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3Zlatý erb nově
Už 15. ročník soutěže webových 
stránek  bude letos s CZ.NIC

2 Rodiny a fondy EU
Kraj Vysočina pomáhá  
nacházet harmonii mezi lidmi
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Kraj Vysočina se pyšní 
Národní cenou kvality
Krajský úřad Kraje 
Vysočina získal 
prestižní ocenění. 
V letošním ročníku 
soutěže Národní cena 
kvality ČR si v kategorii 
veřejného sektoru 
odnesl titul Excelentní 
organizace.
Národní cena kvality patří k nejpres-
tižnějším uznáním, které mohou spo-
lečnosti a organizace získat. Jedná se 
o jediné ocenění udělované podle srov-
natelných pravidel v 80 zemích svě-
ta. Krajský úřad Kraje Vysočina není 
v soutěžích kvality ve veřejné správě 
nováčkem, už v minulých letech získal 
několik umístění, na vítězství ale dosá-
hl až letos.

„Kvalitou se Kraj Vysočina zabývá 
dlouhodobě, prakticky od svého vzni-
ku. V roce 2009 jsme byli oceněným 
finalistou Národní ceny kvality, 
v loňském roce jsme uhájili stříbrný 
stupeň Ceny Ministerstva vnitra ČR 
za kvalitu ve veřejné správě, což je 
nutný předstupeň pro účast v národ-
ní ceně. Nyní se nám podařilo získat 
pomyslné zlato v oblasti kvality. Je 

to pro nás pozitivní zpětná vazba, že 
jdeme správným směrem a zároveň 
závazek, dále se zlepšovat,“ uvedla 
Petra Zajíčková, manažerka kvality 
odboru analýz a podpory řízení Kraj- 
ského úřadu Kraje Vysočina. „Na 
tomto ocenění mají zásluhu všichni 

pracovníci krajského úřadu, i ti, kteří 
se přímo na řízení kvality nepodílejí, 
protože svou každodenní prací musí 
stanovené požadavky naplňovat. 
Zvláštní poděkování pak patří všem 
samosprávným orgánům kraje, jak 
těm minulým, tak těm v současném 

složení po posledních volbách. Bez 
jejich podpory, ať už finanční či 
morální, bych si náš úspěch nedovedl 
představit,“ doplňuje ředitel Kraj- 
ského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk 
Kadlec.

text: Ondřej Rázl  foto: archiv Kraje Vysočina

Národní cenu kvality České republiky si převzali zástupci kraje i krajského úřadu: zleva Miroslav Březina, zástupce ředitele krajského úřadu, 
Petra Zajíčková, manažerka kvality, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný, Eva Janoušková, zástupkyně ředitele krajského úřadu, 
a Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Vysočina hospodaří 
v nejisté době dobře 

Naše komentáře vývo-
je hospodaření kraje 
jsou v posledních le-
tech většinou velmi 
pesimistické a nejinak 
tomu bylo i pro rok 
2012. Především změ-
ny v DPH a nejistota 
v oblasti sdílených daní 
nás naplňovala obava-

mi o vývoj rozpočtu. Předpokládali jsme sníže-
ní spotřeby domácností. Jeho dopad do našich 
příjmů v oblasti DPH se sice naplnil, ale dobře 
postavený krajský rozpočet nakonec dorovnal 
rozpočtované příjmy pro rok 2012 už v listopa-
du. Kraj Vysočina tak může znovu počítat s pře-
bytkem svého hospodaření.

Volební čas nepřerušil práci na tvorbě roz-
počtu pro rok 2013. Připravili jsme ho znovu 
velmi střízlivě, jako vyrovnaný se 150miliono-
vou rezervou a bez předpokladu dlouhodobého 
úvěru. Celostátně znovu vstupujeme do rozpoč-
tové nejistoty. Doposud neznáme přesně polož-
ky státních dotací určených pro naše organizace 
a také nevíme, kdy a jak bude schválena další 
změna v oblasti daní.

V dnešní politicky turbulentní době je pro sa-
mosprávu skutečně velmi složité pracovat a při-
pravovat reálné hospodaření. Doufám ale, že 
se nám znovu podaří hospodařit tak rozumně 
a odpovědně jako v minulých letech a rok 2013 
přinese další rozvoj našeho regionu. 

Přeji všem občanům kraje klidné a spokoje-
né vánoční svátky, pro rok 2013 hodně zdraví 
a štěstí a samozřejmě také dobré a vyrovnané 
hospodaření.

Vladimír Novotný 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Šťastné a veselé

Prožíváme adventní čas, rok 2012 odpočítává po-
slední dny a hodiny. Snad proto jsem původně chtěl 
tento prostor věnovat bilancování, souhrnu toho 
nejlepšího, co se v regionu za posledních dvanáct 
měsíců stalo a naopak, co bude třeba přehodnotit 
a možná udělat jinak. Seznam by byl patrně v obou 
případech přiměřeně dlouhý a už v okamžiku jeho 
zveřejnění neaktuální, protože všechno je relativní 
a některá rozhodnutí nemůžete vzít zpět.

Přál bych Vám všem, aby rozhodnutí, která v no-
vém roce uděláte, byla správná a spravedlivá, aby 
vás vedla k úspěchům a k vnitřní rovnováze, ať už 
se budou týkat čehokoliv. Buďte originální, chápaví, 
vytrvalí i nadšení. Alfou a omegou všeho je správně 
nastavený žebříček hodnot a jak řekl Émile Verhae-
ren: Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal.

Šťastné a veselé Vám všem přeje
MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina
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Vysočina žije biatlonem. Těšíme se na vás!

Turistický průvodce 
po Vysočině
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Adventní 
čas naděje

Lidé na Vysočině 
a v celém svě-
tě zasaženém 
křesťanskou 
kulturou oče-
kávají Vánoce. 
Svátek narození 
Ježíše Krista je 

pro naši civilizaci znamením nadě-
je a lásky. Můžeme být pravověrní 
křesťané, můžeme býti skeptiky či 
se snad prohlašovat za ateisty nebo 
vyznavače všelijakých náboženství. 
Naději a lásku potřebujeme všichni. 
V tento adventní čas se nám nabízí 
příležitost zamyslet se nad život-
ními prioritami a porovnat je s ne-
smyslným konzumním šílenstvím.

Poselství Božího syna Ježíše 
Krista nám přináší naději, ale 
také jasně definovanou podsta-
tu lidského života, která spočívá 
v nezaměnitelnosti a osobní 
svobodě každého jedince. Lidská 
historie přináší bohužel mnoho 
příkladů, kdy byla svoboda člověka 
ve jménu dobře znějících frází 
potlačena a obětí světlých zítřků 
bylo nepočítaně.

Věřím, že demokracie je správný 
model, který dokáže obhájit základ-
ní lidskou identitu, osobní svobodu 
každého člověka. Zjednodušeně se 
říká, že demokracie je nadvládou 
většiny, která respektuje názory 
menšiny. Myslím si, že je to pravda. 
Většina rozhoduje, ale pokud ne-
naslouchá hlasu menšiny, je celá 
společnost na cestě k nesvobodě.

V současném krajském zastupi-
telstvu reprezentuji já a kolegové 
z ODS menšinový názor – tak roz- 
hodli lidé ve svobodných volbách. 
Respektuji toto rozhodnutí a slibuji, 
že bude slyšet i náš, menšinový 
názor na záležitosti Kraje Vysočina. 
Jsem přesvědčen, že je ve prospěch 
celé Vysočiny, když reprezentanti 
současné většiny budou našemu 
hlasu naslouchat. Čas ukáže, jak 
umíme s demokracií na Vysočině 
nakládat.

V únoru příštího roku čeká 
Vysočinu mimořádná událost 
– mistrovství světa v biatlonu 
v Novém Městě na Moravě. Jsem 
hrdý a smekám před všemi orga-
nizátory, kteří dokázali tuto událost 
přivést k nám na Vysočinu. Němci, 
Rusové i severské národy tento 
sport milují a jsem přesvědčen, že 
Vysočina se stane v únoru spor-
tovním srdcem celého světa. Těšme 
se na únor a ze všech sil pomáhej- 
me organizaci mistrovství, které 
přinese Vysočině tisíckrát více 
užitku než všechny instituce pod-
porující cestovní ruch.

Přeji všem občanům Vysočiny 
klid, trpělivost, pevné zdraví a 
hlavně hodně naděje v roce 2013.

Ota Benc  
krajský zastupitel za ODS

Kraj přidá na vlaky 
a autobusy desítky 
milionů korun
Vedení Kraje Vysočina dojednalo s do-
pravci pro příští rok stejný rozsah základ-
ní dopravní obslužnosti regionálními vla-
ky a autobusy jako letos. V rámci veřejné 
služby objednává Kraj Vysočina u do-
pravců 15,7 milionu kilometrů ve veřej-
né linkové osobní dopravě a 4,2 milionu 
vlakokilometrů ve veřejné drážní osobní 
dopravě. Krajský rozpočet počítá na tuto 
službu s 569 029 tisíci korunami.

