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Září patří v kraji zdravému jídlu

Lesníci mají spěchat pro peníze

Ochutnej ten rozdíl ■ To je slogan prvního ročníku měsíce biopotravin, které do zemědělství Vysočiny patří

Stát se uvolil zčásti platit pěstouny

Na tu přitom úřady pohlíží jako 
na plat, a to znamená, že se z vý-
še vypočtené dávky odvádí pojist-
né na sociální zabezpečení a pří-
spěvek na státní politiku zaměstna-
nosti a zdravotní pojištění. Neplatí 
se z ní ale daň z příjmů fyzických 
osob. „Lidé, kteří se rozhodnou 
tak, že v roli pěstouna celoden-
ně pečují o svěřené dítě, si zaslou-
ží úctu celé společnosti a vytvoře-
ní důstojných životních podmínek, 
srovnatelných alespoň s těmi, kte-
ří jako zaměstnanci pobírají mini-

mální mzdu. Proto vítáme navrže-
ní a schválení této zvláštní dávky 
ve výši zhruba odpovídající mini-
mální mzdě jako kompenzaci pé-
če o svěřené děti. Jedná se o dáv-
ku, jež pěstounům zajistí důstojné 
podmínky k celodenní péči o dítě 
a zároveň alespoň minimální finan-
ční zabezpečení ve stáří,” vyzdvihl 
výhody krajský radní pro sociální 
věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL). 
V současné době se nová dávka 
na Vysočině vyplácí necelé desít-
ce pěstounů.

Vysočina • Září bude 
v našem kraji pat-
řit výbornému jídlu. 
A co víc, jídlu, vyrá-
běnému ze surovin, 
pěstovaných v přís-
ném souladu s příro-
dou.

Měsíc září totiž zemědělci 
v kraji pojali pod záštitou kraj-
ského radního pro zemědělství 
Ivo Rohovského (ODS) jako mě-
síc biopotravin. Připravili pro-

to celou řadu akcí a ochutnávek 
pro všechny, koho zdravý životní 
styl zajímá. „Jaký jiný kraj už by 

měl být vhodný pro pěstování bi-
opotravin než Vysočina, která je 
hrdým držitelem titulu ekologic-

ky nejčistší oblasti České repub-
liky,“ vysvětlil radní Rohovský 
a dodal: „Chtěli bychom vytvořit 

novou tradici. Pro letošek jsme 
proto zvolili přitažlivý slogan 
Ochutnej ten rozdíl.“

Vysočina • Dotace na hospodaře-
ní v lesích letos poprvé rozdělu-
jí kraje přímo ze svého rozpočtu. 
Pro lesníky a myslivce jde o vý-
znamnou změnu, krajský úřad na 
ně totiž apeluje, aby své žádosti 
zpracovali a podali co nejdřív. 

Zastupitelstvo už schválilo pra-
vidla, podle kterých bude kraj 
dotaci přidělovat. Pravidla jsou 
v souladu se zásadami schvále-
nými Evropskou unií a lze je najít 

na www.kr-vysocina.cz. Další in-
formace a rady nabízí přímo od-
bor lesního a vodního hospodář-
ství krajského úřadu v Jihlavě, na 
telefonních číslech 564 602 209, 
564 602 263 a 564 602 268. Po-
moc může každý žadatel najít ta-
ké na detašovaných pracovištích 
v Havlíčkově Brodě, 569 471 137, 
Pelhřimově, 565 351 281, Třebí-
či, 568 805 224 a Žďáru nad Sá-
zavou, 566 685 340.

Z regionu
Opravy porušené hráze 
mostišťské přehrady 
běží podle plánu, skončí 
pravděpodobně v polovi-
ně listopadu. strana 3

STALO SE

METEORY NAD KRAJEM
V noci z 12. na 13. srpna oblo-
hu opět rozzářily padající hvězdy. 
Meteorický roj Perseid, což jsou 
vlastně částice uvolněné z kome-
ty, vždy v polovině srpna ozvlášt-
ní letní noci. Perseidy se jmenu-
jí proto, že vylétají jakoby ze sou-
hvězdí Persea.

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Vysočina • Pěstounské rodiny, které mají v péči nej-
méně tři děti, anebo pečují o těžce zdravotně postižené 
dítě, mají nárok na novou sociální dávku.

Blíží se uzávěrka dvou grantů
Vysočina • Blíží se uzávěrky dvou 
grantových programů. Už druhé-
ho září končí lhůta pro podání žá-
dostí o dotaci z programu Rozvoj 
malých podnikatelů 2005. Ten je 
určený firmám do 50 zaměstnan-
ců zejména na nové technologie 
a rozšiřování výroby. Každý ža-
datel může získat podporu ve vý-
ši až 48 procent nákladů na svůj 
záměr, nejvýše ale 150.000 ko-
run. Celkem je v programu k dis-

pozici přes čtyři miliony korun. 
Druhým programem, který má 
uzávěrku posledního září, je Pre-
vence kriminality 2005. Je urče-
ný na podporu osvěty, výchovné 
aktivity i resocializaci delikven-
tů. Žadateli mohou být obce, ne-
ziskové organizace a školy. Kaž-
dý žadatel může získat až 65 pro-
cent nákladů, nejvíce ale 200.000 
korun. V programu je 1.500.000 
korun.

www.mesicbiopotravin.cz

sobota, 3. září, 9.00–18.00
Biozemědělský den v Jihlavě 
Biofarma Sasov Josef Sklenář

pondělí, 5. září, 15.00–17.00
Oficiální uvedení BIO šunky Biofarmy Sa-
sov Josef Sklenář na trh
Natural Centrum, bio obchod a restaura-
ce, Jihlava

sobota, 10. září, 9.00–15.00
Den biopotravin a ekologického země-
dělství
Střední odborná škola, Střední odborné 
učiliště zemědělské a technické a Učiliště 
Humpolec a Školní statek Humpolec

sobota, 17. září, 14.00–17.00
Den otevřených dveří na ekofarmě
Ekofarma rodiny Dobrovolných, Ratiboři-
ce 1, Jaroměřice nad Rokytnou

Kalendář měsíce biopotravin:

Ekologie a my
Třídění odpadů pomá-
há přírodě i peněžence. 
Kampaň má motivovat 
k chování šetrnému k ži-
votnímu prostředí.  strana 6

Největší festival
Hejtman zahájil 
Mezinárodní hudební 
festival Petra Dvorského 
v Jaroměřicích nad 
Rokytnou. strana 7

Všichni chceme, aby se nám na Vysočině dobře žilo. Chceme, aby nám tu 
bylo dobře, aby se nám hezky bydlelo, našli jsme zajímavou práci a vyděla-
li si dost peněz. Aby tomu tak bylo, potřebujeme prosperující podniky, kte-
ré budou podnikat se ziskem a zaplatí své zaměstnance. Podniky budou zis-
kové, pokud budou mít konkurenceschopný předmět podnikání a ten bu-
dou mít, když ho někdo schopný vymyslí a zorganizuje. Potřebujeme schop-
né vysokoškoláky i středoškoláky. A nejvíce ze všeho potřebujeme, aby naši 
vysokoškoláci neodcházeli z Vysočiny, aby se po skončení studia i se svý-
mi chytrými partnery či partnerkami vraceli, zakládali zde rodiny a vycho-
vávali nové generace podnikavých lidí. Pan hejtman mi nedávno říkal: „Vy-
myslete na odboru školství nějaký mechanismus, jak takové vysokoškolá-
ky podpořit.“ Ale ať přemýšlím jak přemýšlím, žádný jednoduchý mecha-
nismus mě nenapadá. Vysokoškoláci na Vysočině zůstanou, když dostanou 
odpovídající perspektivní zaměstnání a získa- jí slušné byd-
lení. Jenže to v moci kraje ani krajského úřadu není 
a ani milion či dva z krajské pokladny to nezmění. 
Snad jen to, že se snažíme o obecný roz- voj kraje 
tak, aby se na Vysočině rozvíjela ekonomi- ka a od-
povídající zaměstnání, slušný plat a rozum- né bydle-
ní se stalo standardem pro všechny. Věz-
te, že talentované žáky a studenty 
sledujeme, podporujeme stipendi-
em a pravidelně oceňujeme. Od 
roku 2002 kraj rozdělil za tím-
to účelem více než pět milionů 
korun. Není to málo, ale přes-
to je to pro každého jen oceně-
ní spíše morální, jenom zpráva 
o tom, že o něm víme a počí-
táme s ním. A i když snad ne-
jsou důvody materiální, věřím, 
že citový vztah k rodnému 
kraji převáží a lidé zde bu-
dou rádi zůstávat.

Martina Matějková,
radní pro školství a kulturu
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Lesům prospívá šetrná těžba dřeva

Nebezpečné sinice, jejichž jed 
způsobuje alergie, zažívací pro-
blémy a vážná jaterní onemocně-
ní, se v posledních letech v Čes-
ké republice staly velkým problé-
mem. Příčinou jejich přemnožení 
je zejména znečištění vody dusí-
katými látkami a fosfáty. Ty to-
tiž pro sinice tvoří doslova živnou 
půdu. Vírská i Brněnská přehra-
da na řece Svratce jsou každé lé-
to sinicemi velmi ohroženy, a tak 
už před rokem začal projekt Čis-
tá Svratka. Ten má několik částí. 
Nejprve chtějí účastníci projektu 
zamezit dalšímu pronikání dusíku 
a fosforu do vody. Dosáhnou to-
ho postupným zlepšováním tech-
nologií městských a obecních čis-
tíren odpadních vod tak, aby byly 
schopny tyto látky zachytit. Záro-

veň kraje apelují na obyvatele, aby 
nepoužívali prací a mycí příprav-
ky s fosfáty. Ty v pracím prášku 
slouží zejména jako změkčova-
če vody a přitom se dají nahradit 
jinými, bezfosfátovými látkami. 
„Podle údajů, které mám k dispo-
zici, se do Víru ročně dostane 20 
tun fosforu a 600 tun dusíku. Kaž-
dý z nás přitom může pomoci jen 
chvilkou přemýšlení při nákupu,“ 
říká krajský radní pro vodní hos-
podářství Ivo Rohovský (ODS).

