
VYSOČINA | Havlíčkobrodsko

Školáci se snaží změnit
své okolí. V průběhu tří dnů
Do letošního projektu
72 hodin se zapojilo
více než třicet tisíc
dobrovolníků v celé
České republice

DENISA ŠIMANOVÁ

Pelhřimovsko – Dobrovol-
níci z Pelhřimovska se dnes
a o víkendu pustí do aktivit,
které opět pomohou dru-
hým, přírodě či jejich okolí.
V celé republice totiž v
těchto dnech odstartoval
tradiční projekt 72 hodin, do
kterého se mohou zájemci
zapojit, jak název napovídá,
během tří dnů.
Z Pelhřimovska se do le-

tošních 72 hodin přihlásilo
deset projektů. Z toho polo-
vinu obstarali žáci z žirov-
nické základní školy. „Děti
už mají s tímto projektem
zkušenosti, takže se zapojují
s nadšením,“ pochvalovala si
aktivitu svých žáků ředitel-
ka Základní školy a Mateř-
ské školy Žirovnice
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děti se letos

zaměřily především na po-
moc přírodě. Dnes tedy
uklidí přístupovou cestu
k lesu a opraví ptačí budku,
zasadí stromky na školní
zahradě, podle jednoduché-
ho plánku vyhledají stu-
dánku a vyčistí ji, seznámí
se se znaky podzimní příro-
dy a nasbírají si přírodniny
a prvňáci se svými patrony
z osmé třídy zasadí květiny
pro své kamarády z mateř-
ské školy.
Zlepšovat své okolí budou

děti od první do osmé třídy.
„Projekt jsme pojali tak, že
starší děti dohlíží a pomá-
hají mladším. Navíc máme

jednotlivé práce a aktivity
propojené, takže například
děti z páté třídy připravují
mladším dětem úkoly, které
se týkají přírody,“ nastínila
Brýnová výhody, které díky
účasti téměř celé školy mají.
Prozradila také, že školáci

dnes ale nesmí zapomenout
ani na běžnou výuku. „Pro-
jektem se nebudeme zabý-
vat celé dopoledne. Děti se
také musí trochu učit,“ za-
smála se ředitelka Podle je-
jích slov děti v minulých
letech připravily program
pro místní důchodce. To prý
letos nebylo z organizačních
důvodů možné.

Důchodcům ale naopak
letos, a to konkrétně dnes,
pomohou školáci ze Želiva.
Svůj projekt nazvali hravě,
a to 2 – 102 aneb věk je je-
nom číslo, pomáháme bez
rozdílu věku. „Žáci

pomáháme
„Žáci
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naší

školy připraví a zrealizují
program pro dvě generace.
Navštíví školku v Želivě

generace.
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generace.

a Domov pro seniory
v Pelhřimově,“ prozradila
koordinátorka projektu Jana
Jarošová s tím, že budou
společně číst, hrát hry, vařit
a také vyplejí záhony.
Do letošního projektu se

zapojilo více než třicet tisíc
dobrovolníků z celého Čes-
ka. Naplánováno mají přes
550 akcí, mezi kterými jsou
například úklidy lesů, parků,
dětských hřišť a školních
pozemků, výsadby stromů
a keřů nebo třeba sběr les-
ních plodů pro zvěř.
Akci pošesté pořádá Česká

rada dětí a mládeže, jejímž
cílem je zapojit do ní co
nejvíce mladých lidí, přivést
je k dobrovolné práci pro
své okolí a ukázat, že mo-
hou sami změnit věci, které
se jim nelíbí.

Výběr těch, kteří se zapojí z Havlíčkobrodska
• Uklízíme pro sebe – Lípa u Havlíčkova Brodu
• Čteme dětem před spaním – Žáci ze Základní školy
Přibyslav
• Úklid města Přibyslav – Děti z přírodovědného kroužku
Otakárek v Přibyslavi
• Vzhůru do skal – Ekoklub Gymnázia Chotěboř
• Pohádkové údolí – Ekoklub Gymnázia Chotěboř
• Pojďte kouknout na Koukalky – Žáci ze Základní školy
a Praktické školy Chotěboř
•Sázím, sázíš, sázíme – Sbor dobrovolných hasičů Libice
nad Doubravou
• Pomáháme přírodě – Žáci ze Základní a Mateřské školy
Maleč

