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Zprávy z regionu
Soud projednával tragickou nehodu
Policisté z územního odboru Pelhřimov společně s policisty z odboru cizinecké policie Krajského
ředitelství policie Kraje Vysočina
kontrolovali v Humpolci legálnost
pobytu cizinců na území České republiky. Policisté zkontrolovali šest
místních objektů, ve kterých jsou
ubytováni cizí státní příslušníci. Při
pobytových kontrolách policisté
prověřili celkem 125 osob, většinou
se jednalo o státní příslušníky Rumunska, Bulharska a Ukrajiny.
Šest státních příslušníků Rumunska při kontrole nemělo u sebe
žádné doklady, které by prokazovaly jejich totožnost. Rumuni se dopustili přestupku zákona o pobytu
cizinců a policisté jim uložili poku-

tu v příkazním řízení. Všichni
zkontrolovaní cizinci pobývali na
našem území legálně.
,,Pobytové kontroly směřujeme
do míst, kde dochází ke zvýšenému
pohybu cizinců v rámci celého Kraje Vysočina. Naši pozornost zaměřujeme na kontrolu legálnosti
pobytu cizinců na území České republiky, pravost a platnost dokladů,
které cizinci předkládají. Kontrolujeme také, zda cizinci mají řádné
povolení k výkonu práce na území
České republiky, pokud je takové
povolení podmínkou k výkonu zaměstnání,“ informoval Oldřich Chaloupka, vrchní komisař odboru
cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
(th)

Okresní soud v Pelhřimově projednával loňkou tragickou dopravní
nehodu u Rynárce, při které zemřeli dva lidé. Vyšetřovatelé označili za
viníka známého sexuologa Petra
Weisse, který jezdí na svoji chalupu
u Počátek. Soudce vyslech obžalovaného a několik soudních znalců a
sledované hlavní líčení odročil.

Podruhé ocenìní vynikajícího lékaøe
Okresní shromáždění České lékařské komory v Pelhřimově se uskuteční ve středu 15. listopadu od 16
hodin v jídelně nemocnice. Na programu je také podruhé vyhlašování
Vynikajícího lékaře Pelhřimovska. V
loňském prvním ročníku toto ocenění získal uznávaný odborník MUDr.
Karel Kalla z pelhřimovské nemocnice. Jedná se o ojedinělý počin v celé
republice. Jednání se účastní hejtman Kraje Vysočina i ředitel krajské
pobočky VZP a další hosté.

Opravy ulic pøed zimou finišují

Ve středu 27. září se na železničním přejezdu u Obrataně srazil
osobní vlak s kamionem, jehož
58letý řidič z Bosny a Hercegoviny
nehodu zavinil. Policisté integrovaného operačního střediska přijali
oznámení o nehodě ráno před devátou hodinou. Železniční přejezd u
Obrataně je bez závor. Zástupci
Drážní inspekce uvedli, že zabezpečovací zařízení bylo v provozu. ,,Řidič j í z d n í s o up r a v y ta h a č e
s návěsem projížděl po silnici ve
směru od Obrataně a jel na obec
Lejčkov. Za železničním přejezdem
za obcí Obrataň nerespektoval světelné signály přejezdového zabezpečovacího zařízení, svítící střídavě
červeným světlem, nereagoval ani
na zvukové signály přejezdového zabezpečovacího zařízení a vjel na
železniční přejezd v době, kdy tudy
projížděl osobní vlak. Ve vlaku, kte-

rý jel po železniční trati ve směru
od Chýňova na Obrataň, cestovalo
v době nehody pětadvacet osob. Došlo k nárazu osobního vlaku do zadní č á s ti ná vě s u nák lad n í ho
automobilu a následně k nárazu návěsu do sloupu světelného výstražníku,“ popsala nehodu tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Kraje Vysočina Dana Čírtková. Na
místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
Zdravotníci ošetřili řidiče nákladního vozidla a jednoho cestujícího
z vlaku bez nutnosti jejich převozu
do zdravotnického zařízení. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda v celkové výši téměř dva a půl
milionu korun. Silnice zůstala
v místě dopravní nehody po celý
den zcela neprůjezdná, protože se
na ni vysypal převážený náklad,
kterým byl ocelový granulát v pyt-

