
Letos poprvé bude kraj hos-
podařit s vyšším podílem 

příjmů z daní. Neznamená to 
ovšem, že by kraje dostaly víc pe-
něz. Stát příjmy krajů zachovává 
ve zhruba stejné výši, pouze asi 
polovinu z nich kraje dostanou 
z daňových příjmů a nikoliv for-
mou dotací, jako tomu bylo do-
sud. Pro kraje tím nastává zá-
sadní změna v tom, že o této 
polovině mohou samostat-
ně rozhodovat, což u do-
tací nejde. „Zdá se, že si 
stát přestává hrát na vše-
vědoucího a dá-
vá nám 

část důvěry,“ komentuje ten-
to vývoj ekonomický náměstek 
hejtmana Vysočiny František 
Dohnal (nez., KDU-ČSL) a do-
dává: „Není to ale příliš rychlé, 
kraje už přitom dokázaly, že jsou 
dobrými hospodáři a umí toho 
daleko víc než sám stát.“

Faktem ovšem je, že státní do-
tace pořád tvoří více než 

polovinu rozpočtu, při-
čemž jejich největ-
ší část je určena na 
platy pracovníků ve 

školství. 
Na druhé straně přes 

vznik krajů jako sa-
mosprávných úze-

mí nijak nezeštíhle-
la pražská centra. 
„Jako by platily 
Parkinsonovy 
zákony a státní 
byrokracie buje-

la. Přitom tře-
ba minister-
stvo školství 
u ž  p ř í m o 
neřídí tisíce 

škol, proto-
že se o školy 
a školská za-
řízení v drti-

vé většině 
s t a r a -
jí obce 
a kraje. 
Mož-
n á  b y 
nebylo 

od věci ne zredukovat, ale úplně 
zrušit některá ministerstva,“ vy-
světluje František Dohnal. 

Krajský rozpočet je letos opět 
vyrovnaný. Tedy jeho příjmy 
jsou stejné jako výdaje. Případné 
úvěry přitom Dohnal nevyloučil, 
ale pouze takové, které je mož-
né v rozumné době splatit. „Hos-
podaření samosprávného úze-
mí je v podstatě jednoduché. Je 
to stejné jako v rodině. Koupit si 
mohu jen to, na co mám, úvěr si 
mohu vzít, ale jen takový, který 
mohu splatit. Jinak jsem špatný 
hospodář a má rodina nebo můj 
kraj mají ztíženou existenci. Jed-
noduché počty pro první stupeň 
obecné školy. Jen státu tyhle po-
čty dosud nějak nedochází,“ pro-
hlásil náměstek Dohnal. 

Rozpočet kraje Vysočina ne-
ní konečný. V průběhu roku se 
ještě bude měnit tak, jak se bu-
dou vyvíjet potřeby území. „Je 
jasné, že se může stát něco ne-
předvídaného a bude třeba pení-
ze někde ubrat a dát je na něco 
jiného, než jsme původně určili. 
Bude například letní příval, kte-
rý spláchne silnici a my ji před-
nostně opravíme místo pláno-
vané opravy někde jinde, kde 
prostě půl roku počkají. Opět je 
to stejné jako v rodinném roz-
počtu. Porouchá se auto, a tak 
se opraví – a nový stůl jedno-
duše nějaký čas počká,“ přibli-
žuje změny v rozpočtu Franti-
šek Dohnal.

Vysočina hospodaří bez dluhů, pokud si vezme úvěr, splatí jej v co nejkratší době
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Nejtypičtějším a nejviditelněj-
ším rozdílem mezi hospodařením 
státu a samospráv, kterými jsou 
například kraje, jsou dluhy. Za-
tímco zodpovědné samosprávné 
celky, ke kterým patří i kraj Vy-
sočina, příliš nezadlužují rozpo-
čet, deficit státního rozpočtu už 
několik let pravidelně zatěžuje 
dluh, který roste astronomickým 
tempem. Je to způsobeno pře-
devším tím, že malá území obcí 
a krajů se snaží nezatěžovat příš-
tí zastupitelstva dluhy a investo-
vat tak, aby případné úvěry byly 
schopny splatit v jednom voleb-
ním období. Tedy – zastupitel-
stvo si sice půjčí peníze třeba na 
opravu silnice, ale najde i další 

zdroje financování (třeba některý 
z evropských fondů) a půjčka te-
dy není tak velká, aby ji totéž za-
stupitelstvo nedokázalo splatit. 

Také letos tedy bude kraj Vy-
sočina hospodařit s vyrovnaným 
rozpočtem, i když zastupitel-
stvo řeklo, že se nebrání půjčo-
vat si peníze, pokud je bude umět 
vrátit.

Největší letošní výdaje opět 
tvoří školství a doprava včet-
ně údržby silnic, nejvíce příjmů 
má kraj ze státních dotací. Fak-
tem ale je, že přímé příjmy z da-
ní, o kterých může kraj samostat-
ně rozhodovat, ze letos výrazně 
zvýšily, i když ne o tolik, kolik 
stát původně sliboval.

Struktura výdajů rozpočtu kraje Vysočina v r. 2005 (mil. Kč)
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zemědělství – 111 mil. Kč

školství – 3595 mil. Kč

kultura – 117 mil. Kč

zdravotnictví – 417 mil. Kč

životní prostředí – 5 mil. Kč

územní plánování – 2 mil. Kč

doprava – 1056 mil. Kč

sociální věci – 325 mil. Kč

požární ochrana a Integrovaný
záchranný systém – 16 mil. Kč

zastupitelstvo kraje – 39 mil. Kč

krajský úřad – 211 mil.Kč

regionální rozvoj – 88 mil. Kč

nemovitý majetek – 649 mil. Kč

informatika – 23 mil. Kč

rezerva a rozvoj kraje – 128 mil. Kč  

Většinu příjmů samospráv tvořily loni státní dotace, o nich není možné rozhodovat
Ačkoliv jsou obce a kraje sa-

mosprávné subjekty a – jak už 
z názvu vyplývá – měly by se 
o své území starat samy, většinu 
jejich příjmů i v roce 2004 tvoři-
ly státní dotace.

