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Žďársko má rychlejší spojení s dálnicí

Stalo se ...

Nebezpečný úsek mezi Žďárem a Jihlavou už řidiče nemusí strašit, teď je rovný a široký ■ Méně je i nepřehledných míst
Nové Veselí/Bohdalov • Ten,
kdo jede ze Žďáru nad Sázavou do Jihlavy, má cestu podstatně kratší než před rokem.
Osmadvacátého července totiž skončila rok trvající oprava
úseku silnice mezi Novým Veselím a Bohdalovem. Jedna
z nejsložitějších staveb, kterou má kraj za sebou, přišla
na 77 milionů korun.
„Oprava byla připravována už
léta. Dokonce ještě před tím, než
silnice přešla do majetku kraje,
kterému se nakonec podařilo sehnat na stavbu peníze,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu
Petr Pospíchal (ČSSD). Čtyřkilometrový úsek silnice v lesnatém,
kopcovitém úseku musela odborná firma vlastně znovu postavit.
„Bylo tam neúnosné podloží. Silnice prakticky neexistovala. Jen
volně položený hrubý štěrk, zastříknutý asfaltem, a po takovém
provizoriu jezdily kamióny, vysvětluje Petr Pospíchal.

Opravený úsek snese srovnání se silnicí první třídy. Jeho šířka totiž nikde není menší než devět a půl metru. Zmizely také dva
nebezpečné kopce. Jeden je nižší o šest a druhý o devět metrů.
Před Novým Veselím přibyl zpomalovací retardér.
V podmínkách, které kraj firmě před rokem dal, bylo také
vybudování objížďky. Vedlejším
efektem celé opravy jsou tak nové povrchy silniček souběžně
s opravovanou trasou. Petr Pospíchal říká, že nezaznamenal negativní reakce od řidičů: „Byl jsem
až překvapen, jak se veřejnost
dokáže racionálně dívat na takovou nutnou opravu. Zaznamenali jsme spíše pozitivní ohlasy, a to
i v zimě, kdy byla situace někdy
složitější. Každý chápal, že tak
rozsáhlá oprava nejde udělat za
pár měsíců.“
Už příští rok by také měla začít příprava prací na dalším úseku
spojnice Žďár nad Sázavou – Jihlava, kterým je obchvat Velkého

Aktuálně s radním
Českomoravská vrchovina – v nedávné minulosti oblast tradičně vnímaná jako chudý kraj rolníků hospodařících na kamenitých
políčkách. Oblast s drsnými klimatickými podmínkami charakterizovaná nejen odvěkým zápasem, ale především spolužitím místních
obyvatel s přírodou.
Pole a louky střídané lesními porosty, potoky a rybníky, meze se
šípky a jeřabinami. Krajina s neopakovatelnou atmosférou. Díky
tomu všemu je dodnes tato oblast považována za ekologicky málo
narušenou a zachovalou.
Příroda Českomoravské vrchoviny však byla těžce postižena
přechodem na velkoplošné způsoby hospodaření. Kvůli zcelování pozemků docházelo k odstraňování mezí a cest. Provádělo se
velkoplošn odvodňování. Kilometry dříve meandrujících potoků
a potůčků byly regulovány nebo dokonce zatrubněny. Likvidovaly
se přirozené mokřady a rašeliniště. To vše se necitlivě a mnohdy nevratně podepsalo na rázu krajiny. Z krás a hodnot zbyly fragmenty,
které připomínají původní ráz a atmosféru našeho kraje. Likvidace
mokřadů, mezí, cest a mimolesní zeleně způsobily pokles různorodosti a pestrosti celé přírody.
Závěrečné roky dvacátého století však můžeme charakterizovat
jako období změny přístupu společnosti k přírodě i k její ochraně. Člověk si začal uvědomovat, že jednou z významných podmínek existence lidstva je i fungování globálního ekosystému. Účinnou metodou pro toto fungování je územní ochrana lokalit, kde
zůstala zachována vysoká druhová pestrost. V naší republice má
zřizování chráněných krajinných území více než stopadesátiletou
tradici. Citlivým přístupem aktivního usměrňování přírodních dějů můžeme udržovat případně navracet ekosystém do původní přirozené podoby.
Ne vše se však dá vyřešit pomocí chráněných krajinných oblastí. Významnou část naší krajiny tvoří aktivně využívaná zemědělská
půda. Na ní se stále ještě nachází významné krajinné prvky i stanoviště ohrožených druhů živočichů. A zde je to tedy o podpoře takového systému hospodaření na zemědělské půdě, které povede
k zachování, případně obnově původní krajiny a přírody. Systémy
takového způsobu hospodaření jsou však většinou ekonomicky méně výhodné. Potřeba chránit a obnovovat přírodu a celé životní prostředí vedla v zemích Evropské
unie k zavedení
programů, v rámci kterých jsou zemědělci placení za zvýšenou ochranu, případně
obnovu životního prostředí. I u nás je tedy jedním
z prvořadých úkolů zemědělské politiky maximalizovat pozitivní vliv
zemědělství na životní prostředí
a minimalizovat jeho negativní
dopady. Znamená to vytvoření
takových ekonomicky výhodných podmínek pro zemědělce,
sedláka, aby se obhospodařováním svojí půdy stal přirozeným tvůrcem a ochráncem přírody a krajiny.
Ivo Rohovský
radní kraje Vysočina

OBNOVENÍ VESNICE:
VILÉMOV SKVĚLE USPĚL
Vilémov na Havlíčkobrodsku získal druhou nejprestižnější cenu v evropské soutěži Obnovení
vesnice. Odbornou porotu obec
z Vysočiny zaujala především intenzivní spoluprácí mezi občany
a radnicí. Cenu převezme počátkem října v Rakousku.

Aktuality
Dva nebezpečné kopce na silnici mezi Novým Veselím a Bohdalovem jsou po opravě
nižší o devět a šest metrů. Foto: Luboš Pavlíček

Beranova. „Při sjezdu z dálnice
by se řidiči měli vyhnout komplikovanému průjezdu centrem
obce,“ říká Pospíchal. Souběžně

plánuje kraj třetí stavbu – obchvat
Bohdalova. „Po stavební stránce
to složité nebude a nebude to ani
drahé, řádově desítky milionů ko-

run. Tyto tři stavby ale významně
pomohou napojení Žďáru nad Sázavou na dálnici D1,“ komentoval Petr Pospíchal.

Obce na vládní reformě prodělají
Vysočina • Pokud bude nová vláda pokračovat v reformě veřejných financí tak, jak ji nastavila
vláda Špidlova, doplatí na to obce
a kraje. Do svých rozpočtů nezískají více peněz a naopak budou
mít větší vydání. Řekl to náměstek hejtmana pro ekonomiku Miloš Vystrčil (ODS).
Jedním z příjmů obcí je část
DPH. Ta se sice od června zvýšila, ale letos už to obce podle Vystrčila na svých příjmech
příliš nepoznají. „Kdo mohl, ten
do června co nejvíc předkoupil
a předplatil, zejména pak u stavebních a dalších investičních
prací. Velmi nízké výběry DPH
za červen a předpokládám, že

i za červenec, jsou toho důkazem,“ prohlásil Miloš Vystrčil.
Dalším daňovým příjmem obcí
je část daně z příjmu právnických
osob. Ta se má v rámci reformy od
roku 2005 snižovat. „Z hlediska

Zvýšení DPH přineslo obcím
pouze zdražení staveb
obcí bude tedy teoretický, a slovo
teoretický velmi zdůrazňuji, nárůst výběru DPH je vyrušen snížením výběru daně z příjmů právnických osob. Obce i kraje dle
mého názoru na reformě prodělávají,“ řekl Vystrčil a dodal: „Pokud vláda argumentuje v případě

Ubývá dětí, dvě školy skončily
Vysočina • Až skončí prázdniny, své dveře pro žáky už neotevřou
základní školy v Červené Řečici na Pelhřimovsku a Obyčtově na
Žďársku. Přihlásilo se tam tak málo dětí, že by provoz škol byl pro
obce neúnosný. Základní školy v kraji navštěvovalo na 53.000 žáků. Loni v září ubylo téměř 2000 školáků a stejný pokles se čeká
i letos.

občanů tím, že změna sazeb DPH
nezpůsobí zásadní zdražení života
občanů, neboť potraviny zůstávají
v kategorii s pětiprocentní sazbou
DPH, tak u obcí a krajů tento argument neplatí. Obce a kraje nekonzumují potraviny, ale starají se
o pořádek v obci, opravují silnice a nemocnice, staví a provozují hřiště a stadióny. Jejich největší
vydání tedy rozhodně nejsou potraviny, ale výše zmíněné služby
a investice, z nichž například stavební činnosti jsou zdraženy změnou sazby DPH o celých 14 procent. Jinými slovy to znamená, že
na změnu sazeb DPH budou naše
obce jednoznačně doplácet – a nepůjde o malé částky.“