Dalším důležitým úkolem pro-
jektu je podobný apel na zeměděl-
ce, aby uvážlivě pracovali s dusí-
katými hnojivy. „Množství škod-
livin, jež se takto do půdy a ná-
sledně do vody dostanou, je 
samozřejmě nesrovnatelně menší 
než před 15 lety, ale půda je z mi-

nulosti velni zatížená,“ vysvětluje 
Rohovský. Až budou příčiny zne-
čišťování vody ve Svratce pomocí 

takových opatření omezeny, pro-
jekt počítá s případným vytěžením 
usazeného bahna v Brněnské pře-

hradě, která fosfor i dusík také ob-
sahuje. „Vycházíme samozřejmě 
ze zkušeností evropských regionů, 

jež takto postupovaly a kterým se 
podařilo problém se sinicemi vy-
řešit,“ dodal Ivo Rohovský.

Povodí Svratky – Jedovaté sinice mají 
postupně zmizet z řeky Svratky a nádrží 
Vír a Brněnské přehrady. Je to cílem 
společného projektu Vysočiny, Jihomo-
ravského a Pardubického kraje a stát-
ního podniku Povodí Moravy, s názvem 
Čistá Svratka.

Měsíčník vychází v nové úpravě
Vysočina • Od tohoto vydání vy-
chází měsíčník Kraj Vysočina 
v nové grafické a zčásti i obsaho-
vé podobě. Na první pohled vi-
ditelnou změnou je zejména hla-
vička novin. Ta odpovídá nové-
mu krajskému logu, které měla 
veřejnost poprvé možnost spat-

řit na červnovém dni otevřených 
dveří kraje. „Aktuální verze kraj-
ského logotypu se v zásadě od té 
staré moc neliší. Přesto je moder-
nější a lépe použitelná při propa-
gaci kraje,“ říká šéf sekretariátu 
hejtmana Martin Kalivoda. Logo 
Vysočiny bude k vidění hlavně na 

turistických propagačních materi-
álech, na dopisních papírech i při 
nejrůznějších akcích, které kraj 
podporuje. „Čeká nás také výmě-
na loga a úprava designu na všech 
interních materiálech kraje,“ do-
dal Martin Kalivoda. Logotyp je 
hlavičkou měsíčníku Kraj Vyso-

čina. Druhou změnou v novinách 
je mírný zásah do grafiky. „To má 
jednoduchou příčinu. Stále chce-
me, aby noviny byly příjemné pro 
oko, to znamená přehledné a pěk-
né. Využili jsme i připomínek 
a poznatků našich pozorných čte-
nářů,“ prohlásil Kalivoda.

Z řeky Svratky mají zmizet jedovaté sinice

Grant pomáhá vydávat nové knihy
Vysočina • Výměnné pobyty stu-
dentů, zahraniční stáže a vzájem-
ná výměna zkušeností. To jsou 
evropské projekty středních škol 
z Vysočiny, na které kraj uvolnil 
další peníze. Celkem tak školám 
přispívá zhruba 700.000 koruna-
mi. Evropská unie pro tento účel 
dává 3,5 milionu a samy školy cel-
kem 350.000.

Vysočina • Muzeum Vysočiny v Jih-
lavě a v Třebíči získá schodolezy. Te-
dy zařízení, která umožní handi-
capovaným zdolávat architektonic-
ké bariéry při vstupu do památek. 
Na jejich nákup krajští radní da-
li 340.000 korun. Kraj připravuje 
grantový program, jež by nákup ta-
kových zařízení umožnil i dalším in-
stitucím. Schodolezy jsou totiž v pa-
mátkově chráněných objektech čas-
to jediným řešením, jak je handica-
povaným zpřístupnit.

Vysočina • Světelné značení, moni-
torovací systémy, upozorňování na 
tvořící se kolony a doporučení ob-
jížděk. Tak by mohla vypadat v bu-
doucnu vylepšená dálnice D1 v úse-
ku, který vede Vysočinou. Kraj teď 
zadal odborné firmě zpracování stu-
die, jež by měla taková opatření na-
vrhnout. „V zahraničí je běžné, že 
elektronické značení aktivně reagu-
je na situaci na dálnici a nabízí ři-
dičům řešení,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana František Dohnal (KDU-
-ČSL). Studie by měla být hotová 
do konce září. Kraj ji zadal zejména 
proto, že problémy na dálnici nejen 
zaměstnávají integrovaný záchran-
ný systém Vysočiny, ale také zatě-
žují okolní silnice, které kraj spra-
vuje. Studie nemá řešit ani realiza-
ci, ani financování navržených opat-
ření, jen najít řešení. „Ostatní už je 
věcí spolupráce mezi krajem a stát-
ními institucemi,“ dodal Dohnal.

Z KRAJSKÉ RADY

Svratka pod Vírskou nádrží je rybářským rájem. Jenže jedy mohou být i v rybím mase. Foto: Luboš Pavlíček

Snažím se pozorně vnímat názory 
pacientů, zdravotníků i politiků a dá 
se říci, že je zde jedna shoda. Ať to 
není horší! Pochopitelně tím každý 
myslí nějakou jinou část problema-
tiky, nahlíženou především z pozice, 
v níž stojí. Ohlédneme-li se zpět v ča-
se, je smutnou skutečností, že zatím-
co transformace společnosti pokro-
čila, ve financování a řízení zdravot-
nictví a fungování nemocnic se to-
číme na stále stejném kolotoči. Co 
centrální orgány za 15 let nevyřeši-
ly a různí poslanci Poslanecké sně-
movny zákonně neupravili, mají ny-
ní vyřešit kraje.
Jak obtížný a složitý úkol to je, uka-
zují zkušenosti krajů ostatních. Ne-
ní návod ani metodika, takže co kraj, 
to jiný postup. Ano, výchozí podmín-
ky možná byly různé, ale cíl by měl 
být jediný – kvalitní a financovatel-
ná péče. Jak toho dosáhnout? Ostat-
ní krajská vedení se již dříve rozhod-
la ke změně právní formy nemoc-
nic. I v našem kraji se o tomto kro-
ku stále více hovoří. Při nezaujatém 
pohledu bylo zřejmé, že nám v kra-
ji případné politické půtky a různos-
ti, jak jsme z Parlamentu ČR zvyklí, 
nepomohou. Jedině domluva všech 
stran zastupitelstva a řešení s výhle-
dem na více let, přinesou žádaný 
prospěch. Proto byla za účasti všech 
politických stran zastupitelstva usta-
vena řídící skupina, která intenziv-

ně pracovala. Zhodnotila materiály, 
srovnávající různé právní formy ne-
mocnic a dospěla k závěru, že jedině 
příspěvková organizace nebo akcio-
vá společnost jsou vhodné. Konkrét-
ní způsoby a kroky řešení je potřeba 
co nejotevřeněji a velmi srozumitel-
ně, po diskusi na různých úrovních, 
vysvětlit. Jen tak budou mít zastupi-
telé možnost odpovědně rozhodnout 
o dalším postupu. Naším cílem by 
mělo být udržení všech pěti nemoc-
nic v kraji, udržení úrovně zaměstna-
nosti a vzdělanosti ve zdravotnictví 
ve všech okresech kraje. Strukturál-
ní změny nelze vyloučit, ale po zku-
šenostech s lékařskými službami prv-
ní pomoci a záchrannými zdravotní-
mi službami je vhodné postupovat 
citlivě, protože výsledky zde nejsou 
jednoznačné. Proto pokud bude můj 
článek impulsem ke společnému hle-
dání optimálního řešení, splnil svůj 
účel. Protože každého z vás jistě ne-
padají desítky otázek, ale i návodů 
k řešení, jistě nebude na závadu je 
sdělit. Na vyřešení jednoho z problé-
mových a kontroverzních úkolů za-
stupitelstva je potřeba se společně 
domluvit bez buldozerských nebo 
nulových postupů v politickém stře-
tu, v zájmu toho „Ať to není horší“.

Jiří Běhounek, 
primář ortopedického oddělení, 

člen Zastupitelstva kraje Vysočina za ČSSD

KOMENTÁŘ

K transformaci nemocnic na Vysočině

Generální ředidel Lesů ČR Vladimír Blahuta a radní kraje Vysočina pro lesní 
hospodářství Václav Kodet (vpravo) sledují harvestor. Foto: archiv kraje

Sinice jsou jedny z nejstarších organismů naší 
planety. Vyskytují se v čistých horských pramenech 
i ve stokách, v pouštích i za polárním kruhem, ale 
také například v radioaktivní vodě. Jsou odolné 
a přizpůsobivé. Jejich metabolismus produkuje jed, 
který může způsobit alergické reakce, onemocnění 
jater a kožní a žaludeční problémy.

Vysočina • Právě uplynul ter-
mín uzávěrky grantového progra-
mu Edice Vysočiny III. Grantem 
kraj podporuje vydávání publika-
cí s lokálními a regionálními té-
maty, které by jinak vůbec nemě-
ly na vydání šanci.

