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Z prvního kola voleb postoupili Miloš Zeman (38,57%) a Jiří Drahoš (26,6%). Jednomu z nich můžete dát svůj hlas ve druhém kole
voleb, které se uskuteční v pátek 26.1. a v sobotu 27.1. na stejných
místech a ve stejných časech.
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Dle údajů ČSÚ
910 27,19 1321 22,44 2202 23,48 zpracovala Marcela Lanková
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REALISTICKÝ
Je to prostě tak.
Za tučné všimné
je nemožné možné,
nebo naopak.
Jaroslav Homolka, Jámy
E 2016, str. 17 / JKt
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kového ústavu, odborné pracoviště Telč Pavel Macků. K tomu
dodejme, že nultý ročník soutěže byl vypsán v roce 2009 a od
samého začátku se jí zúčastňují
autoři z Kraje Vysočina, který nedostatkem hmotných kulturních,
sakrálních ani technických památek rozhodně nestrádá.

Novinářská autorská soutěž péče
o naše památky oceňuje tvůrce,
kteří čtenáře, diváky či posluchače informují o příkladném
vztahu jednotlivců, ale i subjektů
k památkám v Kraji Vysočina.
Vyhodnocení s předáním věcných
cen a drobných finančních odměn
bylo v jihlavském Hotelu Mahler.
Byli jsme tam a můžeme nabídnout společné foto oceněných.
Ze třinácti pozvaných autorů přijelo devět, čtyři zbývající byli zaneprázdněni a převzetím pověřili
své redakční kolegy. Ceny předávali reprezentanti vyhlašovatelů
soutěže (označeni šipkou - zleva): hejtman Kraje Vysočina Jiří

str. 3 a 4

Ocenění si z Jihlavy odvezli také
Marcela Lanková a Jaroslav Vála
z TCV
Běhounek, předseda vysočinského Syndikátu novinářů Jaroslav
Paclík a ředitel Národního památ-

Sdružením SN Vysočina vyhlášená již devítiletá tradiční aktivita
ukazuje svoji prospěšnost. Svými
díly ji obesílají iniciativní jednotlivci, kmenoví redaktoři, ale
i stálí spolupracovníci tištěných
či elektronických médií, volní novináři a tvůrci městských i obecních periodik, určených nejširší

veřejnosti, nebo i kronikáři. Devítičlenná porota ročníku 2017
posuzovala devatenáct prací třinácti autorů. Při hodnocení také

zaznělo, že „v ČR je na sedm set
ohrožených historických památek. Jsou i v Kraji Vysočina a média mají nemalou šanci pomáhat,

aby stavby ani cenné předměty
nepodléhaly zapomnění a v horším případě zkáze“.
Text a foto JKt

Novoroční pozdrav ČIŽP
První letošní sdělení havlíčkobrodského inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP)
má hodnotu větší než půldruhého
milionu korun. To je charakteristika pravomocně uložených sankcí
čtyřem subjektům za nepovolené
nakládání s odpady a poškození
významného krajinného prvku.
„Hříšníci“ loni porušili zákon
o odpadech a o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s výstavbou v areálu transformovny
u Mírovky nedaleko Havlíčkova
Brodu.
Jde o společnosti V-STAV A,

spol. s r.o., Technické služby CZ
s.r.o., PARPLANDO s.r.o. a podnikatele Davida Vašíčka, mezi
nimiž docházelo k nezákonnému
předávání a nakládání s odpadní
zeminou v celkovém množství
více než 90 tisíc tun. Společnosti
V-STAV A byla uložena konečná
sankce 300 tisíc korun (za předání celkového množství zeminy
osobám, které nebyly oprávněny
k jejímu převzetí). Společnosti
Technické služby CZ 200 tisíc
Kč (za převzetí odpadních zemin
do svého vlastnictví, přičemž
k tomuto úkonu nebyla oprávněna) a společnosti PARPLANDO


"

 

dy určeny. Za výrazně menší podíl uložené odpadní zeminy mu
byla uložena sankce 20 tisíc korun. Případ charakterizoval ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP
Havlíčkův Brod Jan Panský:

bylo uloženo 800 tisíc korun za
nakládání s odpadní zeminou
v zařízení, které k tomu nebylo
určeno, konkrétně k jejímu navezení za účelem terénních úprav
na pozemky v Havířské ulici
v Havlíčkově Brodě. Stejný prohřešek spáchal i podnikatel David
Vašíček, který uložil odpadní zeminu na pozemky v k.ú. Mírovka,
které nebyly k nakládání s odpa-

„Firmě V-STAV A a podnikateli
Davidu Vašíčkovi byly navíc uloženy pokuty za porušení zákona
o ochraně přírody a krajiny. Za
navezení více než devíti tisíc tun
zeminy do údolní nivy vodního
toku v lokalitě Melichov a škodlivý zásah do tohoto významného
krajinného prvku dostala společnost V-STAV A sankci 180 tisíc
korun. Podnikateli Davidu Vašíčkovi byla uložena sankce 3 600
korun za nepovolené pokácení
stromů u rybníka v Melichově
v souvislosti s navážkou zeminy.“
Erik Geuss, ředitel ČIŽP Praha
dodal: „Jednalo se o poměr-

ně komplikovanou záležitost,
kdy jsme museli rozklíčovat
předávky zemin mezi jednotlivými
subjekty. Nakládání s odpady na
pozemcích, které k tomu nejsou
určeny, představuje vždy riziko
ohrožení životního prostředí.
S odpady lze nakládat pouze
v zařízeních k tomu určených,
pokud je toto nakládání v souladu
s předpisy na ochranu životního

prostředí a zdraví člověka, uvedl
k případu. Dodejme, že již loni inspektoři v souvislosti s tímto složitým případem společnosti PARPLANDO uložili pokutu 150 tisíc
korun. Firma se dopustila rozsáhlého nepovoleného kácení dřevin
na ploše 15,5 tisíce m² mezi ulicí
Havířskou a Lihovarským rybníkem v Havlíčkově Brodě a tím
porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Kácení skupiny dřevin rostoucích mimo les na ploše
větší než 40 m² čtverečních totiž
podléhá povolení orgánu ochrany
přírody. „Při takto rozsáhlém kácení došlo k negativnímu zásahu
do přírodního prostředí daného
místa a k likvidaci biotopu drobné
zvěře a ptactva. Byly zničeny důležité funkce dřevin jako je tvorba
kyslíku, mikroklimatu a snižování
prašnosti,“ doplnil Panský.
TZ ČIŽP/JKt
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INFORMACE, MIMINKA

Šťastnou cestu Vysočinou

TÝDENÍK CESTA VYSOČINOU

Štědří byli dárci i na Světelsku
tali vykoledované korunky. Došli
jsme k částce 139.150.- Kč, takže
lidé oproti loňskému roku darovali
o 23.251 korun více, což je úžasné,“ svěřila se Jana Ptáčníková
z Charity ČR, která byla jednou
z hlavních organizátorek sbírky
v tomto regionu.

Miminka narozená
v havlíčkobrodské porodnici
od 4.1. do 10.01.2018
04.01. Tobiáš Kameš, Chotěboř
05.01. Adolf Medek, Chotěboř
05.01. František Pejchar, Krásná Hora
05.01. Kryštof Pospíchal, Šlapanov,
06.01. René Hyršová, Havlíčkův Brod
06.01. Štěpán Málek, Chotěboř
07.01. Jakub Fidler, Chotěboř
08.01. Eliška Holubcová, Havlíčkův Brod
08.01. Jan Libecajt, Vilémov
08.01. Vojtěch Miklas, Krucemburk
08.01. Radim Šob, Krucemburk
09.01. Štěpán Kratochvíl, Štoky
09.01. Rozárie Vaščáková, Humpolec
10.01. Tobias Hájek, Havlíčkův Brod
10.01. Sofie Konfrštová, Chotěboř
10.01. Felix Milichovský, Havlíčkův Brod
10.01. Veronika Vašíčková, Světlá nad Sázavou
10.01. Anežka Vrábelová, Havlíčkův Brod
Vážení čtenáři, v našem přehledu najdete jen ta miminka, která
mají trvalé bydliště v havlíčkobrodském okrese a na Humpolecku,
a jejichž maminky nám daly souhlas se zveřejněním. Fotografie miminek si můžete prohlédnout na webu nemocnice: www.onhb.cz.

Ústavy sociální péče se mění

Bilance transformace pobytových
služeb, tedy změna způsobu péče
o klienty bývalých ústavů sociální
péče, má na Vysočině za posledních
pět let podobu 39 dokončených objektů pro 219 klientů z různou mírou
nutné podpory, celkem za 360,5 miliónu korun. Zásadní změnou přístupu ke klientům zatím prošla krajská
zařízení Domov bez zámku, Domov
Jeřabina a Domov Kamélie.
Zhruba do čtyř let je Kraj Vysočina připraven postavit dalších až 23
objektů pro bydlení pro téměř 136
osob se specifickým postižením,
jeden dům se zázemím pro management a šest objektů pro ambulantní
služby pro 55 klientů. Další etapa
transformace při nutné a zásadní

V sobotu 6. ledna navštěvovali
koledníci v kostýmech Tří králů
domácnosti ve farnosti Světlá nad
Sázavou. Kromě města samotného

se koledovalo také v Beneticích,
Horní a Dolní Březince, Druhanově, Josefodole, Kochánově, Lipničce, Mrzkovicích, Opatovicích,

Přísece, Závidkovicích a Žebrákově. A jak Tříkrálová sbírka dopadla? „Dnes (v úterý 9. ledna)
jsme otevřeli pokladničky a spočí-

A ještě jednu zajímavost ze Světlé
nad Sázavou je třeba zmínit. Protože koledníci koledovali od rána
až do odpoledních hodin, čekal je
o polední přestávce na faře dobrý
oběd, který jim připravily ochotné
kuchařky.
Text a foto: jiv

Ve dvou největších městech rekord
(Havlíčkův Brod, Humpolec) –
O téměř pětadvacet tisíc korun
více než v loňském roce ukrývaly tříkrálové kasičky, které se do
sídla Oblastní charity Havlíčkův
Brod sešly z Havlíčkova Brodu
a jeho místních částí. Rekordní
výtěžek tak činil celkem 210 113

90% dotaci z evropských fondů
přijde na stovky miliónů korun a se
bude týkat Domova Háj a Domova Kamélie Křižanov. V případě
Háje už je téměř před dokončením
rekonstrukce objektu ve Světlé kam
se bude moci v dohledné době po
dovybavení nastěhovat šest klientů,
ve Světlé budou dále k dispozici
dva domečky pro 12 osob, sociálně terapeutická dílna a zázemí pro
management domova, ten bude mít
další nové pracoviště s dvěma domky také v Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Havlíčkově Brodě a Golčově
Jeníkově, kde bude fungovat také
polyfunkční dům s nabídkou ambulantních služeb. S další transformací
se počítá i u Domova ve Zboží.

korun. Celkem 172 728 korun
se koledníkům podařilo vybrat
v Humpolci. Letošní výtěžek
je tak o bezmála dvacet tisíc korun vyšší než ten loňský. Peníze tentokrát pomohou nakoupit
šestnáct aut do terénních služeb,
díky nimž bude možné zacho-

vat a dále rozvíjet kvalitní péči,
kterou pracovníci Oblastní charity Havlíčkův Brod poskytují
potřebným lidem přímo v jejich
domácnostech. „Předpokládáme,
že celkový výtěžek za havlíčkobrodský okres a Humpolecko
budeme znát nejpozději do kon-

ce ledna,“ uvedla koordinátorka
Tříkrálové sbírka za havlíčkobrodskou Charitu Bc. Jana Dománková. Největší dobrovolnická akce v republice totiž skončila
až v neděli 14. ledna.
(OCHHB)

NÁŠ ROZHOVOR

Záchranná stanice Pavlov

LETOPISY NĚMECKOBRODSKÉ
K titulku ZS Pavlov si čtenář
může vybavit televizního Vydrýska. Ne však každý tuší, že
název charakterizuje i poslání:
starat se o zvířata, která potřebují pomoc lidí, tedy zraněná,
nebo jejich opuštěná mláďata.
Pavlov však není sám, a jakou
má pozici mezi ostatními v ČR,
je otázka pro ředitele stanice
Zbyška Karafiáta.

žadujících vodu k životu vodu
i k navracení do volné přírody,
a to nejen v ČR, ale i dalších zemí
Evropy. Oproti jiným máme jedinečné přírodní podmínky s výběhy, jako jediní dokážeme odchovat nalezená mláďata vydry říční
tak, aby mohla být bezproblémově navrácena zpět do volné přírody, a jsou velmi žádaná v zemích,
kde vydře hrozí vyhynutí.
TCV: Četl jsem, že jste organizovali „vydří misi“ do Nizozemí. Máte, či měli jste povědomost o jejich dalším osudu?

Jméno a příjmení:

Karafiát: Naše stanice je součástí Národní sítě již třiatřiceti
záchranných stanic. A především
ono ucelené pokrytí ČR je v celosvětovém měřítku jedinečné. Patříme mezi největší stanice u nás
s historií od roku 1989, kdy byla
založena Státní ochranou přírody jako výzkumné zařízení pro
vydru říční a záchranné centrum
pro sokola stěhovavého a raroha
velkého.

Adresa:

TCV: Poslání zůstalo nebo bylo
„inovováno“?

SIPO:

Karafiát: Stanice má dvě hlavní poslání: záchranu zraněných
volně žijících živočichů a ekologickou výchovu a osvětu. Máme
unikátní areál jak v rozloze tak
možnostech odchovu zvířat vy-

Z brodského historického kalendáře
Již 565 roků zanedlouho (30. ledna)
uplyne od doby, kdy Mikuláš Trčka
z Lípy a na Lipnici za 300 zlatých
uherských prodal svému městu Německému Brodu zvon, aby sloužil
Bohu a farnímu kostelu. Pravděpodobné je, že šlo o zvon Vilém, dodnes dochovaný ve věži děkanského
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Letopočtem odlití 1335 patří mezi
nejstarší zvony v České republice.
Jeho původ je nejasný. Podle nápisu
a vzhledem ke skutečnosti, že před
Mikulášem Trčkou byl jeho vlastníkem husitský hejtman Jan Hertvík
z Rušinova lze usuzovat, že zvon
byl za husitských válek ukořistěn

v některém z podmaněných klášterů – nejspíše v benediktínském ve
Vilémově. Vilémov dobytý v roce
1420 patřil do správy právě Janu
Haretvíkovi z Rušínova. Dominantou kostela Nanebevzetí Panny Marie je mohutná gotická věž a Vilém
v ní má trvalé místo. Původní raně
gotická stavba z poslední čtvrtiny
13. století je dílem Řádu německých
rytířů, která v průběhu staletí prošla řadou stavebních úprav. V roce
1707 byla nad kostelem vztyčena
charakteristická barokní kopule.
Z věžního ochozu je impozantní výhled na město Havlíčkovo.
Veřejné zdroje/JKt

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO

Karafiát: Stanice Pavlov o.p.s. se
zúčastňuje programů na záchranu
a reintrodukci živočišných druhů
zpět do volné přírody. Aktuálně máme záchranný program na
puštíka bělavého a záchranu norka evropského. Jsme jediná organizace v ČR, kde se daří norka
evropského množit, spolupracujeme se Zoo Talin, naše odchovy
jsou umístěny v Polsku, Finsku,
Estonsku. Zmíněné vydry byly
a jsou vypouštěny v Nizozemí ve
spolupráci se záchranou organizací Dutch Otterstation Foundation
a Fryske Gea, do fríského národní parku Nationaal Park de Alde

Feanen. Tam je, mimo jiné, jejich
intenzivní monitoring pomocí
vysílaček a my máme podrobné
zprávy o naší vydří samičce Jitce, která se úspěšně začlenila do
místní vydří populace.
TCV: V roce 2016 jste do péče
přijali 543 živočichů 80 druhů
(70% ptáků). Jaká byla skutečnost roku 2017? Karafiát: Počet
přijatých každým rokem stoupá.
Loni jich bylo 650, tedy o 16%
víc než roku 2016. Přisuzujeme
to většímu povědomí lidí o záchranné stanici. Důvody příjmů
jsou různé, ale téměř vždy za ně
může lidská činnost (střety s automobilem, popálení elektrickým
proudem, nárazy do skleněných
ploch atd.). A velmi významné je,
že z celkového příjmu se nám daří
přes 55 % živočichů vrátit zpět do
přírody.
TCV: Jste nezisková organizace, která může mít příjmy, ale
nevytváří zisk. Asi není snadné
provoz „ufinancovat“. Karafiát: Získat prostředky je vždy
obtížné. Jako jediná z českých
záchranných stanic fungujeme
na principu sociálního zaměstnávání. Přes 70 % našich lidí má

zdravotní omezení a většinou
jsou starší padesáti let, obtížně
uplatnitelní na trhu práce. A chci
poděkovat za podporu zejména
Kraji Vysočina, bez jehož pomoci
si nedokážu naši činnost představit. Přehlédnout nelze ani pomoc
Úřadem práce, Ministerstvem životního prostředí, Lesy ČR a dalšími. Jsme samozřejmě velmi
vděční za podporu veřejností, nemyslím tím na vstupné, ale na desítky adoptivních rodičů se jmény
na voliérách zvířat, která nemají
šanci se pro svá zranění vrátit do
přírody, tedy zůstávají u nás.
TCV: A nakonec – co vás čeká
v roce 2018?
Karafiát: Postupná rekonstrukce jednotlivých voliér a výběhů
v expoziční části. Většina z nich
byla postavena v 90. letech a jsou
daleko za svou životností. A připočtěme stále větší nároky na chovatelské zázemí (např. karanténní
boxy, rehabilitační či vypouštěcí
voliéry), které jsou dány každoročně vyššími příjmy handicapovaných živočichů, tak je zřejmé,
že nás (nejen letos) čeká mnohem
víc práce než minulých letech.
Fotil a připravil Jan Kliment