Zemědělci mají
smlouvu o spolupráci
s vedením kraje
čtěte na straně 2

Společnost
Hrad v Polné a zámek v Kamenici už
jsou přístupné.
čtěte na straně 6

Náš domov
Peloton Krásná
země byl na Vysočině tři dny.
čtěte na straně 7

Soutěž
Vyhrajte od měsíčníku Kraj Vysočina
fotoaparát!
čtěte na straně 8

Kraj má vlastní vysokou školu
Jihlava • Už letním semestrem,
zahájeným v únoru příštího
roku, může přivítat své studenty první veřejná vysoká
škola neuniverzitního typu
v České republice, Vysoká
škola polytechnická v Jihlavě.
Zákon o jejím zřízení schválil parlament a podepsal prezident republiky a škola teď
bude žádat akreditační komisi
ministerstva školství o schválení studijních programů.
Pro začátek by měly být studentům k dispozici obory Finance a řízení, Počítačové systémy
a Cestovní ruch. Ty totiž už nyní
vyučuje vyšší odborná škola, kte-

rou nově zřízená škola vysoká postupně nahradí stejně zaměřenými
bakalářskými studijními programy.
„Škola by měla být mnohem pružnější než stávající univerzity. Měla by zde do budoucna běžet řada
regionálních studijních programů,
které vychází ze zájmu zaměstnavatelů a potřeb rozvoje kraje,“ říká
náměstkyně hejtmana pro školství
Alena Štěrbová (US-DEU) s tím,
že takovými programy mohou být
například strojírenství, personalistika a nebo zdravotnictví. „Zaměstnavatelé už nyní poukazují
na to, že v kraji chybí kvalifikovaní a přitom flexibilní pracovníci,“
dodává Štěrbová.
(pokračování na straně 6)

www.kr–vysocina.cz

Budoucí sídlo vysoké školy v Jihlavě. Foto: Luboš Pavlíček

Z RAD Y A ZASTUPITELSTVA
Z krajské rady

V Ledči začíná oprava silnice
zničené v červnu velkou vodou
Ledeč nad Sázavou • Už v říjnu by měla být opravena silnice,
kterou v Ledči nad Sázavou zničila červnová povodeň. Krajská
rada vybrala z pěti uchazečů firmu, která se o opravu za devět
milionů korun postará. Součástí stavby je také celková obnova
opěrné zdi v Pivovarské ulici.
Jakmila bude podepsána smlouva, začne běžet desetitýdenní
lhůta, během které by měly být práce hotovy. Z devíti milionů
kraj uhradí čtyři, zbytek se zaplatí z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Velká voda vtrhla do Ledče 10. června a způsobila škody za
zhruba 35 milionů korun. Aby se podobná situace neopakovala, připravilo město návrh protipovodňových opatření, mezi které patří poldr, zásady hospodaření na okolních zemědělských
pozemcích a přestavba mostků a dalších staveb na Olešenském
potoce.

Kraj Vysočina
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Kraj má smlouvu se zemědělci
Úzká a trvalá spolupráce mezi agrárníky a samosprávou je nutná pro rozvoj venkovského regionu
Vysočina • Lepší přístup
k informacím, větší možnost zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek a podporu
vzdělávání získají zemědělci
a lesníci na Vysočině díky
dohodě, kterou uzavřel kraj
s krajskou agrární komorou,
Asociací soukromého zemědělství ČR a Zemědělským
svazem ČR.

cům půjčí prostory pro nejrůznější odborné semináře a školení, anebo převezme záštitu nad
jejich akcemi. Zemědělci naopak slibují, že budou kraj informovat o novinkách v oboru.
„Jedna z forem takové spolupráce je vzájemně se informovat
o tom, co se v oboru a kraji děje.
Od kvality a rychlosti předávání
informací se samozřejmě odvíjí i ekonomický rozvoj zemědělDohoda vznikala pomalu bě- ství a venkova vůbec,“ říká Ivo
hem společného setkávání zá- Rohovský a dodává: „Zemědělstupců kraje
ství se aktuálně
se zemědelci,
musí vypořánapříklad při Radní Ivo Rohovský: „Země- dat s dovozem
jednání země- dělství na Vysočině se vstu- potravin a daldělské komi- pem do Evropské unie musí ších produkse. Všichni po- už nyní čelit dovozu potravin tů ze zahranistupně dospěli
čí.“ Společně
a dalších produktů.“
k názoru, že je
pak podepsaní
třeba vzájemtaké chtějí přinou spolupráci nějakým způso- pomínkovat nové zákony, které
bem stvrdit smluvně. „Už jen se týkají zemědělství a lesního
proto, že Vysočina je zemědělský a vodního hospodářství.
kraj a kvalitní život na venkově je
Dohoda je podepsaná na dobu
pro nás jednou z nejvyšších prio- neurčitou a podle Rohovského se
rit,“ vysvětluje radní pro životní její účastníci nejméně dvakrát do
prostředí Ivo Rohovský (ODS).
roka sejdou, aby si navzájem řekKraj se v podepsané dohodě li, jak jim taková spolupráce vynapříklad zavázal, že zeměděl- hovuje a pomáhá.

Informace o novinkách v oboru má rychle získat každý zemědělec na Vysočině. Ilustrační foto: Luboš Pavlíček
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čeno 2,7 milionu na výzkum
a vývoj. Kraj totiž předpokládá, že právě menší podniky
jsou zásobárnou nápadů, ale
chybí jim peníze na to,
aby je dokázaly prosadit až do fáze výroby.
Poslední zhruba dva miliony jsou
určeny těm podnikům, které
chtějí získat osvědčení a certifikáty kvality, šetrnosti své
výroby k životnímu prostředí,
a nebo dodržování hygienických předpisů v potravinářství.
Také o tyto peníze se mohou
ucházet firmy do 250 zaměstnanců.

4

Karlovarský

Vysočina • Modernější provozy, nové patenty, osvědčení a certifikáty mohou získat
malé a střední firmy na Vysočině díky připravovaným grantům, na které kraj hodlá dát přes
osm milionů korun.
Téměř polovinu,
tedy bezmála čtyři miliony, přitom dá k dispozici drobným podnikatelům
v investičním grantu na modernizaci provozu a nové technologie. Kraj si od takové finanční injekce slibuje i nová
pracovní místa ve firmách do
50 zaměstnanců.
Pro firmy do 250 míst je ur-

5

Karlovarský

Malé a střední firmy získají
grant na výzkum i investice

Vysočina • V kraji Vysočina je dlouhodobě nejnižší rozvodovost ze všech krajů České republiky. Situace se však loni velmi zhoršila. V roce 2003 připadlo
v kraji na 100 svateb 52 rozvodů, o rok
dříve to však bylo na 100 svateb 46 rozvodů. Počet sňatků, přepočtený na počet
obyvatel, je v našem kraji dlouhodobě
slabě podprůměrný ve srovnání s celou ČR. Stejný ukazatel pro rozvody je
v případě kraje Vysočina nejnižší.
Podíváme-li se do úrovně okresů, dlouhodobě je nejnižší rozvodovost v okrese Žďár nad Sázavou. Patrně to souvisí s tím, že v tomto okrese je
v rámci kraje také nejvíce věřících. Ještě loni se mohl pyšnit velmi nízkou rozvodovostí také okres Třebíč, v roce 2003
však byl nad krajským průměrem. Ještě
však nepředstihl okres Havlíčkův Brod,
který podle sledovaného ukazatele dopadl nejhůře. Nejvíce se lidé žení a vdávají v okrese Jihlava, naopak do ženiteb
a vdavek se nehrnou na Třebíčsku.

Praha

Rozvodněný Olešenský potok napáchal ve městě velké škody.
Foto: Luboš Pavlíček

Hrubá míra sňatečnosti (počet sňatků na 1000 obyvatel středního stavu) a hrubá míra
rozvodovosti (počet rozvodů na 1000 obyvatel středního stavu) v krajích ČR v roce 2003
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Ústecký

Manželství jsou pevná

pozn.: střední stav obyvatel v roce 2003 je průměrný počet obyvatel v roce 2003
Zdroj dat: Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2003. ČSÚ, Praha 2004

Rozhovor měsíce

Martínek: Bedlivě sledujeme vývoj regionu
Třebíč • Muzeum Vysočiny Třebíč vede
Jaroslav Martínek. Usměvavý pohodový vousáč,
který si nejvíce cení toho,
že sbírky „v jeho muzeu“
úspěšně a cílevědomě rostou a expozice nabízejí návštěvníkům ucelený pohled
na danou problematiku.
Ptáme se, co vůbec zájemce
v Muzeu Vysočiny Třebíč
uvidí.
„Jedním z nejviditelnějších
výstupů muzejní činnosti jsou
pravděpodobně stálé expozice.
U nás máme čtyři hlavní sbírkotvorné programy a s nimi souvisejí i stálé expozice – Třebíčské
betlémářství, Moravské vltavíny,
Řemesla a raritní Dýmky a kuřácké potřeby.“
Proč raritní?

„Muzejníkova práce je dokumentací společenských a přírodovědných poměrů či vývoje života v daném regionu. Zde
ale žádná výroba dýmek nebyla. Sbírka vznikla sběratelskou
činností už za doby muzejního
spolku. První přírůstky tohoto druhu byly ve sbírce již před
105 lety. Další raritou je její
rozšíření na konci druhé světové války, kdy byly v nádražní úschovně objeveny kufry se
vzácnými dýmkami z mořské
pěny. Dlouho se k nim nikdo
nehlásil, a tak je pan přednosta spolu s kustodem muzejního spolku dali do sbírek muzea, a tam již zůstaly. Unikáty
z mořské pěny se staly tím nejcennějším, co v celé kolekci je.
Celkově máme asi 1200 dýmek. “
Co je v těch ostatních expozicích?
„Sbírku a následně pak expozici věnovanou řemeslům, ře-

meslným potřebám a rolnictví větší, než Národní muzeum. Čítá
jsme rozšířili díky spojení zanik- přes 4000 kusů, přitom v expozilého Krajinského muzea v Mo- ci, tedy přístupné pro návštěvníravských Budějovicích s naším ky, jich jsou 2000.“
na přelomu 60. a 70. let minuléJe ještě něco, co byste chtěl
ho století. Hlavní část této expo- čtenářům představit?
zice je umístěna
„Vlastníme
právě v Morav- „Nejvíce si cením toho, že pátý největší
ských Budějoviherbář v Česnaše sbírky jsou ucelené, k é r e p u b l i cích.
systematické. Ať už je to
Třebíčské betce. Obsahuje
lémářství asi ne- soubor obrazů regionálních 45.000 polomá cenu příliš výtvarníků, největší republi- žek a má nekomentovat. By- ková sbírka moravských vl- smírnou srovla to místní zvyk- tavínů, či pátý největší her- návací studijní
lost a tradice.
hodnotu. Třebář v České republice.“
Pro zajímavost
ba při posu– třebíčským
zování vývoje
betlémům, tedy malovaným na stavu životního prostředí. Nakartonu, jsou hodně podobné ty příklad, když probíhal výzkum
z Ústí nad Orlicí.“
vlivu Dalešické přehrady a JaMoravské vltavíny jsou asi derné elektrárny Dukovany na
také unikát…
okolní přírodu, bylo možné srov„Okolí Třebíče je největší nat rostliny z oblasti Mohelenské
sběrnou oblastí moravských vl- hadcové stepi s usušenými rosttavínů, a tak není divu, že máme linami v herbáři, který pochází
jejich největší sbírku. Dokonce z dvacátých let.“

