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Obývák se promění v tančírnu
POZÍTŘÍ OD 19.00

Každý pátek se
mohou zájemci
naučit pár ta-
nečních kroků a

zpříjemnit si tak večer
díky lektorůmVaškovi a

Terezce na Facebooku
Pelhřimák. Záznamymi-
nulých tanečních lekcí lze
najít také na YouTube
kanálu a Instagramu
Pelhřimák.

Čtenář reportér

ÚKLIDMĚSTA

JARNÍ ÚKLID. Klienti pelhřimovského Domova
Jeřabina se zúčastnili akce Čistá Vysočina. V pátek
16. dubna se deset z nich vydalo do ulic Pelhřimo-
va, kde sbírali pohozené plechovky, plastové lah-
ve, obaly a spoustu dalších odpadků. O tom, že jim
šla práce od ruky svědčí i několik pytlů plných od-
padků. Text: Milan Šustr

Více nawww.pelhrimovskydenik.cz

Fo
to
:M

ila
n
Šu

st
r

w
w
w
.d
en
ik
.c
z

Krátce z černé kroniky

V bytě v Pelhřimově hořelo.
Majitel nechal jídlo na sporáku
Pelhřimov – Veměstě
hořel byt v Palackého
ulici. Hasiči přijali hlá-
šení o události včera po
obědě. „Požár vypukl v
kuchyni bytu,“ upřes-
nila mluvčí hasičů Petra
Musilová. Při požáru se
poranil i majitel bytu.
„Nadýchal se jedovatých spodin. Předali jsme ho do
péče zdravotníků. Samotný požár se podařilo zasahují-
cím hasičům rychle zlikvidovat. Pokud jde o příčinu
vzniku ohně, náš vyšetřovatel se klaní k verzi, že požár
vznikl z nedbalosti. Majitel nechal potraviny na zapnu-
tém sporáku bez dozoru,“ doplnila Petra Musilová. (iri)

Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Rekordmanka? Žena
nadýchala přes čtyři promile
Luka nad Jihlavou – Alkohol pořádně zacloumal dva-
ačtyřicetiletou dámou v pondělí po jedné hodině od-
poledne v prostoru železniční zastávky v Lukách nad
Jihlavou. Podle informací operačního oddělení se po-
licisté dozvěděli, že žena je značně opilá a hrozí, že by
mohla spadnout do kolejiště nebo si jinak ublížit. Když
policisté dojeli namísto, zjistili, že se jedná o dvaačty-
řicetiletou ženu, zřejmě rekordmanku v konzumaci,
protože jí při dechové zkoušce naměřili hodnotu přes
čtyři promile alkoholu. Opilou ženu policisté zajistili a
odvezli ji na záchytku. (sad)

Papoušek Arnošt trpí
samotou. Chovatel
mu proto hledá partnerku
V Pelhřimově vyhlásili
sbírku na samičku ary.
Chovatel věří, že jej vy-
táhne z nudy.

JANA KUDRHALTOVÁ

Pelhřimov – Zatímco někte-
rým život svobodnéhomlá-
dence vyhovuje, Arnošt cito-
vě strádá. Řeč však není o
žádném zoufalémmladíkovi,
nýbrž o pětiletém samci pa-
pouška ary, který se z nudy
začal sebepoškozovat. Libor
Růžička, který se stará o pa-
poušky z pelhřimovské dě-
kanské zahrady, mu teď proto
shání partnerku, jež by ho
vytáhla ze samoty.
Všichni papoušci, které Li-

bor Růžička chová, žijí v páru.
Až na Arnošta. „Ara je jeden z
nejinteligentnějších papouš-
ků a samotou opravdu trpí.
Stává se, že se začne částečně
sebepoškozovat. Dělá to v
podstatě z nudy. I proto po-
třebuje partnerku, aby se vě-
noval jí, a ne sobě,“ vysvětlu-
je chovatel.
Arnošt si totiž už u před-

chozíhomajitele začal klovat
několik křídelních letek a
částečně i dlouhá ocasní pera.