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Telefon:

„Osmičková “ výročí roku 2018
Email:
Odeslat na adresu:
Jihlavská 1985,
58001 Havlíčkův Brod

Roční předplatné

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO

V lednu 1918 bylo vyhlášeno 14
bodů prezidenta USA Woodrowa
Wilsona. Měly nesporný význam
pro budoucí československý stát;
negarantovaly jeho vznik, ale požadovaly autonomii pro rakousko-uherské národy. Garance samostatnosti přišla až s odpovědí
prezidenta Wilsona na nabídku
rakouského císaře a uherského
krále Karla I. z 16. října 1918.
V průběhu téhož roku Tomáš Garrigue Masaryk dosáhl na příslib

státní nezávislosti od hlavních
západních mocností Dohody.
V Paříži ustanovil prozatímní
československou vládu a mezitím
domácí politické strany dohodly
vytvoření Národního výboru československého, který připravoval
převzetí moci.
O padesát roků později, v lednu
1968, byl prvním tajemníkem
KSČ zvolen Alexander Dubček.
Syn tesaře, který několik let pracoval v USA, kde se stal přesvěd-

čeným pacifistou a komunistou.
Malý Alexandr se svými levicově
zaměřenými rodiči, zakládajícími
členy družstva Interhelpo, odjel
do města Frunze (dnes Biškek).
Na Slovensko se vrátili roku
1938, protože nechtěli (podle
nových směrnic) přijmout ruské
občanství. Lednová Dubčekova
volba prvním tajemníkem prošla
o jeden hlas, zřejmě proto, že usiloval o jistou liberalizaci režimu.
Proti „konzervativním“ odpůr-

cům se opíral o veřejné mínění.
Do československé politiky vnesl
zcela odlišnou politickou kulturu. Jedna z reforem Dubčekova
vedení přinesla úplnou svobodu
tisku (v zákoně 84/1968 Sb. se
praví, že „cenzura je nepřípustná“). To umožnilo významný
společenský a politický proces,
který dostal název Pražské jaro
1968 a pokračoval do noci z 20.
na 21. srpna 1968.
Veřejné zdroje/JKt

TÝDENÍK CESTA VYSOČINOU

RADY A TRIKY NAŠICH BABIČEK
Rada 15. HLADKÝ ŘEZ DORTU
Piškotový dort velmi snadno rozkrájíte na pláty pomocí nitě.
Otočte ji kolem korpusu, překřižte konce (jako když krájíte nití knedlík) a zatáhněte.
(mac)
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PRANOSTIKY NA LEDEN

Pranostiky na leden
17.-23.1.
Svatý Antonín poustevník (17.1.) přináší led, nebo jej
bere.
Svatý Antonín najde-li ledy, tak je láme, nenajde-li,
nadělá je.
Na svatou Prisku (18.1.) obleva - saně jsou netřeba.
Když na Alžbětu (19.1.) sněží, sníh dlouho poleží.
Na svatého Knuta (19.1.) přichází zima krutá.
O svatém Fabiánu (20.1.) bez kožichu ani ránu.
Na svatého Fabiána a Šebestiána se musí někdo utopit
nebo aspoň na ledě probořit, zmrznout nebo alespoň
omrznout.
Svatá Anežka (21.1.) kape ze stříšky.
Je-li na svatou Anežku obleva, bude v létě hodně
bouřek.
Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
Má-li svatý Vincent (22.1.) svůj jas, má i svůj mráz.

28
„To bylo dobré nebo špatné?“
„Mládí je mládí, ale oni Hostákovi,“ starosta se ošíval, jako kdyby měl blechu za košilí, „ty jejich názory...“
„Opozice?“
„Jedovatá opozice. Škorpióni! Jednou to s nimi šeredně dopadne,“ prohlásil vizionářsky a neprozřetelně připojil: „O to se postaráme!“
Množné číslo něco naznačovalo, nebylo však jasné, zda mluví o příbuzných, blízkých veslařích z jeho
politické kocábky, členech mysliveckého sdružení nebo nadpozemských bytostech, s nimiž udržuje pravidelný kontakt.
„Doneslo se mi,“ řekl Radim Hasil, „že Ladové nadbíhali pánové Prokop a Gabriel.“
„Pomluvy! Taxíci jsou správní chlapi! Celé dny a noci prosedí za volantem. Dopravní obslužnost je stále horší, dopravci obce doslova vydírají. Autobusáci, dráha, mít vlastní letiště nebo lodní dopravu, přivedli
by Vanov na buben. Prokop a Gabriel makají, až se z nich kouří.“
„Nevytáhnou fajfku z huby,“ zavtipkoval Radim Hasil.
Starosta nedbal. Jako kdyby neslyšel. Jenom mu na čele naskočily tři vlnovky vrásek. „Možná kantorku
někdy svezli, to se jich zeptejte! Ale určitě už je měli na lopatě policajti. Prokop a Gabriel jsou v pořádku.
Že si užívají s Leonou, to jim člověk nemůže mít za zlé. Jejich bývalé manželky stály za starou bačkoru.
Jedna je coura, druhá chlastá!“
„Leona,“ řekl Radim Hasil, „to je paní Vokrová ze sběrny odpadových materiálů?“
„Teď se používá moderní označení sběrný dvůr,“ poučil jej starosta. „Přijímají i odpadový elektromateriál. Na jedovaté látky není dvůr vybavený, s těmi se musí do města. Nebo na nějakou černou skládku v lese.
Čím víc vycházíte občanům vstříc, tím jsou pohodlnější a liknavější.“
„Sběrný dvůr je obecní zařízení?“
„Soukromé.“ Starostovi znovu naskočily vlnovky vrásek. „Proč se ptáte?“
„Komu patří?“
„Obchodní tajemství, pane.“
„Vy to víte?“

tevřená a zaslechl jakýsi kovový zvuk.
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Když odbočil na pěšinu vedoucí k domu, pod jehož střechou v horizontální poloze odpočívala jeho
žena Antonie, na okamžik k němu dolehly vzdálené hlasy a ženský vřeštivý smích. Vytratily se, stejně jako
žlutý obdélník okna domu Leony Vokrové, jakmile zašel za březový hájek.
Paní Antonie skutečně odpočívala v horizontální poloze, nespala však. V zimě brala manželovu noční
nepřítomnost jako samozřejmost, od jara do pozdního podzimu však pociťovala znepokojení, samota ji tížila, probouzela nepodložená podezření a mladistvé touhy. Stávalo se, že ji osamění přímo krušilo. Příčina
mohla vězet ve skutečnosti, že se po návratu z penzionu neměla s kým podělit o novinky, také nebylo nikoho,
komu by udělila přehršel výtek a rad, které každý mužský potřebuje, aby nezlenivěl, nezvlčil a neshnil ve
špíně. Sotva zaslechla kroky pod okny, rozsvítila, stáhla přikrývku k pasu a vyčkávala, až Jan Sedmík vstoupí do ložnice. Nespěchal s tím, znalost rituálu velela nespěchat, nutila k záměrné loudavosti.
„To jsi ty?“ zvolala Antonie.
„Modrovous, Toničko!“
„Od které doby se střechy opravují za tmy?“
„Od dnešního večera.“
„Zmákli jste to?“
„Jasně.“
„Co dělá Eliška?“ zeptala se na švagrovou.
„Cvičí.“
„Cože? Co cvičí?“
„Řeč. Pustila nás ke slovu, když pila pivo nebo si potřebovala s pivem odskočit.“
„Dala ti najíst?“
„Řízek přes celý talíř.“
„Určitě kuřecí, tenký jako papír, aby ušetřila!“
Jan Sedmík se nepokoušel ženu opravit, stejně by mlela svoje a vznášela obvinění, že nedokáže rozlišit
kuřecí řízek od vepřového. S vědomím, že se nemá nic přehánět, ani napínání struny ženské trpělivosti,
vstoupil do ložnice.

„Pochopitelně,“ ujišťoval starosta horlivě.

„V tom hampejzu u Leony se zase děly věci,“ pronesla Antonie, jako nedopatřením značně odhalená.

„Není v tom nějaké příživnické chytračení?“

„Šla jsi na výzvědy?“

„To bych nestrpěl.“

„Tsss,“ udělala přezíravě. „Stačilo, co jsem slyšela. Měla jsem dojem, že po setmění od Leony někdo
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Spolupráce VOŠ
Chotěboř s firmou 3M
Zástupci světoznámé firmy 3M
seznámili v rámci spolupráce se
školou studenty denního i dálkového studia vyšší odborné školy
oboru řízení bezpečnosti práce
s problematikou ochrany sluchu
a dýchacích orgánů. Aplikační
inženýr Jan Pavliš v zajímavé
prezentaci poukázal na důležité
aspekty při výběru produktů pro

TÝDENÍK CESTA VYSOČINOU

Studenti SZŠ byli v první pomoci úspěšní

ochranu sluchu a dýchacích cest.
Jeho kolega Ing. David Rathaus
seznámil studenty s výběrem
ochranných pomůcek, které si
studenti měli možnost vyzkoušet
a prohlédnout.
Celá akce je součástí projektu
spolupráce školy s firmami z okolí a propojení teorie s praxí.
(převzato z webu školy)

Kurz molekulární mixologie
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod zprostředkovává na 18. ledna 2018
pro žáky školy i ostatní zájemce
z řad veřejnosti Kurz molekulární
mixologie. Cena kurzu je 2.500
Kč, je náročný na kvalitu surovin a techniku výroby a posunuje
limity barmanství o kousek dál.
Je zaměřen na základní techniky
přípravy molekulární mixologie s ukázkou postupů a servisu
a specializuje se na recepty vhodné pro přímé použití v baru.

Kurz bude probíhat v odborné
učebně stolničení na pracovišti Kyjovská 3187 v době od 9
do16 hodin včetně polední přestávky. Lektorem kurzu je pan
Mgr. Achim Šipl, člen české
barmanské asociace a odborník
na molekulární mixologii. Pro
bližší informace navštivte server
www.achimsipl.com.

Účastníci se seznámí s technikou
práce, s jednotlivými surovinami
a pomůckami, dozvědí se, kde je
možné jednotlivé suroviny nakoupit a jak je skladovat. Všechny informace budou přednášeny
přímo při ukázkách jednotlivých
receptů – postupů.

V případě zájmu zašlete přihlášku na e-mailovou adresu – sobotova@oahshb.cz. U žáků bude
vybrána záloha 1 tisíc Kč do 10.
ledna, zájemci z řad veřejnosti
zaplatí kurz přímo na místě v den
zahájení kurzu. Nabízíme i možnost ubytování.

Součástí jsou ochutnávky a ukázky servisu jednotlivých nápojů.

Mgr. Věra Sobotová, organizátor
ka kurzu (z webu školy)

Účastníci si přípravu nápojů sami
vyzkouší pod dohledem barmana.
Absolventi získají Certifikát České barmanské asociace.

Máme jasné slovo v našem kraji
Dne 8. ledna se vybraní zástupci školního parlamentu Pavlína
Klementová, Vincent – Lukas
König a Barbora Marešová zúčastnili zasedání Rady studentů
Kraje Vysočina na Krajském úřadě v Jihlavě, kde se sešli zástupci
škol z řad studentů z celé Vysočiny. Největší novinkou je oficiální
založení Rady studentů za náš
kraj, která byla vytvořena pro přípravu kulturních akcí, navázání
nové spolupráce mezi školami,
ať už v rovině kraje nebo okresu,

ale hlavně jednodušší řešení studentských problémů a prosazení
našich návrhů. Už teď pracujeme
na přípravě společných sportovních nebo kulturních akcí pro vás.
Věříme, že hlas studentů Kraje Vysočina tímto získal ještě
větší možnosti. Jakékoliv návrhy a připomínky nezapomeňte sdělit školnímu parlamentu.
Za Váš školní studentský parlament B. Marešová, E2.
(převzato z webu OA HŠ)

První a druhé družstvo

Modelová situace - poranění řidiče

Tradiční Olympiáda v první pomoci proběhla na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné
škole zdravotnické v Havlíčkově
Brodě těsně před Vánoci. Organizačně soutěž připravily Mgr.
Blanka Krovová a Mgr. Radka
Křepinská, na jejím hladkém
průběhu se podílely všechny odborné učitelky a v hodnotící komisi zasedli i členové Hasičského
záchranného sboru z Havlíčkova
Brodu Josef Doležal, Ladislav
Fixa a Mgr. Radek Hovorka. Sedmnáct soutěžních družstev bylo
složeno vždy ze 4 žáků a žákyň 2.
a 3. ročníků oborů zdravotnický
asistent a zdravotnické lyceum.

Všechna družstva prošla třemi
stanovišti a jednotliví členové
ošetřovali tyto zraněné:
1. situace: Při srážce skateboardistů s osobním automobilem došlo u řidiče auta k poranění žeber
a nosu. Jeden skateboardista byl
v bezvědomí a druhý měl otřes
mozku.
2. situace: Při ozbrojeném přepadení obchodu byl pořezán zákazník a majitel měl zabodnutý nůž
do břicha.
3. situace: Při zahradní oslavě
byli všichni poškození pod vlivem velkého množství alkoholu.
Jeden účastník se topil v zahrad-

ním bazénku, druhý se popálil
o gril a třetí upadl do bezvědomí.

zajišťují i maskování modelů při
soutěžích.

Opět se potvrdily dobré teoretické
znalosti studentů a jejich schopnost zajistit první pomoc raněným.
Výkony většiny studentů byly velmi kladně hodnoceny nejen odbornými učitelkami, ale i členy hasičského sboru. Velkým oceněním
bylo prohlášení hasičů, že už nyní
by se někteří žáci mohli zapojit do
jejich týmu. Na stoupající úroveň
znalostí má vliv i záchranářská
skupina FARG, která pracuje na
škole dlouhodobě, sami žáci si ji
založili, vedou ji, organizují soustředění a účastní se akcí souvisejících s první pomocí. Velmi dobře

Vítězem olympiády v PP 2017
se stalo kombinované družstvo
3. ZA a 3. ZL ve složení Martin Šimek, Josef Strašík, Petr
Kruntorád a Tereza Obrdlíková,
na druhém místě bylo družstvo
2. ZL ve složení Alena Vošická,
Šárka Vrbová, Šárková Musilová,
Kristýna Holasová a třetí skončilo družstvo 3. ZA ve složení
Michaela Kadlecová, Marie Straková, Kateřina Kasalová, Nikola
Dvořáková.
(text: Mgr. Helena Bočková,
foto: Bk)

Nový ročník celoroční fotosoutěže
Již několik let se naši studenti
zúčastňují celostátní fotosoutěže
Příroda objektivem. Přinášíme výborné zprávy o výsledcích
minulého ročníku a informace
k ročníku novému. Pokud rádi
fotíte, nebojte se zapojit.
Výsledky soutěže za rok 2017
V minulém roce byla vyhlášena
témata Pavoučí svět a Zrcadlení,
což mohlo slabší povahy odradit.
Ne však naši stálici mezi nejlepšími - Ivana Horáčková ze septimy
opět v celoročním hodnocení za-
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bodovala a po započtení hodnocení čtvrtého kola obsadila ve své
kategorii B druhé místo. K výbornému výsledku Ivaně gratulujme!
Další naši pravidelní účastníci kategorie B se z různých důvodů nezúčastnili všech čtyř kol, nicméně
i s menším počtem hodnocených
fotografií dokázala Martina Arltová ze 4. C obsadit páté místo,
Maria Šimůnková z kvinty desáté
místo a Roman Roubínek ze sexty místo patnácté ze šedesáti.
Nový ročník přináší nová témata

V roce 2018 nás opět čekají čtyři
kola, dle předchozích zkušeností
doporučujeme si nastavit na příslušná data připomenutí: první
kolo končí 15. března, druhé kolo
má uzávěrku 15. června, třetí dne
15. září a do čtvrtého kola musíte zaslat fotografie nejpozději
30. listopadu 2018.
A jaká témata si pro nás společnost Mladých ochránců přírody
nachystala? Zdá se, že se letos
trochu projdeme - a nezapomeňte, fotky mají pocházet z ČR!

