
Aktuálně trápí naši zemi 
sucho. Jak vy s ním 
bojujete?

Jana
Waniová,
Dolní Cerekev

Je to problém. V našem městy-
si je teď vyhlášen zákaz zalévá-
ní, takže se voda nesmí použí-
vat. Stejně tak to mají i okolní 
obce. Já bydlím v paneláku, 
takže nemám možnost chytat 
dešťovou vodu do sudů. Přesto 
se snažím pomoci. Například 
když si omývám ruce, zachytá-
vám vodu, kterou pak využiji. 
Šetřím, jak se dá. Trochu se ale 
bojím jít s tou vodou ven, pro-
tože mě někdo uvidí a řekne si, 
že určitě plýtvám vodou z vodo-
vodu. Kdybych měla letošní 
sucho srovnat s předešlými léty, 
tak si myslím, že se to nezhorši-
lo. Už se to táhne několik let.

Karolína
Šťastná,
Pelhřimov

Nikomu není příjemný, že je 
takové vedro. Rozhodně si mys-
lím, že by lidé měli šetřit vodou. 
Je sucho a voda rychle dochází. 
Já bydlím v paneláku, ale jezdím 
hodně na vesnici za babičkou. 
Babička má asi pět velkých su-
dů. Vždy jí do nich naprší voda, 
a tu pak používá na zahradě. 
Ještě v nich má vody dost. Je to 
i tím, že na zahrádce toho nemá 
tolik k zalévání. U nás doma se 
snažíme šetřit taky. Mamka 
používá vodu jen na to nejnut-
nější. Kytky doma nemáme, jen 
kaktusy. Když si mamka kou-
pí kytku, tak jí odejde, protože 
se o ní neumí starat (smích). A 
kaktusy vydrží hodně, i letošní 
sucho. Rozhodně si myslím, že 
by naši vědci měli najít řešení, 
jak udržet co nejvíce vody.

Pan
Pejchal,
Jihlava

Sucho nějak moc nevnímám. 
Sice se mě dotýká, ale nijak 
závažně to neřeším. Doma moc 
často nejsem. Jezdím k paní 
matce, a ta má doma květiny, 
a ty zalévá dešťovou vodou ze 
sudů. Nemá cenu něco pěsto-
vat. Všechno odkvetlo, a tak 
se ani nesnažím. Kousek od 
domu mám splav na řece. Roz-
díl v množství tam moc poznat 
není. Je to pořád stejné.

Filip
Lavička,
Panská Lhota

Já osobně ho moc nevnímám. 
Bydlím v rodinném domě a 
máme studnu. Vodu ze studny 
používáme na všechno. Takže 
pitnou vodu obce nepotřebuje-
me. I když jsou sucha, s vodou 
problémy nemáme. Máme 
dokonce i samostatnou nádrž 
na zalévání skleníku a kytek. 
Myslím si, že letos to není tako-
vý extrém. U nás v Panské Lhotě 
skoro pořád prší. -nel- 

 Foto: Monika Friedlová
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REGION (zt) - Žně na Vysočině 
finišují! Zbývá posekat posled-
ní stovky hektarů. 

Sklizeny jsou všechny plochy 
řepky. Nejvyšší výnos zazna-
menali pěstitelé na Třebíčsku, 
kde dosáhl hranice 4,83 tuny z 
hektaru. 

Z obilovin se podařilo ze sta 
procent dostat pod střechu 
zrno ječmene ozimého. 

U této plodiny se ukázalo, jak 
důležitá je byť minimální vlá-

ha. Z pomyslného vítězství se 
může radovat Jihlavsko, kde 
výnos činí 6,31 tuny zrna z 
hektaru. 

Naopak Pelhřimovsko se 
musí spokojit s chvostem pěti-
členné okresní tabulky s výno-
sem 5,22 tuny, bramborová 
medaile připadá Třebíčsku s 
výnosem 5,60 tuny. 

Celkově výnosy všech plodin, 
kromě žita, v rámci kraje pře-
konávají minulý rok.  

Žně svými aktuálními výnosy
už překonávají loňský rok

V důsledku uzavírek 
musel největší vyso-
činský dopravce firma 
ICOM transport změnit 
přibližně 30 % jízdních 
řádů. 
� Pavel Bajer

 Region

Upravené jízdní řády, i zpoždě-
ní. S tím vším se musí vyrovnat 
lidé, kteří pravidelně dojíždě-
jí do krajského města. Jihlavu 
a její okolí aktuálně letos trápí 
velké množství uzavírek. 

Největším autobusovým do-
pravcem na Vysočině je firma 
ICOM transport. Její autobusy v 
případě úplných uzavírek jezdí 
podle výlukových jízdních řádů, 
u těch částečných firma jízdní 
řády neupravuje.    

