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V letošním roce je zařazeno do
rozpočtu města Humpolce financování akce s názvem Obnova a stavební úpravy parku Stromovka.
,,Tento projekt zahrnuje nutné
úpravy parku, vykácení neperspektivních, poškozených, zcela nevhodných a pro obyvatele nebezpečných
dřevin. Kácení a ošetření bylo rozděleno na dílčí etapy, z nichž někte-

ré byly provedeny již v uplynulých
letech. Aktuální záměr musí být
z důvodu vegetačního klidu zrealizován nejpozději do konce března.
V rámci akce dojde navíc k výsadbě
98 nových stromů a dále k zasázení
trvalek. Počítá se také s tříletou intenzivní následnou péčí a se
založením trávníků,“ uvádí se v záměrech humpoleckého městského

úřadu. Městu se podařilo na tento
projekt získat dotaci z ministerstva
životního prostředí ve výši téměř
dva miliony korun. Humpolecká
radnice uspořádala několik veřejných projednání, na kterých mohli
zájemci sledovat vývoj návrhu obnovy parku a vyslovit své přípomínky. Konala se také výstava
soutěžních návrhů a komentovaná

prezentace toho vítězného na Letní
Platformě přímo v parku Stromovka. Výsledný projekt pak řeší jak
požadavky zadané městem, tak i
podnětné a realizovatelné připomínky aktivních obyvatel města.
Po revitalizaci zeleně budou v květnu zahájeny další práce, celková obnova parku má být dokončena
v listopadu letošního roku. (th)
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Zprávy z regionu
Jiû t¯etÌ nehoda autobusu v okrese

Pelhřimovští zastupitelé minulý
týden podpořili vznik nového bytového komplexu LIVEWELL na pozemcích u sídliště, a to souhlasem s
prodloužením místní komunikace v
ulici Táborská. Jedná se o záměr
manželů Kozlerových, kteří plánují
v Pelhřimově vybudovat čtyři bytové
domy se 103 bytovými jednotkami

včetně obslužných komunikací,
parkovišť, dešťových a splaškových
kanalizací a veřejného osvětlení. To
je podmíněno právě vybudováním
místní komunikace a chodníku.
V rámci stavby bytového komplexu
má být vystavěna komunikace vedoucí okolo areálu Základní školy
Osvobození, která se napojí na stá-

vající silnici v Dolnokubínské ulici.
Výstavbu komplexu investoři plánují
zahájit již letos na podzim. Zastupitelé schválili zřízení inženýrských
sítí na pozemcích města a záměr budoucího bezúplatného převzetí staveb nebo jejich částí vybudovaných
v rámci prodloužení místní komunikace Táborská do vlastnictví města.

Po vítězství v krajském kole soutěže Podnikatel roku 2017 si došel generální ředitel a majitel společnosti
Agrostroj Pelhřimov Lubomír Stoklásek také pro nejvyšší ocenění při vyhlašování celostátních výsledků. To
převzal na slavnostním večeru v paláci Žofín od předsedy vlády Andreje
Babiše. Lubomír Stoklásek bude Českou republiku reprezentovat na červnovém světovém finále v Monte
Carlu. ,,Výběr vítěze byl letos neobvykle dramatický. Podnikatelský matador Stoklásek z Agrostroje
Pelhřimov porazil v závěrečném hlasování poroty o generaci mladšího
Olivera Dlouhého z Kiwi.com o jediný

hlas. Jsem přesvědčena, že Lubomír
Stoklásek bude skvěle reprezentovat
Českou republiku na celosvětovém finále v Monte Carlu a že jeho příběh
osloví mezinárodní porotu stejně
jako nás,“ uvedla členka poroty Magdalena Souček. Lubomír Stoklásek
se utká s národními vítězi ze šedesáti zemí světa a šesti kontinentů.
,,Technologie si může koupit každý,
kdo má peníze. To nejcennější jsou
však kvalitní, technicky vzdělaní
lidé, kterých je na trhu stále nedostatek,“ sdělil generální ředitel Agrostroje Pelhřimov. Jeho firma dává
prostor mladým lidem a své zaměstnance si sama vychovává.
(zp)

V poslední době již třetí nehoda
autobusu se stala v pondělí v našem
okrese. Tentokrát se střetlo osobní
auto s autobusem na křižovatce u
bývalého hotelu Rekrea v Pelhřimově. V autobuse jelo 45 cestujících,
kteří nebyli zraněni. Řidička osobního vozidla zavinila 22. února dopravní nehodu s autobusem na
silnici ve Velké Rovné na Pacovsku.
Řidič ani sedm cestujících v autobuse nebylo zraněno, řidička byla převezena do nemocnice. V polovině
února také havaroval autobus u
Pravíkova, kde dostal kamion smyk
na zledovatělé vozovce a došlo ke
střetu. Zranění utrpěli řidič autobusu i kamionu a jeho spolujezdkyně.

