Týdeník

Zprávy z regionu
Ve školách je nyní stavební ruch
Prázdninové měsíce využívají
také školy v našem okrese k potřebným opravám, které financuje
Kraj Vysočina. Výměna oken probíhá na Střední průmyslové škole a
Středním odborném učilišti v ulici
Růžová v Pelhřimově. Dále se zatepluje spojovací chodba Dětského
domova Senožaty. Česká zemědělská akademie v Humpolci rekonstruuje sociální zařízení na domově
mládeže. Gymnázium a Obchodní
akademie v Pelhřimově zase dokončuje elektroinstalaci na budově pelhřimovského gymnázia.

Pelhřimovska

Od začátku srpna je v provozu
přeložka silnice I/34 mezi Pelhřimovem a Božejovem směrem na
Kamenici nad Lipou, která odklonila dopravu z obcí Ústrašín, Ondřejov
a Myslotín. Do otevření silničního obchvatu těmito obcemi projížděly
stovky aut denně, navíc v nebezpečných zatáčkách a na úzké silnici.
Nyní se jim vyhýbá tranzitní doprava na tomto frekventovaném mezinárodním tahu. Řidiči pohybující se
po spojnici jižní části republiky
s dálnicí D1 zase uvítali rychlejší a
pohodlnější cestu. ,,Mimořádná intenzita dopravy, hluk i exhalace trápily obyvatele těchto obcí dlouhou
dobu. Konečně jsme se všichni dočkali silnice moderních parametrů,
která přispěje ke klidnému životu
obyvatel hned tří vesnic. Věřím, že
se v blízké době státu podaří najít
finance a vyřešit další úsek této
frekventované silnice, západní obchvat Pelhřimova,“ uvedl hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Pelhřimov se měl dočkat zahájení výstavby západního obchvatu v roce
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2020, nyní se již hovoří o odložení na
rok 2023 nebo 2025. Nový obchvat je
dlouhý více než pět kilometrů a jeho
součástí jsou mimoúrovňové
křižovatky a řada mostů. Ředitelství
silnic a dálnic výstavba přišla na
zhruba 450 milionů korun, část nákladů byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Do tří měsíců budou ještě dokončeny sjezdy do přilehlých obcí,
s čímž se potýkají jejich obyvatelé.
Radost z otevření obchvatu nemají
podnikatelé, dvě prodejny potravin
v Ústrašně již byly uzavřeny a známý hostinec v Ondřejově zaznamenal radikální úbytek hostů.
Krajský úřad v těchto dnech rozhodl o další velké akci týkající se silnice v našem okrese. Majetkoprávní
nedořešení pozemků a nenalezení
finančně reálného řešení obchvatu
Sedlišť, místní části Vyskytné, donutilo Kraj Vysočina upustit od další plánované akce v našem okrese.
Bylo ale rozhodnuto o celoplošné
zásadní opravě průtahu místní částí
s tím, že bude oprava prodloužena

V prvním pololetí letošního roku došlo na Pelhřimovsku celkem k 503 trestným činům, policistům se
jich podařilo objasnit 281. Mohou se tak pochlubit objasněností téměř 56 procent. U násilné trestné činnosti policisté objasnili 14 případů ze 27 trestných činů.
Nejčastěji se v jedenácti případech jednalo o úmyslné
ublížení na zdraví, z nichž dosud bylo objasněno šest.
V pěti případech se jednalo o čin nebezpečného vyhrožování. Kriminalisté také prověřovali pět mravnostních trestných činů, z nichž čtyři objasnili.
Policisté v okrese zadokumentovali za první pololetí
roku 217 majetkových trestných činů a objasnili jich
58. V 79 případech se jednalo o krádeže vloupáním,
nejčastěji do ostatních objektů a dále do rekreačních objektů. Velká objasněnost téměř 80 procent je
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až k hranicím už opravených úseků. Půjde téměř o dva kilometry
dlouhou souvislou opravu, kterou
kraj plánuje zahájit v září. Úsek
páteřní silnice mezi Jihlavou a
Pelhřimovem vykazuje v současné době ještě tři místa, která čekají na zásadnější opravy a
modernizaci. Jedním z nich je
právě úsek v katastru Sedlišť.
Ten bude mimořádně z rozhodnutí Rady Kraje Vysočina opraven
v celé délce od křižovatky směr
Zachotín až ke křižovatce na Vyskytnou směr Jihlava. Bude provedena výměna krytu vozovky na
základě zpracované diagnostiky a
bude obnoveno napojení sjezdů a
opraveno krátké napojení místní
komunikace na Branišov, místní
části obce Vyskytná. Rovněž budou zřízena nová čela u dvou propustků a nezbytné práce údržby
na odvodnění silnice. V průtahu
Sedlišť budou realizovány sanace
zpevněných rigolů a příkopů, výměny uličních vpustí a na části se
osadí nové obrubníky.
(mr)

u hospodářských trestných činů, kterých policisté
zaevidovali na devět desítek. Nejčastěji se jedná o
podvody, dále úvěrové podvody. Ze zbývajících 165
trestných činů se do konce prvního pololetí policistům podařilo objasnit 136. Patří mezi ně 22 maření
výkonu úředního rozhodnutí, ale i ohrožení pod vlivem návykové látky v 63 případech.
,,Nutno uvést, že policisté zjistili i dalších 111 řidičů
pod vlivem návykové látky, které řešili v přestupkové rovině. Policisté se budou i nadále zaměřovat na potírání
řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky,
zůstává to naší prioritou,“ uvedl vedoucí územního odboru v Pelhřimově Jaromír Štěpánek. Trestný čin zanedbání povinné výživy byl policisty prověřován v 28
případech stejně jako drogová kriminalita.
(zp)

