
Děti si užily malé venkovské radosti
Rohovský: Je třeba stále připomínat, že jídlo nevyroste v supermarketech, ani se nevyrobí v továrních halách

Ústavní stížnost
Kraje neodmítají 
neziskové nemocnice. 
Předvolební zákon ale 
považují za omezení 
svých svobod. strana 3

STALO SE

LESY VYDÁVAJÍ ÚRODU
Vysočina (kid) • Letní radosti na 
Vysočině jsou v plném proudu. 
Červencová horka a časté deště 
jsou ideální pro dozrávání borů-
vek a úrodu letních hub. Z vlhčích 
lesů lze donést pravé hřiby, liš-
ky, růžovky a další pochoutky, na 
pasekách se stačí jen ohnout pro 
temně modré kuličky.

AKTUÁLNĚ S HEJTMANEM

Koza živitelka
Sýry a jogurty z farmy 
v Ratibořicích znají lidé 
v celé zemi. Kozám se 
na Vysočině dařilo dříve 
a daří se i dnes. strana 4

Dovolená doma
Vybrané tipy jak strávit 
volné letní dny na 
Vysočině. Nejlépe poradí 
www.region-vysocina.cz.
 strana 6

Netín (kid) • Už druhý 
ročník výtvarné soutěže 
Bílé moře Vysočiny pro děti 
ze základních škol zná své 
vítěze.
V soutěži se mezi sebou utkávají prá-

ce jednotlivců i tříd s námětem rekla-
my na mléko z našeho kraje. Letos po-
rota jako nejzdařilejší vyhodnotila prá-
ci žáků 1. B 3. základní školy ve Vel-
kém Meziříčí. Odměnou jim byl den na 
farmě rodiny Němcovy z Netína, která 
ve spolupráci s krajským odborem ze-
mědělství soutěž pořádá. Děti si mohly 
na vlastní kůži vyzkoušet práci se ze-
mědělskou technikou, připraveny pro 
ně byly ochutnávky domácích potra-
vin, táborák či jízdy na koních. „Někte-
ré z nich poprvé v životě viděly zblízka 
živou krávu. V tom vidím jeden z vel-
kých přínosů soutěže – děti si uvědomí, 
že jídlo se nevyrábí v továrně, ale ros-
te a žije a dá velkou práci,“ řekl kraj-
ský radní pro zemědělství Ivo Rohov-
ský (ODS), který má nad akcí tradič-
ně záštitu.

„Zastupitelstvo kraje doporučuje členům Výboru Regionální rady Regionu 
soudržnosti NUTS II Jihovýchod, zvoleným z řad členů Zastupitelstva kra-
je Vysočina, učinit při vyjednávání, schvalování a tvorbě Regionálního ope-
račního programu regionu soudržnosti Jihovýchod veškeré kroky k získání 
maximálně možné finanční alokace na prioritu č. 1 Regionálního operační-
ho programu NUTS II Jihovýchod – Rozvoj dopravy.
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.“
Takto zní doslovný přepis a záznam o hlasování usnesení, které přijalo kraj-
ské zastupitelstvo v sobotu 1. července 2006. 
Ti z vás, kteří sledují zasedání krajského zastupitelstva podrobněji, asi vědí, 
že poměrně málokdy panuje mezi námi krajskými zastupiteli při přijímání 
usnesení stoprocentní shoda. 
Jsem proto velmi rád a považuji za nesmírně důležité, že jsme se v případě 
nutnosti investic do oprav našich silnic tak jednoznačným způsobem shod-
li a že jednohlasně usilujeme o to, aby do oprav krajských silnic bylo inves-
továno až 70 procent prostředků, které náš kraj může získat z evropských 
fondů (ročně asi 600 milionů korun).
Pokud popis současné situace zjednoduším, mohu napsat, že v současné 
době se náš kraj nachází v rozhodující fázi vyjednávání se zástupci Evrop-
ské unie o možnostech využití peněz evropských fondů. V rámci této disku-
se není pozice našeho kraje vůbec jednoduchá hned ze dvou důvodů. 
Tím prvním důvodem složitosti našeho vyjedná- vání je fakt, 
že musíme vyjednávat jako jeden subjekt spo- lečně s Ji-
homoravským krajem, se kterým si tedy vzá- jemně mu-
síme nejprve dopředu domlouvat společné priority.
Tím druhým důvodem složitosti je potom 
skutečnost, že představy vyjednavačů za Ev-
ropskou unii jsou jiné než naše. Evropská unie 
nechce, abychom tak velké množ-
ství finančních prostředků v na-
šem kraji investovali do rozvo-
je dopravy (opravy krajských 
silnic). 
Z obou těchto důvodů má 
pro nás vyjednavače za 
Vysočinu na začátku 
článku doslovně uve-
dené usnesení Zastu-
pitelstva kraje Vysoči-
na veliký význam, ne-
boť posiluje naše šance 
při vyjednávání o finanč-
ní alokace uspět a já za něj 
všem zastupitelům děkuji.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz
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Obce regionu silniční pravidla zvládají

„V druhé polovině června jsme 
na účty 15 měst, která agendu ři-
dičů vedou, rozeslali šest milio-
nů korun, které obce použijí na 
úhradu svých zvýšených výdajů. 
Současně dostaly tyto úřady no-
vou výpočetní techniku a pracov-
níci prošli školením,“ vysvětluje 
ředitelka krajského úřadu Simeo-
na Zikmundová s tím, že kraj te-
dy svoji roli zvládnul.

Pro úřady v 15 městech na Vy-
sočině znamená větší zátěž ze-
jména bodový systém. Vedou to-
tiž přehled bodových kont řidičů 
a správní řízení s pachateli pře-
stupků. V prvních dnech po zave-
dení nových pravidel v některých 
krajích přestávaly úřady stíhat 
zejména kvůli kolabujícím počí-
tačům. Na Vysočině rozsáhlejší 
problémy nenastaly.

Kromě samotných dětí se dobře bavil i krajský radní pro zemědělství Ivo Rohovský. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina (kid) • Na Vysočině nebyly zaznamenány 
větší problémy na obcích, které se musely 
vypořádat s agendou při zpracování údajů 
z bodového systému.

Vysočina našla partnerský kraj v Itálii

Zástupci Vysočiny se s italským 
partnerským regionem měli mož-
nost seznámit už loni v květnu, 
kdy severní Itálii navštívili za úče-
lem prezentace našeho kraje. Ná-
vštěva ukázala, že si obě stra-
ny budou rozumět při spolupráci 
v oblasti vědeckého rozvoje a ino-
vací, kde si kraj Vysočina slibu-
je hodně od spolupráce zejména 
v oblasti rozvoje a zakládání chy-
bějících výzkumných center a vě-
deckotechnologických parků.
Další spolupráce bude směřová-

na do oblasti cestovního ruchu, 

kde se obě strany zaměří na rozvoj 
programů v oblasti propagace kul-
turního dědictví regionů a turistic-
kého ruchu. Počítá se i se partner-
stvím mezi institucemi v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů nebo na-
příklad podporou partnerství me-
zi obcemi. „Při přípravě a schva-
lování každé partnerské smlouvy 
vždy myslíme i na podporu spo-
lupráce mezi malými a středními 
podniky se sídly na území partner-
ských regionů, a to v oblasti prů-
myslu a obchodu. 
 (pokračování na straně 3)

Vysočina/Itálie (kid) • Kraj získal další partnerský 
region. Zastupitelé v červenci schválili smlouvu 
o spolupráci s italským krajem Friuli Venezia 
Giulia. Slavnostní podpis je naplánován na začátek 
září a uskuteční se v Jihlavě.

Friuli Venezia Giulia je stejně ja-
ko většina italských ob-
lastí přímoř-
skou oblastí. 
V Itálii hra-
ničí s Be-
n á t s k e m 
na západě, 
s Rakouskem 
na severu a se Slovin-
skem na východě. Jeho 
území je na jihu u pobřeží ní-
žinné, na severu jsou potom Al-
py dosahující nadmořské výšky až 
3000 metrů. V nížině je rozvinu-
té zemědělství i průmysl; hlavní-
mi průmyslovými centry jsou velká 
města (Terst, Udine, Gorizia, Porde-
none). Obyvatelé jsou hlavně Italo-

vé, existuje tu ale i slovinská a ně-
mecká menšina. Kromě italštiny 

se tu pak mluví ještě furland-
štinou, která je italšti-
ně hodně podobná a ně-

kterými lingvisty považovaná 
pouze za její dialekt. Dopravní síť 

je zde velmi rozvinutá; všech-
na větší města jsou spoje-

na dálnicemi i železni-
cí. V oblasti jsou také 

přímořská leto-
viska, mezi 
nejznámější 
patří napří-

klad Lignano. 
Rozloha regionu 

je 7856 km2, počet 
obyvatel 1,2 milionu.

O kraji Friuli Venezia Giulia
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Zastupitelé krajů se kvůli zřízení 
rady setkali neobvykle o víkendu. 
Každé zastupitelstvo zvolilo ze 
svých řad po osmi členech, kte-
ří v regionální radě kraje zastu-
pují. Předsedou rady se pak 
na společném jednání stal 
hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil (ODS). Je tře-
ba připomenout, ž e 
všichni čle-
nové za-
stupi-
t e l -
s t v a 
nepo-
bírají za 
práci v této ra-
dě žádný plat. 
„Regionální ra-

da rozhodla, že priori-

tou bude především budování 
dopravních systémů a zlepšová-
ní dopravní dostupnosti a veřej-
né dopravy. Na dopravní infra-

strukturu se budeme snažit 
získat až 70 procent mož-

ných prostředků,“ popi-
suje první kroky nového 

orgánu Vladimír No-
votný (ČSSD), který 
je jedním z členů ra-

dy za Vysočinu. „Rada 
by měla pomoci 

analyzovat nej-
potřebnější ob-

l a s t i 

rozvoje kra-
je, podporo-

vat a vytvářet projekty v souladu 
s rozvojem kraje, pomáhat spolu-
financovat projekty v daných ob-
lastech a samozřejmě v koneč-
ném důsledku získat co nejvíce 
prostředků z Evropy pro kraj Vy-
sočina v období let 2007–2013,“ 
doplnil Novotný.
Regionální rada dostane kvůli 

složitému procesu získávání do-
tací z Bruselu svůj profesionální 
aparát. Měly by jej tvořit necelé 
čtyři desítky zaměstnanců. „Bo-
hužel musím konstatovat, že ev-
ropské instituce jsou byrokratic-
ké a celý proces získávání finanč-
ních prostředků je velmi kom-
plikovaný. Nový úřad, který je 
výkonným orgánem Regionál-
ní rady, bude stát oba kraje přes 
sedm milionů korun v roce 2006. 
Komplikovaná a náročná čin-
nost, která ho čeká, jenom nahrá-
vá názoru na Evropskou unii jako 
na velkou, komplikovanou a by-
rokratickou instituci. A my mu-
síme udělat vše, aby přínos pro 
kraj daleko převýšil administra-
tivní a finanční náročnost fungo-
vání tohoto úřadu a získávání fi-

nančních prostředků z Evropy,“ 
vysvětlil Vladimír Novotný. 
V Jihlavě sídlí odbor impleme-

tace projektů Úřadu Regionální 
rady regionu soudržnosti Jihový-
chod. Odbor bude zahrnovat od-
dělení hodnocení projektů a od-
dělení realizace projektů. Celko-
vě se v Jihlavě počítá zatím s 12 
zaměstnanci, na místa budou po-
stupně vypisována výběrová říze-
ní. Informace o výběru pracovní-
ků bude možné nalézt na krajských 
stránkách Jihomoravského kra-
je www.kr.jihomoravský.cz a na 
stránkách www.jihovychod.cz.

