Na cestě s pamětí…
Trénování paměti
pro seniory, děti i mládež
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Kultura – nedílná
součást našeho života
Kultura – to je široké
spektrum lidských činností a jejich výsledků,
které kultivují náš život
a dělají ho bohatším.
Každý národ je na svou
kulturu pyšný a snaží
se ji přinejmenším udržovat, ale také rozvíjet.
Bohužel v novodobé
historii se téměř vše poměřuje finančními možnostmi a hmotnými výsledky. A umění a kultura
vůbec viditelné hmotné výsledky nepřináší. Zdá
se, že se bez ní obejdeme. Takže když docházejí
peníze, první, co se omezí, je kultura. Je to stejné jak v rodině, tak ve státním rozpočtu. Opakovaně se pak uvažuje o zrušení ministerstva kultury, aniž se nabízí jiné praktické řešení. I u nás
na Vysočině pociťujeme ty šetřící kroky z ústředí, jež přenáší ve více oblastech svou zodpovědnost na nižší články – ovšem bez finančních
kompenzací.
Kraj Vysočina se snaží, aby to nebylo pro
naše občany příliš bolestivé. Spoustu kulturních akcí finančně podporuje, aby účast
na nich byla dostupná pro většinu lidí. Není to
snadné. Například Horácké divadlo Jihlava má
nižší vstupné než kina v multiplexech a ještě k tomu sváží svými autobusy návštěvníky
divadla z vesniček regionu. Vysočina oplývá
množstvím různých pamětihodností, a aby
byly zachovány pro další generace, pomáhá
kraj finančně s jejich opravami. Peníze rozděluje na základě potřebnosti a důležitosti
památky bez ohledu na to, kdo je majitelem
objektu. Podporujeme nejen udržování nemovitých památek, ale i zachovávání folklorních
tradic nebo společenský život i v menších
obcích – například v poslední době rozšířená
setkávání rodáků, svěcení praporů a podobné akce. Pěknou naší tradicí jsou i masopusty. Pestré veselé reje s množstvím klasických
i nově vynalézaných masek přispívají ke sblížení lidí – sousedé otevírají maškarám dveře
svých příbytků i srdcí a chystají s úsměvem
pohoštění pro návštěvníky. A přátelský sousedský vztah – to je jedna z nejlepších lidských tradic nejen na Vysočině.
Protože je náš kraj krásný v každém ročním
období, tak se snažíme ho představit i našim
hostům, přilákat k nám každoročně víc a víc turistů z českých krajů i ciziny.
Přála bych si, aby se obyvatelům Kraje Vysočina dobře žilo, a také, aby se ti, kteří kraj
jednou navštíví, pravidelně vraceli – za lidmi,
památkami, sportem či kulturou.
Marie Kružíková (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Budoucí prezident
České republiky je
doma i na Vysočině
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Zóna 2013
V březnu čeká region velké cvičení
mimořádné události
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Čistá Vysočina popáté
Úklid okolí silnic – vloni lidé odklidili
přes 90 tun odpadků

Služby pro rodinu
Prorodinná politika nese ovoce –
Třebíčské centrum prospívá
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Nové Město s absolutoriem
Chvála na Vysočina Arenu a pořadatele,
sportovní zážitky na celý život

REGIONTOUR 2013:
Vysočina vystavovala v kulisách
mistrovství světa v biatlonu
Originální a reprezentativní expozice Kraje
Vysočina na brněnském
veletrhu RegionTour
2013 byla ve dnech
17. – 20. ledna v obležení sportovních fanoušků.
Dominantní a nepřehlédnutelné aranžmá ve stylu mistrovství světa v biatlonu
zvalo s mírným předstihem do novoměstské Vysočina Areny. Návštěvníci
stříleli po vzoru špičkových sportovců
laserovou puškou na miniaturní terče a za odměnu se fotili na věrné kopii
stupňů vítězů před reálně vypadajícími
kulisami plných novoměstských tribun.
„Nejen jako krajského zastupitele a senátora, ale i jako vysočinského patriota
mě velmi potěšila vysoká a profesionální
úroveň stánku Kraje Vysočina. Na svůj
kraj jsem byl v tom dobrém slova smyslu pyšný zvláště poté, co jsem i od kolegů senátorů a dalších návštěvníků slyšel
výhradně slova chvály,“ zhodnotil prezentaci Kraje Vysočina senátor a krajský
zastupitel Miloš Vystrčil (ODS).
Kam za turistikou? Na Vysočinu
Druhým hlavním tématem expozice
byla nabídka oblíbených rodinných,
tematických a aktivních dovolených.

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

K návštěvě expozice Kraje Vysočina zvaly i „háčky“ z krajského loga.

„Uvedené aktivity představuje široká škála tiskovin, z nichž nově byla
na veletrhu představena ta nejočekávanější – Pivovary na Vysočině. Přestavuje tradici pivovarnictví a současné pivovary na Vysočině. Druhou
nejžádanější novinkou byla brožura
Cyklovýlety po Vysočině a Pěší výlety
poVysočině.Tytopublikacepřinášejínávrhy

40 výletů pro cyklisty a 45 tras pro pěší.
Výlety představují historické i přírodní
krásy Vysočiny aktivním turistům,“
informovala Marie Kružíková (ČSSD),
krajská radní pro oblast kultury a cestovního ruchu.
Bohatou škálu turistických možností Vysočiny do Brna přivezlo na 30
spoluvystavovatelů z řad měst, obcí,

mikroregionů a podnikatelských subjektů. Prezentace na veletrhu Regiontour 2013 byla realizována v rámci
projektu „Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ s finanční podporou Regionálního operačního programu Jihovýchod a Kraje
Vysočina.
text: Lenka Juřenová foto: archiv Kraje Vysočina

Obrovská pochvala pro Nové Město a biatlon
Pouze slova chvály je slyšet ze všech
stran na pořadatele světového šampionátu biatlonu v Novém Městě
na Moravě. Za činem hodným obrovského aplausu je třeba vidět měsíce příprav tratí, logistiky, ubytování, zasněžování, stovky hodin práce
450 dobrovolníků, nadstandardní
nasazení složek krajského integrovaného záchranného systému – hasičů, policistů i záchranářů, obrovské
pochopení místních novoměstských
a vedení samotného hostitelského
města. Díky profesionálnímu přístupu celého organizačního výboru
mohlo více než 201 tisíc přítomných
diváků zažít atmosféru Vysočina Areny. To, co bylo před několika lety při
schválení novoměstské kandidatury na pořádání mistrovství velkým
snem, se stalo začátkem února 2013
realitou. Jsem pyšný na to, že jsem
mohl být při tom. Děkuji.

Máme za sebou první veřejnou volbu hlavy státu –
prezidenta České republiky. Gratuluji i touto cestou
Miloši Zemanovi ke zvolení do funkce prezidenta
České republiky. Věřím, že
bude doma i v zahraničí
výraznou osobností, která
si vybuduje a udrží veřejný respekt, získá širokou důvěru a uznání. Přeji mu
v nové funkci mnoho úspěchů a bude mi ctí adresovat budoucímu prezidentovi pozvání k oficiální
návštěvě Kraje Vysočina, neboť i z jeho druhého
domova – Vysočiny vzešlo jeho nezanedbatelné voličské zázemí.
V případě prezidentských voleb se sluší popřát
nejen vítězi, ale uznání adresovat i „poraženým“.
Voliči rozhodli, voliči budou hodnotit.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Divácká kulisa světového biatlonového šampionátu v Novém Městě na Moravě.

