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V říčce Brtnici se kdysi těžilo zlato
Zlatonosná říčka Brtnice, tak se jmenuje publikace, kterou napsal Ladislav
Diviš, v současnosti bydlící
v Třebíči, společně se svými
kamarády.

mě potěšila nové rozhledna na hoře
Mařence, která nabízí fantastické
pohledy do okolní krajiny. Procestoval jsem mnoho zemí, a musím říct,
že nejkrásnější krajina je u nás. Čím
jsem starší, tím větší jsem patriot.
Právě pod horou Mařenka pramení
Brtnice v mokřinách u obce Lesná.
Pak teče směrem severním přes
Předín, Opatov, Kněžice, další menší
vesničky, a město Brtnici.

 זAntonín Zvěřina

Co vás přivedlo k tomu, zpracovat příběh právě této říčky?
Narodil jsem se v Kněžicích, a
mnoho let jsem tam žil. Jezdím do
obce každých čtrnáct dní, protože
tam mám příbuzné. V říčce jsem
v dětství chytal ryby, chodili jsme
se do rybníka na této říčce koupat.
Jmenoval se Panský, a také se mu
říkalo Kněžický. Také do Strážova, to
je v Brodcích. Ale i do Vidláku. To je
moje dětství a mládí, celý ten kraj.

Poznal jste ji tedy důvěrně?
Od pramene až po soutok s řekou
Jihlavou. Knihu jsme tvořili asi rok a
půl. Byla to rozsáhlá práce, ale máme
z toho krásný pocit.
Máte na řece oblíbený úsek?
Určitě v Kněžicích, kde jsem se
narodil, po Brtnici, a směrem nahoru k rybníku Vidlák. Tam se také
těžilo zlato.

Váš vztah k Jihlavě?
Do Jihlavy jsem jezdil na stavební průmyslovku přes Brtnici, kterou
znám, dá se říct, důvěrně.

Zkoušeli jste objevit v lokalitě
zlato?
Magistr Vokáč tam našel zlatěnky, když zkoušel v říčce rýžovat. Je
písemně doloženo, že se v lokalitě
zlato těžilo, a jsou tam i pozůstatky
různých výkopů či valů.

Přece jen, musel jste se s říčkou
seznámit detailněji?
To bylo tehdy, když jsme jezdili
spolu s Václavem Petrem, jedním z
fotografů knihy, a Brtnici jsme prošli
na jaře, v létě, na podzim i v zimě.
Kdo další se na knize podílel?
V době tvorby knihy jsem se seznámil s dalším fotografem, Jaroslavem
Hedbávným, který v ní má také fotky. Můj bratr, který se 40 let zajímal
o archeologii, v ní má oddíl, kdedokázal profesionálním archeologům,
že osídlení kolem Kněžic bylo daleko starší, což oni vylučovali.
Jedná se o vaší prvotinu?
Před dvěma roky jsme vydali kolektivní knihu Paměti Kněžic, Uhřičic,
Příboru a jiné příběhy. Z Uhřičic
pocházela moje maminka, která v
Kněžicích po mnoho let učila. Uhřičice jsou na Hané, poblíž Kroměříže.
V Příboře, kam jezdím každý měsíc,
žije můj bratr.
To vám dodalo chuť do další knihy?
Určitě nás to povzbudilo. Když
člověk dospěje do určitého věku a
nenapíše nějaké paměti, nějakou
knihu, tak všechny ty příběhy
zapadnou. Tak jsem se rozhodl pro
tvorbu, a můj bratr mě v tom pod-

Zmínili jste v knize přítoky?
Jsou tam všechny přítoky. Jsou tam
i všechny důležité rybníky.

