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O rozpočtu…
Uživatelé internetu
a zájemci o průhlednost hospodaření Kraje
Vysočina především
mají už od letošního dubna možnost
nahlížet do rozpočtu
a hospodaření kraje
prostřednictvím takzvaně rozklikávacího rozpočtu zveřejněného
na www stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/rozpocet.asp. Funkčnost aplikace
byla nově rozšířena o detailnější informace
o tom, kolik kraj uhradil, za co a komu. V praxi
to znamená možnost rozkliků výdajů na veřejné
služby až na úroveň čísla dokladu, kterým byla
služba proplacena, a to od roku 2010. Nadále
platí, že data o čerpání rozpočtu výdajů se
zobrazí pouze s denním zpožděním, tedy dnes
vidíte to, co se stalo včera.
Už při představení aplikací Rozpočet a hospodaření populárně a Rozpočet hrou slíbilo vedení
Kraje Vysočina doplnit tuto službu o ucelenější
pohled na konkrétní veřejné služby a posunout
vypovídací schopnost zveřejněných dat do vyššího stupně podrobnosti. Občan nyní může
monitorovat hodnotu jednotlivých akcí včetně
jejich dodavatelů. Neexistuje žádné omezení,
žádný limit, žádná uhrazená částka nezůstane skryta. Službu chápeme jako další možnost
k hlubší kontrole nakládání s veřejnými penězi.
V těchto dnech finišuje sestavování krajského rozpočtu na rok 2014. Proto doporučuji
vyzkoušet speciální elektronickou aplikaci, která
vychází z bilančního principu rozpočtu. Zjednodušeně řešeno: Chceme-li např. zvýšit objem
peněz na silnice, znamená to, že musíme snížit objem peněz na jinou oblast, anebo zajistit
zvýšení příjmů rozpočtu jako takového. V praxi
se na změně musí shodnout většina 45členného
zastupitelstva. Den „D“ pro nový krajský rozpočet je 10. prosince 2013.
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Merkur do škol
Legendární stavebnice dodá
atraktivitu a zájem o techniku

P
 odrobné informace
a maskot pro každý ze
sportů

Krajská digitalizační
jednotka láme rekordy.
K první polovině letošního roku vytvořilo
havlíčkobrodské pracoviště, jedno z nejmodernějších svého druhu
v regionu, už bezmála
350 tisíc archivních
snímků.

Podzimní knižní veletrh
opět nezklamal
Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě pořádaný Markétou Hejkalovou a dalšími desítkami jejích spolupracovníků je pro mě vždy takovým pohlazením
po duši. Hlavně v mládí jsem knihy doslova hltal.
Vždy, když se na veletrhu procházím mezi tisícovkami vonících knih, tak se do doby, kdy jsem neměl
problém denně „pročíst“ i několik hodin, na chvíli
navracím a příjemně, byť nostalgicky, vzpomínám.
Pokračování na straně 2

Kromě papírových originálů dostávají postupně elektronickou podobu také exponáty ze zhruba dvou
desítek regionálních institucí. „Cílem je nejenom digitalizovat kulturní dědictví regionu, ale zároveň ho zpřístupnit odborníkům
i laikům,“ uvedla Helena Hrnčířová, koordinátorka digitalizace.
Krajskou digitalizační jednotku využívají pobočky Moravského zemského archivu v Brně – Havlíčkův Brod,
Velké Meziříčí, Pelhřimov, Třebíč,
knihovny v Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou, Jihlavě, Pelhřimově
a Polné a muzea v Havlíčkově Brodě,
Jihlavě a Polné i několik obcí. Jednotka má na svém kontě několik kronik,
hřbitovní knihy Havlíčkova Brodu
nebo třeba plány tamní nemocnice.
„Nejstarším dokumentem, který byl
převeden do elektronické podoby,

Silničáři Vysočiny jsou
na zimní údržbu připraveni

„Jedná se například o úsek Havlíčkův Brod –
Okrouhlice silnice II/406, Jamné – obchvat silnice
II/150, úseky silnice mezi Jihlavou a Pelhřimovem,
Zašovice – Okříšky silnice II/353, Telč – průtah, kam
se stavaři vrátí na jaře. Modernizace silnice II/602
mezi hranicemi kraje a Pelhřimovem bude v příštím
roce pokračovat dalšími úseky a dokončením křižo-
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Celkem padesátka institucí
má exponáty přístupné na netu