Němí svědkové dávné minulosti… divné balvany a rozeklané skály, ale i otisk trilobita,
neolitické záhady, základy dávno
zaniklých staveb, divný listonoh,
menhiry a pravěké rondely, …
Z očí do očí…čí oči svítí v šeru –
je to tygr nebo kočka?, kolik očí
má pavouk?, toho vzteklého kance si vyfotím!, kde má ten slimák
vlastně oči?, hypnotizují tě upřené oči zvířete → vyfoť ho!,…
Mgr. Zuzana Šimůnková
(převzato z webu školy)
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odjížděl, ale virvál bylo chvíle slyšet až sem k nám.“
„Třeba jeden z vozatajů jel pro pití.“
„To by se vrátil. Slyšela bych auto.“
„Hm,“ udělal Jan Sedmík s přesvědčením, že noční mu dění u sousedky byla věnována zvýšená pozornost. Potom jej však osvítila čerstvá vzpomínka, budící pochybnosti. Ulehl, pohodlně se natáhl a ruce
založil za hlavou. „Jestli tě smysly neklamaly, Toničko. Vracel jsem se podle řeky a zdálo se mi, že se Leona
zdržela ve sběrném dvoře. Měl jsem dojem, že vrata nejsou dovřená. Také jsem zaslechl nějaký hlomoz.“
„To se ti něco zdálo,“ prohlásila Antonie, odhodila přikrývku, překulila se a nebohého manžela málem
zalehla.
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Nezvykle teplé září korunovalo potěšitelnou úpornou snahu, ještě ve tři hodiny v noci si Radim Hasil
mohl vyjít na balkon pouze v kalhotách od pyžama. Po pravdě řečeno, šlo by to i bez nich. Měsíc svítil na
odvrácenou stranu zeměkoule a gejzíry hvězd halila nezřetelná vysoká oblačnost. Klid a relativní ticho působily bezmála přívětivě. Jakoby se události nevršily, neopakovaly, neznepokojovaly, nepohoršovaly. Platilo
ovšem, že všechno má mnohé reprízy a není originality. Všechno už tady bylo. Dokonce i dobrý člověk.
Prostý, slušný, schopný, skromný. Leč právě takových se permanentně nedostává. Ovšemže jsou. Nesporně
je jich mnoho, ale jděme a hledejme je! Ani s lucernou! Dobrý člověk je velice vzácné koření bez vůně.
Podpultové zboží.
Kdo by to měl vědět, než privátní očko Radim Hasil! V hledáčku jeho činnosti uvízli častěji ti druzí,
méně šlechetní, mazaní, vypočítaví, horliví pokrytci, nápadní právě snahou o nenápadnost. Přestože se snažil
zaujímat objektivní pohled, trochu to deformovalo jeho představy o stávající společnosti.
V mladších letech se vyspal třeba na biči, postačily mu dvě tři hodinky, aby byl celý den jako rybička.
Nu, povězme, jako kapřík na mělčině, neustále připravený pohnout ploutvemi. S přibývajícími roky potřeboval větší míru spánku a postupně se vloudila občasná nespavost, neduh odpovídající věku. Té noci spal špatně, jako pokaždé, když nocoval mimo svůj staromládenecký domov, v němž se nepříliš často vyskytovalo
vstřícně naladěné ženské stvoření. Většinou krátkodobě, ženy jsou prozíravá, také však náramně podezíravá
stvoření a jeho práce měla daleko od té kancelářské nebo tovární, kdy každý den ve stejnou hodinu padne
a jde se domů.
Stál na balkonu pokoje vanovského osaměle stojícího penzionu Denisa; v podstatě se jednalo o menší
hotel, jen v označení držovali tradici. Pozoroval noc, naslouchal jí, stával se její součástí. Slyšel mdlé vyprávění řeky, čas od času zaslechl projíždějící vlak, halasné houkání motoráčku, pozoroval obrysová světla
neslyšného letadla, spatřil nakrátko rozsvícený světelný maják uhánějící sanitky. Řidič patrně tím způsobem
varoval živou překážku na vozovce. Několikrát k němu dolehly vzdáleností filtrované zvuky prostopášného

veselí od domu Leony Vokrové. Opakovaly se v nepravidelných intervalech, tlumenější či hlasitější, s neomalenou provokativností. Jako zamlžený pampeliškový bod v prostoru působila lampa ve sběrném dvoře.
Sledoval reflektory a slabě zaslechl silnější motor vozu, ujíždějícího silničkou kopírující břeh v blízkosti
železničního viaduktu. Reflektory zhasly, jakmile se vozidlo přehouplo přes terénní vlnu.
Později se rozsvítilo v domě Sedmíkových. Následně zazářila další okna v domě, zase však v krátkých
intervalech pohasla, vytrvávalo jen to první, ale také se záhy utopilo ve tmě.

Utichly i prostopášné vibrace od domu Leony Vokrové, z něhož i za dne viděl pouze hřbet střechy
a okolní stromy, dům skrývala mírná terénní vlna. Nenapadlo ho vyčkat, zda Leona nepodnikne další nahatý
výlet ke kamennému mostu a nepřejde po kamenném zábradlí třeba po rukou, aby do scénáře pronikl svěží
prvek.
Do rozednění ještě scházelo moře času, Radim Hasil se vrátil do pokoje a ulehl. Usnout se mu však
nedařilo. Intuitivně cítil, že zdánlivý klid noci může být a patrně také je klamný. Jako kdyby před rozměrným plátnem nádherně rozzářené krajiny stál rozedraný vandrák s vyzáblým obličejem a prázdnými očními
důlky. Strašidelně zlomený člověk na okraji žhavé propasti.
A někdo scházel.
Nezvěstná mladá učitelka Zuzana Ladová.
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Člověk by měl vědět, kdy odejít. Zuby nehty se vždy drží ti, kteří měli odejít už dávno. K tomu přesvědčení dospěl Radim Hasil během rozhovoru s vanovským starostou. Nic proti Praze, ale i venkov zjevně
disponoval neschopnými radními schopnými všeho. Nejméně čtyřicetiletý tělnatý starosta s odměřeným
výrazem a zapadlýma číhavýma očima se bezděčně holedbal vlastními nulovými zásluhami a dokazoval, že
mnoha lidem nelze cokoli vyčítat. Kromě jejich názorů.
„Pane,“ pravil mastným hlasem, sytým jako vývar z morkových kostí, „po naší bývalé kantorce se
tady už sháněli policajti.“
„Měli se po ní shánět i jinde,“ řekl Radim Hasil. „A především dříve.“
„To mě také napadlo,“ přitakal starosta. Možná by reagoval obdobně, kdyby uslyšel základní větu
algebry, která má v oboru komplexních čísel aspoň jeden kořen. „Pan řídící mě ovšem ještě posledního
srpna ujišťoval, že se kantorka určitě vrátí! Policajti nepochodili. Nevím, jak si poradíte vy, ale jedno vám
prozradím. Ke zmizení kantorky Ladové musíte přistupovat politicky!“
„Proč politicky?“
„Táhla to s mladým Hostákem.“

TÝDENÍK CESTA VYSOČINOU

Podnapilý řidič
Havlíčkobrodští policisté v sobotu 6. ledna kolem deváté hodiny večer zastavili na silnici I. třídy mezi obcemi Štoky a Havlíčkův Brod Osobní automobil Peugeot. Řidičem vozidla byl třiatřicetiletý muž cizí státní
příslušnosti. V rámci silniční kontroly policisté u řidiče
provedli odborné měření na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, které bylo pozitivní. Muž nadýchal 1,65
promile alkoholu. Opakovaná dechová zkouška byla také pozitivní, jejíž hodnota činila 1,68 promile. Policisté muži na místě zakázali další
jízdu a vše zadokumentovali. V případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Třiatřicetiletému muži za takový trestný čin hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.

Nadýchal přes dvě promile
V neděli 7. ledna krátce po druhé hodině odpoledne zastavili policisté
z obvodního oddělení v Chotěboři řidiče, který byl pod vlivem alkoholu. Osobní automobil Ford Escort zastavila policejní hlídka na ulici Příčná ve Ždírci nad Doubravou. Jednalo se o čtyřiapadesátiletého
muže z Lounska. Dechová zkouška, kterou policisté u muže provedli,
byla pozitivní, a její výsledek činil 2,35 promile alkoholu. Při druhé
dechové zkoušce muž nadýchal 2,19 promile. Policisté muži na místě
zakázali další jízdu a vše zadokumentovali. Svým jednáním čtyřiapadesátiletý muž naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok.

Alkohol za volantem
Policisté z obvodního oddělení v Kamenici nad Lipou o víkendu odhalili dva řidiče, kteří za volant usedli pod vlivem alkoholu.
Prvního z řidičů zastavili policisté v sobotu 6. ledna kolem jedné hodiny ráno na ulici Bezručova v Žirovnici osobní motorové vozidlo. Jednalo se o šedesátiletého muže z Prahy. Dechová zkouška, kterou u něj
policisté provedli, vykázala pozitivní výsledek. Naměřená hodnota
první dechové zkoušky činila 1,26 promile alkoholu. U opakovaných
zkoušek výsledky činily 1,23 a 1,21 promile.
Druhého z řidičů kontrolovala policejní hlídka z policejní stanice v Počátkách v neděli 7. ledna kolem třetí hodiny ráno. Dvaačtyřicetiletý
muž z Jihlavska usedl za volant osobního automobilu Škoda Felicia
a jel po silnici III. třídy směrem na obec Kaliště, kde ho policisté zastavili. Pozitivní výsledky dechových zkoušek vykázaly hodnoty 1,06,
1,07 a 1,11 promile alkoholu. S výzvou k podrobení se lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu souhlasili oba
řidiči.
Policisté oběma zakázali další jízdu a vše zadokumentovali. V obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mužům hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Z chaty odcizil okapy
Chotěbořští policisté prověřují případ krádeže okapových svodů, ke
které došlo v katastrálním území obce Rušinov místní části Vratkov.
K činu došlo v době od poloviny prosince loňského roku do soboty
6. ledna. Dosud neznámý pachatel poškodil oplocení u rekreačního
objektu, kterým vnikl na jeho pozemek. Z chaty následně odcizil
kolem třinácti metrů měděného okapového svodu a dvanácti metrů měděného okapového žlabu. Majiteli tak způsobil škodu kolem
šestnácti tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, provedli šetření
a vše zadokumentovali. V případu zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže. Případ policisté nadále
prověřují a po pachateli, kterému hrozí až tříletý trest odnětí svobody, pátrají.

POLICIE, HASIČI, INFORMACE

Bezpečnostní opatření v souvislosti
s volbou prezidenta České republiky
V souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky, jejíž první kolo se uskutečnilo ve dnech 12. a 13. ledna, připravili policisté
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, bezpečnostní opatření. Do
opatření byli zapojeni policisté pořádkové i dopravní policie ze všech
útvarů krajského ředitelství. Cílem je vytvořit podmínky pro klidný
a nerušený průběh volby. Stejná opatření budou platit i pro případné
druhé kolo volby prezidenta České republiky, které by se konalo ve
dnech 26. a 27. ledna.
Prioritním úkolem policistů při konání volby byl a bude dohled na
veřejný pořádek a bezpečnost občanů. Policejní hlídky se budou i při
konání druhého volebního kola v rámci celého území Kraje Vysočina pohybovat v okolí volebních místností a v místech, kde by mohlo
v souvislosti s volbou dojít k narušení veřejného pořádku. Policisté budou činit opatření k zamezení možného narušení příprav a průběhu volby, chránit veřejný pořádek, bezpečnost občanů i majetek. Ve výkonu
služby policisté navštíví také budovy, ve kterých se volební místnosti
nacházejí. Jejich úkolem bude působit preventivně v zájmu zajištění
bezproblémového průběhu volby prezidenta České republiky. Policisté
budou také opět spolupracovat s okrskovými volebními komisemi, a to
při přijímání nezbytných opatření k odstranění negativních jevů, které
by mohly vzniknout a narušit důstojný průběh volby nebo sčítání hlasů
a převoz volebních výsledků.

Opilého muže policisté zajistili
Havlíčkobrodští policisté ve středu 10. ledna kolem jedenácté hodiny
dopoledne v prostorách vlakového nádraží v Havlíčkově Brodě zajistili
opilého muže. Muž se ve značně podnapilém stavu pohyboval poblíž
kolejí a jeho pohyby byly nekoordinované. Jednalo se o třiatřicetiletého muže z Chrudimska. Policejní hlídka u něj provedla odborné měření
na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, jehož výsledek byl pozitivní.
Muž nadýchal 3,45 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že muž svým
jednáním ohrožoval svůj život a zdraví, policisté ho zajistili a převezli
na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
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Odmítl test na drogy
Policisté z obvodního oddělení v Kamenici nad Lipou zastavili ve
čtvrtek 11. ledna kolem půl jedenácté dopoledne osobní automobil
Opel. Řidičem vozidla byl osmatřicetiletý muž z Pacovska. Muž policistům při kontrole nepředložil potřebné doklady k provozu vozidla.
V rámci silniční kontroly dále policisté muže vyzvali k podrobení se
odbornému měření na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu a testu
na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami. V obou
případech se muž odmítl zkoušce podrobit. Dále policisté zjistili, že
vozidlo, které muž k jízdě užil, nemá platnou technickou prohlídku, a to od dubna loňského roku. Svým jednáním muž naplnil znaky
několika přestupků na úseku dopravy, kterými se dále bude zabývat
příslušný správní orgán.

Za volantem pod vlivem drog
a uložený zákaz
Ve čtvrtek 11. ledna kolem páté hodiny odpoledne zastavili havlíčkobrodští policisté vozidlo, jehož řidič byl pod vlivem drog a řídil
i přes uložený zákaz. Osobní automobil Volkswagen Golf policejní
hlídka zastavila na ulici Zahradnického v Havlíčkově Brodě. Osmadvacetiletého muže z Havlíčkobrodska policisté vyzvali k podrobení
se testu na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami.
Výsledek testu byl pozitivní na marihuanu. Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu muž odmítl. Dále policisté při
kontrole zjistili, že muž má na základě rozsudku okresního soudu, od
června loňského roku, vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel, a to na dobu dvou let. Policisté muži na
místě zakázali další jízdu a vše zadokumentovali. Svým jednáním
muž naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí, za což mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Policisté nadále provádí prověřování a případ řeší ve zkráceném
přípravném řízení. Dále je muž podezřelý ze spáchání přestupku na
úseku dopravy.
por. Mgr. Stanislava Miláčková, tisková mluvčí

Preventivní program Chraň si svůj majetek
Policisté se v následujícím období zaměří na kontrolu chatových a
rekreačních oblastí
Na území Kraje Vysočina, který
je charakteristický svým velkým
množstvím rekreačních oblastí
a velkým počtem malých obcí,
z nichž pouze 34 má statut města, má z dlouhodobého hlediska
největší podíl na úseku nápadu
trestné činnosti majetková kriminalita. Mezi jednu z oblastí majetkové kriminality patří vloupání
do rekreačních chat a chalup.
Z tohoto důvodu se policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina rozhodli této problematice
čelit cílenou prevencí a preventivními aktivitami, které budou

směřovat na majitele těchto objektů. Policisté uniformované policie Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina pravidelně provádějí kontroly objektů v rekreačních oblastech, ale do současné
doby neměli k dispozici žádný
materiál, kterým by mohli v rámci informační prevence informovat majitele objektů, že kontrola
jeho nemovitosti proběhla. Krajskému ředitelství policie kraje
Vysočina se v této souvislosti podařilo získat prostředky od Ministerstva vnitra České republiky v
rámci podaného vnitroresortního
programu prevence kriminality.
Tento projekt byl ministerstvem
vnitra podpořen a ministerstvo na

něj poskytlo částku 36 tisíc korun, za kterou Krajské ředitelství
policie kraje Vysočina pořídilo
získat celkem 13 tisíc kusů oboustranných informačních kartiček
– visaček na kliku, které obsahují
rady, jak si správně rekreační objekt zabezpečit.

nosti, snížit nápad trestné činnosti na úseku vloupání do rekreačních chat a rekreačních chalup a
preventivně působit na majitele
rekreačních objektů, aby převzali odpovědnost za svůj majetek a
dokázali si jej dostatečně zabezpečit proti zlodějům.

Tyto kartičky budou postupně
rozdistribuovány na dvacet obvodních oddělení a sedm policejních stanic v rámci celého kraje,
dále na odbor služební kynologie
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a policistům oddělení
tisku a prevence.

Policisté Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina začnou
projekt a kontrolu chatových a
rekreačních oblastí realizovat již
v lednu letošního roku a budou
v něm v rámci běžného výkonu
hlídkové a obchůzkové služby i
nadále pokračovat.
nprap. David Linhart,
vrchní inspektor

Cílem tohoto projektu je snížit
nápad trestné činnosti na úseku
páchání majetkové trestné čin-

Na silnice bez alkoholu a drog

Nález munice
Policisté integrovaného operačního střediska přijali v pondělí 8.
ledna kolem půl čtvrté odpoledne na linku tísňového volání 158
oznámení o nálezu předmětu připomínajícího munici. Muž nalezl
předmět v katastrálním území obce Sázava na břehu rybníka. Operační důstojník na místo ihned vyslal policejní hlídku. Policisté na
místě zjistili, že se skutečně může jednat o nevybuchlou munici,
proto si vyžádali součinnost policejního pyrotechnika. Pyrotechnik
předmět na místě identifikoval jako ruční granát vzor 92 z období 2.
světové války. Munici na místě zajistil a odvezl k dalšímu opatření
a likvidaci.