O peníze se mohou hlásit měs-
ta, obce, svazky a sdružení ob-
cí, jejich příspěvkové organizace, 
neziskovky, podnikatelské sub-
jekty i jednotlivci. „Účel je jas-
ný – podpořit ediční počiny od-
borné a populárně-naučné pova-
hy o významných osobnostech, 
historických událostech, kultur-
ním a přírodním dědictví kraje 
Vysočina, zaměřených na popu-
larizaci a širší poznání regionál-
ních kulturních tradic,“ vysvětlu-

je krajská radní pro kulturu Mar-
tina Matějková (ODS). 

Grant Edice Vysočiny vyhlá-
sil kraj už potřetí. S jeho pomocí 
dosud vyšlo 46 knih. Mezi jinými 
například velká publikace Rudol-
fa Fišera »Třebíč, osudy židov-
ských domů (1724–1850)«. Jejím 
cílem je ukázat postup budová-
ní židovského sídliště městského 
charakteru uvnitř starší, křesťan-
ské vesnice. Pokouší se proto po-
stihnout dvě roviny procesu: pro-
měnu židovského obyvatelstva 
z vesnických poddaných na měst-
ské a jejich odloučení od zbytku 
křesťanských sousedů Podklášteří 
a také proměnu původní zástavby 
složené ze zemědělských vesnic-
kých gruntů na městský domov-

ní fond s koželužskými, punčo-
chářskými, krejčovskými nebo 
mydlářskými dílnami, palírna-
mi i četnými kupeckými krámky 
a sklady. 
J á d r o 
k n i h y 
s p o č ívá 
ve výkla-
du o sta-
v e b n í m 
v ý v o j i 
jednotlivých židovských do-
mů i jejich komplikovaném vnitř-
ním členění a v zachycení slo-
žitých vlastnických poměrů, jak 
se po dlouhé desítky let utváře-
ly (1724–1850). Stranou nezů-
stává ani sepětí osudu jednotli-
vých domů s osudy jejich maji-

telů, pokud je historické prame-
ny zachytily.

S podporou grantu vyšla také 
publikace Pavla 
Koubka »Kra-
jem zapomenu-
tých studánek«, 
která ukazuje za-
jímavá a mnoh-
dy mizející místa 

v naší krajině, včet-
ně pověstí o studán-
kách zázračných 

i obyčejných, proslavených i zapo-
menutých, lesních i polních.

Přehled všech vydaných pub-
likací je na webových stránkách 
kraje www.kr-vysocina.cz v od-
díle Kultura a památky – Edice 
Vysočiny.

Lesy na Vysočině patří k nejzdravějším 
v České republice. Porosty nezasažené 

emisemi jsou nezanedbatelným zdrojem 
obnovitelné energie i ekologické surovi-
ny zpracovávané v celé řadě průmyslo-
vých odvětvích. Proto patří ke strategic-
kým surovinám a kraj na šetrné zpraco-
vání dřeva klade velký důraz. Na seminá-
ři přítomní odborníci viděli přímo v akci 
takzvaný harvestor. To je stroj, který umí 
stromy pokácet, oklestit, kmeny pak na-
řezat na potřebnou délku a dopravit je na 
kraj lesa k odvozu. Přitom příliš nepo-
škozuje lesní půdu a radikálně zvyšuje 

produktivitu práce. „Velkou výhodou té-
to sortimentní technologie je i čistota prá-
ce, která zabrání množení kůrovce a dále 
i maximální využití hmoty až po štěpky, je-
jichž zpracování má u nás v regionu velkou 
tradici,“ vysvětlil Václav Kodet, který dří-
ve pracoval jako šéf správy lesů v Jihlavě. 
Jedna harvestorová souprava, koupená za 
podpory evropských fondů, v lesích Vyso-

činy už pracuje.

Vysočina – Lesníci v kraji potřebují technologii pro 
zpracování dřeva, která je především šetrná k le-
sům samotným. Na srpnovém semináři o tako-
vých technologiích to řekl krajský radní pro 
lesní hospodářství Václav Kodet (KDU-ČSL).

www.kr-vysocina.cz
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EXPONÁT MĚSÍCE

Opravy hráze běží jako na drátkách

Nové odběrové místo pro úpravnu vody 
by mělo být hotové v polovině září. Umož-
ní odebírat vodu pro úpravnu pitné vody níž 
pod hladinou tak, aby surová voda nebyla 
znečištěná organismy, které se drží na povr-
chu. O měsíc později by měla být na úpravně 
hotová i nová technologie, jež pomůže vyčis-
tit i surovou vodu s případnou horší kvalitou. 
„Průběh léta je příznivý. Vodního květu ne-
ní tolik a kvalita surové vody v podstatě od-

povídá ročnímu období,“ pochvaluje si kraj-
ský radní pro vodní hospodářství Ivo Rohov-
ský (ODS). 

Práce na opravách hráze už začaly, kraj 
je pravidelně kontroluje a z výsledků těchto 
kontrol vyplývá, že vše běží podle plánu.

Hráz mostišťské přehrady má porušené 
vnitřní jílové těsnící jádro. Příčinou je nekva-
litní provedení stavby ze šedesátých let. Kvů-
li této poruše je nádrž poloprázdná a protože 

je přehrada zdrojem pitné vody pro několik 
desítek tisíc obyvatel, klade kraj na kvalitu 
pitné vody velký důraz. I z toho důvodu sou-
běžně s opravou hráze běží také modernizace 
úpravny. Oprava jádra hráze probíhá takzva-
nou tryskovou injektáží, kdy se do poruše-
ného jádra vhání pod tlakem speciální směs, 
která má nejen vyplnit dutiny, ale také propo-
jit původní, špatně udusaný jíl. Práce by mě-
ly skončit do 15. listopadu.

JAK TO VIDÍM JÁ

Názor člena 
krajské rady 
a zastupitel-
stva Jaroslava 
Huláka (KDU-
-ČSL) na vlád-
ní návrh záko-
na o územně 
správním členění státu.

Těsně před prázdninami vlá-
da přijala návrh zákona o územ-
ně správním členění státu. Věta, 
kterou v záplavě ostatních zpráv 
v médiích přejdeme bez povšim-
nutí. Bude-li však tento návrh 
zákona Parlamentem ČR schvá-
len, mohou se občané krajů Kar-
lovarského, Libereckého, Pardu-
bického, Olomouckého, Zlínského 
a Vysočiny rozloučit s myšlenkou, 
že jsou na tom stejně jako obča-
né zbývajících osmi krajů. Reali-
zace „dvojích krajů“ přispěje ke 
zmatku v myslích občanů, pokud 
jde o členění státu a místní pří-
slušnost státních orgánů. Je to 
krok zpět, z pohledu zvýšení do-
stupnosti veřejné správy pro ob-
čany. Soudy, státní zastupitelství 
a policie mají být řízeny z jiného 
centra. V praxi tedy při mimořád-
ných událostech (povodně, obec-
né ohrožení nebo jiné krize) se 
krajský ředitel policie z Brna bude 
domlouvat s Bezpečnostní radou 
kraje Vysočina. Na starosti bude 
mít i Jihomoravský a Zlínský kraj. 
Co bude jeho prioritou? Důsled-
ky takové „operativy“ lépe nedo-
mýšlet, krizové štáby musejí přece 
jednat okamžitě! 
Soudy jsou garanty právního stá-
tu a jejich dostupnost pro občany 
by neměla být na překážku jejich 
poslání. Jak bude reagovat ob-
čan z Pacova na nutnost dosta-
vit se ke krajskému soudu do Br-
na? Nerezignuje raději na uplat-
nění svých práv, když mu jedná-
ní zabere s cestou celý den? Jak 
se posílí jeho důvěra v demokra-
tický právní stát?
Řešení je podpořit takové územ-
ně správní členění státu, které bu-
de členěno na správní kraje v hra-
nicích krajů a naplní působnost 
státních orgánů v území každého 
samosprávného kraje a stanovit 
časový horizont, dokdy se tak sta-
ne. Vládní návrh územně správní-
ho členění státu, jež nerespektuje 
existenci 14 krajů a vytváří odliš-
né členění, je naprosto nepřijatel-
ný! Vyzývám poslance a senátory 
z Vysočiny, aby tento návrh záko-
na neschválili.

MostištěMostiště • Na konci srpna začnou práce na  • Na konci srpna začnou práce na 
stavbě odběrového místa pro úpravnu vody. stavbě odběrového místa pro úpravnu vody. 
K 18. srpnu skončil stav nebezpečí, který K 18. srpnu skončil stav nebezpečí, který 
v lokalitě vyhlásil hejtman Miloš Vystrčil v lokalitě vyhlásil hejtman Miloš Vystrčil 
(ODS). Opravy hráze pokračují podle plánu. (ODS). Opravy hráze pokračují podle plánu. 
To jsou nejdůležitější informace, jež srpen To jsou nejdůležitější informace, jež srpen 
na mostišťské přehradě přinesl.na mostišťské přehradě přinesl.

Kraj hledá peníze na spravení cest
Vysočina • Silnice se v zimě ne-
udržuje. To je dopravní značka, 
jež letos přibude u zhruba jedno-
ho procenta krajských silnic. A to 
takových, po kterých nejezdí ve-
řejná doprava a mají nepatrný vý-
znam pro obyvatele. 

Důvodem jsou úspory. Pod-
le studie, jež letos zpracovala od-
borná firma, totiž kraj zdědil sil-
nice po státu v tak žalostném sta-
vu, že například 44 procent silnic 

II. tříd je v havarijním a nevyho-
vujícím stavu. To znamená neod-
kladné opravy. Ty si podle pro-
počtů ročně vyžádají asi 238 mi-
lionů korun, správy silnic ale mo-
hou zaplatit jen 193 milionů. 

Jestliže kraj tedy rozšířil počet 
silniček bez zimní údržby o jed-
no procento (necelých 50 kilo-
metrů), ušetří ročně více než dva 
miliony korun, které ihned inves-
tuje do oprav. Další zdroje chce 

najít v evropských fondech, ve 
svém vlastním rozpočtu a uvažu-
je i o úvěru. 