To v praxi znamená, že jim stát 
dal ze svého rozpočtu peníze, ale 
také zároveň určil, jak s těmi pe-
nězi mají naložit. To je pocho-
pitelné u těch činností, kdy ob-
ce a kraj pro stát vykonávají jeho 
pravomoci.

Typickým příkladem jsou na-
příklad správní řízení na sta-
vebních úřadech, agendy sociál-
ních dávek nebo provoz matriky. 

Problematické je to ale v oblas-
tech, ve kterých jsou obce a kraje 
opravdu samosprávné.

Zde je jedním z typických pří-
kladů školství. Obce i kraje ško-
ly řídí, plně odpovídají za jejich 
provoz, přitom si ale pravomoc 
pro vyplácení mezd zaměstnan-
ců škol nechal stát, který přitom 
zdůrazňuje, že za dění v jednot-
livých školách neodpovídá. Je 
to klasická ukázka centralistic-
kého rozhodování bez jakékoli 
zodpovědnosti tak, jak ji řada ob-
čanů pamatuje z období tzv. plá-
novaného socialistického hospo-
dářství.

Výdaje samosprávy na 1 obyvatele kraje
v roce 2004 (tis. Kč)
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Příjmy obcí v kraji Vysočina a kraje Vysočina v roce 2004 (mld. Kč)
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Výdaje obcí v kraji Vysočina a kraje Vysočina v roce 2004 (mld. Kč)
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Kraj Vysočina
Rozloha: 6795 km2

 5. místo mezi 14 kraji v ČR,
 8,5 % rozlohy ČR

Počet obyvatel: 510.498
(k zač. 2004) 11. místo mezi kraji, 
 5 % obyvatel ČR

Počet obcí: 704
 2. místo mezi kraji,
 11,5 % všech obcí v ČR

Přednosti Vysočiny

■ obyvatelstvo 
– nejnižší kriminalita
– nízká míra kojenecké úmrtnosti
– počet potratů pod průměrem

České republiky 

■ dopravní infrastruktura 
– výhodná poloha v rámci České republiky 

i Evropy, kraj protíná dálnice D1
– významná poloha mezi Prahou a Brnem
– snadná dostupnost 

■ průmysl, služby, rozvoj podnikání 
– průmyslové pozemky, obchodní příležitosti, 

25 průmyslových zón
– dynamický vývoj 

■ zemědělství 
– výjimečně příznivé podmínky pro produkci 

mléka, brambor, řepky 
– vysoká produkční schopnost lesních porostů 

■ trh práce a zaměstnanost 
– míra nezaměstnanosti pod průměrem České 

republiky

■ školství 
– široká oborová struktura středoškolského 

vzdělávání
– dostatečná kapacita středních škol
– vlastní vysoké školství privátní i veřejné

■ zdravotnictví 
– dobrý zdravotní stav obyvatel – lidé na Vyso-

čině patří k nejzdravějším v České republice 

■ rekreace a cestovní ruch 
– pestrá nabídka turistických atrakcí
– velké množství značených turistických cest 

a cykloturistických tras 
– významné sportovní akce 
– velké množství kulturních památek
– vhodné podmínky pro aktivní rodinnou dovo-

lenou

■ životní prostředí 
– čisté ovzduší – ekologicky nejčistší kraj ČR
– na území kraje se nachází 124 chráněných 

území a devět přírodních parků
– zdravé lesy nezasažené emisemi 
– dostatek pitné vody, Vysočina zásobuje i jiné 

kraje

Velkou část výdajů krajského rozpočtu tvoří peníze na údržbu silnic. Zvláště 
zima pouští na Vysočině krajské kase žilou. Foto: Luboš Pavlíček
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Kraj platí muzea, dotuje dobrovolníky, pečuje o rozvoj turistiky a pracuje pro stát

Kraj je samosprávné území. To 
znamená, že má svoje zastupitel-
stvo, které obyvatelé kraje jed-

nou za čtyři roky zvolí, a to se 
pak o území regionu stará. Kraj-
ský rozpočet v rámci této péče 
o Vysočinu vynakládá peníze na 
provoz svých organizací, tedy na 
školy, muzea, sociální zařízení, 
údržbu silnic a podobně, dále na-
příklad financuje rozvoj turistic-
kého ruchu, propagaci kraje, nebo 
pomoc dobrovolným neziskovým 
organizacím. Letos, po loňském 
vstupu do EU, patří k velmi důle-
žitým činnostem kraje pomoc při 
získávání evropských dotací pro 
všechny, kteří by je na Vysoči-
ně mohli potřebovat, a samozřej-
mě také získávání takových peněz 
pro samotný kraj.

Jenže to není všechno. Kraj ta-
ké vykonává některé státní pra-
vomoci, které mu stát svěřil a za 

které mu platí. Například rozdělu-
je státní dotace obcím, rozhoduje 
ve správních řízeních a slouží ta-
ké jako odvolací orgán v případě, 
že občan není spokojen ve správ-
ním řízení na obci. Stát sice tako-
vé činnosti platí, ale ne veškeré 
náklady. Kraje tak vlastně čin-
nost pro stát zčásti dotují ze svých 
vlastních příjmů. Podobně stát 
postupuje nejen v případě kra-
jů, ale také obecních samospráv. 
Na první pohled je to nevýhodné, 
ale na druhé straně obecní a kraj-
ské samosprávy samy mohou roz-
hodovat o potřebném rozsahu 
činností pro jejich občany bez di-
rigování z centra. Celý systém je 
navíc výrazně levnější, než když 
tyto činnosti pro stát dělají jeho 
vlastní organizace.

