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Opravám hráze předchází starost o vodu

Stalo se ...

Při nedostatku pitné vody není problém zabezpečit obyvatelstvo ■ Daleko větší nebezpečí hrozí potravinářským provozům
Mostiště • Ani v případě letního sucha by lidé, kteří jsou
závislí na odběru pitné vody
z úpravny v Mostištích, neměli mít o vodu nouzi. Pomohou tomu připravovaná
vylepšení úpravny.

(pokračování na straně 6)

Aktuálně s radním
Když kraje v roce 2003 dostaly od státu notně zadlužené nemocnice, vzbudilo to v krajích velké rozpaky. Co s tím ? Jak naložit s tímto věnem a jak nastartovat chod a provozování těchto nemocnic, aby se dostaly z červených čísel a přitom byla zachována požadovaná lékařské péče?
Při výběru ředitelů nemocnic jim bylo dáno nelehké zadání:
pokuste se, aby hospodaření nemocnic bylo vyrovnané.
Máme za sebou prubířský rok 2004, ve kterém naše nemocnice obstály. Jejich řídící managementy dokázaly, že lze uspořit náklady, zvýšit výkony a dostat hospodaření nemocnic ze ztráty na
nulu či do mírně kladného výsledku.
Je nutno si ale položit otázku, jak a za jakou cenu se v deficitním systému financování zdravotnictví dá docílit těchto výsledků?
Nejjednodušší bylo zracionalizovat počty pracovníků na jednotlivých odděleních, pokusit se odstranit díry v hospodaření a dělat
vše trochu jinak – rozumněji, než tomu bylo v minulosti. Ředitelé
nemocnic dostali nastavená kritéria efektivnosti a hospodárnosti.
Jako olověná koule na noze je tížilo staré historické zadlužení nemocnic v investiční oblasti, dluhy vůči dodavatelům léků a zdravotnického materiálu, nebo vůči firmám, které pro nemocnice praly prádlo, či dalším dodavatelům. Chyběl a chybí provozní kapitál, také díky tomu, že v současné době zdravotní pojišťovny, jako hlavní aktér příjmů nemocnic, platí opožděně a platby po lhůtě
splatnosti se prohlubují.
Toto je současná realita, která stojí před
krajem Vysočina jako zřizovatelem těchto nemocnic a před managementy nemocnic. Musí se společnými silami
dostat z této nelehké situace a úsporný proces nesmí být na úkor kvality ošetřovatelské péče
a striktního zeštíhlování osobních nákladů. Motivaci a vizi
do budoucna potřebují nejen nemocnice
a jejich vedení, ale
také lékaři a střední
zdravotnický personál, v neposlední řadě i zřizovatel,
kterým je kraj Vysočina.
Pavel Hájek
náměstek hejtmana
pro zdravotnictví

Na adrese www.telc-etc.cz/3d nebo na portálu GIS na webu kraje Vysočina je od března v provozu trojrozměrný model centra
Telče. Zájemci si mohou virtuální
náměstí prohlédnout podobným
způsobem, jako by hráli trojrozměrnou hru. Aplikace může sloužit architektům, úředníkům radnic, živnostníkům nebo turistům.

Aktuality
Stane se Vysočina cílem amerických cestovních kanceláří?
čtěte na straně 2

Společnost
Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil a radní pro vodní hospodářství Ivo Rohovský si prohlížejí
místo, kde odborníci odstřelí část bezpečnostního přelivu. Foto: archiv kraje

Velikonoce na Vysočině slavili nejen křesťané
Vysočina • Kristova oběť a zmrtvýchvstání a nový život po zimě. To jsou hlavní motivy velikonočních svátků. Jejich datum
se od čtvrtého století řídí prvním
jarním úplňkem. Následující víkend po něm se totiž vždy Velikonoce slaví..
Svátkům podle křesťanské tradice předchází čtyřicetidenní půst, který by měl být
přípravou na oslavy Ježíšova zmrtvýchvstání. Velikonoce
v podstatě začínají už Zeleným
čtvrtkem, tedy dnem poslední večeře a Kristova zatčení.
Každoročně se ve Žďáru nad Sázavou koná pašijová hra o posledních
O Velkém pátku pak byl ukřižodnech Ježíše Krista. Letos ji překazil sníh. Foto: Luboš Pavlíček
ván a v noci ze soboty na neděli vstal z mrtvých a vstoupil na dělí se nejvýrazněji mísí křes- šlehat vrbovými proutky děvčanebe. V neděli se slaví Boží hod ťanská tradice s lidovými zvy- ta, aby z jarních ratolestí nabravelikonoční a o Červeném pon- ky. Právě v ten den muži chodí la sílu a plodnost.

Stát se chce zbavit železničních
tratí, kraji se to ale nezamlouvá
Vysočina • Informace o tom, středkovatel a nabídnout státem
že by stát chtěl místní že- opouštěné tratě k privatizaci.“
lezniční tratě nabídnout obS myšlenkou přišel v Jihlavě
cím i krajům, přišla na konci náměstek ministra dopravy Petr
března z ministerstva do- Pospíchal a zdůvodnil ji tím, že
pravy a na Vysočině nevyvo- údržbu místních tratí stát zřejmě
lala žádné ndnebude schopen
šení.
platit. Na VysoSTÁT PRÝ NEBUDE
čině jde pravděPLATIT TRATĚ
„Nepočítápodobně o železZ KOSTELCE DO
me s tím, že bynici mezi KostelSLAVONIC ČI ZE
chom měli uděcem, Telčí a SlaŽĎÁRU DO BYSTŘICE
lat takový závonicemi, nebo
sadní průlom do
Žďárem nad Sáspravování dopravních cest na zavou a Bystřicí nad Pernštejnem.
Vysočině,“ reagoval radní pro doPrávě trať z Kostelce do Slapravu Václav Kodet (KDU-ČSL) vonic přitom Vysočina i Jihočeši
s tím, že se ale nebrání další dis- považují za nesmírně důležitou.
kusi. Kraj by podle něj mohl v ta- Po dlouhých letech vyjednávání
kovém případě vystupovat i ja- se podařilo dohodnout její obnoko prostředník: „Mohli bychom vení v příhraniční oblasti a prodo této hry vstoupit jako zpro- dloužení do rakouského Fratres.

Obce nemají tak
vysoké dluhy, jak
uvádí ministerstvo.
čtěte na straně 6

Kultura
Velké Meziříčí zpřístupní turistům
chrámovou věž.
čtěte na straně 7

Sport
Kraj Vysočina opět
vyhlásil nejlepší
sportovce roku.
čtěte na straně 8
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Jedním z nich je nově budované
odběrné místo pro surovou vodu
pod hrází. Dnes má úpravna dvě
odběrná místa, přičemž jedno je
kvůli snížení hladiny v přehradě
nefunkční a druhé musí využívat
čerpadel. Nové, třetí místo, bude
pod hrází, kam voda doteče vždy,
i v případě největšího sucha. Další úpravou je nová technologická
jednotka, která umožní mnohem
kvalitnější vyčištění. Oba zásahy však představují nemalý finanční náklad ve výši zhruba 25 milionů korun. „Není problém zajistit náhradním způsobem i po dobu několika týdnů pitnou vodu
pro obyvatelstvo. Mnohem větší
nebezpečí představuje přerušení
dodávek pitné vody pro nemocnice, potravinářské provozy a domovy důchodců,“ vysvětluje krajský radní pro vodní hospodářství
Ivo Rohovský (ODS).
V mostišťské přehradě je dnes
o 14 metrů nižší hladina vody kvůli poruše jílového těsnění hráze.
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Z RAD Y A ZASTUPITELSTVA
Z krajské rady

Granty mají zpřístupnit internet
i v nejmenších obcích kraje
Vysočina • Rozšíření veřejně
Zájemcům z řad obcí i soupřístupného internetu do kniho- kromých subjektů je v obou
ven, nádraží nebo restauprogramech k dispozici
rací, a také elektroniczhruba 2,5 milionu koké podatelny i na
run. Kraj si od tamalých obcích. To
kové investice sliby měl být výslebuje rozvoj indek grantových
ternetu předeprogramů Veřejvším v malých
ně přístupný inobcích tak, aby
ternet a Elektrobyl přístupný nenické podatelny, které schváli- jen pro místní obyvatele, ale
la krajská rada.
také pro turisty.

V léčebně vznikne nový pokoj
pro příbuzné těžce nemocných
Nové Město na Moravě • Ještě letos by měl v Léčebně pro
dlouhodobě nemocné Buchtův kopec na Novoměstsku vzniknout zvláštní pokoj, ve kterém by měli bydlet příbuzní klientů,
kteří prožívají poslední chvíle života. Projekt podpořila penězi krajská rada a Hospicové hnutí Vysočina, které za ním stojí,
se snaží získat i další nadační peníze. Podobné rodinné pokoje chce hospicové hnutí vybudovat i v dalších sociálních zařízeních kraje.

stavět už loni, kvůli komplikacím při výběrovém řízení se ale
celá akce zdržela. Kraj sice žádal, aby směl přidělenou dotaci
použít na jinou stavbu, fond takové žádosti nevyhověl a peníze musel kraj státu vrátit.

Kraj přispěl také knihovnám

Cabaniss: Vztah krajů k Praze je podobný, jako postoj států USA k ústředí ve Washingtonu
Jihlava • Vysočina by se
mohla stát cílem amerických turistů. Při své návštěvě kraje to řekl velvyslanec Spojených států William
J. Cabaniss.
Upozornil, že už příští rok bude v České republice konference amerických cestovních kanceláří a agentur za účasti několika tisícovek zástupců těchto organizací, která by se mohla stát
vhodnou příležitostí pro prezentaci kraje. „Jistě bude kladen důraz především na Prahu, ale Vysočina, jako zajímavá destinace,
by neměla zůstat stranou,“ uvedl William Cabaniss. „Najdeme
způsob, jak se na této konferenci
prezentovat,“ reagovala náměstkyně hejtmana pro regionální
rozvoj Marie Černá (SNK).

Velvyslanec William Cabaniss se zdraví s krajskou radní Martinou Matějkovou. Přihlíží náměstci hejtmana Marie Černá a Franišek Dohnal. Foto: Luboš Pavlíček

Americký velvyslanec se při
své návštěvě setkal nejen s krajskými radními, ale také s jihlavským primátorem Vladimírem
Hinkem (ODS). Na kraji mluvil
především o vztahu regionálních
samospráv s pražskou centrálou.
S hejtmanem Milošem Vystrčilem (ODS) diskutoval také o financování krajů, zejména o níz-

kém podílu vlastních daňových
příjmů na krajském rozpočtu.
„Váš názor na přidělování peněz
z centra je podobný, jako názor
lidí v Alabamě na ústředí ve Washingtonu,“ řekl Cabaniss a dodal, že politici, kteří prošli obecními a krajskými zastupitelstvy,
mají daleko větší schopnost řídit
pak celý stát: „Prezidenti USA se

rekrutují z guvernérů. Je pravděpodobné, že z hejtmanů budou
výborní ministerští předsedové
a prezidenti České republiky.“
Při návštěvě magistrátu krajského města pak s jeho představiteli
velvyslanec mluvil zejména o školském systému a problematice řízení města. Prohlédl si také historické
centrum a chrám sv. Jakuba.