„Od té doby se to naštěstí ni-
jak nezhoršilo, ale je potřeba
s tím něco dělat. Tito ptáci
nemohou být sami. Zvláště
papoušci k sobě vždy velmi
přilnou,“ podotýká Růžička.
Aktuálněmodrožlutému

ptačímu seladonovi alespoň
částečně pomáhá, žemůže
sledovat lidi, kteří prochází
kolem, i to, že se s ním ně-
kteří zastaví „na kus řeči“.
Partnerkumu ale nenahradí.
Chovatel se

mu tak teď
rozhodl
sehnat
dvou až
pětiletou
samičku.
„Všechny
ptáky v
děkanské
zahradě
financuji z
vlastních
peněz a
docela
se to
pro-

draží. I to byl důvod, proč
jsem požádal o pomoc veřej-
nost. Snad se najde někdo,
kdo přispěje,“ doufá Růžička.
Pomáhámu s tím Nadační

fond pro Pelhřimovsko. Sbír-
ka potrvá až do konce roku.
„Myslím, že peníze bez pro-
blémů vybereme. To téma je
pro lidi zajímavé a atraktivní.
Takovýtomilostný příběh
vždycky zaujme,“ usmívá se
Monika Hamalčíková z na-
dačního fondu.
Dá se říct, že podobný pro-

jekt je pro nadační fond oje-
dinělý. „Máme tady
například žádost
na zřízení zá-
chranné sta-
nice, ale sbír-
ka, která je jen
na jedno zví-
řátko, je
skutečně
první,“
prozra-
zuje

Hamalčíko-
vá. To potvr-
zuje i Lenka
Bendová z Pelhřimo-
va. „O Arnoštovi jsem se
dozvěděla až teď. Jeho
příběhmě zaujal a určitě
mu nějakou korunu pošlu. Do
děkanky navíc chodíme po-
měrně často, takže když tam
budou hned dva takto krásní
ptáci, bude to skvělé,“ reago-
vala.
S tím, že by potenciální

nový pár třeba někdy vyvedl
mladé, Libor Růžička příliš
nepočítá. „Ptáci jsou citliví na
rušení a všelijaké změny. V
tomto ohledu na němá ve-
řejnost negativní vliv a v
podstatě to vylučuje, že by se
mohlo povést zahnízdění,“
vysvětlil.Více textu, foto
a video nawww.pelhri-
movskydenik.cz

Jak pomoci
P na www.daruj-
me.cz/projekt/1204535

P sbírka potrvá do 30. prosince
P je potřeba vybrat zhruba 30
tisíc korun

P v současné době je vybráno
9 855 korun

P zatím přispělo 18 lidí

LIBORRŮŽIČKA s papouškem Lóri, která je na
rozdíl od Arnošta (snímek nahoře) velmi přátelská.
Foto: Deník/Jana Kudrhaltová (2x)

Nastává doba hadího páření, zmije lezou ven
HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ

Vysočina – Svátek Jiřího už
je na dohled a spolu s ním se
do přírody vrací i hadi a štíři.
Hlavně na jaře, v době páře-
ní, lze na Vysočině častěji
potkat i obávanou zmiji
obecnou. „Jeden rok jsme ji
měli na zahrádce, zabydlela
se u nás na skalce. Já se na-
štěstí hadů nebojím. Navíc je
zmije plachá, takže naše
soužití bylo bez problémo-
vé,“ usmála se Jana Novotná
z NovéhoMěsta naMoravě.
Zmije opouští v průběhu

dubna zimoviště. Samice se
pak rozlézají domíst, kde
dojde k páření a kde obvykle
rodí mláďata. Do května ne-

bo června je období největ-
šího pohybu plazů. Navíc
jsou v této době porosty ještě
natolik nízké, že je had stále
vidět. Proto je jaro časem,
kdy dochází k nejčastějšímu
kontaktumezi ním a člově-
kem.
Plazi nemají mezi lidmi

zdaleka tolik obdivovatelů,
jako jiná zvířata. A přece do
přírody patří, jsou její neod-

dělitelnou součástí. Pokud se
lidé setkají s hadem, napří-
klad se zmijí, doporučují od-
borníci hlavně nepanikařit.
„Dátmu prostor k tomu, aby
mohl utéct.
Dobré je
také
dupat,
hadi
vní-
mají

vibrace, takže takto na sebe
člověk upozorní,“ poradila
Kateřina Fialová z Agentury
ochrany přírody a krajiny