www.kr–vysocina.cz

Říkal jste, že se věnujete také
výtvarnému umění?
„Máme velkou sbírku obrazů
ze 17.–19. století; je to původně valdštejnská zámecká sbírka.
Vedle ní je postupně dotvářena
velká sbírka regionálních tvůrců,
systematicky shromažďovaná téměř 50 let. V Třebíči totiž nikdy
formálně nebyla galerie, která by
plnila funkci místního centra výtvarného umění, a tak tuto roli
muselo převzít muzeum.“
Kolik se na ty pěkné věci přijde podívat lidí?
„Ročně asi 25.000 lidí. Výkyvy nejsou nějak veliké. Již několik let máme vstupenkový systém přes počítač, tudíž přesnou
evidenci.“
Co se pro vás změnilo, když
zřizovatelství muzea převzal
kraj Vysočina, a jak se vám
s ním spolupracuje?
„Změnilo se to, že náš nejbližší nadřízený není okresní úřad se
sídlem přímo v Třebíči, ale 35 ki-

lometrů vzdálený úřad v Jihlavě.
Ale při současných možnostech
mailové pošty a levnějších telefonních hovorů to vůbec nevadí.
Pro osobní jednání se více musí
využívat dopravních prostředků.
Vedoucí referátu kultury
okresního úřadu byla doktorka Lisá, která teď vede oddělení kultury na krajském úřadu.
Základ pro komunikaci je tedy výborný. Jsme jedno z mála
bývalých okresních muzeí, které s okresním úřadem vycházelo bez problémů a plynule jsme
to přenesli i na kraj.
Náš rozpočet byl zachován,
krajské zastupitelstvo na návrh
rady dokonce zvýšilo mzdový
fond, takže jsme neměli téměř
žádné problémy při přechodu na
nový platový systém.
Pod krajem se navíc vždy vede velmi systematicky příprava
rozpočtu na další období, která má, ku prospěchu věci, jasná
pravidla.“
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Centru Jihlavy uleví od aut nový obchvat
Dvouproudová silnice měří dva kilometry a její součástí je i dlouhý sypaný tunel, ve kterém teď provoz nepřetržitě hlídají policejní kamery
Jihlava • První část obchvatu
umožní řidičům, kteří jedou
od Havlíčkova Brodu na Pelhřimov, vyhnout se frekventovanému centru města.
Úsek od dálničního přivaděče
k silnici na Pelhřimov či na Telč
měří dva kilometry a stál 730
milionů korun. Jeho součástí je
i první silniční tunel na Vysočině, který si zároveň vyžádal téměř polovinu celkových nákladů
stavby. Provoz v 300 metrů dlou-

hém sypaném tunelu nepřetržitě pomocí kamer sleduje policie.
Zároveň je také stále sledována
koncentrace výfukových plynů.
Přísnější bezpečnostní opatření
mají souvislost zejména se zkušenostmi s haváriemi v rakouských tunelech.
Stavba první části strategického obchvatu krajského města
s sebou nesla budování desítek
menších objektů, například malých mostů, nebo přeložek inženýrských sítí.
Do konce roku bude
nová silnice fungovat ve
zkušebním režimu, po
kterém bude následovat
kolaudace. Zároveň už
jsou připraveny pozemky pro další dva pruhy
pro případ, že by stávající obchvat byl příliš
úzký a bylo by třeba jej
rozšířit.

Už příští rok by měly začít práce na druhé části obchvatu, který
by propojil další frekventovanou

Půl miliardy korun a dva roky
práce bude stát další část
obchvatu, která propojí výpadovky na Havlíčkův Brod,
Pelhřimov a Znojmo do jednoho velkého okruhu. Těžká
doprava se tak vyhne centru
krajského města.
výpadovku na Znojmo do jednoho velkého okruhu. Úsek by měl
být bezmála tři kilometry dlouhý a podle předpokladů si vyžádá půl miliardy korun a dva roky práce. Jeho trasa ale vyvolala
protesty občanů Pístova, kteří by
rádi viděli obchvat dál od svých
domů.

Slavnostního otevření obchvatu se zúčastnili (zprava v pořadí) hejtman František Dohnal a jeho první náměstek Miloš Vystrčil. Stavba je totiž důležitá pro dopravu v celém kraji. Foto: Luboš Pavlíček

připraví za krajské peníze nové byty
Vysočina žádá o eurodotace Obce
Jak to vidím já
Vysočina • Výstavbu nových by- pro menší obce, které o ně mohou zástavby. Krajské zastupitelstvo
Vysočina • Nové výrobní prostory podnikatelům, vyšší úroveň
ubytování turistům, širší nabídka vzdělání. To jsou příklady typů projektů v rámci společných žádostí o evropské peníze, které připravuje kraj.
Kraj žádá o dotaci téměř 254,5 milionů korun, v pěti společných projektech na příští tři roky. Pokud peníze získá, přidá
k nim ještě 56,5 milionů korun z krajské kasy a pak vypíše jednotlivé granty a rozdělí peníze mezi ty, kteří o ně podle určených
podmínek požádají. „Společná grantová schémata tvoříme proto,
že v některých případech by si podnikatelé i další žadatelé vůbec
nemohli sáhnout na evropské peníze, a ty by se do našeho kraje
nedostaly,“ říká náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie Černá (SNK).
První společný projekt se týká podpory středních, malých
i drobných podnikatelů z Třebíčska, Bystřicka, Novoměstska
a Telčska. Peníze jsou určeny například na modernizace a rekonstrukce výrobních prostor a výstavbu nových, nákup technologií,
rozvoj tradičních řemesel, poradenské služby, podporu exportu
a podobně. Podmínkou pro jejich získání je ale zřízení nových
pracovních míst.
Druhý společný projekt má podpořit sociální integraci. O dotaci budou moci žádat neziskové organizace, obce, jejich svazky,
školy a další. Peníze mají napomoci třeba dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům škol, zdravotně postiženým, uprchlíkům
a dalším skupinám obyvatel při začleňování do pracovního
uplatnění a snížení sociální izolace. Jsou tedy určeny na provozování motivačních center, rekvalifikace, prevenci a podobné záměry.
(pokračování na straně 6)

tů na zelené louce i v nevyužívaných budovách mohou obce připravit díky grantu, který vyhlásil
kraj. Peníze jsou určeny zejména

žádat až do konce srpna. U obcí
nad 2000 obyvatel se podpora týká jejich místních částí. Grant má
pomoci připravit projekty nové

na něj vyčlenilo půldruhého milionu korun, na jednotlivou žádost je určena maximální částka
100.000 korun.

Regiony získají větší část daní
Vysočina • Novela zákona
o rozpočtovém určení daní
neznamená, že kraje dostanou více peněz, i když to
vláda tvrdí. Odmítá to náměstek hejtmana pro ekonomiku Miloš Vystrčil (ODS)
s tím, že kraje sice dostanou
více peněz z daní, o to méně
ale bude státních dotací.

mi korun. Protože jsou ale státní dotace a příspěvky účelové,
nemohou vlastně rozhodnout,
jak je použijí. „Kraje tak rozhodují pouze o každé desáté koruně ze svých celkových příjmů.
Je to stejné, jako kdyby pracovník s měsíčním příjmem 12.000
korun, mohl podle svého uvážení nakládat pouze s 1200 korunami své výplaty a použití zbylých
10.800 korun by měl dopředu určeno například zaměstnavatelem.
Klidně by se potom mohlo stát,
že by zaměstnavatel nutil pracovníka si z těchto peněz koupit
novou čepici, přestože pracovník by nutně potřeboval nové boty, neboť ty stávající již zcela zničil, zatímco zánovní kulich mu

Kraje teď dostávají z vybraných sdílených daní, tedy daní z příjmu a DPH 3,1 procenta,
což je letos asi 12 miliard korun.
Získávají ale různé dotace a příspěvky na činnost svou a činnost svých organizací ve výši
asi 108 miliard. Celkem tedy letos hospodaří se 120 miliarda-

zcela vyhovuje,“ vysvětluje náměstek hejtmana Miloš Vystrčil.
Podle vládního návrhu mají kraje příští rok získat z daní ne 3,1
procenta, ale 15 procent. Tedy
o 58 miliard korun více. V praxi
to přitom znamená, že dostanou
o to méně účelových státních dotací a příspěvků. Kraje budou ale
moci rozhodovat už ne o desetině, ale o celé polovině svých příjmů. „Přeloženo do pocitů našeho pracovníka: Výše měsíčního
výdělku zůstává 12.000 korun,
významně se však mění samostatnost v rozhodování o využití příjmů a to z 1200 na 6000
korun. Boty si lze tedy bez problémů koupit,“ doplňuje Vystrčil.

Představujeme kraj a krajský úřad
Venkovský region
Vysočina je zemědělský
kraj. Celkovou výměrou zemědělské půdy patří okresy
kraje mezi ty větší v rámci
České republiky. V zastoupení hlavních kategorií využití ploch nejsou mezi jednotlivými okresy kraje Vysočina
příliš velké rozdíly, pouze
okres Žďár nad Sázavou vyniká poměrně větším zalesněním a tím pádem nižším zastoupením zemědělské půdy.
Pro využití zemědělské půdy je typické vysoké procento zornění, které je ve většině
případů vyšší než celostátní
průměr (72,0 %), v případě
okresu Třebíč dokonce výrazně (87,4 %).
Podle zaměření zemědělské výroby vykazuje nejvíce zemědělských podniků významnou kombinaci rostlinné
a živočišné výroby, větší specializaci jen na některou část
zemědělské výroby je možné sledovat především u soukromých rolníků. V rostlinné produkci výrazně dominují
obiloviny, jejichž podíl na orné půdě se ve všech okresech
regionu pohybuje kolem 50%,
tedy v souladu s celostátním
průměrem.

