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ŠETŘÍME VAŠE
PENÍZE

Tepelná, zvuková a kvalitní izolace

řeší problém, jak rychle a kvalitně ztrátám tepla z domu 
zamezit. Vhodné pro zateplení trámových stropů, pod půltové 
střechy i dalších stropů. Návrh řešení a kalkulace ceny zdarma.

IZOSPOL
Tel: 776 697 980, 776 695 068

záznamník a fax 567 212 859 e-mail:izospolpolna@seznam.cz
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Stane se ...Češi už jsou v Evropě!

Regiony bojují o své peníze

Vysočina • Od prvního května 
jsme členy Evropské unie. 
Skončila další etapa přeměny 
někdejšího sovětského sate-
litu na standardní demokracii 
s tržními principy a výrazným 
hlasem ve světových struktu-
rách. 

Sjednocená Evropa prochá-
zí diskusí o své budoucí podobě. 
Není jasné, jestli skončí jako fe-
deralistický útvar s ústavou, vo-
lenou vládou a podobně, nebo 
jako volné sdružení národních 
států s vzájemně propojeným 
hospodářstvím. Obyvatelé Vy-
sočiny jsou ale od prvního květ-
na euroobčany. „Poznáme to ur-
čitě v okamžiku, kdy se budeme 
chystat na dovolenou. Procedu-
ry na našich hranicích se souse-
dy z řad ostatních členských zemí 
Evropské unie budou podstatně 
jednodušší. Celní kontrola prak-
ticky odpadá a z pasových for-
malit zůstane jen kontrola dokla-
dů,“ vysvětluje první setkání lidí 
z našeho kraje s novými podmín-
kami hejtman Vysočiny František 
Dohnal (nez. KDU-ČSL) a dodá-

vá: „Příslušnost k evropské ko-
munitě znamená výhodu při ces-
tování, při změně zaměstnání 
a studiu. Nemyslím přitom jen 
trvalou práci v zahraničí, ale na-
příklad krátkodobé brigády, stá-
že a kurzy.“

Členství v Evropské unii zna-
mená pro Vysočinu také příjem 
peněz z takzvaných strukturál-
ních fondů. To je pomoc regio-
nům, které mají menší ekonomic-
ký výkon než je evropský průměr. 
Ačkoli kraj Vysočina patří mezi 
regiony z nových členských ze-
mí ke špičce, do průměru zemí 
EU má ještě co dohánět. Pokud 
se tedy na Vysočině najdou zá-
měry podniků, obcí, nevládních 
organizací, ale třeba i jednotliv-
ců, které hospodářský růst kra-
je podpoří, mohou s evropským 
příspěvkem počítat. Kraj už po-
dobné záměry sbírá a snaží se bu-
doucím žadatelům pomoci s po-
třebnou administrativou. „Evropa 
peníze přidává k penězům žada-
tele. Pokud bych měl použít křes-
ťanský příměr – pomož si sám 
a bude ti pomoženo,“ uzavřel 
František Dohnal.

Vysočina/Praha • Právě 
v těchto dnech vrcholí mezi 
kraji a Prahou bitva o to, ko-
lik budou mít regiony v příš-
tím roce peněz na nemoc-
nice, školy a opravy silnic. 
Připravuje se novela zákona 
o rozpočtovém určení daní.

Kraje sice spravují některé 
školy a nemocnice a odpovídají 
za stav silnic, peníze na ně ale do-
stanou přidělené z Prahy. Novela 
zákona by takový nelogický stav 
měla napravit. Zatímco ještě letos 

dostaly kraje podíl z takzvaných 
sdílených daní (daň z příjmu fy-
zických a právnických osob 
a DPH) ve výši 3,1 procenta, už 
příští rok by to mohlo být 16 pro-
cent. O tom, kolik peněz které 
zařízení dostane, by tedy mohly 
rozhodovat kraje samy. V praxi to 
znamená, že by podle svého uvá-
žení dělily zhruba 60 miliard ko-
run, z této částky připadá na Vy-
sočinu asi sedm procent.

Vyjednávání má ale něko-
lik háčků. Zatímco například na 
opravy nemocnic a jejich vyba-

vení chce vláda krajům přidat 
jednu miliardu korun, letos za to-
též utratí o 800 milionů více. Po-
dobné je to s opravami silnic. Le-
tos jde z Prahy na krajské silnice 
2,9 miliardy korun, pro příští rok 
chce dát vláda do daňových pří-
jmů krajů miliardy dvě. To se 
krajům samozřejmě nelíbí. 

Sporným bodem je také finan-
cování soukromých a církevních 
škol. Ty dostávají příspěvek od 
státu, který by měl podle praž-
ského návrhu jít příští rok prá-
vě z krajských peněz. „My si ale 

myslíme, a stejně tak i soukro-
mé a církevní školy, že bychom 
je neměli financovat. Nejsme je-
jich majitelé, nemůžeme je řídit, 
a tak není důvod, proč bychom 
jim měli dávat peníze,“ vysvět-
luje problém náměstek hejtmana 
Miloš Vystrčil (ODS).

Novela zákona o rozpočtovém 
určení daní má platit od ledna 
příštího roku. Parlament by ji měl 
tedy schválit do letošního červ-
na, a tak mají kraje posledních 
pár dní, aby peníze pro svůj roz-
voj uhájily.

Vysočina je příjemcem evropské pomoci ■ Lidem se usnadní přístup k informacím a zjednoduší celní úkony

NAVŠTÍVÍ NÁS PREZIDENT
Prezident České republiky Václav 
Klaus a jeho žena Livie budou tři 
dny, a to od pondělí 10. května do 
středy 12. května, hosty hejtmana 
Vysočiny Františka Dohnala (nez. 
KDU-ČSL). Program návštěvy bu-
de na www.kr-vysocina.cz.

Evropská vlajka nad sídlem Vysočiny – jednoho z regionů nové členské země Evrop-
ské unie. Foto: Luboš Pavlíček

Aktuality
Nemocnice mohou 
splatit největší dluhy.

čtěte na straně 2

Společnost
Podjavořičan slavil 
15. narozeniny.

čtěte na straně 6

Kultura
Den přírody v Po-
čátkách.

čtěte na straně 7

Sport
Jihlavský fotbalový 
zázrak!

čtěte na straně 8

Aktuálně s radním Vysočina: Dobrý den, sousedé
Jihlava • Obří konvička na čaj, 
největší molitanová stavebni-
ce s kostičkou o hraně přes čtvrt 
metru, dvoumetrový zubní kar-
táček a soutěž o nejlepšího eu-
roúředníka a nejošklivější euro-
čarodějnici. Tak budou vypadat 
oslavy vstupu do Evropské unie 
na Vysočině.

Posledního dubna se otevřou 
dveře krajského úřadu a na ná-
dvoří jsou připraveny popisova-
né atrakce. Návštěvníci se mohou 
zapojit do Bruselského úřednic-
kého víceboje a sami si vyzkou-
šet, zda by mohli být dobrými 
euroúředníky. Musí zvládnout 
rychle razítkovat, dávat nohu 

přes nohu a otáčet se závratnou 
rychlostí na židli. Jíst se budou 
speciální eurodobroty z obřího 
tácu, k ochutnání budou modro-

žluté nápoje a k odpočinku při-
pravena obří stolička. Odpoled-
ne na jihlavském náměstí začíná 
vážnou hudbou a projevy hejtma-
na Františka Dohnala (nez. KDU-
-ČSL) a primátora Jihlavy Vrati-
slava Výborného (ODS). Večer 
vystoupí Petra Černocká se zá-

bavným programem hlavně pro 
dětské návštěvníky. Všichni, kteří 
přijdou převlečeni za čarodějnici, 
mají šanci vyhrát mobilní telefon 
v zábavné soutěži.

V sobotu otevře dveře jihlav-
ský magistrát a program na ná-
městí pokračuje dopolední sérií 
kulturních vystoupení. K vidě-
ní budou mažoretky z Klubu ta-
nečních sportů Jihlava, sportov-
ní gymnastika, latinskoamerické 
tance, akrobatický rokenrol a ae-
robik. Kromě dalších vystoupí 
i folklórní soubory Vysočan, Je-
řabinka, Šípek, Pramínek a Dře-
váček. Veterán klub Úsobí také 
předvede své historické vozy.

Nejošklivější čarodějnice, 
vyhraje mobilní telefon.

Česko/Rakousko • Kraje Vyso-
čina, Jihočeský a země Dolní Ra-
kousko se dohodly na obnově že-
lezničního hraničního přechodu 
Slavonice – Fratres. 

Dolnorakouský zemský hejtman 
Erwin Pröll v této souvislosti pode-
psal 19. dubna se svými protějšky 
Janem Zahradníkem a Františkem 

Dohnalem (nez. KDU-ČSL) ve 
Waidhofenu an der Thaya společ-
nou deklaraci regionů. „Vysočina 
nesouvisí s dolnorakouskými hra-
nicemi, přesto je tato aktivita pro 
nás významná. Jihozápadní část 
našeho kraje je ovlivňována hos-
podářským děním v okolí společ-
né hranice a má spousty příležitostí 

pro turistický ruch i pro vzájem-
ný hospodářský kontakt s územím 
Waldviertel. Proto se kraj Vysoči-
na aktivně podílel na přípravách 
vedoucích k otevření železničního 
přechodu,“ řekl hejtman Dohnal.

Provoz na obnoveném úseku me-
zi Rakouskem a Českem by měl být 
zahájen nejpozději v roce 2007.

Železniční přechod bude obnoven

Tak jsme tedy v Evropě! Ze všech stran se na nás valí v po-
sledních týdnech řada informací, co to pro nás bude znamenat, 
a řadový občan se v tom dost obtížně orientuje. Z mého pohle-
du, tedy z pohledu radní kraje, která rezortně odpovídá za re-
gionální rozvoj, se nám naskýtá velká příležitost získat do na-
šeho regionu řádově stamiliony až miliardy korun na rozvojové 
projekty pomocí sektorových a regionálních programů, které by 
měly sloužit občanům našeho kraje.

Nechceme nechat náhodě, jestli nějaké projekty budou, ale 
už více než rok pracujeme na systematické přípravě jak pra-
covníků krajského úřadu, tak dalších spolupracovníků z úze-
mí regionu. Oslovujeme všechny potencionální žadatele – ob-
ce, neziskové organizace, podniky, podnikatele i zemědělce, 
a snažíme se jim dát maximum dostupných informací. V prů-
běhu prvních tří měsíců bylo do krajské databáze vloženo 
prostřednictvím sběračů na 570 projektových záměrů v celko-
vé hodnotě 6,2 miliardy korun.

Ukázalo se například, že nejvíce záměrů je do Společného re-
gionálního operačního programu, celkem za 2,8 miliardy korun 
(což téměř trojnásobně přesahuje finanční příděl pro náš kraj) 
a naopak nejméně do oblasti zemědělství – pouze 5 % z celko-
vého objemu. Absolutně největší počet připravovaných projek-
tů zatím tvoří záměry do oblasti podporující infrastrukturu pro 
rozvoj cestovního ruchu. Projevily se 
také velké regionální rozdíly – z ně-
kterých oblastí našeho kraje byly 
předloženy desítky záměrů, někde 
naopak téměř žádné. Na tyto ob-
lasti se chceme nyní cíleně zaměřit, 
aby při čerpání nevznikaly dispro-
porce v rámci území našeho kraje.

Ukázalo se také, že dob-
rým tréninkem pro před-
kládání projektů je již třetí 
rok fungující Fond Vysoči-
ny. V příštích dnech a týd-
nech nás čeká vyhlášení 
prvních výzev na před-
kládání projektů. To už 
bude ostrá zkouška na-
ší připravenosti, 
a proto – Vyso-
čino, vyhrňme 
si rukávy!

 
Marie Černá

náměstkyně 
hejtmana
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Obec dostane z kraje peníze 
na nápravu škod po povodni
Unčín • Obec Unčín získá od 
kraje příspěvek 350.000 korun 
na odstranění škod po letošním 
jarním tání. Kry tehdy ucpaly 
koryto Svratky a velká voda po-
ničila budovy i silnice. „Škody 
obec odhadla na půl milionu ko-
run a není schopná řešit to penězi 
ze svého rozpočtu,“ řekl předse-
da bezpečnostní komise krajské 
rady Pavel Maslák (nezávislý).

Povodeň do Unčína letos při-
šla už dvakrát. V lednu rozvod-
něná řeka zaplavila část obce 
a v únoru dokonce hasiči eva-

kuovali dva lidi. Voda v někte-
rých částech obce vystoupila 
do výše zhruba 70 centimetrů. 
Poprvé měla úroveň osmdesá-
tileté a podruhé stoleté vody.