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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www.kr-vysocina.cz

Krajský úřad
připravuje tendr
na výběr dopravců
Nejpozději do konce roku 2019 musí
mít Kraj Vysočina jasno, se kterými
dopravci uzavře smlouvy o zajištění
dopravní obslužnosti v kraji na dalších
osm let. „Jde o proces respektující nařízení Evropského parlamentu a Evropské
komise, které vše podmiňuje zveřejněním této informace alespoň jeden rok
před zahájením nabídkového nebo zadávacího řízení tzv. notifikací v Úředním
věstníku Evropské unie. Zatím se to týká
jen autobusových dopravců,“ uvedl
Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana
kraje pro oblast dopravy.
V současnosti zajišťuje tzv. službu
v přepravě cestujících pro Kraj Vysočina 21 autobusových dopravců a dva
subjekty na železnici. Ročně mezi ně
kraj rozdělí více než 569 milionů korun
na úhradu prokazatelné ztráty a dorovnání žákovského jízdného.
Všechny dosud platné smlouvy skončí
nejpozději v prosinci 2019, kdy musí mít
kraj jasno o nových partnerech, o financování dopravní obslužnosti, požadovaném vozovém parku a komplexnosti
dopravního systému. text: Eva Vorálková

Grant Bioodpady
2012 pomáhá obcím
a městům regionu
Šestnáct obcí a měst regionu podpořil
v loňském roce Kraj Vysočina prostřednictvím grantového programu Bioodpady
2012. Podporu získal také Pacov, který
podal v dubnu do grantového programu
Fondu Vysočiny – Bioodpady 2012 projektovou žádost Nákup kontejnerů v Pacově.
„Chtěli jsme nakoupit dva kontejnery
na svoz bioodpadu. Podporu nám schválili
v létě a na podzim jsme pořídili kontejnery
o objemu 9 m3 se sklopnými bočnicemi,
s hákovým systémem pro naložení na nákladní automobil typu Avia,“ popisuje Lukáš Vlček (Pro Vysočinu), starosta Pacova.
Pacovská radnice pořádá pravidelně
na území města a jeho místních částí
sběr odpadů od občanů, který probíhá
vždy na jaře na přelomu dubna a května a na podzim na přelomu října a listopadu. „Jedná se o objemný odpad,
odpad ze zeleně, jako jsou nezkrácené větve či kmeny do průměru 15 cm
nebo tráva a listí. Rozpis svozu najdou
zájemci ve zpravodaji Z mého kraje
a na internetových stránkách města Pacov a mikroregionu Stražiště,“ dodává
Lukáš Vlček. Dále je po celý rok průběžně svážen do kompostárny bioodpad
z městských ploch, ze hřbitova apod.
Celkové náklady na zakoupení kontejnerů jsou ve výši 76 560 Kč, z toho
25 000 Kč činí dotace Kraje Vysočina.
text: Milan Pilař

Třebíčská nemocnice
koupila telemetrický
systém a vyhřívané vozíky
Přístroj ke sledování EKG a vyhřívané vozíky
na jídlo, to jsou novinky, které zlepšují služby v Nemocnici Třebíč. Telemetrický systém
nemocnice pořídila za téměř 1,1 milionu
korun. Lidé se srdečním onemocněním už
díky němu nemusí být připojeni k monitoru,
ale mohou se volně pohybovat.
„Pacienti mají na těle připojenou malou
krabičku, v níž končí EKG svody z povrchu
těla. Zpracovaný signál tato jednotka bezdrátově vysílá do přijímače na oddělení
a naměřené hodnoty se potom zobrazují
na monitoru a ukládají pro následné vyhodnocení,“ vysvětlila princip telemetrie mluvčí
Nemocnice Třebíč Simona Kafoňková.
Systém pomáhá efektivněji léčit arytmie, odhalovat příčinu kolapsových stavů
a celkově zkracuje hospitalizaci. Například tím, že výrazně zkracuje dobu čekání nemocných na tato vyšetření, která se
doposud prováděla takzvaným holterem.
Interní oddělení třebíčské nemocnice má
telemetrických jednotek připravených
celkem deset. Od 1. února nemocnice používá také nové vyhřívané vozíky, které
přepravují jídlo z centrální kuchyně v Třebíči do léčebny dlouhodobě nemocných.
Vozíky stály třebíčskou nemocnici
345 tisíc korun.
text: Lucie Pátková

Ceny MOSTY za rok 2012
si ve Žďáru převezmou
nezištní mecenáši

Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, (vlevo) při návštěvě první certifikované prodejny regionálních produktů v Jihlavě.
„Rozšíření nabídky regionálních produktů i do certifikovaných kamenných obchodů znamená rozšíření jejich nabízeného sortimentu s tím, že regionální
producenti získají určité konkurenční výhody ve formě zlepšení propagace,“ říká M. Hyský.

Vzniká síť prodejen regionálních
výrobků. První stojí v Jihlavě
Řemeslné, zemědělské
a potravinářské produkty
se značkou Vysočina – regionální produkt, takový
sortiment plní pulty nově
budované sítě regionálních obchodů, kterých
by na Vysočině mělo být
hned několik.
„Inspirovali jsme se zkušenostmi partnerů z Dolního Rakouska. Cílem je
zviditelnit prodejce certifikovaných

regionálních produktů a pomoci jejich
odbytu,“ uvedla členka certifikační komise Marie Černá (Pro Vysočinu). První
takovou prodejnou je od ledna Dejsibio
na náměstí Svobody v Jihlavě. Podle Černé by navazující síť obchodů měla prospět turistice, obchodníkům i místním

výrobcům. Na certifikát s dvouletou
platností a možností pravidelně ho prodlužovat mají nárok podnikatelé, kteří
nabízejí minimálně tři výrobky s označením Vysočina – regionální produkt.
Certifikaci v Kraji Vysočina zajišťuje
agentura ZERA. Udílení statutu umožnil
projekt Síť regionálních prodejen – rakouská inspirace, který byl financován z Fondu
malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko a rovněž z vlastních zdrojů a prostředků Kraje Vysočina. „Kraj v současné době
hledá vhodný nástroj, kterým by prodejce
regionálních produktů podpořil,“ poznamenal Zdeněk Chlád (ČSSD), radní Kraje
Vysočina pro oblast zemědělství.
 text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina

Školní statek v Humpolci modernizuje výukové provozy
Nový objekt kravína pro více než dvě stovky
dojnic vyroste do letošního podzimu v areálu Školního statku v Humpolci. Stavba, jejímž investorem je Kraj Vysočina, přijde
na 38 miliónů korun. „Studenti oboru agropodnikání budou moci praktickou výuku
už v příštím školním roce vykonávat v moderně vybaveném prostředí velkokapacitního kravína. Základním předpokladem
pro rozjetí projektu bylo zajištění chovu

a použití technologií respektujících zlepšení kultury práce ošetřovatelů dojnic,“ uvedla při návštěvě statku Jana Fialová (ČSSD),
krajská radní pro oblast školství.
Dispozičně jde v Humpolci o halu s volným ustájením, dojení bude soustředěno
v nové dojírně, která bezprostředně naváže na stáj. „Při projektování jsme dali
přednost bezbariérové dojírně s 2x8 dojicími stáními, na kterou navazuje prostor

mléčnice na 10 tisíc litrů mléka a samozřejmě strojovna chlazení,“ uzavírá popis
technologií Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast majetku.
Podle informací ředitele Školního statku
Humpolec Jana Máchy modernizace školního zemědělského areálu nekončí. Připravuje se např. napojení stájí na městský
vodovod, který dosud nebyl díky vlastní
studni zapotřebí. 
text: Lenka Juřenová

U Dukovan zazní varovné sirény
Cvičení Zóna 2013, které se uskuteční
ve dnech 26. – 28. března, prověří, jak
fungují orgány krizového řízení a složky integrovaného záchranného systému. Členové krizových štábů, záchranáři, hasiči, policie, armáda a další budou
spolupracovat při řešení následků simulované havárie v Jaderné elektrárně
Dukovany.
„Cílem cvičení je procvičit především
činnost organizace havarijní odezvy Jaderné elektrárny Dukovany a funkčnost
komunikačních toků mezi orgány krizového řízení při vzniku a průběhu mimořádné události,“ informoval Jan Murárik, vedoucí oddělení krizového řízení
a bezpečnosti Krajského úřadu Kraje

Cena pro kraj za
nejkvalitněji zadané
veřejné zakázky
Kraj Vysočina se stal vítězem historicky
prvního ročníku soutěže TOP Zadavatel
2012 v kategorii Stavební práce. O udělení ceny rozhodlo 400 stavebních firem
ucházejících se o zakázky ve veřejných
výběrových řízeních. „Kraj Vysočina
postupuje maximálně transparentně
a snaží se vybrat vždy tu ekonomicky
nejvýhodnější nabídku,“ říká Robert
Pergl, předseda Komory administrátorů
veřejných zakázek, jednoho ze zakládajících členů Fóra Veřejné zakázky
kvalitně. Cenu pro Kraj Vysočina převzal
z rukou ministra průmyslu a obchodu
Martina Kuby náměstek hejtmana Kraje
Vysočina Libor Joukl (ČSSD).
„Kraj Vysočina důsledně dbá na
průhledné zadávání veřejných zakázek.
Centrální evidence umožňuje sledovat
celý proces zadávání a vyhodnocení, je
zřejmé, jak výběr dopadl a kdo zakázku získal. V případě posledních let, kdy
mluvíme o stovkách úspěšně realizovaných zakázek v řádech několika miliard
korun, to už ani jinak nejde,“ uvedl Libor Joukl.
text: Jitka Svatošová

Nové grantové
programy

Zóna 2013 otestuje připravenost krizových štábů, záchranářů, hasičů, policie či armády.

Účastníci cvičení budou letos reagovat na
simulovanou havárii Jaderné elektrárny
Dukovany.