Budeme
hostit
olympiádu

V Havlíčkově Brodě vznikají elektronické
kopie map i starých vysvědčení

Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky

Od 1. listopadu začalo na Vysočině zimní
období, které potrvá až do 31. března.
Většina ze tří desítek krajských silničních
staveb je dokončena, jen u těch, které se
plánovaly na dva roky, dojde k zazimování.
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Muzea Vysočiny on-line

vatky silnic II/602 a II/406,“ uvedla Hana Strnadová,
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Žádná z akcí nebude během zimního období komplikovat dopravu,
stavby jsou naplánovány tak, aby nebylo nutné
kvůli nim vést v zimním období objízdné trasy.
Připraveni na zimní období jsou také silničáři,
kteří naplnili sklady Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny (KSÚSV) dvaceti tisíci tunami soli a šedesáti tisíci tunami inertních posypových materiálů.
V případě běžného průběhu zimy by měly zásoby
vystačit na celé zimní období.
KSÚSV obsluhuje během zimy zhruba 4300 km
silnic v regionu a v současnosti má k dispozici
21 skladů posypového materiálu rovnoměrně rozmístěných po celé Vysočině. „Letos byl dokončen
a do zkušebního provozu uveden centrální sklad
posypu v Jihlavě, aktuálně je v něm uloženo a připraveno k expedici tři tisíce tun soli,“ dodal Libor
Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast dopravy. Náklady na údržbu krajských
silnic se v posledních letech pohybovaly kolem
220–250 milionů korun.

text: Milan Pilař foto: archiv Kraje Vysočina

Více na: www.kdjvysocina.cz
Helena Hrnčířová s jedním z dokumentů, který projde procesem digitalizace.

je patrně atlas map z muzea v Polné.
Na jedné z map je vytištěný rok 1736,“
prozradila Marie Kružíková (ČSSD),
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu. Mezi další letité zpracované tiskoviny patří vysvědčení, pochvalné listy a takzvané knihy
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cti, což je obdoba dnešního slovního hodnocení žáků, z první poloviny
19. století. Mezi stránkami se ale občas kromě spousty prachu objeví taky
záložka, papírek s poznámkami, vysušený červotoč nebo vylisovaný pavouk. Naskenované dokumenty jsou

uložené v provozním úložišti právě
v Havlíčkově Brodě, finální archivní
data pak v úložišti Technologického
centra Kraje Vysočina v Jihlavě a kopie všech dat jsou ještě na úložišti sítě
CESNET v Plzni.
text: Lucie Pátková, foto: Milan Pilař

BAREVNÉ VÁNOCE

BAREVNÉ VÁNOCE
čtvrtek 12. prosince 2013

čtvrtek 12. prosince 2013
sídlo Kraje Vysočina – budova B, Žižkova 57, Jihlava
9.30–16.00 hodin
9.30–16.00 hodin
Krajský úřad Kraje Vysočina – budova B
Žižkova 57, Jihlava

9.30 Zahájení Barevných Vánoc,
vánoční
přání hejtmana
KrajeVánoc,
Vysočina
9.30
Zahájení
Barevných
vánoční
a členů
RadyRady
Kraje Vysočina,
a členů
Kraje Vysočina,
16.00 Ukončení Barevných Vánoc

přání hejtmana Kraje Vysočina

16.00 Ukončení Barevných Vánoc

CELODENNÍ PROGRAM:
CELODENNÍ
PROGRAM:

Ukázky netradičního zdobení vánočních

stromků
Ukázkya výroba
netradičního
zdobení
vánočních
ozdob vánočních
Ukázky
výroby
vánočních
dekoracíozdob
stromků
a výroba
vánočních
Balení vánočních dárků
Ukázka
Ukázky
výroby
vánočníchvánočního
dekoracícukroví
pečení
a ochutnávka
Ukázka
sváteční
vánoční
tabule
 Balení vánočních dárků - zdobení
vánočního stolu
Prodej
Ukázka
pečenídárků
a ochutnávka
vánočních
vyrobenýchvánočního
studenty
a cukroví
klienty příspěvkových organizací Kraje Vysočina

 Ukázka sváteční vánoční tabule – zdobení
vánočního stolu
 Prodej vánočních dárků vyrobených
studenty a klienty příspěvkových organizací
Kraje Vysočina