Příspěvkové organizace 
kraje Vysočina

Kraj Vysočina zřizuje 172 pří-
spěvkových organizací v pěti ob-
lastech: spravuje školy a školská 
zařízení (122), zdravotnická za-
řízení (12), sociální služby (23), 
kulturní zařízení (10) a organiza-
ce služeb v dopravě (5). Těmto or-
ganizacím také poskytuje finanční 
prostředky. Určitou výjimkou jsou 
nemocnice, které mají největší 
příjmy od zdravotních pojišťoven 
za ošetřené pacienty a kraj jim tak 
pomáhá financovat jen investice, 
které jsou nad jejich možnosti. Je 
třeba si uvědomit, že zdravotní po-
jištění je povinné, je tedy rovněž 
druhem daně, a systém financová-
ní zdravotnictví, včetně krajských 

nemocnic, tedy kraje nemohou 
příliš ovlivňovat. Navíc poslední 

dobou vzrůstají dluhy pojišťoven 
vůči nemocnicím.

Plánované výdaje kapitoly Nemovitý majetek v rozpočtu
kraje Vysočina v roce 2005
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bez odvětvového 
určení – 47 mil. Kč

doprava – 372 mil. Kč

zdravotnictví – 6 mil. Kč

sociální věci – 56 mil. Kč

kultura – 25 mil. Kč

školství – 143 mil. Kč

Lidé jsou na Vysočině spokojení. 
I sem se promítá krajský rozpočet. 
Foto: archiv

Školství: Platy pedagogů nerostou, protože o nich rozhoduje ministerstvo

Peníze na školství patří k nejbo-
lavějším a nejviditelnějším třecím 
plochám mezi obecními a krajský-
mi samosprávami a státem. Navíc 
se svým způsobem tento spor do-
týká téměř každého občana. Stát 
totiž převedl péči o základní ško-
ly na obce a péči o školy střední na 
kraje. Zároveň si ale nechal v ru-
kou pravomoc přidělovat peníze na 

mzdy pedagogům a určovat jejich 
výši. V praxi to znamená, že kvůli 
tomuto systému rostou ve školství 
reálné mzdy minimálně, na druhé 
straně však dochází k absurdnímu 
plýtvání veřejných prostředků.

Jedním z problémů totiž je, že 
stát sice zvedne tabulkové mzdy 
zaměstnanců ve školství, pro školy 
však ale pošle krajům stejné množ-

ství peněz. Ředitelé škol pak pod-
le zákona sice musí zvýšit pevné 
složky mezd, ale protože nema-
jí více peněz, musí snížit osobní 
ohodnocení. V důsledku toho se 
reálné mzdy nijak nezvýší, v mno-
hých případech dokonce klesnou.

Pokud by ale peníze na platy 
učitelů byly přímo daňovým pří-
jmem kraje, je jasné, že by se po-

hybovaly v závislosti na množství 
vybraných daní. A to je číslo, kte-
ré se každým rokem mírně zvedá. 
Kraje by tak měly na platy ve škol-
ství vždy dostatek peněz a platy 
pedagogů by normálně rostly bez 
dosavadních účetních triků. Tako-
vá situace je u všech dalších kraj-
ských organizací, například v ob-
lasti kultury nebo sociální péče.

Aktuálním problémem je pak 
rozsah sítě škol. Stát ještě před ně-
kolika lety štědře dotoval výstavbu 
nových školních budov i přes to, že 
počty dětí stále klesají. Síť základ-
ních a středních škol pak předal 
obcím a krajům. Ty teď mají pro-
blém, protože mají školní budo-
vy a učitele, ale nemají žáky. Mu-
sí proto dojít ke snížení počtu škol, 

a to se neobejde bez bolestivých 
zásahů do místních zvyklostí. Stát 
je ale v tomto případě z obliga, ky-
selé jablko musí sníst kraje a obce. 
Faktem ale je, že pokud je škol op-
timální počet a neplatí se všech-
ny náklady v přebytečných budo-
vách, mohlo by zbýt více peněz na 
ty opravdu potřebné a kvalita výu-
ky by se tak logicky zvýšila.

Zdravotnictví: Kraj převzal krachující nemocnice, ale dokázal je zachránit
zují, že od roku 2003, kdy kraj ne-
mocnice převzal, se tempo zadlu-
žování prudce snížilo, v některých 
případech dokonce nemocnice 

dosáhly vyrovnaných hospodář-
ských výsledků, tedy neudělaly 
dluhy nové a začaly splácet ty sta-
ré. V praxi to znamená, že od do-
davatelů dále dostávají léky, zdra-
votnický materiál, potraviny, 
elektřinu a teplo, a mohou praco-
vat tak, aby všechny své závazky 
postupně zaplatily. Pokud by totiž 
kraj ekonomickou katastrofu v ne-
mocnicích nezastavil, nemocni-
ce by zkrachovaly a zanikly, jako 
se to stalo v Plané u Mariánských 
Lázní nebo v našem kraji napří-
klad v Počátkách. Krach a zánik 
nemocnic už dnes nehrozí. Všech-
ny kraje přemýšlí, jak ze zachrá-
něných nemocnic udělat normálně 
fungující organizace.

Sociální věci: Klientům ústavů všech typů se zvedá kvalita bydlení i života
Stejně jako se kraj na svém úze-

mí stará o děti a dospělé, umí se 
postarat i o seniory a handicapo-
vané. Zřizuje totiž velké množství 
domovů důchodců, ústavů sociál-
ní péče a podobných zařízení, na 
které z rozpočtu vynakládá vel-
ké peníze. Až do loňského roku 
kraj řešil všechny havárie a nut-
né opravy, které v takových ústa-
vech zbyly po hospodaření státu. 
Už loni ale mohl říci, že sociální 
zařízení nejsou ve zdevastovaných 
budovách a je čas začít jejich oby-

vatelům zpříjemňovat život. Proto 
se začalo s budováním nových po-
kojů tak, že klienti mohou bydlet 
po dvou či třech a mají k dispozici 
veškerý další komfort. Grafy uka-
zují, že krajské dotace sociálním 
zařízením postupně rostou a rych-
le rostou také výdaje na investi-
ce. To jsou totiž ty peníze, které 
umožňují zlepšit kvalitu bydle-
ní pro klienty. Stejně tak ale kraj 
investuje do společných místnos-
tí a celkové úpravy domovů dů-
chodců a další ústavů.