Opilá ležela na chodníku
Policisté integrovaného operačního střediska přijali v úterý 9. ledna
kolem půl osmé večer na linku tísňového volání oznámení o opilé ženě,
která ležela na ulici Na Skalce v Humpolci. Operační důstojník na místo ihned vyslal policejní hlídku. Žena ležela na chodníku, vykazovala
známky značné opilosti, nebyla schopna vstát a samostatné chůze. Policisté u ženy provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní a její
naměřená hodnota činila 3,90 promile alkoholu. Pětadvacetiletá žena
z Havlíčkobrodska svým jednáním ohrožovala svůj život a zdraví, proto ji policisté zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici
k vystřízlivění.

Pachatel se vloupal do kůlny
Žďárští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se vloupal do kůlny na ulici Okružní ve Žďáru nad Sázavou. K případu došlo v době od soboty 6. ledna do odpoledních hodin pondělí 8. ledna.
Pachatel vnikl na oplocený pozemek a následně do kůlny, jejíž vnitřní prostory prohledal. Zde odcizil zahradní sekačku, motorovou pilu,
plynovou bombu, alkohol a cigarety, dvou plotýnkový vařič, sekeru
Fiskars a další zahradní nářadí. Majiteli svým jednáním způsobil škodu
kolem osmi tisíc korun. Přivolaní policisté místo činu ohledali, provedli šetření a vše zadokumentovali. V případu zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Případ policisté nadále prověřují a po pachateli pátrají. Za takový trestný čin mu hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.

Policisté Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina v současné
době realizují projekt s názvem:
Na silnice bez alkoholu a drog.
Jeho cílem je působit na mladé řidiče, aby neusedali za volant opilí
nebo pod vlivem drog.
Ve středu 10. ledna navštívili policisté studenty Hotelové školy
Světlá a Střední odborné školy
řemesel Velké Meziříčí. Některé
učební obory školy jsou přímo
zaměřené na opravy vozidel a jejich užívání nebo oblast zemědělství, ze studentů tak mohou být v
budoucnu také řidiči, kteří budou

v rámci svého zaměstnání usedat
za volant nejrůznějších vozidel a
pracovních strojů. Při škole funguje rovněž autoškola, kde probíhá výuka pro studenty.
Policisté ve škole realizovali postupně přednášku v celkem osmi
třídách, jednalo se o studenty
maturitních oborů, učňovských
oborů a nástavbového studia.
V rámci preventivního projektu
rozdali studentům, řidičům ať již
současným, nebo budoucím, informační kartičky a alkoholtesty.
Hlavně ale policisté studentům
zdůraznili, že alkohol ani drogy

za volant nepatří, a upozornili
je na to, že jejich požívání vede
při řízení vozidla k velmi vážným dopravním nehodám, často
i s tragickými následky na životech lidí. Shrnuli postih, který v
souvislosti s řízením pod vlivem
alkoholu nebo drog, řidiči hrozí
a upozornili je na rizika, jako je
například takzvaný zbytkový alkohol. Dále také policisté studentům připomenuli, co všechno alkohol a drogy u řidiče negativně
ovlivní a motivovali je, aby sami
opilí či pod vlivem drog automobil neřídili a ani toto netolerovali

u nikoho dalšího. Projekt se podařilo Krajskému ředitelství policie
kraje Vysočina získat z prostředků Ministerstva vnitra České republiky v rámci podaného projektu vnitroresortního programu
prevence kriminality, za finanční
prostředky byly pořízeny alkoholtesty a informační kartičky.
Policisté budou i nadále navštěvovat další střední školy a učiliště
a v rámci projektu „Na silnice bez
alkoholu a drog“ pracovat s mladými řidiči.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková
mluvčí
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Kovářské Vánoce v rakouském Ybbsitz
Na konci náročného kalendářního roku 2017, kdy se obory
kovo naší školy zapojovaly do
prezentací kovářského umění
a kovářských soutěží a kde se
povedlo i napoprvé zvítězit, jsme
se rozhodli žáky odměnit a vyslali jsme o víkendu 16.-17. prosince pět žáků třetího ročníku
na nejneobvyklejší vánoční trh
v Dolním Rakousku - na „Kovářské Vánoce“. Za celým tímto
projektem stála nová posila našeho pedagogického sboru, učitel odborného výcviku Vojtěch
Havránek. Ten celou akci zorganizoval, připravil na ni žáky,
zajistil vše potřebné a odborný
dozor. Proto velké poděkování
a uznání za zahraniční prezentaci
patří nejenom žákům, ale i jemu.
A teď již vlastní „Kovářské Vánoce“ z pohledu zúčastněného
žáka Tomáše Noska:
„Ve dnech 15. 12 – 17. 12. 2017
jsem se se spolužáky zúčastnil zahraniční kovářské akce
Ybbsitz v Rakousku. První den
po příjezdu jsme se ubytovali
v místní tělocvičně a poté
vyrazili do centra obhlédnout
město a přihlásit se do zítřejší
soutěže v kování. Druhý den
jsme se po snídani chystali na
soutěž. Kovali jsme jako první
v pořadí, takže nervy jsme měli
napjaté, ale nenechali jsme se
příliš rozhodit, neboť jsme byli
na soutěž dobře předem připravení.
Starosta města slavnostně za-

Radost z dobře provedené a oceňované práce

Prezentace školy na slavnosti
hájil YBBSITZER SCHMIEDEWEIHNACHT 2017 a my
jsme začali kovat a už to jelo,
jiskry lítaly a kladiva tloukla do
rozpáleného železa. Kovali jsme
volnou plastiku na téma ,,Kruh
se uzavírá“. Vymysleli jsme kovanou kosu, na jejímž ostří bylo
zavěšené dítě, usazenou na hodinách, znázorňujících koloběh života. Dílo jsme jmenovali „Born
to Die“, v překladu „Zrozen ke
smrti“. Kovací čas jsme měli
vymezený na dvě hodiny. Díky
skvělému vedení mistra Vojtěcha
Havránka jsme dílo zvládli bez
problémů a v časovém limitu
jsme ho dokončili.
Byli jsme nadšení, protože jsme
sklidili kladné ohlasy, zvláště

jsme se zalíbili místnímu kováři Thomasi Hochstadtovi, který
nám vyjádřil obdiv, což pro nás
mělo velkou cenu. Poté už jsme
se jen nechali unášet nádhernou
atmosférou této kouzelné akce.
Poslední den jsme šli na výlet po
celém okolí a po historických kovárnách. Bití hamrů nám vyrazilo dech, panovala dobrá nálada,
stoupali jsme po lesní cestě podél potoku a po velkém kovovém
mostě, bylo to jak z pohádky.
Mistr nás vzal do kovárny slavného Thomase Hochstadta, veselého člověka, který ačkoliv byl
Rakušan, popovídal si s námi
česky. Dostali jsme se až k nabídce na spolupráci s naší školou

a možnou praxí jak s ním, tak
s jinými mistry v Ybbsitz.
Na večerním vyhlášení soutěže
jsme dostali také pozvánku na
nadcházející jarní akci zvanou
Ferracullum.“
Byla to nádherná akce, na níž
bylo vidět, že je pořádána lidmi
se srdcem na pravém místě. Možnost další spolupráce je nádherná
příležitost, jak vyslat naše učně
tím správným směrem a zase trochu zviditelnit naši školu.
Ing. Michal Hošek,
foto: Eliška Havránková
(převzato z webu školy,
redakčně kráceno)

Hotová plastika na téma Kruh se uzavírá s názvem „Born to Die“
(Zrozen ke smrti)

Kovářští učni jsou zaujati společným úkolem

Jedenácté Člobrdo ve Svatém Kříži

Nelítostné souboje spolu svádějí zástupci všech generací - od školáčků
až po seniory.
Osadní výbor spolu s tamní aktivní kronikářkou Drahuškou
Hepnerovou pozval před Silvestrem své spoluobčany na tradiční
turnaj ve hře „Člověče, nezlob
se“. V sobotu 30.12. odpoledne
se v bývalé škole sešlo celkem
24 hráčů všech věkových kategorií, ze Svatého Kříže, Mendlovy
Vsi, Květnova i ze vzdálenějšího
Vepříkova. Byl mezi nimi i vítěz
prvního ročníku z roku 2007 J.
Netolický ml. – tehdy školáček,
dnes již maturant. Atmosféra
byla opět úžasná, nikdo nikomu
nic nedaroval, někteří si přinesli i svoji oblíbenou „šťastnou“
kostku, která hází samé šestky.

Nechybělo ani bouřlivé povzbuzování od diváků a dobré občerstvení, které přinesli sami příchozí.
Do finále postoupilo jako vždy
6 hráčů, tentokrát ale bez účasti nejmladší generace – těm se
moc nedařilo. Vítězem jedenáctého ročníku se nakonec stal R.
Čermák z Vepříkova, kterému
putovní figurku předala minulá vítězka Libuše Heřmánková.
A tak se hned po skončení turnaje
ozvalo: „Příští ročník určitě musíme uspořádat, aby se putovní
figurka opět vrátila z dalekých
končin zpět do Svatého Kříže.“
(PaK)

Loňská vítězka L. Heřmánková předává Putovní figurku letošnímu vítězi - R. Čermákovi z Vepříkova.
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Josef Saska vystavuje v Přibyslavi

Malíř a grafik Josef Saska vystavuje v Přibyslavi
Pod názvem Radost z barvy byla
v Janáčkově galerii v Přibyslavi
ve čtvrtek 11. ledna 2018 zahájena výstava obrazů akademického
malíře Josefa Sasky.
Je to jubilejní dvacátá expozice v
soukromé galerii, kterou výrobce
malířských pláten Luboš Janáček
otevřel v září 2015.
Vernisáž se proměnila ve svátek
výtvarné a hudební kultury.
Na loutnu hrál ředitel Základní
umělecké školy J. V. Stamice v
Havlíčkově Brodě Jindřich Macek
a promluvila ředitelka Galerie
výtvarných umění v Havlíčkově
Brodě Hana Nováková.
Josef Saska je křtěný Sázavou.
Narodil se 31. července 1949 v

Vernisáž zpestřil hrou na loutnu Jindřich Macek

Havlíčkově Brodě, ale za město
svého dětství a mládí považuje
Světlou nad Sázavou. Vystudoval Akademii výtvarných umění
v Praze, kde byl žákem prof.
Ladislava Čepeláka. Absolvoval studijní stipendia v Itálii a v
Paříži. Tvoří ve dvou ateliérech,
městském na Černém Mostě v
Praze a venkovském v Nové Vsi
u Světlé.
Saska je nejen vynikajícím
malířem, ale také předním českým
grafikem, členem Sdružení českých
umělců grafiků Hollar a nositelem
jeho výroční ceny. Před časem mu
byla svěřena tvorba poštovních
známek s náměty vzácných a jedovatých hub, dravých ptáků a města
Český Krumlov.

Na vernisáž přijeli obdivovatelé
Saskova díla z širokého okolí,
výstavní síň byla zcela zaplněna, přítomni byli starostové měst
Havlíčkův Brod Jan Tecl a Přibyslav Martin Kamarád.
V současných dnech Josef Saska
připravuje další expozici, v Hradci Králové bude vystavovat obrazy, na nichž zpodobnil roboty.
Výstava v Janáčkově galerii potrvá do 7. března 2018, otevřena je v pondělí až pátek od 8 do
14,20 hodin, v sobotu od 9 do 12
hodin nebo na požádání telefonem na č. 776 186 530.
Text a foto: Ivo Havlík

V přibyslavské Janáček galerii se sešlo početné publikum

Výstavu uvedla ředitelka havlíčkobrodské galerie Hana Nováková

Mezi hosty nechyběl ani přibyslavský starosta Martin Kamarád

Proměna České koruny

Stav 23. listopadu 2017
Velké písmeno Č dává tušit, že
nejde o naši měnu, ale o restauraci (a dříve hotel) v Nádražní ulici
ve Světlé nad Sázavou.
Ke konci minulého roku uzavřená restaurace se totiž proměňuje v zařízení s názvem Dětská

Stav 12. ledna 2018
skupina Letadélko. Je to obdoba
mateřské školky pro děti od 2 do
6 let s kapacitou 24 dětí. Podrobnější odpověď na otázku Co jsou
to dětské skupiny? dávají webové
stránky www.detichaloupky.cz:
„Jde o nový typ výchovy dítě-

te, spočívající v pravidelné péči
o dítě od 2 let do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost
dítěte. Dětská skupina poskytuje
výchovnou péči, zaměřenou na
rozvoj schopností dítěte a jeho
kulturních a hygienických návy-

ků, přiměřených věku. Jedná se
o jedinou oficiální alternativu
mateřských školek. Dětské skupiny se řídí zákonem o dětských
skupinách č. 247/2014 Sb. Musí
splňovat úplně stejné podmínky
jako školka (hygienické, požární,
bezpečnostní atd.).“

Světelskou Dětskou skupinu
Letadélko bude provozovat Dětská
skupina Lištičky, z. s., Pardubice.
Provoz bude celoroční, tedy i po
celé letní prázdniny, denně od 6:30
do 17:00 hodin. Zahájen bude 1.
února, dny otevřených dveří se konají 16. a 23. ledna.

Finanční podmínky: 1 500 Kč
včetně celodenní stravy na celý
měsíc. Výhodou je, že děti se
přijímají v průběhu celého roku
tak, jak rodičům končí rodičovská dovolená.
Text a foto: Jaroslav Vála
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Kam za kulturou
ve dnech 17.–23. 1. 2018
HAVLÍČKŮV BROD
středa 17.1. 16 h. - Terapeutické využití kamenů a minerálů
přednáška E. Beránkové ve Family Pointu
středa 17.1. 17 h. - koncert ZUŠ J.V. Stamice
účinkují žáci hudebního oboru - v sále školy
středa 17.1. 20 h. - Dokud nás svatba nerozdělí
komedie Francie - Filmové OKO
čtvrtek 18.1. 16-18 h. - Šperky z křišťálové pryskyřice
výtvarná dílna v Galerii výtv. umění
čtvrtek 18.1. 17 h. - Nizozemská barokní malba
komentovaná prohlídka v Galerii výtv. umění s A. Veselým
čtvrtek 18.1. 17,30-20 h. - Kolo rovnováhy
Workshop - Alena a Stanislav Stejskalovi, v HUBBRu
pátek 19.1. - Barevné jogohrátky oranžové
pro ml.školáky 13,30 a pro předškoláky v 15,30 h. MC Zvoneček
pátek 19.1. 18 h. - Tóny důvěrné s Františkem Novotným
hudební doprovod E.Šašinkové a doc. M.Černého, St.radnice
pátek 19.1. 20 h. - Ples SZŠ a VOŠ
v KD Ostrov
pátek 19.1. 20 h. - Metal Forever
Dedustrol, D.O.P., Zodiac, Aggresive tyrants, Sotury - Klub OKO
sobota 20.1. 20 h. - Softbalový večírek
v Klubu OKO
sobota 20.1. 9 h. - TAI-ČI
jednodenní seminář ing. Turnebera v MC Zvoneček
sobota 20.1. 13 h. - Patchwork
odpolední klub pro každého příznivce v MC Zvoneček
pondělí 22.1. 17 h. - Bubnování na bubny Djembe
s Mgr.Svatavou Drlíčkovou v MC Zvoneček
pondělí 22.1. 18,30 h. - Muzikoterapeutická relaxace
s Mgr.Svatavou Drlíčkovou v MC Zvoneček
úterý 23.1. 9,30 h. - Jak si udržet zdraví pod kontrolou
(prezentace AKUNY) a Nové trendy v oblékání, MC Zvoneček
úterý 23.1. 17,15 h. - Podvečerní zastavení s Ayurvédou
10 bodů na udržení vitality - sídlo ČSŽ v Horní ul.
úterý 23.1. 19 h. - Listování: A taková to byla láska
účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín - podkroví St.radnice
úterý 23.1. 19 h. - František Nedvěd
s kapelou Tie Break, narozeninový koncert - velký sál KD Ostrov
HAVLÍČKOVA BOROVÁ
pátek 19.1. 18 h. - Život a dílo Santiniho
přednáška a zahájení výstavy v památníku K. H. Borovského
HUMPOLEC
středa 17.1. 9,45 h. - O princezně, Luciášovi a makových buchtách - veselá pohádka CziDivadla Praha - v kině
středa 17.1. - Večer v poradním kruhu
s H. Bernardovou v Literárním klubu knihovny
pátek 19.1. 19,30 h. - Manželský poker
komedie s J.Langmajerem v hl. roli - divadelní scéna kina
pátek 19.1. - Maturitní ples
SŠ informatiky a CR SČMSD - Spolkový dům
sobota 20.1. 14 h. - Zvonek královny víl
Loutkové divadlo - malý sál sokolovny
CHOTĚBOŘ
středa 17.1. 18 h. - Fialové podkroví
hostem P.Fialy je Ilona Vojancová, řed. skanzenu Veselý kopec
středa 17.1. 20 h. - Pavel Zedníček a Jana Paulová
zábavný pořad, Panský dům
čtvrtek 18.1. 19 h. - Melodie stříbrného plátna
účinkují pražští koncertní sólisté - kino Chotěboř
pátek 19.1. 19 h. - Michal Pavlíček a trio
koncert v Panském domě
neděle 21.1. 15 h. - Karneval
tanec, hry, soutěže - pořádá DDM-SVČ Junior v KD
pondělí 22.1. 16 h. - Stará Chotěboř ve fotografiích
promítání s komentářem S.Michka, M.Slanaře - podkroví knihovny
KRUCEMBURK
sobota 20.1. 14,30 h. - Dětský maškarní karneval
hudba, skotačení, občerstvení - v sokolovně
PŘIBYSLAV
sobota 20.1. 19,30 h. - Filmový klub
film Čtverec, od 22 h. koncert Blues mine trio
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
pátek 19.1. 19 h. - Ples Akademie - třídy IV. SV
pod názvem Z jiného světa - v tanečním sále Společenského domu
ŠTOKY
čtvrtek 18.1. 16,30 - První pomoc
přednáška J. Kudlové z ČČK - pořádá místní ČSŽ v hasičárně
VILÉMOV
sobota 20.1. 20 h. - Ples městyse
hraje sk. DEJMY - v nově opraveném KD
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
pátek 19.1. 17 h. - beseda s Jánem Svoradou
mistr v silniční cyklistice, účastník OH - zas. místnost MÚ
neděle 21. ledna 15 h. - O koblížkovi
pohádka v podání Sváťova dividla - v sále kina