Vánoční pošta, která slibuje originální

splnění vánočních
přání.
Vánoční
pošta,
která slibuje originální splnění vánočních přání.
Přijďte si vybrat vánoční dárek pro své

blízké, ochutnat
vánoční
cukroví
a nasát
Přijďte
si vybrat
vánoční
dárek
pro své blízké, ochutnat vánoční cukroví a nasát
atmosféru Vánoc.
atmosféru
Vánoc.
Splňte
si
svá
vánoční
přání – napište Ježíškovi, třeba se na vás
Splňte si svá vánoční přání – napište
Ježíškovi,štěstí
třeba se
na vásto
usměje
štěstívyjde.
usměje
a letos
opravdu
a letos to opravdu vyjde.
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Projekty

Projekt Rovnost šancí
na Vysočině sklízí
první ovoce
Projekt se od poloviny minulého roku
věnuje otázkám slaďování pracovního
a rodinného života a rovných příležitostí, které představují jednu z možností,
jak zatraktivnit Vysočinu pro život.
Aby tomu tak bylo, působí v každém
z okresů kraje projektoví koordinátoři
a pracovní skupiny, které tam mapují
situaci. Zaměřují se na situaci rodin
a na pracovní postavení mužů a žen.
„Vše probíhá tak, jak bylo naplánováno. Máme už k dispozici opatření pro
zlepšení kvality života rodin v našem
kraji,“ říká Petr Krčál (ČSSD), radní
Kraje Vysočina pro sociální oblast.
Mezi opatření se řadí plány zřídit
firemní školky, vybudovat krajskou síť
family pointů a senior pointů, prohloubit spolupráci neziskových organizací,
firem a úřadů v prorodinné politice,
rozšířit možnosti práce na dálku, znovuzavést sociální půjčky pro mladé rodiny
a mnohá další. Cílem je udělat vše pro
to, aby se rodinám v kraji žilo lépe a nemusely se odtud stěhovat.
Plány se odvíjejí také od zájmu podniků a firem. Vybrané firmy z celé Vysočiny v současnosti procházejí dotazníkovým šetřením. Prostřednictvím šetření
je mapován jejich postoj k otázkám rovných šancí a slaďování rodinného a pracovního života.
Přínos projektu dále spočívá v jeho
podpůrné roli. V Havlíčkově Brodě proběhla setkání žen, které se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci.
„Za pomoci odborníků získaly ženy
novou motivaci, sílu a konkrétní náměty, jak svoji tíživou situaci řešit,“ chválí
radní Krčál. Na jaře příštího roku budou
zasedání podpůrných skupin pokračovat na Jihlavsku.
V současné době se projekt nachází
zhruba v polovině své realizace. V projektu byl dosud kladen větší důraz
na podporu slaďování rodinného a pracovního života. V následujícím období
se bude projekt více věnovat nástrojům
a opatřením na podporu a uplatňování
rovných příležitostí mužů a žen ve firmách.
text: Petr Švanda, koordinátor projektu

Vzdělávání pracovníků
v sociálních službách
Pod záštitou radního Kraje Vysočina
Petra Krčála odstartoval unikátní
projekt s názvem Modulární soustava
dalšího vzdělávání pro sektor sociálních služeb v Kraji Vysočina. Jeho cílem
je vytvoření uceleného a funkčního systému vzdělávání pracovníků v sociální oblasti. Kraj Vysočina je v této fázi
prvním regionem, který připravil všechny podmínky pro ucelený vzdělávací
systém, provázaný s každodenní praxí.
„Reagujeme na požadavky vysoké
úrovně znalostí personálu sociálních zařízení s nutnosti neustálého zvyšování
kvalifikace. Jelikož dosud nebyly vytvořeny organizační základy pro koncepční
naplňování tohoto požadavku na celorepublikové úrovni, museli jsme přistoupit k individuálnímu systémovému
řešení na území našeho kraje,“ uvedl
Petr Krčál (ČSSD), radní kraje pro oblast
sociálních věcí.
Projekt vytváří podmínky k podpoře nabídky dalšího vzdělávání, zvýšení
kompetencí v souladu s požadavky EU
i zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků na evropském trhu práce. Cílovou
skupinou jsou zaměstnanci sociálních
zařízení Kraje Vysočina. V rámci globálního grantu „Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Kraji Vysočina“ projekt
realizuje společnost EFEKT PLUS, s. r. o.
text: Antonín Indrák