Příčinou opakovaných záplav 
v obci je mostní pilíř, kvůli kte-
rému je v korytě umělá zatáčka. 
Ta tekoucí vodu zpomalí a kry 
se v kritickém místě postupně 
nakupí. Kraj spolu s Povodím 
Moravy hledá způsob, jak zá-
plavám v Unčíně čelit. Jednou 
z možných variant je i protipo-
vodňový val. 

Wasserbauer: Žijeme ve zdravém prostředí
Zdravotní ústav 
v Jihlavě vydal 
analýzu zdra-
votního stavu 
obyvatel Vy-
sočiny. Ana-
lýzu vydal jako 

brožuru v nákladu zhruba 
2000 kusů. Nyní je distribu-
ována všem obcím a měs-
tům. K dispozici by tak měla 
být na městských a obecních 
úřadech, ve školách a zdra-
votnických zařízeních. Pokud 
by někdo z občanů nebo in-
stitucí o ni měl zájem, může 
se obrátit na zdravotní ústav 
v Jihlavě a publikace mu bu-
dou poskytnuty zdarma. 

Ze zprávy vyplývá, že žijeme 
v mimořádně zdravém prostře-
dí. Zpráva ale poukazuje ta-
ké na ty horší stránky. Mluvi-

li jsme o ní s ředitelem ústavu 
Stanislavem Wasserbauerem. 
První otázka zněla, jaké jsou 
hlavní závěry takové zprávy.

„Jedná se o analýzu nejdůleži-
tějších ukazatelů zdravotního sta-
vu obyvatelstva kraje Vysočina. 
Dá se říct, že v těch nejdůležitěj-
ších ukazatelích dopadla pro náš 
kraj velice dobře. Mezi tyto ukaza-
tele patří především střední délka 
života (pravděpodobnost, kolika 
let se dožijí lidé, kteří se právě teď 
rodí) a úmrtnost. Ta je lepší než 
celorepublikový průměr. Zname-
ná to, že nejenom oproti celkové-
mu celorepublikovému průměru, 
ale i oproti ostatním krajům v re-
publice jsme na tom o mnoho líp. 
Například, co se týká právě střední 
délky života, se v našem kraji do-
žívají ženy a muži zhruba o třičtvr-
tě roku více, než se dožívá průměr-
ný občan České republiky.“

Jsou ještě nějaká další po-
dobně výrazná čísla?

„Myslím si, že jsou to čísla jak 
pozitivní, tak i negativní. K těm 
pozitivním patří 
zcela určitě vý-
skyt zhoubných 
nádorů. Ve vět-
šině krajů v po-
sledních pěti až 
sedmi letech na-
dále vzrůstá vý-
skyt zhoubných 
nádorů. V na-
šem kraji zazna-
menáváme spíš stagnaci.“

Popisuje analýza příčinu to-
hoto stavu?

„Ne, cílem této analýzy by-
lo stanovit, jak na tom se zdra-
vím v našem kraji jsme. Na to teď 
musí navazovat druhá etapa, kdy 
se pokusíme pojmenovat příčiny. 
Ve třetí , závěrečné etapě, budeme 

hledat nejvhodnější strategii zdra-
votní politiky kraje Vysočina.“ 

Jsou ve zprávě také nějaká 
negativa?

„Bohužel 
ano, asi to tak 
musí být. Po-
měrně nás pře-
k v a p i l o ,  ž e 
patříme k nej-
horším krajům, 
co se týče novo-
rozenecké a ko-
jenecké úmrt-
nosti. Přestože 

i v našem kraji tato úmrtnost kle-
sá, ve srovnání s ostatními kraji 
za průměrem zaostáváme. Druhé 
velké mínus je výskyt zhoubných 
nádorů konečníku a tlustého stře-
va, zejména u mužů. 

Specifikum české i celoevrop-
ské je, že naše populace výraz-
ně stárne. To možná není pří-

mým ukazatelem našeho zdraví, 
ale bude to mít přímý dopad na 
zdravotní politiku našeho kra-
je. Měli bychom se připravit na 
to, že v nejbližších zhruba 15 le-
tech nás zdravotní péče bude stát 
více peněz. O to důležitější bude, 
abychom co nejdříve nastartova-
li velice efektivní prevenci, která 
by některým onemocněním před-
cházela. Domnívám se, že kraj 
Vysočina by měl v nejbližší do-
bě vypsat nějaký grant na pro-
jekty, které by se zabývaly prá-
vě primární prevencí a podporou 
zdraví.“ 

Může zdravotní ústav právě 
při té prevenci pomoci?

„Určitě. Jednou z naších par-
ket je, kromě analýzy a sledování 
zdravotního stavu obyvatel, ob-
last primární prevence a podpo-
ry zdraví. Ve zdravotním ústavu 
existuje několik poraden. Porad-

na zdravé výživy, zdravého život-
ního stylu, poradna AIDS nebo 
zdravotní výchovy. Myslím si, že 
tato práce je velice důležitá.“

V čem ještě může být zdra-
votní ústav nápomocen?

„V široké škále činností, které se 
týkají laboratorních služeb. Jsme 
schopni vyšetřovat a měřit nej-
různější složky a faktory životní-
ho a pracovního prostředí, a pokud 
bych to měl nasměrovat přímo ob-
čanovi, tak je to například vyšet-
řování kvality pitné vody, měření 
hlučnosti, prašnosti, šetření kvali-
ty potravin. Kromě toho například 
zajišťujeme očkování osob odjíž-
dějících do ciziny, očkování pro-
ti chřipce nebo proti klíšťovému 
zánětu mozku. Dále poskytujeme 
nejrůznější konzultace, například 
projektových záměrů, dokumenta-
cí a podobně, a poskytujeme zdra-
votní preventivní péči.“

V nejbližších zhruba patnácti 
letech nás zdravotní péče 
bude stát více peněz. O to 
důležitější bude, abychom 

co nejdříve nastartovali 
efektivní prevenci, která by 
onemocněním předcházela.

Vysočina • Na splacení dlou-
hodobých dluhů půjčí kraj 
pěti nemocnicím bezúročně 
50 milionů korun. Rozhodla 
o tom rada a její postoj schvá-
lilo i zastupitelstvo. Závazky 
k dodavatelům činí u nemoc-
nic, které kraj převzal zadlu-
žené od státu, více než 340 
milionů korun, z toho tři zaří-
zení déle než půl roku dluží 
přes 114 milionů korun.

Kraj nemocnicícm peníze po-
skytne v podobě bezúročné půjč-
ky se splatností do jednoho ro-
ku. Poslední měsíční splátku by 
měly nemocnice 
uhradit do května 
příštího roku.

Nejvíce peněz, 
20 milionů korun, 
kraj půjčí jihlavské 
nemocnici, která 
dluží dodavatelům 
přes 166 milio-
nů, z toho nad 180 
dnů více než 84 milionů, a více jak 
rok přes 21 milionů korun.

Kraj poskytne havlíčkobrodské 
nemocnici 15 milionů. Zaříze-
ní celkem dluží 91,5 milionu. Po 
lhůtě splatnosti nad 180 dnů dlu-
ží 14,9 milionu. Stejně tolik, tedy 
15 milionů korun, kraj půjčí tře-
bíčské nemocnici, která koncem 
února dlužila celkem 69 milionů 
korun, z toho půl roku po lhůtě 
splatnosti přes 15 milionů.

Pelhřimovská a novoměstská 
nemocnice půjčku nepotřebují, 
protože dlouhodobě nikomu ne-
dluží. Krátkodobé závazky u nich 
představují osm až devět milio-
nů korun.

Dlouhodobé dluhy, které vznik-
ly v době, kdy nemocnice řídil 
stát, jsou pro tato zařízení zřejmě 
největším hospodářským problé-
mem. Nemocnice čelí soudním 
žalobám a nemohou dojednávat 
výhodnější ceny zboží. 

Stát přitom nevyrovnal zdale-
ka všechny závazky, které za je-
ho hospodaření v nemocnicích 
vznikly. Na oddlužení nemocnic 

kraji Vysočina lo-
ni přidělil nece-
lých 182 milionů 
korun, nemocnice 
mu předal přitom 
s dluhem téměř 
382 milionů.

Jihlavská ne-
mocnice tak ve 
dvou etapách na 

zaplacení závazků dostala 52,7 mi-
lionu, havlíčkobrodská 42,8 milio-
nu a třebíčská 35,9 milionu korun. 
Kraj loni dotaci přidělil i dobře 
hospodařícím nemocnicím v No-
vém Městě na Moravě a v Pelhři-
mově, a to 30 a 20 milionů korun. 

Dalších 100 milionů korun letos 
zdravotnická zařízení dostanou na 
opravy a investice. Z nich je 71 mi-
lionů státní dotace, zbytek z kraj-
ského rozpočtu. Tyto peníze nemo-

hou nemocnice použít na splácení 
svých dluhů, ale naopak na svůj 
vlastní rozvoj. Celých 40 milionů 
už získala třebíčská nemocnice na 
celkovou opravu kuchyně, které 
hrozilo uzavření od hygieniků.

Na začátku března se pak kraj 
s řediteli nemocnic dohodnul na 
rozdělení zbývajících 60 milio-
nů korun. Bezmála 20 milionů by 
měla dostat havlíčkobrodská ne-

mocnice na pořízení přístroje pro 
onkologii a opravu angiografic-
kého přístroje. Novoměstská do-
stane 16 milionů na nutnou mo-
dernizaci systému rozvozu stravy. 
Pelhřimovská použije přes osm 
milionů na rentgen a jihlavská ne-
mocnice získá přes 14 milionů ko-
run na splácení nového lineárního 
urychlovače a na opravy a splátky 
investic z minulých let.

Stát vyrovnal necelou polovinu závazků, které v nemocnicích vznikly za jeho hospodaření

Nemocnice splatí část dluhů

Rozhovor měsíce

Region pohledem statistiků
Římských katolíků je 
v kraji nejvíc 
Údaje o religiozitě obyvatel se 
dozvídáme pouze ze sčítání li-
du domů a bytů, které provádí 
Český statistický úřad jednou 
za deset let (po druhé světo-
vé válce za vlády KSČ se vy-
znání obyvatel nezjišťovalo, 
čili poprvé byli obyvatelé na 
víru tázáni až v roce 1991). 
Jde o podíl obyvatelstva, kte-
ré se přihlásí k nějaké víře, na 
obyvatelstvu celkem. V kraji 
Vysočina se nejvíce lidí hlá-
sí k Římskokatolické církvi 
(90 %). Následují Českobra-
trská církev evangelická, Cír-
kev československá husitská 
a s odstupem další. Ostatní 
zjišťované obyvatelstvo je buď 
bez vyznání, anebo nebylo vy-
znání zjištěno.

www.kr–vysocina.cz

Mohelno získá příspěvek 
na výbuchem zničenou cestu
Mohelno • Po roce od výbuchu 
lihovaru v Mohelně obec ještě 
stále opravuje škody. Kraj při-
spěl 50.000 korunami na opra-
vu silnice. Výbuch totiž nejen 
zcela zdemoloval samotný li-
hovar, ale poškodil také okolní 

rodinné domy a přilehlou silni-
ci. Obec musela zajistit rych-
lý odvoz sutin, statický posu-
dek a další práce. Kvůli opravě 
silnice požádala o pomoc kraj, 
a zastupitelstvo pak Mohelnu 
peníze přidělilo. 

Dobré hospodaření nemocnic je základem pro dobrou péči o pacienty. 
Foto: Luboš Pavlíček

Z krajského zastupitelstva

Vodovod má používat víc lidí
Vysočina • Čistší vodu k pití 
a méně splašků do potoků a řek 
mohou brzy zaznamenat obyva-
telé menších obcí na Vysočině. 
Pomůže tomu nový čtyřmilio-
nový grantový program, který 
kraj vyhlásil pro obce, svazky 
obcí a vodárenské společnosti, 
které obcím patří. 

Program jim má pomoci za-
platit projekty, které se budou 
ucházet o evropské peníze. Kraj 
takovými peněžními pobídkami 
chce zvýšit počet obyvatel napo-
jených na veřejný vodovod. Ten 
totiž zaručuje větší a stabilněj-
ší kvalitu pitné vody. Zároveň 
chce zvýšit také počty domác-
ností napojených na kanaliza-
ci. Grant má pomoci také 43 ob-

cím Vysočiny, které během šesti 
let podle evropských norem mu-
sí zajistit lepší odkanalizová-
ní a čištění odpadních vod. Ná-
klady s tím spojené se přitom 
odhadují téměř na čtyři miliar-
dy korun.

Takový grantový program 
kraj vyhlašuje potřetí. V roce 
2002 mezi 18 úspěšných žada-
telů rozdělil dva miliony. Lo-
ni získalo dotaci v celkové výši 
tři miliony dvojnásobné množ-
ství uchazečů. Peníze se ale ne-
dostaly na více než 30 žádostí. 
Proto kraj letos částku zvýšil. 
Maximální výše podpory u jed-
noho projektu bude 400.000 ko-
run, žadatel se na nákladech mu-
sí podílet alespoň 60 procenty. 