KULTURA, TURISTÉ
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Hornistka u Šípa i ve Světlé
V populárním televizním pořadu Všechnopárty představuje
jeho moderátor Karel Šíp pravidelně tři zajímavé osobnosti a bylo tomu tak i v pátek 12.
ledna. Jako třetí v pořadí usedla
do křesla na jevišti divadla Semafor členka České filharmonie,
kterou Šíp uvedl slovy: „Přichází
jedna z nejlepších, ne-li nejlepší
hornistka u nás, Kateřina Javůrková.“ Tuto umělkyni drobné
postavy mohli vidět a slyšet 26.
prosince návštěvníci dvou vánočních koncertů České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby v kostele sv.
Václava ve Světlé nad Sázavou,
kde hrála na lesní roh. Dirigent
Jiří Trtík dokonce o Kateřině Javůrkové prohlásil, že je velice
uznávanou hráčkou i za hranicemi České republiky. Ač hraje po
celý svůj umělecký život jak se

říká „vážnou hudbu“, prokázala v pořadu s Karlem Šípem, že
má smysl pro humor. Když na ni
moderátor prozradil, že je též ve-

dle hudby vynikající cukrářkou,
s humorem vyprávěla, jak vyráběla obří dort k sedmdesátinám
dirigenta Jiřího Bělohlávka, na

kterém bylo vymodelováno všech
sto třicet členů České Filharmonie a každý z muzikantů musel tu
svoji figurku sníst.
(jiv)

Dotace na obnovu kulturních památek
Kraj Vysočina každoročně poskytuje dotaci na Obnovu kulturních
památek. Majitelé kulturních
památek mají možnost žádat
o dotaci na obnovu kulturních
památek v Kraji Vysočina včetně
jejich součástí, tj. údržbu, opravu,
rekonstrukci a restaurování prováděnou v souladu se závazným
stanoviskem příslušného orgánu
státní památkové péče (dále jen
„obnova kulturních památek“).
Dotaci Kraj Vysočina poskytuje
ve výši maximálně 350 000 Kč
a současně ve výši minimálního
procentuelního podílu celkových
nákladů vlastníka na obnovu. Žádá-li obec, min. podíl vlastníka je
50 % a kraj může přispět stejným

dílem. U žádostí fyzické a právnické osoby (vč. církví, náboženských společností, občanských
sdružení, nadací, obecně prospěšných společností apod.), min. podíl vlastníka je 50%, podíl obce
10% a kraje 40%.
Dotace může být poskytnuta pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky,
a to v daném kalendářním roce.
V případě, že v průběhu prací proběhne záchranný archeologický
výzkum, je možné do celkových
nákladů na obnovu kulturní památky (dále jen „celkové náklady
obnovy“) zahrnout i náklady na
jeho provedení. Výše započitatel-

ných nákladů nesmí přesáhnout
40% celkových nákladů na obnovu kulturní památky v daném kalendářním roce (týká se fyzických
osob, při jejichž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu a právnických
osob).
Podání žádosti na Kraj Vysočina
je každoročně v termínu od 15.
1. do 15. 2. Součástí žádosti je
Prohlášení obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází, o finanční spoluúčasti
obce.
Podání žádosti o 10% podíl města
Havlíčkův Brod je možné nejpozději do 20. 1. 2018, usnesení ze
zastupitelstva města Havlíčkův

Brod ze dne 12. 2. 2018 bude
k dispozici nejdříve 13. 2. 2018.
K podání žádosti o finanční spoluúčast obce musí být zastupitelstvu města předložen jednoduchý
popis navrhovaných úprav a jejich zdůvodnění, položkový rozpočet a vyčíslení požadavku na
spoluúčast obce.
Více informací k dotaci ze zásad
zastupitelstva Kraje Vysočina
naleznete na stránkách poskytovatele dotace Kraje Vysočina pod
odkazem: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
nebo u paní Aleny Aubusové na
tel. 569 497 139, e-mail: aaubusova@muhb.cz
(ADo)

Íčka mohou žádat o krajskou dotaci
Kraj Vysočina také v letošním
roce schválil podporu turistických
informačních center na svém území. Dotaci až 70 tisíc korun mohou podle aktualizovaných „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na podporu turistických informačních
center v Kraji Vysočina“ získat
informační centra, která splní
mimo jiných i podmínku provozu
minimálně pět dní v týdnu
a nově u celoročně otevřených
podmínku provozu minimálně 30

hodin týdně oproti dřívějším 40
hodinám. „Při aktualizaci došlo
také k rozšíření uznatelných
nákladů například o zařízení
pro
evidenci
návštěvníků,
možnost pořízení vybavení pro
návštěvníky k zapůjčení nebo
náklady spojené s rozvojem
elektromobility,“
informovala
náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.
V současné době působí na Vysočině 48 turistických informačních
center. Ty mohou podávat žádosti

Kino projde rekonstrukcí
Chotěboř (ika) Již z kraje nového roku město rozjíždí investiční akce. Jednou z prvních by
měla být rekonstrukce fasády
chotěbořského kina a v návaznosti na to i vybudování zázemí
pro účinkující a přístavba jeviště.
„Uvědomujeme si, že kino se čím
dále více stává kulturním centrem. Jezdí sem pravidelně různá
divadla, která si u občanů získala

oblibu. Uvědomujeme si však i
to, že pro některé větší soubory
naše prostory nejsou dostačující.
Vybudování komfortního zázemí
i rozšíření jeviště by do budoucna
mohlo rozšířit nabídku divadelních představení i přilákat herce,
kteří tady dosud nevystupovali,“
informoval starosta města Tomáš
Škaryd. Oprava fasády vyjde
zhruba na tři miliony korun.

VÝSTAVY
HAVLÍČKŮV BROD
Nepochopení & Podoby známé a neznámé - dvě fotografické výstavy. Nepochopení - fotoobrazy na plátně Miroslava Kodrleho a Květy
Lutnerové z Havlíčkova Brodu, Podoby .. - tváře známé i neznámé od autorů Cai Zhiyi (čínský fotograf) a Zdeňka Hrabici (český
spisovatel) - do 11.2.2018
Nizozemská barokní malba - kolekce bezmála čtyř desítek obrazů,
výběr z děl, uchovávaných ve sbírkách Národního památkového ústavu na moravských památkových objektech, v Galeriii výtvarného
umění do 4.2.2018
Karel Havlíček Borovský - život a odkaz - stálá expozice
v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově domě
HUMPOLEC
Výstava leteckých modelů - pořádá modelářský klub Jiřice ve výst.
sále muzea na Dolním nám. - od 16.1. do 28.1.2018
PŘIBYSLAV
Josef Saska - Radost z barvy - výstava obrazů v Janáček galerii,
potrvá do 7.3.2018

o dotaci v termínu od 1. února do
15. února 2018. Vedle základních
kritérií, která musí centra pro
získání dotace splňovat, stanoví
zásady zastupitelstva další doplňková kritéria, jako například
umístění směrovek navádějících
k turistickému centru, získané
certifikáty, internet pro veřejnost,
stojan na kola a další. „Podle míry
jejich naplněnosti mohou turistická informační centra získat od letošního roku krajskou podporu až
do maximální výše 70 tisíc korun,

v předchozích letech to bylo jen
50 tisíc korun,“ upřesnila náměstkyně Fischerová.
Informační schůzka pro zástupce
jednotlivých vysočinských turistických informačních center, na
které budou představeny nové
zásady zastupitelstva a zároveň
plán činnosti krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism,
se uskuteční ve středu 31. ledna
2018 od 9.00 hodin v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě v zasedací
místnosti B 3.16.
(KÚ)

Klub českých turistů Havlíčkův Brod zve

Pojďte s námi na výšlap
17. 1. středa - Horky - Golčův Jeníkov
Odjezd vlakem v 8.51 hod. do stanice Horky u Čáslavi.
Trasa 10 km.
Vedou: M. Sedláková a J. Píšová
18. 1. čtvrtek – Výroční členská schůze KČT a promítání fotografií z akcí našeho klubu
Začátek v 17.30 hod. v zasedací místnosti VČE na Humpolecké
ulici. Program schůze bude upřesněn na pozvánkách.
20. 1. sobota - Slavnostní oheň na Čeřínku
Trasy: 15-20 km, start libovolný, cíl: turistická chata na Čeřínku
v 11-13 hod. Kontakt: M. Svatošová, Jihlava, tel. 606 194 366.
Odjezd vlakem v 10.05 hod. do Kostelce. Trasa 15 km, zkrácená 10
km.
Vede: M. Barták
23. 1. - Z Hesova přes Dvorek
Odjezd vlakem v 9.45 hod. do Přibyslavi – zastávka.
Trasa 7 km. Vedou: Kohoutovi
24. 1. středa - Do Úsobí
Odjezd busem v 8.35 hod. z terminálu č. 15 do Věže.
Trasa 10 km.
Vede: Milena Beránková
www.kct-havlickuvbrod.webnode.cz

Turisté Humpolec zvou na pochod
Čtvrtek 18.1. Z Kamenice do Skály
Odjezd z vlakového nádraží do Kamenice v 9.08 hod.
Trasa: Ž.st. Kamenice u Humpolce - Dubí - Zdislavice - Splav
- rybník Kachlička - Záduší - kostel Nanebevzetí Panny Marie
- Skála. Délka trasy: 6 km
Odjezd ze Skály v 11.22 hod. nebo v 12.27 hod.
Vede: F.Dohnal

TÝDENÍK CESTA VYSOČINOU
Úterý 16. 1.
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05:00 Žiješ jenom 2x
05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6
09:00 To je vražda, napsala VIII
09:45 A máte nás, holky, v hrsti
10:30 Otec nebo bratr
11:45 Černé ovce
12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí,
Sportovní zprávy, Události
v regionech plus
12:30 Sama doma
14:00 Krabička
14:15 V Praze bejvávalo blaze
15:05 Doktor Martin
15:55 To je vražda, napsala VIII
16:45 Cestománie
17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov můj?
18:55 Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
20:00 Vyprávěj
20:55 Venkovský učitel
22:59 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
23:00 Ve jménu vlasti VI
23:55 Taggart

ČT SPORT
09:10 Volejbalový magazín
09:30 Volejbal: TJ Ostrava – VK
UP Olomouc
11:55 Sokolský zpravodaj
12:05 Panorama
12:25 Sportovní zprávy
12:50 BBV po 25 letech
13:10 Plážový fotbal: CEV Masters Pelhřimov 2018
15:10 Sport ve světě
16:00 S ČT Sport na vrchol aneb
Nová energie českého
lyžování
16:15 Motorismus: Dakarské
ozvěny
16:40 Motorismus: Dakar za
oponou
16:50 Florbal: FAT PIPE Florbal
Chodov – 1. SC TEMPISH
Vítkovice
19:20 Téma pro hosty ČT Sport
19:50 Florbal: Technology Florbal
MB - 1. SC TEMPISH
Vítkovice
22:20 Motorismus: Dakarské
ozvěny

129$
09:00 Ulice (3381)
09:55 Specialisté (26)
11:00 Co na to Češi
11:45 Tescoma s chutí
12:00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
12:40 Krok za krokem III (21)
13:00 Ordinace v růžové zahradě
2 (123)
14:15 Mentalista IV (10)
15:05 Mentalista IV (11)
15:55 Kriminálka Miami IX (19)
16:57 Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
17:30 Co na to Češi
18:30 Ulice (3382)
19:30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20:20 Ordinace v růžové zahradě
2 (783)
21:35 Víkend
22:35 Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (1)

PRIMA
08:05 M.A.S.H (14)
08:50 M.A.S.H (15)
09:20 Jake a tlusťoch III (15)
10:20 Rosamunde Pilcher: Roztoužená srdce
12:15 Polední zprávy
12:25 Jake a tlusťoch III (16)
13:30 Doktor z hor: Nové příběhy
III (14)
14:25 Návrat komisaře Rexe
XII (5)
15:30 Návrat komisaře Rexe
XII (6)
16:35 Odpolední zprávy
16:50 Policie v akci
17:50 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divošky
19:55 TOP STAR
20:15 Ohnivý kuře II (69)
21:35 Mordparta II (1)

%$55$1'29
05:50 ANIMÁČEK
07:20 KLENOT TV
09:40 Soudce Alexandr
11:05 Soudkyně Barbara
12:35 Nebezpečné vztahy live
13:40 Soudkyně Barbara
14:55 Česká tajenka
15:55 Nebezpečné vztahy live
17:10 Soudkyně Barbara
18:30 Naše zprávy
19:15 Nebezpečné vztahy
20:15 Jak to dopadlo!?
21:25 Aréna Jaromíra Soukupa
23:00 VLIVNÍ s Alex Mynářovou
23:55 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XII (13)

TV PROGRAM

Středa 17. 1.
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05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6
09:00 To je vražda, napsala VIII
09:45 Krabička
10:00 Doktor Martin
10:50 Vyprávěj
11:45 Černé ovce
12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí,
Sportovní zprávy, Události
v regionech plus
12:30 Sama doma
14:00 Nanečisto
15:00 V Praze bejvávalo blaze
15:50 To je vražda, napsala VIII
16:40 Cestománie
17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov můj?
18:55 Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
19:59 Losování Sportky a Šance
20:00 Vzteklina (2/6)
21:05 Cirkus Bukowsky (2/12)
21:59 Výsledky losování Šťastných 10

ČT SPORT
05:05 Branky, body, vteřiny
05:20 Motorismus: Dakar 2018
05:50 Motorismus: Dakar za
oponou
06:00 Florbal: Technology Florbal
MB - 1. SC TEMPISH
Vítkovice
08:25 Panorama
08:45 Motorismus: Dakar 2018
09:20 BBV po 25 letech
09:40 Krasobruslení: ME 2018
Rusko
15:30 S ČT Sport na vrchol aneb
Nová energie českého
lyžování
15:40 Vertikal
15:55 Olympijský magazín
16:20 Motorismus: Dakarské
ozvěny
16:45 Motorismus: Dakar za
oponou
16:55 Krasobruslení: ME 2018
Rusko
19:40 Volejbal: VK Dukla Liberec
- Calzedonia Verona
21:45 Motorismus: Dakarské
ozvěny
22:10 Motorismus: Dakar 2018

129$
08:35 Novashopping
08:50 Ulice (3382)
09:45 Ordinace v růžové zahradě
2 (783)
11:00 Co na to Češi
11:45 Tescoma s chutí
12:00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
12:40 Krok za krokem III (22)
13:00 Ordinace v růžové zahradě
2 (124)
14:10 Mentalista IV (12)
15:05 Mentalista IV (13)
15:55 Kriminálka Miami IX (20)
16:57 Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
17:30 Co na to Češi
18:30 Ulice (3383)
19:30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20:20 Výměna manželek IX
21:30 Kopačky

PRIMA
07:20 M.A.S.H (15)
08:10 M.A.S.H (16)
08:50 M.A.S.H (17)
09:25 Jake a tlusťoch III (16)
10:25 Rosamunde Pilcher: Dej, ať
je to láska
12:15 Polední zprávy
12:30 Jake a tlusťoch III (17)
13:30 Doktor z hor: Nové příběhy
III (15)
14:30 Návrat komisaře Rexe
XII (7)
15:30 Návrat komisaře Rexe
XII (8)
16:35 Odpolední zprávy
16:50 Policie v akci
17:50 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divošky
19:55 TOP STAR
20:15 Modrý kód (66)
21:35 Show Jana Krause
22:45 Jak se staví sen - extra

%$55$1'29
05:50 ANIMÁČEK
07:20 KLENOT TV
09:40 Soudce Alexandr
11:10 Soudkyně Barbara
12:40 Nebezpečné vztahy live
13:40 Soudkyně Barbara
14:55 Česká tajenka
15:55 Nebezpečné vztahy live
17:10 Soudkyně Barbara
18:30 Naše zprávy
19:15 Nebezpečné vztahy
20:15 Jak to dopadlo!?
21:25 Kauzy Jaromíra Soukupa
22:20 Aféry - neuvěřitelné životní
příběhy