Bilance půdy v okresech kraje Vysočina (v ha) k 31. 12. 2002
zemědělská půda
okres

celkem

nezemědělská půda
z toho

orná půda

trvalé travní porosty

zahrady

celkem

z toho lesní půda

Havlíčkův Brod

79 878

59 964

17 588

2 166

46 619

35 941

Jihlava

69 991

52 582

15 713

1 627

48 015

36 718

Pelhřimov

79 237

60 541

16 829

1 818

49 752

38 729

Třebíč

97 494

85 166

9 859

2 261

54 369

41 180

Žďár n. S.

93 654

67 213

23 659

2 454

73 528

57 770

420 254

325 466

83 648

10 326

272 285

210 338

4 272 801

3 068 239

968 272

160 910

3 613 954

2 643 058

Kraj Vysočina
ČR celkem

Pramen: Statistická ročenka Vysočiny 2003. ČSÚ, Pardubice 2003

www.kr–vysocina.cz

Názor zastupitele
Petra Kesla
(KDU-ČSL)
na celoživotní vzdělávání.
Zájmem každého demokratického státu musí být
rozvoj člověka a celé komunity v rámci státu i v rámci
jednotlivých regionů. Cesta
k všestranné prosperitě společnosti je podmíněna růstem vzdělanosti a morálky
občanů.
Je třeba vytvářet příznivé legislativní a ekonomické
prostředí pro zajištění celoživotního vzdělávání, široké nabídky vzdělávacích možností pro všechny, kteří prokáží
potřebné schopnosti. Stát musí mít povinnost formulovat
požadavky na kvalitu a rozsah vzdělání v uzlových bodech vzdělávací dráhy občanů. Vzdělání a výchova musí
být státem, ale i samosprávnými orgány všemožně podporovány, ale i kontrolovány.
Funkci vzdělání je ovšem
nutno vidět nejenom ve
vztahu k ekonomice a světu práce. Jeho sociální role
je mnohem širší. Aktivně se
uplatňuje v politickém a kulturním rozvoji, v péči o zdraví a životní prostředí, působí
i na výchovu dětí a způsob života ve volném čase.
Součástí vzdělávání je
ovšem i svět hodnot. Jde jednak o tradiční hodnoty, jako je důstojnost člověka,
láska k bližnímu, sociální cítění, které jsou trvale platné v každé epoše. V současnosti mohou ovšem nabývat
nového významu. Obnova
hodnot musí mít filozofický
základ. Bude obtížná a bude
trvat dlouho. V těchto souvislostech se jeví jako potřebné
uvažovat o typu vzdělání, jehož výsledkem bude příprava
osobnosti, která má náležitou
kulturní úroveň, je autonomní
a zároveň je dostatenčně socializována. Neboť vzdělání
bez svědomí může býti někdy
spíše záporem než kladem.
Nové věci , hlavně pak nové dobré věci, vznikají nikoli při relativním klidu, ale při
střetávání názorů a vzájemném naslouchání. Ale ani sebelepší legislativní kroky nic
nevyřeší, pokud nebudou naplňovány osvícenými, vzdělanými a morálními lidmi.
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Nezisková organizace

Co se děje v kraji

Služby pro turisty se zlepší Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených
Vysočina • Nové informační
tabule, sněhová děla, značení
stezek a opravená odpočívadla. To čeká turisty na Vysočině poté, co kraj vyhlásil dva
grantové programy pro vylepšení cestovního ruchu. „Jedná
se o takové ty drobné stavby,
které zpříjemňují pobyt turistů na Vysočině. Zaměřili jsme se letos
na cyklostezky a lyžařské
trasy, protože jsou pro
Vysočinu typické, říká
krajský radní Tomáš Hermann
(US-DEU), který se problematikou grantové politiky kraje zabývá.
O peníze z grantu Doprovodná infrastruktura mohou
požádat podniky a podnikatelé z oboru cestovního ru-

chu. V grantovém programu
je k dispozici pět milionů korun, přičemž na jednotlivou žádost je to maximálně 200.000
korun.
Druhý program s názvem
Vítejte u nás 2004 má podpořit vznik takzvaných turistických balíčků. Tedy
komplexních služeb v cestovním ruchu pro
danou lokalitu či způsob trávení
volného času. Grant je
opět určen pro
podniky a podnikatele, k dispozici jsou dva miliony korun,
pro jednotlivou žádost maximálně 100.000 korun. Uzávěrka obou programů je na konci září a podrobnosti zájemci
najdou na www.fondvysociny.cz.

Cílem sdružení je péče o životní prostředí zdravotně postižených – organizovat osvětu spojenou s využíváním technických opatření pro
v České republice. Především po stránce technického řešení a pozlepšení životního prostředí tak, aby toto pomáhalo v plné míře zlepšoradenské činnosti pro občany všech druhů zdravotního postižení
vat a zachovávat celkovou duševní a fyzickou harmonii postižených.
a všech otázek spojených s odstraňováním zhoršených podmínek ži- – organizovat a poskytovat přednášky, instruktážní a informační služvota, daných zdravotním postižením.
by, vzdělávací a rekvalifikační kursy.
Dále pak si sdružení klade za úkol:
– organizovat činnosti pro životní prostředí zdravotně postižených ve
– sledovat plnění vyhlášky o obecně technických požadavcích, zavšech krajích ČR prostřednictvím krajských organizací a krajských
bezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností povýborů sdružení.
hybu a orientace, včetně souvisejících předpisů o územním pláno- – zasazovat se o odstraňování bariér v dopravě.
vání a stavebním řádu.
– sledovat publikování odborných výsledků v předmětné činnosti,
– přenášet nové poznatky do návrhů na úpravu stávajících zákonných
účast na odborných publikacích a činnosti na odborných pracovišopatření.
tích a vysokých školách.
– pomáhat při návrhu způsobu a forem realizace bezbariérových bytů pro těžce zdravotně postižené spoluobčany Sídlo konzultač- SŽPZP v ČR, Havlíčkova 44 úřední den: tel. č.:
586 01 Jihlava
středa
567 307 141
v jednotlivých krajích. Spolupracovat s příslušnými orgá- ního střediska
567 586 128
ny a organizacemi při obsazování a následném využívání SŽPZP v ČR
bezbariérových bytů.
místní pracoviště Magistrát města Jihlava
úřední den:
tel. č.:
– poskytovat konzultační a poradenskou činnost v přípra- SŽPZP v ČR
Stavební úřad, d. č. 136
středa
567 167 269
vě staveb stanovisky odborných konzultantů k projektům
Jihlava
13.00–16.00
a dalším činnostem ve výstavbě. U bezbariérově realizovaných staveb posuzovat označení platnými mezinárodníStrážek 227
úřední den:
tel. č.:
592 53 Žďár n. Sázavou
středa
737 782 225
mi symboly.
12.00–13.00
– spolupracovat při vyhledávání vhodných výrobků pro vybavení staveb z hlediska potřeb zdravotně postižených,
Havlíčkův Brod
úřední den:
tel. č.:
zúčastňovat se konkurzních řízení výrobců a oponentních
Třebíč
pondělí
568 841 995
jednání při schvalování výroby. Napomáhat při posuzová8.00–9.00
ní výrobků.

Anketa
V červenci jsme se v ulicích měst i obcích Vysočiny
ptali: Přestěhovali byste se
z města na venkov?

B

ydlím sice ve městě, ale nejraději jezdím na samotu, kde
nejsou vůbec žádní sousedé. Tam
jsem spokojený. Ve městě bych
bydlel rád jedině tehdy, pokud
bych měl vysoké příjmy, protože život je tam dražší.
Zdeněk Š., Velké Meziříčí

N

a venkově jsem vyrostla, ráda se tam stále vracím. Ale
za několik desítek let jsem si již
zvykla na velkoměsto, kde mám

N

ikdy bych nešel bydlet do
kousek do práce, k lékaři a jsem
žádného města, protože pro
stále mezi lidmi. Na chalupě na
Vysočině, kde je drsné podnebí, mě je důležité žít mezi těmi lidse mi líbí opravdu jen v jarních mi, které dlouho znám.
Stanislav C., Bítovčice
a letních měsících.
Lea K., Brno

U

važovala
jsem o tom,
že by se mi líbilo
bydlet na venkově, kde jsou lidé
podle mého názoru přátelštější
a srdečnější než
ve městě. Určitě bych se tomu
nebránila.

N

a venkov bych nešel bydlet
ani za nic. Odrazuje mě od
toho mentalita venkovanů, kteří
i v místní hospodě, pokud tam tedy vůbec nějaká je, pouze diskutují o práci nebo o fotbalu.
Jiří F., Pelhřimov

V

yrostla jsem ve velkoměstě, ale nyní každý volný víkend trávím zde na venkově.
Tereza L., Třebíč V budoucnu by se mi docela lí-

bilo bydlet v některém městě na dím pouze trávu a les, zpívají tam
Vysočině. Samozřejmě mne při- ptáci, nikdo mě nebude omezovat
tahuje spíše město a nikoli pří- v pohybu.
Martin S., Jihlava
mo vesnice. Tady jsou však města přece jen menší a lidštější než
o města bych bydlet snad ani
moje rodná Praha.
Kateřina M., Praha
nešla, jsem zvyklá na vesnici. Mám ráda zvířata, volnost
hned. Je tam a svobodu. Ta by mně v městklid: není tam ském činžáku chyběla.
Stanislava S., Želetice
úřad, který by
mě otravoval, jeá bych na venkov v této rozlikož je daleko.
hodně chvíli nešel. ZáminNa venkově je
čistý vzduch, ne- ka, že lidé jdou na venkov kvůsmrdí tam pod li klidu je totiž úplně nesmyslná,
nos dvacet tisíc aut denně, nepo- protože za pár let, a možná i dřív,
tkám tam politiky na ulicích. Vi- bude klid právě zde v Jihlavě.