Stát zaplatí za úpravy přejezdů méně

Vysočina • První grantový program pro knihovny v malých obcích schválila krajská rada. Zejména malá zařízení si tak budou
moci nakoupit nový nábytek nebo jinak zpříjemnit prostředí pro
čtenáře. Pro jednotlivé žádosti je k dispozici maximálně 50.000
korun, uzávěrka je v polovině května. Na Vysočině pracuje asi
600 veřejných knihoven, většina z nich v obcích.

Obce použijí dotaci i na silnice
Vysočina • Velký zájem o peníze
z Programu obnovy venkova nepolevuje. Kraj v něm rozdělí 69
milionů korun, ovšem obce podaly více než 560 žádostí v celkové
výši bezmála 120 milionů korun.
Návrh na rozdělení peněz má
na starosti hodnotící výbor, ve
kterém je i zástupce obcí. Kraj
podpořil opravy místních silnic,
tělocvičen i budov obecních úřadů či hřbitovů.
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Velvyslanec USA navštívil Vysočinu

Výstavba obchvatu Oslavičky
může začít ještě v letošním roce
Oslavička • Ještě letos by se
mohl začít stavět obchvat Oslavičky na hranicích mezi Velkomeziříčskem a Třebíčskem.
Kraj na něj získá 66 milionů korun od Státního fondu dopravní
infrastruktury. Obchvat se měl
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Kraj Vysočina

Podle nových pravidel mohly
obce letos žádosti podávat až do
ledna, kdy měly hotové rozpočty a lépe věděly, na co budou peníze potřebovat. Na druhou stranu už nemohou peníze z programu používat na splátky úroků ze
svých úvěrů. „Není to totiž úplně
v souladu s posláním programu,“
vysvětlila náměstkyně hejtmana
pro regionální rozvoj Marie Černá (SNK).

Vodorovnými pruhy a výstražným nápisem na silnici opatřil kraj ve spolupráci s drahami nebezpečný přejezd u Třeště. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina • O čtvrtinu méně než
loni, tedy celkem 28 milionů korun, dá letos stát na úpravy železničních přejezdů na Vysočině. Počítá s tím, že světelnou
signalizací budou opatřeny přejezdy v Třešti a v Rožné.
Kraj přitom považuje bezpečnost železničních přejezdů
za důležitou. Při společném postupu s Českými drahami a policií vytipoval asi 30 nejnebezpečnějších míst v regionu. Loni pak například dotoval úpravu
pěti z nich tak, aby podle nich
mohly být postupně přestavěna
i další nebezpečná křížení silnic s tratí.
Na Vysočině je asi 600 přejezdů, více než polovina nemá
ani závory, ani světelnou signalizaci, a jsou opatřeny pouze výstražným křížem.

Rozhovor měsíce

Aleš Seifert: Být
ovým ředitelem Oblastní
galerie Vysočiny, která je
krajskou příspěvkovou organizací, je Aleš Seifert. Ještě
donedávna na galerii dohlížel zvenku, pracoval totiž na
krajském úřadu. Teď se rozhodl, že se jí postaví do čela.
Ptáme se, co jej k takovému
rozhodnutí vedlo?

N

„Vystudoval jsem historii
a muzeologii. Součástí studia
muzeologie je i management
muzeí a galerií. Pracoval jsem
na odboru kultury a památkové
péče a během své praxe jsem dospěl k názoru, že být úředníkem
už mi stačilo a zajímal by mne
návrat k oboru.“
V galerii už působíte měsíc.
S čím jste sem přišel?
„Zpracoval jsem koncepci,
o které si myslím, že je dobrá
a zřejmě zaujala i výběrovou komisi, jejíž součástí byli i odborníci z oboru, a tak věřím tomu,
že jsem je přesvědčil i o svých

odborných kvalitách. Co se samotné galerie týká, chtěl bych
zlepšit obecnou propagaci a také propagaci konkrétních expozic a výstav. Je to snad už vidět
při současné výstavě Františka
Muziky a Zdeňka Sklenáře
nebo připravované výstavě
Karla Hyliše. Prezentace
galerie by měla mít systém
a řád. Chceme nabídnout také širší servis pro návštěvníky a větší vstřícnost školám.
Ať už základním nebo i vyšším, formou externích lektorů, kteří pro žáky a studenty
připraví ucelené výtvarné programy, které následně v galerii pod jejich vedením proběhnou. Uvažujeme také o grafické dílně.“
Co přesně znamená širší servis pro návštěvníky?
„Kromě standardních činností
galerie také například pořádání
přednášek, komorních koncertů
a podobně. Galerie už má nastolený nějaký směr a my chceme

úředníkem už mi stačilo
pokračovat v pořádání výstav –
ať už z vlastních sbírek, nebo
z výstav přejatých z ostatních galerií. Konkrétně nás
například čeká
výstava rakouského malířství
19. století. Připravujeme také otevření návštěvnického
centra v přízemí a suterénu.
Tyto
prostory nabídneme
mladým umělcům a současnému umění. Pro veřejnost budou přístupné
bezplatně. Zároveň otevřeme knihovnu s internetovým službami pro
veřejnost.“
Co vlastně je oblastní galerie? Co dělá, o co
se stará?
„On název oblastní galerie je sám o sobě trošku zavádějící, nejsme totiž gale-

www.kr-vysocina.cz

rií v pravém slova smyslu, nýbrž či jinými spolky, ať už lektorovájsme muzeem umění, případně ním pro určité skupiny, či předmuzeem výtvarných umění, a to náškami na určitá, i nevýtvarná,
mnoho lidí zaměňuje. Galerie témata. Samozřejmě, že my zase
spravuje 6000 sbírkových před- po úpravě parteru na Komenskémětů, což je jeden z hlavních ho 10 nabídneme těmto spolkům
úkolů – evidence a správa svě- (a nemusí být výhradně umělecřeného sbírkového fondu a péče kého zaměření) místnost, kde by
o něj. Dále sase mohly kažmozřejmě při- Název oblastní galerie je za- dý týden schápravujeme výzet a diskutovádějící. Jsme spíše muzeem
stavy a expovat o různých
výtvarného umění.
zice, podílíme
tématech, prose na publikačblémech.“
ní činnosti, zejména formou kaKam Oblastní galerie Vysotalogů k výstavám, na edukač- činy půjde dál? Kde by podle
ní činnosti pro širokou veřej- vás měla být za pět let?
nost - různými programy pro
„Doufám, že se budeme ubíděti, dospělé i seniory, získává- rat cestou, kterou jsem navrhl
me nové akvizice pro obohace- ve své koncepci. Mou vizí je doní a ucelení sbírkového fondu sažení stavu, kdy zřizovatel bua podobně.“
de chápat tuto instituci jako reJaký je vztah galerie k umě- prezentativní ukázku moderního
lecké obci na Vysočině?
řízení kulturně-vědecké, spole„Myslím si, že je velmi vstříc- čenské instituce, zcela otevřené
ný, a doufám, že se podstatně veřejnosti, která poskytuje místo
rozšíří spolupráce se členy Sva- pro studium, vzdělávání, výchozu výtvarných umělců Vysočiny vu i potěšení.“
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Vysočinu zaplavila voda
Lidé se na jarní povodeň připravovali dlouho dopředu ■ Živel si však vyžádal lidský život

Silnici u Ocmanic museli silničáři překopat. Foto: www.kr-vysocina.cz

Vysočina • Předposlední
březnový víkend pro celý
kraj znamenal především boj
s vodním živlem. Prudké tání
nevídaného množství sněhu
zapříčinilo několik dní povodňového nebezpečí. U Ocmanic na Třebíčsku kraj dokonce nechal překopat silnici, aby ji velká voda úplně
nezničila. Živel si vyžádal
i lidský život – v Sázavě utonul neopatrný vodák.
Ačkoliv Vysočina díky své zeměpisné poloze i geografickým
podmínkám bývá povodní ušetřena, právě jarní tání a letní přívalové deště mohou na některých

místech pěkně zahrozit. Letošní
extrémní sněhová pokrývka dávala tušit, že takový případ nastal. Krajská povodňová komise
jej dokonce označila za nejhorší v historii kraje. Hladiny řek
se zvedaly prakticky od čtvrtka.
V sobotu už platil stav ohrožení
na většině řek v kraji.
Třebíčsko ohrožovala řeka Jihlava. Povodňová komise nechala preventivně vyklidit chatovou
oblast v Poušově, která bývá velkou vodou postižena celkem pravidelně. Velké problémy měla
i obec Číchov – tu dokonce povodeň rozdělila na dvě poloviny.
Řeka Jihlava zatopila také chatovou kolonii Dvorce nedaleko

Exponát měsíce

Don Quijote z jihlavské galerie

Do přelivu hráze Mostišťské přehrady vykopali a odstřelili odborníci
okno, aby povodeň narušenou hráz nestrhla. Foto: www.kr-vysocina.cz

krajského města. Ušetřena ale zůstala zoologická zahrada, nové
zpevněné břehy potoka Jihlávky
splnily svoji funkci beze zbytku.
Na Ždársku čekali velkou vodu s obavami zejména ve Velkém Meziříčí a Mostištích. Přehrada na řece Oslavě je totiž letos nemohla chránit, protože je
kvůli poruše na hrázi prakticky nefunkční. V Meziříčí se navíc Oslava stéká s Balinkou, a ta
před dvaceti lety centrum města
zaplavila. Starosta František Bradáč (KDU-ČSL) proto několikrát
obyvatele města vyzval k ostražitosti a nechal dokonce nakoupit pytle a písek. To se ukázalo
jako prozíravé, protipovodňové

zábrany na Balince svému účelu
posloužily. Průtok vody v Oslavě
nebyl naštěstí natolik silný, aby
způsobil větší škody. Unčín na
severu okresu, který loni dvakrát
voda zaplavila, neušel povodni ani letos. Povodí Moravy sice
preventivně odbagrovalo kry, které zde bývají příčinou největších
povodní, nepomohlo to ale natolik, aby voda obec nezasáhla.
Dramatické okamžiky zažili
lidé také v Ledči nad Sázavou.
Olešenský potok, který loni způsobil veliké škody, se sice nerozvodnil, zato voda z řeky Sázavy
zaplavila část nábřeží i krajskou
silnici. Řeka se vylila z břehů také v Havlíčkově Brodě.