www.kr-vysocina.cz

Stavebnice Merkur má přilákat školáky
z Vysočiny k technickým oborům

Vážení spoluobčané,
jako člen Výboru pro
výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost
Zastupitelstva Kraje
Vysočina bych se
rád ještě vrátil
k tématu minulého
období, a to k optimalizaci středního
školství v Kraji Vysočina. A to tím spíš,
že vzbudilo silnou diskusi a některé
odsudky našeho řešení nebyly objektivní.
V období, kdy každým rokem ubývá
na středních školách kolem tisíce studentů, bylo nezbytné něco v této oblasti udělat.
Z vlastní zkušenosti starosty menší
obce, která měla plně organizovanou
základní školu (ZŠ), vím, že úbytek
žáků, který nás postihl zhruba před
deseti lety, jsme museli rovněž řešit.
A to i proto, že naše škola byla zřízena
na výjimku, a jelikož se stát zbavil zodpovědnosti za ZŠ tím, že zřizovatelskou
povinnost převedl na obce, nezbylo
nám nic jiného, než doplácet ztrátu,
vzniklou nízkým počtem žáků, což nebylo dlouhodobě únosné.
Protože jsme nechtěli o školu přijít, (obec, která přijde o školu, poštu,
obchod, zdravotní středisko a hospodu,
pomalu vymírá), museli jsme hledat
řešení, které bylo v přechodu na první
stupeň o dvou třídách. Toto rozhodnutí
však znamenalo snížení počtu učitelů
a personálu a vyvolalo spoustu nevole a nepochopení, ale schovat hlavu
do písku před realitou nic neřeší.
Před stejnou situací stál kraj, i když
ve větším rozsahu, ale v žádném případě nelze rozhodovat tak, že se někoho
optimalizace týká, a někoho ne.
Proto se domnívám, že rozhodnutí
zastupitelstva o optimalizaci středního
školství v Kraji Vysočina bylo správné.

Do třinácti základních škol
v kraji míří mechanická
stavebnice Merkur. Jejím
úkolem je oživit výuku
pracovních činností a zvýšit manuální zručnost dětí.
„Máme za to, že by se mělo ve školách
opět nastartovat pracovní vyučování.
Merkur by mohl tento předmět zatraktivnit,“ podotkla krajská radní pro oblast
školství Jana Fialová (ČSSD).
Hejtmanství si od projektu Merkur
do škol slibuje rovněž oživení zájmu
žáků o pozdější technické vzdělávání. Na Vysočině totiž, stejně jako jinde
v republice, dlouhodobě chybí kvalifikovaní technici a řemeslníci. „Považujeme za důležité, aby na střední školy
vstupovali zruční mladí lidé s praktickými zkušenostmi,“ vysvětlila Jana Fialová. Pořízení stavebnic zajišťuje firma Bosch Diesel s. r. o., Jihlava. Právě
ta vytipovala třináctku škol na Jihlavsku, Havlíčkobrodsku a Třebíčsku,
které budou Merkur využívat, každá

Zleva Oldřich Židlík, personální ředitel firmy Bosch Diesel s. r. o., Jihlava, Jana Fialová, radní
Kraje Vysočina pro oblast školství, Naděžda Bidlasová, firma Bosch Diesel s. r. o., Jihlava,
a Kamil Ubr, vedoucí oddělení rozvoje odboru školství, představují stavebnice Merkur.

po pěti kusech. Hlavním klíčem výběru
byl přitom počet žáků, kteří se z těchto škol hlásí na vybrané střední technické školy. Do projektu se zapojily
jak velké městské školy, třeba Základní škola Seifertova v Jihlavě, tak i školy
menší, jako je například Základní škola

Kněžice. Merkur budou používat žáci
4.–8. ročníků. V současné době je v přípravě metodická příručka, která usnadní učitelům zavedení stavebnice do vyučování. Plná výuka s Merkurem by
měla začít od příštího školního roku.
text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje Vysočina