Na Vysočině je celkem 4579 
kilometrů silnic II. a III. tříd, tedy 
krajských. V zimě se z nich neu-
držuje 320 kilometrů, což před-
stavuje necelých sedm procent. 
V porovnání s ostatními kraji má 
Vysočina hustší silniční síť, což je 
dáno především velkým počtem 
malých obcí.

Porovnání Vysočiny s vybranými kraji v ČR z hlediska zimní údržby (rok 2004)

Kraj Vysočina Jihočeský Ústecký Olomoucký Moravsko-
slezský

Rozloha kraje (km2) 6 795,7 10 056 5 335 5 267 5 445

Počet obcí v kraji 729 623 354 397 299

Počet obyvatel v kraji (tis.) 510,5 625 822 635 1 200

Délka silnic v kraji (km) 4 671 5 472 3 673 3 067 2 713

Podíl neudržovaných silnic 
v kraji (%) 5,8 3,9 13 7,8 7,5

Hustota silniční sítě v kraji 
na 1 km2 (km) 0,69 0,54 0,69 0,58 0,50

První pomoc měla velký ohlas
Vysočina • Pokud se žáci základních škol na Vysočině 
setkají s nehodou či neštěstím, nemělo by se stávat, že 
nebudou umět poskytnout první pomoc. 

Krajský odbor zdravotnictví spolu s členy Českého 
červeného kříže, studentů zdravotnické školy, záchraná-
ři a hasiči připravil výuku poskytování první pomoci pro 
žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií. 
Loni takovým kurzem prošlo přes 3300 žáků, letos výu-
ka čeká 4150 dětí. Žáci v kurzech ocenili zejména prak-
tickou část. S velkým ohlasem se setkal nácvik za pří-
tomnosti profesionálních záchranářů a jejich techniky.

Děti zvolí nejlepšího učitele

Poprvé v třináctileté histo-
rii ankety totiž proběhnou kraj-
ská kola a jejich vítězové se pak 
utkají ve známém kole celostát-
ním. Nápad Dětské tiskové agen-
tury, která za anketou stojí, uspo-
řádat i regionální kola, mne nad-
chnul. Akce totiž přispívá k popu-

larizaci práce pedagogů a nebude 
špatné vidět, jak vypadá Zlatý 
Ámos z Vysočiny,“ říká krajská 
radní pro školství Martina Matěj-
ková (ODS). Své oblíbené učite-
le do soutěže přihlašují sami žáci 
a možnost budou mít hned v příš-
tích týdnech. Samotná soutěž pak 

proběhne v lednu či únoru. Uči-
telé se utkají v takových disci-
plínách, jako je například řešení 
modelového pedagogického pro-
blému. Porota bude také hodnotit 
obhajobu žáků, kteří učitele na ti-
tul navrhli a s kandidátem povede 
veřejný pohovor.

Vysočina • Už na 
začátku roku by mohla 
Vysočina znát svého 
Zlatého Ámose. Tedy 
nejoblíbenějšího, 
nejlepšího a možná 
i nejobdivovanějšího 
učitele z kraje. 

VYSTŘIHNĚTE SI

Mosty z velkomeziříčského muzea

�

Organizace školního roku 2005/2006 na Vysočině
začátek školního roku čtvrtek 1. září 2005

konec prvního pololetí úterý 31. ledna 2006 

konec školního roku  pátek 30. června 2006  

podzimní prázdniny  středa 26. října a čtvrtek 27. října 2005 

vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2005 až v pondělí 
 2. ledna 2006

pololetní prázdniny  pátek 3. února 2006  

jarní prázdniny  od 27. února do 5. března 2006 (v celém 
 kraji Vysočina)

velikonoční prázdniny  čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2006

hlavní prázdniny  od 1. července 2006 do pátku 1. září 2006

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve dnech 15. ledna 
až 15. února 2006.

První kolo přijímacího řízení na střední školy se uskuteční v pondělí 
24. dubna 2006. 

Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se uskuteční 
v pondělí 9. ledna 2006 (střední školy uměleckého charakteru).

Maturitní zkoušky se konají podle rozhodnutí ředitele střední školy v ter-
mínu od 22. května do 20. června 2006. 

Počty škol v kraji Vysočina:
mateřské školy  341 (128 samostatných)

základní školy 251

střední a vyšší odborné školy 64

ostatní školy a školská zařízení 95

Z toho 617 zřizují obce, 102 kraj Vysočina, 5 církve, 22 soukromý zřizova-
tel, 5 ministerstvo školství. 

Počty dětí, žáků a studentů na školách v kraji Vysočina
mateřské školy 15 350

základní školy  50 600

střední školy  27 100

vyšší odborné školy  1 500

Počty pracovníků ve školství v kraji Vysočina
Celkem 12.300, z toho přibližně 8.000 pedagogických pracovníků (učite-
lé, vychovatelé, mistři odborné výchovy, pracovníci ped. psych. poraden, 
apod.) a 4.300 ostatních pracovníků (ekonom. pracovníci, kuchařky, ukli-
zečky, školníci, apod.).

Velké Meziříčí • V Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí jsou k vidě-
ní vskutku ojedinělé exponáty. K největším lákadlům patří modely mostů. 
Například přesná zmenšenina takzvaného vysokého mostu přímo z Vel-
kého Meziříčí, který je technickou památkou, nebo dřevěné lávky z Kras-
lic na Karlovarsku. Expozice muzea silnic v tomto rozsahu je jediná své-
ho druhu v Česku.

www.kr-vysocina.cz
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Ředitelka Krajského úřadu
kraje Vysočina vyhlašuje 
dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
výběrové řízení na pozici:

s místem výkonu práce
Tolstého 15, Jihlava

vedoucí
oddělení
přezkoumání
hospodaření
obcí

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Výběrové řízení
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní 
program (ekonomický směr výhodou), praxe v oblasti účetnictví, 
finančního auditu, finanční kontroly nebo rozpočtového 
hospodaření nejméně 3 roky, organizační, manažerské 
a komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení 
a samostatnost, analytické myšlení, používání běžného 
kancelářského software, přehled o činnosti státní správy 
a samosprávy výhodou.

Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 11. 
platovou třídu, zajímavou práci ve veřejné správě.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí 
obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, titul zájemce, 
datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo 
trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo 
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
datum a podpis zájemce.

K přihlášce je nutno přiložit: životopis, ve kterém budou 
uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis 
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců 
obdobný doklad příslušného státu), negativní lustrační osvědčení, 
čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání.

Současně zdvořile žádáme uchazeče o sdělení, odkud získali 
informaci o volném pracovním místě.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme
do 7. září 2005 na adrese:

K R A J S K Ý  Ú Ř A D K R A J E V Y S O Č I N Awww.kr-vysocina.cz

Ředitelka Krajského úřadu
kraje Vysočina vyhlašuje 
dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
výběrové řízení na pozici:

s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

úředník/ce
na úseku
silničního
hospodářství

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Výběrové řízení
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání (technický obor 
dopravního nebo stavebního směru výhodou), znalost práce 
s PC, MS Word a Excel, PowerPoint, logické a tvůrčí myšlení, 
samostatné uvažování a organizační schopnosti, 
komunikativnost a schopnost jednat s lidmi, vysoké pracovní 
nasazení, řidičský průkaz skupiny B, praxe ve státní správě 
výhodou.

Nabízíme: možnost pracovní seberealizace, perspektivní 
pozici, možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 
zařazení do 10. platové třídy.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí 
obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, titul 
zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost 
zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského 
průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana, datum a podpis zájemce.

K přihlášce je nutno přiložit: životopis, ve kterém budou 
uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
(u cizinců obdobným dokladem příslušného státu), ověřenou 
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Současně zdvořile žádáme uchazeče o sdělení, odkud získali 
informaci o volném pracovním místě.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme
do 23. září 2005 na adrese:

více informací na:  www.habitat-cz.cz

BYTOVÝ TEXTIL - SLEVY 10%
 - na ručníky a froté zboží
 - na výrobky

KOBERCE - výprodej kolekce 2005
 SLEVY až 70%

Náměšť nad Oslavou, V. Nezvala 977, tel.: +420 568 620 541-3
habitat@habitat-cz.cz, Otevřeno: Po - Pá  9 - 18, So  9 - 17 hod

Léto s Habitatem

plněné přikrývky
polštáře
chrániče matrací

+ nově otevřené Zahradní centrum

9096_inz286-194.indd 1 27.7.2005 12:02:12
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PŮJČKY, ÚVĚRY, 
HYPOTÉKY

PŮJČKY, ÚVĚRY, 
HYPOTÉKY

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ     
Tel. 604 245 463 SC

 1
02

86
/1

SC 51168/1

❖ výhodné hypotéky na bydlení od
2,75% úroku

❖ Americká hypotéka (na auto,
úhradu jiných půjček,...)

❖ rychlé půjčky pro zaměstnance
i podnikatele

HYPOTÉČNÍ CENTRUM

E. Kolouchová • tel.: 777 873 810
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ÚVĚRY, HYPOTÉKY
nebankovní a bankovní

Tel: 721 816 523 SC
 5

13
08

/1

AMERICKÁ PŮJČKA, ÚVĚRY, HYPOTÉKY
• bankovní i nebankovní
• i pro důchodce

Staňte se
zprostředkovateli
finančních půjček

tel:606 826 637SC
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www.pletivohavlicek.wz.cz

P L E T I V O

Tel/fax: 568 870 796
Mobil: 604 919 659

letní ceny
i s DPH
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Český domov je jedinečný inzertní pro-
jekt, který sdružuje periodika krajské 
a místní samosprávy, distribuovaná direct 
mailem do jeden a půl milionu schránek 
měsíčně. Čtivá média s moderním grafi ckým 
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. 