AKT U A L I T Y / TÉ M A
Venkov není příliš zadlužený
Vysočina • Obce na Vysočině
a nakonec i v celé republice se
nezadlužují tolik, jak uvádí stát.
Ačkoliv údaje z ministerstva financí hovoří až o 75 miliardách
dluhu, které tíží obecní rozpočty,
větší část těchto peněz dluží především Praha a další velká města. Řekl to ekonomický náměstek hejtmana Vysočiny František Dohnal (nez., KDU-ČSL).
„Kraje nejsou prakticky zadluženy vůbec,“ prohlásil František Dohnal a dodal: „Zastupitelstva menších měst a obcí přistupují k úvěrům mnohem pečlivěji a opatrněji. Pokud jich
využívají, většinou na užitečné
věci, jako je kanalizace, plynofikace, opravy obecního majetku, přičemž důkladně váží možnost splacení.“
Ministerstvo financí považuje za nebezpečné, pokud splátky úvěrů a úroků z úvěrů pře-

Matějková předala učitelům
ceny za integraci postižených
Jihlava • Soužití handicapovaných a zdravých dětí je přínosné
pro obě skupiny. Učí se toleranci a vzájemné úctě. Při předávání cen Integráček to řekla krajská
radní pro školství Martina Matějková (ODS).
Integráček je cena pro pedagogy, kterou letos udělilo jihlavské
Speciálně-pedagogické centrum.
Vychovatele ocenilo za integraci
postižených. Cenu získaly učitelky a asistentky ze základní školy

Hejtman jednal s Emmerovou
Vysočina/Praha • Oddlužení
krajských nemocnic, jejich
hospodářské výsledky a nové
moderní postupy. To byla témata jednání mezi hejtmanem Vysočiny Milošem Vystrčilem (ODS), jeho náměstkem
pro zdravotnictví Pavlem Hájkem (ODS) a ministryní zdravotnictví Miladou Emmerovou (ČSSD).
Stát kdysi pět bývalých okresních nemocnic převedl na kraj
i s jejich obrovskými dluhy. Postupně sice část dluhů kraji vyrovnal, zjistilo se ale, že díky administrativním nesrovnalostem byly
dluhy výrazně vyšší, než původně stát uváděl. Samo ministerstvo
financí Vysočině přiznalo částku
bezmála 100 milionů korun. Z této sumy ale dodnes kraj nedostal
více než 82 milionů. „Ministryně
Emmerová nám řekla, že by nikdy

nedopustila, aby kraje dostaly nemocnice od státu zadlužené. V té
době ovšem ministryní nebyla,“
komentuje jednání náměstek Pavel Hájek.
Oba představitelé kraje také
podpořili žádost jihlavské nemocnice o akreditaci mamografického
screeningu a léčbu močové inkontinence žen pomocí bezodporové
vaginální pásky.
Mamografie do loňska v jihlavské nemocnici běžela, v březnu ale
ministerská komise, která o specializovaných pracovištích rozhoduje, její činnost zastavila. Nemocnice nakoupila chybějící přístroje a doplnila nutnou dokumentaci
a nyní o akreditaci pro mamografii
opět žádá. „Na Jihlavsku není jiné zdravotnické zařízení, které by
mamografický screening nabízelo,
a žádost tak podporuje i VZP,“ vysvětlil Pavel Hájek.
Další akreditací, o kterou jih-

lavská nemocnice žádá a kterou
kraj na jednání podpořil, je léčba
močové inkontinence žen pomocí bezodporové vaginální pásky.
Moderní metodu už v nemocnici
provádí, lékaři absolvovali potřebná školení a dosahují vynikajících
výsledků. Na Vysočině ovšem není jediné zařízení, které by pro tuto léčbu mělo ministerskou akreditaci, a tak ji pojišťovny neproplácí.
Pacientky si ji tak musí hradit samy nebo se se svojí pojišťovnou
složitě domlouvat, eventuelně jezdit do jiných krajů. „Je to léčba vysoce účinná a v kraji by akreditované pracoviště prostě být mělo,“
uzavřel Pavel Hájek.
Ministerstvo zdravotnictví by se
mělo v těchto dnech ke krajským
žádostem vyjádřit. Zároveň prý
ministryně plánuje velké setkání s hejtmany, kde by s nimi měla diskutovat o připravované nové
koncepci zdravotnictví.

Představujeme kraj a krajský úřad

Železničních tratí není v kraji mnoho
Foto: Luboš Pavlíček

Důmyslný rytíř don Quijote
de la Mancha, či také rytíř smutné postavy, hrdina známé knihy
Miguela de Cervantese, která v letošním roce slaví 400 let
od svého prvního vydání, se stal
jedním z témat, která zpodobnil ve svém díle velikán českého sochařství – Otto Gutfreund
(*3. 8. 1889, +2. 6. 1927). Plastiky vzniklé v letech 1911–1914
zobrazují období, ve kterém byl
autor silně ovlivněn expresionismem a vzápětí kubismem.
Díla z tohoto období mají většinou existenciální obsah již zdůrazněním námětu (Don Quijote,
Hamlet, Job) a svým řešením

ztvárňují figuru v kubicko-expresionistickém pojetí.
Plastika Don Quijote vznikla
v roce 1911, je odlita v bronzu,
v rozměru v. 39 cm, š. 31 cm, h.
24 cm, a do sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě byla
zakoupena v roce 1960. V díle je patrné postupné rozvíjení
kubistického principu, kdy se
stále víc vzdaluje od přírodní
formy a obětuje tělesnost tvaru
jeho produševnění. Plastika bude vystavena ve stálé expozici
OGV v budově na Masarykově
náměstí 24. V současné době je
k vidění ve vestibulu krajského
úřadu v Jihlavě.

Železniční síť na Vysočině má hvězdicovitý
tvar se dvěma centry – Jihlavou a Havlíčkovým
Brodem. Celková délka 619 kilometrů tratí
představuje hustotu 0,089 km/km2, nižší hustotu železniční sítě má pouze Zlínský kraj.
Železnice protíná území kraje především
tratěmi (Praha) – Kolín – Havlíčkův
Brod – Žďár n. Sáz. – Křižanov – Brno.
Jedná se spolu s větvemi České
Budějovice – Veselí n. Luž.–
Jihlava – Havl. Brod o takzvaný druhý hlavní (též jižní) tah,
který představuje významnou součást české železniční infrastruktury. Velmi důležitá je jeho tranzitní role jak v dálkové osobní, tak i nákladní
dopravě. Obě tratě jsou elektrifikovány, úsek Kolín – Havlíčkův Brod – Žďár n. S. – Brno je jako
jediný v kraji dvoukolejný. I na Vysočině je soukromá železnice, dopravu na trati z Obrataně přes
Kamenici nad Lipou do Jindřichova Hradce zajišťují Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

www.kr-vysocina.cz

sáhnou u obce 30 procent jejího rozpočtu. V takové situaci je
na Vysočině devět obcí. „Žádná z těchto vsí ale nemá skutečné problémy, protože jde o úvěry, o kterých jsem mluvil, a daří
se jim je bez problémů splácet,“
uvedl Dohnal.
Celostátně tvořil dluh obcí
a měst v České republice před
deseti lety takovou sumu, že na
každého z jejich obyvatel připadala pomyslná částka 1900 korun. Loni už to bylo 8500. Pokud podobné srovnání použijeme pro devět nejzadluženějších obcí Vysočiny, pohybuje
se u nich zadluženost v řádu tisícikorun na obyvatele. „Jeden
z největších dluhů z tohoto pohledu, přesahující 15.000 na
obyvatele, měla obec Kaly, která ovšem přešla k Jihomoravskému kraji,“ doplnil náměstek Dohnal.

nadregionální tratě
místní tratě

v Lipnici nad Sázavou, jejich kolegyně ze školy v Telči a Střední
sociální školy v Jihlavě.
Z oceňování pedagogů, kteří se
o integraci handicapovaných zasloužili, vytváří Speciálně-pedagogické centrum tradici. „Každý podobný počin si zaslouží všestrannou podporu. Vlastní aktivita
učitelů je v procesu výuky nenahraditelná. Dobrý kantor je prostě lepší než tisíc předpisů a tabulek,“ řekla Martina Matějková.

Jak to vidím já
Názor zastupitele Františka Bradáče
(KDU-ČSL)
na krizové
mobilní telefony.
Rychlé tání sněhu ve dnech
18. a 19. března 2005 způsobilo na některých místech nejen řadu problémů s velkou
vodou a ohrožením obyvatel
i majetku, ale také „naostro“
prověřilo všechny stupně krizového řízení. Pro samosprávy obcí a měst je jistě dobré, že
„za zády“ mají krizový systém
na úrovni celého kraje Vysočina. Každý, kdo musí v těchto situacích rozhodovat a jednat, ví, jak důležité je kvalitní
a spolehlivé spojení na další
složky systému. Před několika lety byly zavedeny soupravy „krizových mobilních telefonů“. Mají slušnou výbavu,
odolnost i výdrž. Asi ale nebudu sám, kdo zažil situaci a pocit bezmoci člověka potřebujícího jednat ve chvíli, kdy krizovému telefonu chybělo jediné, leč podstatné – signál. Dá
se pochopit argument, že především je třeba pokrýt signálem velké aglomerace, kde je
nebezpečí ohrožení osob i majetku. Na druhou stranu i řidčeji osídlené oblasti bývají
ohroženy, nebo jsou odlehlá
místa, odkud může nebezpečí
přijít (např. povodňová vlna)
a je potřeba se dovolat. A mají-li krizové telefony skutečně plnit funkci krizových, pak
i méně osídlené, ale ohrožené
lokality, musí být signálem pokryty. Technické možnosti k tomu jsou. Dokud toto nebude zabezpečeno, bude zmínka o krizových telefonech vždy
vyvolávat otázku, zda se nejedná spíše o výnosný byznys
než o nabídku pomoci v nouzi.