Odstartoval projekt modernizace a zvýšení
kvality počátečního vzdělávání v našem kraji
Téměř 105 milionů korun obdržel Kraj
Vysočina letos v září z dotace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zahájil tak ve spolupráci se
svými 26 partnerskými středními školami realizaci projektu s názvem Přírodní
a technické obory – výzva pro budoucnost.
Projekt se bude zaměřovat na rozvoj klíčových a odborných kompetencí
žáků a studentů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Projektové aktivity budou směřovat ke vzbuzení
zájmu o studium těchto oborů na středních a následně vysokých školách. Cílem je také posílit kompetence žáků
tak, aby lépe odpovídaly požadavkům
současného trhu práce. „Dnešní žáci
a studenti žijí v těsném kontaktu s moderními technologiemi a toho je třeba
využít i v rámci vzdělávacího procesu.
Inovativní a netradiční výukové metody
se mohou spojit s atraktivními technologiemi, jako je například virtuální svářecí trenažér. K tomu je však nutné, aby
školy odpovídajícím vybavením disponovaly a držely tak krok s praxí,“ uvedla

Ladislav Brož, zastupitel za KSČM

Podzimní knižní veletrh
opět nezklamal
Dokončení ze strany 1

Kroužek truhlářství a řezbářství.

krajská radní pro oblast školství Jana
Fialová (ČSSD).
Do realizace projektu se kromě středních škol a gymnázií zapojí také téměř
90 základních škol, jejichž žáci budou
moci využívat nové vybavení učeben
středoškolských zařízení. Kraj Vysočina poskytne zapojeným pedagogům

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
www.vysocinatourism.cz

Nabídka spolupráce pro
subjekty podnikající v oblasti
cestovního ruchu
Elektronický katalog pobytů
v Kraji Vysočina pro rok 2014
Příspěvková organizace Vysočina Tourism připravuje elektronický katalog nabídky
pobytů v Kraji Vysočina pro rok 2014 (www.region-vysocina.cz/pobyty), jehož
prostřednictvím bude nabídku platnou pro sezonu 2014 prezentovat.
Tímto se obracíme na všechny subjekty (soukromé, veřejné i neziskové), které mají
zpracované produkty/pobyty (např. víkendové nebo týdenní) zahrnující kromě ubytování
i další služby nebo program, s nabídkou spolupráce, jejímž předmětem je bezplatné
uvedení v uvedeném elektronickém katalogu.
Odpovídající podklady pro zařazení do katalogu je možné zasílat do 15. 12. 2013
výhradně elektronicky na e-mail: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz. Další
informace včetně zpracovaného vzoru pobytu najdete na www.vysocinatourism.cz
nebo na tel. č. +420 606 775 428.

metodickou podporu a sami pedagogové si budou společně předávat a vyměňovat nabyté zkušenosti. Svou zručnost
a šikovnost pak ukážou studenti na celokrajské přehlídce. „Kromě modernějších
učeben mají v případě Vysočiny evropské
dotace do dvou let posloužit i k navázání
spolupráce středních škol se zaměstnavateli,“ uzavírá Martin Hyský (ČSSD),
radní pro oblast regionálního rozvoje
a územního plánování.

Letos to byly například autogramiáda
Zdeňka Svěráka, autorské čtení nejprodávanějšího českého spisovatele Michala Viewegha a samozřejmě především
stánky bezmála 170 nakladatelů, které
přilákaly rekordní počet návštěvníků.
Na třiadvacáté pokračování knižního
veletrhu, tentokrát na téma Knihy a čísla, dorazilo 18. a 19. října do Havlíčkova
Brodu více než 16 tisíc milovníků knih
a jsem si jistý, že nikdo z nich nelitoval.
Na závěr již tedy jen zbývá poděkovat
všem za skvělou organizaci a nabitý doprovodný program a těšit se, že se zase
za rok v Havlíčkově Brodě mezi knihami
setkáme.

text: Monika Fiedlerová
foto: archiv Střední školy stavební v Jihlavě

text: Miloš Vystrčil, senátor,
zastupitel Kraje Vysočina za ODS

Kroužek zkoušení stavebních
hmot a technologií.

Muzea a galerie na Vysočině on-line
Od října letošního roku si může veřejnost prohlédnout sbírkové předměty
a exponáty v muzeích, galeriích a pamětních síních na Vysočině interaktivní
formou on-line.
„Základem projektu je speciální webová aplikace pro prezentaci vybraných částí
sbírek zapojených organizací, nechybí ani
fotografie, 3D skeny, dobový kontext, odkazy na související práce či inspirační zdroje,
citace z literatury nebo informace o autorech,“ přiblížil Ondřej Hájek, ředitel Muzea
Vysočiny Pelhřimov, který stál u zrodu celého projektu a byl jeho odborným garantem.
Do projektu Muzea a galerie na Vysočině
on-line je zapojeno padesát spolupracujících
institucí a organizací z Vysočiny a za tři roky
příprav bylo nafoceno, naskenováno a popsáno přes pět tisíc sbírkových předmětů, které
jsou veřejnosti přístupné na webu. V téměř
všech zapojených organizacích jen nainstalován informační kiosek, díky kterému získávají
návštěvníci neomezený přístup nejen do aktuální on-line databáze, ale také na internet.
„Hlavní ideou projektu je oslovit širokou
veřejnost – obyvatele i návštěvníky kraje,