Podesáté bude Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR udělovat
ceny MOSTY. Jubilejní slavnostní
ročník, kde budou oceněny mimořádné
aktivity nebo činy ve prospěch občanů
se zdravotním postižením, se uskuteční
ve druhé polovině března ve Žďáru nad
Sázavou. Žďárský kulturní dům, kde
budou vyhlášena jména vítězů ze
70 nominovaných, splňuje přísné požadavky ze strany organizátorů na maximální bezbariérovost objektu. Svou roli
zde hrála i podpora samosprávy města
a starostky Dagmar Zvěřinové (ČSSD).
Návrhy na ocenění mohli podat nejen jednotliví občané, zástupci neziskových organizací a dalších sdružení, ale
také firmy nebo třeba novináři. O tom,
kdo bude vyhlášen a získá cenu MOSTY v tradičních čtyřech kategoriích,
rozhodne jmenovaný hodnoticí výbor
a jména budou známa až při slavnostním vyhlášení 21. března.
Ceny MOSTY dlouhodobě podporují i známí umělci. Na letošním ročníku
vystoupí Ladislav Kerndl, skupina K.T.O.
či operní pěvec Jakub Pustina. Moderátorem akce bude Aleš Cibulka. Předávání celonárodní ceny MOSTY je pro Kraj
Vysočina coby partnera akce prestižní
záležitostí. „Kraj podporuje organizace,
které se zabývají zlepšením života zdravotně postižených. Víme, že potřebují
naši pomoc a nezříkáme se jí. Možnost
podpořit tuto akci bereme jako ocenění, které se kraji dostalo, a jsme rádi, že
na Vysočině existují organizace, které
jsou ochotny pomáhat,“ uzavřel Petr
Krčál (ČSSD), radní pro oblast sociálních
text: Monika Fiedlerová
záležitostí.

Vysočina. Zóna 2013 se zaměří na přijímání neodkladných ochranných opatření, jako jsou varování, ukrytí či evakuace, a zapojí se do něj Ústřední krizový štáb České republiky, krizové štáby
Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a vybrané krizové štáby měst a obcí
ve dvacetikilometrové oblasti havarijního plánování. Členové složek Integrovaného záchranného systému budou nacvičovat plnění úkolů při záchranných
pracích. Obyvatele do dvaceti kilometrů

od jaderné elektrárny nečekají žádná
omezení, jen v úterý 26. března dopoledne uslyší sirény k varování a na některých místech se setkají s policisty řídícími dopravu. Při příležitosti cvičení
si lidé mohou vyhledat své havarijní příručky a ujistit se, jestli by se podle nich
v případě potřeby uměli řídit. Po celé tři
dny pak mohou volat na informační linku s číslem 950 270 180. Poslední podobná akce se konala v roce 2008.
text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina

Více než 50 milionů korun je letos
připraveno v krajském Fondu Vysočiny.
„Krajské zastupitelstvo schválilo prvních
osm letošních grantových programů,
které mají úspěšným žadatelům pomoci
například s bezpečností na silnicích,
s modernizací sportovišť nebo obnovou veřejného osvětlení,“ informoval
Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
financí a grantové politiky. Vyhlášení
dalších grantových programů se očekává
v dubnu. Novinkou by měla být podpora
prodejen regionálních produktů. Čerpat
dotace bude možné nově také na úpravy
stop lyžařských běžeckých tras a jejich
značení. 
text: Jitka Svatošová
www.fondvysociny.cz
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Jaro se blíží

V mnoha obcích
proběhly o únorových víkendech
masopustní veselice
a taškařice. Průvody
masek s muzikanty
chodí od stavení
ke stavení a v jejich řadách můžeme
mnohdy vidět pestré a nápadité převleky, které s humorným nadhledem
reagují na politické či společenské
události. Hospodář i hospodyně vítají
návštěvníky sklenkou dobrého moku,
dostane se jim přání všeho dobrého,
k tomu postříkání voňavkou – aby
jim práce pěkně voněla, na práh
domu trochu mouky – aby měli
hojnost všeho, na tvář ještě rtěnkou
srdce nakreslí – aby je měli všichni
rádi… Co obec, to jiný zvyk.
Mám za to, že zachovávání těchto
tradičních lidových zvyklostí znamená pro naše obce mnoho. Nejen marketingovou snahu na přilákání cizích
návštěvníků, ale především posilování vlastní obecní komunity a dobrých
sousedských vztahů. V dnešní „odosobněné“ době je takovýchto činností opravdu zapotřebí.
Za masopustním veselím se skrývá
i naděje a očekávání blížícího se konce zimy, v křesťanské tradici začíná
čtyřicetidenní příprava na Velikonoce.
Každopádně – jaro už není daleko.
František Bradáč
krajský zastupitel za KDU–ČSL

Zemřel pelhřimovský
rodák, významný
plastický chirurg
Jeden z nejvýznamnějších českých
plastických chirurgů, Miroslav Fára,
(29. 7. 1923 – 4. 1. 2013) zemřel
na počátku ledna letošního roku.
Rodák z Pelhřimova ukončil studia
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v roce 1949 a do roku 1955 pracoval
na chirurgickém oddělení v Jindřichově
Hradci, následně nastoupil na kliniku
plastické chirurgie v Praze, kde se
později stal přednostou.
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V soutěži Internet – se mnou se bát nemusíš
mysleli žáci na bezpečné nákupy i hry
Téma internetové bezpečnosti, které Kraj Vysočina
aktivně řeší, se promítlo
do druhého ročníku soutěže Internet – se mnou
se bát nemusíš.
Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD) ocenil 8. února ty nejlepší projekty mezi 56 přihlášenými pracemi
od celkem 140 žáků základních a středních škol v kraji.
„Hlavním cílem soutěže bylo zatraktivnit téma bezpečnosti na internetu pro děti základních a středních škol,
a vtáhnout je do něj,“ uvádí vedoucí odboru informatiky krajského úřadu Petr
Pavlinec. „Kvalita projektů odpovídala

Muži v černém – oceněný tým Střední průmyslové školy a SOU Pelhřimov.

Aneta a Martin Dufkovi, vítězové kategorie
stolní hra, žáci ZŠ Nové Město na Moravě,
Vratislavovo náměstí.

věkové skupině žáků. Byly mezi nimi
i zajímavé, inovativní projekty velmi vysoké úrovně,“ doplňuje Pavlinec s tím, že
některé soutěžní práce, například prezentace, postery nebo filmy, bude kraj
používat při další prezentaci bezpečného internetu.
Žáci soutěžili v pěti soutěžních kategoriích, kterými byl hraný film, plakát, kreslený komiks – také fotoromán, psaný příběh nebo scénář, čtvrtou kategorií byly
webové stránky včetně blogů a prezentace

a v pátém a zároveň posledním okruhu
vymýšleli soutěžící plán a pravidla stolní
hry. Právě stolní hry se překvapivě staly
nejoblíbenějšími.
Mezi nejlepší patřily projekty Face girl,
Bezpečné nákupy na internetu, Ajťákův
svět, Internet formou her a pohádek. Nejvíce úspěchů si odnesli žáci ze Základní školy
Žďár nad Sázavou, Komenského 2, Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo
náměstí a Střední průmyslové školy Třebíč.

text: Lenka Juřenová foto: archiv Kraje Vysočina

Bezpečná nemocnice:
Pelhřimov a Jihlava získaly ocenění
Krajské nemocnice Jihlava
a Pelhřimov uspěly v celostátní
soutěži Bezpečná nemocnice.
Absolutním vítězem klání projektů přispívajících k bezpečnosti pacientů i zdravotnického
personálu se ale stala pražská
Nemocnice Na Homolce.
„Do letošního ročníku soutěže
bylo přihlášeno šestnáct projektů z celé České republiky.

Jejich autorům se opět podařilo upozornit na možná rizika při poskytování nemocniční péče a nabídnout jejich
ověřené, obecně využitelné
řešení,“ uvedl Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD), hejtman kraje
Vysočina.
V případě Nemocnice Pelhřimov ocenila odborná porota nabídnuté řešení sledování

teploty při skladování léků,
potravin, léčivých přípravků a dalších látek. Nemocnice Jihlava uspěla s projektem
Dashboard operačních sálů,
tedy systémem elektronických
rozpisů pracovníků pohybujících se na operačních sálech,
včetně statistik a časových rozpisů operací. Tento projekt vytvořili pracovníci ICT oddělení

jihlavské nemocnice přímo
na míru jejím potřebám.
Partnery soutěže Bezpečná
nemocnice vyhlašované pravidelně hejtmanem Kraje Vysočina jsou: PROJEKT HOPE
– Česká republika, o. p. s., Spojená akreditační komise, o. p. s.,
Johnson & Johnson, s. r. o.
a Česká asociace sester, o. s.
text: Lenka Jurenková

Výsledky celostátní soutěže Bezpečná nemocnice
v technicko-provozní oblasti
1. m
 ísto: Institut Klinické a experimentální medicíny, Praha –
Elektronická evidence vyhlášky č. 11/2005 Sb., – zvýšená bezpečnost pacienta, méně práce pro zdravotnický
personál
2. místo: Nemocnice Pelhřimov, p. o. – Sledování teplot při skladování léků, léčivých přípravků, chemických látek, potravin a v provozu technických zařízení
3. m
 ísto: Fakultní nemocnice Plzeň – Praktické zapojení do integrovaného záchranného systému – záruka kvalitní
a bezpečné péče o pacienty při mimořádných událostech“

Miroslav Fára na jednom ze srazů se
spolužáky.