lích. Po šestnácté hodině byl provoz
v místě nehody obnoven. Do té
doby museli policisté odklánět provoz na objízdnou trasu přes Černovice, kratší trasa přes Pacov byla
z důvodu opravy uzavřena. Zastaven byl také provoz na železniční
trati a vlaky nahradily autobusy.
Policisté provedli u řidiče i strojvedoucího dechové zkoušky s negativními výsledky. Na místo byl vyslán
kompletní výjezd služby kriminální
policie a vyšetřování územního odboru Pelhřimov. Kriminalisté řidiče
nákladního vozidla zadrželi a umístili ho v policejní cele. Den nato viníka nehody na železničním
přejezdu pelhřimovští kriminalisté
obvinili ze spáchání trestného činu
obecného ohrožení z nedbalosti.
V případě prokázání viny mu hrozí
trest odnění svobody až na pět let.
Cizinec je stíhán na svobodě. (mr)
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V soutěži Kraje Vysočina o nejlepší letošní podnikatele vystoupila
na stříbrný stupínek zástupkyně
z našeho okresu. Majitelka obchodu se zdravou výživou v Humpolci
Hana Pacalová uspěla v kategorii
Živnostník roku 2017 Kraje Vysočina. Hana Pacalová se již více než
sedm let věnuje prodeji zdravé
výživy, čajů, kávy a regionálních
produktů. Do této humpolecké prodejny se zákazníci rádi vracejí především kvůli širokému sortimentu zboží
i regionálních potravin, oblíbené
jsou například sýry a tvaroh od
místního výrobce. Hana Pacalová
se zaměřuje na zdravou výživu a
kvalitní potraviny obecně.
Foto Zuzana Havlová

Starostové Pelhřimova i Humpolce mají podobné plány, deník
MFDnes je oslovil s tím, co ještě
hodlají stihnout do konce ročního
funkčního období. Starosta Pelhřimova František Kučera uvedl, že
radnice chce především dokončit
rozsáhlý projekt revitalizace Městských sadů. Humpolecký starosta
Jiří Kučera také jako první prioritu
určil celkovou revitalizaci hlavního
městského parku Stromovka. Dále
plánuje dokončit rekonstrukci ulic
Husova, Školní a Čejovskou.
MFDnes zveřejnila záměry i ostatních starostů měst našeho okresu.
Podle starosty Pacova Lukáše Vlčka město pracuje na projektu Domu
sociálních služeb a novostavbě areálu MŠ Za Branou, které by měly být
v příštím roce ukončeny. Starosta
Počátek Karel Štefl zase usiluje o
výkup pozemkových parcel v obytné zóně za panelovým sídlištěm
v Počátkách a vybudování sítí pro
prodej zájemcům o stavbu rodinných domků. Příprava a realizace

Komunitního domu pro seniory je
hlavní úsilí starostky Červené Řečice Zdeňky Bečkové, která hodlá ještě zasíťovat další etapy stavebních
parcel. Také starosta Kamenice nad
Lipou Ivan Pfaur usiluje o zahájení
přestavby budovy kamenického kina
na Komunitní centrum města. Kino
je uzavřené a v rekonstruované budově by tak mohl vzniknout prostor
pro různé spolky, občanské aktivity, skauty i pro matky s dětmi. Kameničtí spoléhají na získaní financí
na tuto akci s rozpočtem 25 milionů
korun z dotačních titulů. V Žirovnici je podle starosty Milana Šmída
letitým problémem dokončení rekonstrukce Popelínské ulice. Černovický starosta Jan Brožek plánuje
rekonstrukci náměstí, opravu Svatavské ulice i místní sokolovny.
Starosta Horní Cerekve Jaroslav
Andrle by zase uvítal realizaci rekonstrukce 150metrové části silnice na náměstí, která je ve velmi
špatném stavu a kazí dojem jinak
upraveného centra města.
(zp)

