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Opilý řidič
Na přelomu roku se spor vyvíjel nadějně, teď se situace vrací o půl roku zpět
uvázl v kolejišti.
Vlak zastavil
máváním
GOLČŮV JENÍKOV Kuriózní nehoda se šťastným koncem se stala
v pondělí večer na Havlíčkobrodsku. Na železniční přejezd se netrefil opilý řidič peugeotu a s vozem
uvázl v kolejišti. Po trati pak běžel
na nádraží upozornit železničáře,
že je na trati překážka. To se nakonec vyplatilo.
Nehoda se stala na severním okraji Golčova Jeníkova před jedenáctou hodinou večer. Řidič malého
peugeotu jel po silnici třetí třídy od
Skryjí a mířil k hlavní silnici první
třídy číslo 38. Na železničním přejezdu však sjel z vozovky a zůstal
stát v kolejišti.
Šofér na nic nečekal a po kolejích
běžel na nedaleké nádraží, aby nehodu oznámil a upozornil na překážku na trati. Zabránil tím daleko
větším škodám.
„Mávajícího muže si všiml strojvedoucí nákladního vlaku, který směřoval k místu, kde stálo vozidlo.
Soupravu tak stihl zastavit a zabránit střetu,“ uvedla policejní mluvčí
Stanislava Miláčková.
Přivolaní policisté záhy zjistili, že
motorista pil, nadýchal necelé dvě
promile alkoholu. „Navíc vyšlo najevo, že jeho vozidlo nemá platnou
technickou kontrolu, a že muž
nemá řidičské oprávnění,“ dodala
Miláčková. (vok)

Sjezdovka ve Vysoké:
radnice podává žalobu
Martin Vokáč
redaktor
MF DNES
VYSOKÁ Ve sporu ohledně pozemků v lyžařském areálu Vysoká
u Havlíčkova Brodu je na stole další
žaloba. Tentokrát ji podává město.
Po nadějných vyhlídkách na přelomu roku se celá situace vrací opět
o půl roku zpět. Kvůli dohadům
o pozemky byl areál už druhou
zimu mimo provoz.
Na konci loňského roku se havlíčkobrodská radnice dohodla s farmářem Miroslavem Hrtúsem, který pozemky pod částí vleku a lyžařskou
chatou zakoupil, na znění nájemní
smlouvy. Ta měla zaručovat, že
jeho pozemky budou moci lyžaři
pět let využívat, za což město bude
farmáři platit.
Jeho podmínkou pro podepsání
smlouvy byla i dohoda s tělovýchovnou jednotou Lyžař, která se
o areál na Vysoké stará a sjezdovku

s vlekem provozuje. K její činnosti
má totiž výhrady. „Všechno se táhne, na všechno mají spoustu času,
ale jak se přiblíží zimní sezona, najednou všechno hrozně spěchá,“
tvrdil už před časem farmář s tím,
že si jednota Lyžař jen diktuje podmínky.
I proto na podpisu ze strany zástupců Lyžaře trval. Dosud ovšem
k dohodě mezi ním a spolkem nedošlo. „Dohoda byla na spadnutí. Je
že přišla koronavirová pandemie
a veškerá jednání byla zastavena,“
vysvětluje předseda TJ Lyžař Aleš
Kadlec.
Spolek má čas, radnice už ne
Spolek má na uzavření dohody
opravdu času dost. Ten se ovšem
nedostává havlíčkobrodské radnici. „Jsme v presu, protože do konce
května běží lhůta, do kdy máme
možnost podat odpor proti platnosti kupní smlouvy na pozemky, kterou farmář uzavřel s původními
vlastníky,“ vysvětluje místostaros-

ta Zbyněk Stejskal. Zhruba před třemi lety totiž došlo k situaci, kdy původní vlastník dotčené pozemky
prodal farmáři Hrtúsovi, aniž by je
nejdřív ke koupi nabídl zástupcům
města či jednotě Lyžař. Obě tyto
strany pozemky využívaly. „Domníváme se, že jsme měli mít na pozemky předkupní právo,“ dodává
Stejskal.
Prioritou pro město bylo se s Miroslavem Hrtúsem dohodnout na pronájmu. „Pět let bychom mohli vlek
provozovat bez starostí. Je lepší usilovat o dohodu než o několik let trvající soudní spor s nejistým výsledkem,“ konstatoval místostarosta.
Jenže blížící se lhůta pro podání
odporu a současně absence dohody mezi Hrtúsem a Lyžařem donutila město jednat jinak. Radní už
schválili v této věci spolupráci s advokátní kanceláří. „Faktický stav
věcí se tím vrací o půl roku zpět,“
připustil Zbyněk Stejskal.
Podle něho se nejedná o žádné
další vyhrocení sporů ze strany

Májový sníh pokryl část rozkvetlé Vysočiny

města. Rád by, aby se během následujících měsíců podařilo najít
třístrannou shodu a nájemní smlouvu podepsat. „Soud hned tak nezačne, je čas na případné stáhnutí žaloby,“ podotkl místostarosta.
Až dozní veškerá opatření mířící
proti šíření koronaviru, chce jednota Lyžař pokračovat v jednáních.
I když přístup k farmáři Hrtúsovi
spolek rozděluje – v některých případech už se objevují osobní animozity, jak Kadlec před časem řekl
– chce se i on dohodnout. Nechce
být už třetí zimu v řadě bez lyžování na Vysoké.
Jak vyřešit parkování
„Letos jsme ale o nic nepřišli. S největší pravděpodobností by se nelyžovalo, ani kdybychom už měli dohodu podepsanou. Nebyl sníh ani
mrazy na jeho výrobu,“ poznamenal Aleš Kadlec.
Vysoká podle jeho slov rovněž doplácí na nedostatečné rozvody elektřiny a vody. Ty nedovolují zapojit