Sociální ústavy 
mají nové šéfy
Vysočina • Sedm nových ředi-
telů z 23 mají sociální ústavy 
na Vysočině. Kraj, který domo-
vy důchodců a ústavy sociální 
péče zřizuje, vyhlásil na všech-
na ředitelská místa v těchto orga-
nizacích výběrová řízení. Zastu-
pitelstvo následně sedm ředitelů 
vyměnilo, ostatní potvrdilo ve 
funkci. 
„I ti ředitelé, kteří zůstali, byli 
donuceni zamyslet se nad svo-
jí prací, obhájit ji a vytvořit si 
další vizi do budoucna. Výběro-
vá řízení tedy účel stoprocent-
ně splnila,“ říká radní pro zdra-
votnictví, kulturu a sociální věci 
Martina Matějková (ODS) a do-
dává: „Úkolem ředitelů sociál-
ních ústavů je přebudování těch-
to zařízení tak, aby splňovala 
standardy kvality. Naším společ-
ným úkolem je pak naučit se zís-
kávat peníze z evropského soci-
álního fondu.“

Stát dal loni kraji Vyso-
čina na oddlužení nemoc-
nic necelých 182 milionů 
korun. Nemocnice ale při-
tom kraji předal s dluhem 

téměř 382 milionů. 
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Podíl věřícího obyvatelstva v krajích ČR k 1. 3. 2001 (v %)

Podíl věřícího obyvatelstva v obvodech obcí s rozšířenou
působností kraje Vysočina k 1. 3. 2001 (v %)

Zdroj dat: Odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování Krajský úřad kraje Vysočina
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Vysočina • Potíže s varoázou 
včelstev může včelařům po-
moci vyřešit dotace od kraje. 
Včelaři získají peníze na kom-
presor a zařízení, které do úlu 
dostane postřik proti rozto-
či, který nebezpečnou nemoc 
přenáší. Přípravek včelaři do 
úlu dostávají dvěma způsoby. 
Buď jej nechají volně odpařo-
vat, anebo lék rozpráší stlače-
ným vzduchem. Účinnost dru-
hého způsobu je více než 90 
procent, a tak jej včelaři samo-
zřejmě využívají raději.

Zařízení tvoří aplikátor a kom-
presor, nebo tlaková láhev. Při-
jde ale bezmála na 30.000 ko-
run. Právě takovou částku mo-

hou nyní včelaři dostat od kraje 
jako přímou dotaci na jednu sou-
pravu. Každá základní organiza-
ce Českého svazu včelařů může 
požádat o peníze na jednu sou-
pravu na každých 300 včelstev, 
maximálně ale na tři soupra-
vy. „Ekonomický význam včel 
spočívá zejména v tom, že jsou 
hlavním opylovatelem, a pro-
to je důležité, aby se včelstev 
v kraji zachovalo co nejvíc,“ ob-
hajuje peníze pro včelaře radní 
pro životní prostředí Ivo Rohov-
ský (ODS). Včelám na Vysočině 
zasadila ránu zejména minulá zi-
ma, kdy zde uhynulo 32 procent 
včelstev, to je o devět procent ví-
ce než je republikový průměr.

Pozovice • Velký požár bý-
valého vepřína v zeměděl-
ském družstvu v Pozovicích 
na Havlíčkobrodsku likvido-
vali hasiči na začátku dubna. 
Šlo o první letošní cvičení 
integrovaného záchranného 
systému Vysočiny.

Požár a jeho následky likvido-
vali profesionální i dobrovolní 
hasiči, na místě byla i policie, zá-
chranná lékařská 
služba a psovo-
di. Hasiči zkou-
šeli protipožární 
obleky a výkon 
svých stříkaček. 

„ J e d n a l o  s e 
o letošní první 
cvičení složek In-
tegrovaného záchranného systé-
mu v kraji Vysočina, podobných 
cvičení čeká kraj letos ještě něko-
lik,“ uvedl předseda bezpečnost-
ní komise rady kraje Vysočina 
Pavel Maslák (nezávislý). Zá-
chranný systém bude na Třebíč-
sku reagovat na simulovaný únik 
radioaktivity z jaderné elektrár-
ny v Dukovanech, na Jihlavsku 
na vážnou a rozsáhlou dopravní 
nehodu v nově otevřeném tune-

lu na obchvatu krajského města. 
Na Pelhřimovsku záchranáři spo-
lu s armádou procvičí záchranu 
osob ve vodě a na Žďársku prá-
ce při výbuchu plynu v rodinném 
domě. Takový plán cvičení inte-
grovaného záchranného systému 
alespoň schválila bezpečnostní 
rada kraje v únoru.

Hasiči na Vysočině loni uchrá-
nili majetek za více než miliar-
du korun, evakuovali a zachráni-

li přes 1300 lidí. 
Počet požárů se 
loni kvůli dlouhé-
mu suchu oproti 
roku 2002 zdvoj-
násobil. Hasiči 
likvidovali 1078 
požárů a oheň po-
hltil majetek za 

více než 95 milionů korun. Pla-
meny zmařily deset lidských ži-
votů, zraněno bylo 44 lidí a 22 
hasičů. Jednotky loni zasahova-
ly u 6127 mimořádných událostí, 
zachraňovaly lidi i majetek při zá-
plavách, dopravních nehodách na 
silnicích, dálnici i železnici. Na 
Vysočině je 21 jednotek profesio-
nálních hasičů kraje, tři podniko-
vé a 892 jednotek dobrovolných 
hasičů v obcích. 

Cvičení záchranného systému Vysočiny budou letos ještě pokračovat u dukovanské elektrárny a v jihlavském tunelu na obchvatu města

Hasiči úspěšně zlikvidovali požár vepřína

Představujeme kraj a krajský úřad

Jak to vidím já
Názor zastu-
pitele Vladi-
míra Novot-
ného (ČSSD) 
na situaci ve 
zdravotnic-
tví

Za minulých 12 let se pra-
vice ani levice nedokázaly 
shodnout na řešení koncep-
ce zdravotnictví. Nemož-
nost dohody parlamentních 
stran a jejich poslanců pro-
vází fungování zdravotnictví 
celá léta. Ke stabilizaci zdra-
votnictví rozhodně nepomů-
že zavedení osobních účtů. 
To je běh na dlouhou trať 
s nejistým výsledkem. Sle-
pá cesta a experiment typu 
kuponové privatizace. Vždyť 
80 % nákladů zdravotní pé-
če čerpá 20 % občanů. Fi-
nanční spoluúčast pacientů? 
Také ne. To je pouze jedna 
z metod, jak pacienta vtáh-
nout do rozhodování. Ne-
lze od ní očekávat stabiliza-
ci zdravotnictví.

Kraj Vysočina jako no-
v ý  z ř i z o va t e l  p ř ev z a l 
k 1. 1. 2003 nemocnice jed-
notlivých okresů. Nemoc-
nice zadlužené a málo kon-
trolované. Může tedy sám 
ke stabilizaci přispět. Jas-
nými a kontrolovatelnými 
pravidly pro investiční po-
bídky a podpory (ne na zá-
kladě přání ředitelů), zajiš-
těním jednotného hodnocení 
hospodaření a prohloubením 
transparentnosti hospodaře-
ní zdravotnických subjektů, 
provedením lůžkového, pro-
vozního a personálního au-
ditu nemocnic kraje, mini-
malizováním prostředí šedé 
ekonomiky (výběrová říze-
ní), dlouhodobou a krátko-
dobou koncepcí rozvoje kra-
je. Co musíme především 
zlepšit, jsou dialog a komu-
nikace. Kraje se státem, kra-
je s řediteli a zaměstnanci 
a především ředitelů se zdra-
votníky. Je to mnoho práce 
s nejistým výsledkem. Bez 
podpory většiny těchto li-
dí se neobejdeme. Pláčem 
a neustálým hledáním viní-
ků zdravotnictví v kraji ne-
pomůžeme.

Hasiči v Pozovicích sami zapálili bývalý vepřín. Právě v těchto dnech je ale zaměstnávají 
požáry při vypalování trávy a lesních pracích. Foto: Luboš Pavlíček

Změna hranic
Vysočina/Praha • Kraj Vy-
sočina zřejmě přijde o ví-
ce než sedm tisíc obyvatel 
a bezmála 130 čtverečních 
kilometrů svého území. Par-
lamentní výbor pro veřejnou 
správu doporučil schválit 
vládní návrh zákona o změně 
hranic krajů, který pro Vyso-
činu znamená ztrátu 25 obcí. 
Zároveň řekl, že další změ-
ny nebudou možné. Zastupi-
telstva obcí, o které nyní jde, 
se kdysi usnesla, že chtějí pa-
třit do Jihomoravského kraje. 
Obec Vratěnín naopak vyjá-
dřila přání přejít z Jižní Mo-
ravy k Vysočině. Vláda ale 
nedoporučila Vratěnínu vy-
hovět, protože nemá s Vyso-

činou společnou hranici.

Vysočina • Většina krajských škol, sociálních 
ústavů, nemocnic a muzeí by letos měla hospo-
dařit s vyrovnaným rozpočtem. Tedy nedělat dlu-
hy. Jejich finanční plány na letošek schválila kraj-
ská rada.

Problémy může mít pouze nemocnice v Havlíč-
kově Brodě. „Ta má plán sice postavený jako vy-
rovnaný, ale na první pohled je vidět, že zejmé-
na v oblasti příjmů bude obtížně naplnitelný. Jestli 
tam zkrátka nejsou plánované příjmy, které nako-
nec nebudou pravda. Krajská rada ale schválila pro 
nemocnice půjčky, a tak se s její pomocí vyrovna-
né hospodaření třeba zvládnou i v Havlíčkově Bro-
dě,“ říká náměstek hejtmana pro ekonomiku Miloš 
Vystrčil (ODS). 

Komplikace čekají také záchranné služby v Jih-
lavě a Novém Městě na Moravě. Těm donedávna 
VZP platila za jejich práci paušálně, nově jim pro-

plácí každý jednotlivý výkon. Tedy méně. Jihlav-
ští záchranáři navíc zasahují i jinde než na Jihlav-
sku, a to jejich činnost také prodražuje. „Zkusíme 
spočítat o kolik, a pak najít nějaké řešení,“ dodá-
vá Vystrčil. 

Problematické jsou i školní statky. Jejich posta-
vení na trhu je nevýhodné, protože spadají pod mi-
nisterstvo školství a nemají tak nárok na zeměděl-
ské dotace. Nemají už navíc monopol na učňovské 
a studentské praxe a jejich hospodaření je povětši-
nou také ztrátové. „Zde se zřejmě pokusíme najít ji-
ného správce než je kraj, aby tam hospodařil zis-
kově,“ vysvětluje Miloš Vystrčil. Podobně se kraj 
zřejmě zachová k Dětské odborné léčebně v Po-
čátkách. „Ta nemá regionální působnost, neslouží 
občanům Vysočiny, navíc je dlouhodobě ve ztrátě, 
a proto ji také pravděpodobně nabídneme jinému 
správci,“ řekl Miloš Vystrčil.

Kraj žádá přísně vyrovnané rozpočty

V roce 2002 bylo na Vysočině 43.621 včelstev, loni v květnu už 
jen 30 tisíc. Foto: Luboš Pavlíček

www.kr–vysocina.cz

Vysočina • Zlepšení dostupnosti 
průmyslových zón na Třebíčsku 
a Bystřicku bude znamenat plá-
novaná severojižní silnice na Vy-
sočině. Ta má být součástí připra-
vovaného územního plánu. 

Kraj už zadal zpracování tech-
nické studie, která má obsahovat 
nejen přesnou trasu nové silni-
ce, ale také podmínky její stav-
by. Silnice bude zčásti postavená 
na zelené louce, zčásti bude na-
vazovat na spojnici mezi Třebíčí 
a Velkým Meziříčím. Tu už kraj 
opravuje a buduje na ní obchva-
ty obcí. Do roku 2006 budou ty-

to práce stát více než půl miliardy 
korun. Nová severojižní spojnice 
přijde odhadem na stovky milio-
nů. Kraj proto požádá o příspě-
vek ze evropských strukturál-
ních fondů. 

Stavbou spojnice se bude za-
bývat až nové krajské zastupitel-
stvo po letošních volbách. Jestli-
že ji uzná za svoji prioritu, měla 
by být stavba projekčně a územ-
ně připravená do roku 2006. Sa-
motné práce by začaly o rok poz-
ději. 

Náměstek hejtmana pro dopra-
vu Petr Pospíchal (ČSSD) říká, 

že dopravní spojení na Vysočině 
od západu k východu je v kraji 
dostatečné. „V severojižním smě-
ru však vede jediná souvislá trasa 
z Prahy přes Jihlavu do Znojma,“ 
vysvětluje Pospíchal.