O příspěvek se musí žadate-
lé přihlásit do konce srpna, jed-
notlivé žádosti získají maximál-
ně 18.000 korun. Na Vysočině je 
dnes 581 knihoven. Podle údajů 
Krajské knihovny Vysočiny je asi 
polovina z nich připojena k in-
ternetu. Kvůli veřejně dostupné-
mu internetu vznikl na minister-
stvu informatiky projekt interne-
tizace knihoven. Cílem je připo-
jení všech knihoven k internetu 
do konce letošního roku. 
„Ministerstvo obcím sice zapla-

tí instalaci přípojky v knihovně 
a měsíční poplatky po dobu 36 
měsíců, ale žadatel o připojení 
knihovny v rámci projektu je po-
vinen zajistit technickou připra-

venost místa instalace a vybave-
ní knihovny nezbytnou výpočetní 
technikou. Některé obce využíva-
jí vlastních prostředků, případně 
grantové nabídky kraje, některé 
budují vlastní vysokorychlostní 
internet. Problém však řeší někte-
ré malé obce, kterým se nedostá-
vají peníze na pořízení počítače. 
A této skupině může kraj Vyso-
čina pomoci,“ řekl krajský radní 
pro informatiku Jaroslav Hulák 
(KDU-ČSL).
Už během loňského roku kraj 

Vysočina vyhlásil dva granto-
vé programy – Veřejně přístup-
ný internet I a II, v rámci nichž 
si mohli žadatelé rozdělit asi 2,5 
milionu korun.

�� ��

Kraje společně jednají s EU

www.kr-vysocina.cz

Více než dvě třetiny peněz z Evropy mají už od příštího roku pomoci opravit silnice

Služby pro turisty se zlepšují
Vysočina (kid, reb) • 
Už potřetí vyhlásil kraj 
grantový program 
Doprovodná infrastruk-
tura cestovního ruchu. 
Do zpříjemňování turis-
tiky na Vysočině tak 
investoval bezmála 12 
milionů korun.

Program už od roku 2003 podpo-
ruje takové aktivity, které pomo-
hou zkvalitnit možnosti aktivního 
trávení volného času a rozšíří tím 
turistickou nabídku v kraji. Gran-
tový program podporuje projek-
ty menšího rozsahu, které nemají 
možnost získat peníze ze státních 
programů nebo Evropy. Zájemci 
na Vysočině dosud získali 12 mi-
lionů korun, přidali i své peníze 
a mohli tak uskutečnit záměry za 
bezmála 25,5 milionu korun.
Tradičně největší počet podpoře-

ných žádostí je z oblasti běžecké-
ho i sjezdového lyžování. Vysoči-
na se profiluje jako oblast s kvalit-
ními možnostmi aktivního využi-
tí zimní sezóny. Program v deseti 
případech pomohl zlepšit kvalitu 
běžeckého lyžování nejen náku-
pem zařízení na údržbu lyžařských 
tratí, ale i úpravou nevhodných 
míst, přemostěním potoků a po-
dobně. „Osm podpořených projek-
tů napomohlo prodloužit zimní se-
zonu v lyžařských areálech náku-
pem sněhových děl – například 
na Šacberku, Lukách nad Jihlavou 
nebo v Jimramově. Podporu získa-
ly čtyři projekty přispívající k za-
vedení jednotných odbavovacích 
turniketů. Vleky v Dalečíně, Svrat-
ce, na Šacberku a v Novém Městě 
na Moravě se tak připravují na bu-
doucí zavedení společného lyžař-
ského pasu. Dva úspěšné projekty 
napomohly doplnit lyžařské areály 
dětskými vleky, další projekty za-

bezpečily osvětlení vleků, nákup 
sněžné rolby, vybudování sociální-
ho zařízení a podobně,“ vypočítala 
Renata Běhanová z krajského od-
boru regionálního rozvoje.
Velký počet žádostí se týká ta-

ké úpravy a zvyšování komfortu 
na pěších a cyklistických trasách. 
Podporu jich získalo přes 20, a tu-
risté tak dnes narazí na kvalitní in-
formační systém nebo zvukové pa-

nely v Jaroměřicích nad Rokytnou, 
Třešti, Náměšti nad Oslavou, Vilé-
mově, Kámeni, v obcích mikrore-
gionu Hrotovicko, Černý les nebo 
Rokytná a na cyklotrasách prochá-
zejících obcemi na Žďársku a No-
voměstsku. Vysočinou vede 35 
naučných stezek, z nichž jedenáct 
vzniklo s přispěním tohoto granto-
vého programu. Procházku v pří-
rodě se vzdělávací nebo zábavnou 

náplní mohou lidé podniknout na-
příklad okolo Velkého Pařezitého 
rybníka na Telčsku nebo na vrch 
Křemešník. Vinařská stezka je při-
pravena na Sádku, téma historie si 
za své vzala stezka Za pamětihod-
nostmi Těchobuze, pacovská So-
vova stezka nebo humpolecká Po 
stopách historie. Tradiční rekordy 
představí v Pelhřimově Procházka 
Českou knihou rekordů.

Malým knihovnám obcí 
pomůže kraj k internetu

Žáky, kteří zachránili život 
svému učiteli, ocenil hejtman

Učitele v červnu postihnul na 
školním výletě srdeční kolaps 
a děti z devátí třídy jej masáží 
srdce a umělým dýcháním do-
kázaly oživovat až do příjez-
du sanitky. Od hejtmana Vyso-
činy dostali žáci mobilní telefo-
ny s tím, že prokázali, jak v je-

jich rukou mohou být telefony 
užitečné. „Při této konkrétní 
události sehrály roli i zkušenos-
ti z kurzů první pomoci,“ připo-
mněl hejtman. Kurzy pro žáky 
základních škol pořádá kraj už 
tradičně, setkávají se s velkým 
zájmem.

Miloš Vystrčil se zdraví s jedním z mladých zachránců Ladislavem Janákem. 
Foto: archiv kraje

Bezbariérových míst 
bude v regionu více

Generel je v podstatě plán trasy, 
která je dostupná handicapova-
ným, včetně vstupů do veřejných 
budov a dostupnosti veřejné do-
pravy. Právě takový generel musí 
mít obce zpracovány, pokud 
chtějí získat vládní dota-
ci na odstraňování bari-
ér. Peníze na zpraco-
vání generelů mohou 
získat právě z granto-
vého programu. Kaž-
dá žádost může získat dotaci od 
20.000 do 150.000 korun, maxi-
málně ale 60 procent nákladů pro-
jektu. Žádosti obcí kraj přijímá do 

konce září a celkem je k dispozici 
1,5 milionu korun. Bezbariérový 
přístup přitom nepomáhá jen vo-
zíčkářům, je nezbytný například 
i pro maminky s kočárky a hůře 

se pohybující seniory. „Kri-
téria jsou poměrná, to 

znamená, že na množ-
ství peněz nijak ne-
zvýhodňují menší ob-
ce s menším počtem 
veřejných budov,“ vy-

světlil krajský radní pro sociální 
věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL). 
Podrobné informace jsou na 
www.fondvysociny.cz.

Vysočina (kid) • Lepší dostupnost veřejných služeb 
postiženým. To je hlavní cíl grantového programu 
Generely bezbariérových tras, který na svém čer-
vencovém zasedání vyhlásilo krajské zastupitelstvo.

Vysočina (kid) • Tři žáky základní školy z Kališť na 
Pelhřimovsku, kteří zachránili život svému učiteli, 
ocenil hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). 

Vysočina (kid, js) • Kraj letos přispěje obcím na poří-
zení počítačů do knihoven částkou 1,6 milionu korun.

Kvalitní informační systém ve Vilémově vzniknul za přispění krajského grantu. Foto: archiv kraje

Vysočina (kid) • Poblíž sídla 
kraje v budoucnu vyroste admi-
nistrativní čtvrť. Krajské zastu-
pitelstvo takový záměr schválilo 
na svém červencovém zasedání.
Zastupitelé rozhodli, že kraj od 

státu převezme bývalá kasárna 
Otakara Jaroše. Ta jsou v Jihlavě 
prakticky přes ulici od sídla kra-
je. O lokalitu už projevila zájem 

Česká správa sociálního zabez-
pečení, která sem hodlá umís-
tit své krajské centrum. „Do-
mníváme se, že se takových in-
stitucí může najít více. S rostou-
cím významem Vysočiny prostě 
potřebují více místa. A nejsou 
to jen úřady, krajskou působ-
nost mají i jiné veřejné institu-
ce,“ říká krajský radní pro ma-

jetek a finance Miroslav Houška 
(KDU-ČSL).
Část areálu může využít i kraj 

pro své úředníky. Dnes jsou to-
tiž rozmístěni na několika adre-
sách v Jihlavě, protože do samot-
ného sídla se nevejdou. Budo-
vu pro kraj připravoval ještě stát 
a nevyřešil ji příliš šťastně. „No-
vé prostory pro naše úředníky 

ale nejsou žádnou prioritou. Pe-
níze raději dáváme na opravy sil-
nic či investice v sociálních ústa-
vech a nemocnicích. Proto nejpr-
ve zpracujeme analýzy, abychom 
zjistili, jak se dají věci zvládat 
spíše organizačně. Až podle vý-
sledků takových analýz můžeme 
ve věci nových prostor pro úřad 
postupovat dál,“ doplnil Houška.

Stará kasárna postupně ožijí

Vysočina/jižní Morava (kid) • Od prvního 
července pracuje nově zvolená Regionální rada 
soudržnosti Jihovýchod. To je společný orgán 
Vysočiny a Jihomoravského kraje, který oba 
regiony musely zřídit kvůli čerpání evropských 
peněz v období let 2007 až 2013.

Výbor Regionální rady 
regionu soudržnosti 

Jihovýchod: 
• Miloš Vystrčil, ODS
• Pavel Hájek, ODS
• Martina Matějková, ODS
• Václav Kodet, KDU-ČSL
• Miroslav Houška, KDU-ČSL
• Marie Černá, SNK ED
• Jiří Vlach, KSČM
• Vladimír Novotný, ČSSD
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JAK TO VIDÍM JÁ

Názor čle-
na zastu-
pitelstva 
Zdeňka Jir-
sy (SNK ED) 
na stav sil-
nic v kraji.

Co říkáte stavu silnic a místních 
komunikací? Zřejmě obecný pro-
blém tížící představitele samo-
správ, ale i nás občany. Věřte, že 
snaha řešit situaci je nosným mo-
tivem jak samospráv obcí a měst, 
tak samosprávy krajské.
Po letech ve funkci starosty obce 
a zastupitele kraje se snažím za-
myslet nad přístupy k nápravě kri-
tického stavu silnic obecně. Dříve 
byly nuceny neutěšený stav míst-
ních komunikací řešit obce a měs-
ta, kdy vrácení majetku místních 
a účelových komunikací se pro ně 
stalo danajským darem. Přestože 
i tato silniční spojení jsou hojně 
využívána širokou motoristickou 
veřejností, neobdrží na jejich údrž-
bu samosprávy obcí a měst žád-
ný daňový podíl. Situaci však bylo 
potřeba řešit ihned. Nejprve téměř 
výhradně z vlastních provozních 
financí, nyní do oprav komunikací 
systémově vstoupily značně využí-
vané dotační tituly kraje Vysočina 
v rámci Programu obnovy venko-
va či Fondu Vysočiny. Výsledky se 
začínají pomalu dostavovat.
Kraj Vysočina získal silniční do-
pravní infrastrukturu silnic II. a III. 
třídy v poměrně špatném stavu. 
Vždyť 31 procent silnic II. třídy 
je v nevyhovujícím stavu, 13 pro-
cent ve stavu havarijním. U sil-
nic III. třídy jsou čísla ještě horší – 
32 procent v nevyhovujícím a 28 
procent v havarijním stavu. Toto 
alarmující zjištění se stalo pod-
nětem k zpracování páteřní sil-
niční sítě kraje Vysočina se stano-
vením priorit modernizace těchto 
silnic. Systémové řešení podporu-
je i schválení úvěru v částce 500 
milionů korun od Evropské inves-
tiční banky krajem Vysočina na 
provedení souvislých oprav silnic 
II. a III. třídy. O prioritě dopravní 
infrastruktury v kraji svědčí i po-
žadavek 70 procentní podpory ze 
strukturálních fondů EU na roz-
voj dopravy v rámci Regionálního 
operačního programu pro NUTS II 
Jihovýchod (Vysočina spolu s Ji-
homoravským krajem) na obdo-
bí let 2007–2013, což je nejvíce 
v rámci stanovení potřeb regionů 
soudržnosti v celé ČR.
Problémy obou samospráv jsou 
tedy stejné. Dobrou zprávou pro 
nás občany kraje Vysočina může 
být určitě to, že problém neutě-
šeného stavu komunikací se řeší 
na všech úrovních samospráv zá-
sadně, urychleně a systémově. Jen 
si přejme, aby tento trend obec-
ně vydržel.