D

I

J

V kraji vyšly desítky publikací
něz neobejdou. Tedy takových,
které nemají běžně šanci v komerčním vydavatelství. O grantový program byl velký zájem
a proto zastupitelstvo nyní vyhlásilo jeho druhé kolo. V něm
jsou k dispozici dva miliony korun. Na jednotlivou žádost lze
přispět od 10.000 do 100.000 korun. „Požádat o ně může každý,
kdo má za lubem vydat knihu,
Ten umožnil vydání knih, kte- která není beletrií nebo poezií.
ré se bez podpory veřejných pe- Podmínky jsou skutečně omeze-

ny na populárně naučné a vědecké publikace, zaměřené zejména
na osobnosti a události Vysočiny,“ říká krajský radní Tomáš
Hermann (US-DEU), který má
granty na starosti. Program je
otevřen všem žadatelům a peníze
jsou tedy určeny městům, obcím,
ale i firmám a jednotlivcům.
Žadatel jimi musí zaplatit
služby, nikoli honoráře a mzdy.
Podrobné informace jsou na
www.fondvysociny.cz.

SEZNAM PUBLIKACÍ, PODPOŘENÝCH FONDEM VYSOČINY V PRVNÍM KOLE
GRANTOVÉHO PROGRAMU EDICE VYSOČINY:
 Almanach SK Pernštejn Nedvědice
 Atlas po stopách Gustava
Mahlera v Čechách a na Moravě
 F. M. Nágl (1899–1944) –
Kniha o malíři z Vysočiny
 Historie a současnost obce
Chyšná
 Jaroslav Hašek
na Lipnici
 Klasická pohádka
a skutečnost (zejména v kontextu Českomoravské Vysočiny)
 Kniha Třebíč – historie benediktinského
opatství
 Kniha Vyznavač vesmíru (životopisná kniha
o Gustavu Mahlerovi)
 Košetice 650 let
 Krvavá lázeň v Kobylím dole
 Luka nad Jihlavou ve 20. století, sborník prací o dávné i nedávné historii obce vydaný
u příležitosti 250. výročí povýšení Luk n. J. na městečko

 Nesmazatelné stopy (medailonky osobností Vysočiny)
 O putování z Vysočiny do
Toskánska
 Paměti obce Pohledě

 Pečeti a typáře městských obcí okresu Pelhřimov
 Písničky a popěvky ze severu Horácka
 Průvodce mikroregionem Ledečsko
 Publikace o historii a současnosti farního kostela sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem
 Stříbrný vrch Křemešník

 Sborník ze sympózia Otokar
Březina 2003
 Studnice – vlastivědná kronika 1306–2003
 Světelsko ve fotografii
 Škola ve Vyskytné u Pelhřimova
 Rohovští z Tasova
nejstarší žijící
selský rod v českých zemích
 Roman Havelka, malíř Podyjí
1877–1950
 Velkomeziříčská
kronika F. I. Konteka
z roku 1727
 Vydání publikace
o historických krovech
v jižní části Českomoravské vrchoviny
 Vysočina ve fotografii Vladimíra Kunce
 Zadní Zhořec – vlastivědná
kronika
 ZOO Jihlava aneb cesta od
kolébky k dokonalosti
 Zpěvník horáckých písní po
lidech sebraných

Pavel N., Jihlava

M

yslím, že
by se mi
na venkově moc
nelíbilo. Ve městě jsem vyrostl,
studuji, mám tady přátele a známé.
Vojtěch V., Jihlava

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 7. 2004 vyhlásilo šest nových grantových programů z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do oblasti malého a středního podnikání,
cestovního ruchu a rozvoje komunikační infrastruktury. Dále upozorňujeme na tři již dříve vyhlášené grantové programy, které mají uzávěrku v měsíci srpnu. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových
programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Místní autoři získali peníze na kroniky, rodové ságy i folklórní zpěvníky
Vysočina • Unikátní kronika
obce, sága nejstaršího žijícího selského rodu v Čechách, životopis Gustava
Mahlera anebo zpěvník horáckých písní. To je jen malý
výčet 32 publikací, které by
na Vysočině nevyšly, nebýt
loňského krajského grantu
Edice Vysočiny.

Vysvětlím: nejméně polovina
Jihlavanů se totiž brzy - jak se
zdá - odstěhuje do oněch hrůzně neestetických satelitních hradů v příměstských obcích, a tak
nám zbývajícím Jihlavu řekněme
„kulturně uvolní“.

■ Výzkum–vývoj–inovace – 2.765.600,– Kč
– program na zvýšení konkurenceschopnosti malých
a středních podniků na Vysočině formou příspěvku
na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku
výzkumu či vývoje jako nové inovace (odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz; Mgr. Magdaléna Svatoňová,
tel.: 564 602 544, svatonova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 18. 10. 2004

a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Renata Běhanová, tel.: 564 602 537, behanova.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 24. 9. 2004

■ Integrace aplikačního vybavení ISVS – 1.000.000,–
Kč – program na podporu rozvoje komunikační
infrastruktury (odbor informatiky, Ing. Petr Pavlinec, tel.: 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
Ing. Martina Rojkova, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
■ Rozvoj malých podnikatelů – 3.808.160,– Kč Uzávěrka: 3. 9. 2004
– program na zvýšení konkurenceschopnosti malých
podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení ■ Projektová dokumentace k programu SROP
technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření – 1.200.000,– Kč – program na podporu zpracování
podnikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje, projektové dokumentace pro žádosti do vybraných
Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@- opatření Společného regionálního operačního
kr-vysocina.cz; Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, programu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Tomáš
Čihák, tel.: 564 602 538, cihak.t@kr-vysocina.cz;
wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)
Mgr. Magdaléna Svatoňová, tel.: 564 602 544, svatoUzávěrka: 11. 10. 2004
nova.m@kr-vysocina.cz)
■ Certifikace–osvědčení – 2.200.000,– Kč – program Uzávěrka: 20. 8. 2004
na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních
podniků na Vysočině formou příspěvku na získání ■ Bydlete na venkově 2004 – 1.605.360,– Kč – procertifikace ISO 14000, EMAS nebo OHSAS 18001 gram na podporu zpracování projektové dokumennebo HACCP, případně osvědčení Bezpečný pod- tace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty,
nik (odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáková, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou
tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz; Ing. To- bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích
kraje Vysočina (odbor regionálního rozvoje, Luděk
máš Čihák, tel.: 564 602 538, cihak.t@kr-vysocina.cz)
Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 11. 10. 2004
Uzávěrka: 31. 8. 2004
■ Vítejte u nás 2004 – 2.000.000,– Kč – program na
podporu vzniku turistických balíčků služeb a uce- ■ Edice Vysočiny II. – 2.000.000,– Kč – program na
lených turistických produktů (odbor regionálního podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historozvoje, Ivana Mahelová, tel.: 564 602 533, mahelo- rii, přírodu a krajinu Vysočiny (odbor kultury a památkové péče, PhDr. Katina Lisá, tel.: 564 602 249, lisa.k@va.i@kr-vysocina.cz)
kr-vysocina.cz, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296,
Uzávěrka: 10. 9. 2004
panackova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. Aleš Seifert, tel.:
■ Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2004 564 602 295, seifert.a@kr-vysocina.cz)
– 5.000.000,– Kč – program na podporu budování Uzávěrka: 30. 8. 2004
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na
www.fondvysociny.cz

www.kr–vysocina.cz
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OČNÍ OPTIKA

Křepela – nová provozovna: Kosmákova 24, Jihlava

Zaváděcí ceny = – 15%

ID 114

PO–PÁ 8.00–12.00
13.00–18.00

ID 554

Ke každým br ýlím pevné pouzdro zdar ma a na víc
drobné opravy a čištění ultrazvukem také zdar ma.

www.ceskydomov.cz

ID 417

Český domov je jedinečný inzertní projekt, který
sdružuje periodika krajské a místní samosprávy,
distribuovaná direct mailem
do jeden a půl milionu schránek
měsíčně. Čtivá média s moderním
graﬁckým designem jsou zaměřena
na místní a regionální tematiku.
V poměrně krátké době si k nim
čtenáři vybudovali silný citový
vztah. Noviny mají v daném regionu
vždy dominantní náklad a jsou jediným médiem, které se dostane do
všech domácností.

DALŠÍ VYDÁNÍ
NALEZNETE
VE SVÝCH
SCHRÁNKÁCH
KONCEM SRPNA.

• Moravskoslezský kraj
• Karlovarský kraj
• Olomoucký kraj
• Plzeňský kraj
• Praha 10
• Praha 1
• Kraj Vysočina
• Kladno

Neváhejte nás
co nejdříve nezávazně
kontaktovat pro více
informací!!!
Na nejvýhodnější formě
spolupráce v oblasti
inzerce a propagace
se s Vámi velmi rád domluví

Roman Přikryl
Tel.:
224 816 821
gsm:
777 206 610
e-mail: prikryl@consultants.cz

Pozvěte se na ranní kávu ke

3 000 000 svých klientů
a nabídněte jim to, co umíte nejlépe!

PRO
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ID 485

WWW.EREKCE.COM

noviny jsou součástí projektu

www.ceskydomov.cz
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Onšov postihla blesková povodeň
Velká voda není po přívalových deštích na Vysočině výjimkou, pro obce jsou opatření příliš drahá
Onšov • Místní silnici poškodila a pět domů vyplavila
velká voda, která na začátku
července zasáhla Onšov na
Pelhřimovsku.
Noční bouře a následný přívalový liják měly za následek
rychlé zvýšení hladiny místního potoka. Obrovskou masu vody nestačily pojmout ani kanály,
a tak bahnitá řeka místy vytrhala asfalt ze silnice. Dvory a sklepy usedlostí byly zaplaveny bahnem a nečistotou.
Hasiči ještě v noci pomáhali
uklidit auta jejich majitelům do
bezpečí na vyvýšená místa. Také
odstraňovali ze silnic stromy, které polámala bouře.
Lokální záplavy kvůli přívalovým dešťům nejsou v posledních
letech na Vysočině výjimkou.