Ukázka 3D skenování vybraného exponátu
u příležitosti slavnostního spuštění projektu
v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.

objevit nové příznivce kultury a umění, ale
zaujmout i odborníky z oblasti muzejnictví
a v neposlední řadě přivést do kulturně-poznávacích institucí nové návštěvníky všech
věkových kategorií,“ uvedla radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Marie Kružíková (ČSSD).
Zhodnotit zdigitalizované exponáty a výsledek celého projektu může veřejnost přímo
v aplikaci na stránkách www.mgvysociny.cz.

text: Monika Fiedlerová


foto: archiv Kraje Vysočina
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Sportovní svátek
pro Vysočinu

Pro každého pořadatele je získání
pořadatelství olympijských her obrovskou prestiží a zároveň výzvou. Kraj
Vysočina se pod konání Her VI. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR podepíše
příští rok v lednu. Fakt, že už téměř
rok před samotným konáním probíhají
intenzivní přípravy a ladění programu,
nás stále drží v mírné nervozitě a očekávání. Tento sportovní svátek chápeme jednak jako možnost ukázat České
republice, že Vysočina má nejen v zimě
kvalitní sportovní zázemí vhodné též
pro rekreační sporty, ale i jako možnost
dát vyniknout talentovaným teenegerům. Je více než pravděpodobné, že
některá jména zapsaná na budoucích
výsledkových listinách vysočinské
dětské olympiády budou za několik
málo let, v kombinaci s vynikajícími
výsledky, důvodem pro vztyčení české
vlajky na světové olympiádě.
Podobnost olympiád je více než
náhodná. Po 112 letech se např. v roce
2016 na světovou olympiádu vrátí golf
a nově i ragby. V případě Her VI. Zimní
olympiády dětí a mládeže bude do programu zařazena hra na akordeon.
Velice se těším, až uvidím nejlepší sportovce bojovat o zlaté
„vysočinské“ olympijské medaile. Pořadatelství těchto sportovních her je také cestou, jak zvýšit
zájem mladé generace o sport,
zpopularizovat i méně sledované
disciplíny, jako je například orientační
běh na lyžích, a ukázat na vynikající
sportovní výsledky našich dětí.
Vedení Kraje Vysočina děkuje Českému olympijskému výboru za možnost uspořádat Hry zimní olympiády
dětí a mládeže a věří, že kladné ohlasy
všech účastníků budou důkazem této
správné volby. Obrovské díky patří
i všem partnerům olympiády – sponzorům i médiím, organizátorům a partnerským městům. Je fajn vědět, že
v tom nejsme sami a že jsme ochotni
pro dětský sport dělat spoustu věcí navíc… a tak to má být.
Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu

Na začátku roku bude
Kraj Vysočina po pět dní
hostit jednu z největších
sportovních událostí pro
mládež. Od 19. do 24.
ledna se totiž na sedmi
sportovištích uskuteční
Hry VI. zimní olympiády
dětí a mládeže České republiky 2014.
Na prestižní akci dorazí více než tisícovka sportovců, kteří se utkají v celkem deseti soutěžních disciplínách. Sportovci
se představí v Jihlavě, Havlíčkově Brodě,
Žďáru nad Sázavou, Velkém Meziříčí
a Novém Městě na Moravě. Zimní olympiáda dětí a mládeže zahrnuje sportovní a kulturní soutěže v jednotlivých věkových kategoriích. Sportovní program
tvoří osm zimních sportů, kulturní obsahuje soutěž ve hře na akordeon a korespondenční výtvarnou soutěž na téma
Sport je radost.
Pro Vysočinu je to olympijská premiéra, pořadatelé už tak několik měsíců pracují na plné obrátky – v plném proudu jsou

Olympijský maskot

O cenné kovy bude v lednu na Vysočině bojovat více než tisíc dětí ze všech krajů České republiky.

logistické a organizační schůzky, uzavírání
smluv a plánování doprovodného programu.
Kromě kvalitní organizace bude mít náš kraj
zástupce i mezi sportovci, kteří se z olympiády pravidelně vracejí s cennými kovy.