Na silnice dá kraj stovky milionů

„Rozhodnutí o půjčce je v pří-
padě hospodaření kraje přelomo-
vé, neboť až dosud kraj hospodařil 
bez nutnosti čerpání úvěru. Půjč-
ka od EIB je první v historii kraje 
a opraví se za ní stovky kilometrů 
krajských silnic,“ vysvětluje kraj-
ský radní pro majetek a finance 
Miroslav Houška (KDU-ČSL).
Už v průběhu srpna by kraj měl 

čerpat prvních 150 milionů ko-
run, dalších 350 milionů přijde 
na účet kraje v příštím roce. Úvěr 
musí kraj splatit nejpozději do 25 
let. „Dlouhodobě dobré hospo-
daření kraje a dobrý vývoj pří-
jmů umožnil kraji bezproblémové 
přijetí takového úvěru. Podmín-
ky, které nabízí EIB, jsou pro kraj 
velmi dobře akceptovatelné a ne-

mělo by to nijak významně ohro-
zit ekonomickou stabilitu kraje. 
Vývoj příjmů a tyto podmínky 
nám umožní splácet i takto vyso-
ký úvěr. Mnohokrát se na finanč-
ním výboru, v radě a v dalších 
orgánech diskutovala výše úvě-
ru. Mnozí se přikláněli k vyšší-
mu úvěru, a to právě vzhledem ke 
stavu silnic. Právě proto, že kraj 
chtěl mít záruku možnosti dobře 
splácet a zároveň významně neo-
mezit jiné investice, zvolil toto ře-
šení. Myslím si, že tato investice 
do dopravní infrastruktury a do-
stupnosti se musí vrátit v rozvoji 
kraje,“ řekl měsíčníku Kraj Vyso-
čina zastupitel a předseda finanč-
ního výboru zastupitelstva Vladi-
mír Novotný (ČSSD). 

K půlmiliardové půjčce přidá 
kraj stejnou částku ze svého roz-
počtu, a to znamená, že do konce 
příštího roku bude opraveno bez-
mála 600 kilometrů silnic. Další 
peníze přijdou do roku 2013 z ev-
ropských fondů. Kraj chce, aby 
právě na opravy silnic šly asi tři 
čtvrtiny bruselských peněz. „Je to 
logické. Doprava je nejdůležitější 
a stojí na ní rozvoj celého kraje,“ 

řekl Miroslav Houška. Kraj pře-
vzal od státu do své správy více 
než 4500 kilometrů silnic. Ty ne-
byly v příliš dobrém stavu, pod-
le odborné studie z loňského ro-
ku si polovina z těchto silnic žá-
dá opravu. Na všechny potřebné 
práce by tak měl kraj vynaložit 
asi 40 miliard korun, jeho cel-
kový roční rozpočet činí zhruba 
sedm miliard.

Historicky první výhodnou půjčku si náš kraj vezme u Evropské investiční banky

�� ��

Na zámku voněly lilie a růže

www.kr-vysocina.cz

Vysočina podala za regiony 
stížnost k ústavnímu soudu
Vysočina/Praha (kid) • Kraj po-
dal ústavní stížnost proti záko-
nu o neziskových nemocnicích. 
Stížnost k ústavnímu soudu po-
dal po předchozí dohodě Rady 
asociace krajů i za ostatní regio-
ny. Hlavní ústavní problém, kte-
rý kraje v zákonu vidí, je přede-
vším protiústavní omezení práva 
na samosprávu. Stát totiž záko-
nem říká, co mají kraje dělat se 
svým majetkem. „Je jasné, že stát 
může nakládání s majetkem re-
gulovat zákonem. To nezpochyb-
ňujeme. Ale každá taková regula-
ce musí být odůvodněná, což se 
v tomto případě nestalo. Majetek 
nebyl ohrožen, poškozován a po-
dobně, naopak, pod vedením kra-
jů se nemocnice postupně dostá-
valy z obrovských problémů, do 
kterých je přivedl stát,“ vysvětlil 
hejtman Miloš Vystrčil (ODS). 
Zákon o neziskových nemoc-

nicích v podstatě říká, že v lis-

topadu musí mít všechny kraj-
ské nemocnice podobu nezisko-
vých organizací, jinak nedosta-
nou smlouvu s VZP. To samé říká 
i o nemocnicích soukromých. 
V praxi to znamená, že se nemoc-
nice buď tomuto diktátu podřídí, 
anebo zaniknou. Kraje jej pova-
žují za nedokonalý a špatný. „Zá-
kon například osvobodil nemoc-
nice od placení daní, jenže ne-
rozlišil, kterou část jejich činnos-
ti takto osvobozuje. To znamená, 
že nemocnice by teoreticky moh-
ly provozovat i autoservis, nebo 
dokonce třeba kasino a přitom by 
z této činnosti nemusely platit da-
ně,“ ilustroval na příkladech ne-
dostatky v zákoně Miloš Vystr-
čil a dodal: „Proti neziskovému 
principu fungování nemocnic nic 
nemáme, ale musí mít hlavu a pa-
tu, což se bohužel o současném 
zákonu o neziskových nemocni-
cích říci nedá.“

Žirovnice (kid) • Lilie a růže 
opět provoněly zámek v Žirovni-
ci. V červenci zde proběhnul dal-
ší ročník velké výstavy květin Za-
hrada Vysočiny.
Lidé mohli vidět přes 1000 ex-

ponátů, tedy asi 300 odrůd lilií 
a 50 odrůd růží od zhruba 30 vy-
stavovatelů. 
Tradiční výstava květin se v Ži-

rovnici koná už od roku 1969, 
pod názvem Zahrada Vysočiny 
asi třicátým rokem. V České re-
publice jsou přitom jen dvě akce, 
které jsou velikostí a významem 
s žirovnickou výstavou srovna-
telné. Je to Flora Olomouc a vý-
stava v Lysé nad Labem. 
Letos se lidé s květinami v pro-

storách zámku setkají ještě od 
26. do 28. srpna, kdy zde budou 
k vidění mečíky a jiřiny. Hejtman 
Vysočiny zde navíc pokřtí novou 
odrůdu mečíku s názvem Jihlava. 
Tu vyšlechtil předseda Českého 
zahrádkářského svazu a žirov-
nický pěstitel Josef Kříž. Má už 
druhy s názvem Roštejn, Pelhři-

mov anebo Čeřínek. „Loni jsme 
s panem hejtmanem křtili od-
růdu Vysočina,“ řekl nám Josef 
Kříž s tím, že pěstuje asi 350 od-

růd a nové stále šlechtí. Na pod-
zim pak v Žirovnici bude ještě 
výstava ovoce, zeleniny a chry-
zantém.

Obce nemají problémy 
s vedením svého účetnictví

Vysočina našla partnerský 
region v severní Itálii
(pokračování ze strany 1)
Maximálně podporujeme výmě-

nu zkušeností a upevnění přímých 
vazeb mezi příslušnými podnika-
telskými sdruženími. V přípa-
dě italského regionu se nám to 
již od loňského roku daří,“ řek-
la náměstkyně hejtmana pro regi-

onální rozvoj Marie Černá (SNK 
ED). Friuli Venezia Giulia je jed-
ním z 20 italských regionů. Vy-
sočina už úspěšně spolupracu-
je s Dolním Rakouskem, sloven-
ským samosprávným Nitranským 
krajem a francouzským Cham-
pagne-Ardenne.

Vysočina (kid) • Kraj si během dvou let půjčí 
od Evropské investiční banky (EIB) 500 milionů 
korun na opravu silnic II. a III. třídy. Smlouvu 
s bankou schválilo krajské zastupitelstvo.

Sociální služby čekají změny

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR už pro rok 2007 výběro-
vé dotační řízení k poskytnutí do-
tace ze státního rozpočtu na rok 
2007 vyhlásilo. Žádosti pro ně 
sbírá krajský úřad do poslední-
ho srpna. Informace nejen o úče-
lu poskytnuté dotace, vyhláše-
ných dotačních programech, ale 
i získání a vyplnění elektronic-
ké žádosti, jsou dostupné na in-
ternetových stránkách MPSV ČR 
(http://www.mpsv.cz/cs/2910). 

„Na poskytování bližších infor-
mací při zpracovávání žádostí 
jsme se dohodli s kolegy z odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví, 
na které se lze obracet,“ doplnil 
Vondráček. Seznam pracovníků, 
kteří poskytnou informace, jsou 
spolu s údaji o dotačním řízení 
na www.kr-vysocina.cz a elek-
tronickou poštou se na ně lze ob-
racet na adrese dotace2007@kr-
-vysocina.cz.
„O dotace mohou nově v dotač-

ním řízení žádat příspěvkové or-
ganizace kraje, příspěvkové orga-
nizace obcí a dokonce i obce ne-
bo svazky obcí, pokud poskytu-
jí sociální služby. Naproti tomu 
již kraj neobdrží pro své příspěv-
kové organizace dotaci na zřizo-
vatelskou působnost v sociálních 
službách a ani obcím již nebude 
státní rozpočet vyplácet stávající 
dotaci na lůžko v domovech dů-
chodců a v ústavech sociální pé-
če. To je také důvod, proč pova-
žuji informace o dotačním řízení 
pro poskytovatele sociálních slu-
žeb v tuto chvíli za mimořádně 
důležité,“ shrnul Jiří Vondráček.
Hlavní změna tedy spočívá 

v tom, že dotaci přiděluje přímo 
ministerstvo na základě vyhodno-
cení projektu a projekty samotné 
sbírá krajský úřad do 31. srpna.

Vysočina/Praha • Nový zákon o sociálních 
službách, který začne platit od ledna příštího 
roku, s sebou mimo jiné přinese také změnu ve 
vládních dotacích pro organizace, které sociální 
služby poskytují. Upozornil na to krajský radní 
pro sociální věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).

Grant pomáhá dobrovolnictví
Vysočina (kid) • Zejména na 
další rozvoj práce dobrovolní-
ků v sociálních službách a zdra-
votnictví je určený grantový pro-
gram Dobrovolnictví 2006, který 
na svém červencovém zasedání 
vyhlásilo krajské zastupitelstvo. 
Žadatelé z řad neziskovek, obec-

ně prospěšných společností a cír-
kevních organizací mohou získat 
na jednotlivé žádosti od 20.000 
do 150.000 korun, nejvýše však 

60 procent projektu. Peníze jsou 
určené především na mzdové ná-
klady koordinátorů rozsáhlej-

ších dobrovolnických programů. 
„Soulad mezi prací, kterou dob-
rovolník nabízí a skutečnými po-
třebami příjemců služby, je právě 
úkolem koordinátorů,“ vysvětlil 
krajský radní pro sociální věci Ji-
ří Vondráček (KDU-ČSL).
V grantu je celkem k dispo-

zici 1,5 milionů korun. Žádos-
ti přijímá kraj do konce srpna 
a veškeré podrobnosti jsou na 
www.fondvysociny.cz.

Na výstavě květin se bylo na co dívat. Foto: redakce

Informace o neziskovém 
sektoru jsou kompletní
Vysočina (kid) • Analýza spol-
ků a občanských sdružení Vyso-
činy už je na světě. Její koneč-
nou podobou se zabývalo i kraj-
ské zastupitelstvo. Z více než 
5000 oslovených spolků poskyt-
lo údaje o své činnosti asi 20 pro-

cent z nich. Analýza tak mohla 
vyhodnotit činnosti neziskového 
sektoru Vysočiny, způsob finan-
cování, kvalifikaci zaměstnanců 
a podobně. Údaje jsou dostupné 
na www.partnerstvi-vysocina.cz, 
nebo na www.neziskovka.cz.

V Jihlavě lidé získají údaje 
o životě v Evropské unii
Jihlava (kid) • V krajském měs-
tě Vysočiny začne od 4. září pra-
covat Eurocentrum. Sídlit bude 
v prostorách Muzea Vysočiny 
na Masary-
kově náměstí 
a jeho provoz 
bude financo-
ván Úřadem 
vlády České 
republiky. 
E u r o c e n t -

ra jsou infor-
mační místa, 
která poskytují informace o Ev-
ropské unii pro širokou i odbor-
nou veřejnost a na které se mo-
hou občané obracet se svými 
dotazy. Nabízí škálu informač-
ních materiálů a řadu dalších do-
plňkových služeb pro zájemce 
o hlubší poznání Evropské unie, 
členství České republiky v EU 

i o možnostech získávání peněz 
z fondů i programů EU. „Je to 
takový obchodní dům, kde mají 
občané všechny informace o spo-

lečném té-
matu Evrop-
ské unie pod 
jednou stře-
chou a jsem 
moc ráda, že 
začne fun-
govat i v na-
šem kraji,“ 
poznamena-

la náměstkyně hejtmana pro re-
gionální rozvoj Marie Černá 
(SNK ED). V současné době pů-
sobí v ČR pět Eurocenter – Eu-
rocentrum Praha, Karlovy Vary, 
Brno, Hradec Králové a Ostrava. 
Od září 2006 by měly následo-
vat ostatní, v každém krajském 
městě.