Čtvrtek 18. 1.
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05:00 Kluci v akci
05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6
09:00 To je vražda, napsala VIII
09:45 F. L. Věk (2/13)
10:45 Příběhy slavných... Július
Satinský
11:45 Černé ovce
12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí,
Sportovní zprávy, Události
v regionech plus
12:30 Sama doma
14:00 Milostné dopisy
14:15 V Praze bejvávalo blaze
15:05 Doktor Martin
15:55 To je vražda, napsala VIII
16:45 Cestománie
17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov můj?
18:55 Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
20:00 Vyprávěj
20:55 Gejzír
21:25 Máte slovo s M. Jílkovou
22:24 Výsledky losování Šťastných 10

ČT SPORT
08:35 Motorismus: Dakar 2018
09:05 Krasobruslení: ME 2018
Rusko
10:35 Sokolský zpravodaj
10:45 Sport v regionech: Zimní
běh na Blaník, Vlašim
10:50 Sport v regionech: 80. ročník Zlaté lyže, Nové Město
na Moravě
10:55 Sport v regionech: Steelers
vs. Arrows, Ostrava
11:05 Panorama
11:25 Alpské lyžování: SP
2017/18 Rakousko
13:30 S ČT Sport na vrchol aneb
Nová energie českého
lyžování
13:45 Biatlon: SP 2017/18 Itálie
15:50 Lety na lyžích: MS 2018
Německo
17:35 Motorismus: Dakarské
ozvěny
18:00 Motorismus: Dakar za
oponou
18:10 Vertikal
18:30 Nominační plénum na OH
v pchjongčchangu
19:35 Olympijský magazín
20:00 Futsal: Nejzbach Vysoké
Mýto - SK Interobal Plzeň

129$
08:50 Ulice (3383)
09:45 Výměna manželek IX
11:00 Co na to Češi
11:45 Tescoma s chutí
12:00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
12:40 Krok za krokem III (23)
13:00 Ordinace v růžové zahradě
2 (125)
14:15 Mentalista IV (14)
15:05 Mentalista IV (15)
15:55 Kriminálka Miami IX (21)
16:57 Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
17:30 Co na to Češi
18:30 Ulice (3384)
19:30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20:20 Ordinace v růžové zahradě
2 (784)

PRIMA
08:50 M.A.S.H (19)
09:25 Jake a tlusťoch III (17)
10:25 Rosamunde Pilcher: Láska
navzdory celému světu
12:15 Polední zprávy
12:30 Jake a tlusťoch III (18)
13:30 Doktor z hor: Nové příběhy
III (16)
14:30 Návrat komisaře Rexe
XII (9)
15:30 Návrat komisaře Rexe XII
(10)
16:35 Odpolední zprávy
16:50 Policie v akci
17:50 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divošky
19:55 TOP STAR
20:15 Ohnivý kuře II (70)
21:35 Prima Partička
22:35 Berlínská mise (8)

%$55$1'29
05:50 ANIMÁČEK
07:20 KLENOT TV
09:40 Soudce Alexandr
11:05 Soudkyně Barbara
12:35 Nebezpečné vztahy live
13:40 Soudkyně Barbara
14:55 Česká tajenka
15:55 Nebezpečné vztahy live
17:10 Soudkyně Barbara
18:30 Naše zprávy
19:15 Nebezpečné vztahy
20:15 Týden s prezidentem
20:55 Duel Jaromíra Soukupa
22:30 Třicet případů majora
Zemana (25)

Pátek 19. 1.
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05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6
09:00 To je vražda, napsala VIII
09:45 Milostné dopisy
10:00 Doktor Martin
10:50 Vyprávěj
11:45 Černé ovce
12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí,
Sportovní zprávy, Události
v regionech plus
12:30 Sama doma
14:00 Na stopě
14:25 Reportéři ČT
15:05 Tak neváhej a toč speciál
16:00 Cestománie
16:30 Konec semestru
17:30 AZ-kvíz
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov můj?
18:55 Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
20:00 Četnické humoresky (20/39)
21:35 Všechnopárty
22:29 Výsledky losování Šťastných 10

ČT SPORT
05:10 Branky, body, vteřiny
05:20 Motorismus: Dakar 2018
05:50 Motorismus: Dakar za
oponou
06:00 Krasobruslení: ME 2018
Rusko
07:50 Panorama
08:10 Motorismus: Dakar 2018
08:45 Biatlon: SP 2017/18 Itálie
10:50 Motorismus: Dakarské
ozvěny
11:15 Motorismus: Dakar za
oponou
11:25 Alpské lyžování: SP
2017/18 Rakousko
13:30 S ČT Sport na vrchol aneb
Nová energie českého
lyžování
13:45 Biatlon: SP 2017/18 Itálie
15:50 Lety na lyžích: MS 2018
Německo
18:00 Hokej: HC Škoda Plzeň HC Oceláři Třinec
21:45 Sportovní zprávy
22:05 Biatlon na mušce

129$
05:55 Snídaně s Novou
08:35 Novashopping
08:50 Ulice (3384)
09:45 Ordinace v růžové zahradě
2 (784)
11:00 Co na to Češi
11:50 Tescoma s chutí
12:00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
12:35 Krok za krokem IV (1)
13:00 Ordinace v růžové zahradě
2 (126)
14:10 Mentalista IV (16)
15:05 Mentalista IV (17)
15:55 Kriminálka Miami IX (22)
16:57 Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
17:30 Co na to Češi
18:30 Ulice (3385)
19:30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20:20 Iron Man 2
22:35 Equalizer
01:00 Mentalista IV (16)
01:45 Mentalista IV (17)
02:25 PRÁSK!

PRIMA
08:50 M.A.S.H (21)
09:25 Jake a tlusťoch III (18)
10:25 Rosamunde Pilcher: Shledání v Rose Abbey
12:15 Polední zprávy
12:30 Jake a tlusťoch III (19)
13:30 Doktor z hor: Nové příběhy
III (17)
14:30 Návrat komisaře Rexe XII
(11)
15:30 Návrat komisaře Rexe XII
(12)
16:35 Odpolední zprávy
16:50 Policie v akci
17:50 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divošky
19:55 TOP STAR
20:15 1890 (3)
21:35 xXx
00:20 Policie v akci

%$55$1'29
05:50 ANIMÁČEK
07:20 KLENOT TV
09:40 Soudce Alexandr
11:05 Soudkyně Barbara
12:40 Nebezpečné vztahy live
13:40 Soudkyně Barbara
14:55 Česká tajenka
15:55 Nebezpečné vztahy live
17:10 Soudkyně Barbara
18:30 Naše zprávy
19:15 Nebezpečné vztahy
20:15 Barbara Wood: Kletba rodu
Pembertonů
22:15 Farmář hledá ženu
23:25 Farmář hledá ženu
00:40 Kurňa, co to je?
01:55 Exkluziv Kateřiny Brožové
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05:30 Události v regionech
06:00 Po stopách hvězd
06:35 Jablíčko z laciného kraje
07:15 Královská ozvěna
08:20 Gejzír
08:50 Panství Downton VI (3/10)
09:40 Naděje má hluboké dno
11:05 Všechnopárty
12:00 Z metropole, Události
v regionech plus
12:25 Hobby naší doby
12:50 Postřehy odjinud
13:00 Zprávy
13:05 Tři princezny tanečnice
13:55 Cesta do pekla a zpátky
14:30 Tetička
15:55 Dopis psaný španělsky
17:00 Hercule Poirot
17:55 Kočka není pes
18:25 Kluci v akci
18:55 Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:45 Branky, body, vteřiny
20:00 Zázraky přírody
21:10 Šejdrem
22:39 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony

ČT SPORT
05:10 Branky, body, vteřiny
05:20 Motorismus: Dakar 2018
05:50 Motorismus: Dakar za
oponou
06:00 Krasobruslení: ME 2018
Rusko
07:30 Pozemní hokej: ME 2018
Česko
07:50 Motorismus: Dakar 2018
08:20 Běžkotoulky
08:35 Sokolský zpravodaj
08:45 Čtyřka sport
09:05 Klasické lyžování: La
Diagonela
11:25 Alpské lyžování: SP
2017/18 Rakousko
13:00 Biatlon: SP 2017/18 Itálie
14:10 Čtyřka sport
14:30 Biatlon: SP 2017/18 Itálie
15:55 Lety na lyžích: MS 2018
Německo
18:00 Motorismus: Dakarské
ozvěny
18:30 Krasobruslení: ME 2018
Rusko
20:40 Boby: SP 2017/18 Německo
21:50 Sportovní zprávy
22:10 Biatlon na mušce
22:30 Motorismus: Dakarské
ozvěny
22:55 Motorismus: Dakar 2018
23:25 Motorismus: Dakar za
oponou
23:35 Pozemní hokej: ME 2018
Česko

129$
05:10 Novashopping
06:05 Lišákoviny
06:20 Oggy a Škodíci V (35)
06:30 Jake a piráti ze Země Nezemě IV (9)
06:55 Milesova vesmírná dobrodružství (22)
07:20 Kačeří příběhy (57, 58)
08:05 Lví hlídka (2)
08:30 Jack
10:30 Jak překazit svatbu
12:10 Volejte Novu
12:50 Víkend
13:50 Poslední píseň
15:55 Nesnesitelná krutost
17:45 Sněhurka a sedm trpaslíků
19:30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20:20 Harry Potter a Relikvie
smrti - část 2
22:35 Světová invaze

PRIMA
06:15 Ninjago VI (7)
06:45 Ferda Mravenec (39)
07:35 M.A.S.H (20)
08:05 Autosalon
09:20 Prima Partička
10:20 Máme rádi Česko
12:00 Mordparta II (1)
13:20 Ano, šéfe!
14:30 Vraždy v Midsomeru VII
16:45 Naše dovolená a jiné
pohromy
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divošky
19:55 TOP STAR
20:15 Maigret a noc na křižovatce
22:15 Elitní zabiják
00:10 Strážce hranice
02:05 Vraždy v Midsomeru VII

%$55$1'29
05:50 ANIMÁČEK
07:30 KLENOT TV
09:50 Soudkyně Barbara
11:00 Věřte nevěřte (35, 36)
13:00 Česká tajenka
14:00 Soudkyně Barbara
15:15 Plavba snů: Marrákeš
17:20 Nebezpečné vztahy
18:30 Naše zprávy
19:15 Jak to dopadlo!?
20:10 Inga Lindström: Píseň pro
mou dcerku
22:00 Exkluziv Kateřiny Brožové
22:45 Můžu dál?
00:10 Nebezpečné vztahy
01:10 Věřte nevěřte (35, 36)
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05:05 Pod pokličkou
05:30 Z metropole
06:00 Zajímavosti z regionů
06:25 Stokoruna
06:35 Tetička
08:00 Úsměvy Vlasty Fialové
08:40 Nevěsta
09:45 Kalendárium
10:00 Toulavá kamera
10:25 Objektiv
10:55 F. L. Věk (3/13)
12:00 Otázky Václava Moravce
13:00 Zprávy
13:05 Pohádka z větrného mlýna
14:05 Berenika
15:00 Pozdní léto
16:30 Příběhy slavných... Dana
Medřická
17:25 Zlatí úhoři
18:55 Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:45 Branky, body, vteřiny
19:57 Losování Sportky a Šance
20:00 GEN - Galerie elity národa
20:15 Rudý kapitán
22:10 168 hodin
22:39 Výsledky losování Šťastných 10
22:40 Pátek čtrnáctého
00:15 Mladý Montalbano
02:15 Banánové rybičky

ČT SPORT
05:05 Branky, body, vteřiny
05:20 Motorismus: Dakar 2018
05:50 Motorismus: Dakar za
oponou
06:00 Krasobruslení: ME 2018
Rusko
08:10 Panorama
08:30 Pozemní hokej: ME 2018
Česko
08:45 Svět motorů: Speciál
09:00 Svět motorů: Aktuálně
09:15 Motorismus: Dakar 2018
09:50 Motorismus: Dakarské
ozvěny
10:15 Motorismus: Dakar za
oponou
10:25 Alpské lyžování: SP
2017/18 Rakousko
12:00 Biatlon: SP 2017/18 Itálie
13:25 Alpské lyžování: SP
2017/18 Rakousko
14:30 Biatlon: SP 2017/18 Itálie
15:50 Lety na lyžích: MS 2018
Německo
18:45 Hokej: Mountfield HK - HC
VERVA Litvínov
21:45 Sportovní zprávy
22:05 Biatlon na mušce

129$
06:10 Oggy a Škodíci V (36)
06:20 Jake a piráti ze Země Nezemě IV (10)
06:45 Milesova vesmírná dobrodružství (23)
07:10 Kačeří příběhy (59, 60)
07:55 Lví hlídka (3)
08:15 Krok za krokem IV (1)
08:40 O šesti labutích
10:20 Zpověď americké nevěsty
12:05 Casper
13:50 Dům za všechny peníze
15:35 Policejní akademie 3:
Znovu ve výcviku
17:10 Okrsek 49
19:30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20:20 Slunce, seno a pár facek

PRIMA
06:25 Ninjago VI (8)
06:50 Ferda Mravenec (40)
07:20 M.A.S.H (21)
07:55 Přírodní vesmír (8)
09:00 Prima ZOOM SVĚT
09:30 1890 (3)
11:00 Partie
11:55 Receptář prima nápadů
12:50 Vychytávky Ládi Hrušky
13:40 Ano, šéfe!
14:45 Vraždy v Midsomeru VII
16:55 Discopříběh
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divošky
19:55 TOP STAR
20:15 Účastníci zájezdu
22:55 Očima Josefa Klímy
23:45 Štvanec
01:45 Přírodní vesmír (8)
02:50 Vraždy v Midsomeru VII

%$55$1'29
05:50 ANIMÁČEK
06:30 KLENOT TV
08:50 Soudkyně Barbara
09:55 Věřte nevěřte (37, 38)
11:55 Týden s prezidentem
12:50 Duel Jaromíra Soukupa
14:30 Česká tajenka
15:15 Plavba snů: Bermudy
17:20 Nebezpečné vztahy
18:30 Naše zprávy
19:15 Paparazzi
20:15 Katie Fforde: Křehké štěstí
22:15 Aféry - neuvěřitelné životní
příběhy
23:15 Jak to dopadlo!?
00:25 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XII (16)
01:20 Kurňa, co to je?
02:25 Exkluziv Kateřiny Brožové
03:10 Julie a Nikolas (55)

Pondělí 22. 1.
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05:05 Pod pokličkou
05:30 Zajímavosti z regionů
05:59 Studio 6
09:00 Panství Downton VI (3/10)
09:50 Stokoruna
10:00 168 hodin
10:35 Zlatí úhoři
12:00 Zprávy ve 12
12:20 Předpověď počasí,
Sportovní zprávy, Události
v regionech plus
12:30 Sama doma
14:00 Parádní číslo
14:55 V Praze bejvávalo blaze
15:50 To je vražda, napsala VIII
16:40 Cestománie
17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov můj?
18:55 Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
20:00 Případy 1. oddělení (3/22)
21:05 Dabing Street
21:35 Reportéři ČT
22:14 Výsledky losování Šťastných 10
22:15 Kriminalista III
23:15 Na stopě
23:40 Ve jménu vlasti VI
00:35 AZ-kvíz

ČT SPORT
08:30 Motorismus: Dakar 2018
09:05 Biatlon: SP 2017/18 Itálie
10:35 Biatlon: SP 2017/18 Itálie
11:55 Sokolský zpravodaj
12:05 Panorama
12:25 Sportovní zprávy
12:55 Alpské lyžování: SP
2017/18 Rakousko
14:30 Olympijský magazín
14:50 Vertikal
15:10 S ČT Sport na vrchol aneb
Nová energie českého
lyžování
15:25 Kanoista roku 2017
15:45 Hokej den poté
16:30 Volejbalový magazín
16:50 Volejbal: VK Dukla Liberec
- Volejbal Brno
19:10 Florbal: ACEMA Sparta
Praha - Sokol Pardubice
21:40 Sportovní zprávy
22:00 Sport ve světě

129$
05:55 Snídaně s Novou
08:50 Novashopping
09:05 Ulice (3385)
10:00 Koření
10:55 Co na to Češi
11:45 Tescoma s chutí
12:00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
12:30 Krok za krokem IV (2)
12:50 Ordinace v růžové zahradě
2 (127)
14:05 Mentalista IV (18)
15:00 Mentalista IV (19)
15:55 Kriminálka Miami X (1)
16:57 Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
17:25 Co na to Češi
18:25 Ulice (3386)
19:30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20:20 Specialisté (27)
21:15 Kriminálka Anděl (3)
22:30 Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (2)
23:25 Vražedná čísla VI (11)

PRIMA
08:45 M.A.S.H (24)
09:20 Policie v akci
10:20 Rosamunde Pilcher: Na
křídlech lásky
12:10 Polední zprávy
12:25 Jake a tlusťoch III (20)
13:25 Doktor z hor: Nové příběhy
III (18)
14:25 Návrat komisaře Rexe
XIII (1)
15:25 Návrat komisaře Rexe
XIII (2)
16:35 Odpolední zprávy
16:50 Policie v akci
17:50 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divošky
19:55 TOP STAR
20:15 Modrý kód (67)
21:30 Ano, šéfe!