LADISLAV DIVIŠ popsal podrobně říčku Brtnici a její okolí.
Foto: Antonín Zvěřina
poroval.
Jak jste knihy financovali?
Tu první jsme vydali vlastním
nákladem. Na tu o říčce Brtnici nám
přispěl Fond Vysočiny. To nás samozřejmě potěšilo. A upozorňuji, že
vzpomínky na mládí mám krásné.
Můžete přiblížit další spolupracovníky?
Ano, Milana Vokáče, který se zajímá o archeologii i geologii, Antonína Obůrku, kterého jsem neznal, a
v archivu jsem našel jeho články o
Předínu. Dále malíř Vysočiny Aleš
Venhoda z Třebíče. Tomu jsme krajinu představili, a on na její motivy
namaloval několik obrazů.
Dá se říct, že je to kniha populárně naučná?

Ano, jsou tam vzpomínky na moje
dětství, mládí, kdy jsem hodně sportoval. Dělal jsem desetiboj i šestiboj,
doma jsme chovali holuby, když byl
výlov rybníku, byl to pro nás velký svátek. Pak jsou tam i vědecké
pasáže, umělecké fotografie, je to
polytematická kniha.
Vy se zajímáte o řeky?
Musím se přiznat, že ano. Ale s
takovou publikací, jako je naše, jsem
se ještě nesetkal. Kde jsou třeba i
pověsti. Ty jsem se snažil zařadit i
do časových úseků, třeba který král v
té době panoval, či kteří šlechticové
byli na brtnickém zámku. Kniha má
150 stránek, a my všichni autoři jsme na ni hrdí.
Takže jste prošel říčku od pramene až k jejímu soutoku s Jihlavou?
Prošli jsme ji několikrát. Velice

Vy jste všestranný člověk?
Pravda, věnoval jsem se sportu,
mám rád i muzicírování, hraji na piano i na kytaru.
Kde jste sháněl historické fotografie?
V Kněžicích jsme obyvatele vyzvali, aby mi je donesli. Moc toho nebylo, ale potěšily. Něco jsem objevil v
archivu ve škole. Nebylo to jednoduché, někteří lidé o ně mají velký
strach.
Kdo by si měl knihu zakoupit?
Určitě všichni, kteří z tohoto kraje
pocházejí.
Co připravujete do budoucna?
Nyní si dám oddech. Možná napíši další knihu, i když nevím, zda
všechny lidi potěší - vzpomínky na
lidi dobré, i ty méně dobré. Na tomto světě existuje jak nebe, tak peklo.
Je to v lidech, jak nebe, tak peklo. I
když vše může být subjektivní.

Chytrá lavička se využívá o víkendech
Před prázdninami nechala radnice v Třebíči nainstalovat na přestupní terminál takzvanou
chytrou lavičku, další prvek koncepce Smart Cities.
K jejím funkcím patří kromě odpočinku také
nabití mobilu nebo bezplatné připojení k WiFi
hotspotu. Po měsíci od instalace radnice získala
data z lavičky.
Ukázalo se, že za měsíc červenec udělila lavička 853 patnáctiminutových voucherů, to je celkem 213 hodin připojení k internetu. Ze statistiky vyplynulo, že nejvíce se lidé připojují během

víkendových dnů, více v odpoledních a večerních
hodinách.
Lavička za červenec vydala celkem 358Wh elektrické energie, kterou přesunula do mobilních
telefonů a tabletů jejích uživatelů, zbytek využila
k poskytování připojení k internetu, 358Wh představuje zhruba 24 plně dobitých telefonů od 0 na
100 procent.
Objem stahovaných dat dělá na chytré lavičce za
první měsíc užívání průměrně 176 MB. Největší
objem zaznamenala lavička v pondělí 3. července,
kdy bylo staženo 1,44 GB dat.

Chytrá lavička CapaSitty funguje na ostrovním
systému bez datových a elektrických kabelů díky
bateriím i když není na přímém slunečním světle.
Pomocí dvou USB portů nebo indukčního bezdrátového standardu dokáže nabíjet telefony, tablety a další přenosná zařízení.
Lavička váží přibližně 300 kilogramů je vyrobena z extra tuhého betonu, čtyřikrát pevnějšího než
klasický stavební beton.
Části jsou vyrobeny z oceli a kovu, povrch je
tvořen dřevem. Na zadní části jsou solární panely
o výkonu 150 W.
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