Vysočina (kid) • Obce v našem 
kraji dobře zvládají 

účetní pravidla. 
Zjistila to 

povin-
ná kont-
rola krajského úřa-
du. Kraj kontroloval hospo-
daření u 80 procent obcí a jejich 
svazků, zbytek prošel auditem 
u profesionálních firem. Krajská 

kontrola zjistila pochybení zhru-
ba u čtvrtiny obcí, zatímco loni 
to byla bezmála polovina. Obecní 
účty musí kontrolami procházet 
každý rok. Kraj jim takový audit 
nabízí zdarma a těm, které si jej 

nechají zpracovat u profe-
sionálních firem pak 

uhradí část ná-
kladů část-

kou 5000 korun.
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Turista musí Santiniho stavby hledat

Všechna tři města Vysočiny, 
která mají na svém území pa-
mátku UNESCO, získávají kaž-
dý rok od kraje dotaci milion ko-
run. Kraj tuto dotaci zdůvodňuje 
zejména tím, že města mají s vý-
znamnými památkami také řadu 
povinností, které doléhají na je-
jich radniční pokladny. 
Města takový příspěvek víta-

jí. Svědčí o tom slova tajemní-
ka žďárské radnice Jana Havlí-
ka: „Finanční příspěvek kraje po-
máhá městu v rychlejší realizaci 
úprav okolí památky – přístupo-
vé cesty, schodiště, úpravy zeleně 
a podobně, na které město vyna-
kládá každoročně více než 5 mi-
lionů korun,“ uvedl Havlík pro 
měsíčník Kraj Vysočina a dále 
dodal: „Převážná část peněz od 
kraje jde do stavebních investic, 
které vychází ze schválené studie 
úprav okolí památky UNESCO, 
část prostředků pak na propaga-
ci.“ 
Nejvýznamnější Santiniho stav-

bou na Žďársku je poutní kostel na 
Zelené hoře přímo ve Žďáru nad 
Sázavou. Na seznamu UNESCO 
je už od devadesátých let minu-
lého století. Při příjezdu do měs-
ta řidič najde podle směrových 
tabulí několik hypermarketů, ne-
dozví se ale, že je ve městě s jed-

nou z nejvýznamnějších českých 
památek. Cestu k zámku a kos-
telu tak najde jen podle předcho-
zího studia mapy. První informa-
ce získá až z velké tabule na par-
kovišti přímo u zámku. Tajem-
ník Jan Havlík ale říká, že jsme 
si značení jen nevšimli: „Velko-
plošné tabule skutečně nemáme 
a zatím ani neplánujeme. Směro-
vé navádění k památce samozřej-
mě existuje a je součástí infor-
mačního a orientačního značení 
na sloupech veřejného osvětlení 
ze všech směrů příjezdu do města 
a je průběžně obnovováno. Jsme 
přesvědčeni, že nejlepší reklamou 
a navigací památky UNESCO na 
Zelené hoře je její přirozené od-
krytí, aby opět tak jako v minu-
lých staletích ukazovala směr do 
Žďáru nad Sázavou.“
Informační centrum na zámku 

nenabízí žádný ucelený materiál 
o Santiniho stavbách na Žďársku. 
Pouze 24 let starou brožuru s ide-
ologickými tvrzeními. Na zám-
ku je možné navštívit také skvě-
le koncipovanou expozici o San-
tiniho díle, asi půlhodinová pro-
hlídka stojí za to. 
Cesta na Zelenou horu začíná 

hned vedle zámku a prohlídka 
kostela už turistovi neklade žád-
né překážky, průvodce je profe-

sionál a ochotně odpovídá na do-
tazy, zvládá i komunikaci se za-
hraničními návštěvníky. Přímo 
u kostela jsou ale jen dvě parko-
vací místa. Senioři ve větším po-
čtu buďto musí vyšlápnout pěšky, 
anebo si nechat zajít chuť.
Informační centrum na náměs-

tí bylo ovšem první červenco-
vou neděli zavřené, navíc bez 
oznámení o otevírací době. Pod-
le místních jsme nebyli první ani 
poslední turisté, kteří se sem do-
bývali. 
Ve Žďáru jsou další dvě samo-

statné stavby od Santiniho – sta-
tek a hřbitov. Zatímco hřbitov je 
alespoň popsán na tabulce vedle 
zamknutých dveří, o statku se tu-
rista nedozví nikde nic. Pokud jej 
ovšem najde.
Na Žďársku lze od Jana Santini-

ho vidět také kostely v Obyčto-
vě a ve Zvoli, přestavbu kostela 

v Bobrové a hostinec v Ostrově. 
Ani jedna z těchto staveb ale ne-
ní zvenku nijak označená a svým 
stavitelem se nechlubí. 
Turista, kterého by zajímaly 

Santiniho stavby na Vysočině, 
má tedy jedinou možnost. Načíst 
co nejvíce z literatury a interne-
tu, opatřit si dobrou mapu a obr-
nit se trpělivostí. Nakonec památ-
ky uvidí všechny. Není ale pravi-
dlem, že by mohl vidět i interiéry 
církevních staveb a rozhodně se 
ani jedno město, či obec nesnaží, 
aby mu jeho cestu nějak usnadni-
ly. Spíše naopak. A to ani v pří-
padě památky UNESCO. Jed-
ním z důvodů, proč kraj ale dá-
vá každý rok městům s památ-
kami UNESCO milion korun, je 
přitom fakt, že Vysočina je regi-
onem s největším počtem těch-
to památek a stále se snaží tento 
fakt turistům připomínat.

Vysočina • Vidět na Žďársku stavby barokního 
tvůrce Jana Blažeje Santiniho je možné, ale 
určitě ne pohodlné. Turista navíc musí opravdu 
chtít, být vytrvalý a vynaložit nemalé úsilí pro 
pátrání. Vyplynulo to z průzkumu redakce 
měsíčníku Kraj Vysočina.

Kostel v Obyčtově na půdorysu želvy. Foto: redakce

Na rodinné farmě sídlí stovky koz
Ratibořice • Ekologické 
zemědělství je důležité 
nejen pro zemědělce 
samotné, ale i pro 
rozvoj cestovního 
ruchu na Vysočině. 
Při návštěvě farmy 
rodiny Dobrovolných 
v Ratibořicích na 
Moravskobudějovicku 
se na tom shodli krajský 
radní pro zemědělství 
Ivo Rohovský (ODS) 
a náměstkyně hejtmana 
Marie Černá (SNK ED).
Rodina Dobrovolných na stat-

ku hospodaří už od roku 1992. 
Zchátralý objekt získali zpět 
v restituci a spolu s ním patří do 
jejich království asi 300 hektarů 
půdy. Dobrovolní už se za bez-
mála 15 let práce proslavili jako 
jeden z největších českých do-
davatelů výrobků z kozího mlé-
ka, které navíc připravují v přís-
ných podmínkách ekologického 

chovu. Asi třetinu půdy využíva-
jí právě pro ekologické pěstová-
ní krmiva pro své třísethlavé stá-
do bílých českých koz. Mléko od 

nich zpracovávají ve své vlastní 
výrobně na jogurty, jogurtové 
nápoje, žervé, tvrdé sýry a po-
mazánkové sýry.

Výrobky z farmy znají lidé ne-
jen na Vysočině, ale v celé re-
publice ve specializovaných pro-
dejnách zdravé výživy a na-

příklad i v Praze. Navíc si lidé 
zvykli zastavit se pro své oblí-
bené pochoutky i na farmě, kte-
rá je každou sobotu odpoled-
ne od 15.00 do 17.00 právě na 
prodej připravena. „Prodává-
me na základě předběžné objed-
návky, kterou nám naši zákaz-
níci posílají mailem,“ vysvětlu-
je Pavel Dobrovolný a dodává: 
„Jsou zákazníci, kteří u nás ma-
jí stálou objednávku a jednou za 
týden si pravidelně přijedou.“ 
Veškeré údaje o farmě a výrob-
cích z kozího mléka lze najít na 
www.kozimleko.cz.
Kromě proslulých mléčných 

výrobků zaznamenávají země-
dělci i zájem profesních organi-
zací, škol i rodin o exkurze na 
farmě. „Snažíme se všem vy-
jít vstříc, ale máme trochu pro-
blémy s kapacitou, časem a také 
tím, že třeba nemáme dostatek 
sociálních zařízení. Proto jsme 
začali takové zázemí budovat,“ 
popsala situaci Jitka Dobrovolná 

náměstkyni hejtmana Marii Čer-
né, kterou turistické počiny far-
my zajímaly. „Jezdí k nám i vý-
pravy sedláků z Rakouska a Švý-
carska. Bývají překvapení nejen 
způsobem výroby, ale i rozlohou 
farmy a ekologickým hospoda-
řením. Myslím, že jim máme co 
ukázat,“ pochlubil se Pavel Dob-
rovolný. „To obzvlášť ráda sly-
ším. Před 16 lety jsme se jezdi-
li učit my k nim,“ reagovala po-
těšeně Marie Černá. 
Kozí mléko je zdravé, navíc je 

lehce stravitelné a vhodné pro 
ty, kteří z nějakého důvodu ne-
mohou mléko kravské. Je také 
výborné pro rekonvalescenty, 
zejména pro ty, kteří se zotavu-
jí z mimořádně těžkých nemocí. 
„Zkoušeli jsme vyrobit také kozí 
zmrzlinu a byla výborná,“ pro-
zradila Jitka Dobrovolná s tím, 
že v nejbližší době chce farma 
uvést na trh nové řady výrobků, 
které budou pro zákazníky mi-
mořádně atraktivní.

S kozími sýry, mlékem a jogurty z Vysočiny se lidé mohou setkat v celé republice

Ivo Rohovský se nechal zlákat k ochutnání. Foto: Luboš Pavlíček

Marie Černá s Jitkou Dobrovolnou při prohlídce stájí. Foto: Luboš Pavlíček

Letní fotografická soutěž na 
www.region-vysocina.cz

Trávíte svoji dovolenou v kraji Vysočina? Fotíte? Jestliže odpověď na obě 
otázky zní ano, navrhujeme vám zúčastnit se amatérské velké letní foto-
grafické soutěže o zajímavé ceny! 
Jak na to? Pokud fotíte digitálním fotoaparátem, na turistickém portále 
kraje Vysočina www.region-vysocina.cz najdete hned na úvodní stránce 
odkaz s nadpisem „Soutěž“. Po rozkliknutí se vám otevře 
formulář mailu s předvy- plněným textem. Dopl-
níte své jméno a pří- jmení, e-mail, telefon, 
místo, kde byla foto- grafie pořízena a do 
přílohy přiložíte foto- grafii.
V případě, že fotíte na kinofilm, fotogra-
fie zasílejte na adre- su: Krajský úřad kraje 
Vysočina, odbor regi- onálního rozvoje, Žiž-
kova 57, 587 33 Jihla- va. Obálku označte, pro-
sím, „FOTO SOUTĚŽ“.  Do obálky, prosím, přidejte své 
jméno a příjmení, e-mail, telefon, místo, kde byla fotografie pořízena.
Svá díla zasílejte na uvedené adresy do 15. září 2006. Každý účastník 
může zaslat nejvýše 5 fotografií.
Všechny fotografie, které budou zaslány do soutěže, budou po jejím skon-
čení využity pro propagaci turistické nabídky kraje Vysočina (turistický 
portál www.region-vysocina.cz, wwww.kr-vysocina.cz, pro výrobu tiště-
ných materiálů kraje Vysočina, na výstavách, pro inzerci v tisku).
Odměněna budou první tři místa. Zveřejnění vítězů a vítězných fotografií 
bude otištěno v listopadovém vydání měsíčníku Kraj Vysočina.