České republiky,
pracoviště Žďár
nad Sázavou.
Had při střetnutí

s člověkem hledá
první možnost úniku.
Pokud se cítí ohrože-
ný, zaútočí. Ale pouze

do délky svého těla. Hadí
uštknutí je nebezpečné pře-
devším pro ty, kteří jsou
alergičtí na včelí jed. Zmijí
jedmá stejné složení, takže
by pro němohlo být i smr-
telné.

Více na
www.zdarskydenik.cz

Rozdíl mezi zmijí a užovkou
P zmije obecnámá na hřbetě
výraznou klikatou čáru

P užovka obojkovámá zeleno-
šedohnědou barvu a za kr-
kem žlutý půlměsíc

P záměna zmije jemožná s

užovkou hladkou. Tento druh
má také nenápadnou klika-
tou čáru na hřbetě. Rozdíl je v
oční zorničce. Zmijemá štěr-
binovitou zorničku, tak jako
kočka. Užovka ji má kulatou

Před 33 lety Luka zaplavila voda
Luka nad Jihlavou – Přesně
třiatřicet let od ničivé po-
vodně si dnes připomínají v
Lukách nad Jihlavou. O dra-
matické noci Deníku vyprá-
věli manželé Dvořákovi. Pat-
řili mezi nejvíce zasažené
touto přírodní katastrofou,
do té doby jednou z nejniči-
vějších v republice.
Pozdě večer 20. dubna za-

čalo prudce pršet a déšť ze
všech kopců v okolí stékal do
Kozlovského potoka. Jeho
hladina se rychle zvedala.
Helena Dvořáková proto šla v
noci vzbudit maminku, která
bydlela v přízemí dvoupod-
lažního domu. „To si člověk

neumí představit, jak rychle
voda stoupala. Pak zvedla
nábytek a všechno spadlo do
bahna, i televize se utopila,“
vypráví Helena Dvořáková.
Devětasedmdesátiletou se-
niorku nakonec do schodů
vynášel její zeť Josef, vodu

měl do půli těla, a nalomil jí
při tom dvě žebra.
Jak rychle ale velká voda

přišla, tak také odešla. Ráno
po ní zůstala jen spoušť a
několik decimetrů bláta.
„Bylo to páchnoucí, mastné,
jemné bahno,“ vybavuje si i
po letech Helena Dvořáková.
Vodní živel si tehdy v Lu-

kách vyžádal i dva lidské ži-
voty, šlo o ženy. V dalších
dnechmuselo jít mnoho do-
mů podél potoka k zemi a za
městysem vznikly poldry,
které už obyvatele Luk před
povodněmi chrání. (sin)

Více textu a foto na
www.jihlavskydenik.cz

Foto: městys Luka nad Jihlavou

Zateplení jim
ušetří peníze
Ledeč nad Sázavou – Velké
úspory za vytápění si slibuje
město Ledeč od zateplení
sídla pečovatelské služby.
Bude to ale stát víc než dva
miliony korun. „Už loni v
lednu jsme podali žádost o
státní dotaci na energetické
úspory,“ upřesnil starosta
Zdeněk Tůma. V září se le-
dečská radnice dozvěděla, že
dotaci dostane. „Proto jsme
uspořádali výběrové řízení na
dodavatele stavby,“ upřesnil
Tůma. Vítězná firma dům
zateplí za zhruba 2,4miliony
korun. Dotace od státu je víc
než 650 tisíc korun. (sad)
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