%$55$1'29
07:25 KLENOT TV
09:45 Soudce Alexandr
11:10 Soudkyně Barbara
12:40 Nebezpečné vztahy live
13:40 Soudkyně Barbara
14:55 Česká tajenka
15:55 Nebezpečné vztahy live
17:10 Soudkyně Barbara
18:30 Naše zprávy
19:15 Nebezpečné vztahy
20:15 Jak to dopadlo!?
21:25 INSTINKTY Jaromíra
Soukupa
22:20 Aféry - neuvěřitelné životní
příběhy
23:20 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XII (16)
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AKTUALITY

Peníze na záchranu Kateřiny přibývají

TÝDENÍK CESTA VYSOČINOU

Poplatky za svoz odpadů podraží
Chotěboř (ika) Zdražení ale bude
spíše jen symbolické.
Dosud to byla částka 462 korun ročně za osobu, od roku
2018 občané zaplatí 480 korun
ročně za osobu. „Zdražení je
spíše symbolické, ale postupně

k němu muselo dojít,“ vysvětlil
starosta Tomáš Škaryd. V příštích letech bude odpadové hospodářství čím dál dražší, přesto
však poplatky za tuto službu
v Chotěboři stále patří k nejlevnějším na Vysočině.

Nejen zastupitelé dostanou přidáno
Chotěboř (ika) V roce 2018 dojde k navýšení odměn pro zastupitele a radní města. Děje se tak
z nařízení vlády. Zastupitelům
města se z původních 540 korun
zvýší měsíční odměna na 650
korun, členové Rady města si polepší z 1600 korun na 2400 korun
měsíčně. Zvýšení odměn se týká

také předsedů osadních výborů,
předsedů a členů výborů města.
„Ke zvýšení jsme přistoupili citlivě, maximální výše odměn je
mnohonásobně vyšší. Ale oceňujeme tak práci lidí, kteří v těchto
orgánech pracují ve svém volném
čase,“ vysvětlil starosta města Tomáš Škaryd.

Hlasovací zařízení pro zastupitele
Chotěboř (ika) Nové hlasovací
zařízení budou moci od nového
roku využívat chotěbořští zastupitelé. „Hlasování tak bude přehlednější a také transparentní,“
řekl starosta Tomáš Škaryd s tím,
že město už v roce 2017 investovalo do modernizace informačního systému městského úřadu

včetně například úřední elektronické desky na náměstí. Ta bude
sloužit nejenom místním, ale i turistům, kteří zde nejdou užitečné
informace. Pořízení hlasovacího
zařízení dále obnášelo změnu
v jednacím řádu Zastupitelstva
města.

Havarijní stav mostu v Mírovce

Představení Živý Betlém v kostele sv. Kateřiny se setkalo s velkým zájmem návštěvníků a přineslo do kasiček tisíce korun.
Členové
havlíčkobrodského
spolku Epigram, který byl
oficiálně zapsán teprve na podzim
loňského roku, se hned pustili do
práce - vyhlásili Veřejnou sbírku
na obnovu kostela svaté Kate-

řiny a zároveň ve spolupráci s
divadelním spolkem Dinosaurus
-Adivadlo, a.s. uspořádali dvě
benefiční představení s názvem
Živý betlém, které se konalo v
kostele svaté Kateřiny o druhé a

V Junioru opraví interiér
Chotěboř (ika) DDM Junior je
už od konce loňského roku díky
vybudování výtahu bezbariérový.
Tím však úpravy zdaleka nekončí. „Dále připravujeme obnovu
vnitřních prostor. Na tuto akci
bychom mohli získat finanční

podporu z evropských fondů. Pokud by to nevyšlo, tak bychom
spolufinancování řešili s Místní
akční skupinou. Začít s rekonstrukcí by se mohlo na konci roku
2018,“ řekl starosta města Tomáš
Škaryd.

třetí adventní neděli. Za obě tato
představení se vybralo pěkných
6789Kč.
Tato částka byla samozřejmě také
přidána na transparentní účet

2701305762/2010, zřízený u FIO
banky, na který už od prosince
přispívají příznivci této aktivity.
Ke dni 14. ledna 2018 už se na
účtu sešlo 67 069,00 CZK.

Střecha dosloužila
Chotěboř (ika) Intenzivně se bude
v tomto roce pracovat i v místních
částech. Momentálně město řeší
opravu střechy na budově samosprávy ve Střížově. „Střecha již není
v dobrém stavu, do budovy zatéká,“
vysvětlil místostarosta města Zde-

něk Janovský. S tím budou souviset
i úpravy interiéru. S pracemi se začne v jarních měsících, ještě předtím
proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. „Investice se vyšplhá
na 2,2 miliony korun,“ doplnil místostarosta Zdeněk Janovský.

Z důvodu havarijního stavu mostu uzavře od 16. 1. 2018 Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny
jako správce silnice III/03814
most na této komunikaci v obci
Mírovka.

Za pět uplynulých let se an-

keta Kraj mého srdce stala
sledovaným
a
očekávaným
kláním krajů České republiky o
přízeň široké veřejnosti. Jejím
cílem je zmapovat popularitu
krajů v celkem deseti kategoriích
(letní dovolená; pěší turistika;
cykloturistika; folklor a tradice;
lázně, lázeňství a welness; památky/historická místa; zimní dovolená; výlety s dětmi; koně a koňské stezky; zážitky a adrenalin).
„Vysočina se pyšní krásnou přírodou, čistým vzduchem, památkami UNESCO i celou řadou
sportovních aktivit, které jsou
na vysoké úrovni a radost přinesou i náročným amatérským
sportovcům. Ve většině kategorií
můžeme být na špici,“ nechala

se slyšet náměstkyně hejtmana
Kraje Vysočina Jana Fischerová,
která má oblast cestovního ruchu
na starosti.
Hlasující má v každé kategorii tři
hlasy, které může rozdat preferovaným krajů. „Přitom v některých kategoriích se každoročně
svádí tuhý boj o konečné pořadí
a rozhodnout může i jediný hlas.
Proto si najděte chvilku a zvolte
ty nejlepší aktivity za Vysočinu,“
informovala Monika Brothánková z Vysočina Tourism s tím, že v
minulých ročních si náš kraj vedl
více než dobře. „V roce 2016 jsme
získali ocenění v pěti kategoriích,
o rok dříve dvě medailové pozice
a v roce 2014 jsme zaznamenali
úspěch ve čtyřech kategoriích,“

doplnila Monika Brothánková.
Hlasující se navíc můžou těšit
na zajímavé ceny. Deset z nich,
které organizátoři soutěže vylosují, získají ceny od Edice Česká televize, Českého rozhlasu
Radioservis, Kartografie Praha a
dalších. Výsledky 6. ročníku ankety budou vyhlášeny 15. února,
v první den 27. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, kde
vítězné kraje získají ocenění.
Pořadateli ankety Kraj mého srdce jsou Vydavatelství KAM po
Česku ve spolupráci s veletržní
správou INCHEBA EXPO PRAHA a pod záštitou Asociace krajů
České republiky.
(KÚ)

Už od roku 2002 mohou obce
nebo jejich svazky využít grantový program Čistá voda. Tento
program spolufinancuje zpracování studií a projektových dokumentací v oblasti zásobování
pitnou vodou, odvádění a čištění
odpadních vod, ale i v oblasti

„V současném období dlouhodobého sucha patří podpora zajištění zásobování obyvatel pitnou
vodou a odvádění a čištění odpadních vod mezi priority Kraje
Vysočina. Budování vodovodů,
kanalizací a čistíren odpadních
vod ale představuje pro obce finančně velmi náročný cíl. Proto
Kraj Vysočina každoročně poskytuje dotace na výstavbu vodohospodářské infrastruktury“
uvedl Martin Hyský, radní kraje
za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.
Vzhledem k omezeným možnostem podpory kraje je potřebné,

aby obce využívaly i jiných dostupných dotačních titulů v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Aktuálně probíhá do 18. ledna
příjem žádostí v Operačním programu Životní prostředí v rámci
prioritní osy 1. Dále je možné
využít příslušný dotační program
Ministerstva zemědělství 129 300
„Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Další dotační
tituly je možné využít v Národním programu Životní prostředí
- na výstavbu domovních čistíren
odpadních vod tam, kde nelze využít centrální čistírnu odpadních
vod, nebo program Dešťovka,

který je určen pro majitele nemovitostí na využití dešťových vod.
„Požadavky obcí v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací bohužel převyšují dostupné
finanční prostředky ve všech
dostupných dotačních titulech.
Zejména pro malé obce může
být i při získání dotace problém
samotné dofinancování podpořených staveb a následně i zajištění
jejich provozu“ doplnil dále Martin Hyský.
Doporučujeme proto, abyste své
žádosti a náměty konzultovali na
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
(KÚ)

ochrany před povodněmi, ochrany před suchem nebo zadržení
vody v krajině. V letošním roce
by grantový program mělo vyhlásit zastupitelstvo kraje 6. února
a příjem žádostí by měl být v termínu 12. - 26. března. K dispozici
bude 7 milionů korun.
(KÚ)

VZPOMÍNÁME
Dne 22. ledna 2018 uplyne 40 let od úmrtí
pana Ladislava TAJOVSKÉHO z Veselice. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Dana s rodinou

VZPOMÍNÁME
Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 14. ledna jsme si připomněli 15. výročí
úmrtí pana Pavla Čejky z Havlíčkova Brodu.
Nikdy nezapomeneme. Manželka, děti a ostatní příbuzní.

ZUBNÍ POHOTOVOST
20.-21. ledna Richter Tomáš
Jiráskova 669, Chotěboř 569 626 481

Dotace na výstavbu vodovodů
Kraj Vysočina dlouhodobě poskytuje dotace na vodohospodářskou infrastrukturu měst a obcí.
Od roku 2004 je možné každoročně žádat o dotaci na stavby
kanalizací a čistíren odpadních
vod nebo jejich intenzifikace, od
roku 2014 pak i stavby vodovodů
a souvisejících objektů. Dotace se
poskytují obcím nebo jejich svazkům podle Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. V letošním roce
se žádosti přijímají v termínu
15. - 31. ledna. K dispozici bude
alokace finančních prostředků ve
výši 60 milionů korun.

Dopravní omezení bude platit až
do zahájení úplné rekonstrukce
tohoto mostu.
(MÚHB)

Grant Čistá voda

Vysočina je Krajem mého srdce
Až do konce ledna je možné hlasovat v anketě Kraj mého srdce a
celé republice dokázat, že Vysočina je jako stvořená pro letní dovolenou, pěší turistiku, zimní dovolenou nebo třeba výlety s dětmi.
Hlasovat je možné na turistickém portálu www.kampocesku.
cz a Vysočinu zvolit hned v deseti
kategoriích. „V posledním ročníku získala Vysočina pět medailových pozic – lidé rozhodli o tom,
že jsou u nás skvělé podmínky
pro letní dovolenou, pěší turistiku, cykloturistiku, zimní dovolenou a na své si přijdou i milovníci
koňských stezek,“ pochvaluje si
ředitel Vysočina Tourism Tomáš
Čihák.

Most bude uzavřen pro veškerou
dopravu, kromě chodců. Pro ně
bude most i nadále průchozí.

INZERCE
Koupím

Prodám

Koupím starší auto do 30.000 Kč na
dojíždění do práce.
Tel.: 605 131 973

Prodej řadového RD. Zděný dvoupodlažní dům s prostorným podkrovím, kolaudován 2003. 1.NP garáž
s dílnou, kotelna s prádelnou, WC a
sprchovým koutem, sklep. 2. NP sestává z obývacího pokoje, kuchyně
s jídelnou, ložnice, dětského pokoje,
WC a koupelny. Podkroví je aktuálně
otevřený prostor cca 6,8x7m. Vytápěn
i ohřev TUV plynovým kotlem, voda
i kanalizace jsou obecní. Elektřina je
220/380 V. Celkový pozemek 443 m2.
Tel.: 775 204 510

VOLEJTE ZDARMA. Výkup vozů
v jakémkoliv stavu i bez STK, peníze ihned v hotovosti.
Tel.: 800 992 992

Ostatní
SVATEBNÍ KAMERAMAN
Objednávky: 603 276 283

Ostatní
NOVÁ NEUROLOGIE KALINOVO NÁBŘ. 605
WWW.NEUROLOGY.CZ TEL:723 816 811

TÝDENÍK CESTA VYSOČINOU

SPORT
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ZA HOKEJEM - 2. LIGA STŘED

Bitvu o Vysočinu ovládly Plameny

Brod hladce smetl poslední Písek

SKLH Žďár n. S. - BK Havl. Brod 4:3 (0:0, 1:1, 3:2)

IHC Písek - BK Havlíčkův Brod 2:9 (0:2, 2:5, 0:2)

23. kolo, středa 10. 1., Žďár n. Sázavou - Havlíčkův Brod se vydal k prestižnímu derby Vysočiny na led
Žďáru nad Sázavou, kde chtěl proti silnému regionálnímu rivalovi prodloužit svou vítěznou sérii. Bruslaři
sice šli ve 2. třetině do vedení díky přesilovkové trefě Tomáše Semráda, ale domácí ještě před druhou sirénou
vyrovnali a ve třetí periodě si vypracovali dvoubrankový náskok. Adamova družina se nevzdala a slepenými
trefami Miroslava Třetiny a Petra Kuchty vyrovnala, ale v 59. minutě rozhodl o žďárském vítězství šestnáctiletý talent Jaromír Pytlík.
(L. Vácha, O. Krásný/bkkhb.cz/mac)

27. kolo, sobota 13. 1., Písek- Havlíčkobrodští hokejisté se vydali na led posledního Písku, kde museli za
každou cenu získat všechny tři body. Úvodní dvacetiminutovku vyhráli 2:0 a v prostřední části svůj náskok
ještě výrazně navýšili, když po druhé siréně svítil na tabuli stav 2:7. Ve třetí periodě ještě Bruslaři přidali
další dvě branky a odvezli si domů všechny tři body za jednoznačný triumf 9:2. Po dvou brankách vstřelili
Lukáš Endál a Petr Kuchta, jednou skórovali Filip Beneš, Kryštof Kulhánek, Patrik Přidal, Tomáš Ludvík a
kapitán Miroslav Třetina.
(L.Vácha, M.Sochor/bkkhb.cz/mac)

Branky a nahrávky: 39. Vítek (Štěpánek), 42. Stehlík (Gregar, Kunstmüller), 50. Pytlík (Štěpánek, Beneš),
59. Pytlík (Gregar, Krupka) – 24. T. Semrád (Endál), 55. Třetina (Vašíček), 56. Kuchta (Vašíček, Michálek).
Rozhodčí: Libor Veinfurter – Jan Pechánek, Aleš Roischel. Vyloučení: 7:7, navíc Jícha (ZDS) 10 min. OT
[ZHK]. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 1512. Střely na branku: 34:33 (13:11, 10:12, 11:11). Průběh
utkání: 0:1, 3:1, 3:3, 4:3.

Branky a nahrávky: 24. Vlk (Sýbek), 34. Parýzek (Sýbek, Koupal) – 1. Endál (Třetina), 10. Beneš (Vala, Kulhánek), 21. Endál (Přidal, Třetina), 24. Kuchta (Ludvík, Beneš), 30. Kulhánek (Chlubna, Vala), 34. Přidal
(Třetina, T. Semrád), 35. Ludvík (Kuchta, T. Semrád), 43. Třetina (Endál, Přidal), 44. Kuchta (Kulhánek,
Beneš). Rozhodčí: Hucl – Tvrdík, Sedláček. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 280. Střely
na branku: 29:47 (8:16, 12:17, 9:14). Průběh utkání: 3:0, 3:1, 6:1, 6:2, 9:2.