Problémy působí také jarní tání. Například v Unčíně na Žďársku kry ucpávají koryto Svratky v místě, kde pilíř mostu tvoří
překážku. Letos se poprvé Svratka rozvodnila v lednu a část obce
zatopila. Obyvatelé se ještě nestačili z živelné pohromy vzpamatovat, a ta se v únoru zopakovala.
Malé obce přitom mají problém s nákladnými protipovodňovými opatřeními. Musejí se
tedy spoléhat na nejrůznější dotace. Kraj finančně pomohl například Hořepníku na Pelhřimovsku
s vybudováním protipovodňové
hráze. Hořepník byl totiž zasaVelká voda v Onšově vyplavila pět domů. Foto: Luboš Pavlíček
žen přede dvěma lety velkou voŠkodu za více než 100 milionů nu postihla povodeň Ledeč nad dou, která poškodila silnice, čiskorun například způsobila velká Sázavou, kde se během lijáku tírnu odpadních vod i kanalizaci
voda před dvěma lety ve Štěpá- rychle rozvodnil Olešenský po- a škodu napáchala také na 14 donově nad Svratkou. Letos v červ- tok a zaplavil 55 objektů.
mech.

Sdružení obcí získala miliony na rozvoj
Vysočina • Hřbitov, koupa- turistické centrum, oprava hřbitoliště, cyklotrasy a lékařskou va, ordinace obvodního a dětskéordinaci. To staví či opravují mikroregiony z peněz
Protože některé obce neProgramu obnovy venkova,
mohou
dotaci nakonec poukteré rozdělilo krajské zastužít,
peníze
vrátily, a tak mají
pitelstvo na červnovém zasedání.
ještě některé mikroregiony

važuje za nejdůležitější pro svůj
rozvoj,“ vyjmenovává jednotlivé žádosti náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Marie
Černá (SNK) s tím, že cyklostezky se mezi nimi asi objevovaly nejvíce.
I když si některé mikroregiony podaly do programu více žášanci dotaci získat.
„Zpracování projektu koupališdostí, kraj nakonec každému spltě, stavební úpravy školní kuchynil jen jedno přání, aby se dostalo
ně, doplnění mobiliáře cyklotras, ho lékaře. To, co mikroregion po- na všechny z celkové rozdělova-

né sumy 7,7 milionů korun. Malá naděje ale je, protože některé
obce ze svého balíčku třeba nevyčerpaly všechno, našly se i takové, které akci z nějakého důvodu nemohou zrealizovat. Jsou to
sice jen statisíce, ale pokud to na
podzim schválí zastupitelstvo, je
možnost přidat ještě velkým mikroregionům, které sdružují velké
množství obcí a měly podaných
víc žádostí.

V Kamenici otevřeli výstavu mříží

Slavnostnímu otevření zámku přihlížely stovky lidí. Foto: Luboš Pavlíček

Kamenice nad Lipou • Zámek
v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku je poprvé ve své historii od července otevřen pro veřejnost. Otevření předcházelo
pět let oprav, které začaly v roce 1998 a stály 68 milionů korun.
Práce zaplatilo ministerstvo kultury. K vidění jsou zde expozice
Uměleckoprůmyslového muzea
v Praze a Městského muzea Kamenice. Uměleckoprůmyslové
muzeum má na zámku stálou expozici kovaných železných prací
ze svých sbírek. V ní jsou soubory mříží, zábradlí, užitkových kování, zámků, klepadel a klíčů od
románské doby až po 19. století. Kromě toho je přístupný také depozitář nábytku z 19. a 20.
století.
V expozici Městského muzea
jsou vystaveny představy autorů o budoucí stálé moderní expozici, která by měla všestranně
a poutavě představit město a jeho historii a měla by být otevřena v roce 2006.

Projekty pro unii splatí grant i zpětně
Vysočina • Až do konce srpna
mohou všichni, kteří chtějí evropské peníze ze Společného regionálního operačního programu, požádat také o příspěvek
z Fondu Vysočiny, který jim pomůže zpracování žádosti o evropskou dotaci zaplatit.
Grant vyhlásilo krajské zastupitelstvo a vyčlenilo na něj

1,2 milionu korun. Zároveň ho má Fond Vysočiny na starosti, řívýjimečně zpřístupniká, že se lidé na Vysočině
lo i pro ty, kteří už vypostupně naučí evropdání s žádostmi o evských dotací využíropské peníze letos
vat. „Na jednu straměli. Pokud vyhoví
nu nám žadatelé
podmínkám grantu,
o podporu z Fonzískají peníze zpětdu Vysočiny zponě. Krajský radní Točátku láli, jak je
máš Hermann (US-DEU), který složité se k penězům dostat, na

druhou stranu je tento průzkum
bojem připravil na těžší oříšky,
které teď stojí před nimi. I proto
mají subjekty z Vysočiny náskok
při žádostech o peníze evropské.
V žádném jiném kraji není grantová politika tak systematická
a propracovaná jako u nás, a naši lidé se v této oblasti už zkrátka
umí pohybovat.“

Polenský hrad je zpřístupněný
Polná • Po dvaceti letech je opravený a veřejnosti otevřený polenský hrad. Návštěvníkům nabízí Kunštátský sál, hladomornu,
kupecký krám nebo expozice řemesel.
Slavnostního otevření se účastnili také (na fotografii zleva doprava) krajská radní Martina Matějková, starosta Polné a krajský zastupitel Jindřich Skočdopole, poslanec Jan Kasal, senátor
Václav Jehlička a hejtman František Dohnal.
Opravy hradu v Polné začaly v osmdesátých letech a v roce
1989 tam byla otevřena základní umělecká škola a společenský
sál. Vznikla zde také restaurace a kino.
Muzeum je nyní otevřeno vyjma pondělků každý den.
Polenský hrad pochází ze 13. století a ve své historii byl postižen živelnými pohromami i válečnou vřavou. Postupně tak dostal renesanční i barokní tvář. V 18. století jej zničil velký požár
a hrad už nebyl na původních základech nikdy dostavěn.

Rychlá železnice budí odpor,
region důrazně protestuje
Vysočina/Praha • Ačkoliv kraj
i obce na Vysočině velmi důrazně protestují proti plánované vysokorychlostní železnici, ministerstvo dopravy jejich argumenty
zřejmě nevyslyší.
Po jednání na ministerstvu to
uvedl náměstek hejtmana pro
dopravu Petr Pospíchal (ČSSD)
s tím, že pravděpodobně bez odezvy zůstane požadavek kraje, aby
trať vedla mimo území Vysočiny.
Na neúrodnou půdu padla také
další žádost – odložit plánování
trati do doby, kdy se bude skutečně stavět a budou na ni vůbec peníze. Už sám plán totiž Vysočinu
výrazně poškodí. „Je to vlastně
600 metrů široký pás, který protíná celou Vysočinu a ve kterém
je stavební uzávěra. Žádné nové
domky, žádné nové provozovny,
žádné nové silnice, nic,“ vysvětlil nejhorší dopad plánu trati Pospíchal.
Alespoň dílčím úspěchem je
slib, že kraj i obce mohou do
umístění železnice mluvit ve
svých územních plánech. „Možná

tak zabráníme nejhoršímu. Tedy
že by Praha chtěla železnici vést
přes chráněná území anebo tam,
kde by to obce odřízlo od okolního světa,“ řekl Petr Pospíchal.
Vysokorychlostní železnice
navazuje na podobné v sousedních státech a tvoří tak evropskou
síť. Vláda se k jejímu vybudování zavázala před pěti lety. „S obcemi ale nikdo nemluvil,“ vzpomníná s trochou trpkosti hejtman
Vysočiny František Dohnal (nez.,
KDU-ČSL). Vlaky zde pojedou
až třistakilometrovou rychlostí
a pravděpodobně v kraji nebudou
vůbec stavět.
Takový koridor ale vzbudil
v regionu obrovskou vlnu nevole.
Písemně protestuje 55 obcí s více než 82.000 obyvateli, dalších
37 hromadných stížností podpořilo přes 3300 občanů. Téměř
stovka občanů protestovala samostatně, proti je 16 spolků, pět
mikroregionů spojujících 85 obcí i zástupci ministerstva životního prostředí, kteří se obávají dopadu na krajinu.

Vysočina žádá o eurodotace
(pokračování ze strany 3)
Dva další projekty mají podpořit cestovní ruch. První je určen
pro veřejnou správu a neziskový
sektor s tím, že přispívá na propagaci a tvorbu turistických produktů místního i regionálního významu. Druhý osloví podnikatele
v oboru a nabídne jim dotace na
zlepšení turistické infrastruktury.
Tedy například ubytování, stravování, rekreační zařízení, lyžařské
areály nebo cyklotrasy.
Pátým projektem je podpora
rozvoje dalšího profesního vzdě-

lávání. Školám či jiným vzdělávacím institucím, zaměstnavatelům a profesním svazům nabídne
dotace například na tvorbu vzdělávacích programů ve spolupráci
se zaměstnavateli, nebo doškolování lektorů.
Pokud kraj se svými projekty uspěje, první výzvy na předkládání jednotlivých akcí by se
měly vyhlásit v listopadu tohoto roku.
Veškeré podrobné informace
budou zájemcům včas k dispozici na www.kr-vysocina.cz.

Kraj má vlastní vysokou školu
(pokračování ze strany1)
Studenti i pedagogové by přitom měli mít možnost ověřit si
své postupy v praxi. „Škola musí být propojena v rámci výzkumu a vývoje se současnými i budoucími investory. Může
pracovat na výzkumných úkolech z oblasti aplikovaného vý-

zkumu, tedy na tom, co lze okamžitě přenést do praxe přímo
v kraji,“prohlásila v této souvislosti náměstkyně Alena Štěrbová.
Stávající Vyšší odborná škola
v Jihlavě už od září 2005 nebude přijímat nové žáky, a těm, kteří zde už studují, umožní studium

dokončit. „Studenti, kteří na této
škole začnou v září 2004, budou
mít určitě zájem od února přestoupit na vysokoškolský typ studia,“ říká Alena Štěrbová.
Vyšší odborná škola sídlí
v bývalé budově krajského soudu a patří jí i internát v Brtnické ulici. Má dobře vybavené

učebny a posluchárny, jazykové
a počítačové učebny, tělocvičnu
a jídelnu. Veškerý majetek patří kraji, který je zřizovatelem
školy. Zastupitelstvo už dvakrát
svým usnesením dalo najevo, že
tento majetek na novou vysokou
školu zdarma převede. „Začínají praktické kroky k převodu bu-

www.kr–vysocina.cz

dov i movitého majetku. Kraj
si totiž od počátku své existence stanovil jako jednu z priorit
vznik vysoké školy na svém území,“ popisuje současnou situaci Štěrbová. Kraj se bude snažit
škole pomáhat i finančně, například tím, že podpoří její projektové žádosti o evropské peníze.