„Prioritou vedení Kraje Vysočina je 
zajištění odpovídající regionální vlakové 
a autobusové dopravy tak, aby se lidé 
ve všedních dnech dostali bez větších 
problémů do zaměstnání, k lékaři a stu-
denti do škol,“ uvedl Libor Joukl (ČSSD), 
náměstek hejtmana pro oblast dopravy. 
Cestující na Vysočině tak mohou využí-
vat 3873 regionálních linkových autobu-
sových spojů a 445 spojů železničních.

Závazek veřejné služby bude pro Kraj 
Vysočina v roce 2013 zajišťovat jedna-
dvacet linkových a dva drážní dopravci.

text: Pavel Bartoš

Kraj podpoří výstavbu 
kanalizací a čistíren 
odpadních vod v obcích
Obce Vysočiny mohou do konce led-
na 2013 podávat projekty zaměřené 
na zlepšení kvality vody ve vodních 
tocích. „V některých obcích Vysoči-
ny je stále ještě zhoršená kvalita vody 
ve vodních tocích kvůli nedostatečné-
mu čištění komunálních odpadních vod 
a dřívější intenzivní zemědělské produk-
ci. Změnit to mohou dotace na dobudo-
vání kanalizačního systému ukončené-
ho čistírnou odpadních vod,“ vysvětluje 
Zdeněk Chlád (ČSSD), radní pro oblast 
lesního, vodního hospodářství a země-
dělství a oblast životního prostředí.

Do konce roku 2010 měla všechna 
města nad 2000 obyvatel zajistit na zá-
kladě požadavků směrnice Evropské unie 
odvádění a čištění odpadních vod. Na Vy-
sočině šlo o třicet měst, pro některá to 
je stále ještě finančně náročný cíl. Vedle 
stovek milionů korun z evropských fondů 
podporuje tyto stavby i krajský rozpočet.

Aktuální výzva k předkládání žádostí 
na drobné vodohospodářské ekologic-
ké akce končí 31. ledna 2013 a počítá 
s rozdělením 37,453 milionu korun. 
„Dotace už na Vysočině podpořily na-
příklad stavby kanalizací nebo čistí-
ren odpadních vod zejména v menších 
obcích, např. v Hojanovicích, Lidmani, 
Líšné, Javorku nebo Kadově,“ uzavřel 
Zdeněk Chlád. text: Radek Zvolánek

Další pětice výrobků 
získala značku Vysočina 
regionální produkt®

Certifikační komise udělila v listopadu 
značku Vysočina regionální produkt®, 
kterou mohou jejich výrobci označovat 
své produkty, dalším pěti výrobkům. Sou-
časně členové komise projednali a schvá-
lili obnovu certifikátu pro výrobky ze skla, 
vitráž Tiffany Hany Tomíškové, ručně ma-
lované hedvábné výrobky Hany Čihalové 
– HC Design, výrobky z kozího mléka Jana 
Dvorského, pivo z Pivovaru Chotěboř, s. r. 
o., klobásu Vysočina Zemědělské a. s. Kru-
cemburk, vinuté perly, šperky z vinutých 
perel Jany Paškové, šátek pirát, spodní 
prádlo společnosti Pleas, a. s., a tasovské 
placky z Pekařství Zdeněk Švestka.

Nově může nést značku Vysočina 
regionální produkt® komínová klobása, 
paštika s medvědím česnekem a dou-
bravské párky, kmín, modrý a bílý mák 
Zemědělské a. s. Krucemburk, sportovní 
funkční prádlo společnosti Pleas, a. s., 
mačkaný oves z Vysočiny Jaroslava Ce-
cha ze Slaviboře u Telče a kmínový chléb 
a koláč s makovou náplní ze společnosti 
Klas Jaroměřice. text: Milan Pilař

Soutěž Zlatý erb vstoupí do 
dalšího ročníku s novinkami
Obce a města Vysočiny 
se mohou od 3. ledna 
příštího roku přihlašovat 
do soutěže Zlatý erb, 
jehož patnáctý ročník 
už začali pořadatelé 
připravovat.
Vedle tradičních kategorií o nejlepší ofi- 
ciální internetové stránky a elektronickou 
službu připravili pro nadcházející ročník 
i několik novinek. Soutěž získala v letoš-
ním roce nového partnera, jímž je sdruže-
ní CZ.NIC, správce české národní domé-
ny, který zaštítí dvě nová kritéria soutěže.

Menšími úpravami projdou hodnotící 
metodiky, podle kterých pracují jak kraj-
ské, tak i celostátní porota. „Na nejvyš-
ších příčkách začíná být příliš těsno, po-
třebujeme proto ty nejlepší od sebe lépe 
rozlišit. Je důležité zohlednit i technolo-
gické trendy,“ uvedl předseda celostátní 
poroty Tomáš Holenda. Na Vysočině tra-
dičně ocení také nejlepší weby příspěvko-
vých organizací kraje a stránky dobrovol-
ných hasičů.

Soutěž Zlatý erb byla založena v roce 
1999 jako nástroj pro podporu moderni-
zace místních samospráv. V roce 2002 byla 
oceněna jako finalista světové prestižní 
ceny Stockholm Challenge Award a v loň-
ském roce zvítězila v soutěži Český zavináč.

Zájemci se mohou do soutěže přihlásit 
prostřednictvím stránek http://zlatyerb.

obce.cz, krajská kola budou zahájena 
4. února a jejich slavnostní ceremoniá-
ly proběhnou v březnu. Celostátní kolo 
vyvrcholí slavnostním předáním cen 
na konferenci Internet ve státní správě 
a samosprávě ve dnech 8. a 9. dubna 2013 
v Hradci Králové.

text: Vít Savický  foto: archiv pořadatelů

Hospodaření kraje znovu nečeká klidný 
rok, opět se změnila daňová pravidla
Rozpočet Kraje Vysočina pro rok 2013 
připravilo jeho vedení jako vyrovna-
ný, vychází z rozpočtovaných daňových 
příjmů roku 2012 a počítá s jejich na-
výšením o jedno procento. „Stále se ale 
v daňových příjmech pohybujeme pod 
úrovní roku 2008, který byl posledním 
ekonomicky silným před nástupem kri-
ze. Rozpočet dosahuje úrovně roku 2007, 
je konzervativní a počítá se stopadesáti-
milionovou rezervou,“ představuje hlav-
ní zásady hospodaření v příštím roce 
Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana.

Podle jeho slov se Kraj Vysočina bude 
muset vyrovnat s tím, že dojde ke snížení 
podílu krajů na DPH a na dani ze závislé 
činnosti a není jasné, jaké příjmy v těch-
to oblastech budou. „V době, kdy musíme 
zajišťovat řadu služeb státu, to nepovažuji 
za férové,“ dodává Vladimír Novotný.

Výdaje krajského rozpočtu nepočítají 
s žádným navýšením proti roku 2012 a bu-
dou kopírovat příjmy. Jejich očekávaná výše 
v roce 2013 činí 7 580 415 000 Kč. V pří-
jmech je do zdrojů zahrnuta částka 256,333 
milionů Kč, která je určena na spolufinanco-
vání kraje pro evropské projekty. Výdajová 

část rozpočtu je shodná s příjmovou a její 
součástí je splátka jistiny úvěru od Evropské 
investiční banky ve výši 24,4 milionu korun. 
Pro rok 2013 návrh rozpočtu Kraje Vysoči-
na nezahrnuje žádný dlouhodobý úvěr.

„I v příštím roce se budeme snažit za-
chovat všechny aktivity, a tak nerušíme 
program obnovy venkova jako některé 
jiné kraje, chceme zachovat mimo jiné 
podporu lesního a vodního hospodářství, 
památek UNESCO a chceme zachovat 
i další mimorozpočtové nástroje podpory, 
především Fond Vysočiny,“ uzavírá Vla-
dimír Novotný. text: Milan Pilař

Od počátku ledna se mohou obce a města Vysočiny přihlašovat do dalšího ročníku soutěže Zlatý erb.

Do žlutých kontejnerů na plasty patří:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté 
PET lahve, obaly od pracích, čisticích 
a kosmetických přípravků, kelímky od 
jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie 
od spotřebního zboží, obaly z CD disků, 
polámané plastové věci. 