1. cena 
– publikace 

Turistický atlas Česko 
(Shocart)

2. cena 
– publikace Vysočina 
ve fotografii ing. Vla-

dimíra Kunce

3. cena – publikace 
Kraj Vysočina (ACR AL-
FA, agentura pro pro-

pagaci České republiky)



Strategic Consulting
spol. s r.o.,

vedoucí vydavatelství tiskových 
periodik pro krajskou a místní 
samosprávu hledá právě vás:

Nabízíme:
� práci pro prestižní krajské médium
� jistotu silného zázemí
� kvalitní produktové a obchodní 

školení
� výdělek ovlivněný pouze vlastním 

výkonem
� obchodní materiály

Práce je vhodná i pro studenty či seniory
Nevyžadujeme živnostenské oprávnění

Vice info na www.ceskydomov.cz

Obchodní zástupce
pro měsíčník Kraj Vysočina

Vaše profesní C.V. očekáváme na 
e-mailu hendrychova@consultants.cz 

nebo faxem: 224 816 818
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PŮJČÍME VÁM 
S JAKÝMKOLIV 

PŘÍJMEM
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Haškova 975, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel./fax 569 453 115, mobil 608 811 775

e-mail: truhlarstvi.dusek@quick.cz

TRUHLÁŘSTVÍ DUŠEKDUŠEK

�

� �

�

�

� Přijedeme, zaměříme, navrhneme od A do Z
� Kuchyňské linky, židle, stoly
� Kancelářský nábytek
� Dveře včetně zárubní        � Záruka 3 roky

SC
 6

04
96

/1

SC
 6

04
98

/1
SC

 6
04

97
/1

Inzertní manažer:
Ester Rašíková

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

Inzertní poradci:
Jiřina Kafková – tel.: 605 731 808, 

Smrž Jiří – tel.: 605 130 838

SC 60460/1
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Kámen (kid) • S rozjezdem letošní 
turistické sezony přivítal hrad Kámen na 
Pelhřimovsku návštěvníky novou fasádou.
Celkovou opravou prošla západ-

ní a severní stěna a odborná firma 
opravila a vyměnila okna. Hrad 
spravuje kraj a opravy tak kraj-
skou kasu přišly na 4,3 milionu 
korun. Opravy začaly loni na pod-
zim. „Nechtěli jsme zbytečně na-
rušovat turistickou sezonu,“ vy-
světlil krajský radní pro majetek 
Miroslav Houška (KDU-ČSL) 
Při opravách došlo i na historic-

ký průzkum vnějších omítek. Od-
borníci využili lešení, které prá-
vě na severní straně na skále ne-

ní jednoduché postavit. Na pod-
zim se stavební ruch na hrad opět 
vrátí. Opravovat se bude hlavní 
schodiště. „Kamenné schody bu-
de nutné rozebrat a kus po kuse 
restaurovat. Následovat bude je-
jich opětovné složení,“ popisuje 
podzimní práce Miroslav Houš-
ka.
Hrad Kámen, který je mimo jiné 

znám i expozicí motocyklů, pro-
chází pod správou kraje opravami 
postupně. Už v minulých letech 
dostal například novou střechu.

Sezonu začal hrad v novém
Památku, kterou spravuje kraj, čekají po sezoně ještě opravy ústředního schodiště

�� ��
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Postavit lešení na severní stěnu nebylo jednoduché. Foto: archiv kraje

Obec Police opravuje zámek

Police (kid) • Ojedinělý rene-
sanční zámek s dochovanými 
gotickými prvky byl v Polici na 
Jemnicku po desítkách let zpří-
stupněn veřejnosti. 
Zámek sloužil v poválečné his-

torii minulého století jako učiliš-
tě i výrobní prostory a pak nevy-
užitý postupně chátral. Obec jej 
ale postupně obnovuje a výsled-
ky rozsáhlých oprav mohli lidé 
poprvé vidět už loni v srpnu. Le-
tos už zámek prochází běžnou tu-
ristickou sezonou. 
Zámek v polici je přístupný po 

oba prázdninové měsíce od úterý 
do neděle od 9.00 do 17.00. Ex-
pozice seznamují s historií zám-
ku a stavebně-historickým prů-
zkumem. Kromě expozic je mož-
né vidět výstavu zbraní, výstroje 
a výzbroje z období od konce 18. 
do počátku 20. století s názvem 
Bráníme vlast. Přístupná je rov-

něž pětipatrová hranolová věž, 
která nabízí vyhlídku do daleké-
ho okolí. Součástí zámku je nově 
zřízené návštěvnické centrum.
Zámek má za sebou dlouhou 

historii. Ve 14. století stávala na 
jeho místě tvrz, kterou počátkem 
16. století koupil Jan Tavíkov-
ský z Tavíkovic a přestavěl ji na 
zámek. O 200 let později byl zá-
mek stavebně rozšířen za Jaku-
ba Berchtolda, který získal Polici 
v roce 1633. V letech 1720–1730 
bylo přistavěno jižní křídlo, roz-
šířeno druhé patro a zámek získal 
barokní charakter. Berchtoldové 
vlastnili zámek až do roku 1821, 
poté se až do války v Polici vy-
střídala celá řada majitelů. Na do-
minantě obce zůstalo zachováno 
mnoho pozoruhodných staveb-
ních prvků. Například arkádové 
nádvoří, cenná štuková výzdoba 
a náročné klenutí interiérů.

Návštěvníci kraje objevují pivní unikáty

V současné době je na Vysoči-
ně sedm fungujících pivovarů, je-
jichž výrobky se dají nejen ochut-
návat, ale vidět přímo při vzni-
ku. Prohlídku lze dohodnout na 
kontaktech, uvedených na adrese 
www.region-vysocina.cz.
Cesta piva začíná v obci Daleši-

ce, kde tradice vaření piva sahá až 
do 17. století. Pivovar se prosla-
vil v roce 1980, kdy zde režisér 
Jiří Menzel natočil slavný příběh 
hrabalovských Postřižin. Ve zre-
konstruovaném objektu je dnes 
Muzeum rakousko-uherského pi-

vovarnictví, ve kterém nechybí 
ani připomenutí slavného filmu. 
Zdejší pivo podávají ve stylové 
pivovarské hospodě.
Z Dalešic není daleko do Velké-

ho Meziříčí. Ačkoli se ve městě 
vařilo pivo už v 16. století, zdej-
ší pivovar byl postaven v objektu 
bývalého mlýna v roce 2004 a je 
součástí hotelu Jelínkova vila. Pi-
vo Harrach nejlépe chutná v re-
stauraci, součástí interiéru jsou 
varné nádoby, a tak tu vaření piva 
může návštěvník přímo sledovat.
Cesta za pivem pokračuje do Jih-

lavy. Ve středověku bylo ve městě 
123 právovárečných domů, prv-
ní zmínka o pivu pochází z ro-
ku 1348. Na konci 19. století pře-
vzal výrobu jihlavského Ježka je-
diný pivovar. Kuriozitou je, že pi-
vovarské kompresory dlouhá léta 
chladily ledovou plochu nedale-
kého Horáckého zimního stadio-
nu. V pivovarské restauraci nabí-
zí řadu pivních specialit.
Další putování vede do Havlíč-

kova Brodu. Také tady má výroba 
piva dlouhou tradici (várečné prá-
vo městu udělil Jan Lucembur-
ský v roce 1333) a také tady byla 
v roce 1834 výroba piva soustře-
děna do jediného pivovaru. Zdejší 
Czech Rebel Beer je značka piva, 
které se úspěšně prodává v USA.
Nejstarší doložená zpráva o va-

ření piva v jednotlivých měš-
ťanských domech v nedalekém 
Humpolci pochází z roku 1371, 

první zmínka o pivovaru pochá-
zí z roku 1559. Procházel obdo-
bím rozvoje i stagnace, po prode-
ji v roce 1991 byl zrekonstruován 
a dnes vyrábí sedm druhů nepas-

terizovaného piva Bernard. O ně-
kolik kilometrů dál je Želiv, kde 
v areálu premonstrátského kláš-
tera sídlí jediný klášterní pivovar 
v Česku. Pivo se tu pravděpodob-

ně začalo vařit už ve 13. století, 
ale první písemná zmínka je da-
tována až do 16. století. Pivovar 
byl zrušen v roce 1907, kdy vy-
hořel a k obnovení výroby došlo 
až po téměř 100 letech. Zdejší pi-
va nesou jména dřívějších před-
stavených kláštera a mají zajíma-
vou chuť, například višňovou ne-
bo medovinovou.
Poslední zastávkou na cestě za 

pivem je Pelhřimov. Tady vyrá-
bí zlatavý mok pivovar Poutník, 
jehož jméno vychází z legendy 
o založení města mnichem Pele-
grinem. Pivo se vaří ve městě od 
roku 1552. Pivovar v průběhu sta-
letí změnil několikrát sídlo i ma-
jitele, dnešní obchodní název zís-
kal pivovar v roce 2002. Z morav-
ského sladu, nejlepšího chmele 
a křišťálově čisté vody z nedale-
kého vrchu Křemešník tu vzniká 
pivo plzeňského typu.

www.kr-vysocina.cz

Turistické stránky se rozrůstají

Rozrostla se rubrika Dovolená – 
Tipy na výlety. Na internetových 
stránkách je teď nabídka 75 tipů 
na výlet z různých částí regionu, 
z nichž 40 výletů je pěších, 30 
cyklistických a pět kombinova-
ných (auto/chůze/cyklo). Cyklis-
tické výlety jsou pak ještě vyčle-
něny samostatně v odkazu Cyk-
listické výlety. 
Trasa každého výletu je po-

drobně popsána a doplně-
na fotografie-
mi zajímavých 
míst, kterými 
vede nebo 
která mí-
jí a odka-
zy na měs-
ta, včetně 
odkazů na turistické 

cíle – hrady, zámky, muzea a po-
dobně. Před zimní sezonou se na 
portálu objeví další tipy na výle-
ty na běžkách. 
Webový portál www.region-vy-

socina.cz funguje už dva roky. Ná-
vštěvníci kraje i místní obyvatelé 
zde na- jdou mno-
ho za- jímavých 
a uži- tečných in-

f o r m a c í 
o Vysočině, 
o její turis-
tické nabíd-

ce, o kultur-
ním, společen-

ském a sportov-
ním dění v kraji, 

o možnostech ubyto-
vání a další zajíma-
vé údaje.

Humpolec představí naučná stezka
Humpolec (ima) • Nejvýznam-
nější historické stavby města zahr-
nuje nová pětikilometrová naučná 
stezka, která turisty od začátku se-
zony provádí Humpolcem.
Okruh začíná na Horním náměs-

tí před Muzeem Dr. Aleše Hrdlič-
ky. Informační panely na stezce 
seznamují se vznikem a historií 

jednotlivých památek a upozorní 
na zajímavé prvky interiérů nebo 
události, které jsou s nimi spoje-
ny. Humpolec se například může 
pyšnit prvním tolerančním koste-
líkem v Čechách. Jeho stavba za-
čala v roce 1785. Tehdy domi-
nantní katolická církev nepřipus-
tila vybudování věže ani umístění 
zvonu. „Kostel musel vypadat ja-
ko normální dům. Teprve postu-
pem let se okna zakulatila a při-
byla věžička,“ popsala ředitel-
ka Městského kulturního a in-
formačního střediska Marcela 
Kubíčková. Více informací o na-
učné stezce je k dispozici na 
www.infohumpolec.cz. Stezka 
byla vybudována s pomocí gran-
tu Fondu Vysočiny.

Zámek je skutečnou dominantou obce. Unikátnost stavby je zřejmá na první 
pohled. Foto: archiv kraje

Toleranční kostelík v Humpolci. Foto: archiv MěKIS Humpolec

Vysočina (ima, kid) • Kromě rodinné dovolené, 
ojedinělých architektonických památek, 
cyklistických tras a dalších lákadel má Vysočina 
něco speciálního pro milovníky piva. Krajem lze 
projet tak, že postupně navštívíme malé pivovary 
s výrobou jedinečných značek.