„U částečných uzavírek je pro-
voz řízen semafory, a zde může 
docházet ke zpožděním v závis-
losti na hustotě silničního provo-
zu cca 5 - 15 minut,“ doplnil Petr 
Král z firmy ICOM transport.  

Dle Krále došlo kvůli uzavír-

V krajském městě 
vytvořili Svobodní 
s Realisty a Společ-
ně pro Jihlavu novou 
koalici do podzimních 
komunálních voleb. 
� Pavel Bajer

 Jihlava
 
Dne 31. července měly poli-

tické strany poslední termín 
pro podání přihlášek k regis-
traci do letošních komunál-
ních voleb. Strany se registrují 
na příslušném obecním úřadě. 

Jihlavský magistrát přijal 
kandidátní listiny ze 49 obcí. 
„V Jihlavě podalo ve stanove-
ném termínu kandidátní listinu 
10 volebních stran,“ informo-
vala Jana Škrdlová z kanceláře 
tajemníka jihlavského magis-
trátu.

Dle zprávy magistrátu zatím 
není znám přesný počet kandi-
dátů pro Jihlavu a okolní obce. 
Do 6. srpna bude totiž probíhat 
kontrola kandidátních listin a 
jejich případné doplnění. 

Termín pro odstranění pří-
padných závad končí 16. srpna. 
Definitivní seznam registrova-
ných stran a počet kandidátů 
má být znám 18. srpna. 

Termín komunálních voleb 

V Jihlavě půjde do voleb deset stran
Strany kandidující v Jihlavě a jejich kandidáti 
na primátora

� ANO - Radek Popelka 
� ČSSD -  Vratislav Výborný
� Forum Jihlava -  Karolína Koubová
� KSČM -  Ladislav Vejmělek
� KDU-ČSL - Jaromír Kalina
� Moravské zemské hnutí - Zdeněk Kučírek
� ODS - Petr Laštovička
� SPD - Petr Paul
� Svobodní, Realisté, Společně pro Jihlavu - Pavel Vacek 
� Žijeme Jihlavou! (Piráti + TOP 09 + Zelení) - Vít Zeman 
 Zdroj: Město Jihlava a archiv JL

V několika obcích Vysočiny jsou 
volby ohroženy, nejsou kandidáti

REGION (čtk) - V několika obcích 
na Vysočině nechce do podzim-
ních komunálních voleb nikdo 
kandidovat, nebo má zájem 
nedostatečný počet lidí. Pokud se 
nepodaří kandidátní listiny dopl-
nit, volby se tam v řádném termí-
nu 5. a 6. října neuskuteční.

Nové datum voleb by pak urči-
lo ministerstvo vnitra. Lhůta 
pro doplnění kandidátních lis-
tin skončí 6. srpna. O registraci 
kandidátů rozhodnou pověřené 
úřady nejpozději do 18. srpna. 
Podle oslovených úřadů jsou vol-
by v řádném termínu ohroženy v 
obcích na Žďársku, Třebíčsku a 
Havlíčkobrodsku.

Žádnou kandidátku neode-
vzdal Ždírec na Havlíčkobrodsku, 
kde je 12 let starostou Pavel Dob-
rovolný. V příštích volbách už ale 
kandidovat nebude. A ani nikdo 
jiný z obce. 

Dobrovolného od další účas-
ti ve vedení obce odrazuje ná-
růst byrokracie ze strany státu, 
povinnost zveřejňovat majetkové 
poměry, i kritika ze strany někte-
rých sousedů, kterou často vní-
má jako neoprávněnou. V obci s 

asi 140 obyvateli dělá starostu 
při zaměstnání. Odložené volby 
podle něho obec už zažila. „Už to 
tady jednou bylo, asi před dvaceti 
lety. A na jaře pak kandidovalo 12 
lidí. Při minulých volbách ale bylo 
složité kandidátku sestavit. Těžko 
jsme dávali dohromady pět lidí,“ 
řekl Dobrovolný.

V obci Střítež na Žďársku je sice 
kandidátka podaná, je na ní ale 
jediné jméno, přitom zastupitel-
stvo musí být pětičlenné. Nedo-
statečný počet má i kandidát-
ní listina v jedné z obcí, kterou 
registroval úřad v Náměšti nad 
Oslavou na Třebíčsku. „Zatím 
čekáme, zda kandidátku nedoplní. 
Pokud ne, volby by se tam nekona-
ly,“ řekla pracovnice úřadu. Název 
obce neuvedla.

Termín mimořádných voleb 
vypíše ministerstvo vnitra do 
30 dnů po skončení těch řád-
ných. Starosta v takovém přípa-
dě zůstává dál ve funkci, ale jen 
s omezenou pravomocí. Státní 
správu do voleb vykonává úřad 
obce s rozšířenou působností, 
samospráva je na ministerstvu 
vnitra.

byl stanoven na pátek 5. a 
sobotu 6. října.   

V některých malých obcích 
se může stát, že žádné politic-
ké uskupení nedá kandidátní 
listinu dohromady.   