Na správné cestě záleží

www.kr-vysocina.cz/odpady_vysociny.asp

Struktura příjmů:
n daňové příjmy 3 271 236 tis. Kč
n nedaňové příjmy 227 791 tis. Kč

 kapitálové příjmy 42 000 tis. Kč
n přijaté transfery 3 762 155 tis. Kč

 financování  (+) - 272 233 tis. Kč

Struktura výdajů:
n zemědělství 73 795 tis. Kč

n školství, mládež a sport 4 048 887 tis. Kč

n kultura 167 313 tis. Kč

n zdravotnictví 352 451tis. Kč

n životní prostředí 9 110 tis. Kč

 územní plánování 6 640 tis. Kč

n doprava 1 439 641 tis. Kč

n sociální věci 103 995 tis. Kč

n požární ochrana a IZS 13 380 tis. Kč

n zastupitelstvo kraje 52 111 tis. Kč

n krajský úřad 260 125 tis. Kč

n regionální rozvoj 85 125 tis. Kč

n nemovitý majetek 432 000 tis. Kč

n informatika 36 688 tis. Kč

 analýzy a podpora řízení 4 557 tis. Kč

n ostatní finanční operace 83 264 tis. Kč

n rezerva a rozvoj kraje 150 000 tis. Kč

n evropské projekty 261 333 tis. Kč

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Struktura
příjmů:

Struktura
výdajů:
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Přijímací zkoušky 
nanečisto
Hotelová škola Třebíč nabízí zájemcům 
o studium absolvovat přijímací zkoušky 
nanečisto. „Zkoušky jsou z českého jazyka 
a literatury a v obou případech jde o loň-
ské varianty,“ uvádí zástupkyně ředitel-
ky školy Marie Bendová. Žáci si během 
pětačtyřiceti minut vyzkouší, jak jsou 
na zkoušky připraveni. Přijímací zkoušky 
nanečisto se konají u příležitosti Vánoční 
výstavy 20. 12. 2012 a dne otevřených 
dveří 24. 1. 2013 od 9 do 17 hodin (bez 
jednotného času začátku zkoušky) a jsou 
určeny především žákům devátých tříd. 
Zúčastnit se jich však mohou i mladší 
žáci, stejně jako učni, kteří se chtějí hlásit 
na nástavbové maturitní studium. Na tyto 
zkušební zkoušky se není nutné hlásit do-
předu. text: Lenka Juřenová

Kraj poskytuje 
motivační stipendia
Kraj Vysočina už třetím rokem pravidelně 
každé pololetí poskytuje žákům vybraných 
učňovských oborů motivační stipendia. 
Podporuje tak vzdělávání kvalifikovaných 
dělníků a řemeslníků v kraji, a zároveň 
s nimi rozvoj podnikání a služby občanům. 
Jen v roce 2012 bylo na těchto stipendiích 
vyplaceno 1 995 500 Kč.

Základní krajská motivační stipendia 
získávají po celou dobu studia žáci vy-
braných technických oborů na základě 
žádosti a splnění konkrétních podmínek. 
„Očekává se od nich uspokojivý prospěch 
a docházka bez neomluvených absencí,“ 
upřesňuje Jana Fialová (ČSSD), krajská 
radní pro oblast školství. Stipendia vy-
plácí kraj na konci každého pololetí, a to 
ve výši 400 Kč nebo 700 Kč na měsíc pro 
úspěšného žáka. Nadaní a cílevědomí 
žáci mohou navíc získat prospěchové sti-
pendium ve výši 1000 Kč za pololetí, a to 
tehdy, mají-li průměrný prospěch za dané 
pololetí do 2,5, v žádném předmětu ne-
byli hodnoceni stupněm dostatečně a od-
bornost prokázali na výbornou.

Kraj zároveň sleduje i to, jak se vzhle-
dem k početně klesajícím ročníkům mění 
studijní preference žáků. Na krajem 
podporovaných oborech činil v minu-
lém školním roce pokles počtu studentů 
v prvním ročníku 8 %, zatímco u nepod-
porovaných oborů to bylo 17,5 %.

Stipendii podporované obory jsou 
například modelář, slévač, obráběč kovů, 
kovář, zedník, instalatér, strojní mecha-
nik, elektrikář a další. Na konci druhého 
pololetí školního roku 2011/2012 do-
sáhlo na základní stipendium 348 učňů 
a 54 jich získalo stipendium prospěcho-
vé. Plný výčet oborů a podmínek k zís-
kání motivačního stipendia je zveřejněn 
na webových stránkách Kraje Vysočina.
 text: Lenka Juřenová

Rodičům deváťáků: 
jak postupovat 
při přihlašování 
na střední školy
V následujících měsících si v Kraji Vy-
sočina bude 4200 žáků devátých tříd 
podávat přihlášku na střední školu. 
K tomu se o přibližně 7000 studijních 
a učebních míst v kraji budou ucházet 
také žáci z jiných regionů. „Při výběru 
střední školy je velmi důležité podívat 
se dál za obzor střední školy a ještě při-
tom uvážit vlastní předpoklady. Mladý 
člověk společně se svými rodiči přitom 

může uplatnit svou představu a na-
střádané informace o budoucí profesní 
orientaci, zaměření či konkrétním povo-
lání. Při správné volbě může být cestou 
k němu právě středoškolské vzdělání,“ 
říká Kamil Ubr z krajského odboru škol-
ství. Takže jak své dítě přihlásit na vy-
toužený obor?

Do 31. ledna 2013 mají ředitelé po-
vinnost zveřejnit podmínky přijímací-
ho řízení do jednotlivých oborů studia. 
V prvním kole přijímacího řízení si může 
každý uchazeč podat až dvě přihláš-
ky. Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici 
na základních školách, v prodejnách 
SEVT a na webových stránkách Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR. Přihlášku je nutné vyplnit a nechat 
si potvrdit prospěch na základní škole, 
u některých oborů je navíc nutné vyřídit 
lékařský posudek.

Přihlášky se odevzdávají přímo na ře-
ditelství středních škol, nejpozději do  
15. března 2013. Do deseti pracovních 
dnů od oznámení rozhodnutí musí ucha-
zeč potvrdit svůj zájem o studium vy-
braného oboru odevzdáním zápisového 
lístku. Ten získá na své základní škole, 
případně na Odboru školství, mládeže 
a sportu Krajského úřadu Vysočina v Jih-
lavě. text: juř  foto: archiv Kraje Vysočina

Výjimečných studijních 
úspěchů si v regionu cení
Za nadání, talent, ale i píli a pracovitost 
získávají v Kraji Vysočina žáci a studenti 
od pátých tříd základních škol po čtvr-
té ročníky středních škol nejen uznání 
od svého okolí, ale také přímo z kraje. 
„Oceněni bývají mladí lidé za své školní 
i mimoškolní aktivity a úspěchy v pěti 
oborech. Těmi jsou humanitní, umělecký, 
technický, přírodovědný a sportovní,“ 
uvádí Jana Albrechtová z krajského od-
boru školství. Žáky a studenty nomino-
vané komisí na ocenění Talent Vysočiny 
schvaluje Rada Kraje Vysočina a od-
měňuje je desetiměsíčním stipendiem 
(ve výši 1000 Kč nebo 2000 Kč měsíčně). 
Dalších devět nominovaných v kategorii 
získává 1000 Kč, respektive 2000 Kč for-
mou jednorázového stipendia. Za zcela 
mimořádné výsledky může hejtman oce-
nění navíc doplnit také Cenou hejtmana 
Vysočiny, jejímž finančním vyjádřením 
je 5000 Kč pro žáka, případně 10 000 Kč 
pro oceněného studenta.

V roce 2012 získali ocenění Talent 
Vysočiny žáci a studenti například 
za český jazyk, vodní lyžování, grafic-
ké disciplíny, vědeckou činnost, hru 
na akordeon a zpěv, astronomii a ma-
tematiku, motokros a řadu dalších 
činností a dovedností. Celkem bylo 
oceněno 92 talentovaných a bylo jim 
ve stipendiích vyplaceno 277 000 Kč. Tři 
studenti získali Cenu hejtmana v celko-
vé výši 20 000 Kč. text: Lenka Juřenová

Krajské školství 
stojí na křižovatce
Před Janou Fialovou, 
krajskou radní pro 
školství, mládež a sport, 
stojí v současnosti 
nelehké úkoly. Během 
relativně krátkého 
času musí vyřešit 
rozsah sítě středních 
škol v kraji s ohledem 
na demografické změny. 
Přitom musí zachovat 
současnou nabídku 
vzdělání na Vysočině. 

Jaké změny čekají krajské střední 
školství pod vaším vedením?
Přiznávám, že tento dotaz mě provází 
od prvního dne po zvolení. Krajské škol-
ství stojí na křižovatce několika cest a pou-
ze jedna z nich vede správným směrem. 
Stále platí, že já nejsem ten, kdo diktuje 
změny. Mým úkolem je najít a navrhnout 
životaschopný model funkčního střední-
ho školství, který bude kopírovat kromě 
jiného počet studentů, vycházet vstříc po-
třebám trhu práce, a to vše v mantinelech 
prostředků poskytnutých státem.

Dojde i na Vysočině k optimalizaci 
středních škol?

K optimalizaci dojít musí, demografický 
vývoj je takový, jaký je – nabídka, respekti-
ve počet volných míst na středních školách 
a učilištích je několikanásobně vyšší než 
počet studentů a zájemců o jejich studium.

Čím střední školy na Vysočině vyni-
kají nebo čím jsou výjimečné?
Dobrou školu dělají dobří učitelé, ať už 

vzdělávají náctileté na středních školách 
nebo na učilištích. Díky evropským i kraj-
ským dotacím se podařilo mnoho přede-
vším technických škol vybavit moderní 
technikou, studenti mohou v rámci vý-
měnných pobytů studovat v zahraničí, 
úspěšně funguje systém stipendií a kraj-
ských podpor…

text: Lenka Juřenová  foto: archiv Kraje Vysočina

Studenti využívají při výuce stejné stroje jako firmy
Od roku 2005 Kraj Vysočina 
prostřednictvím dvouletých 
tematických programů 
systematicky modernizuje 
vybavení šesti technicky 
a průmyslově zaměřených 
středních škol.