Z

Studenti zahájili první semestr

Zdravotnický asistent
5-leté večerní studium
pro absolventy základní školy

SC 51132/1

nabízí studium při zaměstnání

Diskusi pořádal Spolek pro obnovu venkova společně s krajem
a předsedou poslaneckého podvýboru pro rozvoj venkova Jiřím Papežem. Probíhá postupně ve všech krajích a na podzim bude završena reprezentativním setkáním v Praze. Závěry ze
všech krajských diskusí mají pojmenovat problémy vesnic a tím
dát České republice návod, jak
co nejefektivněji rozdělit evropské peníze určené právě pro rozvoj venkova.
Loni proběhla zásadní reforma evropské agrární politiky. Ta
mimo jiné znamená, že byl založen Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova, a ten bude od roku 2007 peníze přidělovat na základě projektů jednotlivých žadatelů. „Je třeba se na ta-

pravidla evropských zemědělských dotací, budou platit od roku 2007

Ivo Rohovský hovoří na debatě o budoucnosti venkova. Foto: archiv kraje

kový systém připravit, abychom
uměli peníze získat rychle a spolehlivě,“ vysvětluje smysl diskusí radní pro zemědělství Ivo Rohovský (ODS).
Diskuse se na Vysočině zú-

častnili představitelé zemědělských profesních svazů, malých
obcí a neziskovek, které se zabývají ochranou přírody. „Příjemně mne překvapilo, s jakou vážností všichni k debatě přistoupili.

Svědčí to o hlubokých znalostech
a zkušenostech, které s životem
ve venkovském kraji máme, a také dává předpoklad, že se při žádání o evropské peníze neztratíme,“ řekl Rohovský.

Zlatá jeřabina: Zvolte kulturní počin roku
CENA KRAJE VYSOČINA ZA KULTURNÍ POČIN ROKU 2004 – SEZNAM NOMINOVANÝCH AKCÍ
Kategorie: Kulturní aktivita

Kategorie: Péče o kulturní dědictví

Poř. čís.

Poř. čís.

Název akce

Název akce

1.

Nova Civitas – koncerty žáků ZUŠ a regionálních kapel
Místo konání: Nové Město na Moravě

1.

Restaurování oltáře kaple sv. Anny
Místo: Bystřice nad Pernštejnem – část Pivonice

vyhlašuje anketu

2.

1. burza minerálů, fosilií, šperků a zkamenělin
Místo konání: Nové Město na Moravě

2.

Stezka po stavebních slozích – zviditelnění stavebních slohů města
Místo: Pelhřimov

Zlatá jeřabina

3.

Majáles 2004 – přehlídka profesionálního a neprofesionálního umění
Místo konání: Humpolec

3.

Rozšíření národopisné expozice v Muzeu Dr. A. Hrdličky
Místo: Humpolec

4.

Vstupujeme do Evropy – městská slavnost s partnerskými městy
Místo konání: Telč

4.

Obnova střešní krytiny obytného stavení č.p. 17
Místo: Stropěšín

5.

Historické slavnosti Zachariáše a Kateřiny – městská slavnost
Místo konání: Telč

5.

Celková obnova č.p. 98 – "židovský dům"
Místo: Třebíč-Zámostí

6.

Prázdniny v Telči – 22. ročník festivalu nejen folkové hudby / Místo konání: Telč

6.

Oprava krovu a střešní krytiny zámku / Místo: Police

7.

Oživený zámek – netradiční prohlídky zámku
Místo konání: Náměšť nad Oslavou

7.

Celková obnova kostela sv. Víta
Místo: Jemnice

8.

Festival pacovského ochotnického divadla / Místo: Pacov

8.

Nová expozice muzea v Náměšti nad Oslavou / Místo: Náměšť nad Oslavou

9.

Bramborobraní – folklorní festival s účastí mezinárodních souborů
Místo konání: Třebíč

9.

Expozice o pilotu Josefu Stránském a pilotech Vysočiny
Místo: Havlíčková Borová

10.

Středověké slavnosti – oslava zápisu památek na Seznam UNESCO
Místo konání: Třebíč

10.

Celková rekonstrukce a restaurování Goltzovy tvrze
Místo: Golčův Jeníkov

11.

Festival Gustava Mahlera – festival vážné hudby / Místo konání: Jihlava

11.

Restaurování sochy sv. Floriána / Místo: Herálec, okr. Havlíčkův Brod

12.

Festival Vysočina – hudební festival
Místo konání: kraj Vysočina

12.

Výměna střešní krytiny kaple sv. J. Nepomuckého
Místo: Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod

13.

Festival Petra Dvorského – mezinárodní festival vážné hudby
Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou

13.

Výměna střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla
Místo: Skuhrov

14.

Francouzsko–česká hudební akademie v Telči / Místo konání: Telč

14.

Otevření pobočky Muzea Vysočiny Jihlava – Polná / Místo konání: Polná

15.

Concentus Moraviae – mezinárodní hudební festival / Místo konání: kraj Vysočina

15.

Městské muzeum Svratka / Místo: Svratka

16.

Hudební slavnosti – festival na hradech a zámcích / Místo konání: kraj Vysočina

16.

Stálá expozice drezín v Chotěboři / Místo: Chotěboř

17.

Divadelní Třebíč – národní přehlídka divadelních souborů / Místo konání: Třebíč

17.

Muzeum tradičních řemesel / Místo: Luka nad Jihlavou

18.

Neprofesionální komorní symfonické orchestry / Místo konání: Třebíč

18.

Otevření památníku básníka A. Sovy / Místo: Lukavec

19.

Dospělí dětem – krajská přehlídka estetického umění
Místo konání: Havlíčkův Brod

19.

Galerie Hasičský dům
Místo: Telč

20.

JID–20–04 – krajská přehlídka studentských divadelních souborů
Místo konání: Jihlava

20.

Nová expozice v Hoffmannově domě
Místo: Brtnice

21.

Třebíčské loutkářské jaro / Místo konání: Třebíč

21.

Obnova fasád jižního průčelí zámku / Místo: Třebíč

22.

Národní krojový ples / Místo konání: Žďár nad Sázavou

22.

Restaurování sgrafitových omítek věže zámku / Místo: Náměšť nad Oslavou

23.

Setkání na Podhorácku – folklorní festival
Místo konání: Velká Bíteš

23.

Restaurování omítek kopule kostela sv. J. Nepomuckého
Místo: Žďár nad Sázavou – Zelená Hora

cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2004
Rada kraje Vysočina usnesením č. 0383/13/2005/RK ze dne
22. 3. 2005 schválila vyhlášení ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2004 „Zlatá jeřabina“. Cílem je poukázat na množství zajímavých kulturních akcí probíhajících v kraji a na péči o jeho bohaté kulturní dědictví.
Cena kraje Vysočina za kulturní počin se vyhlašuje
ve 2 kategoriích:
1 ) kulturní aktivita roku 2004
2 ) péče o kulturní dědictví v roce 2004
Anketa zjišťuje názor občanů na úspěšnost kulturních akcí. Své hlasy zasílejte do 30. dubna 2005 na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a na obálku uveďte heslo „Zlatá jeřabina“. Hlasovat je možné rovněž prostřednictvím internetu
z odkazu na hlavní webové stránce kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz,
kde hlasování bude ukončeno 30. dubna 2005 ve 24.00 hodin.
Výsledky ankety budou prezentovány v tisku a na webových stránkách
kraje Vysočina. Ceny kraje Vysočina budou uděleny prvním třem kulturním počinům v každé kategorii, které získají největší počet hlasů. Slavnostní vyhlášení proběhne 1. června 2005 v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina při příležitosti „Dne otevřených dveří sídla kraje Vysočina“.
Jeden z odesílatelů anketních lístků získá předplatné na divadelní představení Horáckého divadla Jihlava na sezónu 2005–2006, další čtyři výherci získají publikaci vydanou za podpory grantového programu Edice
Vysočiny.

✂

ANKETNÍ LÍSTEK – ZLATÁ JEŘABINA
1. ) Kategorie: Kulturní aktivita roku 2004
Název akce, pro kterou hlasujete:

..............................................................................................
..............................................................................................
2. ) Kategorie: Péče o kulturní dědictví v roce 2004
Název akce, pro kterou hlasujete:
..............................................................................................
..............................................................................................
Jméno a adresa odesílatele, příp. tel.:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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Zemědělci diskutovali o venkovu

Kromě řádného studia funguje na vysoké škole také univerzita Kraj se připravuje na nová
třetího věku, která seniorům nabízí
možnost naučit se pracovat s počí- Vysočina • Malé vesnice dotačem, seznámit se s historií regio- plácí na pravidla, podle kterých stát přerozděluje obnu a poučit se, jak zdravě žít.
cím vybrané daně. Majitelé
i nájemci zemědělských pozemků volají po komplexních
pozemkových úpravách. Obytel.: 566 630 615
vatelstvo venkova stárne. Zee-mail: slana@szszdar.cz
mědělství Vysočiny má podweb: www.szszdar.cz
horský charakter. To jsou něnabízí studium
které z problémů, o kterých
Diplomovaná všeobecná se mluvilo na Národní dissestra
kusi o budoucnosti venkova,
3,5-leté denní studium
která v březnu proběhla na
pro absolventy střední školy
Vysočině.

SC 51122/1

Jihlava • Slavnostní imatrikulací za přítomnosti hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila (ODS) začal semestr na první veřejné vysoké škole na Vysočině. Studium tak
zahájily více než dvě stovky studentů v ekonomických oborech. Ti
se většinou rekrutují z řad studentů prvního ročníku vyšší odborné
školy, jejíž přeměnou Vysoká škola polytechnická v Jihlavě vznikla.
Vysoká škola v Jihlavě má kapacitu až 2000 studentů. Kraj si
od jejího vzniku slibuje především postupné zvyšování počtu
vysokoškolsky vzdělaných lidí na
Vysočině. V regionu jich je pouhých osm procent, což Vysočinu
řadí na třetí místo od konce tabulky 13 českých krajů. Škola usiluje
o akreditaci dalších oborů zaměřených na zdravotnictví, strojírenství, informatiku a cestovní ruch.
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24.

Přehlídka souborů Prameny / Místo konání: Světlá nad Sázavou

24.

Obnova dřevěné lávky přes Nedvědičku při cestě do Věžné / Místo: Nedvědice

25.

Mezinárodní výukové centrum hmatového modelování / Místo konání: Tasov

25.

Obnova kapitulního paláce hradu / Místo: Lipnice nad Sázavou

26.

Krvavá svatba – divadelní představení / Místo konání: Jihlava

26.

Výměna střešní krytiny objektu č.p. 52 v areálu zámku / Místo: Maleč

27.

Zámostí – multižánrový hudební festival / Místo konání: Třebíč

27.

Obnova fasády kostela sv. J. Křtitele / Místo: Krásná Hora

28.

Brtnické kovadliny 2004 – setkání uměleckých kovářů / Místo konání: Brtnice

28.

Obnova fasády č.p. 27 / Místo: Skála u Havlíčkova Brodu

29.

Národní výstava poštovních známek 2004 / Místo konání: Žďár nad Sázavou

29.

Obnova fasády č.p. 177 / Místo: Havlíčkův Brod

30.