V domě majitele firmy
otevřeli provizorní školu
BRTNICE Problémy v době nouzového stavu měli nejenom živnostníci,
kteří museli své provozovny zavřít.
Opatření dolehlo i na některé firmy.
Řada zaměstnanců musela kvůli
uzavřeným základním a mateřským
školám zůstat s dětmi doma. A tak se
například téměř bez všech administrativních pracovníků v krátké době
ocitla i brtnická stavební firma Start
Zelený. „Máme v administrativě deset žen, z toho osm z nich řešilo, že
musí zůstat s malými dětmi doma.
Týkalo se to našich přípravářek
a účetních. Sice chodily po večerech
dělat tu nejnutnější práci, ale papíry
se nám tu hromadily,“ líčí situaci Lucie Zelená, manželka majitele firmy.

Pankrác, Servác a Bonifác. To
jsou podle pranostiky tři ledoví
muži, kteří od 12. do 14. května
přinášejí mrazíky a celkové ochlazení. Letos o sobě dali patřičně
vědět. Důkazem je sníh, který včera napadl na některých místech
Vysočiny. Do bílého rána se probudili lidé třeba na Žďársku.
V nejvyšších polohách Žďárských
vrchů bylo na autech i pět centimetrů sněhu, který však dopoledne začal postupně roztávat. Sníh
pokryl například rozkvetlé tulipány na Fryšavě (dolní snímek).
Bílé pláně se objevily ve Třech
Studních či v Herálci (horní fotografie). Radost z vývoje počasí nemají především sadaři, pěstitelé
zeleniny a květin. S nižšími teplotami je však třeba počítat i v následujících dnech. Nejvyšší denní
teploty by podle předpovědi meteorologů měly být do 12 °C. Přidá se dnes i déšť. V noci a nad ránem stále budou místy hrozit přízemní mrazíky. (ilm)
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více sněžných děl současně a k zasněžování jsou tak nutné výhodné
podmínky po daleko delší dobu.
Dalším dlouhodobým problémem Vysoké je nevhodné parkování. Lyžaři při provozu areálu nechávají vozy hned vedle sjezdovky na
poli. „Sněhu můžeme mít půl metru, ale když je obleva a na poli břečka a bláto, stejně se tam nikdo nedostane,“ říká Kadlec.
Před časem přišla radnice s myšlenkou vybudovat na kopec k chatě
novou příjezdovou cestu ve směru
od Šlapanova a zřídit velké zpevněné parkoviště. Projekt byl ale zastaven. Vyžádal by si koupi pozemků,
změnu územního plánu a hlavně se
ukázal být příliš nákladným.
„Nosíme v hlavě plán na trochu
jiné a mnohem levnější a jednodušší řešení parkování. V tuto chvíli je
však stěžejní dohodnout se na využívání pozemků pod vlekem a pod
chatou. Věřím, že to do třetice vyjde a v zimě už se opět bude lyžovat,“ vzkázal Aleš Kadlec.

Pro dvanáct dětí
A když se školy stále neotevíraly,
vlastníci firmy se rozhodli, že vytvoří
pro děti svých zaměstnanců svou
vlastní firemní školku. A to v domě
majitele společnosti. „Máme velký
dům, takže je zde dostatek prostoru
i hygienického zázemí. My jsme se jenom trochu uskrovnili,“ uvedla Lucie Zelená.
Zázemí zde našlo dvanáct dětí ve
věku od čtyř do jedenácti let. Nové
možnosti využily všechny zaměstnankyně, které by jinak musely s dětmi zůstat doma. „Výjimkou byla jediná maminka, jejíž děti jsou diabetici.

Práci této kolegyně jsme si rozebraly, aby mohla zůstat doma,“ dodává
Zelená.
Firma zajistila učitelku, asistentku
a kuchaře. Děti mají režim jako ve
skutečné škole. „Striktně dodržujeme hygienu a zajišťujeme přesnídávku, oběd i svačinu i dodržování pitného režimu,“ popisuje Lucie Zelená.
Dopoledne se děti věnují různým
ručním pracem, před obědem vyrazí
na vycházku, po obědě v rámci poledního klidu čtou starší děti mladším pohádky a do vyzvednutí tráví
čas na zahradě.
Děti mají i odborné pedagogické vedení. Vzala si je na starost učitelka ze
školky ve Velkém Beranově. Přihlásila se i studentka třebíčské Vyšší odborné školy zdravotní, která sama
nemohla chodit do školy. Jako asistentky učitelek nastoupily žákyně deváté třídy základní školy, které se staraly o chlapce s diagnózou mírné formy autismu. Stravování zase zajišťuje vyučený kuchař a číšník, který se
během nouzového stavu nemůže své
práci věnovat. Rodiče přispívají stokorunou denně na jídlo a odměnu
učitelkám, ostatní náklady ve výši
trojnásobku hradí firma jako benefit
pro zaměstnance.
Až se zase plnohodnotně otevřou
školská zařízení, skončí toto provizorní řešení. (ilm)

V přírodě Zázemí v provizorní brtnické škole našlo dvanáct dětí ve věku
od čtyř do jedenácti let. Foto: archiv firmy