„Studenti a učni technických oborů 
se v nich připravují na své zaměstná-
ní s nejnovějšími stroji a učebními po-
můckami využívanými v běžné výrobě. 
Tím se výrazně usnadňuje jejich nástup 
na odbornou praxi nebo pozdější pře-
chod do zaměstnání. Proto jsem ráda, 
že se o tuto moderní techniku ve ško-
lách zajímají i zástupci firem,“ uvádí 

radní Kraje Vysočina pro oblast školství 
Jana Fialová (ČSSD). Tato moderniza-
ce se týká čtyř potenciálních spádových 
center kraje a jsou do ní zapojeny školy 
ze čtyř měst, přičemž do každého měs-
ta plyne z kraje stejný objem finančních 
prostředků. V Jihlavě a ve Žďáru nad Sá-
zavou, kde jsou zapojené školy dvě, je 
jen na nich, jak se společně dohodnou 
na využití dotací od kraje. Další do pro-
jektu zapojené školy jsou v Pelhřimově 
a v Třebíči.

„Taková pomoc od zřizovatele je sa-
mozřejmě vždy vítána, jsem s ní maxi-
málně spokojen,“ hodnotí činnost kraje 
ředitel jedné ze zapojených škol, Střed-
ní průmyslové školy a Středního odbor-
ného učiliště Pelhřimov Pavel Hlaváček. 
V Pelhřimově vybudovali díky třem pro-
jektům v roce 2007 CNC výukové praco-
viště, v roce 2009 učebnu mechatroniky 
a od 30. října letošního roku využíva-
jí studenti také laboratoří metrologie. 
Ve druhém projektu navíc k vybavení 
učeben přispěla se školou spolupracu-
jící firma – EDSCHA AUTOMOTIVE 
Kamenice nad Lipou. Zařízení, které 
používá škola i firmy, je od společnosti 
WENZEL. „V učebně metrologie se stu-
denti učí souřadnicovému měření, které 
využijí při měření a kontrole dílců. Za-
řízení je totožné s tím, které používají 
firmy v praxi. Studenti se tak potkají se 
všemi dostupnými a běžně používanými 
zařízeními na měření kvality výrobku. 

Jen u nás je menší než v provozu,“ do-
plňuje ředitel Hlaváček. Cílem podle něj 
je, aby se zde studenti potkali se všemi 
možnými měřidly z praxe.
Čtvrtý projekt, který je nyní ve fázi 
přípravy výběrového řízení, nese název 
„Od myšlenky k výrobku“. Jeho výsled-
kem by mělo být vybavení školy CNC 
frézkou, CNC soustruhem a robotickým 
pracovištěm sestávajícím ze dvou výu-
kových robotů, dopravníku a senzorů. 
Na tento komplexní projekt získal kraj 
prostředky z fondů EU prostřednictvím 
ROP NUTS 2 Jihovýchod. Na strojích 
a v učebnách pořízených z krajských 
dotací se na své budoucí zaměstnání 
připravují studenti maturitních oborů 
mechanik seřizovač, mechanik elektro-
technik a strojírenství. Z oborů učebních 
je využívají zejména učni v oboru strojní 
mechanik – dříve zámečník.
„Obnova vybavení strojírenských škol 
byla v minulosti spíše nahodilá. Hlavní 
příčinou byla vysoká cena. Ještě dnes ne- 
jsou výjimkou stroje staré i desítky let. 
Díky odpovědnosti krajských zastupitelů, 
kteří již několik let konsensuálně podporují 
pořizování výukových strojů a zařízení, se 
situace postupně zlepšuje. Nevím o tom, že 
by obdobně vytrvale a systematicky postu-
povali v jiném kraji,“ uzavírá popis činnosti 
kraje v tomto odvětví vedoucí krajského 
oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, 
mládeže a sportu Kamil Ubr.

text: Lenka Juřenová  foto: Monika Fiedlerová

Střední školy na Vysočině vyučují 
budoucí hodináře i bytové architekty
V Kraji Vysočina funguje několik 
středních škol se skutečně speciál-
ními obor y. Kupříkladu Střední prů-
myslová Škola Třebíč je jedna z mála 
v republice, odkud odcházejí studenti 
s v ysvědčením z oboru energetik. Po-
měrně neobv yklým řemeslem v době 
digitálních médií a mobilů je také to 
hodinářské, jež se v yučuje na Střed-
ní škole obchodu a služeb v Jihlavě. 

A celou paletu nevšedních oborů za-
štiťuje Střední odborná škola umě-
leckoprůmyslová ve Světlé nad Sáza-
vou. Jsou zde studenti oborů, jako je 
Výtvarné zpracování kovů a drahých 
kamenů, Průmyslov ý design, Bytov ý 
architekt a další. Žáci devátých tříd 
tedy mají na v ýběr z pestr ých možnos-
tí, kam si zaslat přihlášku na střední 
školu. juř

Nová radní pro školství Jana Fialová stojí před nelehkým úkolem, během příštího roku bude 
muset reorganizovat střední školství na Vysočině, mnohé školy tak čekají velké změny.

Moderní výuka na technicky zaměřených školách na Vysočině koresponduje s požadavky 
budoucích zaměstnavatelů.

Přehled středních 
škol v Kraji Vysočina
www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp
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Podpora akcí pro 
rodiny v kraji 
i příští rok
Slevy pro rodiny s dětmi do osmnác-
ti let, to je projekt Rodinných pasů, 
do něhož se Kraj Vysočina zapojil 
jako druhý kraj v České republice 
v roce 2006. Od roku 2007 systém 
poskytuje lidem na Vysočině řadu 
výhod a nabídek, jak trávit s dětmi 
a mládeží volný čas. Ať už jsou to 
zábavné programy v Šiklově mlýně, 
návštěva jihlavské ZOO, organizace 
plesu nebo dětská soutěž Ája hledá 
supertalent.

„Uvědomujeme si, že Rodinné pasy 
nezajistí zvýšení kvality rodinného 
života občanů, ale aspoň částečně 
přispívají ke snížení nákladů spoje-
ných se zabezpečením materiálních 
a kulturních potřeb rodin s dětmi,“ 
poznamenal krajský radní pro sociální 
oblast Petr Krčál (ČSSD). Projekt Ro-
dinných pasů bude na Vysočině fun-
govat i v roce 2013, navíc paralelně 
s pasy pro seniory nad padesát pět 
let. text: Lucie Pátková

Vysočina zavedla 
Senior pasy
Obyvatelé kraje nad padesát pět let 
věku mohou na Vysočině čerpat z vý-
hod, které přináší takzvané Senior pasy. 
Vedle Rodinných pasů tak Kraj Vysočina 
přistoupil k dalšímu bonusovému pro-
gramu nabízejícímu slevy od pěti do pa-
desáti procent a zvýhodnění v různých 
oblastech života.

„Zavedení Senior pasů a jejich pro-
pojení s Rodinnými pasy chápeme jako 
logický krok, který má do budoucna 
zabránit sociální izolaci částí rodin. Je 
třeba ocenit pozitiva a přínos starší 
generace pro společnost. Vysočina jim 
nabídne prostředek, díky němuž budou 
moci zůstat co nejdéle aktivní a na stá-
ří se aktivně připravovat,“ uvedl radní 
kraje Vysočina pro oblast sociálních 
věcí Petr Krčál (ČSSD).

Jak ukázal průzkum společnosti 
DEMA, zavedení pasů zaujalo tři čtvr-
tiny obyvatel Vysočiny starší padesáti 
pěti let. Slevy jsou zaměřené především 
na zdravotnictví, lázeňství, wellness, 
cestování, stravování, vzdělání, ale tře-
ba i na spotřební nákupy. Držitelé karet 
tak mohou pokračovat v aktivním živo-
tě a zároveň šetřit finance. Senior pas 
má neomezenou platnost, registrace 
se provádí na internetových stránkách 
www.seniorpasy.cz a může ji provést 
jak senior sám, tak někdo z jeho blíz-
kých. text: Lucie Pátková

Nominujte zařízení pro 
seniory na cenu Senior 
centrum roku 2012
Nadační fond Veselý senior se snaží 
zmapovat seniorská zařízení i organi-
zace v České republice, a proto ve spo-
lupráci s partnery vyhlásil první ročník 
soutěže Senior centrum roku 2012. Pro-
jekt reaguje na stoupající počet seniorů 
v Evropě, kterých by v příštích padesáti 
letech mělo být pětkrát více než dnes.

„Prostřednictvím přihlášek bychom 
rádi zjistili, jak úroveň poskytovaných 
sociálních služeb vnímají nejen samotná 
zařízení, ale i klienti a jejich rodinní pří-
slušníci a také veřejnost,“ uvedla jedna 
z autorek projektu Lenka Kopecká. 

Na přihlášky ve čtyřech kategoriích če-
kají pořadatelé až do konce ledna příštího 
roku. Dalším cílem projektu je pomocí při-
hlášek zjistit úroveň jednotlivých zařízení 
v péči o seniory: přístup ke klientům, po-
skytování sociálních, zdravotních služeb, 
možnost aktivizačních programů a nabíd-
ku dalších nadstandardních služeb.