Součástí muzea v Dalešicích jsou rekvizity z Postřižin. Foto: archiv kraje

POVĚST Z NAŠEHO KRAJE

O Bělohradě
Předměstí Bělohrad u Havlíčkova Brodu dostalo své 
jméno po pevném hradu, který tam podle dávné po-
věsti kdysi stával. Jeho pán byl rytíř Branislav, 
jeden z nejbohatších pánů v zemi a při-
tom čestný člověk, o kterém se říkalo, že 
vlastní nesčetné poklady. Branislav ale 
dopadl špatně, a to kvůli vlastní dceři. 
Nejdříve přišel Branislav o ženu a sy-
na. Na hradě s ním žila jen jeho mat-
ka a dvě dcery, Jelena a Svatava. Jele-
na byla učiněný muž – divoká povaha, 
i záliby, jako jízda na koni, lov a zbra-
ně. Muže nenáviděla a s oblibou je urá-
žela, a tak není divu, že se mezi nimi netěšila 
žádné oblibě. Její mladší sestra Svatava byla pra-
vým opakem. Zamiloval se do ní panic Ctibor z nedale-
kého hradu. Často za Svatavou jezdíval, ale Jelenino pohr-
davé chování mu vadilo. Mluvil o ní ve společnosti několika 
šlechtických pánů, a jeden z nich, syn mocného rytíře, se vsa-
dil, že nepřístupnou Jelenu obejme a políbí.
Přijel tedy na Bělohrad se Ctiborem a zastihli Jelenu, právě 
když se chystala nasednout na koně. 

Dovolíte, pomohu vám – přiskočil k ní mladík a nabídl své služby. Jelena ho 
však hněvivě odmítla. Mladík nelenil, využil její blízkosti, rychle a ne-

očekávaně ji objal a políbil. Jelena vytáhla dýku a na místě mla-
dému šlechtici probodla hruď. Vzápětí sedla na koně 

a odcválala. Zraněný muž po chvíli skonal. 
Rytíř Branislav, Jelenin otec, poslal mladého 

muže domů i s vysvětlujícím dopisem, jak 
ke smrti došlo. Jeho otec se však rozčílil 
a vypověděl Branislavovi nepřátelství. 
Za několik dní vtrhl k Bělohradu vel-
ký zástup ozbrojenců, kteří začali hrad 
dobývat. Jelena i rytíř Branislav pad-

li v boji, Svatava pak zármutkem vlastní 
rukou ukončila svůj život v hradní kapli. 

Vítěz boje věděl o pokladech a bohatství ry-
tíře Branislava. Dal celý hrad prohledat, ale 
nic se nenašlo. Ve zlosti potom sídlo podpá-
lil. Zůstalo jen sklepení. V něm se čas od ča-

su někdo pokoušel poklady hledat, ale nikdy 
ne úspěšně.

Pověsti z Vysočiny jsou převzaté z pořadu Bylo ne-
bylo, který vysílá každý den v 16:00 hodin Český roz-

hlas Region na frekvenci 87,9 FM.

Vysočina (kid, jim) • Na turistickém webovém portálu 
www.region-vysocina.cz přibyly nové informace. 

www.region-vysocina.cz



Co jest obec 2
Pražské noviny 5. listopadu až 

31. prosince 1846 – úryvek ze 
článku.

Občan neznající účele a zřízení 
(zákony) obce své, nevědou-

cí, co se v ní děje, jak se řídí, ne-
chápající celé ústrojí její nemůže 
také ani dobře znát své povinnos-
ti, tak jako ani svých práv nezná. 
Taková nevědomost a slepota ob-
čanů je však k největší škodě celé 
obce (ovšem i všech občanů jed-
notlivých).
Duch občanský, občanské smýš-

lení chybí v takových obcích, ve 
kterých občané ve správě obec-
ní žádného podílu a hlasu nemají, 
o zřízení a oučelech obce nic ne-

vědí, kde se správa veřejně a všem 
před očima nekoná. Tak se tedy 
v takových obcích, ve kterých lid 
úmyslně v nevědomosti obecné-
ho zřízení, obecných výloh a pří-
jmů, obecné správy držen je, ten-
týž lid naučí považovat obecné 
jmění co jmění ne své, nýbrž ci-
zí a sice jmění bohaté osoby, kte-
ré to, jak on ve své obyčejnosti 
myslí, málo uškodí, bude-li o ně-
co ošizena: platit daně je mu na-
nejvýš obtížné, poněvadž myslí, 
že on, chudší, dává bohatšímu, je-
likož nenahlíží a nahlížet nemůže, 
že tyto daně vlastně dává jen sám 
sobě, jako z jedné kapsy do dru-
hé. Tak zůstává obec taková vždy 
jen v zakrnělosti, a občané nema-
jíce důvěry, nejsou jí oddáni, lehce 
se proti ní popudit dají a nakloně-

ni jsou vzbouření. Obec sama ni-
kdy vzkvétat nemůže a vždy po-
zadu zůstává za jinými, a k tomu 
je vždy v největší nebezpečnosti. 
Zcela jinak stojí obec, ve které 

občan sám své povinnosti a prá-
va, zřízení a správu obce zná, kde 
se všechno přede všemi a veřejně 
jedná a kde každý sám v řízení ob-
ce jisté přiměřené má účastenství. 
Tam panuje duch občanský. Daně 
každý rád platí, nahlížeje potřeb-
nost jejich a jsa přesvědčen o dob-
rém hospodářství s nimi, jakož 
i o tom, že čím víc daní dává, tím 
větší zas užitek bere. Každý věda, 
že co obci náleží, také z části jeho 
je, bdí horlivě dle postavení svého, 
aby se ani lehkomyslností, ani ne-
poctivostí, aniž jakým jiným způ-
sobem obci škoda nikde nečini-

la, žádný nedá si v ničem ukřivdit, 
znaje svá práva: a znaje své povin-
nosti, nekřivdí jinému, a tak ob-
ce sílena ze všech stran blahoděj-
ně na všechny strany působí, a zas 
každý nahlížeje výhody a užitek 
obce své, naučí se jí si vážit, a po-
žívaje v ní mnohonáctero dobra, 
miluje ji, je její duší oddán, obětu-
je se pro ni v čas potřeby, jako se 
obětuje přítel za přítele. To je pa-
triotismus, vlastenectví.
Má-li se však zevrubněji udat 

účel obce, snadno se ve třech slo-
vech zahrnout může, kteréž jsou 
jistota, pokrok a svoboda občanů: 
obec totiž má poskytnout obča-
nům svým co možná nejvíce bez-
pečnosti proti všelikému hrozící-
mu zlu (jistota), má jim poskyto-
vat co možná nejvíce a nejsnad-
nějších prostředků ke všelikému 
pokroku v dobrém (pokrok), neo-
mezujíc však přitom bez nevyhnu-
telné potřeby svobodu jejich. Čím 
více podává obec občanům svým
jistoty, pokroku a svobody, tím 

dokonalejší je, žádná však obec co 
svět světem bude, nepodá úplnou 
jistotu, nejvyšší pokrok a úplnou 
svobodu.
Ačkoli zřízení a stav obcí v naší 

vlasti daleko ještě vzdáleny jsou 
od nějakého stupně dokonalosti, 
přece i tu se naskýtá často dosti 
příležitostí žehnat prospěch spole-
čenské života aneb aspoň si výho-
dy jeho přát.

Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 18. srpna. Tři vy-
losovaní obdrží zajímavé ceny.

Vyluštění z minulého čísla: Asi 
15 km SV od Třebíče leží Budišov. 
V místním zámku je depozitář Mor. 
zem. muzea v Brně. Ve zpřístupněné 
části jsou exponáty z delty Dunaje, 
z Kuby a Jakutska, Jižní Ameriky, 
Naše lovná zvěř. a Materiál z lov. 
výprav do Afriky, Kanady a Asie.

Výherci z minulého čísla J. Bína, Mo-
ravské Budějovice, J. Brych, Morav-
ské Budějovice a M. Blažek, Havlíč-
kův Brod získali turistickou mapu 
Vysočiny, psací soupravu a krajský 
poznámkový blok.

�5. srpen
Mezinárodní hudební festival 
P. Dvorského, Peter Dvorský – te-
nor, Miriam Gauci – soprán, Mo-
ravská filharmonie Olomouc pod 
vedením Michaela Lause v zá-
mecké zahradě v Jaroměřicích 
nad Rokytnou, 20.00

�9. srpen
Mezinárodní hudební festival 
P. Dvorského – Zdroj neutuchají-
cí inspirace – Marek Eben – reci-
tace Komenského Labyrint světa 
a ráj srdce, varhany – Tomáš Thon 
v chrámu svaté Markéty v Jaro-
měřicích nad Rokytnou, 19.30

�11. srpen
Mezinárodní hudební festival 
P. Dvorského – S láskou o oper-
ním zpěvu, Hovory „D“ s auto-
gramiádou, Peter Dvorský, mode-
ruje hudební publicista Jaroslav 
Blaho, 20.00

�12. srpen
Mezinárodní hudební festival 
P. Dvorského – Na vlně hudeb-
ní různorodosti – Moravská fil-
harmonie Olomouc – B. Martinů, 
Špalíček a Čechomor – Proměny, 
zámecká zahrada, Jaroměřice nad 
Rokytnou, 20.00

�13. srpen
Mezinárodní hudební festival 
P. Dvorského – Na vlně hudeb-
ní různorodosti – Moravská fil-
harmonie Olomouc – B. Martinů, 
Špalíček a Čechomor – Proměny, 
zámecká zahrada, Vilémov, 18.00

�14. srpen
Mezinárodní hudební festival 
P. Dvorského – Operní hvězdy zí-
třka – koncert frekventantů Mis-
trovských pěveckých kursů – Jo-
sef Malík a Peter Pažický – klavír-
ní doprovod, sále předků zámku, 
Jaroměřice nad Rokytnou, 19.30

�17. – 21. srpen
Handball Help, Havlíčkův Brod

�18. srpen
Mezinárodní hudební festival 
P. Dvorského – Pocta géniu ví-
deňského klasicismu – P. Dvor-
ský uvádí slovem slavná díla W.A. 
Mozarta, Lenka Máčiková – sop-
rán, Hana Škarková – soprán, Eva 
Daňhelová – soprán, Linda Ballo-
vá – mezzosoprán, Ondrej Šaling 
– tenor, Jan Martiník – bas, Čes-
ký filharmonický sbor Brno, Češ-
tí komorní sólisté, umělecký ve-
doucí Ivan Matyáš a dirigent Pe-
tr Fiala, hlavní zámecké nádvoří, 
Telč, 20.00

�19. srpen
Pouťový jarmark na Vratislavo-
vě náměstí, Nové Město na Mora-
vě, 8.00–17.00
Mezinárodní hudební festival 
P. Dvorského, závěrečný koncert 
– Ve víru vášní – Carmen, jak ji 
neznáme, Bizet – Carmen, výběr 
slavných melodií a árií, Borne – 
Brilantní fantasie na téma z Bize-
tovy Carmen pro flétnu a orches-
tr, Ščedrin – Carmen, baletní ver-
se, Jaroslav Dvorský – tenor, Gab-
riela Hübnerová – mezzosoprán, 
Kristýna Vaculová – flétna, Balet 
státního divadla Košice, choreo-
grafie a režie Ondrej Šoth, Morav-
ská filharmonie Olomouc, dirigent 
Jakub Klecker, zámecká zahrada, 
Jaroměřice nad Rokytnou, 20.30

�24. srpen
Zahájení Slavností jeřabin, Žďár-
ský swingový orchestr, Pohybli-
vý cirkus, náměstí Republiky, Žďár 
nad Sázavou, 15.00

�26. srpen
120. výročí založení Sboru dob-
rovolných hasičů, dechovky, Žďár 
nad Sázavou, 13.30 Letní komor-
ní orchestr České hudební společ-
nosti, barokní hudba, kostel Na-
nebevzetí P. Marie, Žďár nad Sá-
zavou, 19.00

�26. – 28. srpen
Zlatá podkova, Humpolec

NAŠE TIPY

V roce 1104 byl 
v oblasti dnešního 
města (1. tajenka) 

vysvěcen 
(2. tajenka).