Akce Týden hokeje

STOLNÍ TENIS

V sobotu 27. ledna od 15:00 budou mít všechny děti bez rozdílu
dovednosti bruslení jedinečnou
možnost vyzkoušet si zdarma,
jaké to je být hokejistou. BK
Havlíčkův Brod ve spolupráci s
Českým svazem ledního hokeje pořádá na zimním stadionu v
Kotlině akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě

prvních krůčků na ledě si každé
dítě navíc s sebou domů odnese
zajímavý hokejový dárek. Přijďte
si vyzkoušet lední hokej a zažijte
spoustu zábavy.
Na akci Týden hokeje můžete přijít také v sobotu 27. 1. v 13:00 na
Zimní stadion ARÉNA Chotěboř.
(L.Vác
ha/bkhb.cz/mac)

Celková tabulka - 2. liga střed 2017/18
P Tým

Z

1. Havl. Brod

26 143:70

S

61

2. Žďár n/S

27 119:95

56

3. Tábor

27

49

4. Mor. Budějovice

26 105:83

46

5. Kolín

26

85:74

45

6. Nymburk

26

88:94

35

7. Klatovy

27

91:117 35

91:79

B

8. DS Č.Budějovice

26

91:110 27

9. Pelhřimov

27

94:125 27

10. Písek

26

61:121 15

Ilustrační foto (mac)
Regionální soutěž 1.třídy
1. HB Ostrov C
10 9 0 1 0 113:67 37
2. Sokol Přibyslav A 10 8 0 2 0 105:75 34
3. Hasiči Jitkov B
10 7 1 2 0 105:75 32
4. CHS Chotěboř D 10 5 2 3 0 108:72 27
5. Hasiči Jitkov A
10 5 0 5 0 97:83 25
6. TJ Sokol Mírovka 9 4 1 4 0 76:86 22
7. TJ Šmolovy A
9 3 2 4 0 81:81 20
8. CHS Chotěboř E 10 2 3 5 0 81:99 19
9. TJ Jiskra H. Brod D10 3 1 5 1 77:10318
10. Sokol Maleč A
10 1 1 8 0 61:119 14
11. Sokol Přibyslav B 10 1 1 8 0 68:112 14
Výsledky
05. 01. TJ Šmolovy A - Sokol Maleč A 14:4
10. 01. HB Ostrov C - TJ Jiskra H. Brod D11:7
Regionální soutěž 2.třídy
1. Sokol Ledeč n. S. A 11 10 0
2. H.Studenec A
10 7 1
3. ZŠ Nuselská H.B. 10 6 2
4. CHS Chotěboř F 10 6 1

1
2
2
3

0 164:34
0 106:74
0 101:79
0 109:71

41
32
30
29

5. ZOD Kámen A
10 4 2 4 0 79:10124
6. Hasiči Jitkov C
10 4 1 5 0 81:99 23
7. TJ Jiskra H. Brod F 10 4 0 6 0 76:10422
8. TJ Jiskra H. Brod E 11 3 1 7 0 75:12321
9. TJ SB Světlá C 10 3 0 7 0 82:98 19
10. TJ Šmolovy B
10 0 0 9 1 45:135 8
Výsledky
07. 01. TJ Šmolovy B - TJ Jiskra H. B. E 8:10
05. 01. ZOD Kámen A - Sokol Ledeč. A 4:14
07. 01. Orel ZŠ Nuselská H.Brod - Hasiči Jitkov C
8:10
07. 01. TJ SB Světlá C - CHS Chotěboř F 4:14
10. 01. TJ Jiskra H. Brod E - Sokol Ledeč n. S.
A
0:18
Regionální soutěž 3.třídy
1. SK Stříbrné Hory 10 10 0
2. TJ Jiskra H. Brod H13 7 2
3. H.Studenec B
10 8 0
4. Sokol Ledeč n. S. B 10 7 2
10 6 0
5. Hasiči Jitkov D

0
4
2
1
4

0141:39 40
0134:10036
0127:53 34
0118:62 33
0 87:93 28

6. TJ Jiskra H. Brod G12 5 0 7 0105:11127
7. CHS Chotěboř G 10 5 0 5 0 90:90 25
8. Sokol Přibyslav C 11 4 1 6 0 97:10124
9. TJ Jiskra H. Brod I 13 3 0 10 0 90:14422
10. TJ Šmolovy C
10 4 0 6 0 70:110 22
11. Sokol Maleč B
10 3 1 6 0 88:92 20
12. ZOD Kámen B
11 0 0 11 0 23:175 11
Výsledky:
07. 01. CHS Chotěboř G - TJ Jiskra H. Brod I
10:8
05. 01. Sokol H.Studenec B - TJ Jiskra H. Brod
G
14:4
07. 01. TJ Šmolovy C - Sokol Přibyslav C 11:7
07. 01. TJ Jiskra H. Brod H - SK Stříbrné Hory
7:11
12. 01. TJ Jiskra H. Brod I - ZOD Kámen B
17:1
12. 01. Sokol Přibyslav C - TJ Jiskra H. Brod H
6:12
(mac)

Volejbal TJ Sokol Štoky slaví

Sokol Horní Studenec bilancoval
Již tradičně se na své výroční
členské schůzi v prosinci sešla tělovýchovná jednota Sokol Horní
Studenec, aby zbilancovala výsledky své činnosti za uplynulý
rok. A bylo toho dost - jednota totiž nežije pouze sportem, ale pravidelně chystá také hojně navštěvované akce, určené dětem, a její
útulný areál je během velké části
roku i jakýmsi kulturním a společenským centrem obce.
V oblasti tělovýchovy a sportu
pak mají nejen členové TJ možnost zúčastnit se pravidelného
cvičení maminek s dětmi a žen,
řady jednorázových soutěží a turnajů v nohejbale, tenisu, či stolním tenisu.
I v roce 2017 se uskutečnilo

místní „derby“ svobodných proti ženáčům v kopané a hokeji.
V centrálně organizovaných
dlouhodobých sportovních soutěžích jsou zapojena dvě družstva
stolního tenisu a jak ve 2., tak i 3.
třídě regionálního přeboru bojují
o čelní místa tabulky. Výbor TJ
proto
schůzi využil i k ocenění těch
členů, kteří se o dobré výsledky
činnosti nejvíce zasloužili. Ocenění převzaly Lucie a Monika
Vařejčkovy za přípravu a organizaci akcí pro děti, Pavel Kolář za
organizaci fotbalových a hokejových utkání, Tomáš Lupoměský
jako nejlepší hráč stolního tenisu,
Lukáš Culek za výborné výsledky a poctivý přístup k tréninku

ve stejném sportu, Milan Bičík
za vedení oddílu stolního tenisu
a také David Bureš, který o činnosti TJ pravidelně informuje na
facebooku.
Poděkování se dostalo i několika
pravidelným sponzorům jednotlivých akcí a městským orgánům
ve Ždírci, které TJ vytvářejí velmi dobré podmínky pro činnost.
Ty se pak odrážejí ve stále vyšším
zájmu občanů o práci TJ – ta má
již 63 členů a stále se rozrůstá.
A tak má TJ pod vedením „staronového“ osvědčeného předsedy
Mirka Bajowského dobře nakročeno i do nastávajícího roku
2018.
Milan Bičík - z webu Ždírce n.D.

Volejbalový oddíl ve Štokách
letos slaví. Tým mužů už 25
let nepřetržitě hraje mistrovské
soutěže Českého volejbalového
svazu. Začali v roce 1993 v
okresním přeboru Havlíčkův

Brod a hned postoupili do
krajského přeboru II. tř. Od roku
1997 nepřetržitě hrají kraj I.tř.
Největším úspěchem byla sezóna
2003/2004, kdy hráli v 2.lize. V
sobotu 13.1. se střetli v KP mužů

s Okrouhlicí a byla z toho dvě
vítězství 3:0 a 3:1. Příští sobotu
20.1. je v tělocvičně školy čeká
zápas s oddílem Spartak Velké
Meziříčí.
(FB/mal)

Plán rozvoje sportu
Chotěboř (ika) Zastupitelé na
svém posledním loňském zasedání schválili plán rozvoje sportu na
roky 2017 až 2022. „V plánu jsou
informace o sportovních oddílech
města, počtech členů i o aktivitách, které plánujeme do budouc-

na,“ řekl místostarosta města
Zdeněk Janovský.
Plán je zpracovaný také pro všech
osm místních částí města. „Je
transparentní a má poměrně velký význam především při žádání
o dotace,“ doplnil Zdeněk Janov-

ský. Město na příští rok začlenilo
do rozpočtu 10 milionů na sport.
„Na některé investice bychom
chtěli využít dotační tituly, zejména z ministerstva školství, popřípadě grantů z Kraje Vysočina,“
doplnil místostarosta Janovský.
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Kam na výlet
Muzeum nové generace ve Žďáru
nad Sázavou navštivte výjimečně
zdarma

Znaky měst a obcí Havlíčkobrodska (52)

Krucemburk

Návštěvníci dostanou od žďárského zámku opožděný vánoční dárek.
Od 16. do 31. ledna mohou zdarma navštívit interaktivní a multimediální Muzeum nové generace, které se ve žďárském zámku nachází.

„Začátek nového roku bychom rádi našim návštěvníkům zpříjemnili. A proto jsme se rozhodli zpřístupnit Muzeum nové generace výjimečně zdarma. Těšíme se jak na nové, tak na naše věrné návštěvníky.
Samozřejmě bude otevřená i kavárna a náš obchod se suvenýry, ve
kterém bude probíhat tradiční lednový výprodej. Lidé si mohou pořídit
například regionální potraviny,“ říká Lucie Herberová, marketingová
ředitelka zámku ve Žďáru nad Sázavou.

TÝDENÍK CESTA VYSOČINOU

Městys leží asi 25 kilometrů severovýchodně od Havlíčkova
Brodu, má dvě místní části Staré
Ransko a Hluboká a žije v něm
1567 obyvatel (2017). Na základě
výsledků referenda v roce 1993
se vrátil ke svému původnímu
historickému názvu a ukončila
tak mezidobí let 1949–1993, kdy
se nazýval Křížová. Tento „česky
znějící název“ nebyl v roce 1949
přijat obyvateli jednomyslně, byl
obci přidělen, a starousedlíci pro-

to nadále používali původní název. V roce 2006 byl obci vrácen
status městyse.

kníže Ferdinand z Ditrichštejna
a připojil je ke svému polensko-přibyslavskému panství.

K ochraně bývalé Trstenické
zemské stezky, která se zde křížila s další významnou stezkou Liběckou, vznikla zřejmě opevněná
tvrz Kreuzberg. V roce 1241 v ní
nalezl úkryt před Tatary, kteří sužovali Moravu, mincmistr Adam
z Brna a to je první písemná
zmínka o obci. Roku 1385 byl
Krucemburk povýšen na městečko Epíkem z Hrádku, který mu
udělil také svůj erb, tři stříbrné
vlčí zuby v červeném poli.

Mezi zdejší významné rodiny
patřili Skřivanové, kteří založili
v roce 1728 koželužnu, jež byla
v provozu více než dvě stě padesát let. Z rodiny Binkových,
pozdějších majitelů koželužny,
pocházejí Josef Binko, průkopník české fotografie, Ivan Binko,
autor knih o koželužství, a akademický malíř Ivan Binko, který je
mimo jiné autorem vitráží v katolickém kostele sv. Mikuláše.
Bratři Josef a Dušan byli švagry
významného českého architekta
Josefa Gočára, který stejně jako
další příbuzný rodiny Binkových, sochař Jan Štursa, zanechal
v Krucemburku svá díla. Malíř
Jan Zrzavý, který Krucemburk
několikrát zvěčnil ve svých obrazech, miloval rodiště svého otce
natolik, že si ho zvolil za místo
posledního odpočinku.

Třicetiletá válka, zejména tažení
švédské armády, jejíž jednotky
plenily zdejší kraj, tragicky poznamenala Krucemburk: zničen
a vypálen byl zámek Střelů z Rokyc, fara i kostel a také mnoho
domů, a proto někteří obyvatelé
Krucemburk opustili a jejich hospodářství zůstala pustá, jak dokazuje urbář z té doby. V roce 1677
koupil krucemburské panství

16. května 1871 začaly jezdit vla-

ky na trati Německý Brod – Rosice nad Labem, železniční stanice
ve Ždírci dostala jméno Ždírec
– Krucemburk. V dubnu 1893
postihl Krucemburk zhoubný požár, při němž vyhořela více než
polovina domů a o přístřeší přišlo
téměř tisíc obyvatel.
V roce 1906 byl v Krucemburku
na prázdninovém pobytu profesor
T. G. Masaryk se svou rodinou.
Svůj pobyt využil k pořádání
přednášek v okolních městech
i v Krucemburku.
Dne 9. května 1945 kolem poledne byl Krucemburk, stejně jako
sousední Ždírec, postižen bombardováním letadly Rudé armády.
Při náletu zahynulo 26 občanů,
mnoho jich bylo zraněno a vznikly velké materiální škody – 32
domů bylo zničeno a 152 poškozeno.
Heraldický popis znaku: Z levého
okraje červeného štítu kosmo vynikají tři stříbrné vlčí zuby.
Text a foto: Jaroslav Vála

LÍSTEK ZE SKAUTSKÉHO KALENDÁŘE

Muzeum nové generace získalo v roce 2016 prestižní mezinárodní
ocenění Živa, a to za kreativitu. „Skrze moderní technologie se návštěvníci přesunou do temného středověku a barevného světa baroka,
které je pro Vysočinu typické. Muzeum nové generace není jen muzeum, je to příběh, který je jakýmsi pomyslným klíčem k historii celého
areálu bývalého kláštera, dnešního zámku a jeho okolí. Reakce našich
návštěvníků potvrzují, že se nám náš záměr daří naplňovat – prohlídka
muzea dokáže vtáhnout do děje a zaujmout všechny věkové kategorie,“ uvedla Herberová.

V úterý 23. ledna si celý skautský
národ připomíná devatenácté výročí úmrtí spisovatele, redaktora
mládežnických časopisů a především skautského vůdce Jaroslava
Foglara. Není to výročí kulaté,
ale Jaroslav Foglar, skautským
jménem Jestřáb, byl natolik významnou osobností, že stojí za
to si jeho odchod do skautského
nebe připomenout. Autor oblíbených dobrodružných knih, jako
například Hoši od Bobří řeky,
Rychlé šípy, Chata v Jezerní kotlině nebo Přístav volá, zemřel ve
svých jedenadevadesáti letech
v roce 1999. 28. října 2017 mu
prezident Miloš Zeman udělil
medaili Za zásluhy in memoriam.
Po značnou část svého života byl
spojen s řekou Sázavou a krajem
pod Melechovem, když v letech
1925 až 1945 pravidelně tábořil
se svým oddílem Pražská dvojka
na louce ve Sluneční zátoce pod
Vilémovicemi, nedaleko Ledče
nad Sázavou. Mnozí znalci Foglarova díla tvrdí, že tábor ve
Sluneční zátoce byl předlohou
pro jeho patrně nejoblíbenější
knihu Hoši od Bobří řeky, jiní

to zase popírají s tím, že Jestřáb
začal tuto knihu psát dříve, než
se uskutečnilo jeho první tamní
táboření v roce 1925.
Trvalou vzpomínkou na významnou osobnost českého skautského hnutí je asi tři metry vysoký
žulový pomník na kraji Sluneční
zátoky, který tam stojí od 5. čer-

vence 1997. Odhalen byl den před
Jestřábovými devadesátými narozeninami a on sám byl tomuto
slavnostnímu aktu přítomen. Byla
to ale jeho poslední návštěva tolik oblíbeného místa. Za zmínku
stojí, že autorem bronzové pamětní desky na pomníku je Vladimír Pechar, skautským jménem
Pluto. Vedle totemového sloupu

s bobrem na vrcholu je na desce
portrét Jaroslava Foglara a text:
„V TĚCHTO MÍSTECH KONAL
LETNÍ TÁBORY V LETECH
1925 – 1945 NEJSTARŠÍ ČESKÝ
SKAUTSKÝ ODDÍL PRAŽSKÁ
DVOJKA S VEDOUCÍM JAROSLAVEM FOGLAREM.
Text a foto: jiv

Kočičky k adopci
V kočičím útulku Mikeš HB z.s. je plno krásných kočiček, které hledají domov. My vám postupně některé z nich představujeme.
Zkuste se také podívat na webové stránky http://mikeshb.tode.cz/ nebo na
Facebook https://www.facebook.com/spolek.mikeshb.
V případě zájmu pište na e-mail: mikeshb@seznam.cz.

Lojzička potřebuje nový domov
Datum přijetí: 8. 8. 2017
Evidenční číslo: 55/2017
Pohlaví: kočka
Narození: 2016
odčervená, očkovaná, kastrovaná, FIV a FeLV negativní
Zámek ve Žďáru nad Sázavou, jehož nedílnou součástí Muzeum nové
generace má otevřeno celý rok (mimo prvních dvou týdnů v lednu).
Lidé tak mohou zavítat i v zimě, kdy je většina zámků zavřených.
„Muzeum i zámek máme otevřený i mimo hlavní sezónu a podle reakcí návštěvníků je to správná cesta. Muzeum mohou navštívit kdykoliv,
prohlídky zámku máme na objednávku, ale to je od návštěvy neodrazuje. Vrací se k nám během celého roku, navštěvují naše akce. Těch
bude letos opravdu hodně. Začínáme v únoru zážitkovými prohlídkami s názvem Příběh žďárského kláštera v legendách,“ láká Herberová.
Více informací na www.zamekzdar.cz
Připravila: Mgr. Lucie Herberová

Vážené čtenářky, vážení čtenáři. I Vy nám můžete posílat
Vaše foto úlovky. Podělit se o dění ve Vaší obci, ve Vašem
okolí. Posílejte nám své fotografie v elektronické podobě
na email: redakce@cestavysocinou.cz,
přidejte k Vaší fotce kratičký komentář.Velikost jedné
fotografie může být maximálně 2 MB.
Děkujeme a těšíme se na Vaše příspěvky.

Lojzička je kočička, kterou stará paní krmila u rušné silnice v Havlíčkově Brodě. Původně měla pět koťátek, ale když zůstalo poslední, paní
nás kontaktovala a Lojzičku jsme přijali k nám, i s jejím koťátkem
Kačenkou. Když k nám Lojzička přišla, byla to jedna z nejúžasnějších
koček, jakou jsme u nás v útulku měli. Naprosto pohodová, bezproblémová, vycházela s každým, mazlila se s každým. Pobyt zde ji ale
začíná měnit na odtažitý uzlíček nervů, proto pro ni hledáme urgentně
domov. Ideálně takový, kde by měla přístup ven. Kočičí kamarád být
může a nemusí, Lojzička je flexibilní.
A má neskutečně hebounký kožíšek a krásné oči.
Mikeš HB, z.s.
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