Do soutěže mohou být navržena 
zařízení z celé ČR, která spadají do ka-
tegorií: Domovy pro seniory, Domovy se 
zvláštní péčí, Týdenní a denní stacioná-
ře a zvláštní kategorií soutěže je Nej-
lepší domov pro seniory certifikovaný 
Značkou kvality.

Více informací a přihlášky na  
www.seniorcentrumroku.cz.

 text: Milan Pilař

Města a obce regionu 
rozzářila vánoční výzdoba
Advent zahájila většina 
obcí v kraji tradičním 
rozsvícením vánočního 
stromku, které bylo 
mnohde spojeno 
s dalšími předvánočními 
akcemi.

Například v Košeticích na Pelhřimov-
sku předcházel rozsvícení stromu na ná-
vsi tradiční staročeský jarmark a koncert 
dětí v místním kostele. V několika stán-
cích mohli lidé zakoupit adventní věnce, 
svícny nebo ozdoby, které vyráběly děti ze 
základní školy a Český svaz žen – Jezin-
ky. Promrzlí návštěvníci jarmarku rovněž 
ocenili svařené víno, grog, cmundu anebo 
vánočku. „Lidé tu mohou hlavně ochut-
nat a nasát tu pravou vánoční atmosféru,“ 
popisuje Iva Mostová, předsedkyně Jezi-
nek, které akci společně s obecním úřa-
dem připravily. „Myslím, že občané tuto 
akci navštěvují rádi, svědčí o tom i to, že 

na koncert se do kostela ani všichni ne-
vejdeme. Zejména spokojené jsou pak 
děti, které na konci dne obdaruje Miku-
láš,“ usmívá se starostka Košetic Blanka 
Veletová.

Advent je na Vysočině také tradičně 
spojen se Stromy splněných přání. Čty-
ři stromky jsou umístěny na náměstích 
v bývalých okresních městech, dva pří-
mo v krajském městě. Lidé z nich mohou 

odtrhnout vánoční přání dětí z dětských 
domovů, azylových domů či ústavů so- 
ciální péče a rozzářit tak jejich oči 
na Štědrý den. 

text: Ondřej Rázl  foto: Ondřej Rázl a Luboš Pavlíček

Láska, největší dar života, rodí mi v srdci píseň
Málokdo zná Loukovice nedaleko Čás-
lavic na Třebíčsku, a přesto i tato malá 
obec má slavné rodáky. V rolnické rodině 
se tu 10. března 1899 narodil básník, lite-
rární historik a sběratel lidových pověstí 
Josef Ošmera.

Začal studovat na učitelském ústa-
vu ve Sv. Janu pod Skalou u Prahy, 
až poslední rok v Brně, kde také slo-
žil maturitu. Po absolvování Učitel-
ského ústavu v Brně působil krátce 
na obecných školách v Moravských 
Budějovicích, Dětmarovicích u Os-
travy a v Kojeticích. V roce 1922 na-
stoupil na měšťanskou školu do Klo-
bouk u Brna, kde se oženil a strávil 
podstatnou část svého života. Uplatnil 
se nejen coby pedagog, ale i jako edi-
tor literárních učebnic o Březinovi, 
Herbenovi, Němcové, přehledů domá-
cí i světové literatury, byl činný i jako 
knihovník a spolupracovník brněnské-
ho rozhlasu – např. pásmo „Krajem 

Mrštíkovy Maryši a Herbenova poko-
lení“. Od roku 1936 byl členem Morav-
ského kola spisovatelů.

V raných Ošmerových verších je patr-
ný vliv jeho velkého vzoru, básníka Oto-
kara Březiny, s nímž se poznal coby žák 

měšťanské školy v Jaroměřicích. V jeho 
sbírkách Den i noc, Pod jilmem, Chví-
le, Kapka rosy, Na splavu času se prolíná 
přírodní lyrika s milostnými a rodinnými 
motivy. Ve sbírce Režnou nití (1947) se 
vyznává z lásky k rodné Vysočině. Dosud 
vyhledávaný je jeho sborník Pověsti z kra-
je Mrštíků a Herbenova. 

Po roce 1945 odchází Josef Ošmera 
do Brna, kde pracuje jako knihovnický 
inspektor, ale pokračuje i v pedagogické 
činnosti. Na penzi se vrací do Klobouk, 
stává se kronikářem města a pečuje o roz-
voj místního muzea.

Přes všechny své kulturní aktivity se 
cítil Josef Ošmera především básníkem. 
Vyznal se: „Veršem se mi daří nejlépe 
vyjádřit to, co cítím ve svém nitru, když 
mám bolest či radost. Láska, největší dar 
života, rodí mi v srdci píseň…“

Josef Ošmera odešel na věčnost před  
35 lety – 20. prosince 1977 – v Brně.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

Krajský projekt Rovnost na Vysočině 
slaďuje pracovní a rodinný život
Třicetiměsíční projekt zabývající se 
slaďováním pracovního a rodinného života 
lidí na Vysočině připravil Kraj Vysočina 
s podporou operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

Jde především o nalezení vyváženého vztahu mezi potře-
bami členů rodiny, zejména dětí, a profesním životem. 
Pokud se totiž tyto oblasti nedaří skloubit, nejsou rodin-
ní příslušníci spokojeni a kvalita života klesá. Pomoci by 
měly semináře, konference, kulaté stoly, tištěné publika-
ce, ale také práce v regionálních partnerstvích, která bu-
dou šířit vhodná opatření.

„Projekt, který odstartoval začátkem června letošního 
roku, je určen především dlouhodobě nezaměstnaným 
ženám, ženám se základním vzděláním, ženám v předdů-
chodovém věku, ale také ženám po rodičovské dovolené, 
stejně jako mužům v podobných situacích,“ přiblížil cílo-
vé skupiny krajský koordinátor projektu Petr Švanda.

Projekt Rovnost na Vysočině vychází z výsledků 
analýz, které dokládají nižší vzdělání obyvatel, níz-
kou ekonomickou sílu domácností, přežívající stere-
otypy mezi zaměstnavateli a vyšší nezaměstnanost 
žen. „Kraj Vysočina chce prostřednictvím projek-
tu vytvořit příznivé podmínky pro vznik a fungování 
rodin a kvalitní uplatnění žen na trhu práce,“ doplnil 
radní pro sociální záležitosti Kraje Vysočina Petr Kr-
čál (ČSSD).

Kraj Vysočina je jedním z mála krajů České republiky, 
který se dlouhodobě věnuje podpoře rodiny, zejména ro-
din s dětmi. Své prorodinné aktivity zahájil v roce 2006 
projektem Rodinné pasy a v září letošního roku byla 
schválena Koncepce rodinné politiky na Vysočině.

text: Monika Fiedlerová

Na začátku adventu se v Košeticích už po několikáté sešla celá obec. Vánoční atmosféru nasávali občané u místního kostela, kde byl 
připraven staročeský jarmark.

Jihlavské podzemí se i letos proměnilo v peklo.

Básník Josef Ošmera a jedno z jeho věnování.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz
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Josef Ošmera do konce 2. sv. války učil, po válce se stal knihovnickým inspektorem v Brně a pak až do odchodu na odpočinek opět vyučoval, na jedenáctiletce v Brně na Mendlově náměstí. Byl spoluzakladatelem literární revue Fujara, z níž 
se stala ...viz tajenka..., kromě básní psal hojně recenze, vlastivědné články, drobné prózy do dětských časopisů a spolupracoval s rozhlasem. Na Třebíčsko jezdíval téměř každé prázdniny „pro studánkovou inspiraci“.

Křížovka o ceny

Na tři 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:  … Bílovy přátele Julia Zeyera a Otokara Březinu. Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou: Nila Vodičková z Křižanova, Emílie Pěkná z Nové Říše a Dušan Zabloudil z Jihlavy.

Vánoční perníčky
Vánoční perníčky se připravují ze všech 
druhů vánočního cukroví nejdříve, musí se 
nechat uležet, aby byly měkké. 
Na těsto přibližně na tři plechy si připraví-
me 400 g hladké mouky, 140 g moučkové-
ho cukru, lžíci mletého perníkového koření: 
hřebíček, skořici, vanilku, anýz a badyán, 
dvě lžíce medu, dvě vejce a 50 g másla nebo 
hery. Na polevu jeden bílek, citronovou šťávu 
a 150 g moučkového cukru. 

Nasypeme mouku a cukr na vál, přidá-
me koření, med, vejce a tuk a vypracuje-
me hladké tuhé těsto, které necháme dva 
až tři dny uležet. Poté těsto prohněteme 
a vyválíme na tenký plát. Pomocí vykra-
jovátek z něj uděláme perníčky různých 
tvarů a potřeme rozšlehaným vajíčkem, 
do něhož můžeme přidat potravinářské 
barvivo a perníčky obarvit podle vlastní 
představy. Perníčky pečeme na plechu vy-
loženém papírem na pečení zhruba 10 až 
12 minut při 180 °C. Než se upečou, utře-
me bílek s prosátým cukrem a po kapkách 

přidáváme citronovou šťávu tak, abychom 
získali lesklou a polotuhou hmotu, která 
se nesmí roztékat, ani být hustá. Na zdo-
bení vychladlých perníčků můžeme použít 
pevné zavírací sáčky, které mají ostrý roh. 
Krásné Vánoce.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchy-
ni a máte svůj oblíbený recept, o který 
byste se chtěli podělit, stačí nám jej za-
slat. Nejlepší recepty otiskneme a autora 
oceníme.
 text a foto: Monika Fiedlerová

receptRozhledna Rosička
Rozhledy do krajiny 
lákají romantiky 
nejenom v teplých 
letních měsících. Určitě 
je zajímavé si vychutnat 
kouzlo krajiny oděné 
do zimního hávu.

