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V úterý přineseme:
 Ohlédnutí za patnáctým 

ročníkem setkání řezbářů Dře-
vořezání v Třešti.

 Rozhovor s mladou jihlav-
skou rokenrolistkou Barborou 
Schrekovou: Skloubení sportu 
a tance mi vyhovuje.

 Druhý díl seriálu JL o cyk-
lotrasách po Vysočině. Tento-
kráte zamíříme na Velkomezi-
říčsko.

Stručně

BOJOVALO SE O BRÁNU. Středověké hry zažil hned druhý den letních prázdnin hrad Roštejn. V bitvě těžkooděnců situované do roku 1470 
došlo v romanticky laděném příběhu před třemi stovkami diváků k dobývání hradní brány. Zítra ve 13 hodin vystoupí na hradě tanečníci sku-
piny  IYASA  z afrického Zimbabwe a večer od 21 hodin se hradem poprvé vydají nově laděné hrané noční prohlídky. Co dalšího přinese první 
léto na hradě v režii nové dvojice kastelánů Rozinkových přineseme v JL v pátek 15. července.  Foto: Jiří Varhaník 

(Dokončení ze str. 1)
V současnosti má za sebou 

první návštěvy lokality, kterou 
do té doby studoval jen pro-
střednictvím propagačních ma-
teriálů, leteckých snímků na 
webu a několika fotek poříze-
ných při předávání pracoviště. 

Samotní pedagogové o mož-
nosti zkoumat lom hovoří jako 
o jedinečné pomyslné vstupen-
ce do nových úrovní student-
ského bádání, objevování a pře-
dávání informací všem, kdož 
mají zájem o přírodu. 

O unikátní projekt projevila 
zájem i televize, a tak je reálná 
i celoplošná prezentace výsled-
ků bádání. 

Opuštěný lom…   

Roštejnem řinčely zbraně  rytířů

Studenti jihlavské 
školy chtějí seznámit 
veřejnost s jedním 
z nejstarších řemesel.

 Michal Boček
 Jihlava

Oživit cestovní ruch v regionu 
a zvýšit povědomí o včelařství, 
to je hlavní myšlenka projektu 
Včelí stezka, který připravují 
studenti střední Školy ekono-
miky a cestovního ruchu Jih-
lava. Fungovat by měla od jara 
příštího roku.

Nejen díky různým plodinám 
se na Vysočině vyrábí jeden z 
nejlepších medů v republice, 
ale o včelařství jako takovém 
veřejnost příliš neví. To je, pod-
le studentů, hlavní důvod, proč 
před třemi lety začal Včelí stez-
ku připravovat.

„Včelařství patří k jednomu z 
nejstarších řemesel, a my jsme 
se rozhodli, že ho představíme 
lidem. Podobná stezka tu podle 

našeho názoru chybí,“ řekl stu-
dent ŠECRu Michal Lávička.

Projekt má mít, podle jeho 
slov, i turistický rozměr. „Stu-
denti školy by na ní vykonávali 
průvodcovskou praxi s odbor-
ným výkladem,“ dodal s tím, že 
by stezku mohli v rámci výu-
ky navštěvovat děti ze školek a 
žáci základních škol. „Otevřena 
by pochopitelně byla nejen pro 
ně, ale i pro širokou veřejnost. 
Například senioři by mohli je-
jí návštěvou vyplnit svůj volný 
čas.“

Trasa v délce zhruba 3,5 km 
povede z hájenky V Horách, 
mezi Bílým Kamenem a Větr-
ným Jeníkovem, do Smrčné. 
Po cestě návštěvníci narazí na 
sedm zastavení. „Plánujeme 
například ukázky starých klátů, 
aby lidé poznali, jak se včelařilo 
v dřívějších dobách, nebo skle-
něný úl, kde bude jasně vidět, jak 
uvnitř včely hospodaří,“ přiblížil 
Lávička.     

Stezka by měla navazovat 
na turistickou trasu, po níž se 
veřejnost dostane zpět do Jih-
lavy. „Od Klubu českých turistů 
máme předběžně přislíbeno, že 
stezku zanese do map,“ zdůraz-

nil Lávička. Podle něj by měl 
být projekt spuštěn příští rok 
na jaře. „Záleží i na tom, jest-
li dostaneme od Kraje Vysočina 
slíbené peníze. Ale když už jsme 
si ho před úředníky s ostatními 

studenty obhájili, tak věřím, že 
to dobře dopadne.“

Včelí stezka se stala součás-
tí akce Pomáhejte pohybem 
(skončila v minulých dnech). 
„Jde o mobilní aplikaci, již si 
lidé nahrají do svých telefonů, a 
pohybem sbírají body, které pak 
„nasypou“ do nějakého projektu, 
a tím na něj upozorní,“ vysvětlil 
Michal Lávička s tím, že v přípa-
dě určitého počtu bodů lze zís-
kat finanční ohodnocení.