Pacovský poledník – hudební festival / Místo konání: Pacov

30.

Konzervace a statické zajištění zdiva hradu Orlíku / Místo: Humpolec

31.

Letní slámování / Místo konání: Červená Řečice

31.

Obnova fasády kostela Navštívení Panny Marie / Místo: Sopoty – Sobíňov

32.

Cihelna Třešť – divadelně hudební festival / Místo konání: Třešť

32.

Restaurování varhan v kostele sv. Barbory / Místo: Polná

33.

Úsobské kulturní léto / Místo konání: Úsobí

33.

Restaurování oltářního obrazu kostela Nanebevzetí Panny Marie / Místo: Polná

34.

Přibyslavské nocturno 2004 / Místo konání: Přibyslav

34.

Restaurování interiéru kaple Hlávkov / Místo: Vyskytná nad Jihlavou

35.

Slavnosti žirovnického jednorožce / Místo konání: Žirovnice

35.

Restaurování sochy sv. Anny / Místo: Jemnice

36.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů / Místo konání: Jihlava

36.

Obnova soklu a pláště rozhledny Babylon / Místo: Kramolín

37.

Cyklus kulturních akcí “OFFSIDE” / Místo konání: Pelhřimov

37.

Výměna střešní krytiny domu č.p. 42 / Místo: Kadov

38.

Tančírna Třešť / Místo konání: Třešť

38.

Oprava statiky, krovu a krytiny č.p. 17 / Místo: Ubušín

39.

Poutníkfest 2004 / Místo konání: Pelhřimov

39.

Obnova fasády domu Masarykovo náměstí č.p. 14 / Místo: Pelhřimov

40.

Romský den / Místo konání: Jihlava

40.

Oprava fasády č.p. 151 / Místo: Hořepník

41.

Folkové prázdniny / Místo konání: Náměšť nad Oslavou

41.

Statické zajištění parkánových zdí hradu / Místo: Ledeč nad Sázavou

42.

Horácký džbánek – folkový festival / Místo konání: Žďár nad Sázavou

42.

Oprava oplocení hřbitova z napoleonských válek / Místo: Světlá nad Sázavou

43.

Proti proudu – hudební festival / Místo konání: Moravské Budějovice

43.

Obnova fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie / Místo: Rouchovany

44.

EDISÓNI – divadelní přestavení / Místo konání: Jihlava

44.

Obnova fasády kostela Povýšení sv. Kříže / Místo: Valeč

45.

Středoevropské vlnobití 2004 / Místo konání: Žďár nad Sázavou

45.

Obnova střechy kostela sv. Jakuba / Místo: Krhov

46.

Folklorní a cimbálový festival 2004 / Místo konání: Kojetice na Moravě

46.

Obnova mostu / Místo: Dolní Libochová

47.

Bluegrassový festival WHITE STORK / Místo konání: Luka nad Jihlavou

47.

Oprava hradební zdi kostela sv. Jakuba / Místo: Osová Bítýška

48.

Den záchranářů a festival hasičských dechových hudeb / Místo konání: Pelhřimov

48.

Celková obnova studniční kaple v areálu zámku / Místo: Žďár na Sázavou

49.

Dřevořezání 2004 / Místo konání: Třešť

49.

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého / Místo: Blatnice

50.

Jethro Tull – koncert / Místo konání: Polná

50.

Obnova fasády domu č.p. 1 / Místo: Sněžné – část Milovy

www.kr-vysocina.cz
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HYPOTÉČNÍ CENTRUM

Prodejce hotovostních úvěrů

SC 10268/1

❖ výhodné hypotéky na bydlení od
2,75% úroku
❖ Americká hypotéka (na auto,
úhradu jiných půjček,...)
❖ rychlé půjčky pro zaměstnance
i podnikatele

Vysočina
(Havl.Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou)
GE Money Multiservis hleda pro síť přímých prodejců kandidáty
na pozici Prodejce hotovostních úvěrů:

E. Kolouchová • tel.: 777 873 810

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ
Tel. 604 245 463

SC 10286/1

PŮJČKY, ÚVĚRY,
HYPOTÉKY

• prodej hotovostních úvěrů GE Money Multiservis - přímý prodej
• přímé zastoupení GE Money Multiservis
• práce na živnostenský list
• zajímavé provizní možnosti v závislosti na dosažených výsledcích
Pokud vás zaujala naše nabídka, prosím, zašlete nám svůj životopis na
adresu:
volna.mista@ge.com nebo na GE Money Multiservis, a.s.,
Divadelní 8, 586 01 Jihlava, tel.567155053

Inzertní manažer:

Ester Rašíková,
SC 51114/1

tel.: 777 789 600
e-mail:
rasikova@consultants.cz

ŽALUZIE, ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

!vykupujeme staré žaluzie na protiúčet!

☎ 261 263 847, 261 260 416, 777 038 001

www.gato.cz
Jihlavská 611, Praha 4

Doprava MULTICAR M25 (1,8 t).

Opravy a údržba RD a bytů
– práce stavební, kovo,
dřevo, nátěry, malování
a další dle dohody.

SC 51134/1

Záruka 2 roky, nejlevnější, nejlepší

HLEDÁME TECHNIKY,

Ceny dohodou.

pro montáž našich výrobků

Oldřich Kocián, Dobrovského 490,
Jaroměřice n/R.
Tel.: 732 929 003, 732 888 680,
568 820 992.

spolupracovníky – vlastní ŽL, mobil, auto –

ón
up sleva 50 %

SC 10376/1

K z ceny montáže hliníkových žaluzií

KRAJ VYSOČINA
– KAŽDÝ MĚSÍC
ZDARMA
DO VAŠICH
SCHRÁNEK

Jsme připraveni Vás vést od první úvahy
o projektu až k závěrečnému vyhodnocení
a prezentaci úspěšného projektu.
Pro informace volejte
či mailujte na níže
uvedené kontakty:

Regionální kancelář:
Agentura pro rozvoj měst a obcí, s.r.o
IBC – Příkop 4,
602 00 Brno

Hlavní kancelář:
Agentura pro rozvoj měst a obcí, s.r.o
Národní 28
110 00 Praha 1

+420 234 636 261
+420 234 636 338
info@armo.cz

60. výročí Dne osvobození
6. května 2005

Kraj Vysočina a Statutární město Jihlava Vás
srdečně zvou na oslavy konce 2. světové války

Masarykovo náměstí, Jihlava:
10.00
10.15–10.45
11.00–11.15
11.15–13.00
13.00–14.30

příjezd Veterán klubu Úsobí na Masarykovo náměstí
(cca 50 autentických vozidel a motocyklů, včetně vojáků všech armád)
inscenace „Osvobození Jihlavy“ v podání Veterán klubu Úsobí
proslovy k občanům – hejtman kraje Vysočina a primátor
Statutárního města Jihlavy
kulturní program na podiu: Karel Kryl v úpravě Daniela Landy
– Konzervatoř Jana Deyla Praha, skupina CWBC, skupina DESIGN
koncert Posádkové hudby Hradec Králové, slib roty aktivních záloh

Po celý den budou na náměstí k vidění historické vojenské automobily a motocykly.

Ústřední hřbitov, Jihlava:
16.00–16.30

položení věnců k Hrobu padlých vojáků

Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava:
17.00–17.15

17.15–18.00

vernisáž výstavy „a ulicemi šel květen ...“

o osvobození Jihlavy, umístěné v sídle krajského úřadu
Výstava bude otevřena do 31. 5. 2005, PO–PÁ od 8.00 do 17.00 hod.
ukázka výcviku speciální pozemní jednotky 22. základny letectva
Náměšť nad Oslavou – bojové umění MUSADO (boj muže proti muži),
prezentace výzbroje a výstroje jednotky

7. května

, Masarykovo náměstí:
16.00 promenádní koncert Velkého dechového orchestru
Železiarne Podbrezová (Slovensko)
Státní okresní archiv v Jihlavě
Muzeum Vysočiny Jihlava

noviny jsou součástí projektu
www.kr-vysocina.cz www.ceskydomov.cz

SC 51138/1

SC 51113/1

Váš spolehlivý
partner ve složitém
světě dotací.

VY SO ČIN A – NÁŠ DOMOV
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Hejtman mluvil
se starosty také
o práci kraje

Nejlepší internetové
stránky mají Jaroměřice

Moravské Budějovice • Nezaměstnanost, fungování kraje, pomoc obcím a třeba i společný postup při získávání evropských
peněz. To byla témata, která se
starosty Moravskobudějovicka
projednával hejtman Vysočiny
Miloš Vystrčil (ODS). Starostové
pozvali na své pravidelné jednání
kromě hejtmana také ředitele třebíčského pracovního úřadu.
„Informoval jsem starosty například o tom, jak je třeba se
chystat na příští plánovací období. Z evropských fondů budou totiž kraj i obce moci čerpat až dvě
miliardy korun ročně. Je třeba mít
připravené kvalitní projekty, které
příslušným řídícím orgánům předložíme, abychom peníze získali,“
popsal setkání hejtman Vystrčil.

Vysočina • Nejlepší webové stránky na Vysočině má
město Jaroměřice nad Rokytnou. Rozhodla o tom odborná porota v letošním ročníku krajského kola soutěže
Zlatý erb.
V kategorii měst druhé místo obsadilo Nové Město na Moravě a třetí Havlíčkův Brod. Mezi obcemi zvítězily webové stránky obce Dolní Vilémovice, druhou příčku obsadila Police a pomyslnou bronzovou medaili si odnesly Okříšky. V soutěži o nejlepší webovou službu získalo největší počet bodů Nové Město na Moravě za elektronickou službu Zpravodajství pro lyžaře, druhou nejlepší elektronickou
službou se staly Mapy (GIS) města Velkého Meziříčí a jako třetí se
umístilo opět Nové Město na Moravě se svojí službou WAP. Vítěz
každé kategorie automaticky postupuje mezi nominované do celostátního kola. Výsledky tohoto kola budou vyhlášeny na konferenci
ISSS, která se koná ve dnech 4.–5. dubna v Hradci Králové.
Vítezné Jaroměřice přebírají ocenění z rukou hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila. Foto: archiv kraje

Opravám hráze předchází starost o vodu Zbyly milióny

Vysočina • Kraj loni hospodařil tak dobře, že po vypořádání
všech závazků zbylo 114 miliody je první velkou sypanou hrází rů. Úpravna vody zásobuje přes nů korun. Ty plánuje rozdělit nesvého druhu v Čechách. V pro- 70.000 obyvatel Vysočiny pit- jen na opravy silnic, ale také například na spoluúčast při evropvozu je od roku 1960, je 340 me- nou vodou.
ských dotacích.
trů dlouhá a 32 metrů vysoká. Přehradní jezero je dlouhé 5385 metrů
a má rozlohu
93 hekta-