• 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 ráda domluví

Ester Rašíková
gsm: 777 789 600  •  e-mail: rasikova@consultants.cz

w w w . c e s k y d o m o v . c z

Pozvěte se na ranní kávu ke 3 000 000  svých klientů a nabídněte jim to, co umíte nejlépe!
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Výškové a dokončovací
stavební práce

– drobné zednické
   a klempířské opravy 

– nátěry fasád, střech
   a konstrukcí

– písmomalířství

– montáže

– mytí oken,
   prům. hal

– správa nemovitostí

Viktor Miglec
Slavíčkova 36
Jihlava 586 01

Tel. 731 187 953
e-mail: viktor.miglec@seznam.cz
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Vysočina • Od srpna jsou na kraj-
ském úřadu, větších městských 
úřadech a v organizacích, 
které zřizuje kraj, k dis-
pozici brožury 
se smlouvou 
o Ústavě pro 
Evropu a struč-
nými vysvětliv-
kami. 

V elektronické 
podobě kraj smlou-
vu zpřístupnil na 
www.kr-vysocina.cz/
www/zahranici. „Dal-
ší podrobnější informace o pro-
blematice Evropské unie jsou 

pro zájemce připraveny na we-
bových stánkách Euroskop. Rád 

bych upozornil ješ-
tě na existenci bez-
platné telefonní in-

formační linky 
Eurofon (tel.: 
800 200 200), 
kde se občané 

kraje mohou do-
zvědět odpovědi 

na všechny otázky 
týkající se evrop-

ských záležitostí,“ 
shrnul nabídku informací 

Ladislav Seidl z krajského oddě-
lení vnějších vztahů.

VYSOČINA – NÁŠ DOMOV Kraj Vysočina SRPEN 2005 | STRANA 6

Letní bouře na západě kraje lámala stromy
Na Pacovsku byl liják nejsilnější, u Humpolce padající stromy ničily auta ■ Poškozena byla střecha domova důchodců

„Žádný ze seniorů naštěstí ne-
utrpěl zranění, vedení domova 
nebylo nuceno nařídit evakua-
ci nikoho ze sedmi desítek míst-
ních seniorů. Vzhledem k tomu, 
že jsme chtěli předejít případ-
ným dalším škodám, obratem 
jsme zahájili opravy,“ komen-
toval situaci krajský radní pro 
sociální věci Jiří Vondráček 
(KDU-ČSL). Náklady na opra-
vu střechy se odhadují kolem 
150.000 korun. Vzhledem k to-
mu, že majetek kraje, kterým 
je i komplex domova důchodců 

v Proseči Obořiště, je pojištěn, 
vedení domova předpokládá, že 
škodu uhradí pojišťovna.

Bouře za sebou nechala desít-
ky zatopených sklepů a vyvráce-
ných a polámaných stromů. Nej-
zasaženějšími regiony byly Hav-
líčkobrodsko a Pelhřimovsko. 
Na Pacovsku meteorologové na-
měřili srážky v objemu 40 litrů 
vody na čtvereční metr. Řádění 
živlů si naštěstí nevyžádalo žád-
ná zranění lidí a materiální ško-
dy nebyly na Vysočině tak velké 
jako v některých jiných krajích.

Proseč Obořiště – Rychlé opravy v domově dů-
chodců Proseč Obořiště si vyžádala vichřice, jež 
se na konci července přehnala nad Vysočinou. Pa-
dající kmen stoleté vzrostlé olše poničil střechu 
na objektu, ve kterém je technické zázemí do-
mova a pokoje klientů.

Kraj opravu svého majetku zahájil neprodleně. Foto: archiv kraje V Petrovicích u Humpolce vichřice lámala stromy. Foto: Luboš Pavlíček

Kraj přitahuje nové investice
Vysočina • Náš kraj je pro investory atraktivní. Od roku 1994 přilá-
kala Vysočina přímé investice za 874 milionů dolarů. V žebříčku kra-
jů se tak ocitla na pátém místě. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila 
agentura CzechInvest. Díky investicím v kraji vzniklo bezmála 6000 
pracovních míst. Zdroj: agentura CzechInvest 2005

VÝŠE INVESTIC PODLE KRAJŮ 1994 – 30. 6. 2005
 Výše investice (mil. USD) Pracovní místa

Středočeský kraj 3 077 20 115

Ústecký kraj 2 071 13 454

Olomoucký kraj 1 191 8 025

Jihomoravský kraj 882 12 664

Kraj Vysočina 874 5 848

Pardubický kraj 823 8 672

Královéhradecký kraj 688 6 993

Moravskoslezský kraj 676 9 325

Plzeňský kraj 651 6 560

Hlavní město Praha 599 7 249

Liberecký kraj 564 3 737

Zlínský kraj 481 3 052

Jihočeský kraj 265 2 631

Karlovarský kraj 191 831

Na Vysočinu přišla euroústava

Třídění odpadů je tématem číslo jedna
Vysočina • V září v kraji začíná 
zatím největší kampaň na podpo-
ru třídění odpadů, jakou Vysočina 
pamatuje. 

Obyvatelé 23 měst dostanou do 
svých schránek startovací balíčky 
pro třídění odpadů, doplní je ještě 
znalostní soutěž a v Třebíči i sou-
těž ve třídění pomocí speciálních 
samolepek.

V ZOO bude 3. září Barev-
ný den, zábavné soutěžní pásmo 
o třídění odpadů pro děti i dospě-
lé. V rámci kampaně budou střed-
ní školy zřízené krajem vybave-
ny kontejnery na třídění odpadů 
a studenti středních škol se budou 
moci zapojit do znalostní soutěže 
o třídění odpadů. V regionálních 
denících vyjde speciální příloha 
zaměřená na problematiku odpa-
dů, starostové všech 725 obcí kra-
je obdrží CD s články a rozhovo-

ry o třídění, které budou moci po-
užít ve svých obecních zpravoda-
jích či radničních listech. Vybrané 
autobusové zastávky v několika 
městech kraje budou mít podobu 
obřích kontejnerů na tříděný od-
pad, aby tak upozornily na proble-
matiku třídění odpadů. Obce, za-
pojené do systému Eko-kom, jež 
ve druhém a třetím čtvrtletí tohoto 
roku vytřídí nejvíce odpadů, bu-
dou odměněny zájezdem a kontej-
nery na třídění. Informace o kraj-
ské komunikační kampani jsou na 
www.tridime-vysociny.cz. 

Na Vysočině je do třídění odpa-
dů zapojeno více než 86 procent 
obcí. Zatím netřídí pouze malé ob-
ce, které zahájení třídění odkláda-
jí většinou kvůli relativně vyso-
kým vstupním nákladům. Kraj se 
z hlediska množství vytříděných 
odpadů na jednoho obyvatele řadí 

k republikovému průměru. V roce 
2004 připadalo na jednoho obyva-
tele téměř 33 kilogramů vytřídě-
ných odpadů (průměr v ČR je 34 

kilogramů), což je celkem 16.500 
tun plastů, papíru, skla a kovů, jež 
neskončily na skládkách, ale byly 
dále využity.

Takové budou od září některé z autobusových zastávek na Vysočině. Foto: 
archiv kraje

Sociální služby na Vysočině 
poskytují příspěvkové organi-
zace kraje, podobné organizace, 
které zřizují obce a také nestát-
ní neziskové organizace. Kraj 
provoz vlastních příspěvkových 
organizací plně platí, zatímco 
provoz ostatních poskytovate-
lů v rámci svých rozpočtových 
možností podporuje dílčími do-
tacemi. „Je však třeba konstato-
vat, že rozhodující podíl těchto 
služeb je v případě nestátních 
neziskových organizací finan-
cován ze státního rozpočtu a při 
provozování sociálních služeb 
přímo obcemi z jejich vlastních 

prostředků,“ vysvětluje krajský 
radní pro sociální věci Jiří Von-
dráček (KDU-ČSL).

Státní dotace na provozování 
sociálních služeb nestátními ne-
ziskovými organizacemi se staly 
významným zdrojem peněz pro 
zajištění sociální pomoci oby-
vatelům, přičemž tyto peníze 
nebyly pro obce dostupné a je-
jich získání bylo možné dosáh-
nout předáním činnosti nestátní 
neziskové organizaci. Zároveň 
docházelo k živelnému vzniku 
služeb s velmi pestrým zaměře-
ním bez posouzení, zda je mož-
né tyto služby dlouhodobě fi-

nancovat z veřejných rozpoč-
tů s takovým rozšířením, aby se 
staly do stupnými na celém úze-
mí. Důsledkem tohoto proce-
su se stala skutečnost, že objem 
financí vydávaných ze státního 
rozpočtu a z rozpočtu kraje ne-
postačuje k pokrytí požadavků 
nestátních neziskových orga-
nizací, jež sociální služby po-
skytují. „Kraj se tak ocitá před 
rozhodnutím, jakým způsobem 
své omezené prostředky rozdě-
lí jednotlivým žadatelům, a tím 
se stává příprava dotačního sys-
tému poměrně složitou záleži-
tostí,“ říká Vondráček a dodá-

vá: „Přesto se nám s tímto úko-
lem podařilo pro tento rok vy-
pořádat a po vyplacení dotací 
pro nestátní neziskové organi-
zace a pro obecní domovy dů-
chodců z rozpočtu ministerstva 
práce a sociálních věcí byly za-
stupitelstvem kraje schváleny 
a následně z rozpočtu kraje vy-
placeny prostředky na podporu 
sociálních služeb. Celkem kraj 
na systémovou podporu obcí 
a nestátních neziskových orga-
nizací použil 29.143.000 korun. 
Kromě toho mají obce i nezis-
kové organizace příležitost zís-
kat prostředky na některé akti-
vity související se sociální ob-
lastí v různých grantových pro-
gramech vypisovaných z Fondu 
Vysočiny, například na úseku 
školství, protidrogové politiky 
nebo prevence kriminality.“

Sociální služby získaly příspěvek
Vysočina • Obecní sociální služby a neziskové organizace, jež sociální služby 
poskytují, získaly letos od kraje dotaci bezmála 30 milionů korun. Kraj při-
tom dopracovává pravidla, podle kterých bude při rozdělování této dotace 
v budoucnu postupovat.

