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Stručně
Přijede Ortel
Kontroverzní hudebník Tomáš
Ortel, jehož vysoká umístění
v loňské anketě Český slavík
Matonni vzbudila ve společnosti odmítavé reakce, má vystoupit akusticky 12. 2. v Krčmě u
Piráta v Jihlavě. Ortelovy texty
jsou často označovány za xenofobní, rasistické, extrémistické
a neonacistické.

Zpevní komunikaci
za kulturákem

DLOUHÁ BRTNICE (kra) –
Vedení obecního úřadu v Dlouhé Brtnici chystá na letošní rok
zpevnění místní komunikace,
která se nachází za kulturním
domem. Informoval o tom starosta Luboš Krátký. „Loni jsme
tam dělali vodovod a už tam jsou
všechny inženýrské sítě v zemi,
takže se do toho můžeme pustit,“
vysvětlil starosta pro úplnost.
Jde podle něj o úsek zhruba 500
metrů čtverečních, který potřebuje zpevnit. Je určená hlavně pro zásobovací vozy. Obec
předpokládá, že investice se
bude pohybovat okolo hranice
600 tisíc korun. Termín realizace bude záviset na počasí.
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Mimoni vtipkovali: Osobo, dej sem
banán. Nemáš? Nevadí, tak ho sežeň…

HODICE - „To se vám to tancuje,
když neplatíte daně,“ lamentují v sobotu na hodickém masopustu dva výběrčí daní z „Babišova“ ministerstva financí, když
vidí hlouček tancujících vesničanů společně s maskami.
Mladíci převlečeni do úřednického vtipnou formou reagují na aktuální téma elektronické
evidence tržeb, takzvanou EET,
kterou prosazuje právě ministr
financí Andrej Babiš.
Babišovi vyslanci v Hodicích
se možná i proto snaží prosadit kasy do všech domácností.

Apelovali na to, že to může být
výhodný krok. „Tvoje žena neví,
kolik piv tu vypiješ. Andrej áno,“
píše se na jednom z letáčků,
který úředníci rozdávají.
Aktuální témata vůbec hýbou
hodickým masopustem po
celý den. Nedávná sedmá řada
úspěšné televizní taneční soutěže Star Dance je pro změnu
inspirací skupince sedmi lidí.
Do Hodic přijíždí celý televizní štáb s kameramanem, klapkou, tanečníky, stylistou a co by
to bylo za show, kdyby chyběl
moderátor Marek Eben.

V pátek přineseme:
FC Vysočina před startem
jarní části první fotbalové ligy.

Zprávy z Třeště, Okříšek,
Bohdalova a Nového Veselí.
Jak je na tom s vařením
mistr světa v ledním hokeji
Viktor Ujčík? Dočtete se v příloze Pro ženy.

TANCOVAČKA za doprovodu živé kapely, bez toho se žádný masopust
na vesnici neobejde.
Foto: David Kratochvíl

Z přebytku přidá
kraj nejvíce
na dopravu

REGION (pab) – Celkem 100
milionů korun na vysočinské silnice. To schválilo minulý týden jednomyslně krajské
zastupitelstvo. Jednalo se o
peníze z celkem 693 milionů,
které vykazuje kraj jako přebytek v hospodaření z loňského
roku. Více než polovina finančních prostředků půjde na hrazení závazků kraje.
„Nejvíce z této částky činí
závazky, které přešly z loňského roku na letošek – 302 milionů korun,“ přiblížil náměstek
hejtmana pro oblast financí
Vladimír Novotný (ČSSD). Podle jeho slov půjde dalších 150
milionů korun na úhradu kontokorentního úvěru. Peníze
rovněž půjdou na zrealizování
přístavby Domova důchodců
Proseč nebo na podporu lidských zdrojů Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Více než
130 mil. částku pak chce kraj
převést do strategických rezerv.

MASOPUST v Hodicích navštívili i dva úředníci z ministerstva financí.
Foto: David Kratochvíl

ORIGINÁLNÍ masku předvedl i tento cyklista, který své jednostopé vozidlo převlékl do kostýmu koně.
Foto: David Kratochvíl
Slunečné sobotní počasí vyta- nápadnější a nejsložitější mas„Máme špatné světlo, musíme počkat na lepší záběr. Kde se huje během soboty v Hodicích kou je křižák, který má z kola
mi toulá klapka, to je horší jak v do ulic kolem třiceti masek, udělaného a do detailu propraHollywoodu, to jsem ještě neza- dobrou polovinu tvoří děti. Nej- covaného koně.
žil. Přepudrujte tanečníkovi početnější skupinkou tvoří žluHodický masopust každoroččelo, leskne se mi to,“ slyší štáb té postavičky neustále se shá- ně pořádá místní sbor dobrood kameramana a režiséra.
nějící po banánech.
volných hasičů, vychází se ráno
Vše musí podle organizátoJde o skupinku pohádkových po půl desáté a po první polovirů budit dojem, že se natáčí. postaviček momentálně velmi ně vsi se masky odejdou občerDámy dostávají na krk modré populárních Mimoňů. „Osobo, stvit do hasičárny. V druhé půlpeří, pánové slušivého motýl- dej sem banán. Nemáš? Nevadí, ce se k maskám přidávají velké
ka a nechybí tanec. Na konci se tak ho sežeň,“ přikazují s vtipem. skupiny lidí a v šest hodin večer
někteří lidé v Hodicích přizná- V masopustním reji se nachází se končí v kulturním domě souvají, že tančí třeba i po třiceti také dvě smrtky, pár jeptišek, sedským posezením s kapelou.
letech.
klauni nebo ovečky. Zřejmě nej-kra-