„Protože na veřejné vysoké škole nelze ze zákona vybírat školné, může dojít k situaci, že by na
tom vysoká škola byla finančně
hůře než její předchůdkyně, vyšší odborná škola. Kraj jistě bude
mít zájem na tom, aby škola finanční nouzí netrpěla,“ doplnila
Alena Štěrbová.
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Cyklisté jeli Vysočinou tři dny
Krajem projel propagační peloton projektu Krásná země aneb Putování napříč Českou republikou

Prázdniny v Telči – Jeroným
Lešner a Žalman a spol. a Pavlína Jíšová na zámku v Telči,
19.30 hodin

Pe l h ř i m ov / J i h l a va / N ov é
Město na Moravě • Necelé
tři dny strávili cyklisté pelotonu Krásná země na Vysočině.

3. srpna
Prázdniny v Telči – Poutníci
a Cop na zámku v Telči, 19.30
hodin

4. srpna
Prázdniny v Telči – Druhá
tráva a Katka Garcia a Stano
Palúch projekt na zámku v Telči, 19.30 hodin

5. srpna
Prázdniny v Telči – Devítka
a Nezmaři na zámku v Telči,
19.30 hodin

6. srpna
Prázdniny v Telči – Vlasta Redl Každý den jinak na zimním
stadionu v Telči, 19.30 hodin
Countrybál se skupinou Duha
v kulturním sále v Domamile, 20.00
Divadelní představení v podání ochotníků z Martínkova na
zámeckém nádvoří v Lesonicích, 20.00
Pivní slavnosti, Horní náměstí, Humpolec, 16.00 – 17.30
Skaláci, 17.30 – 19.00 Jablkoň,
19.00 – 21.00 Petr Muk, 21.00 –
23.00 MIG 21, 23.00 Kyvadlo

Hejtman Vysočiny František Dohnal přebírá symbolickou štafetu cyklistické cesty Krásná země od náměstka hejtmana Středočeského kraje
Josefa Kantůrka. Foto: archiv kraje

Přijeli přes Pelhřimov a Křemešník do Jihlavy, a právě na této trase je přivítal hejtman František Dohnal (nez., KDU-ČSL). V Jihlavě
cyklistickou jízdu na podporu cestovního ruchu doplnil doprovodný
program, ve kterém účinkoval polenský Big Band a výstava historických velocipédů, aut a motorek.
Z Jihlavy startovali cyklisté druhý den a projížděli přes Havlíčkův
Brod, Žďár nad Sázavou do Nového Města na Moravě. Vyprovo-

dil je jihlavský primátor a naopak
v Novém Městě přivítal náměstek
hejtmana Miloš Vystrčil (ODS).
Třetí den svého pobytu na Vysočině vyjel peloton z Nového Města na Moravě a zamířil přes Bystřici nad Pernštejnem, Nedvědici
a Tišnov do Brna. Trasu z Nového Města na Moravě na hrad Pernštejn projel na kole také náměstek
hejtmana Miloš Vystrčil, který na
hradě Pernštejně předal cyklisty do
péče Jihomoravského kraje.
Krásná země je cyklistické putování napříč Českou republikou.
Trasa z Chebu do moravskoslezské Hrčavy vede osmi kraji, měří 1000 kilometrů a pelotonu zabere 22 dní.

Kulturní tipy
9. srpna
Prázdniny v Telči – Bokomara
a Jarda Matějů a Kamelot v Telči, 19.30

10. srpna
Prázdniny v Telči – Miki Ryvola a Harvestri a Tempo di
vlak na zámku v Telči, 19.30

11. srpna
Prázdniny v Telči – Stráníci
a Samson a Hop trop na zámku
v Telči, 19.30 hodin

12. srpna
Prázdniny v Telči – Martina Trchová a Neřež a Jirka
Schmitzer a Raven na zámku
v Telči, 19.30 hodin

13. srpna

Tip na výlet

Pěší trasa okolím Žďáru nad Sázavou
Tomuto výletu budou dominovat kromě malebné krajiny především vrcholná díla
barokní gotiky stavitele J. B.
Santiniho a majestátní skalní
útvary v čele s Rozštípenou
skálou.

7. srpna
Vystoupení hudebního souboru Ludus Musicus na hradě
Lipnice nad Sázavou, 16.00
Prázdniny v Telči – Jarret
a Glen Hansard na zámku v Telči, 19.30
Taneční zábava se skupinou
Špacír na zámeckém nádvoří
v Lesonicích, 20.00
Velkoplošná projekce televizního záznamu inscenace divadla Na provázku Am a Ea v režii B. Polívky, na farním dvoře
v Horních Dubénkách, 20.00
Pivní slavnosti, Horní náměstí,
Humpolec, 9.00 – 12.00 Možnost exkurze v technické památce Vysočiny – Rodinném
pivovaru Bernard, 10.00 – 11.30
Shannon – irská hudba a tanec,
11.30 – 13.30 Vysočinka, 13.30
– 16.00 Pořad pro děti – Michal Nesvadba, 16.00 – 17.30
Martin Maxa, 17.30 – 20.00
Bon Jovi Revival Petr Poláček,
20.00 – 21.45 Mňága a Žďorp,
21.45 – 22.00 ohňostroj, 22.00
– 24.00 Rock‘n‘roll band Marcela Woodmana, 00.00 videodiskotéka

VYS O Č I N A – N Á Š D O M O V

Výchozím bodem je město Žďár
nad Sázavou. Historie Žďáru je
úzce spjata s cisterciáckým klášterem, který významně ovlivňoval
hospodářský a kulturní rozvoj této oblasti. Areál bývalého kláštera navštívíme ale až v závěru naší
trasy. Výlet zahájíme prohlídkou
náměstí a přilehlého historického
centra, kde uvidíme radnici z přelomu 16. a 17. století, morový
sloup z roku 1729 a gotický kostel sv. Prokopa.
Pak se vydáme po červené směr
Nové Hamry nad Sázavou. První
dva kilometry nás postupně vyvedou ven z města, a tam před mostem odbočíme ze silnice vpravo na
polní pěšinu. Červená nás povede
podél železniční trati krajinou plnou luk, remízků a rybníků až do
obce Nové Hamry. Před nádražím budeme procházet kolem rozcestníku Nové Hamry. Od něj pokračujeme stále po červené, směr
Rozštípená skála. Poté, co opustí-

me obec, již půjdeme údolím řeky
Sázavy, kterou budeme několikrát
přecházet. U rozcestníku Rozštípená skála změníme barvu značky
na žlutou, směr Žďár nad Sázavou
- zámek. Žlutá nás po několika metrech přivede k Rozštípené
skále, jejíž výraznou trhlinou projdeme na druhou stranu a budeme
pokračovat kolem až 100 metrů
dlouhého skalního masívu.
Pak opustíme údolí Sázavy
a půjdeme přes pole a louky do
osady Šlakhamerský dvůr. Nad ní
se ukrývá v hustých lesích skalnatý vrchol Peperek, který je naším
dalším cílem.
Za osadou je rozcestí Samotín,
kde odbočíme vpravo po žluté. Po
krátkém, ale výrazném stoupání
přijdeme na vrchol Peperek. Na
vrcholu Peperek se nachází skalní stěna 300 metrů dlouhá, přerušená dvěma širokými depresemi,
z nichž vycházejí balvanové proudy. Z vrcholu pokračujeme stále
po žluté směr Vápenice – jezero
a Žďár nad Sázavou – zámek.
K pozoruhodnému jezeru Vápenice přijdeme převážně klesáním
po zpevněné lesácké cestě. Jezero Vápenice vyniká čistou vodou
a velmi bohatým podvodním životem. Dále pokračujeme po žluté směr Žďár nad Sázavou – zámek (Pod Adamovým kopcem),
nebo se můžeme vydat po modré,
směr Tálský Mlýn. Ten se nachází
u vodní nádrže Pilská, kde se můžeme osvěžit koupelí.
Žlutá nás povede hustými lesy
přes vrchol Salvátor. Pak už bude-

me klesat pěknou stromovou alejí
mezi poli a loukami až k zámku.
Nynější zámek se nachází
v prostoru bývalého cisteciáckého kláštera založeného již v roce
1252. Klášter byl několikrát vydrancován, a to jak husity, tak později Švédy v třicetileté válce. Jeho
pohnutý osud ukončil velký požár
v roce 1784, kdy byl definitivně
zrušen a postupně přebudován na
zámek. V areálu zámku uvidíme
mimo jiné konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie, gotickou baziliku (druhá největší na
Moravě) přestavěnou
Santinim na počátku 18. století,

8. srpna

nebo nejstarší objekt z doby budování kláštera – Studniční kapli. Po
prohlídce zámku nesmíte zapomenout vyšlapat krátce a prudce po
žluté nahoru na Zelenou horu,
kde je nejcennější dílo Santiniho
- poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Jde o vrcholné dílo barokní
gotiky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.
Od rozcestí se vydáme po červené směr Žďár nad Sázavou – náměstí. Půjdeme polní cestou přes
hráz Branského rybníka k řece
Sázavě, podél které přijdeme zpět
do centra Žďáru nad Sázavou. Délka výletu je celkem
17,5 kilometru.