Využít k tomu můžeme například rozhlednu 
Rosičku na Žďársku, která dostala svůj 
poetický název podle stejnojmenné vesni-
ce, poblíž které se nachází.

Rozhlednu postavila telekomuni-
kační společnost Český mobil, kte-
rá potřebovala zdejší kopcovitou kraji-
nu pokrýt signálem. Není ale na tomto 
místě první rozhlednou. Ve 30. letech 
minulého století tu stával maják letec-
ké navigace a později, po druhé světové 
válce, rozhledna dřevěná. Současná roz- 
hledna či telekomunikační sto-
žár, se nachází ve výšce 645 m n. 
m. Celková výška dosahuje 42 me-
trů a vyhlídková plošina je o dvacet 

metrů níže. Vystoupíme na ni po venkov-
ním točitém ocelovém schodišti čítajícím  
143 schodů. Z vyhlídkové plošiny lze spa-
třit údolí Sázavy, obce Rosička, Sázava 
a Budeč, kde se leskne hladina Matějov-
ského rybníka, Nížkov – historicky jednu  

z nejstarších obcí na Vysočině, s daleko-
hledem rozeznáme poutní místo Zelenou 
horu u Žďáru nad Sázavou a mnohé další. 
Provozovatelem rozhledny je obec Sázava 
a vstup je volný.

text a foto: Petr Novák

GPS souřadnice: 49°17‘1.693“N, 4°55‘48.932“E, Nadmořská výška: 645 m

Unikátní betlém Aloise Vajera zve 
k návštěvě Domu sv. Antonína
Po Rožďalovicích a Hradišti u Znojma se 
Moravské Budějovice staly třetím místem, 
kde našel své sídlo unikátní pohyblivý bet-
lém, dílo brněnského kotláře Aloise Vajera.

Poté, co milosrdné sestry sv. Karla Bo-
romejského, které jesličky vlastní, odešly 
v roce 2007 z Hradiště do Města Albrech-
tic, ujal se betlému Dům svatého Antoní-
na v Moravských Budějovicích, který patří 
boromejkám.

Po zapnutí motorového vypínače, kte-
rým se celý mechanismus uvádí do pro-
vozu, napočítá pozorný divák 52 postav, 

z nichž je 46 pohyblivých, a 45 zvířat. 
V Budějovicích a okolí není ještě betlém 
dostatečně známý. Pochází z roku 1935 
a je čtvrtou dochovanou prací Aloise Va-
jera. Z jeho rukou vyšly ještě troje podob-
né jesličky. Podle sdělení Viktora Dvořáka 
jsou funkční dvoje – v Českých Budějovi-
cích a v Tišnově, třetí byly zničeny při bom-
bardování Brna v roce 1944.

Moravskobudějovický betlém lze na-
vštívit v Domě svatého Antonína po celé 
vánoční období.

text a foto: Pavel Kryštof Novák

Centrum pro rodiče s dětmi 
Kopretina podporuje práci v terénu
Jedním ze zařízení Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou se před osmi lety stalo i cen-
trum pro rodiče s dětmi Kopretina. Jeho 
hlavním střediskem je Radešínská Svrat-
ka, kde se odehrávají nejrůznější aktivi-
ty. Pod vedením odborníků se připravují 
besedy, kurzy na zvyšování rodičovských 
kompetencí a probíhá zde i laktační a vý-
chovné poradenství. „Snažíme se vy-
tvářet zázemí, program a atmosféru, 
podporující maminky i tatínky v jejich 
rodičovské roli,“ přiblížila snahu centra 
Zdenka Šrámková, vedoucí radešínské 
Kopretiny.

U sociálně slabších rodin je nutné 
vést rodiče ke správným hygienickým 
i stravovacím návykům, podporovat 
prevenci rizikového chování v rodině 
a budovat dovednosti pro efektivní hos-
podaření s rodinným rozpočtem. Kvůli 
tomu vznikl ve spolupráci s prorodin-
nou poradnou pilotní terénní projekt. 
Terénní pracovnice tak mohou pomo-
ci přímo v přirozeném prostředí rodin. 
„Na základě provedené analýzy po-
třeb klientů prorodinné poradny jsme 
uskutečnili nový projekt  a dali podnět 
ke vzniku nové sociální služby, která 

bude od ledna příštího roku pomáhat 
ženám, dívkám, ale také rodinám s dět-
mi,“ upřesnila koordinátorka projektu 
Zdenka Šrámková. 

Jednou ze čtyř dalších poboček centra 
je Kopretina ve Žďáru nad Sázavou, kde 
koncem listopadu proběhlo setkání zá-
stupců mateřských center na Vysočině 

s představiteli Kraje Vysočina, nazvané 
Radujme se ruku v ruce. Pracovníci ma-
teřských center poděkovali zástupcům 
kraje za celoroční podporu a společně 
upletli adventní věnec, který zdobí zase-
dací místnost sídla Kraje Vysočina.

text: Monika Fiedlerová

foto: foto: Archiv žďárského centra Kopretina

Náměstek hejtmana Vladimír Novotný a krajský radní Martin Hyský pletou adventní věnec 
při návštěvě žďárské Kopretiny.

Téměř sto padesát figurek a postav najdou zájemci na betlému Aloise Vajera.
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6cm 5 x 5cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm 1,6/2/13 17,30 Kč
150 cm 1,6/2/14 19,50 Kč
160 cm 1,6/2/15 20,30 Kč
160 cm 1,6/2/23 28,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu: 
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659 

www.prodej-pletiva.cz

28
/1

2-
VI

/1
2

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

•  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). 

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

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

Dobrý den. Manželka chodí už 3 roky 
s páteří k masérce. Ta se zmínila o vašich 
minerálech. Jsou s tímto produktem velice 
spokojeni. Jejich problémy s  cukrovkou 
i s páteří výrazně polevily. Tak jsme se také 
rozhodli to užívat a už máme 3 plechovku 
za sebou a budeme si objednávat čtvrtou. 
A opravdu to pomáhá a věřím, že to není 
žádná sugesce. Všem známým to doporu-
čujeme a je to také vhodný dárek. 

Jaroslav Hrnčíř, Odry

Na  doporučení k  odkyselení organizmu 
jsem začala užívat Schindeleho minerály 
u  vás objednané. Naprosto doporuču-
ju. Přestala jsem se i  tak intenzivně potit, 
přestala jsem jíst vše z bílé mouky a cítím 
k  tomu, že i  hubnu. Těším se na  každou 
denní dávku minerálů. A cítím silné a zdravé 
nehty (předtím lámavé, měkké), vlasy mám 
jiné, pevnější.

Alena Žiliková, Karlovy Vary

Dobrý den, chtěl by se podělit a doporučit 
vaše minerály. Lékaři mi našli před pár lety 
změnu krevního tlaku, začínající artrózu 
a k tomu všemu před rokem cukrovku a ra-
kovinu prostaty. Prodělal jsem vážnou ope-
raci, která dopadla zatím dobře a užíváním 
minerálů v kombinaci s rakytníkovým ole-
jem se mi ustálil cukr a cítím se velmi dobře. 
Ale základem všeho je , že musíme tomu 
všemu věřit, jinak to nemá žádný význam. 
Doporučuji všem. Díky, 

Josef Klásek, Kravaře 

Prosím o zaslání 6 ks plechovek Schindeleho 
minerálů. Moc děkuju za  zaslání. Minerály 

opravdu makají jako diví. Vyzkoušeli jsme je 
doma všichni tři, každému vylepšily něco. 
Mně např. rostou zase černé vlasy, i když je 
mi šedesát let, přestala mě trápit dna, syn 
začal lépe slyšet a  manžela přestaly bolet 
ramena, může opět zvedat ruce, což před-
tím nešlo. Měla jsem jednu květinu, teda 
už jenom kořen a  jeden maličký lísteček. 
Dala jsem jí také minerály a  ona nádherně 
obrostla. Nejvíc ale jejich působení je vi-
dět na našem psovi. Je to německý ovčák. 
Byla to už opravdu kostřička. Zjistili jí nádory 
v břiše, měla rakovinu a byla tak hubená, že 
se ji báli operovat. Začali jsme jí dávat mine-
rály a pes obživnul. Vykrmila se tak, že byla 
schopná operace a doktorka dokonce řekla, 
že tam byl minule jiný pes. Nyní je po operaci 
a rychle se zotavuje. Moc děkuji za vyřízení 
objednávky.