Evropský program žadatelé téměř vysáli
Vysočina • Část silnice z Jihla-
vy do Třebíče, bezdrátový inter-
net v Košeticích, nová centra pro 
handicapované či oprava zámec-
kého špýcharu v Žirovnici. To je 
část úspěšných projektů z Vysoči-
ny v třetím kole žádostí o podpo-
ru z evropského Společného regi-
onálního operačního programu.

Z celkové bezmála půlmiliardy 
korun, se kterou mohla Vysočina 
v prvním plánovacím období na 
individuální projekty počítat, už 
je vyčerpaných 430 milionů. Dal-

ších 400 milionů je rozdělováno 
prostřednictvím grantových sché-
mat. „Jsme v polovině plánovací-
ho období a ve fondu pro indivi-
duální projekty zbývá necelých 60 
milionů. Svědčí to o tom, že pro-
jektů z Vysočiny bylo dost a by-
ly kvalitně připraveny,“ usmívá se 
náměstkyně hejtmana pro regio-
nální rozvoj Marie Černá (SNK). 
Peníze už nejsou na opatření »In-
frastruktura v cestovním ruchu« 
a »Informační technologie«. Na-
opak část jich zbývá na opatře-

ní »Infrastruktura pro rozvoj lid-
ských zdrojů«. „Klíčová je teď 
příprava na příští plánovací obdo-
bí, které začíná v roce 2007,“ vy-
světluje Černá. Žadatelé z Vyso-
činy budou mít k dispozici zhruba 
desetkrát větší objem peněz, a tak 
kraj už nyní organizuje projekt 
Partnerství pro Vysočinu. Ten má 
právě pomoci připravit systema-
tické a ucelené žádosti o evrop-
ské peníze v jednotlivých regio-
nech a zároveň pomoci zmapovat 
potřeby jednotlivých oblastí.

Některé úspěšné projekty v třetím 
kole výzvy do programu SROP:
– Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava 

– Třebíč, II. etapa, úsek č. 1 Jihlava Příseka
– WiFi síť Košetice
– Metropolitní síť Podoubraví
– iBatelov
– Pracovní a motivační aktivizace nezaměst-

naných bez domova pomocí stavebních 
prací na Azylovém domě pro muže Třebíč

– Centrum lidských zdrojů – centrum nefor-
mální výchovy a vzdělávání v Pelhřimově

– Žirovnice – regenerace zámeckého špý-
charu

Hojkov • Ojedinělým způsobem se vypořádala s čištěním odpadních 
vod obec Hojkov na Jihlavsku. Díky přírodnímu dočišťování pomocí dvou 
rybníčků nemuseli v Hojkově budovat zvláštní kanalizaci jak na dešťo-
vou, tak na splaškovou vodu a ušetřili tak podstatné peníze. „Postup 
Hojkovských slouží jako příklad pro ostatní malé obce, jak lze snadno 
a za minimálních nákladů čistit odpadní vodu bez negativního dopadu 
na přírodu,“ řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Pavel Hájek 
(ODS) při návštěvě obce. Kromě dočišťovacích rybníčků viděl také nový 
vodojem se systémem eliminace radonu. Význam obou staveb je větší 
o to, že obec Hojkov leží poblíž Hubenovské přehrady, která je zdrojem 
pitné vody pro krajské město.

Vysočina • Vytváření a upevňování vztahů českých rodin a rodin ci-
zinců. To je náplní projektu Rodina od vedle, jež na Vysočině běží už 
od loňska. Společné setkání účastníků projektu z loňského roku a dal-
ších zájemců bude v pátek 16. září 2005 od 16.00 v budově krajské-
ho úřadu v Jihlavě, Žižkova ulice 57. Cílem setkání, které je pod zášti-
tou radního Jiřího Vondráčka (KDU-ČSL), je zhodnotit současný stav 
integrace cizinců v kraji a naplánovat další konkrétní aktivity v té-
to oblasti. Pro zájemce má další informace Petr Holý, KrÚ Vysočina, 
holy.p@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 538, nebo Občanské sdružení Slovo 
21 Praha, slovo21@centrum.cz, tel. 222 522 070. Projekt financuje mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí.

KRÁTCE

www.kr-vysocina.cz



�1. září
Daleko k dotýkání, pouliční 
představení divadla Continuo Ma-
lovice, Masarykovo náměstí, Jihla-
va, 20.00

�3. září
Slavnosti jeřabin 2005, Klášter-
ní noc, netradiční setkání s his-
torií a kulturou žďárského klášte-
ra, areál zámku Dr. Kinského, Žďár 
nad Sázavou
Slavnosti jeřabin 2005, Roz-
loučení s prázdninami, šermířská 
a taneční představení, fakíři, kej-
klíři, historická hudba, prostran-
ství za domem kultury, Žďár nad 
Sázavou

�4. září
Koncert »Mezi dvěma světy« ži-
dovského barokního skladatele 
Salamona Rossi Hebreo, Zadní sy-
nagoga, Třebíč, 19.00

�8. září
Vernisáž výstavy obrazů Otto 
Stritzka, synagoga, Třešť, 10.00

�10. září
Varhanní koncert, Edita Adlero-
vá – mezzosoprán a Jaroslav Tů-
ma – varhany, chrám sv. Ignáce, 
Jihlava, 19.00
Podhorácký festival, třetí ročník 
přehlídky národopisných soubo-
rů a krojovaných skupin z Podho-
rácka, sousedního Horácka, Dra-
han a Brněnska, národopisný sou-
bor Bítešan z Velké Bíteše, dě-
ti z Rozseče a Borovníka, skupina 
žen z Jinošova, skupina žen a mlá-
deže z Březníka, Podhoráček z Vé-
myslic, Heřmánek z Brna, Podska-
lák z Troubska, Kořeňák z Kořence, 
Pramínek z Jihlavy a Slovácký krú-
žek z Brna, Masarykovo náměstím 
Velká Bíteš
Slavnosti jeřabin 2005, Javorník, 
odpoledne s národopisným soubo-
rem z Brna, prostranství za domem 
kultury, Žďár nad Sázavou

�11. září
Slavnosti jeřabin 2005, »Člo-
věk, žena, světice« – pořad s do-
bovými texty a středověkou hud-
bou týkající se osoby svaté Zdisla-
vy, kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie, Žďár nad Sázavou

�15. září
Slavnosti jeřabin 2005, slavné 
operní árie v podání Jakuba Pusti-
ny, obřadní síň Staré radnice, Žďár 
nad Sázavou

�16. září
Pražský komorní balet, vystou-
pení tanečního souboru, DKO – di-
vadelní sál, Jihlava, 19.00
Slavnosti jeřabin 2005, Kome-
dianti – teátr Víti Marčíka, orches-
tr Péro za kloboukem, kejklíř Voj-
ta Vrtek, náměstí Republiky, Žďár 
nad Sázavou

�17. září
Krucembuské kulturní léto, be-
seda s Janou Orlíkovou, autor-
kou nové monografie Jan Zrzavý, 
Obecní úřad Krucemburk, 17.30

�24. září
Oslavy 120 výročí SDH Batelov, 
ukázky techniky, výstava, ukáz-
ka činnosti hasičů, hrají Božejáci, 
před hasičskou zbrojnicí, Batelov

�26. září 
Slavnosti jeřabin 2005, Tanec 
jeřabinám v podání tanečního 
souboru GEN Základní umělecké 
školy, Městské divadlo, Žďár nad 
Sázavou

�27. září
Slavnosti jeřabin 2005, festival 
Pontes, Mozart a čeští skladatelé, 
obřadní síň v zámku Dr. Kinského, 
Žďár nad Sázavou

�29. září
Recitál Radka Tomáška, DKO – 
malá scéna, Jihlava, 19.30
Slavnosti jeřabin 2005, Umě-
ní a přátelství v proměnlivých ča-
sech, čtení z knihy Johannese Ur-
zidila a beseda s jejím editorem, 
galerie Evropa, Žďár nad Sázavou

Správné znění tajenky zašlete 
na adresu redakce do 18. září. 
Tři vylosovaní obdrží zajímavé 
ceny.

Vyluštění z minulého čísla:
Se skupinou Marsyas zpívala 
Zuzana Michnová, jejímž rodiš-
těm je město Jihlava. 

Výherci z minulého čísla:
I. Lorencová, Jihlava, H. Schmei-
lerová, Jihlava a J. Kapounová, 
Třebíč získali kalendář Telč ve 
fotografiích a psací soupravu.

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

KULTURNÍ TIPY Blíží se festival 
Trampský širák
Štoky • Už druhý ročník Tramp-
ského širáku, festivalu trampské, 
folkové a country hudby, bude 10. 
září na Hanesově mlýně u Štoků 
na Havlíčkobrodsku. Mezi jinými 
vystoupí například Wabi Daněk, 
Lokálka, Pacifik, Hop Trop a dal-
ší hvězdy žánru. Pořadatelé při-
pravili i doprovodný program se 
soutěžemi či prodej CD a zpěvní-
ků. Festival nabízí také tábořiště 
a další možnosti ubytování.