Při nedostatku pitné vody není problém zabezpečit obyvatelstvo ■ Daleko větší nebezpečí hrozí potravinářským provozům
(dokončení ze strany 1)

Tento stav může trvat i po celou dobu opravy, tedy do listopadu letošního roku, a to je právě
příčinou obav z nedostatku vody. Pokud bude v létě sucho, nebude pro úpravnu dostatek surové vody, a navíc bude ve velmi
špatné kvalitě. Podobný problém
ovšem nastane, pokud přijdou
větší lijáky, které vodu v nádrži
znečistí. Svazky obcí společně
s vodárenskou společností proto připravují uvedená opatření,
která v maximální míře dodávku pitné vody zajistí.
Porucha hráze má podle dosavadních zjištění tři základní příčiny. Při stavbě před 45 lety použili do horních vrstev těsnění ne-

kvalitní materiál, ten nebyl udusán tak, jak stavba vyžadovala,
a navíc nejsou horní části těsnění zatíženy samotnou vahou hráze. Tím se stalo, že hráz prosakuje v místech, kde je bezpečnostní přeliv.
V březnu prorazili do zdi přelivu sedmimetrové okno, které mělo zabránit naplnění přehrady
při zvýšených průtocích
při jarním tání. Okno už ve stěně
zůstane a bude sloužit jako další
výpust přehrady. „To by mohlo
dokonce pomoci právě při úpravách vody, protože správce přehrady bude moci upustit i horní vrstvu vody, když bude například znečištěná sinicemi,“ říká

Ivo Rohovský. Horní část těsnění opraví odborná firma tak,
že dovnitř napumpuje pod tlakem směs, která se se stávajícím
materiálem propojí. Instaluje také moderní přístroje, které pak
budou monitorovat chování hráze. „Oprava bude důkladná

Školáci mohou do
světa díky grantu

Vysočina • Žáci a studenti z Vysočiny navštíví díky krajskému
grantovému programu cizinu.
Grant je určen nejen pro školy,
ale také pro obce, neziskovky nebo například církevní organizace,
které pobyty dětí v cizině organizují. K dispozici je asi 1,5 milionu korun na soutěže, mezinárodní
výměnné pobyty a podobně.

tak, aby se na hráz nemuselo
opět několik desítek let
sáhnout,“ prohlásil
Rohovský.
Hráz
mostišťské
přehra-

Kraj zaplatí ztrátové spoje
S Českými drahami se ale musí dohodnout, jak budou ztráty prokazovat

Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava
vyhlašuje výzvy k předkládání projektů do grantových schémat
v rámci Společného regionálního operačního programu
Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
č.: V/MSP/SROP/1.1./1/2004
a
Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
č.: v/dp/srop/1.1./1/2004
1. Číslo výzvy: 01
2. Priorita programu: 1 Regionální podpora podnikání
Opatření priority: 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech
3. Příjem žádostí:
• Od 4. dubna 2005 do 13. května 2005, do 12:00 hod.
u Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů
• Od 4. dubna 2005 do 23. května 2005, do 12:00 hod.
u Grantového schématu na podporu malých a středních
podnikatelů
4. Místo pro osobní příjem žádostí je Regionální kancelář CzechInvestu, Komenského 31, Jihlava, ing. Dagmar Strnadová, ing. Iva Zabloudilová, tel: 567 155 197, 198, e-mail:
jihlava@czechinvest.org
5. Kontaktní osoby pro poskytování informací o programu:
Martina Kršňáková, Odbor regionálního rozvoje Krajského
úřadu kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, tel. 564 602 546,
e-mail: krsnakova.m@kr-vysocina.cz
Ing. Stanislava Lemperová, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava,
tel. 564 602 532, e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz
Ing. Dagmar Strnadová a Ing. Iva Zabloudilová, Regionální kancelář CzechInvestu, Komenského 31, Jihlava,
tel. 567 155 197, 198, e-mail: jihlava@czechinvest.org
Podpora sociální integrace v regionech v kraji Vysočina
2004–2006
č. V/SROP/3.2/1/2004
1. Číslo výzvy: 1
2. Program, priorita, opatření, podopatření
Priorita programu: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření priority: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
3. Příjem žádostí: od 1. března 2005 do 29. dubna 2005
(15.00 hod)
4. Místem předkládání projektů je oddělení koncepce vzdělávání Odboru školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje
Vysočina, Tolstého 15, Jihlava a kontaktními osobami pro
poskytování informací o programu jsou pracovnice odboru
školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce vzdělávání:

Ing. Jana Zikánová, tel. 564 602 845,
e-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz
Ing. Adéla Kuchyňová, tel. 564 602 851,
e-mail: kuchynova.a@kr-vysocina.cz
Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
v kraji Vysočina
č.: v/srop/4.1.2/1/2004
1. Číslo výzvy: 1
2. Program, priorita, opatření, podopatření
Priorita programu: 4 Rozvoj cestovního ruchu
Opatření priority: 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podopatření: 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu
3. Příjem žádostí: od 1. března 2005 do 22. dubna 2005
(12.00 hod)
4. Místem předkládání projektů je Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava a kontaktními osobami pro poskytování informací o programu jsou pracovníci odboru regionálního rozvoje, oddělení cestovního ruchu:
Ivana Mahelová, tel. 564 602 533,
e-mail: mahelova.i@kr-vysocina.cz,
Ing. Iveta Malá, tel. 564 602 536,
e-mail: mala.i@kr-vysocina.cz
Ing. Renata Běhanová, tel. 564 602 537,
e-mail: behanova.r@kr-vysocina.cz
Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
v kraji Vysočina
č.: v/srop/4.2.2/1/2004
1. Číslo výzvy: 1
2. Program, priorita, opatření, podopatření
Priorita programu: 4 Rozvoj cestovního ruchu
Opatření priority: 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Podopatření priority: 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
3. Příjem žádostí: od 1.března 2005 do 29. dubna 2005
(12.00 hod)
4. Místem předkládání projektů je Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava a kontaktními osobami pro poskytování informací o programu jsou pracovníci odboru regionálního rozvoje, oddělení cestovního ruchu:
Ing. Renata Běhanová, tel. 564 602 537,
e-mail: behanova.r@kr-vysocina.cz
Ing. Iveta Malá, tel. 564 602 536,
e-mail: mala.i@kr-vysocina.cz
Ivana Mahelová, tel. 564 602 533,
e-mail: mahelova.i@kr-vysocina.cz

Vysočina • Vlakové i autobusové spoje, kterými jezdí děti do
škol, dospělí do zaměstnání a senioři například k lékaři, bude letos
kraj opět dotovat. Dopravcům tak
uhradí provoz linek, které by si na
sebe jinak nevydělaly a které jsou
přitom pro život v regionu nutné.
Za ztrátové autobusy kraj dopravcům zaplatí 214 milionů korun a za vlakové spoje více než
247 milionů. S Českými drahami
ale dosud neuzavřel dohodu, jak

bude železnice ztrátu prokazovat.
„Podepsali jsme sice trošku velkoryse smlouvu o úhradě, protože chápeme určité problémy Českých drah. Ovšem podepsali jsme
ji s dodatkem, že dohodu o prokazování ztráty musíme mít do konečného vyúčtování. Drahám tak
sice ztráty platíme, pokud se ale
v průběhu roku nedohodneme,
mohlo by se v krajním případě
stát, že by nám peníze musely vrátit,“ vysvětlil krajský radní pro do-

pravu Václav Kodet (KDU-ČSL).
Diskuse o prokazování ztrát Českými drahami není jen na Vysočině, vedou ji i ostatní kraje. Přitom
na Vysočině provozuje ztrátové
spoje na železnici také jeden soukromý dopravce. „S ním není problém. Rozsah základní dopravní obslužnosti akceptoval a akceptoval také způsob prokazování
ztrát,“ řekl Kodet. Bez problémů
vznikala dohoda také s provozovateli linek autobusových.

Obce dostaly
kulturní ceny

vedoucí oddělení
přezkoumání
hospodaření obcí

s místem výkonu práce
Tolstého 15, Jihlava

Plné znění výzev a podrobné informace pro zpracování žádostí do uvedených grantových schémat naleznete na
www.vysocina-finance.cz.

www.kr-vysocina.cz

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání – magisterský
studijní program (ekonomický směr výhodou), praxe
v oblasti finančního hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví nebo finančního auditu
nejméně 3 roky, používání běžného kancelářského
software, vysoké pracovní nasazení, časté služební
cesty, analytické myšlení, samostatnost, organizační,
manažerské a komunikační schopnosti, řidičský
průkaz skupiny B, přehled o činnosti státní správy
a samosprávy
Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního
růstu, 11. platovou třídu, zajímavou práci ve veřejné
správě
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti: jméno a příjmení, titul
zájemce, datum a místo narození zájemce, státní
příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum
a podpis zájemce
K přihlášce je nutno přiložit: životopis, ve kterém se
uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad
příslušného státu), negativní lustrační osvědčení,
čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Současně zdvořile žádáme uchazeče o sdělení, odkud
získali informaci o volném pracovním místě.
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do
25. dubna 2005 na adrese:

Třebíč • Ocenění od kraje za péči o kulturní dědictví získaly obce Havlíčkova Borová za novou
expozici o pilotu Josefu Stránském a pilotech Vysočiny, Luka
nad Jihlavou za muzeum tradičních řemesel, Lukavec za otevření
památníku Antonína Sovy, města
Svratka za projekt městského muzea, Polná za vybavení nové expozice na hradě Polná, Telč za novou galerii Hasičský dům a Městské kulturní středisko v Náměšti
nad Oslavou za výstavu mapující spolkovou činnost od 19. století
do současnosti.
Kraj tak ohodnotil jejich práci
v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2004. Slavnostní
předání cen z rukou radního Václava Kodeta (KDU-ČSL), vedoucího odboru kultury a památkové
péče Horymíra Kubíčka a vedoucí
oddělení kultury Katiny Lisé bylo součástí Malé muzejní slavnosti v Kamenném sálu Muzea Vysočiny Třebíč, které se zúčastnilo na
50 zástupců téměř 70 muzeí, galerií a pamětních síní v kraji.
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Kulturní tipy
3. dubna
setkání pěveckých sborů Vysočiny, Kulturní dům v Krahulčí

4. dubna
koncert francouzské klavíristky Muriel Bérard, Kamenný
sál zámku Třebíč, 18.00

5. dubna
koncert Petra Muka, DKO Jihlava, divadelní sál, 19.30
koncert bítešského hudebního
půlkruhu, Jiří Pazour – klavírní improvizace, KD Velká Bíteš, 19.00