V Brodě se bude soutěžit
o největší pochoutku z brambor
Havlíčkův Brod – Do Hav-
líčkova Brodu dnes dorazí
pěstitelé a odborníci z celé
republiky. Koná se zde již 27.
ročník Bramborářských dnů.
V kulturním domě Ostrov
bude k vidění výstava vzor-
ků odrůd brambor nebo
odborný seminář spojený
s hodnocením uplynulé
bramborářské sezony. Brod-
ská Obchodní akademie
a Hotelová škola zároveň
hostí soutěž O bramborovou
pochoutku Vysočiny, kde
změří svůj talent devět
soutěžních týmů. Akci za-
končí sobotní Bramborářský
trh na Havlíčkově náměstí.
V brodském Kulturním

domě Ostrov bude již od
rána probíhat odborný se-
minář Brambory 2017, který
pořádá Český

Brambory
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bramborářský
svaz. „Bude tu výstava vzor-
ků odrůd brambor spojená s
ochutnávkou. Na místě se
budou také prezentovat fir-
my spojené s s pěstováním
a obchodováním s brambo-
rami,“ uvedla Jitka Merun-
ková, vedoucí Oddělení ze-
mědělství Kraje Vysočina.
Semináře se zúčastní

i ministr zemědělství Mari-
an Jurečka nebo prezident
Agrární komory České

prezident
České
prezident

re-
publiky Zdeněk Jandejsek.
Součástí semináře budou
informace o vývoji cen

brambor z letošní
sklizně nebo aktuální
fytokaranténní situ-
ace v bramborář-
ství (Fytokaran-
ténní bakterie

napadá široké spektrum
rostlin a způsobuje obrovské
hospodářské škody. V sou-
časnosti se jedná o nejzá-
važnější rostlinolékařský
problém v Evropě).
„Zájemci se tu také budou

moci seznámit s dotačními
možnostmi Programu roz-
voje venkova. Bližší infor-
mace podají zájemcům na
stánku odborní pracovníci,“
dodala Jitka Merunková.
Seminář bude probíhat
od 9 do 14 hodin.
Akci již tradičně doplňuje

také soutěž O bramborovou
pochoutku Vysočiny
v brodské Obchodní akade-
mii a Hotelové škole. „Akci
pořádáme ve spolupráci
s Českým
pořádáme
Českým
pořádáme

bramborářským
svazem. Soutěž bude probí-
hat 13. října v našem
gastrocentru. Do soutěže se

přihlásilo devět týmů slože-
ných ze žáků středních
gastronomických škol a
učilišť. Jedná se již
o desátý, jubilejní ročník,“
doplnila Marie Mrázová
z Obchodní akademie a Ho-
telové školy Havlíčkův Brod.
Do finále vstoupí Bram-

borářské dny zítra na
Havlíčkově náměstí. Ná-
vštěvníci tu budou mít
možnost pořídit si konzum-
ní a sadbové brambory.
V široké nabídce naleznou
i květiny, ovoce, ryby nebo
potřeby pro pěstitele a za-
hrádkáře. Akci zpestří i di-
vácké soutěže a vystoupení
folklorního souboru Kala-
majka. Výzkumný ústav
bramborářský zajistí také
poradenskou službu, na
kterou se může obracet ve-
řejnost s dotazy. (hoš)

Nemocnice zažila evakuaci
Havlíčkův Brod – Nácvik
evakuace pacientů ve zre-
konstruovaném pavilonu 13
se uskutečnil v Nemocnici
Havlíčkův Brod ve spolu-
práci s Hasičským záchran-
ným sborem Kraje Vysočina.
Nácvik je podle mluvčí ne-
mocnice Petry Černo

podle
Černo

podle
ob-

vykle součástí cvičení trau-
maplánu a krizové připra-
venosti.
Pavilon byl v loňském

roce zrekonstruován a pře-
stavěn, a tak bylo nutné,
aby se profesionální hasiči
seznámili s technickým zá-
zemím budovy. Došlo k ná-
cviku evakuace osob po

únikovém schodišti i nácvi-
ku zásahu na střeše pavilo-
nu prostřednictvím výsuvné
plošiny. Evakuaci osob
značně usnadnily evakuační
podložky, které jsou roz-
místěné pod matracemi
a usnadňují rychlou mani-
pulaci s imobilním, ležícím
pacientem.
„ Průběžně byla podlož-

kami vybavena oddělení,
kde je větší množství leží-
cích pacientů, jako je oddě-
lení následné péče a reha-
bilitace, interní oddělení
a podobně,“ sdělila náměst-
kyně pro ošetřovatelskou
péči Lada Nováková. (sad)
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BARMANA/KU PRO
HOSPODU

NA ZIMÁKU
V CHOTĚBOŘI

Možno i brigádně.
Info na tel.: 604 956 276

PŘIJMU
KUCHAŘE

(KUCHAŘKU)
na HPP

Bez praxe zaučíme.