Byl čestným členem České lékařské
společnosti plastické chirurgie a čtrnáct
let jejím předsedou, od roku 1980 stál
deset let v čele redakční rady anglicky
psaného mezinárodního časopisu Acta
Chirurgiae Plasticae a byl členem České
lékařské akademie.
Za svou činnost získal řadu prestižních ocenění, v roce 1992 v USA
Maligniac Reward a o šest let později
medaili J. E. Purkyně. Od konce šedesátých let publikoval ve Spojených
státech amerických své zkušenosti
plastického chirurga, které získával také během svých dlouhodobých
studijních pobytů ve Švédsku a USA.
Přednášel pro pracovníky významných
zahraničních pracovišť ve Spojených
státech, Kanadě, Japonsku, Austrálii,
Singapuru, Thajsku, Brazílii, Mexiku,
Peru a Indii.
„V profesorovi Miroslavu Fárovi
ztrácí česká plastická chirurgie významnou osobnost, mimořádného
učitele i mezinárodně uznávaného
odborníka,“ uvedl ve svém nekrologu Miroslav Tvrdek, přednosta
Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK
a FNKV.
text: Milan Pilař foto: Luboš Göbl

v ošetřovatelsko-medicínské oblasti
1. m
 ísto: N
 emocnice Na Homolce – Systém evidence a dokumentace
práce klinického farmaceuta v Nemocnici na Homolce – základní nástroj bezpečnosti farmakoterapie
2. místo: N
 emocnice Písek, a. s. – Nutriční audit jako nástroj validního screeningu
3. místo: Nemocnice Jihlava, p. o. – Dashboard operačních sálů
Absolutním vítězem soutěže se s nejvyšším počtem získaných
bodů od odborné poroty stala Nemocnice Na Homolce.
Firma Johnson & Johnson, s. r. o. věnovala finanční odměnu
ve výši 100 tisíc korun vítěznému projektu v každé kategorii.

Minianketa – pohled z jiného úhlu
Řada lidí, i špičkových odborníků, ví, že
ani dopravu a její obecně ohrožující charakter, daný ovšem většinou nedbalostí,
často ale i záměrným nedodržováním
pravidel, nelze žádným jednotlivým
aktem učinit bezpečnější. Přesto se
miliony vkládají do prevence, vzdělávání
účastníků, s trvalým varováním všech,
zejména ale těch nejohroženějších –
a vedle toho se rozvíjí i strana represivní:
legislativa, kontroly, postihy. Mnoho lidí
si totéž myslí o jiném fenoménu – kyberprostoru: nelze ho žádným individuálním
aktem, dokonce ani aktivitami ne právě
bezmocných krajů či zemí, učinit apriori
bezpečnějším. Přesto se asi dá před jeho
nástrahami varovat a snažit se – když už
se do něj pouští každý dětmi počínaje –
aby se v něm pohybovalo více poučených a na obranu připravených jedinců.
I proto se organizují podobné soutěže,
o jaké píšeme na jiném místě této
stránky. Je ovšem pravda, že se na celý
fenomén dá hledět i jinak – a kdo ví, třeba jsou následující názory pravdě blíže.
Na dvě otázky odpověděli dva noví
zastupitelé, zvolení nedávno do Zastupitelstva Kraje Vysočina:
V čem vidíte největší nebezpečí
současného kyberprostoru? Domníváte se, že kraj může určit cestu pro
zvýšení internetové bezpečnosti –
pokud ano, kudy vede?
Ota Benc
zastupitel za ODS
Nebezpečný je kyberprostor sám o sobě.
Jakmile se stanete
jeho účastníkem, jste
ohrožen stejně jako
v jakémkoli jiném
prostoru v životě. Podle mého názoru
nemůže kraj udělat pro bezpečnost
internetu vůbec nic.
Ladislav Jirků
zastupitel za TOP09 a SPV
Jako uživatel vidím
v obecné rovině
nebezpečí v tom, že
„život“ ve virtuálním
světě kyberprostoru
nahrazuje reálný život.
Důsledky takového využití kyberprostoredakce
ru mohou být tragické.

Od ledna funguje
nový datový sklad
Kraje Vysočina
Datový sklad, který slouží jak úředníkům, tak veřejnosti, dostal od ledna
nový designový kabát, rozšířil se o řadu
informačních zdrojů, došlo k většímu
zautomatizování systému. I nadále bude
veřejnosti sloužit k vyhledávání informací v souvislosti s rozpočtem kraje,
evropskými projekty nebo příspěvkovými organizacemi na Vysočině. Zájemci
snadno zjistí, kolik prostředků investuje
kraj do školství nebo kolik dotací vložil
do sociálních služeb. Druhou obsáhlou
částí datového skladu jsou interní informace určené pro krajské pracovníky,
kteří v něm najdou potřebné informace podle jednotlivých odborů. „Využili jsme vhodné počítačové programy,
které naši pracovníci užívají, a přenesli
jsme z nich všechna data do našeho
analytického nástroje. Informace se
pravidelně přes noc aktualizují, jsou
k dispozici pro každodenní práci a ušetří
mnoho času,“ přiblížila funkci datového skladu Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení krajského
úřadu.
Modernizace datového skladu se
uskutečnila díky osmnáctiměsíčnímu
projektu v rámci Integrovaného operačního programu a 85 % z celkových
21 milionů korun zaplatil Evropský fond
pro regionální rozvoj.
text: Monika Fiedlerová
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Počtvrté vyberou na
Vysočině Skutek roku
Kraj Vysočina čtvrtým rokem hledá
dobrovolné skutky jednotlivců a projekty
právnických osob, které nezištně pomohly při rozvoji regionu. Byly nominovány
skutky fyzických osob v oblastech sociálně-zdravotní, kultura a umění, životní
prostředí, volný čas dětí a mládeže,
poradenství, vzdělávání a osvěta. Projekty právnických osob se týkají sociální
oblasti, ekonomické oblasti, oblasti
sídel, staveb a bydlení, oblasti životního
prostředí a vzdělávání.

Pro nominované skutky fyzických
osob mohou obyvatelé Vysočiny hlasovat od 1. března do 15. dubna elektronicky na www.kr-vysocina.cz/skutekroku nebo pomocí hlasovacího lístku, který bude k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina či na vyžádání na Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Hlasovat mohou občané Kraje Vysočina pouze jednou v každé kategorii. Projekty
právnických osob bude hodnotit odborná pracovní skupina.
Oceněni budou nejvýše tři nominovaní
v každé kategorii, kterým ceny slavnostně předají členové Rady Kraje Vysočina
v pondělí 10. června na zámku ve Velkém Meziříčí. Nejlepší projekty právnických osob, vítěz krajského kola soutěže
Vesnice roku a projekty vybrané odbornou pracovní skupinou v rámci soutěže
Kraje Vysočina Zlatá jeřabina se zúčastní
v roce 2014 soutěže o přeshraniční Cenu
za udržitelný rozvoj spolu s projekty
z Dolního Rakouska.
Akce se koná v rámci projektu Angažovanci (Zvýšení kvality místní Agendy
21 prostřednictvím zapojení aktivních
občanů do rozvoje regionu), který je
zaměřený na přeshraniční, česko-rakouskou výměnu zkušeností a vzdělávací
aktivity v oblasti místní Agendy 21 a udrtext: Petr Holý
žitelného rozvoje.

Soutěžní anketa
Zlatá jeřabina 2012
letos už podeváté
Kraj Vysočina vyhlásil devátý ročník
ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje
Vysočina za kulturní počin roku.
„Jejím cílem je nejen propagace
kulturního dění v regionu a upozornění na širokou žánrovou škálu aktivit
probíhajících každoročně na Vysočině,
ale také snaha upozornit na úsilí,
které každoročně věnují obyvatelé
regionu péči o bohaté dědictví kraje,“
uvádí Marie Kružíková (ČSSD), radní
pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.