Lidmila Brožová, Doňov, 
Kardašova Řečice

Dobrý den, na  doporučení známé, které 
po užívání Vašich minerálů zmizela lupen-
ka, jsem si i já minerály objednala. Využíva-
la jsem 1 plechovku, cítím 
se mnohem lépe 
a  mám více ener-
gie. Přestávají bolet 
záda, klouby, kole-
na, upravil se nízký 
tlak, nepadají vlasy. 
Z toho důvodu jsem si 
objednala další balení 
a  mohu je doporučit 
i ostatním.

Stanislava Levá, 
Teplice

Může tohle být náhoda?

*  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

Nebo snad podvod?
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 drnčeli 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.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
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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

www.vysocina-news.cz
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REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 
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www.pv-pohrebnisluzba.cz

Vevera – Koutník
Jihlava, Jana Masaryka 32

(u Slávie)

Telefon:

567 307 313, 605 707 528
Stálá služba

pro převozy zemřelých:

603 452 119
Otevírací doba: Po–Čt 7.00–15.30 Pá 7.00–14.00
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HOTELOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ
Sirotčí 4, Třebíč, tel. 568 846 219, 603 208 087
www.trhs.cz, ISO 9001:2009

„Přijímačky na nečisto“ ve dnech otevřených dveří:
20. prosince 2012 (Vánoční výstava) a 24. ledna 2013

Připravujeme nový učební obor REPRODUKČNÍ GRAFIK

Studijní obory – čtyřleté s maturitní zkouškou:
• HOTELNICTVÍ • CESTOVNÍ RUCH

Učební obory – tříleté s vyučním listem:
• CUKRÁŘ • KUCHAŘ – ČÍŠNÍK • PRODAVAČ • ARANŽÉR • KADEŘNÍK

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů:
• PODNIKÁNÍ 

Škola pořádá přehlídky a celostátní soutěže, specializační kurzy,
zabezpečuje praxe a stáže v zemích EU 

„Přijímačky na nečisto“ 
ve dnech otevřených dveří:

20. prosince 2012 (Vánoční výstava)  
a 24. ledna 2013

Připravujeme nový učební obor 
REPRODUKČNÍ GRAFIK

Škola pořádá přehlídky a celostátní soutěže, 
specializační kurzy, zabezpečuje  

praxe a stáže v zemích EU

HOTELOVÁ 
ŠKOLA TŘEBÍČ
Sirotčí 4, Třebíč 
tel. 568 846 219, 603 208 087
www.trhs.cz, ISO 9001:2009

Studijní obory – čtyřleté s maturitní zkouškou:
• HOTELNICTVÍ • CESTOVNÍ RUCH
Učební obory – tříleté s vyučním listem:

• CUKRÁŘ • KUCHAŘ – ČÍŠNÍK • PRODAVAČ • 
ARANŽÉR • KADEŘNÍK

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů:
• PODNIKÁNÍ
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ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE 
V HUMPOLCI,

Nástavbové obory:
Autotronik
Podnikání (dálkové studium)

Obory s výučním listem:
Autoelektrikář
Mechanik opravář motorových vozidel
Karosář, Instalatér, 
Tesař, Zedník
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Ubytování a stravování zajišťují jednotlivá pracoviště. 
Škola poskytuje:
- řidičské oprávnění skupin A,B,C,T, E
- svářečské kurzy ZK 111, ZK 311, ZK 135
- zkoušky z myslivosti
- volnočasové aktivity, sportovní zázemí

Den otevřených dveří: 11. 1. 2013 od 8 do 16 hodin                          
www.cza-hu.cz                   e-mail: cer@cza-hu.cz

       - školní jezdecký klub
       - půjčovna učebnic a sportovního vybavení

Informace získáte na pracovištích:
Humpolec, Školní 764, tel. 565 532 069       

Světlá n. S., Zámecká 33, tel. 569 452 080  
Humpolec, Nádražní 486, tel. 565 533 218  

Nabídka studia pro školní rok 2013-2014

Obory s maturitní zkouškou:
Přírodovědné lyceum
Agropodnikání 
 - ekologické  a konvenční zemědělství
 - chov koní a  jezdectví
Chovatelství - kynologie
Mechanizace a služby
Agropodnikání  (dálkové studium)

Obory s výučním listem:
Jezdec a chovatel koní
Zemědělec, farmář Obor s výučním listem

Opravář zemědělských strojů

Pracoviště. Humpolec, Školní 764  Humpolec, Nádražní 486 

Světlá nad Sázavou, Zámecká

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE 
V HUMPOLCI,

Nástavbové obory:
Autotronik
Podnikání (dálkové studium)

Obory s výučním listem:
Autoelektrikář
Mechanik opravář motorových vozidel
Karosář, Instalatér, 
Tesař, Zedník
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Ubytování a stravování zajišťují jednotlivá pracoviště. 
Škola poskytuje:
- řidičské oprávnění skupin A,B,C,T, E
- svářečské kurzy ZK 111, ZK 311, ZK 135
- zkoušky z myslivosti
- volnočasové aktivity, sportovní zázemí

Den otevřených dveří: 11. 1. 2013 od 8 do 16 hodin                          
www.cza-hu.cz                   e-mail: cer@cza-hu.cz

       - školní jezdecký klub
       - půjčovna učebnic a sportovního vybavení

Informace získáte na pracovištích:
Humpolec, Školní 764, tel. 565 532 069       

Světlá n. S., Zámecká 33, tel. 569 452 080  
Humpolec, Nádražní 486, tel. 565 533 218  

Nabídka studia pro školní rok 2013-2014

Obory s maturitní zkouškou:
Přírodovědné lyceum
Agropodnikání 
 - ekologické  a konvenční zemědělství
 - chov koní a  jezdectví
Chovatelství - kynologie
Mechanizace a služby
Agropodnikání  (dálkové studium)

Obory s výučním listem:
Jezdec a chovatel koní
Zemědělec, farmář Obor s výučním listem

Opravář zemědělských strojů

Pracoviště. Humpolec, Školní 764  Humpolec, Nádražní 486 

Světlá nad Sázavou, Zámecká
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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.
Přihlášky I. kolo: od 1. 1. 2013 do 17. 5. 2013

Kritéria přijetí: zájem o obor a výsledky ze střední školy.
Přijímací zkoušky nejsou zařazeny.

Školné 13 000 Kč ročně
Možnost pokračování na VŠ zkráceným studiem

Škola je výrazně zaměřená na praxi a absolventi se velmi dobře uplatňují ve 
všech oblastech sociální sféry i mimo ni.

Den otevřených dveří s programem je 17. 1. 2013 a 14. 3. 2013
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Vzdělávací společnost ABS WYDA, s. r. o. – otevřené kurzy na rok 2013
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s. r. o. připravila na 1. čtvrtletí roku 2013 otevřené kurzy pro zájemce 
z řad veřejnosti.

Kurzy budou probíhat vždy od 8:30 do 14:00 hodin v sídle společnosti ABS WYDA, s.r.o., Brněnská 30, 
Žďár nad Sázavou. Zájemci o kurzy se mohou přihlásit na telefonním čísle 566 620 989 nebo 774 262 208. 

Bližší informace na www.abswyda.cz.

Datum Kurz 1 Datum Kurz 2

3. 1. MS Project I – základní kurz 3. 1. Norma pro úpravu písemností

10. 1. PowerPoint – dynamická prezentace 10. 1. Brainstorming v manažerské praxi

17. 1. Excel II – triky pro efektivní práci 17. 1. Excel I – vzorce a výpočty

24. 1. Marketingový průzkum metodou vážení 24. 1. Excel pro mírně pokročilé

31. 1. Organizace výběrového řízení 31. 1. Řízení rizik v projektech

7. 2. Zásady zpracování adm. dokumentů 7. 2. Excel – kontingenční tabulka

14. 2. Organizace velké akce (konference ...) 14. 2. Koučování

21. 2. Access – úvod do práce s databází 21. 2. Marketing - úvod

28. 2. Kreativní metody v manažerské práci 28. 2. Word – tvorba šablon

7. 3. SWOT analýza – metodika zpracování 7. 3. Asertivita a zvládání konfliktů

14. 3. Excel – vyhledávací funkce 14. 3. Word – velký dokument

21. 3. Komunikace 21. 3. Outlook I – možnosti prostředí

28. 3. Norma pro úpravu písemností 28. 3. PowerPoint – dynamická prezentace

Cena pro jednotlivce je 1970 Kč (bez DPH).
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Sportovec 
Kraje Vysočina 
už podesáté
Až do 15. ledna mohu sportovní kluby, 
svazy či jednotlivci podávat přihlášky 
do desátého ročníku ankety Sportovec 
Kraje Vysočina. Ta bude letos vyhlášena 
ve dvou rovinách. Svého sportovce si 
zvolí veřejnost prostřednictvím hlaso-
vání v regionálním tisku a na interne-
tu. Rozhodovat bude i odborná porota. 
Hodnotitelská komise bude složena ze 
zástupců Komise pro sport a volný čas 
Rady Kraje Vysočina (6 členů), mediál- 
ních partnerů (3 členové), zástupců 
sportovních organizací (6 členů) a zá-
stupce Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(1 člen). „Vyhlášením ankety Sportovec 
Kraje Vysočina se zdůrazňuje stmelující 
prvek a soudržnost nejen sportovní ve-
řejnosti všech pěti okresů kraje, ale pře-
devším zájem kraje jako instituce o vol-
nočasové aktivity zaměřené na sport,“ 
popisuje hlavní záměr ankety Ivo Mach 
z oddělení mládeže a sportu Krajského 
úřadu Kraje Vysočina.