Vedle Kraje Vysočina se spolupořadatelství v podobě organizace oficiálních medailových ceremoniálů ujalo Velké Meziříčí
a Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod bude
hostit slavnostní zahajovací ceremoniál.

ZAJÍC je sportovní nadšenec, do všeho
jde s maximálním nasazením a vervou, je zdravě soutěživý a vytrvalý,
šlechetný a má stále dostatek energie.
Na druhou stranu je vždy v pohodě,
a to i když právě nevítězí, protože ví,
že vyhrát může jen jeden a také, že
důležité je zúčastnit se a všechno vyzkoušet. ZAJÍC je také dobrý společník,
nezkazí žádnou lumpárnu. ZAJÍC má
v tuto chvíli několik podob. Pro každou
zimní sportovní disciplínu má originální obleček a vybavení.

Soutěžní disciplíny:

Alpské lyžování
Fajtův Kopec,
Velké Meziříčí

Běžecké lyžování
Vysočina Arena,
Nové Město na Moravě

Biatlon
Vysočina Arena,
Nové Město na Moravě

Lední hokej
HZS Jihlava, ZS Kotlina
– Havlíčkův Brod

Lyžařský orientační běh
Vysočina Arena, Nové
Město na Moravě a Tři
Studně

Krasobruslení
Zimní stadion, Žďár
nad Sázavou

Rychlobruslení
Zimní stadion, Žďár
nad Sázavou

Snowboarding
Fajtův Kopec, Velké
Meziříčí

Hudební soutěž –
hra na akordeon
Active – středisko
volného času, Žďár
nad Sázavou

Výtvarná soutěž
korespondenčního
charakteru

Partneři olympiády
ZAJÍC: Oficiální maskot Her
VI. zimní olympiády dětí a mládeže,
Kraj Vysočina 2014.

Zimní olympiáda na Vysočině může proběhnout především díky partnerům Kraje Vysočina. Organizační výbor her vsadil na spolupráci
s regionálními i nadnárodními firmami, které například obléknou všechny malé olympioniky, zajistí jejich pitný režim, dopravu, informování
veřejnosti, bezpečnost a především se postarají o hodnotné ceny pro nejlepší sportovce. Přípravy sportovišť a medailových ceremoniálů se
ochotně ujala partnerská města: Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí. Velké díky všem!
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Hry VI. zimní olypiády dětí a mládeže

www.kr-vysocina.cz

Olympiádu zahájí legendární
stříbrná štafeta, vlajkonošem
Vysočiny bude Jiří Holík

Bude fandit...

Myšlenka olympionismu je mi osobně
velmi blízká a myslím si, že v dnešní
době jsou základní olympijské principy mimořádně potřebné. Ono heslo
zakladatele moderního olympijského
hnutí barona Pierra de Coubertina
„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se“ má v dnešní době pro generaci dětí
a mládeže důležitý podtext. Sport je
velmi prospěšnou průpravou do dalších oblastí života. Člověk poznává, že
ve sportu, stejně jako v životě není nic
zadarmo a bez tréninku a bojovnosti
vítězství nepřijde.
Pořádání letních a zimních olympiád
dětí a mládeže je skvělou myšlenkou,
kterou stojí za to podporovat a rozvíjet.
Lukáš Vlček (Pro Vysočinu), člen řídícího
výboru Her a starosta Pacova

Olympiáda v číslech
14 krajů ČR

Zimní olympiáda dětí
a mládeže se neobejde
bez slavnostních ceremoniálů a dalších tradic,
které provázejí i olympiádu dospělých.
Slavnostní zahájení zimní olympiády
dětí a mládeže 2014 se uskuteční v neděli
19. ledna 2014 na Zimním stadionu v Havlíčkově Brodě. Olympijský oheň pravděpodobně zapálí legendární štafeta v běhu na lyžích. Tým ve složení Květa Jeriová-Pecková,
Dagmar Švubová, Blanka Paulů a Gabriela
Svobodová získal v roce 1984 na olympiádě v Sarajevu stříbro. „Já si myslím, že tato
akce má hlavně motivační význam. I pro mě
bylo vždycky snem dostat se na olympiádu,
užít si atmosféru velké sportovní akce. Pro
děti je to skvělý zážitek a je hrozně fajn, že se
takováto akce koná,“ říká jedna z členek štafety Dagmar Švubová – Hromádková.
Vlajkonošem krajské vysočinské výpravy pak bude Jiří Holík. Hokejový útočník
je československým rekordmanem v počtu odehraných zápasů za reprezentaci –
v národním dresu odehrál 319 utkání.