Prázdniny v Telči – Benedikta a Vladimír Mišík a ETC na
zimním stadionu v Telči, 19.30

14. srpna
Vystoupení skupiny historického šermu Sígři na hradě Lipnice nad Sázavou, 16.00
a 21.30
Prázdniny v Telči – Honza
Hrubý a Hoover the Dog na
zámku v Telči, 19.30
Velkoplošná projekce televizního záznamu inscenace J.
Durycha Boží duha v podání divadla U stolu na farním dvoře
v Horních Dubénkách, 20.00

15. srpna
Zahájení výstavy Thierry
Tremblay – suchá jehla, židovský hřbitov vTelči
Bohoslužba a Stavějte domy
a vysazujte zahrady – představení Muž, který sázel stromy v podání Františka Derflera
před kostelem v Horních Dubénkách, 9.00
Výstava svatebních fotografií, oznámení a gratulací a výstava pohlednic s názvem Žena
na pohlednicích v budově bývalé základní školy v Martínkově, 10.00
Koncert českého studentského orchestru na náměstí v Telči, 15.00
Prázdniny v Telči – Koňaboj
a Hradišťan na zámku v Telči, 19.30

do 15. srpna
Výstava bonsají v zámecké zahradě v Telči

16. srpna
Zahájení výstavy výtvarných
prací dětí Kapr Jakub v Telči na
radnici v Telči

21.srpna

Běh Terryho Foxe na náměstí
v Telči, 10.00
Koncert Ludus Musicus v hradní kapli k oslavě patrona hradní
kaple, svatého Vavřince, na hradě Lipnice nad Sázavou, 13.00
Prázdniny v Telči – Šany
a Vlasta Redl na zámku v Telči, 19.30

Zahájení výstavy dřevěných
plastik Kryštofa Ewanče v Domě dětí v Telči
Šermířský den, středověk a noční dobývání hradu Lipnice nad
Sázavou, 13:00

22. srpna
Zahájení výstavy experimentálních fotografií Mikuláše Petra na židovském hřbitově v Telči
Shromáždění v lese na paměť zápasu o svobodu vyznání – bohoslužba Tomáše Vítka
u Studánky Páně na hoře Javořici, 14.30

Výherci hry
Střecha pódia
V minulém čísle jsme zveřejnili výzvu čtenářům, aby sami
svými hlasy rozhodli o podobě zastřešení pódia v zámeckém parku v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Třem vylosovaným
hlasujícím, I. Čermákové z Třebíče, M. Dygrýnové z Humpolce a manželům Kotovicovým
ze Žďáru nad Sázavou zasíláme po dvou volných vstupenkách na koncert do zámecké
zahrady ve Vilémově, který bude 15. srpna v 18.00. O vítězné
variantě budeme informovat.

Správné znění tajenky zašlete na adresu redakce do 19. srpna. Tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Řešení z minulého čísla:
Jedna z pelhřimovských památek je
gotický kostel svatého Víta, v 18. století zbarokizován.
Výherci z minulého čísla P. Koukola,
Rožná nad Pernštejnem, P. Trávníček,
Zďár nad Sázavou a K. Horáčková,
Vladislav získali chromované kuličkové pero, kovové pouzdro na navštívenky a klíčenku Marlow.

www.kr–vysocina.cz
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Informační centra mají napilno
Vysočina • Už čtyřiatřicet
informačních center slouží
v letošní sezóně turistům,
kteří přijeli do našeho kraje.
Nabízí nejen základní informace, mapy a propagační
materiály, ale mnohá z nich
i rozšířené služby.
„Turisté si v informačním
centru mohou rezervovat ubytování i vstupenky, v těch nových
i uschovat zavazadla či jízdní

kola,“ popisuje služby vedoucí
oddělení cestovního ruchu krajského úřadu Ivana Mahelová.
Pelhřimovské centrum například nabízí i občerstvení.
V drtivé většině zřizují a hradí centra obce, někde i soukromníci, kterým ale obce přispívají. Pracovníci center musí
ovládat cizí jazyky, v Třešti se
ale domluví i znakovou řečí
a v Třebíči mají připraveny informace ve slepeckém písmu.

Centra jsou většinou umístěna
přímo na náměstích či v historických jádrech měst a obcí. Informační centrum mikroregionu
Hrotovicko, které bylo otevřeno krátce před sezónou, sídlí
v památníku malíře F. B. Zvěřiny ve Hrotovicích. Ve Velkém Meziříčí je informační centrum na radnici, ve Velké Bíteši
v historickém domě na náměstí,
v Pelhřimově ve Šrejnarovském
domě na náměstí, v Humpol-

ci na náměstí v kině a ve Žďírci
nad Doubravou v knihovně.
Ve Žďáru nad Sázavou, kde
se nachází poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého, zapsaný na
seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO,
jsou informační centra dvě.
V Třebíči, jejíž židovská čtvrť
a bazilika Sv. Prokopa byly na
seznam zařazeny loni, si velké
množství turistů vyžádalo dokonce centra tři.

Soutěž: Za váš
snímek fotoaparát
Máte rádi Vysočinu? Určitě víte, kde je v našem kraji to nejkrásnější místo! Pomozte nám je najít a vyhrajte!
Najděte a vyznačte sedm rozdílů na fotografii veže kostela Sv. Bartoloměje v Pelhřimově, pošlete nám řešení a přidejte
svoji vlastní fotografii jakékoliv památky z Vysočiny. Nejlepší
snímek vyhraje od vašich novin fotoaparát. Komise výtvarníků nebude hodnotit profesionalitu fotografie, ale pouze její originalitu.
Vyluštění a fotografii zašlete do 15. září na adresu redakce.
Hodně letního štěstí ve hře.

V Lukách a Pohledi jsou malá muzea
plika železniční kanceláře nebo
třeba typická venkovská kuchyň.
Ve spolkové části návštěvník uvidí exponáty ze života hasičského
spolku, muzikantů a ukázky krojů. Muzeum na Školní ulici je otevřeno vždy v sobotu a v neděli od
9.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00.
Zřízení muzea přišlo Luka asi
Pro turisty je zde připravena re- na dva miliony korun. Kraj Vyso-

Luka nad Jihlavou/Pohleď •
Historie místního zámku,
obce a okolí, spolkový a společenský život. To je náplň
nového obecního muzea
v Lukách nad Jihlavou, které
zde v červenci otevřela obec
a Klub přátel starých Luk.

čina přispěl 100.000 z grantového programu Klenotnice Vysočiny. „Právě pro tyto účely jsme
grant vyhlásili,“ libuje si vedoucí
odboru kultury a památkové péče
kraje Horymír Kubíček a dodává:
„Na Vysočině je zhruba 60 obecních muzeí, galerií a výstavních
síní. Taková zařízení budou mít
vždy naši podporu.“

Malý skanzen je od počátku
srpna otevřen na Michalově statku v Pohledi na Havlíčkobrodsku. Nabízí pohled na život rolníků před 200 lety. Statek, včetně
hospodářských stavení, má dobovou výbavu a opraven je autentickými stavebními postupy.
Pohleď tak má první skanzen na
Vysočině.

Fotopozvánky

Balóny nad Telčí poletí 19.– 22. srpna. Foto: Luboš Pavlíček

Slámování v Červené Řečici bude 20.–22. srpna. Foto: Luboš Pavlíček

Rozhovor

Dvorský: Festival je dar Vysočině
Pane Dvorský, propůjčil jste své
jméno mezinárodnímu hudebnímu festivalu.
Co to pro vás
znamená?
„Uvědomil
jsem si, že je to pro mne pocta,
když slovenský tenorista má svůj
festival v České republice. Je to
nádherné, ale zavazující. Považuji to za příležitost nejen pro mne,
ale i pro nás všechny, kteří milujeme hudbu, navázat na historii, hudební tradice a kořeny, na Míčovo
hudební léto a navrátit opět do regionu bohatého na krásy přírody,
historickou architekturu, kláštery
a zámky, hudební odkaz.“

Jak se vám líbí programová
koncepce ?
„Za období šesti let se mi koncepce pořadů celkem líbí a věřím, že nejen mně. Na to, aby náš
festival byl programově bohatší
a rozmanitější, potřebujeme hlavně finance. Od toho se bude odvíjet i kvalita festivalu. Chceme
vytvářet hudební festival především klasické hudby zaměřený
na vokál v různých žánrech, jak
už komorních, sborových, sólových, s únikem od opery, oratorií
i k operetě, jazzu a gospelu.“
Součástí festivalu jsou mistrovské pěvecké kurzy, které
účastníky pedagogicky vedete?
„Jsou to studenti konzervatoří
a hudebních akademií, kteří sbírají stále zkušenosti. Právě při
společných kurzech poznávají své

kvality a nedostatky, a tady mám
možnost se v přátelské pohodě
věnovat problematice zpěvu.“
Festival se rozšířil ze svého
domovského působiště v Jaroměřicích nad Rokytnou do
města Telč, v loňském roce se
konal v Jihlavě a letos poprvé
ve Vilémově. Jak se na to díváte?
„Vnímám to jako dar zde žijícímu obyvatelstvu, a také jako potřebu odevzdat kus svého umění
a cítění historickým múzám a zahradám, ve kterých kdysi hudba
denně zaznívala. Sedm večerů
hudby pokládám v našich podmínkách za adekvátní počet hudebního vyžití se.“
Pocházíte z velké rodiny,
s vašimi bratry jste v Jaroměřicích nad Rokytnou v roce 2001

vystoupil na společném zahajovacím koncertě. Scházíte se
i v rodinném kruhu?
„Čtyři z pěti bratrů jsme zpěváci, jsme jeden k druhému otevření, upřímní a těšíme se jeden
z druhého. Společně si zazpíváme na podzim při příležitosti narozenin našich rodičů. Sejdeme
se všichni i s dětmi, je nás mnoho
a snažíme se všichni mámě a otci
něco zazpívat.“
Jaké je vaše velké pěvecké
přání ?
„Strašně rád bych si zazpíval
se třemi největšími a nejznámějšími tenoristy světa, s Lucianem
Pavarottim, Plácidem Domingem
a José Carrerasem na jednom
společném koncertě, kdekoliv na
světě. Třeba i v Jaroměřicích nad
Rokytnou.“
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