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Havlíčkův Brod – Scénické
čtení se v brodské kavárně
U Notáře koná již tradičně.
V rámci projektu LiStOVáNí
sem 31.ledna od 20 hodin přijedou Lukáš Hejlík, Zdeněk Černín a Věra Hollá, kteří představí
knihu Kari Hotakainena Slovo
boží. Vstupné je 50 korun.(ana)

Poplatek za odpad se
v Ledči nezmění

Ledeč nad Sázavou – Města nyní
řeší poplatky, například za odpad.
Ledečští zaplatí i letos stejnou
částku jako v loňském roce. Sazba
poplatku za osobu a rok činí i letos
492 korun. V Ledči proto jako
v jednom z mála měst nedošlo
k navýšení.
(ana)

Kontejnery na
oblečení stojí na
patnácti místech

Havlíčkův Brod – Použité
oblečení nemusíme vždy
vyhazovat do popelnice.
V Havlíčkově Brodě jsou nyní
na různých místech postaveny
kontejnery, do kterých lze
právě textil dávat. Ty na oděvy,
které jsou určeny vyloženě
k recyklaci, jsou bílé, do žlutých
patří oblečení, které by mohlo
posloužit charitativním účelům.
Kromě oděvů sem mohou lidé
dávat i hračky, obuv a přikrývky.
Žluté kontejnery najdou zájemci
u autobusového terminálu
a v nákupní zóně. Bílých je ve
městě celkem třináct. 
(ana)

Naučí na počítači
i seniory

Světlá nad Sázavou – I senioři
se mohou naučit pracovat s počítačem. Takové je heslo Českého
svazu žen ve Světlé nad Sázavou.
Proto zorganizoval počítačové
kurzy pro seniory a to pro úplné
začátečníky. Zúčastnit se může
každý nad 55 let věku. 
(mid)
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První rozhlednu chce Světlá
Brodsko je v současné
době bez rozhledny. Ta
první by mohla vyrůst
na Žebrákovském kopci
ve výšce 32 metrů.

rozhodně aktivitu rozhlednám vítá.
„Jsme určitě pro, a pokud
budeme moci, pomůžeme.
Určitě bychom chtěli, aby
první rozhledna na Brodsku
stála právě u nás,“ mínil
starosta města Jan Tourek.

MICHAELA KASALOVÁ
Světlá nad Sázavou –
První rozhledna na Havlíčkobrodsku by mohla stát
u Světlé nad Sázavou. Nové
místní občanské sdružení
K601 by chtělo vyhlídku
čnící nad krajem postavit na
nedalekém Žebrákovském
kopci. Ten se nachází mezi
Beneticemi, Žebrákovem
a Horní Březinkou na kótě
601, odsud také pochází
název sdružení.
„Byl by z ní kruhový
rozhled do ohromné dálky.
Vidět by byly Krkonoše se
Sněžkou, Humpolec s hradem Orlík, Blaník, Žďárské
vrchy, Jeseníky a zřejmě
i Orlické hory,“ vyjmenoval
jeden z aktérů sdružení
Miloš Rázl.
Rozhledna, by měla být
vysoká dvaatřicet metrů,
tedy tak, aby z ní byl patřičný
výhled bez toho, že by mu
vadily stromy.
„Jaký výhled je, chceme
ověřit v praxi. Na jaře bychom se chtěli nechat vynést
vrtulníkem nad stromy a podívat se,“ upřesnil další člen
sdružení, který je zároveň
i v Klubu přátel rozhleden,
Jozef Šlapák.
Stavba by měla vyjít zhruba na šest milionů korun.
Teď tedy sdružení pátrá po
možných zdrojích financí.
„Požádali jsme už město
Světlá nad Sázavou a chystáme se pustit i do dotačních
titulů. Počítáme, že to bude
záležitost zhruba na pět let,“
uvedl Rázl.
Kromě peněz musí sdružení vyřešit také pozemky,

Věž by měla být vysoká 32 metrů.  Zdroj: Občanské sdružení K601
na nichž by rozhledna stála.
„Chtěli bychom pozemek
na kótě 601 buď koupit od
Lesů ČR, nebo pronajmout.

Uvidíme, jak dopadnou
jednání,“ doplnil vedoucí
sdružení Jiří Vaněček. Město

Ostuda regionu
Podle Šlapáka se má
Havlíčkobrodský okres za co
stydět. „Je opravdu ostuda,
že tady není ani jedna rozhledna. Lidé se často ohání
Melechovem, ale to není
rozhledna, nýbrž geodetická
věž, ze které už navíc ani
není kvůli stromům takový
výhled,“ vysvětlil Šlapák.
On sám navštěvuje
všechny rozhledny v České
republice a lituje, že je celý
Kraj Vysočina tak chudý na
tyto stavby.
„Na celé Vysočině jich je
jen devět. Když si vezmete,
že jen některé okresy jich
u nás mají přes třicet, je
to opravdu ostuda,“ dodal
Šlapák.
Rozhlednu by rádi ve
svém okolí viděli i sami obyvatelé Světlé nad Sázavou.
„Je tady spousta krásných
míst, která stojí za to vidět
z výšky. A myslím, že by to
přilákalo i další turisty, kteří
přece mají rozhledny také
rádi,“ vyjádřila se Martina
Kopecká.
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