Průměrné náklady na lůžko a den v soc. zařízeních (Kč)

ústavy sociální péčedomovy důchodců Diagnostický ústav soc. péče Černovice
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V roce 2003 dostaly kraje od 
státu největší danajský dar – ne-
mocnice. Stát totiž ve zdravot-
nictví hospodařil tak špatně, že 
nemocnice měly doslova astro-
nomické dluhy. Jen na Vysočině 
mělo pět okresních nemocnic dlu-
hy ve výši přes 600 milionů, z to-
ho nezaplacených faktur za téměř 
400 milionů korun. Dluhy navíc 
každý rok nezadržitelně narůsta-
ly. Na konci roku 2003 sice stát 
krajům poskytl určitou kompen-
zaci, ale ta stačila na pokrytí sotva 
jedné třetiny dluhů. Stát se tak ce-
lého břemene, které sám způsobil, 
pokusil elegantně zbavit. O to ab-
surdnější jsou opakované pokusy 
státu i nyní zasahovat do hospoda-

ření nemocnic, vždy v neprospěch 
jejich rozumného hospodaření.

 Je jasné, že kraj musel nejprve 
vyřešit problém dluhů. Grafy uka-

Závazky po lhůtě splatnosti u krajských nemocnic (mil. Kč)
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Túra kolem vyhlášených horo-
lezeckých skal 
– Dráteníčky, 
Malínská ská-
la, Lisovská ská-
la, Devět skal, Bílá 
skála a Čtyři palice 
(mapa). 

Výchozím 
b o d e m  j e 
rozcestník 
M i l o v s k ý 
rybník (594 m) 
nedaleko hote-
lu Devět skal. 
V y d ává m e 
se po zelené 
značce kolem rybníka 
a pak lesem směrem 
ke skále Dráteníčky. 
Po 1,5 kilometru mír-
ného stoupání po silnici dorazí-
me k rozcestníku Dráteníčky, ten 
nás však navede nyní už po ze-

lené i červené značce k dalšímu 
0,5 kilometru vzdálenému roz-
cestníku (775 m) stejného jména, 
a teprve odtud se dostaneme pou-
ze po červené značce (směrem 
k obci Sněžné) vlevo do kopce 
lesem po 350 metrech ke skále 
Dráteníčky. Zpět se vracíme stej-
nou cestou až k prvnímu rozces-
tí Dráteníčky, od kterého se dáme 
na druhou stranu do lesa po čer-
vené značce. Po jednom kilome-
tru dlouhého stoupání k rozcestí 
Malínská skála (811 m). Od Ma-
línské skály se nám již nabíze-
jí pohledy do hlubokého údolí 
a my pokračujeme stále po čer-
vené, po hřebeni kolem Lisov-
ské skály (801m) čtyři kilometry 

k rozces-

t í  Devět  ska l 
(764 m). 

Vpravo od roz-

cestníku se pouze po žluté dosta-
neme k rozcestí Devět skal–vy-

hlídka (836 m). 
Z vyhlídky vzdá-
lené ještě 100 

metrů stoupá-
ní  v  závě-
ru i po skále 
(po zelené 
značce) se 
můžeme po-

kochat krás-
nými pohledy. 
Zpět od rozcestí 
Devět skal–vy-
hlídka klesáme 

po modré značce 
kolem Bílé skály 
(743 m), ke které 
je třeba odbočit 
vpravo do lesa 
zhruba v polovi-

ně cesty do Kři-
žánek (vzdálenost 
od Devíti skal do 

Křižánek je 3,5 km). Z Křižánek 
pokračujeme stále po modré k tři 
kilometry vzdálené vyhlídce Čty-
ři palice (732 m), kde se nachází 
poslední významné skalní útva-
ry této trasy (posledních 500 m 
stoupání). Zpět se vracíme půl ki-
lometru (po modré i zelené znač-
ce) stejnou cestou k Pláňkovu roz-
cestí a dále již pouze po zelené tři 
kilometry zpátky k Milovskému 
rybníku.

�1. března 
Epilog – poselství, poslecho-
vý pořad o Bohuslavu Martinů, 
čajovna Kuba – Pařízek, Jihla-
va, 18.30 
Varhanní koncert, Evangelic-
ký kostel, Nové Město na Mo-
ravě

�3. března 
Zábavný pořad Miroslava 
Donutila, Dům kultury Jihla-
va, 19.30 

�8. března 
Koncert folkové skupiny Ka-
melot, Dům kultury Jihlava, 
19.30 

�9. března
Hudebně zábavný pořad s Ur-
šulou Klukovou a Karlem Blá-
hou, Dům kultury, Jihlava, 
19.30

�10. března 
Zábavný pořad Yvonne Pře-
nosilové a MUDr. Jana Ci-
mického, Dům kultury, Jihla-
va, 19.30

�11. března 
Koncert skupiny Arakain, sál 
zámku, Polná, 20.00

�12. března
Představení pro děti, Václav 
Upír Krejčí, Jarda Odehnal: 
Cirkus UP, Národní dům Tře-
bíč, 15.00

�13. března
Výměnné trhy drobného zví-
řectva, areál Českého svazu 
chovatelů, Telč

�14. března
Koncert Ondřeje Havelky & 
Melody Makers, Národní dům 
Třebíč, 19.00

�15. března 
Koncert Josefa Zímy za dopro-
vodu orchestru J. Sládka, Dům 
kultury Jihlava, 18.00
Pašijový koncert Trio Canta-
bile, kostel Sv. Víta, Pelhřimov, 
19.30 – Koncert dívčího sboru 
z USA Smith College Chamber 
Singers, Zadní synagoga, Tře-
bíč, 18.00

�16. března
Koncert Lenky Filipové v Do-
mě kultury v Jihlavě (19.30 ho-
din)

�17. března
Klavírní koncert Lukáše Va-
vrečky, výstavní a koncertní sál 
na Dolním náměstí, Humpolec

�19. března 
Vystoupení skupiny Traband, 
Pogobar, Moravské Budějovi-
ce, 20.30 

�20. března
Vítání jara na zámku v Brtnici, 
vystoupí děti s písničkami, říka-
dly a tanečky