Zastupitelé zasedali kvùli høišti

Revitalizace Městských sadů začala workoutovým hřištěm. Pelhřimovské Městské sady v minulých dnech ožily novým takzvaným workoutovým hřištěm, které je určeno pro cvičení s vlastní váhou těla. Zařízení má být
součástí plánované revitalizace Městských sadů. Workoutové hřiště je přístupné zdarma a je určeno pro amatérské i profesionální silové cvičení.
(r)

Zajímavý průzkum mezi rodiči
dětí do šesti let spojený se soutěží o
hodnotné ceny věnované místními
firmami uspořádalo pelhřimovské
Rodinné centrum Krteček za podpory městského úřadu. Rodiče se tak
mohli vyjádřit k službám a aktivitám
pro nejmenší obyvatele Pelhřimova.
Na sedm desítek zúčastněných rodičů mohlo při losování získat některou z hodnotných cen, například
autosedačku Cybex či poukaz pro
maminku do Kadeřnického a
make-up studia nebo koloběžku, které už mají své majitele. ,,Počet rodičů, kteří se do průzkumu zapojili nás
mile překvapil, přece jenom se jednalo o užší cílovou skupinu a vyplnění dotazníků bylo poměrně časově
náročné. Proto všem účastníkům
průzkumu velmi děkujeme a jsme

rádi, že jim záleží na tom, jaké mají
oni i děti v Pelhřimově možnosti co
se týče rodinných aktivit,“ uvedla
Zuzana Havlová, organizátorka soutěže z Rodinného centra Krteček,
které provozuje herničku pro děti do
šesti let v bývalém Domě služeb a
během roku pořádá řadu akcí. Nyní
probíhá vyhodnocování tohoto prvního pelhřimovského průzkumu zaměřeného na rodiče těch nejmenších
obyvatel města. Výsledky poputují
z rodinného centra přímo směrem
k vedení zdejší radnice a měly by
přispět k rozvoji služeb a aktivit pro
mladé rodiny v Pelhřimově. Centrum Krteček usiluje o podporu ze
strany pelhřimovské radnice například poskytnutím vhodných prostor
k jeho činnosti tak, aby mohlo dále
rozvíjet své aktivity pro děti.
(tp)
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NOVÉ ZNAÈKOVÉ
POÈÍTAÈE AKÈNÍ NABÍDKA NA SRPEN - VÝPRODEJ !

SESTAVY VHODNÉ NA INTERNET, MULTIMÉDIA I PRÁCI
Stolní poèítaè HP PENTIUM G
S HD GRAFIKOU
+ WINDOWS 10/7
+ LCD MONITOR ZDARMA
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Na mimořádném prázdninovém
zasedání se sešli začátkem srpna
pelhřimovští zastupitelé. Důvodem
bylo schválení rozpočtové změny na
navýšení nákladů při stavbě multifunkčního hřiště v areálu pelhřimovské Základní školy Osvobození.
Jedná se o rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy včetně
sektoru pro skok do dálky. Nečekané náklady si vyžádá likvidace škvárového podkladu s náklady jeden
milion dvěstě tisíc korun.

V Pacovì odstartovala výstavba
Domu sociálních slueb
V Pacově začala výstavba Domu
sociálních služeb, který bude stát
v sousedství zdejšího Domova seniorů. Provoz nového zařízení asi se
stovkou lůžek má být zahájen zhruba za dva roky. Největší část financí
na výstavbu pacovského Domu sociálních služeb poskytla státní dotace. Celkem se jedná zhruba o
devadesát milionů korun.

Dvanást mladých Španìlù se uèí
v pelhøimovských firmách
Pelhřimovská Hodina H je i letos partnerem projektu Stáže v evr o pský ch ze m ích . D o Če ské
republiky přiletělo dvanáct mladých lidí ze Španělska. V pelhřimovských firmách si během tří
měsíců zkouší své pracovní schopnosti a připravenost pro evropský
trh práce v rámci svých studijních
oborů a příprav na profesní kvalifikace. Stáže zajišťuje Hodina H a
probíhají ve spolupracujících firmách a organizacích v Pelhřimově
a blízkém okolí.

Bibliobox pomáhá s vracením knih
Pelhřimovští čtenáři mají k dispozici takzvaný bibliobox, který je
přístupný celodenně, tedy i mimo
otevírací dobu knihovny. Jedná se o
samoobslužné zařízení, kam mohou
čtenáři vracet knihy. Samoobslužný
bibliobox je výhodný i pro knihovnu, protože se rychleji vracejí knihy, které může zapůjčit dalším
zájemcům. Pelhřimovský bibliobox
je umístněný na viditelném místě u
objektu Městské knihovny.

Motocyklista se tìce zranil

Nové LCD monitory 19-24" a tiskárny
skladem za akèní ceny

Tel.: 702 525 891

e-mail: compe@email.cz

Ve středu se stala vážná dopravní nehoda mezi obcemi Hořepník a
Arneštovice. 26letý řidič motocyklu
značky Ducaty v pravotočivé zatáčce vyjel mimo vozovku, kde havaroval. Při nehodě byl řidič motocyklu
těžce zraněn a musel být letecky
transportován do nemocnice.

Pøijmeme
do tøísmìnného provozu
- obsluhu plnící linky Tetra Pak, obsluhu paletizátoru,
øidièe motorových vozíkù, dìlníky provozu TM
Nabízíme - týden dovolené navíc,
mìsíèní motivaèní odmìnu,
závodní stravování
Kontakt - Madeta a.s., závod Pelhøimov
Skrýovská 1916, 393 01 Pelhøimov
jana.stranska@madeta.cz
tel.: 565 775 308

Poadujeme spolehlivost, zodpovìdnost,
manuální zruènost,
plné nasazení

www.madeta.cz