Nová silnice propojí s dálni-
cí D1 Třebíčsko, Novoměstsko 
a Bystřicko. Zatímco na Třebíč-
sku je její trasa jasná, o umístění 
na severu kraje se dosud diskutuje. 
Bystřicko si od nové cesty slibuje 
příliv investorů do nevyužité prů-
myslové zóny, Novoměstsko zase 
rozvoj turistiky. Ve hře je i varianta 
vedení silnice mezi oběma městy. 

Nová silnice propojí sever s jihem regionu
Včelám pomáhá kompresor

Obce, které chtějí k Brnu
Správní obvod Velká Bíteš:

Borovník, Dolní Loučky, Horní Loučky, Kaly, 
Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuři-
mské Jestřabí, Lubné, Níhov, Rojetín, Řiko-
nín, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tiš-
nova, Vratislávka, Žďárec

Správní obvod Bystřice nad Pernštejnem:

Borač, Černvír, Doubravník, Drahonín, Ne-
dvědice, Olší, Pernštejnské Jestřabí

Správní obvod Náměšť nad Oslavou:

Senorady

Velké sucho bylo loni pří-
činou dvojnásobného po-

čtu požárů než v roce 
2002. Hasiči zachránili 

miliardové hodnoty.



www.kr–vysocina.cz

Třebíč • Památkově chráněný 
dům a hřbitov v židovské čtvrti 
v Třebíči letos získají dotaci na 
opravy od kraje i města. Tře-
bíčská radnice se tak připojila 
ke grantovému programu kra-
je vyhlášenému k zachování 
a obnově kulturních památek 
v soukromém vlastnictví. 

Původně renesančně–barok-
ní dům v Blahoslavově ulici je 
hodnotnou součástí bývalé ži-
dovské čtvrti. Jeho špatný stav 
ale vyžaduje celkovou opravu, 
při které chce letos soukromý 
vlastník prostavět 640.000 ko-
run. Získal grant kraje ve výši 
300.000 a příspěvek od města 
dalších 130.000 korun.

Židovský hřbitov je sou-
částí židovské čtvrti zapsa-
né na seznam světového kul-
turního a přírodního dědictví 
UNESCO. Svou rozlohou 
bezmála 12.000 čtverečních 
metrů se řadí mezi největší 
v Česku. Na hřbitově je kolem 
11.000 hrobů a asi 3000 ka-
menných náhrobků. Nejstar-
ší z nich pocházejí ze začátku 
17. století. 

Vlastníkem hřbitova je Ži-
dovská obec Brno. Ta chce le-
tos na opravy a obnovu hrobek 
a pomníků vynaložit celkem 
600.000 korun. Polovinu uhra-
dí kraj, třebíčská radnice věnu-
je 120.000 korun. 

Obce dostaly dotace na místní silnice
Vysočina • Nové chodníky, opra-
vené silnice a budovy, nová ve-
řejná prostranství či obnovenou 
zeleň získá letos 482 malých ob-
cí do 1000 obyvatel. Kraj na ta-
kové akce rozdělil z Programu 
obnovy venkova 57 milionů ko-
run.

Zbylo ještě 12 milionů, o kte-
rých se rozhodne během roku. 
Teď byly na řadě všechny stav-

by, které musí být hotovy během 
sezóny. O dotaci z programu se 
ucházelo bezmála tisíc žadate-
lů, některé obce jich měly podá-
ny více. „Peníze jsme rozdělili 
tak, že podporu v podstatě dosta-
la každá obec, která podala ale-
spoň jednu žádost, a to na svou 
prioritu,“ vysvětluje náměstky-
ně hejtmana pro regionální roz-
voj Marie Černá (SNK). Zvýše-

nou dotaci, až 200 tisíc korun, 
dostanou právě ty obce, které na 
prvním místě zažádaly o obnovu 
místních komunikací a chodníků. 
„Je to už letitá bolest všech obcí, 
zanedbanost v této oblasti je veli-
ká a také odtud přišlo nejvíce žá-
dostí,“ dodala Marie Černá.

O rozdělení dotací z Progra-
mu obnovy venkova kraj letos 
rozhodoval poprvé. V uplynu-

lých dvou letech se na výběru 
žadatelů sice podílel, ale koneč-
né slovo mělo ministerstvo pro 
místní rozvoj. Kraj také vyhlá-
sil doplňkový grantový program 
Rozvoj vesnice, který podpoří 
místní části větších obcí a měst. 
Jim chce přidat hlavně na opra-
vy místních komunikací a údrž-
bu zeleně a veřejných prostran-
ství.

Nezisková organizace

Slunce organizuje mezinárodní projekty pro mládež

Inzerce
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Členové neziskové organizace Slunce – sdruže-
ní na podporu mezinárodního přátelství, převážně 
studenti středních a vysokých škol, pořádají se-
tkání mladých lidí s vrstevníky ze zahraničí, která 
jsou založena na nějaké historické události nebo 
poznávacím tématu, a kulturní výměny s partnery 
po celé Evropě .Když roku 1998 zahajovalo Slun-
ce svoji činnost, tvořené tehdy několika mladými 
dobrovolníky, jednalo se o spolupráci s němec-
kými organizacemi. Dosud se navýšil nejenom 
počet členů, ale navazováním dalších kontaktů 
se zahraničím také oblast působení. Nejčastější-
mi partnery jsou organizace z Německa, Francie 
a Rakouska. Ze starších projektů uveďme třeba 
autorská čtení spisovatelů a koncerty mladých ka-
pel z Německa, návštěva bývalého koncentrační-
ho tábora v Terezíně a Buchenwaldu, workcamp 
v ruské Samaře, právě probíhající Cesta Evro-

pou – cestu do hlavních měst Francie, Němec-
ka a České republiky. Z plánovaných projektů je 
to spolupráce s hornorakouskou organizací – let-
ní reciproční výměna mládeže, kde budou účast-
níci poznávat zemi a život svých sousedů převáž-
ně pomocí sportu. Mimo to působí Slunce jako 
vysílající organizace dobrovolníků na Evropskou 
dobrovolnou službu (EVS). Díky tomuto progra-
mu mohou mladí lidé strávit až rok v některé ze-
mi Evropské unie.

Svojí činností bojuje sdružení proti mylným 
předsudkům o jiných národnostech. Chce mládež 
podnítit k navazování kontaktů, poznávání cizích 
zemí a odlišných kultur a v rámci interkulturního 
učení k získávání nových zkušeností.
Eva Kujínková
+420732442611
kujina-e@seznam.cz

Dům a židovský hřbitov 
v Třebíči čekají opravy

Kraj přispěje 
vsím na bezpečí
Vysočina • Až do konce měsí-
ce května mohou obce Vysoči-
ny získat od kraje mimořádný 
příspěvek na zabezpečení vlast-
ních budov. Obecní úřady, ško-
ly, knihovny a ostatní zařízení se 
totiž často stávají cílem vloupá-
ní. V posledních třech letech se 
už na Vysočině stalo zhruba šest 
desítek takových případů. Kraj 
nabízí na zabezpečení objektů 
obcím dotaci až padesát tisíc ko-
run s tím, že se na takové investi-
ci budou také samy podílet. Do-
taci obce získají buď přímo na 
technické zabezpečení, a nebo na 
projekty, které by ochranu objek-
tů řešily. Kraj na tento účel vyčle-
nil zhruba dva miliony korun.

Co se děje v kraji

Zpravodaj získal ocenění
Vysočina • Zpravodaj krajského úřadu pro starosty obcí získal certi-
fikát profesionální kvality v soutěži Zlatý středník. Do soutěže bylo 
přihlášeno celkem 150 firemních publikací. Soutěž hodnotí a oceňuje 
firemní tištěná periodika a neperiodika určená k reprezentaci společ-
nosti. Tedy například podnikové časopisy, výroční zprávy či nabídko-
vé katalogy. Přihlášené publikace posuzuje porota složená z nezávis-
lých odborníků.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 4. 2004 
vyhlásilo nové grantové programy z Fondu Vysočiny na pod-
poru projektů směřujících do různých oblastí rozvoje kraje 
Vysočina. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových pro-
gramů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci bu-
dou programy realizovány:

■ Webové stránky měst a obcí – II – 500.000 Kč – pro-
gram na podporu rozvoje komunikační infrastruktury 
(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, 
rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 28. 5. 2004

■ Obce na síti – IV – 300.000 Kč – program na pod-
poru rozvoje komunikační infrastruktury (odbor in-
formatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojko-
va.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 21. 5. 2004

■ GIS – III – 1.500.000 Kč – program na podporu ge-
oinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikova-
ného užití geoinformací na Vysočině (odbor informatiky, 
RNDr. Jiří Hiess, tel.: 564 602 160, gis@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 17. 6. 2004

■ Sportoviště 2004 – 3.000.000 Kč – program na pod-
poru výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných 
zařízení na území kraje Vysočina (odbor školství, mlá-
deže a sportu, oddělení mládeže a sportu, Ing. Vilibald 
Prokop, tel.: 564 602 840, prokop.v@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 21. 5. 2004

■ Tábory 2004 – 1.000.000 Kč – program na podporu 
obnovy vybavení letních táborů (odbor školství, mlá-
deže a sportu, oddělení mládeže a sportu, Bc. Jan Burda, 
tel.: 564 602 843, burda.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 21. 5. 2004

■ Cizí jazyky – brána k novému poznání – 1.500.000 Kč 
– program na podporu projektů v oblasti výuky cizích 
jazyků (odbor školství, mládeže a sportu, oddělení kon-
cepce vzdělávání, Alena Lněničková, tel.: 564 602 845, 
lnenickova.a@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 28. 5. 2004

■ Lidské zdroje ve firmách – 600.000 Kč – program na 
podporu projektů v oblasti rozvoje struktur celoživot-
ního vzdělávání (odbor školství, mládeže a sportu, odděle-
ní koncepce vzdělávání, Eva Ampapová, tel.: 564 602 845, 
ampapova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 4. 6. 2004

■ Rozvoj vesnice 2004 – 3.500.000 Kč – program na 
podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních 
částí měst a místních částí obcí Vysočiny (odbor regi-
onálního rozvoje, Mgr. Dušan Vichr, tel.: 564 602 541, 
vichr.d@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 31. 5. 2004 

■ Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2004 – 
1.900.000 Kč – program na podporu projektů v oblasti 
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor ži-
votního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, 
navratilova.e@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 30. 6. 2004 

■ Čistá voda 2004 – 3.800.000 Kč – program na podpo-
ru projektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádě-
ní a čištění odpadních vod (odbor lesního a vodního hospo-
dářství a zemědělství, Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, 
drapela.m@kr-vysocina.cz; Mgr. Jaroslav Mikyna, tel.: 
564 602 267, mikyna.j@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 30. 5. 2004

■ Zemědělské projekty 2004 II. – 2.500.000 Kč – pro-
gram na podporu projektů v oblasti zemědělství (odbor 
lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Jitka Me-
runková, tel.: 564 602 209, merunkova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 20. 5. 2004

■ Prevence kriminality 2004 – 1.200.000 Kč – program 
na podporu specifických programů prevence kriminali-
ty (odbor sekretariátu hejtmana, oddělení pro řešení mimo-
řádných situací, Mgr. Alena Beranová, tel.: 564 602 164, 
beranova.a@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 31. 5. 2004 

■ Vysočina bez bariér – 4.000.000 Kč – program na 
podporu odstraňování bariér z veřejných budov a pro-
stranství, z ubytovacích zařízení, veřejné dopravy a na 
výcvik, který zdravotně znevýhodněným pomůže 
k překonávání bariér, k dosažení soběstačnosti a sebe-
obslužnosti (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddě-
lení sociálních služeb, Alena Řehořová, tel.: 564 602 823, 
rehorova.a@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 31. 5. 2004

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně for-
muláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr–vysocina.cz 
nebo na www.fondvysociny.cz.
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Dobrý den, Evropo!
Oslavy vstupu České republiky do EU

Pátek 30. 4. 2004

sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 9:00 – 17:00 hod.

Den otevřených dveří sídla kraje Vysočina
9:00      Vernisáž výstavy Malá velká Vysočina
9:15       Hra v kostky, zahájení charitativní sbírky ve prospěch Klubu Úsměv
              Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
9:30    Barmanská Euro show, ochutnávka modrožlutých nápojů 
10:00   Agentura Dobrý den a její kuriózní svět Vysočiny  
14:00   Beseda o EU aneb zeptejte se, dokud je čas
15:30  Barmanská Euro show, ochutnávka modrožlutých nápojů  
16:00   Poselství Vysočiny Evropě

Celodenní program:
Hudební vystoupení Smyčcového orchestru ZUŠ Jihlava, přehlídka 
výjimečných lidských dovedností s přívlastkem „...nej z Vysočiny“ (exponáty 
z Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov, které vznikly na území kraje Vysočina – 
např. obří zubní kartáček, kuchyňské nádobí nebývalých rozměrů, obří šatní 
ramínko a další), zábavný program pro malé i velké (euro soutěže o zajímavé 
ceny, výcvik nových euro úředníků a další), prohlídka sídla kraje Vysočina 
s průvodcem, obří poštovní schránka na vzkazy do EU, evropský stánek.