�21. března
Koncert Vlasta Redl & Kaž-
dý den jinak, Národní dům Tře-
bíč, 19.00

�22. března
Pašijová hra, areál Libušín, 
Žďár nad Sázavou

�25. března
Změna času na slunečních ho-
dinách, náměstí T. G. Masary-
ka, Třešť, 15.00

�29. března
Koncert Anny K. s kapelou, Ná-
rodní dům Třebíč, 19.00

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

Každý, kdo se chce zúčastnit, má odpovědět na všech pět otázek, které budou 
postupně až do května vycházet vždy na tomto místě. Na závěr soutěže, tedy v květnu, 
bude třeba poslat s odpovědí na květnovou otázku také svůj tip na výlet, kterým soutěžící po-
píše své oblíbené výletní místo na Vysočině. Oddělení správy GIS a odbor regionálního rozvo-
je krajského úřadu pak vyberou tři nejzajímavější a nejoriginálnější výletní tra-
sy, které odmění velkou nástěnnou mapou Vysočiny. Ale to není všechno. Každý 
měsíc získá drobnou odměnu také jedna ze správných odpovědí. 

Dnes se ptáme, co znázorňuje vedlejší obrázek?
Odpovědi zasílejte do 18. března na adresu redakce nebo e-mailem na adresu petros.martaki-

dis@email.cz. Cenu získává ten, kdo odpoví jako druhý. Rozhoduje čas u e-mailu nebo po-
řadí v balíčku odpovědí tak, jak je pošta předá redakci.

Nápověda: Odpověď lze najít na www.kr-vysocina.cz/gis. Je třeba se soustředit zejmé-
na na dopravu v severní části kraje.

Výhercem prvního kola se stal Petr Knob, který poslal e-mail se správnou odpovědí 23. ledna v 11:57. Získává nerezovou termosku se dvě-
ma hrnečky.

Za nejkrásnějšími skálami Žďárských vrchů

Kulturní tipy

Tip na výlet www.region-vysocina.cz

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

Vyluštění z minulého čísla: 
U města Světlá nad Sázavou v lo-
kalitě Na bradle bylo objeveno síd-
liště z pozdního paleolitu z doby 
asi 14 000–10 000 let př.n.l.

Výherci z minulého čísla V. Živná, 
Žďár nad Sázavou, J. Dolská, Telč 
a J. Fikar, Jihlava, výherci s ohle-
dem na počasí obdrží čepici a šálu 
s logem kraje Vysočina.

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

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

Medvídek Pú 
uvede festival
Jihlava • Divadlo Na Kopečku 
v jihlavské psychiatrické léčebně 
nabízí zájemcům od 3. do 5. břez-
na pátý ročník Studentského regi-
onálního divadelního festivalu 
JID-20-05. Soubor Hobit jihlav-
ského gymnázia festival zahájí 
představením Medvídek Pú a ná-
sledovat bude dalších 11 předsta-
vení deseti souborů.

Festival bude mít také dopro-
vodný program, kde vystoupí na-
příklad pražské divadlo Vosto5 
s představením Sniežka, k vidě-
ní budou také autorská čtení stu-
dentů jihlavského gymnázia či 
koncert skupiny Ta Jana z Velké 
Ohrady v rockovém klubu Maňa-
na. Festival podpořil i kraj Vyso-
čina a jihlavský magistrát.

Horácké divadlo 

oslaví jubilea

Jihlava • Hned tři jubilea oslaví 
letos Horácké divadlo v Jihlavě, 
které je příspěvkovou organizací 
kraje Vysočina.

Nejprve 13. září desetileté vý-
ročí provozu v nové budově, 18. 
října uplyne 65 let od jeho zalo-
žení, a konečně v polovině listo-
padu 155 let trvání profesionální-
ho divadla v Jihlavě.

Horácké divadlo je jedinou 
profesionální scénou v kraji, lo-
ni jej například navštívilo 57.000 
diváků.

Kraj jmenoval 
nové ředitele
Vysočina • Muzeum Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě, Horácké di-
vadlo v Jihlavě a Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě mají nové ve-
dení. Krajská rada na základě vý-
běrových řízení schválila Jiřího 
Jedličku do funkce ředitele mu-
zea, Aleše Seiferta jmenovala ře-
ditelem galerie a ve funkci ředi-
tele divadla potvrdila Josefa Filu. 
Všechna tři zařízení jsou krajský-
mi příspěvkovými organizacemi.

„Aleš Seifert je muzeolog a ve 
výběrovém řízení zvítězil me-
zi šesti uchazeči, Jiřího Jedličku 
veřejnost zná jako místostarostu 
Červené Řečice na Pelhřimovsku, 
předsedu Spolku na obnovení pa-
mátek červenořečických a pořa-
datele známého Slámování, Jo-
sef Fila byl ředitelem divadla už 
v uplynulých pěti letech a svoji 
funkci obhájil mezi dalšími tře-
mi uchazeči,“ přiblížila výběro-
vé řízení krajská radní pro kulturu 
Martina Matějková (ODS).

Soutěž: Mapujeme Vysočinu

Čtyři palice. Foto: archiv kraje

www.kr–vysocina.cz

Devět skal – jeden z nejmaleb-
nějších turistických cílů Vysočiny. 
Foto: archiv kraje
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❖ výhodné hypotéky na bydlení od
2,99% úroku

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

❖ rychlé půjčky pro zaměstnance
i podnikatele

HYPOTÉČNÍ CENTRUM

E. Kolouchová • tel.: 777 873 810

RENOVACE VAN

Zakázky provádím jen do konce března.

Josef Šurnický, Nížkov 129, 592 12
Tel.: 606 443 216

� smaltovací glazura
� akrylátová vanová vložka

MONTÁŽ

� vanových a sprchových zástěn a boxů
� plastových shrnovacích dveří a stěn

Chevrolet má pro vás 
skvûlou nabídku. Matiz!