V každé kategorii členové hodnotící 
komise stanoví pořadí na 1. – 10. místě. 
Výsledky budou vyhlášeny na slavnost-
ním galavečeru.

text: Ondřej Rázl

Nové relaxační centrum 
ve Žďáru už funguje
Od začátku prosince je ve Žďáru nad Sá-
zavou otevřené nové relaxační centrum, 
které nahradilo dřívější plavecký bazén. 
Ten v rozšířeném a zmodernizovaném 
areálu v centru města doplnily dva dět-
ské bazény, brouzdaliště, cvičný bazén 
a relaxační bazén s proudovým kanálem, 
lezeckou stěnou, masážními lavicemi 
a lehátky. Vně budovy vede stometro-
vý tobogan, u vstupu je bufet a recepce 
s turnikety.

Obyvatelé Žďáru byli bez bazénu té-
měř dva roky. Přestavba začala v lednu 
2011 a skončila na konci letošního lis-
topadu. Náklady se vyšplhaly na téměř 
140 milionů korun. „Jsem velmi rád, že 
se nakonec výstavba spojila s nutnou 
opravou stávajícího bazénu a že se jeho 
rekonstrukce povedla. Je to moderní 
a velmi hezké relaxační zařízení, které, 
jak doufám, bude sloužit ve prospěch 
nejen obyvatel Žďáru nad Sázavou,“ 
vyjádřil se ke žďárskému sportovně-re-
laxačnímu zařízení náměstek hejtmana 
Vysočiny Vladimír Novotný.

Milovníci wellness uvítají parní aroma 
saunu a dvě suché sauny, odpočinout si 
mohou i při vodoléčebné proceduře zva-
né Kneippova lázeň, v ochlazovací vaně, 
solné jeskyni anebo využít masérských 
služeb. V létě čeká na návštěvníky centra 
dětský bazén s vodním hřibem a sklu-
zavkou a opalovací louka.

text: Lucie Pátková

MISTROVSTVÍ SVĚTA V BIATLONU 
PROVÁZÍ VELKÝ MEDIÁLNÍ ZÁJEM
Přijeďte do Nového Města vytvořit skvělou atmosféru!                                                                                                            

Vysočina Arena v  Novém Městě na  Moravě přivítá 
ve dnech 7. až 17. února 2013 jednu z nejvýznamněj-
ších sportovních událostí roku v České republice a nej-
větší sportovní akci v kraji Vysočina – mistrovství světa 
v biatlonu. V současné době se očekává účast 46 týmů, 
což v  praxi znamená, že na  Vysočinu přijede na  340 
závodníků (160 žen a 180 mužů) a stejný počet členů 
závodních výprav. 
I díky této skvělé účasti je o novoměstské mistrovství světa 
také velký mediální zájem. Potvrzují to již akreditovaní píší-
cí novináři i zahraniční televizní a rozhlasové  společnosti, 
kdy šest jich bude přímo z Nového Města vysílat svůj sig-
nál a kdy Česká televize bude živě zaznamenávat průběh 
závodu a  předávat mezinárodní signál Eurovizi, od  níž ji 
převezme Eurosport. „Česká televize bude mít asi 30 kamer 
na trati, 20 v prostoru stadionu včetně pojízdných kamer, 
jeřábu a  zavěšené spider kamery. Eurosport chystá šest 
jazykových mutací a  dál bude signál předávat do  dalších 
zemí,“ dodává ředitel závodu Vlastimil Jakeš. 
Zájem o  sportovní přenosy z  biatlonového mistrovství je 

podobný jako na  posledním šampionátu v  Ruhpoldingu, 
což v praxi znamená, že závody budou k vidění přibližně 
ve  150 zemích. „Podle odhadů bude prostřednictvím te-
levizních obrazovek sledovat zdejší sportovní klání 400 až 
600 milionů televizních diváků. Kdyby si jen jedno procen-
to z nich zapamatovalo Nové Město na Moravě a Vysočina 
Arenu, bylo by to fajn,“ říká Jiří Hamza, předseda Organizač-
ního výboru mistrovství světa. 

Není nad živý zážitek. Přijďte fandit!
Většina návštěvníků, kteří alespoň jednou navštívi-
li některý z  významných světových šampionátů, se 
shoduje na tom, že ani ten nejlepší přenos nedokáže 
zcela nahradit atmosféru závodů přímo na místě. Ať už 
na tratích, kde fanoušci povzbuzují své favority, nebo 
přímo na  stadionu, kde probíhá střelba, která někdy 
dokáže pořádně zamíchat s aktuálním pořadím závod-
níků. Lidé na tribunách sledují dění na velkoplošných 
obrazovkách, povzbuzují závodníky a  díky komentá-
torovi na stadionu mají i oni dobrý přehled o tom, jak 
závod probíhá a co důležitého se v jeho průběhu děje. 
„Novoměstská trať není lehká, není tam moc míst na odpo-
čívání, ze začátku kola se hodně stoupá a trať je dost čle-
nitá. Ale celkově se mi líbí a na pohled vypadá moc hezky. 
Myslím, že si to diváci užijí,“ předvídá český reprezentant 
Jaroslav Soukup, který loni vybojoval bronzovou medaili 
na  mistrovství světa v  Ruhpoldingu. „Na  závod přišlo ob-
rovské množství lidí, na každém metru někdo fandil a po-
vzbuzoval.  A  je to samozřejmě dobrý pocit, když se vám 
k tomu podaří i závod,“ vzpomíná. Určitě by bylo více než 
příjemné, kdyby podobná atmosféra panovala také na Vy-

sočině a domácí fanoušci vytvořili viditelnou kulisu našim 
i zahraničním závodníkům v únoru příštího roku. 
Organizátoři odhadují, že do Nového Město na Moravě při-
jede celkem na  120 tisíc návštěvníků, mnozí ze zahraničí, 
zejména z Německa, Ruska a skandinávských zemí. I proto 
bude areál vždy otevřen již čtyři hodiny před zahájením sa-
motného závodu a ze všech směrů bude do srdce samotné-
ho areálu regulována doprava. Všechny důležité informace 
najdete na o� ciálních webových stránkách mistrovství světa 
www.biathlonnmnm.cz včetně cen vstupenek, které 
jsou již v prodeji.

Předávání medailí s Davidem Kollerem a Vojtou Dykem
Na velkou sportovní událost se připravuje také samot-
né Nové Město na Moravě. Každý den od 16 do 20 ho-
din bude na Vratislavově náměstí připraven hudební 
program s  vystoupeními kapel a  interpretů různých 
hudebních žánrů. 
Průběh závodů bude přenášen na velkoplošné obrazovce, 
která bude instalována vedle pódia. Celkem třikrát budou 
přímo na náměstí předávány medaile vítězům, a to o víken-
du 9. a 10. února a v sobotu 16. února. Na hlavním náměstí 
budou instalovány dvě venkovní výstavy fotogra� í, a  to 
sdružení DEBRA a horolezce Radka Jaroše, který se v době 

mistrovství světa podělí o své horolezecké zážitky i v rám-
ci besedy ve zdejším Kulturním domě. Kulturní dům bude 
hostit vždy v  pátek a  v  sobotu tzn. AFTER PARTY a  také 
v předstihu 5. ledna Tříkrálový podvečer s biatlonovými mi-
stry světa a organizátory mistrovství. Během ledna proběh-
nou v sedmi městech kraje Vysočina biatlonové koncerty, 
které budou hudební pozvánkou do biatlonového Nového 
Města na Moravě.

Na koho se můžete v době mistrovství světa v Novém 
Městě těšit?  

7. 2. čtvrtek ZATRESTBAND
8. 2. pátek DIZZY // PANGEA (Beatles Revival)  

9. 2. sobota BUTY  //  BLUE EFFECT
10. 2. neděle DAVID KOLLER & BAND
11. 2. pondělí U2 DESIRE - REVIVAL BAND
12. 2. úterý X-CORE
13. 2. středa ANNA K & BAND
14. 2. čtvrtek GIPSY CZ
15. 2. pátek CHINASKI
16. 2. sobota VOJTA DYK & B SIDE BAND

Program šampionátu:

6/2
středa

Slavnostní zahájení 
ve Vysočina Areně
Začátek ve 20:30

7/2
čtvrtek

Smíšená štafeta
2× 6 km, 2× 7,5 km
Start v 17:30

9/2
sobota

Sprint muži
Start v 13:00

Sprint ženy
Start v 16:15

10/2
neděle

Stíhací závod muži
Start v 13:00

Stíhací závod ženy
Start v 16:15

13/2
středa

Individuální 
závod ženy
Start v 17:15

14/2
čtvrtek

Individuální 
závod muži
Start v 17:15

15/2
pátek

Štafeta ženy
Start v 17:15

16/2
sobota

Štafeta muži
Start v 15:15

17/2
neděle

Hromadný start ženy
Start v 12:00

Hromadný start muži
Start v 15:00

Navštivte o� ciální web MS v biatlonu na adrese

www.biathlonnmnm.cz