Náměstí v Brodě 
ožilo házenou

Havlíčkův Brod • Mezinárodní 
benefiční turnaj v házené Hanball 
Help opět ovládnul Havlíčkův 
Brod. Na centrálním hřišti pří-
mo na náměstí a v dalších spor-
tovištích mohli lidé vidět utkání 
59 družstev z pěti zemí. V dopro-
vodném programu vystoupil Pe-
tr Spálený, Jakub Smolík či Mar-
tin Maxa. Výtěžek turnaje opět 
patřil handicapovaným. Hanball 
Help už tradičně podporuje kraj 
Vysočina.

Začala výstava 
o stolování
Třebíč • Až do konce října mo-
hou návštěvníci Muzea Vysočiny 
v Třebíči vidět zajímavou výstavu 
Šlechtické stolování ze sbírek Slo-
venského národního muzea. Ver-
nisáž výstavy byla součástí Stře-
dověkých slavností – oslav zápi-
su třebíčských památek do sezna-
mu UNESCO.

Válečné filmy 
na hradě Orlík

Orlík/Humpolec • Už čtvrtý ročník 
festivalu válečných filmů »Film 
a dějiny« hostil na konci srpna 
hrad Orlík u Humpolce. Letošním 
tématem byla druhá světová válka. 
Diváci mohli bezmála 30 českých 
i zahraničních snímků, součástí 
festivalu byly i odborné seminá-
ře. Přehlídku zahájily ukázky vá-
lečných bojů na humpoleckém ná-
městí v podání havlíčkobrodského 
Klubu vojenské historie.

Hejtman zahájil známý festival

Jaroměřice nad Rokytnou – Už sedmý ročník Meziná-
rodního hudebního festivalu Petra Dvorského zahájil 
v polovině srpna na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou 
hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). Kromě pěvec-
kých vystoupení bylo zvláštností letošního ročníku vy-
stoupení souboru donských kozáků a také Postřižinový 
koncert, doprovázený rozhovory s protagonisty a tvůr-
ci známého filmu. Mezinárodní hudební festival Petra 
Dvorského spolupořádá kraj Vysočina.

Na kole z Opatova do údolí Jihlavy

Z výchozího bodu v Opatově 
vyjedeme po trase č. 5111 kolem 
novobarokního kostela sv. Barto-
loměje. Po jízdě v kopcovité kraji-
ně přijedeme k osamocenému stat-
ku Karlín, kolem kterého projede-
me a pokračujeme dál přes pole 
směr Opatovský les a les Bělohlá-
vek. Později v lese už převážně 
stoupáme Opatovskou alejí k em-
pírovému loveckému zámečku 
Aleje, umístěném ve středu radiál-
ně řešených alejí. Když objíždíme 
zámeček zprava, mineme odbočku 
vpravo do Kněžické aleje a na dal-

ší odbočce vpravo zahneme. Poho-
dlný sjezd po zpevněné cestě vy-
střídá za Kněžickým potůčkem ná-

ročnější terénní výšlap ven z lesa. 
Přejedeme silnici č. 402 a už vi-
díme před sebou v dolině vesnič-
ku Jestřebí. Ve vesničce tečujeme 
hlavní silnici a po horší asfaltové 
silničce pak postupně stoupáme 
pod Brtnický vrch. Je odsud pěkný 
výhled na okolní krajinu. 

Pak sjedeme do Brtnice kolem 
zámeckého parku a kostela bla-
hoslavené Juliány. 
Městečko Brtnice 
vzniklo ze zeměpan-
ské trhové vsi na kři-
žovatce obchodních 
cest existující již od roku 1234. 
Městskou památkovou zónu tvo-
ří renesanční a barokní domy na 
náměstí s renesanční radnicí, kos-
tel sv. Jakuba Většího a dva velmi 
hodnotné barokní mosty přes říčku 
Brtnici se sochařskou výzdobou. 
Brtnice se může navíc pochlubit 
dvěma výraznými dominantami – 
zámeckým kostelem blahoslave-
né Juliány a rozsáhlým renesanč-
ním zámkem vzniklým přestavbou 
z původního gotického hradu. 

Od rozcestí Brtnice – nám. po-

kračujeme dále po žluté značce 
KČT směr Malín. Čeká nás nyní 
ostré stoupání po polní cestě oko-
lo vrcholu Malín až ke křižovat-
ce se silnicí č. 403. Tu přejedeme 
a sjedeme dolů po silnici do Pan-
ské Lhoty. Z ní sjíždíme po trase 
č. 162 do údolí Brtnice ke zříce-
nině hradu Rokštejn, který pochá-
zí z konce 13. století a spolu s hra-

dem Brtnice tvoři-
ly opěrný bod mo-
ravských markrabat 
proti Jihlavě. Arche-
ologický výzkum 

zachovalé zříceniny potvrdil, že 
jde o ojedinělou středověkou stav-
bu – dvojhrad. 

Pod hradem přejedeme most 
přes Brtnici a z údolí se přehoup-
neme přes kopec do obce Příměl-
kov a za ní do dalšího údolí, nyní 
k řece Jihlavě. Na protějším břehu 
Jihlavy odbočíme zároveň s čer-
venou vpravo. Projíždíme terénní 
cestou kolem několika chatových 
kolonií v širokém údolí řeky Jihla-
vy až do obce Bransouze. Opustí-
me zde turistické značení a jedeme 

po pravém břehu Jihlavy vedle že-
leznice po silnici do obce Číchov. 

Odsud vyjíždíme nad údolí Jih-
lavy a jedeme v kopcovité krajině 
s pěknými výhledy na okolí až do 
Přibyslavic, kde vaši pozornost jis-
tě upoutá majestátní poutní chrám 
Narození Panny Marie s román-

ským jádrem. Na konci Přibyslavic 
uvidíte rozcestník, od kterého po-
jedeme dále po silnici a zároveň po 
žluté do obce Okříšky, kde si může-
te prohlédnout další zajímavý kos-
tel se středověkým jádrem. Za obcí 
žlutá uhne ze silnice na polní cestu 
směrem k lesu a povede nás dál až 
nahoru k rozcestí Kamenný vrch. 
K rozcestí Na kříži už zaslouženě 
klesáme a tam odbočíme doleva 
na zelenou. Napojíme se na silnici 
z Heraltic do Opatova (vedou zde 
i cyklotrasy č. 5111 a 5217), pře-
konáme poslední kopec tohoto vý-
letu a přijedeme zpět do Opatova.

Cestou vedenou převážně přes lesy Jihlavské vrchoviny vás přivedeme 
k mnoha historickým zajímavostem, jako je historické centrum v Brtnici, 
hrad Rokštejn, poutní kostel ve starobylých Přibyslavicích a mnoho dalších.

TIP NA 
V Ý L E T
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Chrám narození Panny Marie 
v Přibyslavicích.

Lovecký zámeček Aleje.

www.kr-vysocina.cz
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FC Vysočina naskočila do Gambrinus ligy
První domácí zápas přinesl nejenom výsledkové zklamání, ale také velice slabou účast fanoušků v hledišti stadionu

Jihlava • V pátek 5. srpna se poprvé v nej-
vyšší domácí fotbalové soutěži představil 
tým z našeho kraje. Ve svém úvodním vy-
stoupení remizoval se Slávií Praha 1:1, 
když jihlavští vedli gólem kapitána Vla-
dyky z 35. minuty.

To, že Jihlava nakonec v Gam-
brinus lize vůbec nastoupila, je 
zásluhou nejenom hráčů, ale také 
diplomatického vyjednávání ve-
dení klubu. Stadion v Jiráskově 
ulici totiž zatím nevyhovuje po-
žadavkům Českomoravského fot-
balového svazu. Výjimka platí do 
konce letošního roku. FC Vyso-
čina ve spolupráci s krajem a jih-
lavským magistrátem plánuje re-
konstrukci stadionu. Ta by měla 
stát celkem 60 milionů korun. 

Velké očekávání znamena-
lo představení hráčů FC Vysoči-
ny na domácím hřišti. Už 9. srp-
na se v jihlavském pivovaru kona-
la autogramiáda klubu. Zhruba tři 
stovky příchozích fanoušků se při-
šly přivítat s kompletním kádrem. 
Nechyběl třeba také atraktivní pe-

naltový souboj na duo brankářů 
Vorel – Tulis. Klub navíc předsta-
vil nový sortiment suvenýrů. 

Prvním domácím soupeřem 
fotbalistů z Jihlavy byla Marilla 
Příbram. Premiéra v nejvyšší do-
mácí soutěži divácky příliš netáh-
la. Cestu do hlediště si našly ne-
celé tři tisícovky diváků. Možná 
k tomu přispělo i deštivé poča-
sí. Vedení klubu přesto spoléha-
lo na to, že zápas bude vyprodán. 
Zklamán byl i domácí trenér Ka-
rel Večeřa, který po dobrém vý-
sledku na Slávii očekával hlasi-
tější kulisu. 

Jihlavští nakonec po hrubých 
chybách prohráli 2:3, i když by 
si za předvedený výkon, zejmé-
na ve druhém poločase, zaslouži-
li remízu.

Jihlavským fotbalistům se domácí zápas s Marillou Příbram nepovedl, 
zklamala i divácká účast. Foto: Luboš Pavlíček

Soupiska FC Vysočina Jihlava pro sezónu 2005/2006:
Brankáři: Branislav Rzeszoto, Petr Tulis, Michal Vorel. Obránci: Pavel Bartoš, Petr 
Heide, Michal Kadlec, Milan Kopic, Ondřej Šourek, Pavel Vojtíšek. Útočníci: Tomáš 
Kaplan, Luboš Perniš, Vladimír Peška, Vladimír Vácha. Záložníci: Michal Demeter, 
Jiří Liška, Michal Lovětínský, Jiří Malínek, Michal Pacholík, Jan Štohanzl, Michal Ve-
selý, Petr Vladyka, Marek Zúbek. Trenér: Karel Večeřa.