Hlavní adresa
AUTO DOBROVOLN¯
OkruÏní 3
Jihlava
Tel.: 567 579 717-9

V˘stavní salon
AUTO DOBROVOLN¯
Jihlavská 10
Velké Mezifiíãí
Tel.: 566 502 331-3

AUTO DOBROVOLN¯
PraÏská ul.
Znojmo
Tel.: 515 200 400-3

www.AUTODOBROVOLNY.cz, prodej.ji@autodobrovolny.cz
info linka: 608 808 200

SUPER AKCE

od 179 900 Kã
Mûsíãní splátka jiÏ od 1 723 Kã

• 5 dvefií 
• tónovaná skla 
• sklopná zadní sedadla 60/40 

• velmi nízké provozní náklady 
• 3 letá záruka a asistence zdarma 
• záruka kvality General Motors

(uvedená nabídka je kalkulovaná pfii akontaci 60% na 60 mûsícÛ od spoleãnosti GMAC)
VYBERTE SI, KOMU POMUZETE 

WWW.NEZISKOVKY.CZˇ0

tel.: 566 630 615
e-mail: slana@szszdar.cz

web: www.szszdar.cz
 

nabízí studium při zaměstnání

Zdravotnický asistent
5-leté večerní studium

pro absolventy základní školy

Všeobecný sanitář
3-měsíční kurz

pro všechny zájemce

Záruka 2 roky, nejlevnější, nejlepší

ŽALUZIE, ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

!vykupujeme staré žaluzie na protiúčet!

261 263 847, 261 260 416, 777 038 001
www.gato.cz
Jihlavská 611, Praha 4

☎

HLEDÁME TECHNIKY,
spolupracovníky – vlastní ŽL, mobil, auto –
pro montáž našich výrobků

sleva 50 %
K

upón

z ceny montáže hliníkových žaluzií

PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY

PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY
BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ     

Tel. 604 245 463

CHORVATSKO 190 Kč/den
V I L A  N A  P Í S E Č N É  P L Á Ž I
T e l . :  3 1 5  6 9 2  2 7 1

www.valsa.cz
NABÍDKU ZAŠLEME ZDARMA

pořádá
prezentaci kraje Vysočina

a
obchodní misi podnikatelských subjektů

do ITÁLIE oblasti Udine a Terstu

Termín uspořádání mise: květen 2005

Akci zaštiťuje Kraj Vysočina.

Podnikatelská mise bude zaměřena na přímá 
bilaterální jednání podnikatelských subjektů kraje 
Vysočina s italskými partnery v Udine a Terstu a na 
návštěvu největšího technologického parku v Terstu. 
Italské firmy budou vyhledány „na klíč“ naším 
italským partnerem na základě Vašich požadavků.

Prosíme zástupce podnikatelských subjektů kraje 
Vysočina, aby se v případě zájmu o účast na této 
misi, obrátili na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
regionálního rozvoje, Žižkova 16, 587 33 Jihlava 
a to do poloviny měsíce března 2005.

Kontaktní osoby:

Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546,
e-mail: krsnakova.m@kr-vysocina.cz.,

ing. Tomáš Čihák, tel: 564 602 549, 
e-mail: cihak.t@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA 
– KAŽDÝ MĚSÍC 

ZDARMA DO VAŠICH 
SCHRÁNEK

•
Inzertní manažer:

Ester Rašíková, 
tel.: 777 789 600

e-mail:
rasikova@consultants.cz
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V ulicích měst a v obcích 
Vysočiny jsme se vás ptali: 
Chová se kraj Vysočina jako 
dobrý hospodář?

Ja k o  d o b r ý 
hospodář se 

určitě chová. 
Štve mě ale, že 
se pořád nikdo 
neumí vypořá-
dat s nezaměst-
nanos t í  a  že 

jsou u doktora fronty – a přitom 
nás to stojí tolik peněz.

Vlastimil Z., Velké Meziříčí

U nás to není moc poznat. Au-
tobus nejezdí tak, jak má, 

práci nemá skoro nikdo a úřední-
ci se chovají hůř než za komunis-

tů. Dnes ráno mi policajti zkon-
trolovali úplně celé auto a zatím 
kolem jezdili všichni nejmíň 
stovkou, i když to bylo v obci. Že 
policajty kraj neovlivní? Co mi to 
říkáte, od toho tady přeci je!

Mirek C., Pelhřimov

Já si myslím, že ano. Dobrý 
hospodář se pozná podle toho, 

že jeho podnik vydělává a nemá 
úvěry, které nedokáže zaplatit. To 
tak na kraji asi je a tak je dobrý 
hospodář. Jen by neměli myslet 
jen na Jihlavu, ale taky na men-
ší města a vesnice. 

Jaromír B., Humpolec

Víte, já jsem důchodce a mys-
lím si, že by nám měli ko-

nečně přidat. Všichni si zvyšují 

platy a práce není a důchody jsou 
čím dál menší. Tak si myslím, že 
kraj nehospodaří dobře. 

Vlastimil Ch., Pelhřimov

Asi ano. Sly-
š í m  p o -

měrně často, co 
dělá kraj, ale 
zatím jsem ješ-
tě nějakou kri-
tiku nikde ne-
četla. Ale sama 

bych to asi posoudit neuměla. 
Jana N., Jihlava

Určitě ano. Já pracuji ve zdra-
votnictví a vidím, jak se to 

pohnulo dopředu. I když jsou tam 
chyby, je to tisíckrát lepší, než 
kdyby v nemocnicích řádil stát. 

Akorát by měl kraj trošku přitla-
čit na pojišťovny, aby se nechova-
ly jako vládci zeměkoule a začaly 
zdravotníky brát jako partnery. Ne 
každý chce totiž podvádět, větši-
ně stačí, když se pojišťovny cho-
vají korektně a čestně. 

Josef D., Žďár nad Sázavou

Če t l  j s e m , 
ž e  n e m á 

v rozpočtu dlu-
hy a to asi zna-
mená, že kraj 
n e n í  š p a t n ý 
hospodář. Ale 
moc o tom ne-

vím a silnice do Jihlavy z Třebí-
če je nejhorší na světě. Tak to tak 
slavné asi nebude.

Miroslav N., Třebíčsko

To je docela těžká otázka. Co 
je dobrý hospodář? Jestli ma-

jí lidi práci? Jestli nestojí chle-
ba majlant? To se těžko posu-
zuje, protože nevím, co vlastně 
kraj dělá. 