Autor:
K. Lear Náš herec Mistrovské

dílo SPZ Mostu Pytlákova 
nástraha

Jednoduché
plavidlo

Sopka na
Filipínách Antoušek Ustálený

postup Evropan
Večerní

milostná
píseň

Společně
jíst

Přístroj na
vaření vody
k přípravě

čaje

Římských
1001

Hadí
citoslovce

Třetí díl
2. tajenky

Název
hlásky R

Latinská
předložka

Americký
literát

Obrazy
svatých

Značka
platiny

Anglicky
„dub“

Stará
mince

Ovlhčit
rosou Předložka

Druhý díl
2. tajenky

Vytvářet
překážku Předložka

Ochutit
solí

První díl
2. tajenky

Klekání

Ruský
souhlas

Předložka

Citoslovce
váhání

SPZ Vsetína Kdo hádá

Pojem duše
u starých
Egypťanů

Víření Předložka Dlouhý šat

Název
planetky Zápisník Patřící

k sovám

Jednotka 
magnetické 

indukce
Zkratkový

název
výbušniny

Latinská
předložka

Rašeliništní
bahno

Set

Řiditelné 
závodní 

saně
Sídlo

v AlžírskuPřitakání

Asfalt

Zůstati
(zastarale) Píchat

Osobní
zájmeno Zápor

Pozdrav Patřící
Indiánovi Pomůcky:

Apo; dy;
oak; Poe;

Tit; TTŠikmá

Zkratka
švédské
tiskové

kanceláře

1. tajenka

�� ��

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí
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Milovníci sportu 
získali celý areál
Polná (kid) • Lidé v Polné mají 
k dispozici hřiště na malou kopa-
nou volejbal a tenis s umělou trá-
vou, běžecké dráhy, rampu pro ska-
teboard a dětské hřiště. Areál od 
července slouží veřejnosti. Vstup 
je zdarma, za poplatek si lze půjčit 
sportovní potřeby. Město z celkové 
sedmimilionové částky za stavbu 
zaplatilo tři miliony, zbytek se po-
dařil získat od ministerstva financí.

www.kr-vysocina.cz

Letos uplyne 185 let od narození jednoho z největších 
publicistů a politiků Česka, rodáka z Vysočiny, 
Karla Havlíčka Borovského. Navíc si připomeneme 
155. výročí jeho známé deportace státní mocí do 
Brixenu. Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
připravuje na konec roku velkou tematickou výstavu 
o Havlíčkově životě a díle. Výstava bude trvat od 
konce října do konce prosince. Měsíčník Kraj 
Vysočina se k letošnímu Havlíčkovu výročí připojuje 
seriálem jeho textů, které K. H. Borovský publikoval v dobovém tisku. 
Úryvky z článků budeme postupně uveřejňovat do zahájení výstavy.

V Náměšti se v srpnu otevře 
infocentrum pro venkov
Náměšť nad Oslavou (pah) • Pro 
zemědělce, zpracovatele a vůbec 
všechny zájemce o ekologické ze-
mědělství otevírá posledního srp-
na v Náměšti nad Oslavou Ze-
mědělská a ekologická regionální 
agentura ZERA informační a po-
radenské centrum.
Centrum je určeno zemědělským 

i nezemědělským podnikatelům 
a široké veřejnosti. Jeho součás-
tí bude také ekologická knihov-
na a počítačová učebna s interne-
tem zdarma a náleží k němu tři in-
formační místa – Agrární komora 
Třebíč, VOŠ, SZeŠ a SOU Bys-
třice nad Pernštejnem a Správa 
CHKO Žďárské vrchy.

Pro zemědělce bude připraven 
kompletní informační servis k do-
stupným dotačním titulům, ag-
roenvironmentálním programům 
a přechodu na ekologický způsob 
hospodaření. Dále bude v centru 
poskytováno poradenství v oblas-
ti zpracování biologicky rozloži-
telných odpadů určené pro podni-
katele i další zájemce.
Je připravena řada vzdělávacích 

akcí, seminářů a diskusí formou 
kulatých stolů. Projekt je spolu-
financován evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem Čes-
ké republiky v rámci operačního 
program rozvoje lidských zdrojů 
ministerstva životního prostředí.

Kraje podpoří podnikání
Vysočina (kid) • Pomoc malé-
mu a střednímu podnikání v regi-
onech. To bylo téma mezinárodní 
konference One Stop Shop, která 
proběhla na konci června v síd-
le kraje. 
„Malé a střední firmy ve většině 

evropských regionů tvoří přes 90 
procent zaměstnavatelů a rozvoj 
a dlouhodobá udržitelnost těchto 
firem na trhu je jedním ze základ-
ních předpokladů ekonomické 
stability každého regionu,“ vy-
světlil krajský radní Jaroslav Hu-
lák (KDU-ČSL).
Konference se zúčastnili zástup-

ci z České republiky, Slovenska, 
Itálie, Španělska a Finska. Setká-
ní bylo součástí projektu ICH-
NOS, který sdružuje českou Vy-
sočinu, španělskou Galicii a ital-

skou Sardinii. Diskutovalo se nad 
úlohou samospráv při podpo-
ře začínajících podnikatelů pro-
střednictvím jednotných asistenč-
ních míst (one stop shops).
Mezinárodní rozměr dal kon-

ferenci také příspěvek ředitele 
finského asistenčního centra ve 
městě Turku, který popsal fun-
gování své organizace a odpoví-
dal na dotazy, týkající se mož-
né další spolupráce s projektem 
ICHNOS. Přes 60 účastníků kon-
ference mělo možnost utvořit si 
komplexní obrázek o nejdůleži-
tějších aktivitách, které jednotli-
vé regiony využívají při podpoře 
podnikání na svém území. Dal-
ší setkání partnerů projektu se 
uskuteční na jaře příštího roku ve 
španělské Galicii.

Prázdniny v Telči 
oživí internet
Telč (jis, kid) • Letošní ročník In-
ternetu v Telči bude zaměřený na 
možnosti metropolitních a obec-
ních sítí, účastníci získají infor-
mace o čerpání evropských peněz, 
které by mohli využít na rozvoj in-
formačních technologií, seznáme-
ni budou také s legislativou a prak-
tickým provozem elektronických 
agend a podobně. V praktických 
ukázkách budou moci zástupci 
obcí a měst z Vysočiny vidět mož-
nosti vysokorychlostních sítí, vy-
sílání pomocí digitální TV a IP ka-
mer a vyzkouší si hovor prostřed-
nictvím videotelefonie. Setkání 
pro obce se uskuteční 30. červen-
ce a 1. srpna, pro veřejnost bude 
po celou dobu festivalu Prázdni-
ny v Telči opět k dispozici inter-
net zdarma. Více informací je na 
www.prazdninyvtelci.cz/internet.

Soutež se zdařila
Vysočina (pac) • Více než 3500 
návštěvníků zaujala jihlavská 
bambiriáda. Během dvou dnů se 
prezentovalo přes 22 organizací 
pracující s dětmi a mládeží. „Po-
děkování patří zejména dobrovol-
ným hasičům, vojenské policii 
a všem ostatním, bez jejichž po-
moci by se akce neobešla,“ řekl 
za organizátory Martin Paclík.

Středisko slouží 
zemědělcům
Vysočina (kid) • Krajské infor-
mační středisko Agrovenkov Vy-
sočina už má v prvním období své 
existence za sebou řadu akcí, které 
pořádá pro zemědělskou veřejnost. 
Pořádalo řadu seminářů, setkání ze-
mědělců s veřejnou správou, podí-
lí se na legislativním procesu a in-
formuje zemědělce o možnostech 
získávání peněz zejména z Evrop-
ské unie. Středisko pro komunikaci 
používá hlavně internetové stránky 
www.kis-vysocina.cz, na kterých 
mohou zájemci najít řadu užiteč-
ných informací. „Připravujeme ce-
lou řadu dalších aktivit, o kterých 
budeme naše partnery informo-
vat,“ slibuje ředitel střediska Mi-
chal Bratršovský a dodává: „Chtě-
li bychom ale dnes poděkovat kraji 
za všestrannou pomoc a poděkovat 
panu radnímu Ivo Rohovskému za 
všestrannou podporu.“
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Vysočina hostila mistrovství v kroketu

��� ���

V historicky prvním českém klání ve hře gentlemanů zvítězil David Hajn z Telče ■ Soupeři mohou vítěze vyzvat za dva roky

Černíč (hil) • Prvním mistrem republiky 
v kroketu je David Hajn z Telče. Zvítězil 
na historicky prvním republikovém 
klání, které na začátku července 
připravili nadšenci z CC Dynama Telč.

„Ke kroketu jsem se dostal přes 
partu kamarádů, s nimiž jsme se 
scházeli u rekreačních sportů – 
badmintonu, nohejbalu i zahrad-
ního kroketu. Později jsme měli 
chuť poměřit své schopnosti s ji-
nými, a proto jsme začali s asoci-
ačním soutěžním kroketem,“ kon-
statuje šestatřicetiletý učitel země-
pisu a tělocviku. „Ten mě chytil, 
protože je to inteligentní hra, u níž 
se kombinuje potřeba šikovnosti 
tělesné i myšlení, baví mě nachá-
zet nové varianty. U kroketu je ta-
ky důležitá psychologie hráče, ne-
smí mě nic rozhodit, pak se mo-
hu i v horší situaci dostat zpátky 
do hry,“ řekl vítěz měsíčníku Kraj 
Vysočina a na adresu samotného 
mistrovství přidal: „Byl to vynika-
jící turnaj na krásném místě u Mo-
ravské Dyje – i díky perfektní or-
ganizaci party kolem Jirky Plaché-
ho a taky vstřícnosti Černíčských, 
v čele se starostou Bohuslavem 
Richtrem.“ Titul mistra republiky 

je prý spíše nadstavbou příjemné-
ho setkání. „To už pro mne byla ta-
ková třešnička na dortu. Spíše dou-
fám, že nám pomůže v další propa-
gaci našeho sportu,“ dodal skrom-
ně sympatický dlouhán.
V příjemném prostředí spor-

tovního areálu v Černíči u Telče, 
na pečlivě střiženém trávníku se 
zdánlivě jen procházeli bíle odění 
hráči, ozývaly se duté údery, mís-
ty pochvalné mručení diváků (hla-
sité projevy během hry jsou nepat-
řičné). Zkrátka pohodová atmosfé-
ra gentlemanského sportu. Ve tvá-
řích hráčů ovšem bylo znát napětí, 
nervozita, radost i zklamání – jako 
u každého sportu.
Telčský oddíl je jedním z nejpo-

četnějších a nejlepších klubů spa-
dajících pod Asociaci Českomo-
ravského kroketu (AČMK). Prezi-
dent AČMK Štěpán Hazdra pro náš 
list shrnul: „Naše asociace byla za-
ložena roku 2001 a hned od počát-
ku si kladla za cíl zpopularizovat 

kroket, coby do té doby málo zná-
mý sport, sjednotit pravidla a po-
řádat pravidelně turnaje. Stejně ja-
ko při hře samotné, tak i v organi-
zaci asociace se nikam nespěchá 
a postupuje se takříkajíc od branky 
k brance. Bylo by nesmyslné po-
řádat mistrovství republiky hned 
v prvním roce, s malou hráčskou 
a klubovou základnou a bez patřič-
ných zkušeností. Po pěti turnajo-
vých sezonách, se čtyřmi registro-
vanými kluby a počtem hráčů udá-
vaným v desítkách, je tak mistrov-
ství republiky prvním vrcholem 
našeho společného úsilí. Jsem vel-
mi rád, že tento pro náš sport histo-
rický turnaj zorganizoval pro AČ-

MK právě telčský kroketový klub, 
jehož jsem členem. Turnaj se vy-
dařil jak sportovně, tak organizač-
ně a podle prvních ohlasů i skvě-
le splnil naši snahu o zviditelnění 
kroketu. Příští mistrovství repub-
liky je za dva roky a pevně věřím, 
že budoucí šampión se bude vy-
bírat z minimálně dvojnásobného 
počtu registrovaných hráčů. Záro-
veň doufám, že se do té doby herně 
zlepším natolik, abych se mohl zú-
častnit jako hráč a ne jen jako spo-
luorganizátor. Jsme otevřená orga-
nizace a rádi pomůžeme případ-
ným zájemcům s prvními kroky 
v soutěžním kroketu – koneckon-
ců také jsme začínali na zahradě.“

David Hajn se na hru pekelně soustředil. Foto: archiv pořadatele

Kroket je hra v různých ob-
měnách už téměř dvě stě let 
stará. Její rekreační podoba 
(zahradní kroket) se hraje po 
celém světě. V posledních le-
tech se začala organizovaně 
rozšiřovat i u nás její sportov-
ní forma – takzvaný asociač-
ní kroket s přísnými a jasnými 
pravidly. Ke hře je třeba pře-
devším kvalitní trávník – kurt 
o rozměrech 18 na 22,5 met-
ru obsahuje šest poměrně úz-
kých branek, jeden (středový) 
kolík. Hraje se čtyřmi zhruba 
půlkilogramovými plastový-
mi koulemi, na údery se po-
užívají asi dvoukilové speci-
ální hole. Hůl s hlavi-
cí připomíná velkou 
dřevěnou palici. 