7. dubna
koncert skupiny Fleret a Jarmily Šulákové, DKO Jihlava
koncert skupiny KAMELOT,
Jupiter club Velké Meziříčí

8. dubna
Festival amatérských divadelních představení Honzlův
Humpolec: Paní Pipperová zasahuje, Humpolec

10. dubna
běh Chotěbořskem, start je
v 10.00 u haly (Tyršova ulice)
recitál zpěváka Josefa Fouska,
kino Družba, Chotěboř, 18.00
výměnné trhy drobného zvířectva, areál Českého svazu
chovatelů, Telč, 7.00–11.00

12. dubna
koncert Vladimíra Mišíka &
ETC, Národní dům, Třebíč,
19.00

15. dubna
premiéra nové hry divadelního spolku ochotníků SCHOD,
kino Družba, Chotěboř, 19.30
Festival amatérských divadelních představení Honzlův
Humpolec: Tenor na roztrhání, Humpolec

16. dubna
pohádka K. J. Erben – K. Herzinová: Zlatovláska, Národní
dům, Třebíč, 15.00
soutěž mladých muzikantů Bítešský muzikant, Základní umělecká škola Velká Bíteš, 9.00

18. dubna
pořad Pavla Nováka s písničkami a vyprávěním, DKO Jihlava, 19.00

20. dubna
operetní a muzikálové melodie, Pavla Břínková a Jan Ježek, DKO Jihlava, 19.00

VYS O Č I N A – N Á Š D O M O V

Kraj Vysočina

Mapujeme Vysočinu: soutěž

V Brodě probíhá
výstava dýmek

Přinášíme třetí otázku soutěže měsíčníku Kraj Vysočina a oddělení správy
GIS krajského úřadu pro všechny, kteří se nebojí map a cestování.

Havlíčkův Brod • Až do 24.
dubna mohou návštěvníci havlíčkobrodského Muzea Vysočiny
vidět zhruba 250 dýmek převážně z 19. století. Výstava z exponátů muzeí z Vysočiny, Pardubicka i Kutnohorska nabízí keramické, porcelánové a dřevěné dýmky
i dýmky z mořské pěny. Nejstarší dýmka na výstavě pochází ze
16. století.

Každý, kdo se chce zúčastnit, má odpovědět na všech pět otázek, které budou postupně až do května vycházet vždy na tomto místě. Na závěr
soutěže, tedy v květnu, bude třeba poslat s odpovědí na květnovou otázku také svůj tip na výlet, kterým soutěžící popíše své oblíbené výletní místo na Vysočině. Oddělení správy GIS a odbor regionálního rozvoje krajského úřadu pak vyberou tři nejzajímavější a nejoriginálnější
výletní trasy, které odmění velkou nástěnnou mapou Vysočiny. Ale to
není všechno. Každý měsíc získá drobnou odměnu také jedna ze správných odpovědí.
Dnes se ptáme, co znázorňuje tmavá skvrna na slepé mapě Vysočiny?
Odpovědi zasílejte do 18. dubna na adresu redakce nebo e-mailem na adresu petros.martakidis@email.cz. Cenu získává ten, kdo odpoví jako třetí. Rozhoduje čas u e-mailu nebo pořadí v balíčku odpovědí tak, jak je pošta předá redakci.
Nápověda: Odpověď lze najít na www.kr-vysocina.cz/gis. Je třeba se soustředit zejména na
správní obvody obcí.
Výhercem prvního kola se stal Jiří Grünwald, který poslal e-mail se správnou odpovědí
3. března v 23:14. Získává sportovní tašku.

Tip na výlet

Města oslaví
konec války

www.region-vysocina.cz

Náměšť nad Oslavou a její půvabné okolí
Prohlídka
renesančního
zámku umístěného nad řekou Oslavou, historické jádro
v Náměšti, Památník Bible
kralické, empírový zámek
Šénvald a gotický kostel sv.
Petra a Pavla v Jinošově tvoří
osu atraktivního a nenáročného výletu, který lze uskutečnit pěšky nebo autem.
Výlet zahájíme v Náměšti nad
Oslavou. Nepřehlédnutelnou dominantou tohoto historického
města je zámek situovaný na ostrohu nad řekou Oslavou. Vznikl přestavbou dřívějšího gotického hradu, ze kterého se zachovala válcová kamenná věž na severní
straně a dvě hranolové věže s renesančními sgrafity na východní
straně a zbytky původních hradeb. Vlastní zámek tvoří čtyři postupně budovaná křídla, seskupená kolem ústředního
nádvoří s proslulou
Neptunovou kašnou
uprostřed. Zámek s bohatou expozicí si
můžete
prohlédnout s průvodcem.
U zámku je vyhlídková terasa a zámecký park.
Nad zámkem je odstavné
parkoviště
a za ním se nachází
vchod do zámecké
obory, která zasahuje až na začátek
Kralic. Pochází ze 16. stol.

a roste zde více než 700 prastarých stromů, zejména duby letní,
buky a lípy s obvodem kmene větším než tři metry. Žije tam dančí
zvěř. Obora je veřejnosti přístupná
pouze o letních prázdninách.
V historickém centru města
si zaslouží pozornost renesanční radnice z 16. století a barokní
kostel sv. Jana Křtitele s obrazy
holandských malířů. V jeho sousedství je fara s barokními plastikami ve výklencích. Naproti kostelu stojí velmi působivé barokní
sousoší Nejsvětější Trojice od brněnského sochaře A. Rigy. Cennou památkou je barokní most
přes Oslavu, který patří k nejstarším zachovaným kamenným
mostům na Moravě. Má
pět oblouků

Barokní most a zámek v Náměšti. Foto: archiv kraje

a nese 20 barokních soch mimořádné umělecké hodnoty.
Z Náměště se vydáme do Kralic, kde si můžeme prohlédnout
Památník Bible kralické. Pokud
zde budete o prázdninách, pak
vám doporučujeme jít pěšky přes
oboru. Do Kralic je to kolem tří
kilometrů krásným smíšeným
lesem. Mimo prázdniny se dostanete do Kralic pouze
po frekventované silnici směr Brno.
Kralice nad Oslavou jsou připomínány již v roce 1310. Začátkem 14. století zde postavilo šest
bratrů Kralických kamennou gotickou tvrz. Největší proslulosti dosáhla po roce 1578, kdy
zde byla přestěhována tiskárna z náměšťského zámku. Za 42 let zde bylo vytištěno 76 vydání
bible včetně Bible české, nazývané Kralickou. Později byla tvrz
zničena, takže do současnosti se zachovaly jen
nepatrné zbytky. V blízkosti bý-

valé tvrze byl v roce 1969 otevřen
památník Bible kralické, kde je
možno obdržet na vystaveném zařízení tiskárny zhotovený list Bible kralické a prohlédnout si expozici kralických nálezů. Za pozornost rovněž stojí gotický kostel
sv. Martina z poloviny 14. století
se sakristií tvořenou původním románským kamenným kostelíkem.
Z Kralic pokračujeme po nefrekventované silničce do Jinošova. Tam přijdeme po čtyřech kilometrech cesty pěkným údolím
Jinošovského potoka. Ještě před
Jinošovem budeme procházet kolem obory a anglického parku,
který nás přivede k zámku Šénvald, empírové stavbě s patrovým
průčelím. Zámek nyní slouží jako ústav sociální péče. Přímo v Jinošově vás může zaujmout pozdně gotický kostel sv. Petra a Pavla
ze 14. století. V místní škole učil
básník Otokar Březina a tvořil zde
i básník Jakub Deml.
Z Jinošova se dostaneme zpátky do Náměště po červené značce. Zpočátku půjdeme po frekventované silnici, pak z ní odbočíme,
a za letištěm už půjdeme lesem až
k rozcestí Baba. Zde můžeme odbočit na žlutou značku, která nás
provede kolem zámku zpátky do
centra Náměště nad Oslavou.
Celý tento výlet je možné absolvovat i autem s tím, že z Jinošova pojedete pořád po silnici až
do Náměště nad Oslavou.

Vysočina • Letošní oslavy konce
druhé světové války budou v kraji ve znamení 60. výročí. Krajské
město ve spolupráci s krajem Vysočina chystají inscenaci osvobození Jihlavy Rudou armádou,
československými vojáky a partyzány. Akce bude v režii Veteran clubu Úsobí a doplní ji tradiční kladení věnců a koncert armádní hudby.
Koncert a kladení věnců připravuje také Pelhřimov, Havlíčkův Brod zase ukázku vojenské
techniky na náměstí a zvláštní
výstavu v Muzeu Vysočiny. Přehlídka vojenské techniky bude
i v Třebíči, zde oslavy zakončí
seskok parašutistů.

Věž kostela
bude přístupná

další tipy na výlet naleznete na
www.region-vysocina.cz

21. dubna
koncert zpěvačky Radůzy, Národní dům, Třebíč, 19.00

Velké Meziříčí • Expozice o historii kostela, minulosti města
a informace o zajímavých architektonických detailech náměstí
a židovské čtvrti. To najdou návštěvníci v nově zpřístupněné věži farního kostela sv. Mikuláše na
velkomeziříčském náměstí. Tu
radnice po dohodě s církví otevře
od 16. května do 21. srpna. Věž je
vysoká 68 metrů a osvětlené ciferníky věžních hodin o průměru
4,2 metru jsou největší v Česku.
Pro turisty bude k dispozici i průvodce, vstupné radnice stanovila
na symbolických deset korun.

22. dubna
Festival amatérských divadelních představení Honzlův
Humpolec: Manželství na druhou aneb Barillonova svatba,
Humpolec

23. dubna
divadelní představení Zvědavé
ženy, KD Stonařov, 19.00

30. dubna
postupová soutěž v latinsko-amerických a standardních
tancích dospělých, taneční soutěž neregistrovaných, Jihlavský
pohár, VII. ročník, Sportovní
hala TJ Sokol Bedřichov, Jihlava
divadelní představení William Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, Národní dům Třebíč, 19.00

Správné znění tajenky zašlete na
adresu redakce do 20. dubna. Tři
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla:
Nové město na Moravě bylo založeno ve 13. století pod původním
názvem Bočkanov.
Výherci z minulého čísla: V. Vítek, Náměšť nad Oslavou, B. Trávníčková, Kamenice nad Lipou a E.
Králová, Slavkovice získávají knihu
Procházka po krajích České republiky, šňůrku na krk a telefonní klip.