Naučná stezka má přiblížit včelařství

K ZÁKLADŮM včelařství už „přičichly“ děti z mateřské školy Kvítek,   
kterou Škola ekonomiky a cestovního ruchu provozuje. Na jaře chtějí 
studenti toto řemeslo přiblížit široké veřejnosti.  Foto: Michal Boček

Připravili
prohlídky parku

Komentované prohlídky par-
ku hradu Kámen se uskuteční 9. 
a 10. 7. Začínají v 11, ve 13 a v 
15 hodin.  

Zemřela
MUDr. Volfová

Poslední červnovou nedě-
li zemřela po dlouhé nemo-
ci ve věku 68 let MUDr. Jasna 
Volfová z Jihlavy, dlouholetá 
lékařka jihlavské psychiatric-
ké nemocnice. Mezi kolegy i 
pacienty se těšila velké obli-
bě. V nemocnici pracovala od 
roku 1992.

Poslední rozloučení s Jas-
nou Volfovou proběhlo v 
pondělí 4. července na hřbi-
tově na Kalvárii.  -cio-

MUDr. 
Jasna Volfová

Žďas bude 
patřit Číňanům

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (čtk) - 
Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) schválil pro-
dej strojírny Žďas čínské CEFC 
Group. Transakci povolil ve 
zjednodušeném řízení.
 Jde zatím o jednu z největ-
ších čínských akvizicí v České 
republice. Žďas dosud patřil do 
slovenské skupiny firem Železi-
arne Podbrezová Group.

Strojírenský a metalurgický 
podnik Žďas ve Žďáru nad Sáza-
vou zaměstnává zhruba 2500 
lidí.  Předloni utržil za vlast-
ní výrobky, služby a zboží 2,98 
miliardy korun. 

V porovnání s předcházejí-
cím rokem to byla částka nižší 
zhruba o 0,9 procenta. Žďas se 
zaměřuje na výrobu tvářecích 
strojů, kovacích lisů, zařízení na 
zpracování šrotu a válcovaných 
výrobků, vyrábí odlitky, výkov-
ky, ingoty a nástroje především 
pro automobilový průmysl.

RŮŽENÁ (jv) – Hned tři akce 
nabídne nadcházející víkend v 
Růžené na Třešťsku. Pořádají je 
tradičně tamní sportovci. 

Sobotu 9. 7. na hřišti TJ 
Růžená zahájí v poledne Sou-
sedský  fotbalový turnaj za 
účasti mužstev Růžené, Lovětí-
na, Čenkova a Hodic. 

Od 20.30 hodin pak naváže 
minifestival Růženské léto s 

kapelami Arciskačány, Summer 
In Head a Základní Vzdělání. 
Vstup je zdarma. 

V neděli 10. 7. od 13.30 bude 
hřiště dějištěm Dětského dne. 

Odpoledne bude plné her pro 
děti, do kterých se ale mohou 
zapojit i dospělí.

Další akce v režii sportovců 
v Růžené budou následovat. 
Růženská pouť se bude slavit 

v sobotu 23. 7., kdy od 20.30 
pod kulturním domem zahraje 
kapela Noise. 

Poutní mše svatá v kostele sv. 
Máří Magdalény bude sloužena 
v neděli 24. 7. v 10 hodin. 

Recesní sportovní podnik Rů-
ženská lávka se pak na požární 
nádrži v Růžené odehraje 31. 7. 
od 13.30 hodin. 

Programem na hřišti začíná
 série akcí léta v Růžené

Poděkování
Studenti Školy ekonomiky 

a cestovního ruchu Jihlava 
děkují za podporu projektu 
zaměstnancům firmy Sapeli.

  (PI-053-15)

Dopravní terminál? V roce 2019
JIHLAVA (pab) – Společný zájem zahájit realizaci dopravního ter-
minálu v Jihlavě nejpozději do roku 2019 deklarovali podpisem 
dohody o spolupráci zástupci statutárního města Jihlavy, Správy 
železniční dopravní cesty (SŽDC), Českých drah a Kraje Vysočina. 
Příprava a výstavba dopravního terminálu na jihlavském měst-
ském nádraží vycházela, podle dřívějších odhadů Kraje, na 900 
milionů korun. 

Příspěvky 
pro lesníky

REGION (pab) – Vysočinští les-
níci mohou stát žádat o peníze 
na hospodaření v lesích. Infor-
maci o tom zveřejnil Kraj, kte-
rý bude žádosti přijímat. Nárok 
na finanční podporu je mož-
né uplatňovat do konce srpna 
2017. Formuláře pro podávání 
žádostí mají být zveřejněny na 
stránkách Ministerstva země-
dělství. 