V pondělí 11. března začíná hlasování veřejnosti ve dvou kategoriích:
Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Svůj hlas mohou zájemci dát
elektronicky nebo písemně jedné ze
třiceti nominovaných kulturních akcí
a jednomu ze třiceti nominovaných
počinů z oblasti péče o památky až
do 19. dubna.
„Elektronické hlasování probíhá
prostřednictvím hlasovacího formuláře
na webových stránkách Kraje Vysočina. Pro ty, kteří dají přednost tištěnému formuláři, bude v březnovém čísle
novin Kraje Vysočina otištěn originální
hlasovací lístek s uvedením přesné doručovací adresy,“ doplňuje informace
Lenka Novotná z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.
Vítězné počiny v obou kategoriích
získají Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 a finanční ocenění: za první místa 30 000 Kč, za druhá
místa 20 000 Kč a za třetí 10 000 Kč.
Aktuální informace o anketě Zlatá
jeřabina 2012 naleznete na www.kr-vysocina.cz v sekci kultura a památky.
text: Milan Pilař

Více na www.kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz

Jihlavský festival dokumentárních
filmů se prezentoval v Bruselu
Mezinárodní festival
dokumentárních filmů se
na přelomu ledna a února přesunul do vyhlášeného bruselského artového kina Nova.

Zleva režisér vítězného snímku roku 2012 Lukáš Kokeš a ředitel festivalu Marek Hovorka.

Návštěvníci mohli zhlédnout celkem osm
filmů ze čtyř soutěžních kategorií loňského jihlavského ročníku. „Každou z projekcí navštívila přibližně šedesátka filmových fanoušků, která měla možnost
diskutovat i se samotnými režiséry,“ přiblížila průběh prezentace Marie Kružíková (ČSSD), radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Jedno filmové promítání se uskutečnilo i na půdě Evropského parlamentu pod záštitou europoslankyně Zuzany

Brzobohaté a za účasti hejtmana Vysočiny
Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD), zástupců kraje a Jihlavy, ale také organizátorů
mezinárodního filmového festivalu. „Mezinárodní festival dokumentárních filmů
za šestnáct let své existence přesáhl hranice kraje i České republiky a stal se kulturní
událostí celoevropského významu. Věřím,
že prezentace festivalu ve vyhlášeném
bruselském kině Nova přiláká na podzim
na Vysočinu další fanoušky dokumentárních filmů,“ řekl při projekci v Evropském
parlamentu hejtman Jiří Běhounek.
Součástí pracovního programu krajských radních bylo i několik neformálních
setkání s europoslancem Pavlem Pocem,
členem Evropského hospodářského a sociálního výboru Ivanem Volešem, ale také
s velvyslancem ČR při EU Martinem Povejšilem. Diskutovalo se o aktuálních otázkách příštího programovacího období.
text: Monika Fiedlerová foto: archiv Kraje Vysočina

Dílo Josefa Floriana proslavilo Starou Říši i Vysočinu
„Veškerou svou bytostí horoucně dětsky miloval svůj rodný kraj a byl hluboce vkořeněn v půdu Vysočiny,“ napsal
o Josefu Florianovi spisovatel Zdeněk
Řezníček.
V kolébce i v rakvi spočinul Josef Florian ve Staré Říši. Narodil se tam před
sto čtyřiceti lety, 9. února 1873. Absolvoval Karlovu universitu a nastoupil
jako středoškolský profesor na reálku
do Náchoda. Pod vlivem francouzského myslitele Léona Bloye opustil pedagogickou dráhu, vrátil se do Staré Říše
a začal s pomocí rodiny a přátel vydávat
edice krásných tisků – Studium, Nova et
Vetera, Kursy, Archy, Dobré dílo. Knihy v této edici mají krásnou grafickou
úpravu s ilustracemi Josefa Váchala, Josefa Čapka, Bohuslava Reynka a jiných
význačných umělců. Na realizaci mnohých bibliofilií se podílelo i dvanáct dětí
Josefa Floriana.
„Ty dědeček neposílal do školy, což
ovšem ony dost těžko snášely. Učil je

většinou domácí učitel. Některým dětem to nevadilo, ale moje maminka Maria tím vyloženě trpěla. Přesto se několik z nich vlastní pílí naučilo i několik
jazyků,“ vzpomíná výtvarnice Juliana
Jirousová.
Florianovo vydávání knih bylo spojeno
s mnoha obtížemi. Jakub Deml v jednom
dopisu píše: „Jsou dny, kdy u Florianů
obědvají jen děti.“ U titulů, které byly pravými knižními skvosty, byla část nákladu
tištěna na různých ručních papírech a obrázky ručně kolorovány.
Florian nebyl pouze vydavatelem, ale
také překladatelem a kritikem, i přítelem celé řady významných osobností,
z nichž nad jiné vynikl francouzský malíř Georges Rouault, s jehož souhlasem
vydal v roce 1915 krásné album jeho reprodukcí. Malíř byl edičním počinem tak
nadšen, že věnoval Josefu Florianovi několik originálů.
V Josefu Florianovi odešla 29. prosince 1941 velká osobnost Vysočiny. Dnes

Pelhřimov má svůj Pražský hrad
Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově zdobí
nový exponát. Je jím model Pražského hradu
vyrobený ze špejlí. „Hrad o rozměrech 310 x
140 x 57 cm vyrobil Ladislav Novák z Myšence
u Protivína. V průběhu dvou let strávil Ladislav
Novák na jeho stavbě celkem 1550 hodin. Jako
stavební materiál použil 115 balení lepidla Kanagom a 10 800 špejlí. Pelhřimovský Pražský
hrad stojí na pořádném kopci,“ uvedl Luboš
Rafaj z pelhřimovského muzea. Zájemci, kteří
chtějí nový exponát vidět, totiž musí vystoupat
do pátého patra známého pelhřimovského
muzea a cestou zdolat 101 schodů. Ke hradu je dovedou turistické značky rozmístěné
ve městě i v jeho okolí.
text: Milan Pilař
foto: archiv Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově

Více na: www.dobryden.cz
a www.muzeumrekorduakuriozit.cz

Státní rozpočet omezil sociální
služby. Pocítí to také Vysočina
V lednovém vydání krajských novin jsme informovali o tom, že pro oblast sociálních služeb nejen na Vysočině chybí ve schváleném
státním rozpočtu prostředky. Nyní je jasno,
které organizace a v jaké výši dostaly finanční prostředky od státu, a které naopak ne.
„Existují kategorie, které národní rozpočet
podpořil. Nyní analyzujeme, kolik prostředků nám bude v jednotlivých kategoriích chybět,“ uvedl Petr Krčál (ČSSD), radní pro oblast sociálních záležitostí.
Na začátku února jednali krajští pracovníci
se všemi zástupci oblastních charit na Vysočině a dohodli se, že v rámci březnového zastupitelstva budou řešit dofinancování potřebných
prostředků z krajského rozpočtu. Zároveň zástupci kraje jednají s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR o navýšení rozpočtu: Vysočině chybí padesát milionů. Pokud se rozpočet
navýší, bude to nejdříve v polovině letošního
roku, což je pro většinu fungujících organizací

pozdě. „Naší snahou je zachovat fungující
služby. Zda se nám to podaří, to bude záviset
na postupu ministerstva a také na vstřícnosti
jednotlivých měst, s jejichž zástupci budeme
tuto otázku probírat,“ doplnil Petr Krčál.
Situaci nenahrává ani fakt, že v březnu letošního roku končí první část individuálního
projektu, který byl financován z evropských
fondů a především podporoval služby sociální prevence. Projekt sice bude dále pokračovat až do konce roku 2014, s podporou už ale
nemohou počítat některé služby, jako například nízkoprahová centra pro děti a mládež
nebo intervenční služba pro lidi z prostředí
domácího násilí. Ve druhém případě bude
náklady financovat státní rozpočet, otázka financování nízkoprahových center není
prozatím uzavřená. Azylové služby pro lidi
bez domova zůstaly v projektu zachovány
a budou i nadále financovány z evropských
fondů. 
text: Monika Fiedlerová

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Portrét Josefa Floriana od jeho syna Michaela.

ale ti, kteří se vydávají po jeho stopách,
mohou ve Staré Říši navštívit jen jeho
hrob, všechno ostatní, co tak miloval

Jedno z přání Josefa Floriana a jeho dětí.

a s velkými obtížemi budoval, včetně proslulé knihovny, je navždy ztraceno.
text a foto: Pavel Kryštof Novák

Únor 2013
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Dva největší ciferníky
ve střední Evropě
Kdy můžeme zmiňované věže navštívit
a vychutnat si pohled z výšky na město?
Věž kostela sv. Martina v Třebíči
 červen – srpen:
denně 10.00-12.00, 13.00-18.00
 květen, září:
denně 10.00-12.00, 13.00-18.00
 říjen – duben: pouze na objednání –
objednávky tři dny předem
na tel.: 568 610 021.
 Mimosezonní prohlídky městské věže
jsou možné v rámci otevírací doby ITC
Malovaný dům.
Věž sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí
 červen – srpen:
pondělí až sobota 9.00-17.00
a neděle 13.00-17.00.
Zajímavá shoda okolností sblížila dva největší ciferníky věžních hodin necelých třicet kilometrů od sebe na východě kraje –
v Třebíči a ve Velkém Meziříčí.