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
www.region-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz
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V Brodě se vyhlašoval sportovec roku
Zvítězili biatlonistka Česneková, zápasník Hadwiger a lyžařský běžecký oddíl OK Jihlava
Výsledky ankety Sportovec Vysočiny 2004 v jednotlivých
kategoriích

Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (vpravo) při slavnostním večeru
prokázal i fyzickou zdatnost. Foto: Luboš Pavlíček

Havlíčkův Brod • Na slavnostním galavečeru v Havlíčkově Brodě byli 17. března
vyhlášeni nejlepší sportovci kraje Vysočina v jednotlivých kategoriích za rok
2004.

běžkyní Lenkou Hruškovou a tenistou Leošem Friedlem.
V kolektivech obsadil první
místo oddíl orientačního běhu
OK Jihlava.
Čtenáři regionálních periodik
dali mezi jednotlivci nejvíc hlasů Romanu Hlouchovi, hokejoSeniorskou anketu vyhrála vému útočníkovi Dukly Jihlava,
zkušená biatlonistka Irena Čes- ta se zároveň stala podle ankety
neková před lyžařskou orientační nejlepším družstvem.

Mládež do 15 let: 1. Hadwiger – zápas řeckořímský (SK Jihlava); 2.–4. Gregor – triatlon, duatlon, Jílek – atletika (oba
Schmier klub Nové Město na Moravě; 2.–4. Roupec – triatlon (TJ JE Dukovany); 5. Ehrenberger – běh na lyžích, (MARS
Svratka). Dospělí: 1. Česneková – biatlon (TJ JE Dukovany);
2. Hrušková – lyžařský orientační běh, radiový orientační běh
(SK Orientační sporty Nové Město na Moravě); 3. Friedl – tenis (TK Spartak Jihlava); 3. Machačová – dráhová cyklistika
(TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou). Kolektiv: 1. OK Jihlava – lyžařský orientační běh; 2. FC Vysočina Jihlava – fotbal;
3. Dukla Jihlava – hokej. Trenér roku: 1. Prokopová, Prokop –
akrobatický rokenrol (Elvis TJ Sokol Bedřichov); 2. Kovačič – lyžování (SK Nové Město na Moravě). Senioři: 1. Mejzlík – triatlon (TJ JE Dukovany); 2. Veselský – atletika (TJ Nové Město na
Moravě); 3. Dobeš – kuželky (TJ Třebíč). Zdravotně postižený
sportovec: Prokeš – silniční cyklistika (TJ Léčebna Košumberk + TJ Trycikl Blatná a Švecová – boccia (TJ DS Březejc).
Čtenářská anketa – Sportovec kraje Vysočina 2004
Jednotlivci: 1. Hlouch – hokej (HC Dukla Jihlava); 2. Prokeš
– silniční cyklistika (Henčov), zdravotně postižený; 3. Cafourek
– hokejbal (SK Jihlava). Kolektivy: 1. HC Dukla Jihlava (hokej); 2. Vostál – Kautská (akrobatický rokenrol); 3. SK Jihlava
(hokejbal).

Dukla se chtěla zachránit v extralize
Jihlava • Symbolickým gólem do prázdné branky vrátili
hokejisté Českých Budějovic jihlavskou Duklu zpět do
první ligy. Zakončili tak barážovou sérii vítězstvím 4:2.
Příznivci jihlavského hokeje
zažívali v letošní sezóně těžké
chvíle. Dukla se v extralize trápila, základní část soutěže zakončila s propastnou ztrátou na předposledního.
Pouze baráž mohla historicky
nejúspěšnější klub české (československé) soutěže vysekat z problémů. Posílené České Budějovice, jeho rival v boji o extraligu,
byly ale těžkým protivníkem.
„Chceme se zachránit, všichni
pro to uděláme všechno,“ prohlašoval před startem prolínací soutěže trenér mužstva Richard Farda.

Radost budějovických fanoušků i hráčů neznala po
vítězné baráži mezí. Foto: Luboš Pavlíček

„Věřím pevně, že extraligu udržíme,“ říkal jednatel klubu Ivan
Padělek.
První barážový zápas skončil
pro favorizované Jihočechy šokem: Dukla je smetla po výsled-

Jihlava přivítá špičky rokenrolu

ku 5:1. Jihlavská euforie však
nevydržela dlouho: druhý duel
skončil drtivou výhrou Českých
Budějovic 5:0. „To, co nám vycházelo v prvním utkání, jsme
nebyli schopni zopakovat. Nedo-

stávali jsme se ke střelbě, naopak
jsme chybovali v defenzivě,“ lkal
kouč Farda.
Do Budvar arény se série přesouvala za nerozhodného stavu 1:1.
„Chtěli jsme v Jihlavě aspoň
jeden zápas vyhrát, a to se nám
povedlo. Ještě to ale bude dlouhý boj,“ řekl Josef Jandač, trenér
Českých Budějovic.
Na jihu Čech ale domácí zvítězili v obou duelech: třetí skončil
jejich výhrou 3:2 až na samostatné nájezdy, čtvrtý měl jasný výsledek 4:0.
„Ještě se do Budějovic vrátíme,“ sliboval Fardův asistent Kamil Konečný před pátým střetnutím, které hostil Horácký zimní
stadion. To už ale pravda nebyla,
České Budějovice v pátém utkání
baráž rozhodly.
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Kraj opět podpořil běh
Jarmily Kratochvílové

Jarmila Kratochvílová startuje veřejnou část
závodu. Foto: Luboš Pavlíček

Golčův Jeníkov • Polský závodník Henryk Szost a Jana Klimešová z USK Praha vyhráli velikonoční Běh městem Jarmily Kratochvílové. Ten se konal za podpory kraje Vysočina a za přítomnosti hejtmana Miloše Vystrčila. Klimešová se vítězstvím na
patnáctikilometrové trati podělila a první příčku v Českém běžeckém poháru s Irenou Petříkovou. V mužské kategorii vede
pohárový žebříček českobudějovický Jan Bláha, který v Golčově Jeníkově doběhl třetí.
Výsledky (15 km):
Muži: 1. Szost 46:25; 2. Blaszinski (oba Pol.) 46:32; 3. Bláha (Sokol Č. Budějovice) 46:40; 4. Krupička (Saucony Team) 46:54; 5. Vanko (SR) 48:19; 6. Kreisinger (Čtyři Dvory Č. Budějovice) 48:32. Ženy: 1. Klimešová (USK Praha)
54:18; 2. Sekyrová (AC Sokolov) 56:56; 3. Vlčovská (AC
Pardubice) 57:11; 4. Doležalová (AC Domažlice) 57:20;
5. Martincová (Mor. Slávia Brno) 1:02:40.

Rebelové bojovali o první ligu
Havlíčkův Brod • V baráži
o první ligu bojovali v uplynulých týdnech havlíčkobrodští hokejisté. Nejprve porazili 13. března nejslabší prvoligový tým, Písek, na jeho půdě 1:3. O dva dny
později podlehli doma Jindřichově Hradci 1:4. V třetím kole opět
nevyhráli, těsně je porazil Prostějov 1:0.
V dramatickém utkání v pátém
kole baráže prohrávali havlíčkobrodští ještě deset minut před koncem s Opavou, výsledek ale oto-

čili a zvítězili 3:2. Šesté kolo přineslo velké vítězství nad Pískem
5:1. V sedmém kole ale Rebelové
podlehli Jindřichově Hradci, 3:1.
Desetikolová baráž, ze které postoupí první dvě mužstva do první ligy, vrcholila po uzávěrce tohoto vydání.
1. Prostějov
2. J. Hradec
3. H. Brod
4. Písek
5. Opava
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Rally v Okříškách vyhrál Pech
Okříšky • Zkušený Václav
Pech za volantem Fordu Focus WRC triumfoval při březnové Rally Vysočina v Okříškách, jež byla prvním dílem
republikového šampionátu
ve sprintrallye. Společně se
svým spolujezdcem Petrem
Uhelem tak po roce znovu
porazili všechny konkurenty
a obhájili na Vysočině vítězství.

Jihlava • Poprvé v historii bude Česká republika hostit světový pohár žáků a juniorů a Evropský pohár kategorie B v akrobatickém rokenrolu. Světová špička se sejde 23.
dubna ve sportovní hale E. Rošického v Jihlavě.
Hostitelský RnR club Elvis
Jihlava byl založen 1. prosince
1994. První dva roky byl klub
veden Marií Vránovou a Dagmar Brtnickou a od 16. listopadu 1996 má RnR club Elvis nového vedoucího, Vilibalda Prokopa staršího.

V roce 1997 došlo k rozšíření klubu o další tanečníky a téhož roku byla založena i nová tradice – pořádání
rokenrolových závodů. Dne
26. dubna se uskutečnil první
Pohár Vysočiny v hale E. Rošického v Jihlavě, a této soutěže se zúčastnilo přes devadesát párů z celé České republiky. Rok 1997 je pro klub také
významný tím, že začíná spolupráce s několikanásobnými
mistry ČR v kategorii A – Janou Petrovou a Vasilem Gjurovem z Prahy.
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0

Pech vedl už po první rychlostní zkoušce a vedoucí pozici až do konce okříšského závodu, který se konal na sněhu a ledu, nepustil.
Celkově druhý Štěpán Vojtěch s Peugot 206 WRC sice vyhrál více jednotlivých erzet, ale
prvenství jej stála chyba ve třetí rychlostní zkoušce, kdy se zabořil v závěji a ztratil drahocenný
čas – skoro minutu.
Pech, který měl před třetím testem jen pětisekundový náskok,
měl najednou klid a mohl si závod užívat.
„Štěpánova ztráta byla najednou velká a jeho brácha Tomáš byl taky vzadu, a tak jsem
se v závěru nemusel tolik stresovat,“ řekl vítězný Pech.
Tomáš Vojtěch skončil třetí,
i když před startem doufal, že bude bojovat o prvenství.
Další rallyesprint do šampionátu se jede rovněž na Vysočině,
druhý podnik totiž hostí 16. dubna Pelhřimov.

Výsledky Rally Vysočina – 1. dílu Mistrovství České republiky ve sprintrallye:
1. Pech (Ford Focus WRC) 42:57,1 min.; 2. Š. Vojtěch –31,5; 3. T. Vojtěch (oba Peugeot 206
WRC) –1:04,3; 4. Volf ( Škoda Octavia WRC) –2:12,6; 5. Komárek (Mitsubishi Lancer Evo VI
sk. A) –2:21,6; 6. Semerád –2:29,1; 7. Poulík –2:33,3; 8. Marek –2:55,9 (Mitsubishi Lancer
Evo VII sk. N).
Průběžné pořadí seriálu: 1. Pech 30; 2. Š. Vojtěch 24; 3. T. Vojtěch 19; 4. Volf 15; 5. Komárek
12; 6. Semerád 10; 7. Poulík 9; 8. Marek 8.
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