Masarykovo náměstí Jihlava
16:00   Malá dechová hudba VYSOČANKA Brtnice
17:00   Smyčcový orchestr ZUŠ Jihlava
17:30   Jazzová skupina ZUŠ Jihlava
18:00   Komorní fi lharmonie Vysočina
18:30    Vystoupení hejtmana kraje Vysočina Františka Dohnala a primátora
              Statutárního města Jihlavy Vratislava Výborného
18:40   Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie

Do Evropy na koštěti, aneb přijďte s námi oslavit čarodějnice
19:00  Koncert Petry Černocké – Saxana dětem, zábavný pořad plný
              písniček a soutěží
20:00   Soutěž o nejošklivější evropskou čarodějnici, soutěže pro děti
21:30   Komponovaný ohňostroj

Sobota 1. 5. 2004

Den otevřených dveří jihlavské radnice  9:00 – 11:00 hod.  

Masarykovo náměstí Jihlava
8:30  Promenádní koncert velkého dechového orchestru TUTTI ZUŠ 
             Jihlava
9:30     Mažoretky - Klub tanečních sportů Jihlava                            
9:45     HOTCH - POTCH 
10:15   Aerobik - Klub sportu Jihlava
10:20   Sportovní gymnastika - TJ Sokol Bedřichov
10:25   Rock´n´roll - Elvis klub Jihlava
10:45   Klub 80 
11:00   Akrobacie - Gloxi club TJ Sokol Bedřichov
11:10   Aerobik - M. Ruchařová
11:15   Rock´n´roll - Gym Beam Jihlava
11:30   Latinsko-americké tance - TK Chrisstar Jihlava    
11:40  Folklorní soubor Jeřabinka, Šípek, Pramínek, Dřeváček, Horácký
              soubor písní a tanců Vysočan

Programem na Masarykově náměstí bude provádět Milan Řezníček

Doprovodný program na Masarykově náměstí: 
Výstava veteránů  - automobily, motocykly - Veterán klub Úsobí 
Ukázka nových předváděcích vozů regionálních autosalonů 
Občerstvení zajištěno 
Změna programu vyhrazena

Kraj Vysočina a Statutární město Jihlava 
Vás srdečně zvou na akci

OČNÍ   OPTIKAOČNÍ   OPTIKA
Křepela – nová provozovna: Kosmákova 24, Jihlava 

PO – PÁ 8,00 – 17,00

Zaváděcí ceny =  – 15%
K e  k a ž d ý m  b r ý l í m  p e v n é  p o u z d r o  z d a r m a  a  n a v í c

d r o b n é  o p r a v y  a  č i š t ě n í  u l t r a z v u k e m  t a k é  z d a r m a .

Hledáte kvalitní kurz
pro řídící pracovníky?
Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč,
nám. Jana Kypty 74, 588 56 TELČ

Vám v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny nabízí

KURZ MANAGEMENTU PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY
– čtyři třídenní soustředění (květen až říjen 2004) v celkovém rozsahu 64 hodin.

Cena kurzu Kč 4.300,–
V rámci grantového programu Vám dále nabízíme
VZDĚLÁVACÍ AKCE NA MÍRU DLE POŽADAVKŮ ZADAVATELE.
Bližší informace obdržíte na tel.: 567 223 525 nebo prostřednictvím e-mailu: konvikt@vkc-telc.cz.
Nabídku dalších vzdělávacích akcí naleznete na našich webových stránkách www.vkc-telc.cz.

Koupím Váš zadlužený byt nebo dům
+ doplatím nebo zaplatím 

Vaše i velmi vysoké dluhy výměnou
za byt nebo dům + doplatek, 

vše v hotovosti možno do 1 dne, 
tel. 604 206 419

UNISTAV–MONT s.r.o.
Výstavba bytového domu v Novém Městě na Moravě – ulice Pavlovova

Nové byty
      · do osobního vlastnictví
               · 1+kk, 2+kk, 3+kk, mezonetové byty
                        · možnost garážových stání
                                 · ceny od 20 850 Kč/m2 vč. DPH

REZERVACE JIŽ PROBÍHÁ!

Informace o rezervaci bytů na tel.: 777 02 88 77
Inzertní poradci:

Ing. Zdeněk Vyoral
(Jihlava + Třebíč)

tel./fax: 567 303 415
tel.: 721 459 988

e–mail: ajtanah@volny.cz

Oldřich Vácha
(Pelhřimov, Žďár n. S., 

Havlíčkův Brod)
tel.: 776 244 439

e–mail: o.vacha@quick.cz

INZERCÍ 
V MĚSÍČNÍKU

OSLOVÍTE NEJŠIRŠÍ 

OKRUH OBYVATEL 

TOHOTO KRAJE



Vysočina • Pokud se na Vy-
sočině stane nějaká ne-
hoda, mohou se poškození 
dočkat rychlejšího příjezdu 
lékařské pomoci. Umožní to 
připravované sloučení zdra-
votnických záchranných 
služeb do jedné organizace, 
které schválilo krajské za-
stupitelstvo.

Dnes je v kraji 16 výjezdních 
středisek a pět dispečinků v bý-
valých okresech. Pokud někdo 
zdravotníky potřebuje a zavolá 
je z mobilu, nejprve mluví s cen-
trálou v Jihlavě, která jej přepo-
jí na příslušný okresní dispečink 
a ten zase volá nejbližší výjezd-
ní středisko. 

Sloučení znamená, že centrál-
ní dispečink v Jihlavě bude rov-
nou volat nejbližší záchranáře. 
„Hovorů z mobilů je nyní me-

zi 60 až 70 procenty. Zavedení 
centrály odstraní ten mezičlá-
nek dispečinků okresních,“ vy-
světluje radní pro zdravotnictví, 

kulturu a sociální věci Martina 
Matějková (ODS). 

Všichni záchranáři tedy zů-
stanou na všech 16 stávajících 

výjezdních místech i po 1. led-
nu, kdy má být postupné slučo-
vání dokončeno. Změnou je od-
stranění složitého domlouvání 
samotného výjezdu. K 1. čer-
venci začne slučování spojením 
Jihlavy s Pelhřimovem, pak po-
stupně každý měsíc přibude je-
den bývalý okres tak, aby mo-
hl být nový systém v provozu 
už k prvnímu lednu příštího ro-
ku. Kraj si od takového postu-
pu slibuje i lepší práci záchraná-
řů přímo v terénu. Ti totiž dosud 
používají i rozdílnou techniku. 
„Stává se, že sanitky ze dvou 
okresů nejsou schopny na mís-
tě nehody kvůli technickému 
vybavení spolupracovat,“ říká 
Martina Matějková a dodává, že 
důležitým důvodem je i napoje-
ní na centrální dispečink hasičů. 
Je to nezbytné kvůli hromad-
ným a průmyslovým haváriím.

Sanitky z různých okresů musí často spolupracovat u jedné nehody. 
Foto: Luboš Pavlíček

Dovolat se pomoci bude snažší

Krahulčí • Folklórní soubor Podjavořičan oslavil 15 let své exis-
tence. Za tu dobu se už soubor stal neodmyslitelnou součástí folk-
lorního života nejen na Telčsku, ale na celé Vysočině. Už tradičně 
je k vidění během telčského kulturního léta. Probíhají zde pravi-
delné mezinárodní festivaly folklorních souborů z celého světa, 
kde se nejen tančí, ale i maluje, modeluje, učí a předvádějí se zde 
národní zvyky ze zahraničí. Každý festival je tak vlastně malou me-
zinárodní dílnou mladých tanečníků a tanečnic.

Oslavy patnáctiletého výročí Podjavořičanu probíhaly v Kra-
hulčí u Telče. Zakladatel souboru Jaroslav Novák velmi ocenil 
podporu, kterou kraj věnuje souboru a folklóru vůbec. Náměst-
kovi hejtmana Miloši Vystrčilovi (ODS) prezidentka soubo-
ru Jindřiška Šťastná (oba na fotografii) udělila čestné členství 
v Podjavořičanu. Miloš Vystrčil všem členům souboru k 15. na-
rozeninám předal dort, který věnoval kraj.

Podjavořičan slavil patnáctiny
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Začala turistická sezóna
Vysočina • Telč, Pernštejn, Jaroměřice nad Rokytnou, Lipnice nad 
Sázavou a další. Seznam 80 hradů, zámků, muzeí a dalších uniká-
tů na Vysočině obsahuje tři památky, zapsané na seznam světové-
ho kulturního a přírodního dědictví UNESCO a devět národních 
kulturních památek – lze je najít na zvláštním turistickém webu 
www.region-vysocina.cz. „Největší zájem jako každoročně očeká-
váme v rozmezí května až září,“ komentovala nadcházející turis-
tickou sezónu radní pro zdravotnictví, kulturu a sociální věci Mar-
tina Matějková (ODS).

Vysočina • S prvním květ-
nem se rozběhne evropská 
peněžní pomoc a kraj Vyso-
čina už ví o více než 500 zá-
měrech obcí, neziskových 
organizací i firem, jak ev-
ropské peníze získat. Je to 
výsledek práce sítě takzva-
ných sběračů projektových 
záměrů. Každému, kdo se 
se sběračem poradil a ne-
chal zařadit svůj záměr do 
krajské databáze, se zvýšila 
šance peníze z fondů Evrop-
ské unie v dohledné době 
obdržet.

Takzvané strukturální fondy 
Evropské unie nabízí Čechům 
pomoc v pěti operačních pro-
gramech. Asi největší je Společ-
ný regionální operační program, 
který je šířeji zaměřen a do je-
hož podmínek se vejde žádost 
z docela širokého spektra obo-
rů. Pak jsou ve hře čtyři sektoro-

vé programy, které už oblast žá-
dostí vymezují konkrétněji. Jsou 
to programy Průmysl a podniká-
ní, Infrastruktura, Rozvoj ven-
kova a multifunkční zemědělství 
a Rozvoj lidských zdrojů. 

Každý, kdo má o peníze z těch-
to fondů zájem, musí podstoupit 
sérii žádostí. Kraj 
Vysočina kvůli 
pomoci pro zá-
jemce vyslal do 
terénu asi stovku 
speciálně vyško-
lených spolupra-
covníků, kteří je 
po celém kraji hledali. Pomoh-
li jim také sepsat jejich žádos-
ti, které jsou prvním krůčkem 
ve výše zmíněné sérii. V těchto 
dnech už má kraj první balík zá-
měrů k dispozici.

„Při sběru projektových zá-
měrů se ukázaly velké regionál-
ní rozdíly. Má to několik příčin. 
Může to být menší aktivita sbě-

račů anebo malá zkušenost s po-
dobnými postupy u žadatelů,“ 
popisuje výsledky náměstkyně 
hejtmana pro regionální rozvoj 
Marie Černá (SNK). „Chceme 
se zaměřit na území s minimem 
předložených projektů, nebo na 
tematické oblasti, kde bylo se-

sbíráno málo zá-
měrů, abychom 
tam aktivitu ža-
datelů více po-
vzbudili.“

Polovina bu-
doucích žádostí 
směřuje do Spo-

lečného regionálního operačního 
programu. Lidé zde chtějí peníze 
zejména na rozvoj cestovního ru-
chu, například na budování a mo-
dernizaci penziónů, cyklotu-
ristiku, zasněžování sjezdovek 
a další. Sešly se i záměry vybudo-
vání infocenter neziskových orga-
nizací, zlepšení stavu městských 
nádraží, opravy silnic. 

Naopak nejméně záměrů na-
šli sběrači mezi zemědělci. Je 
to pouhých pět procent z celko-
vého počtu. Zájemci by chtě-
li pomoc využít na opravu stá-
jí, rozvoj agroturistiky, obnovu 
luk a pastvin anebo třeba poří-
zení kalových nádrží. Podle Ma-
rie Černé je zemědělství jednou 
z oblastí, na kterou se teď sbě-
rači zaměří. „Na to, jaký jsme 
venkovský a zemědělský kraj, je 
těch záměrů, alespoň v naší da-
tabázi, málo. Věříme, že nápa-
dy v regionu jsou, ale bohužel 
o nich nevíme. Aktivitu podpo-
říme i grantovým programem, 
který by pomohl zaplatit tvor-
bu právě zemědělských projek-
tů,“ řekla.

Síť sběračů bude v kraji působit 
i po vstupu do Evropy. Zájemci 
o jejich pomoc najdou podrobnos-
ti na www.kr-vysocina.cz – doku-
menty odborů – odbor regionální-
ho rozvoje.