Více informací na tel: 
724 948 763

Do provozovny
závodního stravování

v Přibyslavi

Bez dětí nemá naše 
země budoucnost. Ne-
bude mít kdo vydělá-
vat na penze, na práci 
budeme muset do-
vážet cizince a  Česká 

republika ztratí svou identitu 
a  kulturu. Proto KDU-ČSL dlou-
hodobě podporuje výchovu dětí. 
Slib z minulých voleb, že snížíme 
daně pracujícím rodičům, jsme 
splnili. A  nyní přicházíme s  no-
vým rodinným balíčkem.

Díky nám letos zůstane rodi-
nám v kapsách navíc 5,5 miliar-
dy. Díky novému balíčku půjde 
o  dalších 60 miliard ročně. Ty 
peníze nikam nezmizí, nejde 
o slevu pro bohaté, ani pro dáv-
ky pro ty, kteří se vyhýbají práci. 
Zůstanou v  kapse rodičům a  ti 
je investují do  svých dětí. Vyš-
ší spotřeba rodin navíc pomůže 
zrychlit hospodářský růst.

Rodině s  jedním dítětem zů-
stane díky daňovým slevám 
a bonusům KDU-ČSL oproti sou-
časnosti navíc 18 tisíc korun, se 
dvěma dětmi 24 tisíc, se třemi 
dětmi 36 tisíc. Samoživitelka 
s jedním dítětem si polepší o 12 
tisíc, se dvěma o 18 tisíc a se tře-
mi o 30 tisíc korun ročně.

 Těch 60 miliard jsou investice 
do naší budoucnosti. Každé řád-
ně vychované dítě je přínosem 
pro státní rozpočet a  penzijní 
systém. Když pomůžeme pracu-
jícím rodičům, nám všem se to 
bohatě vrátí. Nejlepším politic-
kým programem jsou děti. Děti 
jsou programem KDU-ČSL.

Pro naše děti, 
pro naši budoucnost

Pavel Bělobrádek
předseda KDU-ČSL 

Zadavatel a zpracovatel: KDU-ČSL

SADY
Svobodná Ves – Horušice

Informace na
tel. 327 399 133, 603 851 289
nebo e-mail: sadyves@czfruit.cz

Svobodná Vess  Horušiccee

PRODÁVAJÍ
JABLKA

InffI ormmace na

NA KONZUM,
USKLADNĚNÍ,
MOŠTOVÁNÍ A PÁLENÍ

d
b
i_
10
13
82
6-
15

d
b
i_
10
15
81
4-
04

d
b
i_
10
15
16
2-
04

d
b
i_
10
07
01
0-
17

d
b
i_
10
15
10
7-
03

INZERCE

d
b
i_
10
15
30
5-
01

d
b
i_
10
16
56
8-
01

Volte Svobodné, volte
lepší budoucnost, volte 12

Vážení přátelé, jako lídr 
kandidátky Strany svo-
bodných občanů si Vás 
dovoluji pozvat k volbám. 
Dovolte mi, abych Vám 
představil hlavní body 
našeho programu. 

Ústředním mottem naší 
našeho programu. 

Ústředním mottem naší 
našeho programu. 

kampaně je „Můžeme.“ 
Vyjadřujeme tím, že když 
budeme chtít, tak:

–  můžeme zachovat 
českou korunu,

–  můžeme zůstat svo-
bodnou zemí bez kvót 
na migranty a dalšího 
diktátu Bruselu,

–  můžeme méně úřado-
vat a mít více svobody.

Vyjadřujeme tím naše 
přesvědčení a naši jistotu, 
že máme na to být suve-
rénní a prosperující zemí, 
že není pravda, že součas-
ný vývoj je nutný a ne-
zvratný, a že se musíme 

stále někomu či něčemu 
podřizovat.

Pokud již nevěříte poli-
tickým stranám, kterým 
jste dali v minulosti svoji 
důvěru, pokud doufá-
te v lepší budoucnost, 
pokud jste přesvědčeni 
o nutnosti změny v poli-
tice a ekonomice, pokud 
věříte našemu progra-
mu a našim představám 
o svobodě, dejte důvěru 
Svobodným, nezklameme 
Vás!

Lídr kandidátky 
Strany svobodných

občanů
na Vysočině

Ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D.
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PRODEJ CHLAZENÝCH HUS
Z VLASTNÍHO CHOVU
VÝROBA KRMIV spol. s r.o.,
STŘÍBRNÉ HORY

CENA 160 Kč/kg
HMOTNOST 4–5 kg
Objednávky na telefonu 569 482 302
PRODEJ VE ČTVRTEK
9. listopadu 2017

313. října 2017 Deník
www.denik.cz