Bude fandit...

V alpských disciplínách se předsrtaví mladí účastníci Her na sjezdovce na Fajtově kopci u Velkého
Meziříčí. 
foto: Petr Zezula

10 soutěžních disciplín
7 sportovišť

Olympiáda na webu

1050 sportovců

Vše důležité o Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže
2014 je možné dohledat na speciálním webovém portálu
www.olympic.cz/odm2014.
Oficiální webové stránky zimní olympiády dětí a mládeže 2014 nabízejí nejen aktuální informace o jednotlivých
krajských výpravách, sportovištích, harmonogramech, ceremoniálech, ubytování a jídelníčku, ale i drby ze zákulisí
příprav, fotogalerie a videa. Navíc web nabídne ve vybraných časech přímé přenosy ze sportovišť a nebo originální
tipy na trávení volného času.

238 trenérů
28 vedoucích výprav
250 VIP hostů
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Havlíčkův Brod je jedním z partnerských
měst Kraje Vysočina, která se podílí
na organizaci zimní olympiády dětí
a mládeže v roce 2014. Jsem hrdý na to,
že se právě naše město stane vstupní
branou her a zimní stadion v Kotlině
bude hostit oficiální zahajovací ceremoniál se všemi náležitostmi tradiční
olympiády. Během her se na místní
ledové ploše odehrají vybrané hokejové
zápasy.
Za celý náš realizační tým mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby se město
Havlíčkův Brod vrylo do paměti všem
účastníkům olympiády svou vstřícností,
přívětivostí a důstojným prostředím.
Jan Tecl (ODS), člen řídícího výrobu Her
a starosta Havlíčkova Brodu
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Tereza Neumanová je vysočinským obojživelníkem
Jednou z reprezentantek Kraje Vysočina
na VI. zimní olympiádě
dětí a mládeže 2014
bude nadějná třebíčská rodačka Tereza
Neumanová.
Na minulé zimní olympiádě získala stříbro v rychlobruslení
na 500 metrů, v létě zase brala
bronz v MTB sprintu a v silničním závodě. Je tak jediným sportovním obojživelníkem v Kraji
Vysočina, který má medaile z letní i ze zimní olympiády. V lednu bude Tereza bojovat o cenné
kovy v alpských disciplínách,
konkrétně ve slalomu, v paralelním slalomu a v družstvech.
Proti ostatním sportovcům má
výhodu v tom, že se bude závodit na její domácí sjezdovce
na Fajtově kopci. „Můžeme si
sice slalomy dobře natrénovat,

ale na závodníky z lyžařských
středisek stejně nemáme. Pro ně
začíná sezona už v srpnu v halách, od září pak jezdí na ledovec,“ říká sportovkyně z Třebíče.
I Tereza se ale na vrchol sezony
důkladně připravuje. „Nemám
jednostranně zaměřený trénink
na jeden sport. Týdenní cyklus
sestavujeme s tátou tak, aby bylo
zapojeno celé tělo. Tréninky se
tedy skládají z plavání, pilates,
posilovny nebo strečinku. Už
jsem také byla na ledovci v Soldenu a doufám, že brzy napadne
sníh i na Vysočině.“
Talentovaná patnáctiletá
reprezentantka se na olympiádě dětí a mládeže představí
naposledy. „Těším se na bezvadnou atmosféru a jsem zvědavá, jak se mi olympiáda vydaří. Samozřejmě chci zajet
co nejlépe a neudělat ostudu,“
uzavírá s úsměvem.
Stránky připravil: Ondřej Rázl

Jediný vysočinský obojživelník, Tereza Neumanová.

foto: archiv Kraje Vysočina a R Media

Důležité termíny:
19. ledna 2014
Slavnostní zahájení,
Zimní stadion Kotlina,
Havlíčkův Brod
21. ledna 2014
Medailový ceremoniál,
náměstí, Velké Meziříčí
23. ledna 2014
Medailový ceremoniál,
Dům kultury Žďár nad
Sázavou
23. ledna 2014
Zakončení, Dům kultury
Žďár nad Sázavou