Zatímco kostel sv. Martina v Třebíči
se může pochlubit ciferníkem o průměru 550 cm a rafijemi dlouhými od středu 234 cm a 174 cm, věž kostela sv.

Mikuláše ve Velkém Meziříčí zase nese
největší prosvětlený ciferník o průměru 420 cm.

recept

Masopustní žemlovka
Po masopustním veselí drželi naši předci
40 dní půstu až do Velikonoc. Letos by počátek půstu, ve kterém se máme vyhnout
především masu, měl připadat na druhou polovinu února. Proto si dnes
připravíme bezmasou žemlovku.
Budeme potřebovat 15 rohlíků,
5 vajec, 800 ml teplého mléka, 2 vanilkové cukry, 10 dkg
moučkového cukru, 10 dkg
rozpuštěného másla, dle chuti
rozinky a máslo a strouhanku
na vymazání a vysypání formy.
Na nádivku si připravíme 1,2 kg
jablek, 2 lžičky skořice a 20 až 25 dkg
moučkového cukru dle kyselosti jablek.
Nejprve rohlíky nakrájíme na plátky a zalijeme teplým mlékem. Přidáme
vanilkový a moučkový cukr, vejce, rozpuštěné máslo a promícháme. Na nádivku si oloupeme a nahrubo nastrouháme jablka, posypeme je mletou skořicí,
moučkovým cukrem a zamícháme. Můžeme přidat rozinky. Keramický pekáč
vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Na dno urovnáme polovinu při-

pravených rohlíků, na ně rozprostřeme
jablkovou nádivku a zakryjeme druhou
polovinou rohlíků. Povrch uhladíme
a polijeme rozpuštěným máslem. Pečeme v předehřáté troubě 30 až 40 minut
při 150 °C.
Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni
a máte svůj oblíbený recept, o který byste
se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nejlepší recepty otiskneme a autora oceníme.
text a foto: Monika Fiedlerová

text a foto: Petr Novák

Třebíčské centrum pomáhá rodičům
zvládat a užívat si rodičovství

Služby pro rodinu jsou hlavním pilířem
programové nabídky Třebíčského centra,
které doplňují aktivity sociálního charakteru a volnočasové akce pro děti, mladé
i dospělé. „Naše nabídka je široká a je připravována tak, aby si mohl vybrat skutečně každý člen rodiny v každém věku. Připravujeme téměř šedesát kroužků a kurzů
v každém pololetí, z toho přibližně 23 různých druhů,“ prozrazuje o aktivitách centra jeho předsedkyně Anna Machátová.
Důraz kladou v Třebíči na poradenství
a vzdělávací besedy, které mají podpořit
vzdělání rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené, ale také pomoci s přípravou na návrat do zaměstnání. Jde o kurzy rodičovských kompetencí, výpočetní
techniky, cizích jazyků, psychologie nebo
finanční gramotnosti. V Třebíčském centru realizují i projekt Rodina, financovaný z evropských fondů, který umožňuje
bezplatné vzdělávání v oblasti péče o děti
s možností podnikání. V únoru 2011 centrum zahájilo provoz nové pobočky Centra
pro dítě a rodinu v Třebíči-Borovině, které
se specializuje na dopolední kroužky pro
děti. Dnes je Třebíčské centrum vedoucí

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Průvod masek s basou před budějovickou Besedou.

Už je toho masopustu namále
Ukázková hodina Hrátky s robátky.

organizací v oblasti prorodinných služeb
v Třebíči a okolí, týdně ho navštíví až 900
lidí. Svůj podíl na tom má i vysoká profesionalita, která je výsledkem téměř patnáctiletého působení na Třebíčsku. Centrum
v Třebíči se aktivně zapojuje do občanského dění, rozvoje komunity, řady místních,

celorepublikových i zahraničních projektů. „Účastníme se mezinárodních
workshopů i konferencí a vyměňujeme
si zkušenosti navzájem. Naposledy šlo
o koučovací návštěvu v Polsku,“ doplnila
Anna Machátová.
text: Monika Fiedlerová foto: archiv Třebíčského centra

Vavřinec Leandr Rvačovský se o fašanku
ve své mravokárné satiře Masopust, k níž
byl inspirován svým pobytem v Moravských
Budějovicích v letech 1570–1573, vyjádřil:
„Lidé nadělají si sukní kožených, chlupatých, vlčích, medvědích, vepřových, telecích,
svinských, kozích, psích a tak se přetvoří:
muži v roucha ženská a zase ženy v roucha
mužská se zaobláčejí, barvami ďáblům
podobni se činí. Zčerní se a zmaží sazemi,
kolomazí, smolou.” Tak, jak to má být!
Na závěr masopustu, jen několik dnů před

dnem přísného půstu Popeleční středou,
která letos připadla na 13. února, se vyřádily masky na celé Vysočině. Dokázaly tak, že
tradice starobylého zvyku u nás stále žije.
Průvod masek se dá na pochod vždy
i v Moravských Budějovicích v úterý před
Popeleční středou. V místní Besedě pak
následuje obřad pochování basy. Čtyřicet
dní teď bude až do Velikonoc odpočívat,
neboť nastává doba postní, čas bez zábav,
svateb a plesů.
text a foto: Pavel Kryštof Novák

Křížovka o ceny
Josef Florian navštěvoval reálné gymnázium v Telči, v Praze studoval na technice a později na filozofické fakultě UK, kde ho učil mimo jiné i ... viz I. tajenka... Kariéru profesora přírodních věd na reálce v Náchodě rázně a definitivně
ukončil poté, co nafackoval svému nadřízenému, řediteli školy. Jeho dvanáct dětí oplývalo různými talenty.Syn Metoděj byl vynikající malíř a varhaník. Vynikl grafik Michael i dcera Marie, také grafička. Děti ovšem vychovával svérázně –
již za Rakouska-Uherska se zodpovídal z trestného činu ... viz II. tajenka.
Autor:
Martin
Němeček

Pravděpodobně

Německé
oslovení pro Pořídit kopii
pana

Chemická
značka
nobelia

Snaha

Polepená
okolo

Tráva stojatých vod

Osobní
zájmeno

Zrození
(člověka)
Zn. severovýchodu

Chvat

Krát (matemat.)

Obrněný
transportér
(zkr.)

Česká
taneční
skupina

Název
hlásky Š

Seknouti

Socha

Černí ptáci

Americký filmový herec
(Alan)

Chyba

Bezbarvý
nátěr

Výrobce
česk. kol
Rekreační
stavení

Foukat
3. díl
II.tajenky
Zn. českých
letadel

1. díl
II.tajenky
Lyžařský
výtah
Člen žebravého řádu

Latinsky
umění

Plod palmy
Zvratná
částice
Rozsáhlá
epická báseň
Vyznání,
smysl

Písková
barva

Předložka

Posléze

Přechod
Menší korákoně z klusu
lový útes
do cvalu

Poděkování

Cenina
(slovens.)
Listnatý
strom
Literární
úvaha
Součást éter.
olejů

Touto
metodou
Polední jídlo

Mužské
jméno
Tajný spolek
Slavná
Nobileho
vzducholoď
Asijs. stát
Horský
skřítek
Shakespearův hrdina

Balkánský
pokrm
Pohovka

Bujní
(např. koně)
Město
v Čadu

Starořímský
peníz
Citoslovce
troubení
Živočich
Iniciály
malíře
Picassa

Opatřená
ambaláží

2. díl
II.tajenky

I. tajenka

Chemická
vývojka pro
kontrastní
fotografie

Odstraňovati
švy

Kód amerického dolaru
Spojka

Palivová
směs
Značka
pro kus

Atatürkovo
jméno
Část úst
Kožešinové
zvíře
Značka
křemíku

Dovednost
(zast.)
Akademie
věd

Orel (německy, básnic.)

Násep

POMOC: AAR,
ETOL, PAVLÍN.

