraje: Zlatá Ámoska Ivana Krump-
lová se svojí třídou ze ZŠ Krásovy Domky v Pelhřimově. Foto: archiv

Záchranná služba mohla letos díky krajské dotaci pořídit speciální stan pro ošet-
řování raněných přímo na místech hromadných neštěstí. Na snímku ředitel zá-
chranky Lukáš Kettner uvnitř stanu. Foto: Luboš Pavlíček
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Sociální věci: Klienti ústavů a domovů důchodců bydlí konečně důstojně
Po sedmi letech usilovné prá-

ce se dá říci, že sociální ústa-
vy na Vysočině – tedy domo-

vy důchodců, ústavy sociální péče, 
stacionáře a podobně, dostávají po-
dobu moderních zařízení, srovna-
telných s civilizovaným světem. 
Když je ale kraj přebíral od státu, 
lidé tam žili v nedůstojných pod-
mínkách. Během několika let se ale 

vše změnilo. Kraj do svých zaříze-
ní investoval desítky milionů korun 
a kromě rozvoje moderních trendů 
v péči o klienty se zaměřil zejmé-
na na jejich bydlení a pohodlí. Kraj 
se také podílí na financování soci-
álních služeb zabezpečovaných ob-
cemi a nestátními neziskovými or-
ganizacemi částkou přes 30 milio-
nů korun ročně.

Stav silnic, které kraj zdědil po hospodaření státu, si vyžádal první úvěr

Kultura a sport: Pomoc získávají takové akce, které by jinak nevznikly
Kraj zřizuje Horácké di-

vadlo Jihlava, krajskou 
knihovnu v Havlíčkově 

Brodě, galerie v Novém Městě 
na Moravě, Jihlavě a Havlíčkově 
Brodě, muzea v Třebíči, Pelhři-

mově, Havlíčkově Brodě a Jih-
lavě a také hrad Kámen. To jsou 
instituce, které se především sta-

rají o takové kulturní počiny, kte-
ré by nebyly samostatně výděleč-
né. Přesto mají v životě Vysočiny 

své místo. Příspěvky na provoz 
jim nejen existenčně pomohou, 
ale zajistí jim hlavně rozvoj a tím 

i spokojenost návštěvníků. O tom 
svědčí i fakt, že každou sezonou 
turistů přibývá.

PODPORA KULTURY V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006
Organizace Příspěvek na provoz (Kč) Počet návštěvníků Příspěvek na návštěvníka (Kč)

Horácké divadlo Jihlava 29 468 112 57 203 515

Galerie (JI, HB, Nové Město n.M.) 19 453 000 53 538 364

Muzea Vysočiny (HB, JI, TR, PE) 34 573 000 118 517 292

Hrad Kámen 1 680 000 23 729 71

Letos řidiče na Vysočině 
čeká složité léto. Odmě-
nou jim budou kilometry 

opravených silnic. Nejrozsáhlej-
ší opravy, jaké náš kraj pamatuje, 
se ale neobejdou bez řady uzaví-
rek a objížděk. Kraj chce letos na 
tuto akci uvolnit zhruba 700 mi-
lionů korun, z toho polovinu tvo-
ří půjčka, kterou si vzal. Za určo-
vání objízdných tras a uzavírek 

jsou odpovědná města, v jejichž 
obvodu opravy budou probíhat. 
Kraj se bude velmi snažit takové 
objížďky koordinovat, aby nedo-
šlo ke zbytečně komplikovaným 
situacím – bez patřičné domluvy 
by se totiž mohlo stát, že budou 
lidé objížďku objíždět po objížď-
ce. Přesto budou opravy od řidi-
čů vyžadovat trpělivost a shoví-
vavost. 