Dukovany • Kraj se připojil k po-
žadavku obcí z okolí jaderné elek-
trárny Dukovany, aby jim ČEZ vy-
plácel pravidelné dotace. Peníze by 
měly zmírnit omezení, která z exis-
tence elektrárny obcím plynou. 

Jaderná elektrárna region zne-
výhodňuje v oblasti turistiky, ze-
mědělství a prodeje nemovitos-
tí. Pravidelnou dotaci obce chtějí 
věnovat také na ochranu životní-
ho prostředí a zdraví svých oby-

vatel. Kraj hodlá v dohledné do-
bě uspořádat schůzku s vedením 
ČEZ. Nelíbí se mu hlavně nákla-
dy na reklamu a sponzoring, kte-
ré ČEZ vynaloží. Tyto peníze by 
prý mohly být k vyplácení obcím 
využity. Dotaci chtějí obce zakot-
vit i do atomového zákona. Ná-
vrh na její zavedení předložily 
obce z okolí Dukovan a Temelína 
ministerstvu průmyslu a obchodu 
loni v září. 

Region žádá od ČEZ peníze

Vysočina • Další řadu nových 
grantových programů vyhlá-
silo 20. dubna krajské za-
stupitelstvo. Chce podpořit 
prevenci kriminality, vytvo-
ření lepších podmínek pro ži-
vot vozíčkářů, výuku jazyků, 
a nebo třeba rozvoj počítačo-
vých sítí v malých obcích. 

Grant s názvem Cizí jazyky – 
brána k novému poznání, dotova-
ný 1,5 milionem korun, podpoří 
rozvíjení jazykových schopností 
učitelů bez rozdílu vyučované-
ho předmětu. Grant je vypsán na 
projekty, během nichž budou or-
ganizovány krátkodobé i dlouho-
dobé jazykové kurzy včetně za-
hraničních. Těchto projektů se 
mohou účastnit učitelé všech ty-
pů škol, i soukromých. Grantový 
program by měl pomoci k větší-
mu využívání internetu, čerpání 
znalostí z cizojazyčné literatury 

a širšímu zapojení škol do mezi-
národních projektů.

Program Lidské zdroje ve fir-
mách, dotovaný 600.000 korun, 
pomáhá oblasti celoživotního 
vzdělávání. Měl by podpořit in-
formovanost managementu pod-

niků o možnostech celoživotní-
ho vzdělávání a o využitelných 
veřejných zdrojích.

Projekt Vysočina bez bariér 
má pomoci k odstraňování překá-
žek, které ztrpčují život vozíčká-
řům či jinak znevýhodněným li-
dem. Celkem čtyři miliony korun 
jsou k dispozici pro projekty po-
máhající postiženým lidem v pohy-
bu a orientaci. „Napadlo nás, že na-

příklad speciálně upravené vozidlo 
taxislužby by mohlo velmi pomo-
ci a přitom by toto řešení bylo efek-
tivnější než nákladné úpravy vozi-
del městské hromadné dopravy,“ 
ilustruje možné využití programu 
radní Tomáš Hermann (US-DEU).

Grantový program Obce na síti 
kraj pravidelně vyhlašuje již tře-
tím rokem. 

Jeho prostřednictvím už na po-
řízení základní výpočetní techniky 
přispěl radnicím 183 malých obcí, 
mezi které rozdělil téměř 3,6 mi-
lionu korun. Obce peníze použily 
nejen na nákup počítačů a dalšího 
vybavení, ale také na počítačové 
programy a proškolení uživatelů. 
Program Obce na síti kraj popr-
vé vyhlásil v roce 2002 a jen loni 
se do něj ve dvou kolech přihlásilo 
69 úspěšných žadatelů, kteří získa-
li celkem 1,3 milionu korun. Úpl-
ný seznam vypsaných grantových 
programů uvádíme na straně 4.

Zastupitelé vyhlásili granty

Zemědělci potřebují pomoc
O evropské peníze však neprojevili větší zájem ■ Kraj je chce pobídnout zvláštním grantem

Na rozdílech v rámci 
kraje může mít podíl 

i nízká aktivita sběračů 
a nezkušenost žadatelů.

Vysočina • Volný čas dětí, webové stránky malých 
firem, desítky zachráněných kulturních památek, 
čistší řeky a potoky. To je jen malý výčet aktivit, na 
které loni přispěl Fond Vysočiny více než 56 milio-
ny korun. 

Peněžní pomoc loni fond poskytnul 808 zájem-
cům ze 1706 v 30 grantových programech. V praxi 
to znamená, že peníze z fondu získal každý dru-
hý žadatel. 

Nejvíce žádostí přišlo na programy, které 
podporují sport a volný čas. Kromě spor-
tovních aktivit chtěli zájemci peníze hlavně 
na výstavbu a údržbu nejrůznějších sporto-
višť. Celkem 501 projekt ve svém důsled-
ku znamenal, že kraj mohl dát peníze pouze asi čtvrti-
ně z nich. „Taková situace nás netěší a zvyšuje riziko 
ztráty dobrého jména kraje. Proto jsme podmínky 
u těchto grantových programů pro letošek zpřísnili, 
aby se podobná situace neopakovala,“ vysvětluje rad-
ní Tomáš Hermann (US–DEU), který má Fond Vyso-
činy na starosti. 

Fond Vysočiny založil kraj v březnu 2002, aby mo-
hl přidělovat peníze na potřebné aktivity. Jedná se 
o systém grantových programů, které vyhlašuje za-
stupitelstvo. Jsou postupně zaměřeny na všechny ob-

lasti života. Kraj už tak podpořil desítky neziskových 
organizací, školy, obce, sportovní kluby podniky i jed-
notlivce. 

Jednotlivé žádosti posuzují hodnotitelé nejen ze za-
stupitelstva a krajského úřadu, ale zejména dobrovol-
ní spolupracovníci z řad odborné veřejnosti. Loni by-
lo takových hodnotitelů 188. 

Před rokem kraj zprovoznil databázi, která obsa-
huje podrobné údaje o jednotlivých grantech 
i žádostech. Kraj má tak k dispozici přehle-

dy, kdo a proč fondu nejčastěji využívá, či 
z které oblasti přichází žádosti nejčastěji. 
To umožňuje lepší kontrolu nad penězi, 

které na jednotlivé projekty vynakládá. 
V České republice je Vysočina jediným krajem, 

který podporuje vlastní rozvoj takovým způsobem. 
I když i jiné kraje vypisují různé granty, nikde dosud 
nemají propracovaný systém pro všechny činnosti. 
Loni zástupci kraje představili Fond Vysočiny na te-
matické konferenci o grantové podpoře regionů. Jed-
notný a ucelený systém vzbudil velký ohlas. 

„Grantová činnost kraje Vysočina směřuje také 
k proškolení potenciálních žadatelů při psaní žádostí. 
Budou pak lépe připraveni napsat projekt na získání 
peněz z Evropské unie,“ doplnil Tomáš Hermann.

Fond Vysočiny rozdal miliony

Jihlava • Pedagogické centrum 
v Jihlavě, které školám pomáhá při 
vzdělávání učitelů a metodickém 
řízení, chce od státu převzít kraj. 
„Centrum by tak mohlo lépe rea-
govat na potřeby Vysočiny,“ řekla 
náměstkyně hejtmana pro školství 
Alena Štěrbová (US-DEU). 

Ministerstvo školství hodlá pe-
dagogická centra v polovině roku 
zrušit. Kraje tedy hledaly způsob, 
jak jejich činnost nahradit, protože 

se školy bez rozsáhlého vzdělává-
ní učitelů neobejdou. Ministerstvo 
centra nabídlo krajům s tím, že do 
zákona o rozpočtovém určení daní 
navrhne, aby kraje na další vzdělá-
vání učitelů dostaly peníze. Pokud 
takové peníze od státu budou, náš 
kraj pedagogické centrum převez-
me. Provoz pedagogického centra 
v Jihlavě ročně stojí asi deset mi-
lionů korun. Bezmála polovinu si 
centrum vydělá vlastní činností. 

Pedagogické centrum pod kraj

Kraj sloučí záchranné služby do jedné, stanoviště sanitek však zůstanou na svých místech

Za peníze z grantu se na ma-
lých obcích učí někteří staros-

tové pracovat s internetem.



�2. května
Jarní závod na kole pro veřej-
nost, Libušino údolí – hráz je-
zírka, Třebíč (8.30)

�3. května 
Cestou Vysočiny, trasa pro 
pěší 10 až 50 km, pro cyklisty 
30 až 80 km, start Myslivecká 
chata Štoky (6.00–10.00) 

�4. května 
Představení hry Jaroslava Do-
biáše Noc s modelkou v podá-
ní Umělecké agentury Prago-
koncert Bohemia Praha, hrají 
I. Kubelková, O. Navrátil, O. 
Jirák, J. Obermayerová a dal-
ší v Národním domě v Třebí-
či (17.00) 
Přednáška na téma Rytířský 
řád johanitů ve středověku 
v podání Mgr. Jiřího Mitáčka 
z MZM Brno v Muzeu Vyso-
činy v Třebíči (17.30) 

�6. května
Krajská soutěž AUTOME-
CHANIK JUNIOR 2004, SOU 
řemesel a služeb a Učiliště 
Moravské Budějovice 

�7. května
Koncert pro maminky, vy-
stoupí mladší pěvecký sbor ZŠ 
Polná v budově ZŠ Poděbrado-
va v Polné (17.00) 

�8. května 
Slavnostní otevření Pojman-
novy stezky v Polné 

�9. května
Den matek – pásmo písniček, 
básniček a říkadel, vystoupí ZŠ 
Žirovnice, MŠ Žirovnice v so-
kolovně v Žirovnici (14.00) 

�10. května 
Vírské lety – trasa 10 až 
50 km, start kulturní dům Vír 
(7.00–11.00) 

�12. května
Jarní koncert ZUŠ v synago-
ze v Polné (17.00) 

�do 16.května
Výstava ilustrací Z pohádky 
do pohádky, Regionální muze-
um Žďár nad Sázavou, (denně 
mimo pondělí 9.00 až 17.00) 

�17. května
Z Třeště do Třeště přes hrad 
Roštejn, trasa cyklo 18 až 
100 km, start u základní školy 
v Třešti (7.00–10.00)

�22. – 23. května
Dny záchranářů a festival ha-
sičských dechovek v Pelhři-
mově 

�do 28. května
Výstava Jiskra která léčila, 
elektrizační masážní strojky 
z první republiky, Galerie sy-
nagoga Velké Meziříčí
(út–ne 9.00–12.00, 13.00–
17.00, v út a so až od 10.00)

�29. května 
Koncert skupiny Cimbal Clas-
sic pro příznivce folku, MěKS 
(Beseda) Moravské Budějovi-
ce (20.00) 
Hudební slavnosti, koncert 
na hradě Kámen, Karmína – 
vokálně instrumentální sou-
bor, Komorní trio ZUŠ Pacov 
(19.30)

Vysočina • Pokus dojet na 
rotopedu na jižní pól, kankán 
na židli, nejstarší české ma-
žoretky a pěvecký sbor. To 
všechno bylo k vidění druhý 
dubnový den v sídle kraje na 
společném setkání sociál-
ních ústavů s názvem Srdce 
na dlani. 

Ústavy sociální péče, domovy 
důchodců a kraj uspořádaly spo-
lečné setkání s prezentací činnosti. 
„Zařízení donedávna řídily bývalé 
okresní úřady, a tak se lidé z nich 
znali jen v rámci okresů. Chtěli 
jsme, aby se navzájem představi-
li všichni z celého kraje,“ vysvět-
luje hlavní smysl akce radní Marti-
na Matějková (ODS). Setkání bylo 
přístupné veřejnosti, a tak mohli 
návštěvníci vidět třeba obyvatele 

domova důchodců z Onšova, jak 
se na rotopedu pokouší urazit ces-
tu na jižní pól. Senioři původně je-
li 1000 kilometrů do partnerského 
domova důchodců v nizozemském 
Maarssenu. Akce se ale ujala nato-

lik, že ji rozšířili právě na cestu do 
Antarktidy. Poslední kilometry té-
to trasy pak urazí 11. června na ná-
městí v Pelhřimově při festivalu 
rekordů a kuriozit. Průměrný věk 
účastníků cesty je 82 let.

Všichni, kteří akci Srdce na 
dlani v kongresovém centru kraje 
navštívili, mohli obdivovat i sku-
pinová cvičení obyvatel Domova 
důchodců z Proseče – Obořiště. 
Ti předváděli cvičení se stuhami 
či míčky a na židlích kmitali no-
hama při kankánu. Jejich průměr-
ný věk je přes 80 let, nejstaršímu 
cvičenci bylo 92 let.