Hlásiče pro děti v nouzi možná už v létě

JIHLAVA (pab) - Hodiny,
odpadkový koš a mobilní telefon, kterým se je možné dovolat pouze na tísňové linky.
Takováto zařízení fungují u
dětských hřišť už v několika
českých městech. Dvě z nich by
měla vzniknout také v Jihlavě.
Prostějovské občanské sdružení Přijdu včas financuje hlásiče, jejichž cena se pohybuje kolem 163 tisíc korun, za
pomoci sponzorských darů.
„Vše je závislé na penězích,
které získáme od sponzorů. K

instalaci hlásičů v Jihlavě by
mohlo dojít do konce letošního školního roku,“ sdělila
manažerka projektu občanského sdružení Přijdu včas Jana
Kostelníková.
Tyto speciální hlásiče dětem
ukazují aktuální čas a v případě zranění či nebezpeční jim
umožní dovolat se na tísňovou
linku. Patronem projektu je
generál Hynek Blaško. V roce
2008 byl v havlíčkobrodském
parku Budoucnost u dětského
hřiště unesen jeho devítiletý

syn. Chlapec byl po několika
týdnech nalezen zavražděný. V
tomto městě, zatím jako v jediném na Vysočině, dva hlásiče
již jsou, u Billy a právě v parku
Budoucnost.
Podle Kostelníkové v současné době učňové ze Střední
školy průmyslové, technické
a automobilní v Jihlavě vyrábějí stojany k hlásičům. Hodiny pak má vyrobit učňovský
obor hodinář. Dle Kostelníkové občanské sdružení pořádá v
současné době po jihlavských

základních školách osvětovou
činnost.
Ředitel Domu dětí a mládeže Vilibald Prokop myšlenku
instalace hlásičů pro děti vítá.
„Je to dobrá a přínosná myšlenka. Důležité bude „prodat“
to dětem,“ vyjádřil se již dříve
Prokop.
Otázkou bezpečnosti v krajském městě se zabývá Pracovní skupina prevence kriminality, kterou jmenuje městská
rada. Řeší i vhodná místa pro
dětské hlásiče. „V současné

době probíhá stále vytipovávání vhodných lokalit. Ty pak
předložíme vedení města,“ sdělil bez bližší specifikace člen
skupiny a ředitel městské policie Jan Frenc.
„Na magistrátu jsme mluvili o
dvou místech, Českém mlýně a
dopravním hřišti U Rybníčku,“
informovala manažerka Přijdu
včas Kostelníková.
Podle dostupných informací je po celé České republice
poblíž dětských hřišť již čtrnáct takových hlásičů.

Čtyřicet čtyři tisíc lidí platí v Jihlavě jízdné kartou

Již sedm let funguje
v Jihlavě v dopravních
prostředcích MHD placení jízdného čipovou
kartou. Využívá jí většina Jihlavanů.
ČTK, pab
Region

V krajské Jihlavě platí Jihlavskou kartou jízdné v městských autobusech a trolejbusech zhruba 44.000 lidí. Systém
placení čipovou kartou zavedl
městský dopravní podnik asi
před sedmi lety. Čipové kar-

ty podle dnešní ankety ČTK
používají jako elektronickou
peněženku cestující MHD i jinde na Vysočině. Nové Město na
Moravě zavedlo jednodušší kartu, s níž lidé kromě paušálu v
MHD hradí i poplatek za odpad
a mohou využívat různé slevy
v městských zařízeních.
V jihlavské městské dopravě slouží čipové karty od roku
2009. Odbavovací systém pořídil dopravní podnik za 20 milionů Kč, ale 16 milionů Kč na
něj dostal z evropského dotačního programu. Karty používají
i lidé, kteří do Jihlavy dojíždějí

do práce nebo do škol. „Pokud
jezdí denně, tak je pro ně ta karta výhodná, protože tak je jízdné lacinější než papírové jízdenky,“ uvedl ředitel podniku Josef
Vilím. Minulý rok zaplatil podnik za údržbu a opravy tohoto
systému jeho dodavateli, firmě Mikroelektronika, 151.000
korun.
Čipové karty slouží k úhradě
jízdného v MHD i v dalších větších městech Vysočiny. Kupříkladu v Havlíčkově Brodě s
23.000 obyvateli systém funguje 11. rokem, karty teď používá
8000 lidí. Jinde než v městských

autobusech se touto kartou platit nedá. V Třebíči mohou lidé
kromě MHD použít stejnou
elektronickou peněženku i na
příměstských
autobusových
linkách.

V N. Městě na Moravě mají
kartu s čárovým kódem
Desetitisícové Nové Město na Moravě používá jednodušší systém. „Máme klasickou elektronickou kartu, která
není vybavena čipem, ale čárovým kódem,“ uvedl novoměstský starosta Michal Šmarda

(ČSSD). Novoměstskou kartu
radnice zavedla se spuštěním
městské hromadné dopravy
před dvěma lety.
Náklady na zavedení karet
podle starosty nepřevýšily
60.000 Kč. Systém používá pro
identifikaci karty čtečky čárových kódů běžné v supermarketech.
Základní cena Novoměstské
karty je 900 Kč na rok, levnější karty mají děti a senioři od
70 let.
V ceně karty je kromě MHD
i roční poplatek za odvážení
popelnic, který činí 480 Kč.

Majitelé karty si navíc mohou
nárokovat různé slevy v městských organizacích, kupříkladu o čtvrtinu levnější vstupenku do nových městských lázní.
„V tuhle chvíli je aktivních
necelých 700 karet. Ideální
stav by byl, kdyby se to přiblížilo 1000,“ uvedl Šmarda. Pro
radnici jsou podle něj karty
výhodné mimo jiné v tom, že
motivují lidi ke včasné platbě
poplatků za odpad a díky slevovému systému i k většímu
využívání služeb nabízených
městskými organizacemi.