Lubomír Z., Jihlava

Kraj je podle mého názoru 
dobrý hospodář. Myslím si 

to i o našem městě, a i když se 
mi budou lidé smát, tak i o po-
liticích. Většina z nich totiž dělá 
svou práci tak, jak to umí nejlépe. 
Nejvíce se ale mluví o těch, kdo 
to kazí a pak to celé vypadá, že 
politika a úřady jsou špatné.

Marta B., Jihlava

Nevím. Máme málo informa-
cí, a tak si neumím udělat 

názor. Vím jenom to, co si ob-
čas přečtu v novinách, a to není 
vůbec špatné. Jen pořád nerozu-
mím tomu, proč tady lidi chtěli 
patřit pod Brněnský kraj. Asi ale 
věděli proč.

Jana K., Nové Město na Moravě.

Neumím to 
m o c  p o -

soudit, ale mám 
dojem, že jsou 
lepší silnice a je 
tak víc o Vyso-
čině slyšet. Je-
nom tady máme 

vysokou nezaměstnanost a tak si 
myslím, že by se o to měl kraj víc 
starat. Třeba ta průmyslová zóna 
je v Bystřici asi úplně k ničemu. 
Anna R., Bystřice nad Pernštejnem

Doprava: Výdaje na údržbu silnic jsou velké, příčinou je řídké osídlení

Kraji Vysočina patří 4575 kilo-
metrů silnic II. a III. třídy. V po-
rovnání s ostatními regiony je to 
poměrně hodně a je to proto, že 
v kraji máme mnoho malých ob-
cí a řídké osídlení. Klimatické 
podmínky jsou zejména na Žďár-
sku a Havlíčkobrodsku srovna-
telné s horskými oblastmi. To 

všechno klade na udržování sil-
nic obrovské nároky. Nejde jen 
o zimní údržbu, která je nároč-
ná a stojí spoustu peněz, ale také 
o údržbu letní, tedy opravy povr-
chů, dopravního značení, sečení 
příkopů a podobně. Do doprav-
ní kapitoly krajského rozpočtu 
patří také příspěvky dopravcům 

na spoje, které prodělávají, při-
tom ale musejí být provozovány. 
Mezi ně patří zejména vlakové 
a autobusové linky z malých ob-
cí, které přepravují děti do škol 
a dospělé do zaměstnání. I ty-
to příspěvky jsou nebývale vel-
ké kvůli zmiňované malé husto-
tě osídlení Vysočiny.

Opravy silnic v majetku kraje Vysočina nejsou 
jen velké a viditelné stavby, kterých si každý všim-
ne. K takovým patřily loni například první etapa 
obchvatu Velkého Meziříčí nebo generální oprava 
silnice z Jihlavy do Telče. Důležité jsou také drob-
né opravy výtluků po zimě a povrchů poškozených 
provozem.

Kraj nechal zpracovat zprávu o stavu vozovek, 

která bude obsahovat i mapy úseků s vyobrazením 
vytipovaných poruch, grafy a tabulky. Podrobnou 
zprávu pak využije při navrhování úseků souvislých 
oprav, jednotlivých oprav a také jejich technologií 
tak, aby se zabránilo dalšímu zhoršování stavu sil-
nic na Vysočině. Část zprávy, která se zabývá silni-
cemi II. třídy, už je hotová, silnice III. třídy budou 
odborníci mapovat letos.

Kultura a sport: Muzea a galerie nejsou výdělečné, ale přesto důležité
Opravy a investice do organizací v kultuře (mil. Kč)
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Na podporu kulturních, společenských a spor-
tovních akcí je v rozpočtu kraje na rok 2005 vy-
členěna částka čtyři miliony korun. Podporu od-
rží mj. tyto akce:

■ Festival Petra Dvorského (Jaroměřice nad Rokyt-
nou)

■ 9. Mezinárodní festival dokumentárních filmů (Jih-
lava)

■ Zlatá Lyže (Nové Město na Moravě)

■ Sportovec kraje Vysočina

■ Mezinárodní festival rekordů a kuriozit (Pelhřimov)

■ Mahler – Jihlava 2005 (Jihlava)

■ IV. Evropské setkání souborů (Telč a Třešť)

■ Běh Jarmily Kratochvílové (Golčův Jeníkov)

■ Stamicovy slavnosti (Havlíčkův Brod)

■ Francouzsko-česká hudební akademie (Telč)

Zlatá lyže Vysočiny je jednou ze sportovních akcí, které mají pod-
poru kraje. Na snímku letošní příprava tratí. Foto: Luboš Pavlíček

Kraj zřizuje Horácké divadlo Jihlava, krajskou knihovnu v Havlíč-
kově Brodě, galerie v Novém Městě na Moravě, Jihlavě a Havlíčkově 
Brodě, muzea v Třebíči, Pelhřimově, Havlíčkově Brodě a Jihlavě, a také 
hrad Kámen. To jsou instituce, které se především starají o takové kul-
turní počiny, které by nebyly samostatně výdělečné. Přesto mají v živo-
tě Vysočiny své místo. Příspěvky na provoz jim nejen existenčně pomo-
hou, ale zajistí jim hlavně rozvoj a tím i spokojenost návštěvníků.

ORGANIZACE PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ (KČ) POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘÍSPĚVEK NA NÁVŠTĚVNÍKA (KČ)

Horácké divadlo Jihlava 27 167 000 57 119 476

Galerie (JI, HB, Nové Město n.M.) 17 778 000 32 560 546

Muzea Vysočiny (HB, JI, TR, PE) 29 390 000 105 568 278

Hrad Kámen 1 602 000 20 258 79

Anketa: Chová se kraj Vysočina jako dobrý hospodář?
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Krajský úřad a zastupitelstvo: Především trvalá péče o bohatství Vysočiny
Pouhá tři procenta z celkové-

ho více než šestimiliardového 
rozpočtu Vysočiny tvoří výda-
je na provoz samotného krajské-
ho úřadu.

Kraj Vysočina má 45 zastupite-
lů, z toho je devět uvolněných čle-
nů krajské rady, kteří tak pracují 
na kraji na plný úvazek. 