Na pódiu mezi cvičením vy-
hrávaly hudební skupiny z Tře-
bíče, Černovic, Křižanova i nizo-
zemského Maarssenu a hostovaly 
nejstarší české mažoretky z Mos-
tu. Chodby třípatrové budovy 
centra zaplnily stánky, ve kte-
rých si několik set návštěvníků 
prohlédlo kroniky, velké množ-
ství fotografií a zajímavé výtvar-
né práce klientů, zejména s moti-
vy velikonočních svátků.

Domovy se předvedly na kraji

Pěšky i vozem putujeme Pelhřimovskem

Kulturní tipy
Den přírody 
v Počátkách
Počátky • Včelaři, sokolníci, rybá-
ři, chovatelé, lesníci a další spolky 
se 22. května sejdou v Počátkách, 
aby veřejnosti představili svoji prá-
ci. Den přírody v Počátkách pokra-
čuje už druhým ročníkem. Expozi-
ce spolků nabídnou nejen samotné 
ukázky, ale také možnost vyzkou-
šet si některé vybrané činnosti na 
vlastní kůži. Jednotlivá stanoviště 
budou umístěna ve zhruba čtyřki-
lometrovém úseku naučné stezky 
Cestou starých soukenických mis-
trů počáteckých. Součástí Dne pří-
rody budou také mezinárodní ry-
bářské závody a výstava bonsají, 
akci doprovodí kulturní program 
například s vystoupením country 
kapel nebo koňskou show. Loni se 
Dne přírody v Počátkách učastnilo 
více než 10.000 návštěvníků. 

Tip na výlet

Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 19. května. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny. 

Vyluštění z minulého čísla: 
V roce 1315 držel královský hrad 
Telč Jan z Vartenberka.

Výherci z minulého čísla J. Weiser, 
Třebíč, Miloslav Pouzar, Kněžice 
a Pavla Stejskalová, Ledeč nad Sá-
zavou získali tričko kraje Vysočina 
a závěs na krk. 

Filharmonie 
zahrála poprvé 
Jihlava • Komorní filharmo-
nie Vysočina se 16. dubna slav-
nostním koncertem k Roku české 
hudby poprvé představila publi-
ku. V Horáckém divadle uvedla 
výběr z děl Antonia Vivaldiho, 
Johanna Sebastiana Bacha, Jo-
sefa Haydna, Antonína Dvořáka, 
Josefa Suka a dalších autorů. Só-
lově s filharmonií vystoupili kon-
tratenorista Lubomír Moravec, 
trombonista Pavel Neckář a sop-
ranistka Dana Fučíková. Komor-
ní filharmonie Vysočina vznik-
la začátkem loňského roku. Sídlí 
v Jihlavě a je složena z profesio-
nálních hudebníků z regionu, vět-
šinou učitelů uměleckých škol 
nebo studentů akademií. 
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Výstava krajin 
a dětských děl
Jihlava • Až do konce května je 
v Oblastní galerii Vysočiny v Jih-
lavě k vidění výstava obrazů, kre-
seb a grafiky umělců, kteří měli 
nějaký vztah ke kraji. Návštěv-
níci tak uvidí práce významných 
českých krajinářů Antonína Chit-
tussiho, Otakara Nejedlého, Jaro-
slava Panušky, Romana Havelky, 
Josefa Jambora a dalších umělců, 
kteří na Vysočině nějakým způ-
sobem pracovali. Společně s kra-
jináři budou v galerii vystavovat 
i děti z jihlavských mateřských 
škol. Malí výtvarníci ve věku od 
tří do šesti let tvořili svá dílka pří-
mo v galerii v rámci projektu Vý-
tvarný ateliér pro mateřské školy.

Soutěž pro 
nadané žáky
Žďár nad Sázavou • Pro žáky 
a studenty, kteří v určitém obo-
ru dosahují mimořádných výsled-
ků, vyhlásil kraj Vyočina cenu Ta-
lent Vysočiny 2004, kterou dotuje 
více než 500.000 korunami. Orga-
nizace se ujal Dům dětí a mláde-
že ve Žďáře nad Sázavou. S cenou 
Talent Vysočiny souvisí i udělení 
Stipendia Vysočiny a jednorázo-
vé ocenění kraje. Termín uzávěr-
ky pro podání nominací na ad-
resu DDM Žďár nad Sázavou je 
28. 5. 2004. Více informací najdou 
zájemci na www.kr-vysocina.cz. 

Tento výlet vyváženě kombinu-
je procházky v přírodě s poznává-
ním historických míst a nabídne 
Vám nevšedně pestrou paletu po-
zoruhodností.

Výlet můžeme zahájit v Hum-
polci na náměstí, kde lze i za-
parkovat. Dominantou náměstí 
je kostel sv. Mikuláše postavený 
v 13. století, který však prošel řa-
dou rekonstrukcí. K náměstí při-
léhá i skupina středověkých do-
mů a secesní radnice. 

Z náměstí se vydáme po 
modré značce ve směru 
k rozcestí Na štůlkách a po 
1 km chůze se dostaneme na 
okraj města, kde přejdeme po 
hrázi rybníka zpevněné ale-
jí tzv. stoletých stromů. Tvo-
ří ji až dvousetleté duby. Zde se 
k nám zprava přidá Březinova 

naučná stezka, která nás během 
6 km poutavou formou seznámí 
s nejvýznamnějšími pozoruhod-
nostmi v okolí. Stezka vede pěk-
nými smíšenými lesy zprvu spolu 
s modrou značkou, kde projdeme 
kolem rozcestí Na štůlkách (po-
zor, zde neodbočte k hradu po 
žluté, naučná stezka vede pa-
ralelně s modrou) a po cca 
1 km z ní odbočíme vpra-

vo. Vyvrcholením naučné stezky 
je prohlídka zříceniny hradu Or-
lík nad Humpolcem, která se ty-
čí na skalním ostrohu. Prohlídka 
je možná pouze v návštěvní dny. 
Cestou k hradu nepřehlédněte 
odbočku k 19 m hluboké hradní 
studni. Od hradu pak postupně 
klesáme po uzoučké pěšině přes 
kamenné moře zpět do Humpol-
ce. Cestou budeme 
míjet ve-

lice cenný židovský hřbitov zalo-
žený r. 1716, který je však větši-
nou pro veřejnost uzavřen.

Naší další zastávkou je býva-
lé královské město Pelhřimov, je-
hož historické centrum si až do 
dnešní doby zachovalo středově-
ký charakter. Nejcennější památ-
ky se nacházejí na čtvercovém 
náměstí T. G. Masaryka a v při-

lehlých ulicích. Uprostřed ná-
městí stojí kašna se sochou sv. 
Jakuba z 18. století. Mezi do-
minanty náměstí patří gotický 

kostel sv. Bartoloměje a zámek 
pánů z Říčan. Historické jádro 
uzavírají zbytky opevnění a dvě 

dochované brány.
Naším třetí zastavením je 

okruh v okolí vrchu Křemešník. 
Až na jeho vrchol můžeme dojet 
autem a zaparkovat u vyhledávané 
horské chaty. V okolí Křemešní-
ku se rozkládá přírodní rezervace, 
která chrání původní smíšené po-
rosty. Kousek od parkoviště stojí 
krásný barokní kostel Nejsvětější 
Trojice z poloviny 18. století. Od 
něho vede Křížová cesta až ke kap-
li sv. Anny, u které vyvěrá občas-
ný pramen. Na vrcholu se nachází 
rozhledna Pípalka, která je ale vo-
jenským objektem a veřejnosti ne-

ní přístupná. Ideální způsob, jak 
se pohodlně seznámit se všemi 
místními pamětihodnostmi 

a krásnou přírodou, je absolvo-
vat 5,5 km dlouhý Křemešnický 
okruh, který vychází od již dříve 
zmiňované horské chaty.

Nejstarší české mažoretky jsou z Mostu a sluší jim to. Foto: Jitka Svatošová 

Jedna z pelhřimovských městských bran.
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Jihlava • Hokejová Dukla 
Jihlava se po pěti letech 
strávených v 1. lize doká-
zala vrátit zpět mezi elitu. 
Jak jsme informovali už 
v minulém vydání novin, 
Jihlava zvítězila v extrali-
gové baráži 4:0 nad Čes-
kými Budějovicemi a pro 
nejbližší sezónu si zajistila 
účast v nejvyšší domácí ho-
kejové soutěži.

 
Uplynulá hokejová sezóna 

pro Jihlavu definitivně skonči-
la ve středu 14. dubna na ga-
lavečeru českých hokejistů, 
kde zástupci klubu převzali ce-
nu pro vítěze 1. ligy. V té době 
už ale jednatel klubu Ivan Pa-
dělek dávno přemýšlel o nové 
sezóně. „V první řadě musíme 
zajistit navýšení rozpočtu tak, 
abychom mohli hrát v extrali-
ze důstojnou roli,“ řekl. Sumu, 
kterou bude jihlavský hokej na 
příští ročník extraligy potřebo-
vat, odhadl na cca 50 – 60 mili-
onů korun. 

Dukla přitom už mohla mít vy-
staráno, její majoritní vlastník – 
město Jihlava – totiž jednal o od-
prodeji klubu, k tomu ale nakonec 
nedošlo, a tak musejí činovní-
ci klubu hledat finanční zdroje 
jinde. „Máme rozjednané i jiné 
možnosti,“ připustil Padělek.

 Hokejisté, kteří extraligu vy-
bojovali, se momentálně po krát-
ké dovolené už znovu připravují 

pod vedením trenérů Petra Fialy 
a Petra Vlka. Do svých klubů se 
prozatím vrátili hráči, kteří byli 
v minulé sezóně v Dukle na hos-
tování, na druhou stranu už ve-
dení klubu zajistilo první posilu 
a zároveň vyřešilo pro nadchá-
zející soutěžní ročník otázku 
brankářů. K barážovému hrdi-
novi a stávající jedničce Jarosla-
vu Suchanovi se podařilo přivést 

Lukáše Hronka ze Slavie Praha. 
„Chceme mít silnou brankářskou 
dvojici, a tu Jarda s Lukášem ur-
čitě vytvoří,“ je přesvědčen Pa-
dělek. Ten má vytipované i další 
hráče pro posílení kádru, vše je 
prý ale ještě otázka peněz. „Kro-
mě hráčů musíme také ekono-
micky zajistit klub,“ vysvětlil. 
Práce stávajícího jednatele klu-
bu je o to těžší, že kromě mužů 
musí hledat hráčské i finanční 
prostředky na zajištění extrali-
gy juniorů. „Do nejvyšší soutěže 
nám postoupili nejen muži, ale 
také junioři,“ vysvětlil.

Z extraligového návratu Duk-
ly by ale v budoucnu mohly těžit 
i další kluby z Vysočiny. Hráči, 
kteří se nevejdou do jihlavské-
ho kádru, by totiž mohli oblékat 
dres krajských mužstev v nižších 
soutěžích. „Určitě o podobné 
možnosti budeme jednat,“ věří 
v dohodu například ředitel pr-
voligové Horácké Slavie Třebíč 
Karel Čapek, který byl pravidel-
ným návštěvníkem barážových 
zápasů Dukly Jihlava. Kteří hrá-

či a kolik jich bude, je však za-
tím otázkou. „Všem, kdo si vy-
bojovali postup, jsem slíbil, že 

se v srpnu mohou poprat o mís-
to v extraligové sestavě,“ dodal 
Padělek. 

Do regionu se vrátila hokejová extraliga

Humpolec • Výhrou domácího 
Jana Smrže skončil první letoš-
ní závod mistrovství ČR v auto-
krosu, který se za podpory kraje 
Vysočina konal v areálu pod Vilé-
movským mostem v Humpolci.

Jan Smrž využil především 
znalosti domácí trati a ve své di-

vizi do 4000 ccm nenašel na tra-
ti přemožitele. Stal se tak prvním 
letošním vítězem královské třídy 
autokrosařů, když dokázal porazit 
i největšího favorita závodu Ja-
roslava Hoška. Ve třídě do 1600 
ccm kraloval Petr Turek, třídu ju-
nior buggy vyhrál Radek Šott.

Humpolecký autokros byl úspěšný
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Jihlava • Co rozhodlo o postupu Dukly Jihlava do extraligy? Jak 
sami hráči vnímali postup těsně poté, co skončil rozhodující bará-
žový zápas?

Oldřich Bakus (kapitán mužstva): Všichni jsme šli do baráže 
s tím, že ji chceme vyhrát. Myslím, že jsme do zápasů dali celé sr-
díčko a chtěli vyhrát víc než soupeř. Prostě jsme měli větší vůli po 
vítězství a samozřejmě nám přálo i štěstí.

Jaroslav Suchan (brankář): Za to, že jsme baráž dovedli až do 
vítězného konce, patří dík celému mančaftu. Kluci bojovali a ne-
změrnou snahou dokázali otočit i nepříznivě se vyvíjející zápas. 
Dík patří i fanouškům, kteří nás jezdili podporovat z celé Vysoči-
ny. Byli prostě fantastičtí.