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje
Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: řízení, nebyla oddělena funkce soudce a žalobce. Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou: Jana Adamcová z Jihlavy, Jan Betlach z Havlíčkova Brodu a Milan Rickl z Nového Boru.
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Vevera – Koutník
Jihlava, Jana Masaryka 32
(u Slávie)
Telefon:

567 307 313, 605 707 528
Stálá služba
pro převozy zemřelých:

5 x 5cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

cena
15,50 Kč
17,30 Kč
19,50 Kč
20,30 Kč
28,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

603 452 119

05/02-VI/13

07/02-VI/13

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

04/02-VI/13

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

Otevírací doba: Po–Čt 7.00–15.30 Pá 7.00–14.00

www.pv-pohrebnisluzba.cz

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6cm
100cm
29,00 Kč
125 cm
37,00 Kč
150 cm
44,50 Kč
160 cm
47,50 Kč
175 cm
52,00 Kč
200 cm
59,00 Kč

Dyslektik neznamená hlupák PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

…co by měli rodiče vědět?

či majitel jiné podobné poruchy?
Pro učitele prostě hlupák,
chápe.
Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se
doma učí dlouhé hodiny, ovšem
výsledky ve škole tomu rozhodně
neodpovídají. Jakoby vůbec nechápalo, co čte, natož, aby dokázalo
text někomu přetlumočit. Nakonec

Jak se učit s dětmi,
aby tomu rozuměly

vám nezbude nic jiného, než denně

začíná mít vztah ke knížkám. Sám si

škole, není to na škodu. Jsou-li vaše
ambice přece jen trochu jiné, zřejmě
vás několikahodinová denní ztráta
zrovna nadšením nenaplňuje…

obrovský úspěch.“
Maminka M.L.
„Já jsem dnes dostala jedničku ze čtení.
Ještě jsem nikdy nedostala jedničku ze
čtení.“ Dianka

Zázrak? Asi jo…
„ Už po pár hodinách se změnil Mirkův

Šance pro každého
Desítky popsaných stránek vyjádře-

více na www.basic.cz

mají šanci se zařadit mezi úspěšné

Pokud by všichni dospělí porozuměli princi-

velmi potěšilo. Všimla jsem si , že Mirek

Jihlava:
čtvrtek 28. 2. 2013 od 16:30 hod.
úterý 5. 3. 2013 od 17:30 hod.

Pelhřimov:
čtvrtek 7. 3. 2013 od 16:30 hod.

-

se učit.

08/02-VI/13

Rodiče, možná to taky důvěrně
znáte. Navzdory krásným větám,
které čtete ve studijním plánu
svého dítěte, realita je taková,
že jeho handicap ve škole nikoho

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Dobrý den, chci vám napsat, že když jsem
viděla inzerát Schindeleho minerály, tak jsem
ho přešla s povzdechem, že z lidí jenom tahají peníze. Po nějaké době jsem ale dostala
osobní doporučení, tak jsem si minerály objednala. Jsem v invalidním důchodu a již jsem
nebyla soběstačná. Moje diagnóza - artróza
kloubů /čekám na výměnu kolena/, nárůstky
na páteři, vysoký krevní tlak, cukrovka. Rehabilitace jsem ani nezvládala. A mé poznání?
Po dvou měsících užívání jsem se zlepšila natolik, že jsem mohla absolvovat rehabilitace
a sama se i obléknout! Další příznivý účinek
- přestaly mi vypadávat vlasy. Opravdu doporučuji všem a objednávám další i pro rodinu
pod stromeček.
Zuzana Holíková, Zbyslavice

Dobrý den, nejsem velký příznivec doporučování v letácích, kde jsou léky, které zabírají
na 100 %. Protože jsem ale sportovec, je mi
53 let, a pohyb je pro mne důležitý a současně jsem i milovník jídla, měl jsem za poslední
2 roky problémy s dnou, občas klouby ramenní zabolí atd. Letos v dubnu mi náhodou dala
maminka přečíst výstřižek z novin na téma
Schindeleho minerály. Začal jsem číst příběhy
lidí a článek mne zaujal. Objednal jsem první
plechovku a poctivě bral jednu doporučovanou nádobku vždy ráno na lačno. A teď to
podstatné proč vám píši. Já po půl roce užívání se skutečně cítím jako před mnoha lety, kdy
člověk ráno vstane a nic ho nebolí. Jsem překvapen, že takto jednoduchým
způsobem jsem se dostal
znovu na své parametry
a mohu vše jíst a sportovat dále a nemám skutečně problémy. Jsem takový,
že vaše minerály doporučuji
známým na počkání, protože to mám na sobě vyzkoušené. Objednávám tímto
další plechovku.
Miroslav Svoboda,
Neznašov

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte 1 balení minerálů zdarma
(více na www.kamennezdravi.cz)

Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo,
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at.

Placebo?

Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé
najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku –
v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka?
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat.
Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs
životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
To vše za cenu jedné housky, lízátka nebo chcete-li jedné cigarety denně. Zbývá tedy
snad jenom připustit si, že by to mohla být pravda.
Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca ½ roku.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus,
4–5ks = 535 Kč/1 ks, 6–9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.
• Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
• Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4–5 ks = 646 Kč/1 ks, 6–9 ks =
616 Kč/1 ks, od 10 ks = 596 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami.
Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 Kč (+ kniha zdarma).

* Denní náklady 3,80 Kč, mohou být ale i 2,80 Kč podle ceny za plechovku, tedy za cenu 1 housky, lízatka nebo chcete-li 1 cigarety

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712

www.kamennezdravi.cz

03/02-VI/13

Schindeleho minerály užívám asi osm měsíců. V minulosti mě velmi bolela pravá kyčel
tak, že jsem v noci vůbec nemohl spát. Také
mě léta zužovala bolest nártu po úraze. Cítil jsem se celkově velmi vyčerpaný a bez
energie. Objednal jsem si na zkoušku dvě
plechovky Schindeleho minerálů. Již po několika týdnech se můj zdravotní stav výrazně
zlepšil. Bolesti ustoupily, lépe spím, vrátila se
mi pracovní vitalita. Budu najednou objednávat větší množství.
Pavel Lang, Božejov

Nebo snad podvod?
Jsem v důchodovém věku. Schindeleho minerály užívám necelý rok. Během užívání se
mně celkově zlepšila vitalita, cítím se svěží,
bez větší únavy. Trpěla jsem zimomřivostí,
protože mám sníženou funkci štítné žlázy.
Vše se mi zlepšilo, včetně krevního obrazu.
Doporučila jsem je také své dceři. Objednávám 3 plechovky a děkuji.
Anežka Drápalová, Přerov

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Hezký den!
Díky minerálům se mi upravil krevní tlak,
měl jsem křeče do nohou, které po užívání přestaly, i zvýšený cukr se normalizoval.
Mohu minerály všem doporučit, jsou úžasné. Objednávám další balení! Zdraví vás,
Miroslav Jákl, Miletín

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?
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Únor 2013

do řízení škol, které vedli společně Mgr. Václav
Šneberger a Mgr. Saša Dobrovolná. Setkání
se zúčastnilo přes 40 vedoucích pracovníků ZŠ
a SŠ Kraje Vysočina. „Na základě vyhodnocení
od účastníků měl největší úspěch příspěvek od Milana Pola, který výstižně popsal tuto, poněkud
„přeprojektovanou dobu“, ve které se školy zoufale
snaží získat prostředky z různých zdrojů nad rámec
základního chodu, nicméně to vždy představuje
pro školu značná rizika a nemalou zátěž na klíčové
lidi v managementu škol. Jinými slovy projekty ano,
ale s rozumem a obezřetně ve vztahu k náročnosti
jejich řízení“, sdělil Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education a vedoucí celého projektu.

Soukromá VOŠ sociální, o.p.s. Jihlava
Matky Boží 15, 586 01 Jihlava, denní i dálkové studium (3 roky)
tel.: 567 312 629 www.svoss.cz, e-mail: info@svoss.cz

Obor: sociální práce, titul DiS.

Přijímací zkoušky nejsou zařazeny.
Poskytovaný nadstandard proti státním VOŠ a VŠ za školné 13 000 Kč ročně:
• Dvojnásobek hodin cizího jazyka a počítačů,
výcvik v konstrukci a realizaci projektů
a rozšiřující výuka personalistiky.
(40–50 % výuky je v malých skupinách).
Absolvent oboru je výukou praxe připraven pro práci bez zaškolení.
Možnost pokračování na VŠ zkráceným studiem.
Přihlášky (www.svoss.cz) do 15. 5.

Výstupy a materiály z projektu
najdete na www.vys-edu.cz.