Kraj v roce 2007 přispěje:
• 15 korun na jeden ujetý kilometr v rámci základní dopravní 

obslužnosti v autobusové dopravě (celkem 229 mil. Kč)
• 57 korun na jeden ujetý kilometr v rámci dopravní obsluž-

nosti v drážní dopravě (celkem 254 mil. Kč)

DÉLKY SILNIC V MAJETKU KRAJE VYSOČINA V KM
okres II.třída III.třída celkem
Havlíčkův Brod 240 704 944
Jihlava 326 380 706
Pelhřimov 291 607 898
Třebíč 357 697 1054
Žďár nad Sázavou 416 561 977
Vysočina celkem 1630 2949 4579

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

2002 2003 2004 2005 2006

domovy důchodců 420 460 470 490 513

ústavy sociální péče 510 500 510 560 590

Diagnostický ústav soc. péče Čer-
novice 900 940 940 950 1025

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

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

Obyvatelé domova důchodců v Onšově se proslavili neuvěřitelným výkonem. 
Na rotopedech objeli svět. Foto: archiv

Na konci roku začaly na železnici jezdit nové osobní vlaky Regionova. Od Českých drah je symbolicky převzali náměstek hejtmana Václav Kodet a krajský radní 
Miroslav Houška. Foto: archiv
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Kultura a sport: Pomoc získávají takové akce, které by jinak nevznikly
Sponzorská podpora společenských 
a sportovních akcí
Na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí je v rozpočtu kraje 
na rok 2007 vyčleněna částka 4,4 mil. Kč. Podporu obdržely nebo obdrží mi-
mo jiných také tyto akce:

• Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského (kraj Vysočina)
• Rally Vysočina (Třebíč)
• 11. Mezinárodní festival dokumentárních filmů (Jihlava)
• Zlatá lyže 2007 (Nové Město na Moravě)
• Sportovec kraje Vysočina (Jihlava)
• Mezinárodní festival rekordů a kuriozit (Pelhřimov)
• Mahler – Jihlava 2007 (kraj Vysočina)
• Běh městem Jarmily Kratochvílové (Golčův Jeníkov)
• Stamicovy slavnosti (Havlíčkův Brod)
• Francouzsko-česká hudební akademie (Telč)
• Národní krojový ples Folklórního sdružení ČR (Žďár nad Sázavou)

Když krajské zastupitelstvo 
tvořilo první rozpočet, ne-
mělo mnoho možností, jak 

do něj zasáhnout a vůbec jej výraz-
něji ovlivnit. Prakticky všechno by-
lo nové a především účelově urče-
né. Stát tehdy krajům přesně řekl, 
na co a jak mají své peníze použít. 
Od té doby uplynulo skoro sedm 
let a mnohé se změnilo. Přibylo 
peněz, rozhodovacích pravomocí, 
ale také starostí. Úřad se rozrůs-
tá pod tíhou přesunu výkonu stát-
ní správy a dalších pravomocí, a to 
ne vždy podle našich představ. Do 
roku 2004 vycházely krajské roz-
počty ze zákona o rozpočtovém ur-
čení daní, kdy krajům náležela 3,1 
procenta z celostátního výnosu sdí-
lených daní. Po schválení novely 
tohoto zákona byl podíl krajů sta-
noven na 8,92 procenta. Kraje tak 
měly přiděleny vyšší příjmy z ce-
lostátně vybíraných daní. Od toho-
to zvýšení ale stále přibývají dal-
ší povinnosti a pro rozvoj kraje již 
přestává takové přerozdělení stačit. 
Pokud by došlo k dalším změnám 
v rozpočtovém určení daní, mohly 
by se krajům uvolnit ruce a snad by 
ubylo i problémů s různými účelo-
vými dotacemi. Rozpočet kraje 
přesahuje sedm miliard korun, ale 
jen školství spolkne více než polo-
vinu rozpočtu. Mzdy pro naše uči-

tele tvoří více jak 3,5 miliardy úče-
lově určených peněz. Tedy peněz, 
které nemůžeme ovlivňovat pří-
mo. Zastupitelé tedy logicky poža-
dují nejenom více peněz, tedy no-
vé rozpočtové určení daní, ale ta-
ké větší možnosti ovlivňovat chod 
kraje a jeho organizací. 
O tom, že zastupitelstvo kraje ne-

mělo a nemá jen založené ruce za 
zády a nečeká na to, co stát pře-
rozdělí, svědčí shoda a odvaha za-
stupitelů, kteří odsouhlasili v loň-
ském roce půlmiliardovou půjč-
ku od Evropské investiční banky. 
Další peníze, které kraj uvolní ze 
svých zdrojů a rezerva rozpočtu, 
to vše by mělo přinést opravenou 
a novou dopravní infrastrukturu 
a nové možnosti podpory a čerpá-
ní dotací z Evropské unie v letech 
2007–2013. 
I proto jsme jako opoziční poli-