„Nepodání kandidátky by zna-
menalo, že by se v obci volby 
nekonaly, a do doby náhradního 
termínu voleb by obec vedl stát 
prostřednictvím ustanoveného 
správce,“ vysvětlila Škrdlová. 

V posledních měsících se 
v krajské Jihlavě objevilo nové 
volební seskupení. Tvoří ho 
Svobodní, Realisté a Společně 

pro Jihlavu.
„K vytvoření této koalice nás 

v Jihlavě vedla spřízněnost 
politických programů všech tří 
politických uskupení, i tenden-
ce pravicových stran se spojo-
vat,“ vyjádřil se mluvčí Svo-
bodných Martin Rumler. 

Doplnil, že volebním lídrem 
uskupení Svobodných, Rea-
listů a Společně pro Jihlavu je 
dokumentarista, kameraman 
a zpěvák Pavel Vacek, který 
mimo jiné působí v jihlavské 
heavy-metalové kapele Auto-
bus.  

REGION (kra) – Hned ke dvě-
ma vážným dopravním neho-
dám na Jihlavsku musely vyjet v 
průběhu úterka jednotky kraj-
ských profesionálních hasičů. 
Nejdřív je okolo půl jedné odpo-
ledne zaměstnal karambol, kte-
rý se odehrál ve Staré Říši na 
Telčsku směrem na nedalekou  
Novou Říši.   

Šofér Toyoty Hillux nárazem 
zdemoloval kůlnu u rodinné-
ho domku, poškodil plynovou 
přípojku, a také sloup elektric-
ké energie. „Na místě zasahova-
la naše jednotka z Telče, která 
úzce spolupracovala s pracov-
níky plynárenské společnosti,“ 
uvedla mluvčí krajských hasičů 
Petra Musilová. Ke zranění osob 
nedošlo.

Ani ne 15 minut od nahláše-

ŠOFÉRA zaklíněného v náklaďáku museli v Hodicích na Třešťsku 
vystříhat hasiči. Zraněného vrtulník přepravil do nemocnice. 
� Foto:�HZS�Kraje�Vysočina

Jihlavsko dějištěm dvou vážných nehod 

PICK-UP po nárazu do kůlny ve Staré Říši na Telčsku je na odpis. 
 Foto:�David�Kratochvíl

ní této události vyjely jednotky 
profesionálních hasičů ze sta-
nic v Třešti a Jihlavě společně s 
jednotkou HZS SŽDC Havlíčkův 

Brod ke srážce nákladního vla-
ku a nákladního vozu do Hodic 
nedaleko Třeště.  

Na železničním přejezdu u 

pily zůstal v kabině nákladního 
vozu zaklíněný šofér, kterého 
hasiči za použití hydraulického 
nářadí museli vystříhat. Šoféra 

přepravil do nemocnice záchra-
nářský vrtulník. „Při nehodě 
došlo k úniku přibližně 400 litrů 
nafty,“ doplnila Musilová.

Zpoždění i zvýšené jízdné: 
autobusy bojují s uzavírkami

TŘEŠŤ (nel) – Už od pondělí zahájili práce na silnici od železniční-
ho přejezdu ve směru od Jezdovic po hasičárnu v Třešti. Na asi 1,5 
kilometrovém úseku začali pracovníci frézovat asfalt.

Silnice má být, podle jihlavského magistrátu, už od včerejška 
řízená semafory vždy jen jedním pruhem. „Z důvodu vedení dalších 
objízdných tras přes Třešť nebude zastaven provoz na křižovatce ul. 
Dr. Richtra a Fritzova,“ ujišťuje starosta Třeště Vladislav Hynk na 
Facebooku města. Jak uvádí jihlavský magistrát, celá akce má být 
ukončena 9. září.

Omezení na hlavním tahu Třeští, 
ve směru na Jihlavu, začalo

kám k úpravám přibližně 30 % 
jízdních řádů u autobusových 
linek, které tato firma provo-
zuje. 

ICOM transport informuje, že 
cestující mohou aktuální jízd-
ní řády dohledat na webových 
stránkách idos.cz. 

Zejména senioři, kteří neu-
mí s internetem zacházet, se o 
změnách jízdních řádů mohou 
dovědět v informačních kan-
celářích, přímo na zastávkách, 
anebo mohou zavolat na infor-
mační linku 567 309 727.  

V důsledku uzavírek došlo u 
některých autobusových linek 
k dočasnému zvýšení jízdné-
ho. To se má týkat pouze linek, 
které nedotuje kraj. Dochází 
k tomu v případě, že se délka 
objízdného úseku překlopí do 
vyššího tarifního pásma. 

„Aktuální ceny spojů vám rády 
sdělí naše pracovnice v infor-
mačních kancelářích. Případně 
bychom cestujícím doporučili 
navštívit webové stránky idos.
cz,“ dodal Král. 