10/02-VII/13

09/02-VII/13

Ve dnech 19.12. - 20.12 2013 se v zámeckém
hotelu Třešť uskutečnila závěrečná aktivita projektu
Ředitel s názvem „Úspěšný manažer“. Akce se
uskutečnila pod záštitou paní Ing. Jany Fialové,
radní pro oblast školství Kraje Vysočina. Mezi
hlavní témata setkání patřily např. „Řízení lidských
zdrojů ve školách“ a „Fundraising a granty jako
finanční nástroj profesního rozvoje pedagogických pracovníků“, které prezentovaly společně
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. a doc. PhDr. Bohumíra
Lazarová, Ph.D. z Ústavu pedagogických věd MU
Brno, „Strategické řízení školy s využitím modelu
CAF“, které přednášela - RNDr. Hana Žufanová,
dále se jednalo o „Týmovou práci a komunikaci
v týmu, Efektivní formy DVPP - mentoring, koučování, Klíčové kompetence vedoucího pracovníka
školy (soft skills) či Integraci moderních technologií

Den otevřených dveří s programem je 14. 3. 2013 12–18 hod.

Veřejná vysoká škola nabízí
tříleté bakalářské studijní obory
v prezenční i kombinované
formě studia:
aplikovaná informatika
cestovní ruch
finance a řízení
počítačové systémy
porodní asistentka
všeobecná sestra
zdravotně sociální pracovník
Absolvent získává titul
bakalář (Bc.)

11/02-VII/13

12/02-VII/13

www.vspj.cz
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Biatlonový šampionát obrazem
V Dalečíně chystají pro návštěvníky
nejrůznější akce.

Po celém kraji jsou rozesety desítky
menších sjezdovek nebo moderních
skiareálů, které lákají lyžaře na nejrůznější služby.
Sjezdovka Šacberk se nachází nedaleko krajského města a letos zde vybudovali novou budovu s občerstvením
a výhledem na kopec. Návštěvníkům je
k dispozici také lyžařská škola. Vekou
investici za sebou mají v Lukách nad
Jihlavou, kde na podzim vyrostla druhá
čtyřsedačková lanovka v kraji. Ta první
vyveze lyžaře na Harusův kopec u Nového Města na Moravě, jehož okolí je
známým rájem běžkařů.

foto: archiv Kraje Vysočina

Vysočina je
lyžařským
rájem
Fanoušci vytvořili v novoměstské Vysočina Areně skvělou atmosféru, kterou oceňovali všichni
biatlonisté a na dálku posílali poděkování.

Bronzová čtveřice – Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec a Gabriela
Soukalová – udělala hned první den závodů svým výkonem tu nejlepší pozvánku pro české
příznivce biatlonu.

V rekreačním středisku Zubří můžete
vyrazit také na běžky.

Rekreační středisko Zubří kromě
sjezdovky prochází i běžecká stopa a v místní restauraci s barem jsou
tedy vítáni i běžkaři. V Dalečíně mají
tři vleky, ten nejmenší je pro děti zcela
zdarma. V nabídce je i lyžařská škola,
půjčovna vybavení a nechybí ani občerstvení či ubytování v apartmánech
přímo na svahu. Čeřínek si díky dvěma
vlekům a dobře fungující lyžařské škole
oblíbily zejména rodiny s dětmi. Na děti
se zaměřují i v Jimramově, kde mají
dětské zimní hřiště, lanový vlek, hlídací službu a samozřejmostí je i lyžařská
škola pro nejmenší.
text a foto: Ondřej Rázl

Více na http://skivysocina.cz
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Gabriela Soukalová předává štafetu Jaroslavu Soukupovi, který na poslední chvíli nahradil
nemocného Michala Šlesingra. V tu chvíli ještě nevěděli, že jejich běh bude medailový.

Gabriela Soukalová při střelbě ve stoje na druhém úseku, do kterého ji vyslala Veronika
Vítková, ta se po Ondřeji Moravcovi stala druhou nejlepší českou reprezentantkou světového
šampionátu.

Vysočina a Nové Město
na Moravě hostily
Mistrovství světa v biatlonu
Nejvýznamnější sportovní akci v historii Kraje
Vysočina předcházely
dlouhé přípravy, během
nichž se výrazně proměnil
lyžařský areál v Novém
Městě na Moravě. O stavební investici ve výši
154 milionů korun se
podělilo Ministerstvo
školství ČR, Kraj Vysočina
a Nové Město na Moravě.

také na sedm tisícovek žáků škol z Vysočiny, ukázal, že o biatlonový šampionát bude
velký zájem. Vstupenkou na další soutěžní
dny byl hned první závod smíšených štafet.
Český tým šel do něho sice bez nemocného
Michala Šlesingra, jehož nahradil Jaroslav
Soukup, ale závěrečný finiš Ondřeje Moravce a především jeho rychlopalba vynesly
český tým na medailovou pozici. Úvodním
bronzem čeští biatlonisté splnili očekávání,
které před mistrovstvím netajili.

Nové tribuny Vysočina Areny nyní pojmou téměř čtyřnásobek původní kapacity. Celková investice se podle informací
Jiřího Hamzy, ředitele organizačního výboru, blížila dvěma stům milionům.
Na počátku února se na Vysočinu přestěhovaly stovky sportovců s realizačními týmy ze třiačtyřiceti zemí světa,
které mělo přijít podpořit podle odhadu
pořadatelů během osmi soutěžních dnů
na 150 000 diváků.
Už první soutěžní den ve čtvrtek 7. února, kdy do novoměstského areálu přijelo vedle dvou desítek tisíc sportovních fanoušků

„Je třeba poděkovat organizačnímu
výboru a všem, kteří se na tom podíleli. I
obyvatelům Nového Města na Moravě i
sportovcům, protože ze všechstran jsem
slyšel jenom superlativy. Od všech řečníků a hostů zaznívalo, jak ješampionát
perfektně zorganizovaný,“ hodnotil šampionát po prvních dnech hejtmanKraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Mužská část české reprezentace nevstoupila do závodů štafet šťastně, nedařila se jim především střelba. Fanoušky potěšili až v závěru mistrovství, především
Ondřej Moravec, který měl dvakrát blízko

k medaili, ale nakonec dojel vždy čtvrtý.
Šesté místo si pak na závěrečném úseku
užil při dojezdu štafet mužů benjamínek
reprezentace, Michal Krčmář. Stejný závod naopak nevyšel ženám, které zradila
nejen střelba, a tak v dobře rozjetém závodě, kdy sahaly po medaili, nakonec skončily desáté. Mezi českými biatlonistkami
pak jasný prim hrála Veronika Vítková,
které velmi dobře sekundovala Gabriela
Soukalová.

Kromě skvělých výkonů zahraničních
biatlonistů, především z Norska, Francie,
Německa a Ukrajiny, pak na závěr světového šampionátu sklidili zasloužené ovace novoměstští pořadatelé. Vyjádření zástupců mezinárodní federace IBU o tom,
že Vysočina a Nové Město na Moravě má
jeden z nejlepších areálů světa, to jenom
dokládá. A v Novém Městě už mají podle
slov Jiřího Hamzy velké plány, chtějí zřídit
biatlonové centrum olympijských nadějí.

Nejlepší gymnázium
je podle studentů
v Havlíčkově Brodě
V anketě Gympl roku, ve které hlasovali
studenti a absolventi gymnázií z celé
republiky, vyhrálo na Vysočině Gymnázium Havlíčkův Brod. Soutěž vyhlašuje
Česká studentská unie a prezentuje tak
názor samotných studentů. Podobný
žebříček v ČR podle nejvlivnější studentské sítě neexistuje.

„Gymnázium Havlíčkův Brod patří
mezi nejstarší školy v republice a výsledky této soutěže dokazují jeho kvalitu a smysl. Přeji studentům a celému
profesorskému sboru hodně optimistického pohledu na jejich práci a další
úspěchy na poli vzdělávání,“ dodala k výsledkům soutěže Jana Fialová
(ČSSD), radní kraje pro oblast školství.
Gymnázium Havlíčkův Brod obdrželo
celkem 457 bodů, na druhém místě bylo
Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec
(301 bodů) a třetí se umístilo Gymnázium Velké Meziříčí (255 bodů). „Děkujeme všem našim studentům a absolventům, kteří do hlasování přispěli
svým dílem a poskytli tak učitelům,
rodičům i širší veřejnosti inspirativní
zpětnou vazbu,“ neskrývá radost ředitel
brodského gymnázia Hynek Bouchal.

PŘED MISTROVSTVÍM
PŘIJEDE BIATLONOVÁ
ROAD SHOW I PETR BEND
text: Milan Pilař

Více informací na www.biathlonnmnm.cz

Před samotným zahájením mistrovství světa v biatlonu,
které se v Novém Městě na Moravě uskuteční od 7. do 17.

text: Ondřej Rázl foto: Jiří Kletečka

užít koncert Petra Bendeho, moderátory Ranní sh
dia Vysočina, získat propagační a reklamní předmě