tici, sociální demokraté, hlasovali 
pro přijetí rozpočtu na rok 2007. 
Výhrady k tvorbě rozpočtu samo-
zřejmě přetrvávají, ale zájem na 
tom, aby byl kraj Vysočina dobře 
připraven na období čerpání finan-
ční pomoci z Evropské unie, pře-
vážil. Naším velkým přáním je ne-
jen pokračování v grantových pro-
jektech kraje, které pomáhají roz-
voji podnikání obcí a měst, ale 
především chceme podpořit roz-

voj dopravní infrastruktury a pří-
sun dalších finančních prostředků 
do kraje. 
Předpokládám, že tímto vyjadřu-

ji přání všech krajských zastupitelů 
vybudovat plnohodnotný kraj, kte-
rý bude ve všech kritériích na před-
ních místech různých statis-
tik a hodnocení. Kraj, který 
bude mít pověst vlídného, 
přívětivého a vyba-
veného střediska 
cestovního ruchu, 
otevřeného, připra-
veného a dostupné-
ho místa pro pod-
nikání a efektiv-
ního, moderního 
a vzdělaného re-
gionu.

Vladimír Novotný (ČSSD)
předseda finančního vý-
boru krajského zastu-

pitelstva

Některé významné investiční 
a neinvestiční akce zahrnuté 

v rozpočtu na rok 2007:

• III/3791 Velká Bíteš – křižovatka

• Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov – prů-
tah

• II/112 Pelhřimov, Rynárecká ul.

• III/3993 Naloučany – most

• III/35433, III/35437 Mostiště – obnova krytu

• III/387 Štěpánov nad Svratkou – most

• II/129 Cetoraz – most

• II/406 Salavice – úprava křižovatky

• II/639 Batelov – úprava křižovatky

• III/4065 Třešť – Čeňkovská ul.

• III/3507 Havlíčkova Borová

• SÚS Havlíčkův Brod – provozní budova cestního do-
zorství Ledeč n S.

• Domov mládeže a školní jídelna Jihlava – rekon-
strukce kuchyně

• ÚSP Zboží – rekonstrukce

• Domov důchodců Onšov – přístavba ubytovací části

FOND VYSOČINY 2006
Souhrnná analýza grantové podpory

Třebíč

Jihlava

Pelhřimov Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod

Objem projektů v okresech

Celkový rozpočet projektů v Kč

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

Kč na 1 obyvatele
291

306

310

313

372

podpora z Fondu Vysočiny
spoluúčast žadatele

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

Fond Vysočiny: Lidé se učí využívat peníze z krajského rozpočtu pro rozvoj obcí

FOND VYSOČINY (FV) 2002 2003 2004 2005 2006

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

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

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

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

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

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

Počet podaných žádostí 1 137 1 706 1 692 2260 1 661

Počet podpořených žádostí 544 807 1005 1262 854

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

Fond Vysočiny založil kraj v březnu 2002, 
aby mohl účinně a přehledně podporovat 
nejrůznější aktivity obcí, neziskových 

organizací, občanů i podnikatelů v celém re-
gionu. Dělá to formou grantových progra-
mů, které určí, nejen na co a komu peníze 
mohou jít a kolik jich bude, ale rovněž sta-
noví pravidla, podle kterých mohou zájem-
ci prostředky získat. 
Díky Fondu Vysočiny se například v našem kraji nevída-

nou formou rozvinuly nové technologie, internet je dostupný 

i v řadě malých obcí, vesnické knihovny rozkvéta-
jí, opravily se drobné památky, na které by jinak 

nikdo nenašel čas a peníze, vznikla nová hřiš-
tě a řada malých kulturních akcí. 

Fond Vysočiny několikrát získal uzná-
ní a ocenění odborníků jako naprosto oje-
dinělá a propracovaná forma pomoci, kte-
rá v Česku i zahraničí nemá srovnatelnou 
konkurenci.

Přehledy aktuálních grantových programů a kompletní in-
formace jsou na adrese www.fondvysociny.cz.

Jednou z největších společenských událostí Vysočiny je každý rok Národní krojový ples ve Žďáru nad Sázavou. Foto: archiv
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