Na třech pokusných polích zkouší
zemědělci v našem regionu pěstovat
brambory bez běžně používaných
herbicidů. Pod dohledem vědeckých
pracovníků v praxi ověřují odolnost
nejčastěji používaných odrůd proti
plevelům a škůdcům. Poté vyhodnotí dopady pokusné regulace na obvyklý výnos. Zkouší podmínky,
které budou muset v budoucnu respektovat na Pelhřimovsku kvůli
omezením vycházejícím ze zvýšené
ochrany vodního díla Švihov. Experimentální políčka brambor sledují
pracovníci Výzkumného ústavu
bramborářského v Havlíčkově Brodě
v katastrech největších producentů

lovic. Na Vysočině je v současné
době asi třetina českých polí osázených tradičními bramborami. (kr)

brambor na Pelhřimovsku. Zatím se
jedná o ojedinělá pole podobného
zaměření v celé republice. Odborníci odhadují, že na rozdíl od současného výnosu 35 až 40 tun brambor
z hektaru se bude v budoucnu jednat po zavedení navržených omezení státem pouze o asi poloviční
výnos na pozemku o stejné výměře.
Zemědělci varují, že cena českých
brambor stoupne a budou se ještě
více dovážet ze zahraničí. Jedno
z pokusných polí je například u Kře-

V Pelhřimově jsou uzávěrky několika ulic, které mnohdy překvapují řidiče. Rekonstruována je
Řemenovská ulice, která je uzavřena od křižovatky s ulicí Slovanského bratrství k ulicím Fibichova a
Bezručova. Rekonstrukce potrvá do
konce října. Od Vlásenické silnice
je rekonstruována rovněž ulice Pod
Floriánem, která je uzavřena až
k ulici Menhartova. Jedná se o celkovou rekontrukci včetně kanalizace, vodního řadu, veřejného
osvětlení i silnice a chodníků. Tato
akce má být dokončena již v polovině října. Omezení silničního provozu je také v pelhřimovské ulici
Boženy Němcové, kde vznikají nová
parkovací místa. Do 10. listopadu je
rovněž uzavřena Pichmannova ulice v délce asi dvě stě metrů kvůli
opravě vodovodu a kanalizace.

Rodièe zasadí stromek ratolestem
Rodiče dětí v Pelhřimově mají
už po šestnácté možnost zasadit
stromek svým narozeným ratolestem, a to od října loňského roku do
konce letošního září. Akce se uskuteční v rámci oslavy Dne dřeva a
stromů 19. října od 15 hodin, a to u
cesty za vodojemem v Pelhřimově
od Vlásenické ulice ke Starému Pelhřimovu. V Pelhřimově se už jedná
o delší tradici, při které rodiče vysázeli svým dětem již na 750 stromků.

akciová spoleènost

pøijme ihned na PRÁKOVOU LAKOVNU
vìtí poèet zamìstnancù na tyto profese:

OPERÁTORY VE VÝROBÌ
- obsluha prákové lakovny

LAKÝRNÍKY

- pro robotizované prákové lakování

 na tyto profese zamìstnance zauèíme
 dvousmìnný a tøísmìnný provoz
NABÍZÍME VELMI VÝHODNÉ MZDOVÉ PODMÍNKY!
zajímavou práci v perspektivní firmì, moderní technologie,
dalí profesní rozvoj, závodní stravování, vlastní zdravotní
støedisko, ubytování, bytová výstavba, zázemí stabilní
èeské firmy

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ
A ROZRÙSTAJÍCÍ SE FIRMÌ KONTAKTUJE NÁS!
Firma vítá na dané profese mue i eny.
AGROSTROJ Pelhøimov, a.s.
Miloslav Kubiska, vedoucí personálního útvaru
U Nádraí 1967
393 01 Pelhøimov
E mail - miloslav.kubiska@agrostroj.cz

telefon: 565 360 208, 280
MT: 728 871 118