Aleš Padělek (útočník): Když jsem odcházel z Vítkovic do 
Dukly, všichni mi přáli, aby nám to vyšlo. A povedlo se. Dal jsem 
sice pár gólů, ale ty mi tam padaly skoro samy. Důležité je, že to 
bylo v rozhodujících okamžicích. Soupeřům jsme se snažili nedat 
šanci a to se nám dařilo. Jsem moc rád, že jsem mohl být u toho, 
když se Dukla vrátila do extraligy.

Jan Šmarda (obránce): Jsou to krásné pocity, do extraligy se 
nepostupuje každý den. Budějovice jsme přehráli hlavně srdíčkem 
a nasazením. Prostě jsme moc chtěli a ono se nám to podařilo.

Hráči Dukly víc chtěli…

Ladislav Rytnauer a Marek Cmunt: Máme ji! Foto: David Tesař

Výsledky závodu:
Do 4000 ccm: 1. Smrž (Tatra 3500), 2. Hošek (Audi), 3. Švábenský 
(Peugeot).
Do 1600 ccm: 1. Turek (Škoda), 2. Nosálek (Kawasaki), 3. Osička 
(RC O4). 
Do 600 ccm, junior buggy: 1. Šott (Honda), 2. Knap (Kawasaki), 
3. Glombica (Honda).

Trnávka • Poslední domácí no-
minační závod, v němž si moh-
li čeští vodní slalomáři zajis-
tit účast na olympijských hrách 
v Athénách, hostil o Velikono-
cích vodní kanál Trnávka u Že-
liva. Nakonec se ale rozhodlo 
jen o české nominaci v ženské 
kategorii, kde svou suverenitu 
potvrdila dvojnásobná olympij-
ská vítězka Štěpánka Hilgerto-

vá. Ta na Trnávce skončila třetí, 
což jí v součtu všech závodů sta-
čilo k potvrzení účasti v Athé-
nách. Naopak Tomáš Indruch 
v kategorii C1 a duo Volf – Ště-
pánek na dvoukajaku potřebova-
li u Želiva vyhrát, což se jim ani 
v jednom případě nepodařilo. 
Prvenství si zde zajistili Pinka-
va a zkušení reprezentanti Jiras 
s Mádrem.

Hilgertová na Trnávce třetí
Vysočina • Pávovským během za-
čal v dubnu již 29. ročník celoroč-
ního běžeckého poháru nazvaného 
Běžec Vysočiny. V něm mají spor-
tovci z celého kraje možnost bo-
jovat v dlouhodobé soutěži o bo-
dy do celkového pořadí v kategorii 
mužů, žen, veteránů i mládeže. Se-
riál se odehrává od dubna do října 
a čítá celkem 19 závodů na růz-
ných površích. Běhá se na asfaltu, 

v terénu i na dráze. Nejstaršími zá-
vody Běžce vysočiny jsou jihlav-
ský Běh Heulosem (41. ročník), 
Běh vítězství Jihlava – Třešť (30. 
ročník) a Bedřichovská 20 spolu 
s Pávovským během (29. ročník). 
Kromě Jihlavska jsou do seriálu 
zahrnuty také závody v Dačicích 
(Dačická 14, Dačická hodinovka), 
Třebíči (Běh Benediktů) a Novém 
Veselí (Půlmaraton).

Běžec Vysočiny právě začal

Jihlava • Prozatím do semi-
finále poháru Českomorav-
ského fotbalového svazu se 
dokázali prokousat fotba-
listé FC Vysočina Jihlava. Na 
své cestě mezi čtyři nejlepší 
celky soutěže dokázali vyřa-
dit i tři prvoligová mužstva.

Když Jihlavané na podzim na 
domácí půdě porazili ve 3. kole 
poháru překvapivě Slavii Praha, 
brali to fotbaloví příznivci i znal-
ci jako senzaci. To však ještě ni-
kdo netušil, co místní druholigoví 
fotbalisté dokáží na jaře. Po Sla-
vii totiž poslali z kola ven také 
Viktorii Plzeň a naposledy i FK 
Teplice. „Je to senzační. Teď se 
těšíme na Strahov na finále se 
Spartou,“ dělali si legraci hráči 
těsně po zápase s Teplicemi. Po-
dobně žertovali už po duelu s Plz-
ní, i když tehdy měla jejich slo-
va ještě nádech ironie. „Jedeme 

až do poháru UEFA,“ žertoval po 
výhře nad Plzní obránce David 
Kotrys, který svými dvěma po-
hárovými góly vyřadil Slavii i Pl-
zeň. „Najednou se to blíží, jsme 
mezi čtyřmi nejlepšími a může-
me jenom překvapit. Bez stresu, 
v pohodě,“ doplnil svá slova o tý-
den později Kotrys poté, co jeho 
tým zdolal Teplice.

„Pro Jihlavu i pro kraj Vysoči-
na je to historický úspěch, jihlav-
ský fotbal ještě nikdy nebyl tak 
daleko,“ připomněl historický zá-
pas mluvčí klubu Miroslav Fuks. 
Jihlava se v poháru zatím dosta-
la nejdále do čtvrtfinále, kde před 
osmi roky vypadla shodou okol-
ností právě s Teplicemi až po po-
kutových kopech. 

Jihlavská Vysočina je teprve 
sedmým klubem v historii pohá-
ru, který se mezi elitní čtyřku do-
stal ze 2. ligy. Naposledy se po-
dobný kousek podařil před třemi 

roky Ratíškovicím, které to do-
táhly až do finále. „Třeba si finále 
zahrajeme také, byla by to pěkná 
odměna lidem, kteří nám fandí. 
Když už letos nemáme šanci po-
stoupit do 1. ligy, jsem rád, že se 
nám daří aspoň v poháru,“ přál si 
útočník Jihlavy Tomáš Kaplan.

Samotný klub postup do semi-
finále nepovažuje za úspěch Jih-
lavy. „Chceme být klubem celé-
ho kraje Vysočina, proto máme 
jméno kraje i v názvu. Chceme 
sdružovat fanoušky z celého kra-

je a nabídnout jim co nejlepší fot-
bal. Proto je náš pohárový úspěch 
úspěchem celého kraje,“ myslí si 
ředitel klubu Zdeněk Tulis.

A na koho Jihlava v semifinále 
narazí? Los z pondělí 19. dubna 
jí za soupeře přisoudil stávajícího 
lídra 1. ligy Baník Ostrava. „Ce-
lou dobu jsem tvrdil, že chci Ba-
ník, který velmi dobře znám. Je 
to pro nás nejpřijatelnější, jsem 
spokojen,“ prohlásil těsně po lo-
su trenér Jihlavy Jaroslav Neto-
lička.

Jihlava je v semifinále poháru
Vysočina se představí na hřišti ligového lídra, pokusí se porazit ostravský Baník

Michal Veselý z FC Vysočina v tvrdém souboji o míč. Foto: David Tesař

Cesta Jihlavy do semifinále poháru ČMFS
1. kolo: SK Lipová – FC Vysočina Jihlava 0:2. Branky: Vorlický, Kaplan. 
2. kolo: SK Dekora Ždírec nad Doubravou - FC Vysočina Jihlava 0:6. 
 Branky: Polónyi 2, Baštař, Kadlec, Kaplan, Vorlický. 
3. kolo: FC Vysočina Jihlava - SK Slavia Praha 1:0. Branka: Kotrys. 

Osmifinále: FC Vysočina Jihlava – FK Viktoria Plzeň 2:1. 
 Branky: Večeřa, Kotrys.
Čtvrtfinále: FC Vysočina Jihlava – FK Teplice 1:0. Branka: Večeřa.
Semifinále: FC Baník Ostrava – FC Vysočina Jihlava, 5. května v 18 hodin
 v Ostravě.

Výsledky Rally Pelhřimov
1. Kresta, Tománek (Subaru Impreza WRC) 1:14:24,4, 2. Otto, Denk 
(Toyota Celica GT Four) + 4:39,5, 3. Prokop, Novák (Mitsubishi Lancer 
EVO VII) + 6:03,5, 4. Marek, Kříž (Mitsubishi Lancer EVO VI) + 7:20,8, 
5. Flídr, Ehl (Mitsubishi Lancer EVO VII) + 8:23,7.

Pelhřimov • S ozdobou v oso-
bě účastníka závodů mistrov-
ství světa v rally a se šmouhou 
v podobě vážné havárie probě-
hl v Pelhřimově a okolí letoš-
ní ročník Rally Pelhřimov, první 
závod Českomoravského pohá-
ru v rally. První posádku v tom-
to závodě slavnostně odmávnul 
hejtman Vysočiny František Do-
hnal (KDU-ČSL).

Kresta svou účast v Pehřimově 
avizoval už týden dopředu, chtěl 
zde totiž otestovat svůj nový vůz 
Subaru Impreza WRC. Pelhřimov 
tak zvolil spíše jako zkušební 
místo, než jako skutečný závod. 
„Je to lepší, než jezdit na okruhu 
pořád dokola. Na opravdovém zá-
vodě se lépe zjistí nastavení vozu 

uvedl Kresta, který se také stal su-
verénním vítězem soutěže.

Klání amatérských automo-
bilistů však poznamenala vážná 
dopravní nehoda. Posádka For-
du Escort Nidal Hilal – Miroslav 
Smolík totiž při jedné z rychlost-
ních zkoušek v obci Velký Ryb-
ník narazila do stromu. Řidič vo-
zu byl okamžitě v kritickém stavu 
převezen do nemocnice. „Viděl 
jsem, co se stalo, a okamžitě jsem 
se jim snažil poskytnout pomoc 
a přivolat lékaře,“ okomentoval 
pro deník Sport událost závod-
ník, který si nepřál být jmeno-
ván. 6. RZ, při níž k havárii došlo, 
byla zrušena, výsledky ostatních 
soutěžních úseků byly započítány 
do konečného hodnocení. 

Rally Pelhřimov zdobil Kresta

Výsledky 20. ročníku běhu Jarmily Kratochvílové
Muži: 1. Balsinski Artur (Polsko) 0:48, 10, 2. Kasprzyk Jacek (Polsko) 
+ 0,12, 3. Bláha Jan (Sokol České Budějovice) + 0,16, 4. Čotov Ivan (Da-
talusk Jihlava) + 0,17, 5. Arbet Roman (JM Demolex Bardejov) + 0,19. 

Ženy: 1. – 2. Zatorská Izabela (Polsko) a Beata Szvyková (Polsko) obě 
0:56,12, 3. Melicharová Ludmila (Bardejov) + 0,22, 4. Martincová Ivana 
(MS Brno) + 0,44, 5. Churaňová Radka (ST Praha) + 1,24.

Golčův Jeníkov • Jubilejní 20. 
ročník Běhu Jarmily Kratochví-
lové hostil za přispění kraje Vy-
sočina o velikonoční neděli Gol-
čův Jeníkov.

Pro účastníky závodu, jenž ne-
se jméno místní rodačky a svě-
tové rekordmanky Jarmily Kra-
tochvílové, byla připravena 
patnáctikilometrová trať vedená 
převážně ulicemi města. „Mys-
lím, že jde o dobrou sportovní ak-
tivitu, která do ulic láká čím dál 
více lidí,“ řekla žena, která závo-
du propůjčila své jméno a navíc 
se stará i o nesoutěžní doprovod-
ný běžecký program. 

Na start 20. ročníku závodu se 
postavilo i přes deštivé počasí 

139 běžců nejen z České repub-
liky, ale i ze Slovenska či Polska. 
A právě Poláci nakonec ovládli 
celé startovní pole. Úspěch sla-
vili nejen v kategorii mužů, ale 
i mezi ženami, a to vždy hned 
dvojnásobný. Mezi muži totiž vy-
hrál Artur Balsinski před Jackem 
Kasprzykem. Ženské katego-
rii zase dominovaly Izabela Za-
torská hájící barvy Bardejovské-
ho Demolexu, a Beata Szvyková. 
Obě dosáhly naprosto shodného 
času, když do cíle doběhly ruku 
v ruce, a podělily se tak o prven-
ství. Vynikajícího úspěchu dosá-
hl jihlavský závodník bulharské 
národnosti Ivan Čotov, který pro-
běhl cílem jako čtvrtý.

V Jeníkově hráli prim Poláci

Květen na Zámeckém vrchu
Náměšť nad Oslavou • Druhý květnový víkend pořádá ASK Náměšť 
nad Oslavou 23. ročník závodů automobilů do vrchu – Zámecký vrch 
MANN–FILTER 2004. Jedná se o jeden z významných sportovních 
motoristických podniků pořádaných na Vysočině, jehož výsledky se 
budou započítávat do mistrovství ČR pro rok 2004.