Rozlosování FC Vysočina v Gambrinus 
lize v ročníku 2005/2006
  4. kolo 28. 08. 2005 Vysočina Jihlava – Slovan Liberec 17:00 NE
  5. kolo 11. 09. 2005 Sparta Praha – Vysočina Jihlava 18:00 SO
  6. kolo 18. 09. 2005 Vysočina Jihlava – SIAD Most 17:00 NE
  7. kolo 25. 09. 2005 Vysočina Jihlava – Slovácko 16:30 NE
  8. kolo 02. 10. 2005 Chmel Blšany – Vysočina Jihlava 15:00 NE
  9. kolo 16. 10. 2005 Vysočina Jihlava – Teplice 16:00 NE
10. kolo 22. 10. 2005 Baník Ostrava – Vysočina Jihlava 18:00 SO
11. kolo 30. 10. 2005 Vysočina Jihlava – Jablonec 14:30 NE
12. kolo 06. 11. 2005 Viktoria Plzeň – Vysočina Jihlava 17:00 NE
13. kolo 20. 11. 2005 Vysočina Jihlava – Tescoma Zlín 13:30 NE
14. kolo 27. 11. 2005 Sigma Olomouc – Vysočina Jihlava 17:00 NE
15. kolo 04. 12. 2005 Vysočina Jihlava – Mladá Boleslav 13:30 NE
16. kolo 11. 12. 2005 Marilla Příbram – Vysočina Jihlava 13:30 NE
17. kolo 12. 02. 2006 Vysočina Jihlava – Brno 13:30 NE
18. kolo 19. 02. 2006 Slovan Liberec – Vysočina Jihlava 14:00 NE
19. kolo 26. 02. 2006 Vysočina Jihlava – Sparta Praha 14:00 NE
20. kolo 05. 03. 2006 SIAD Most – Vysočina Jihlava 14:30 NE
21. kolo 12. 03. 2006 Slovácko – Vysočina Jihlava 14:30 NE
22. kolo 19. 03. 2006 Vysočina Jihlava – Chmel Blšany 15:00 NE
23. kolo 26. 03. 2006 Teplice – Vysočina Jihlava 16:00 NE
24. kolo 02. 04. 2006 Vysočina Jihlava – Baník Ostrava 16:30 NE
25. kolo 09. 04. 2006 Jablonec – Vysočina Jihlava 16:30 NE
26. kolo 16. 04. 2006 Vysočina Jihlava – Viktoria Plzeň 17:00 NE
27. kolo 23. 04. 2006 Tescoma Zlín – Vysočina Jihlava 17:00 NE
28. kolo 30. 04. 2006 Vysočina Jihlava – Sigma Olomouc 17:00 NE
29. kolo 07. 05. 2006 Mladá Boleslav – Vysočina Jihlava 17:00 NE
30. kolo 14. 05. 2006 Vysočina Jihlava – Slavia Praha 17:00 NE

Mistr Evropy létá v Přibyslavi
Přibyslav/Nitra • Soustavná spor-
tovní příprava na přibyslavském 
letišti letos přinesla mimořád-
ný úspěch. Po zlaté medaili Mi-
stra ČR 2005 Pavla Loužecké-
ho následovala v polovině prázd-
nin zlatá medaile Mistra Evropy 
v bezmotorovém létání ve třídě 
standard, kluzák, kterou repre-
zentant získal za podpory kra-
je Vysočina. Stejně jako na mi-
strovství ČR byl Loužeckého 
úspěch předznamenán od samého 
začátku závodu, kdy s přibývají-
cími disciplinami pouze zvětšo-
val nestandardně vysoký náskok 
na závodníka na druhém místě. 
V obou případech včas přestal 
soutěžit sám se sebou a v posled-
ní třetině závodu se soustředil na 
udržení stavu, jeho vítězství lze 
přiřadit přívlastek „suverénní“.

Závod probíhal za těžkých po-
větrnostních podmínek a v této 

situací ukázal přibyslavský pilot 
své po desetiletí zdokonalované 

mistrovství ve využití přírodních 
podmínek.

Pavel Loužecký před startem. Foto: archiv kraje

Světový šampionát na trávě
Nové Město na Moravě • Závod-
níci ze sedmí zemí světa se pro-
háněli po sjezdovce na Haruso-
vě kopci v Novém Městě na Mo-
ravě. V polovině července se tam 
konalo juniorské mistrovství svě-
ta v travním lyžování. Závodníci 
v obou kategoriích nastoupili nej-
prve na trať slalomu, druhý den 
se jel obří slalom a závěr obstaral 
superobří slalom. Zdejší trať pat-
ří mezi jedny z nejlepších v Čes-
ké republice. Svah na Harusově 
kopci má dobrý sklon a na trávě 
prakticky nejsou žádné kameny. 
Na medaile v Novém Městě do-
sáhli také čeští závodníci. Nej-
úspěšnější z našich byl Michal 
Klimeš, který získal tři medaile. 
Mistrem světa se pak v superob-
řím slalomu stal Jan Gardavský. 
Dvěma bronzovými medailemi 
se pak blýskla také Petra Mlejn-
ková. Jediné, co trošku pokazilo 

atmosféru závodů, bylo deštivé 
počasí. Mokrá trať se stala zálud-

nou pro závodníky s vyššími star-
tovními čísly.

Závodníci si pochvalovali dobře připravenou trať. Foto: Luboš Pavlíček

Jaroš vystoupil na šestou osmitisícovku

Na vrchol Nangha Parbat ve 
výšce 8126 metrů nad mořem 
se mu podařilo probojovat 29. 
června letošního roku. K vrcholu 
stoupali naši horolezci Diamir-
skou stěnou. Po náročném pěti-
denním úsilí se z úspěchu mohl 
radovat jenom Radek Jaroš. Jeho 
kolega Petr Mašek musel kvůli 
velikému vyčerpání otočit zhru-
ba 200 metrů pod vrcholem. 

Několik dnů poté se potom pře-
sunuli pod druhou nejvyšší horu 
světa K2. Pokus o výstup na nej-
těžší osmitisícovku museli kvůli 
špatnému počasí na konci červen-
ce ukončit. Radek Jaroš teď v No-
vém Městě na Moravě střádá dal-
ší plány nejenom na cesty do hor.

V nejbližších dnech samozřej-
mě musím dát dohromady fotky. 
Pak jsem s Českou televizí pode-
psal smlouvu na dva filmy. Je-
den by měl být z letošní expe-
dice, ten druhý 
připomene loň-
ský výstup na 
Shisha Pangmu. 
Na přelomu zá-
ří a října vyjde 
knížka. Ta se 
bude pravděpo-
dobně jmenovat 
Osmitisícovky Radka Jaroše.

Jaké jsou vaše další sportov-
ní plány. Víte už kam zamíříte 
příští rok?

Plánujeme Anapurnu v zimě 

– to mě mrazí až v morku kos-
tí. Mám taky zcela jasný cíl, a to 
přechod dvou osmitisícovek Ga-
shenbrum I a Gashenbrum II. 
To se nám ale v příštím roce ur-

čitě nepovede, protože je to zase 
v létě trávit tři měsíce v Pákistá-
nu, takže to minimálně o rok až 
dva odsuneme. Asi nejvíce re-
álný je plán, který máme s Pav-

lem Jonákem z Nového Města. 
Chystáme se na nějakou velkou 
stěnu. Na podzim to snad upe-
čeme v Mexiku. Ke konci roku 
mě čeká cesta do Afriky na Mt. 
Kenya.

Máte v této době chuť na ně-
jaký sport?

Přiznám se, že na konci čer-
vence jsem v základním tábo-

ře pod K 2 pří-
sahal, že jestli 
za mnou někdo 
přijde s pohy-
bovou aktivitou, 
tak ho vyho-
dím. Ale hned 
jak jsme přile-
těli, tak mě ka-

marádi lákali na závod, kde jsem 
měl jet úsek na silničním kole. 
Přesto jsem si řekl, že budu pár 
dní odpočívat. Ten pobyt v ho-
rách je totiž pro horolezce straš-

ně vyčerpávající. Všichni si mys-
lí, že tam nabudeme sílu jako tře-
ba sportovci, kteří si tím doplňují 
trénink. My se tam odsud vrátíme 
hodně zdevastovaní. Protože vy-

sokohorská příprava sportovců se 
odehrává ve výšce kolem dvou ti-
síc metrů, ale my trávíme 50 dnů 
ve výšce nad 5 tisíc metrů, a to je 
úplně něco jiného.

Nové Město na Moravě • Už pošesté stanul na vrcholu osmitisícovky novo-
městský horolezec Radek Jaroš. Naposledy se mu to povedlo v rámci expedice 
Hi-tec V-lite Nangha Parbat K2 2005.

Citace z www.radekjaros.cz
„Jsem sám se svým strachem, očekáváním a nadějí. Podaří se mně to samot-
nýmu?! Opatrně postupuju a hlavním motorem je, že už na tenhle kopec ni-
kdy nechcu. Už nikdy nechcu do těch lavinovejch svahů. Nebezpečných tra-
verzů, přívalů sněhu... Před dvanáctou hodinou začínám tušit, že se to blí-
ží. A najednou vidím hory nejen za mnou a vedle mě , ale i přede mnou! Na 
obzoru poznávám K2, Broad Peak, Gašerbrum I, II, IV... VRCHOL!!!“

Radek Jaroš těsně před vrcholem. Foto: www.radekjaros.cz