Zaměstnanci krajského úřadu se 
starají nejen o běžná úřední roz-
hodnutí, ale především o rozvoj 
Vysočiny. Ta pravidelně vystavuje 
například na veletrzích cestovního 
ruchu. Podílejí se na správě ojedi-
nělého Fondu Vysočiny, granto-
vého systému na podporu rozvo-
je kraje. Unikátní je mezi českými 
regiony také trvalá a masivní pod-
pora informatiky a moderních ko-
munikačních technologií.

Podíl výdajů na provoz krajského úřadu na rozpočtu
kraje v roce 2005

kapitola krajský úřad

zbývající kapitoly

3%

97%

Složení zastupitelstva kraje
dle politických stran

KSČM – 11

ODS – 15

KDU-ČSL – 10

ČSSD – 6

SNK – 3

Další plánované významné výdaje: Mosty, tělocvičny a bydlení pro seniory
Některé významné investiční akce v roce 2005:
■ Silnice II/360 Velké Meziříčí – obchvat

■ Silnice II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchu

■ Telč – rekonstrukce ul. Slavíčkovy, Staňkovy, Masarykovy

■ Světlá nad Sázavou – rekonstrukce ul. Komenského

■ Havlíčkův Brod – ul. Ledečské

■ Koberovice – most

■ Nový Rychnov – průtah

■ Malešice – most

■ Silnice III/36066 Petrůvky – Ostašov

■ SÚS Žďár nad Sázavou – sklad posypové soli

■ SÚS Jihlava – garáže Telč

■ Dokončení rekonstrukce objektu Horácké galerie v Novém Městě n. M.

■ Dokončení stavby tělocvičny s učebnami VOŠ a ISŠS Ledeč n. Sázavou

■ Výstavba ubytovacího zařízení Ústavu soc. péče Lidmaň

■ Novostavba lůžkové části s chráněným bydlením v Ústavu soc. péče Zboží

■ Nástavba pokojů v Ústavu soc. péče Věž

Rozvoj kraje: Peníze pro obce, neziskové organizace i dobrovolné hasiče
Dotace obcím

První skupina dotací – obdr-
žené peníze ze státního rozpoč-
tu kraj přerozdělí a pošle obcím, 
např. peníze na platy zaměstnan-
ců obecních škol (2 mld. Kč), do-
tace jednotkám sboru dobrovol-
ných hasičů (3,8 mil. Kč).

Druhá skupina dotací je z hle-
diska zastupitelstva kraje nejdůle-
žitější, protože tyto dotace posky-
tuje kraj dobrovolně z vlastních 
příjmů na základě rozhodnutí za-
stupitelstva kraje, jde např. o po-
moc obcím v případě havárií, 
nepříznivých či vyjímečných si-

tuací, o podporu sociální oblasti, 
kulturních akcí, obnovu a ochra-
nu majetku obcí apod.

V roce 2005 chce kraj přispět 
např. na pořízení územní pláno-
vací dokumentace obcí (6 mil. 
Kč), obecním a církevním domo-
vům důchodců (8 mil. Kč), na po-
žární ochranu (5,8 mil. Kč).

Třetí skupina dotací pouze pro-
téká přes účty kraje a do rozpočtu 
není zahrnuta, jde např. o dotace 
na sociální dávky vyplácené obce-
mi, na lůžka v domovech důchod-
ců a ústavech sociální péče, na vý-
kon státní správy obcí.

Rozvojové peníze (mil. Kč)
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Fond Vysočiny: Populární forma pomoci, která v Čechách nenašla konkurenci
Fond Vysočiny založil kraj už v břez-

nu roku 2002, aby mohl účinně a pře-
hledně podporovat nejrůznější aktivity 
obcí, neziskových organizací, občanů 
i podnikatelů v celém regionu. Tako-
vá podpora má formu grantových pro-
gramů, které určí nejen na co a komu 
peníze mohou jít a kolik jich bude, ale 
rovněž stanoví pravidla, podle kterých 
mohou zájemci peníze získat. Fond se 
mimo jiné snaží doplňovat podporu ob-

cím z Programu obnovy venkova, po-
stupně připojit většinu obcí k internetu, 
vybudit aktivity v mikroregionech, pro-
tože případné žádosti o peníze z fondů 
Evropské unie vyžadují součinnost více 
partnerů. To se ukázalo jako mimořádně 
vhodné, protože všichni ti, kteří granto-
vým řízením fondu Vysočiny prošli, teď 
mají o dost ulehčenou pozici při žádá-
ní o peníze z evropských fondů. Už umí 
napsat žádost a postavit projekt tak, aby 

nejen peníze získal, ale byl také života-
schopný.

Značná část podpory Fondu Vysočiny 
jde do oblasti cestovního ruchu, k nejob-
líbenějším patří programy zaměřené na 
sport, kulturu a volný čas dětí. Fond má 
za sebou tři roky existence. Vyhlašování 
grantových programů z Fondu Vysoči-
ny bude pokračovat i letos, sledujte pro-
to zprávy v tisku a na www.fondvysoci-
ny.cz, nebo na www.kr-vysocina.cz.

FOND VYSOČINY (FV) 2002 2003 2004

Objem prostředků ve FV (mil. Kč) 81,4 159,9 93,9

Příděl nových prostředků do FV (mil. Kč) 81,4 120 4

Počet vyhlášených grantových programů (GP) 25 32 40

Objem vyhlášených GP (mil. Kč) 49 72,5 90,4

Přidělená podpora (mil. Kč) 36,7 56,4 70,1

Vlastní podíl žadatelů 109,8 125,8 160,3

Počet podaných žádostí 1137 1706 1749

Počet podpořených žádostí 544 808 1053

% podpořených žádostí 47,8 47,4 60,2

Jednání krajského zastupitelstva. Foto: Luboš Pavlíček

Nová silnice mezi Novým Veselím a Bohdalovem. Foto: Luboš Pavlíček

Takzvané rozvojové peníze slouží také pro pomoc obcím, 
postižených živelnými pohromami. Foto: Luboš Pavlíček