Hru proti sobě hrají dvě stra-
ny (dva hráči, nebo dvě dvojice 
hráčů). Vyhraje ta strana, která 

oběma svými koulemi 
projede všech šest bra-
nek v patřičném pořa-
dí a dotkne se jimi stře-
dového kolíku. Hráč, kte-
rý projede koulí brankou, 
má právo na úder navíc, 
pokud svou koulí zasáhne 
jinou kouli, zvedá ji, při-
kládá ke kouli zasažené, 
krokuje ji (provádí úder 
tak, aby se jeho i zasaže-
ná koule pohnuly) a má 
právo na další úder na-
víc. To jsou v kostce ta 
nejzákladnější pravidla. 
Množství potenciálních 
postavení koulí na kur-
tu, široká škála různých 
typů úderů a mnoho 

výjimek v pra-
vidlech činí ze 
hry vysoce tak-
tický souboj, 

zcela v intencích starého 
příměru označujícího kroket za 
kulečník pod širým nebem se 
šachovými pravidly.

Pravidla kroketu

Fotbalová FC Vy-
sočina má za sebou 
první prvoligovou 
sezonu. Bohužel 
zatím i poslední. 
Ředitel FC Vysoči-
na Jihlava Zdeněk 

Tulis přesto neztrácí svůj pověst-
ný elán a optimismus. Před začát-
kem nové sezony se s námi podě-
lil o své aktuální pocity.
„Loni byl náš postup nečeka-

ný, sami jsme počítali s takovým 
ovocem dlouhodobé práce až poz-
ději. Vlastně jako nedospělí jsme 
se dostali mezi dospělé – neby-
li jsme na nejvyšší soutěž připra-
veni, nevěděli jsme, co vše to ob-
náší. Překvapilo mne, jak se nám 
na podzim dařilo, úspěšné zápasy 
jsme odehráli i s tím omezeným 
kádrem a bez zkušeností. Trochu 
jsem čekal větší odezvu u diváků, 
na druhé straně musím přiznat, že 
náš stadion byl pro větší zájem di-

váků absolutně nepřipravený, tak-
že si vážím i těch návštěv kolem 
tří tisíc diváků, což na ty podmín-
ky nebylo málo.“ 

Porozumění města i kraje 
Vysočina

Taky mě příjemně překvapila ob-
rovská snaha radnice i zastupitel-
stva kraje bez ohledu na stranic-
kou příslušnost pomoci myšlence 
důstojného zakotvení vrcholového 
fotbalu u nás.
Pochopili, že pro celou Vysoči-

nu může být nejvyšší soutěž nej-
populárnějšího sportu velkou šan-
cí pro její zviditelnění, budování 
prestiže regionu a nakonec i pro 
radost dvaceti tisíc v kraji regis-
trovaných fotbalistů. Nemluvě 
o vzorech a šancích pro mladé. To 
je velký potencionál pro budouc-
nost. Práce celého klubu na celé 
Vysočině je udělána i díky měs-

tu a kraji průhledně a koncepčně 
a myslím, že tak by to mělo fun-
govat v každém místě a v každém 
sportu. I v podmínkách Vysočiny 
nemusíme být příliš skromní a cí-
levědomou prací jsme schopni se 
dostat na nejvyšší úroveň.

Moderní stadion se stává 
realitou

Účinkování v první lize bylo ob-
rovskou pozitivní zkušeností, po-
stupně se dařilo i zlepšovat pod-
mínky, podařilo se získat pro fot-
bal město i kraj, začali jsme budo-
vat důstojný stánek, který by měl 
být dominantou pro celou Vyso-
činu a umožnit hrát i mezistátní 
utkání – k čemuž mám už i úst-
ní příslib trenéra národního týmu 
Karla Brücknera. Přestože jsme 
začali kvůli dlouhé zimě s rekon-
strukcí stadionu se zpožděním, 
jsme teď na tom lépe – do 30. říj-
na by měla být hotova první eta-
pa – obytné šestiposchoďové „ko-
míny“ se zázemím, nová tribuna 
pro dva a půl tisíce sedících divá-
ků, parkoviště pro 150 aut , nájezd 

z ulice Rošického, úpravy okolí, 
stadion bude uzavřený – a může 
sloužit jednorázově i pro jiné úče-
ly než jen pro fotbal – např. vel-
ké koncerty.

V nové sezoně s novým 
trenérem 

„Předloni s námi nikdo nepo-
čítal, teď už budeme ve druhé li-
ze favority, každý se bude chtít na 
nás vytáhnout. Ale uděláme ma-
ximum pro návrat. Novým trené-
rem je Milan Bokša, hledali jsem 
někoho, kdo má v našem fotba-
le dobrou pověst a může být prá-
vě pro mladé hráče vzorem i lid-
sky – pan Milan Bokša je toho zá-
rukou, má za sebou různé trenér-
ské prvoligové zkušenosti, kromě 
toho čtyři roky pracoval jako me-
todik při národním mužstvu, je to 
inteligentní vzdělaný trenér a mů-
že tak posunout naše hráče za-
se dál. Chceme mladým hráčům 
podat co nejvíce i z osvěty – aby-
chom navázali na práci pana Veče-
ři, který byl rovněž velmi vzděla-
ným a zaujatým trenérem.“

Důraz klademe na práci 
s mládeží z celé Vysočiny
„S doplňováním kádru mají 

problémy všechny kluby. Proto-
že zkušení hráči mají jiné priori-
ty, např. se chtějí dostat do cizi-
ny a zajistit rodinu. Kdyby se jim 
ovšem nepodařilo sehnat zahra-
niční angažmá, rádi by v Jihla-
vě hráli. To je ovšem zase řešení 
na půl roku, na rok. Proto se sna-
žíme spoléhat v co největší mí-
ře na odchovance, aby nám sta-
čili dva nebo tři tito zkušení ta-
houni. Naší obrovskou výhodou 
je systém práce s mládeží v ce-
lém regionu. Systém je propoje-
ný na celou Vysočinu – a když se 
podíváme i na jiné kluby, vidíme, 
jaký je tu posun i u dalších muž-
stev v kraji, myslím, že to ne-
ní marné – ne jenom kvůli té li-
gové špičce… Doufám, že nejen 
samospráva, ale i podnikatelské 
subjekty budou stále více vnímat, 
že nejsme žádní gauneři a že na-
še systematická práce může Vy-
sočině pomoci nejen na sportov-
ním poli.“

Jihlava (hil) • Ve všech příznivcích kopané 
doznívá euforický měsíc bojů o mistra světa a už 
se rozjíždějí znovu i naše domácí nejvyšší soutěže.

Tulis: Věřím jen v čestný fotbal

Pacovem duněly 
motory veteránů
Pacov (hil) • Na stoletou tradi-

ci motorismu v Pacově letos navá-
zal pacovský automotoklub uspo-
řádáním Mezinárodní veteran ral-
lye Pacovský okruh 2006. Veteran 
rallye se zúčastnilo 84 závodníků. 
Absolutním vítězem se stal žďár-
ský Jaromír Tulis na motocyklu 
Triumph 498 CN z roku 1929. 
Nejstarším závodníkem byl šede-
sátiletý Josef Sysel z Hořepníku na 
Jawě Robot a nejvzdálenějším Al-
bert Schwarz z německého 500 km 
vzdáleného Postadmu s motocy-
klem NSU 401 T z roku 1927.
V doprovodném programu byli 

diváci svědky večerní show, v níž 
udivoval přímo na náměstí vyso-
kými skoky známý jezdec Petr Ku-
chař, návštěvníci si mohli popoví-
dat i s Ivo Kaštanem, mnohoná-
sobným účastníkem Rallye Dakar.

Dvacetiletá veslařka ze Zboží sbírá medaile
Zboží/Třeboň (vis) • Další 
tři medaile přivezla úspěšná 
dvacetiletá veslařka Markéta 
Pazderková z červencového 
Mezinárodním mistrovství 
republiky ve veslování dorostu 
a do 23 let v Třeboni na 
rybníku Svět.
„Největší nervy jsem měla před rozjížďka-

mi skifu, když jsem byla vylosována do roz-
jížďky s největšími favoritkami skifu lehké 
váhy s Jakoubkovu z Dukly Praha a Vorono-
vou z VK Slavia Děčín a dalšími třemi kva-
litními soupeřkami,“ řekla po závodě úspěš-
ná sportovkyně. 
Přitom v první rozjížďce byla z těch lepších 

pouze Nacházelová z VK Smíchov. Z každé 
jízdy postupovaly tři do finále a pro Marké-
tu to dopadlo dobře, když dojela třetí za Ja-
koubkovou a Voronovou. Nedělní finále do-

padlo navlas stejně jako sobotní rozjížďka: 
1. Jakoubková, 2. Voronová, 3. Pazderko-
vá a 4. Nacházelová. Po bronzu přišlo ještě 
stříbro v párové čtyřce na lodi společenství 
ČVK Pardubice/VK Slavia Děčín a zlatou 
tečku za třeboňským šampionátem udělala 
Markéta Pazderková spolu s Natali Vorono-
vou na dvojskifu, když ve finále porazily fa-
vorizovanou loď společenství VK Smíchov/ 
VK Louny za vesly s Nacházelovou a Rich-
terovou.
Krátká sportovní kariéra dvacetileté Marké-

ty Pazderkové ze Zboží na Havlíčkobrodsku, 
která úspěšně vesluje v ČVK Pardubice při-
pomíná tak trochu pohádku. Doma na vesni-
ci to měla k organizovanému sportu daleko, 
tak v zimě hrála s kluky hokej, občas stolní 
tenis a hlavně doma si fyzickou kondici pěs-
tovala prací, které bylo v rodině soukromé-
ho zemědělce dost a dost. Když jí bylo se-
dmnáct pryč, vypravila se v Pardubicích, kde 
studovala Střední potravinářskou školu, do 
loděnice Českého veslařského klubu. Dva-

krát byla odmítnuta s odůvodněním, že je již 
stará na to, aby začínala s veslařským trénin-
kem. Vždyť ta opravdová veslařská dokona-
lost přichází až po mnoha hodinách stráve-
ných s vesly na vodě. Potřetí byla přijata, ale 
jen na zkoušku. Po roce přivezla z Olomouce 
první medaili z Mezinárodního mistrovství 
republiky ve veslování na trenažérech, a to 
byl začátek tradice, z každého republikového 
šampionátu nejméně jednu medaili. Marké-
ta jezdí na skifu lehké váhy žen a i přes svůj 
handicap, když musí na vodě vedle zábě-
rů vesel hlídat i směr jízdy. Zde se totiž stá-
le projevuje její pozdní začátek veslařského 
tréninku. Zkušení trenéři mládeže tvrdí, že 
s veslováním je třeba začínat mezi desátým 
a dvanáctým rokem, ale veslařka ze Zbo-
ží tyto teorie popírá. Vždyť již má dvě me-
daile z mistrovství republiky na trenažérech, 
a do prvního červencového víkendu ještě tři 
medaile z mistrovství republiky žen do 23 let 
a dvě medaile z velkého mistrovství republi-
ky, které se jelo v loňském roce v Račicích.

Unavená Markéta Pazderková těsně po 
bronzovém finále skifu. Foto: Jiří Víšek

Softbal z Brodu 
získává medaile
Havlíčkův Brod (js) • Do závě-
rečných bojů o medaile mistrov-
ství Evropy juniorů v softbalu 
postoupil domácí český tým se-
stavený i z hráčů pořádajícího 
klubu Hroši Havlíčkův Brod, kte-
ří v barvách České republiky do-
kázali vybojovat zlato.
„Měli jsme jasný cíl – celý tur-

naj vyhrát,“ netajil se potvrzený-
mi ambicemi svých svěřenců asi-
stent reprezentačního kouče Du-
šan Šnelly. Ten se společně se 
čtyřmi havlíčkobrodskými svě-
řenci přišel tento týden pochlu-
bit zlatou trofejí havlíčkobrod-
ským radním a hejtmanovi Vy-
sočiny Miloši Vystrčilovi (ODS). 
„Už v prvním zápase jsem srdna-
tě fandil. Tři první a jedno druhé 
místo v předchozích čtyřech roč-
nících mistrovství Evropy junio-
rů pasovalo české softballisty do 
role největšího favorita šampio-
nátu a svou roli družstvo ustálo,“ 
gratuloval krajský hejtman, kte-
rý týmu, jako poděkování, věno-
val symbolickou softbalovou pál-
ku, kterou ve velmi věrné podobě 
upekla jihlavská cukrárna.