Meteorologické stanice s rekordy
Silné mrazy v minulých dnech
přinesly teplotní rekordy na meteorologických stanicích v našem regionu. Například poslední únorové
ráno zaznamenala meteorologická
stanice v Košeticích mráz mínus
17,4 stupně. Byl tak pokořen dosavadní rekord z února roku 2005 o
téměř tři stupně. Český hydrometeorologický ústav informoval také o naměřených hodnotách v Černovicích Dobešově. Tady teplota mínus 17,6
stupně překonala rekordní mráz
z roku 1963 o téměř jeden stupeň.

Rákosníèkovo høištì v Pelhøimovì
Rozhodlo o tom hlasování, ve kterém se Pelhřimov zařadil mezi tři
města ve své kategorii, kde bude toto
dětské hřiště vybudováno. Pelhřimovské maminky o vítězství v soutěži usilovaly již v minulých ročnících. Letos
jejich snahu podpořilo postupně zaslaných 30 584 hlasů. Pelhřimov tak
skončil mezi padesáti městy v nejvíce
obsazené kategorii na třetím místě,
za Havlíčkovým Brodem a Žatcem.
Čtvrtý Tachov dosáhl pouze o asi dvě
stovky hlasů méně. Humpolec skončil šestý se čtyřmi a půl tisíci hlasy.

Mráz narušil vodovodní potrubí
Zřejmě kvůli silným mrazům
prasklo v neděli vodovodní potrubí
v pelhřimovské ulici Boženy Němcové v místě stavby zastřešující
kontejnery. Asi stovka domácností
zůstala až do pondělka bez vody.

semínka,“ zmiňuje paní Kociánová.
Doma za oknem už teď zkušení zahrádkáři vyseli i květiny, jako jsou
zinnie (Ostálky), lobelky, muškáty.
Velmi oblíbenou květinou posledních let je slunečnice, s tou ovšem
ještě počkejte přibližně do dubna,
abyste ji pak mohli přesadit rovnou
ven, doma by se příliš vytáhla.

I letos jsme se zeptali na začátek pěstitelské sezóny těch
nejzkušenějších. V Zahrádkářských potřebách Vlasty Vachty
v Palackého ulici v Pelhřimově
poradí i vám odbornice s bohatými zkušenostmi ze své třicetileté pěstitelské praxe. Najdete
tu už nyní vše od A do Z pro
vaše zahradničení, ať už co se
týče semen, hnojiv, substrátů,
cibulek, sadbovačů, truhlíků,
květináčů nebo běžného náčiní, jako jsou hrábě, lopatičky,
nůžky či pracovní rukavice.

Přestože máme za sebou velmi
mrazivé dny, vášniví zahrádkaři
nelení a doma už ze semen předpěstovávají první rostliny - papriky, majoránku či celer. Holomrazy
mají podle nich pro zahradu i tu
dobrou funkci - dezinfikují půdu,
ničí zárodky chorob a škůdců, například i slimáků.
První po čem je třeba sáhnout
jsou sadbovače. Kromě plastových
jsou stále oblíbenější rašelinové
sadbovače, které i s rostlinkou sázíte přímo do země. Nehrozí tedy poškození kořínků při přendavání
rostlinky ze sadbovače do země.
„Pro předpěstování je vhodný ošetřený výsevní substrát, někdo upřednostňuje sadbu přímo do perlitu, ten se
jinak používá pro provzdušnění
půdy,“ upřesňuje paní Jana Kociáno-

Jarní cibuloviny nezklamou
Už na Velikonoce si můžete u vás
doma udělat radost vykvetlým tulipánem. Cibulku tulipánu můžete dát

do truhlíku nebo jakékoliv dekorační
nádoby a nechat ji krásně vykvést,
pak ji stačí přesadit do zahrady. Připraveny jsou i další cibuloviny květin
- lilií, gladiol, canny, mečíků, begonií
a dalších. Vedle květin nechybí samozřejmě cibulky sazečky. „Stálicí je
červená cibulka, ta se hodí do guláše,
bílá je jemnější a je vhodná třeba do
salátů, sortiment doplňuje všetana,
štutgartka a šalotka neboli množilka.
Tu zasadíte jednou a ona kolem dokola krásně obroste. K dostání jsou také

semínka cibule, mezi oblíbené patří cibulka zimní určená do květináče pro
pěstování a seřezávání nati, v nabídce
máme také semena malých cibulek
vhodných na zavařování,“ upřesňuje
paní Jana Kociánová.

Velikonoce se blíí
Až se oteplí, jako každoročně nepřehlédnete před prodejnou posly
jara - primulky. Letos se v nabídce
objevily dokonce také plnokvěté,
které nebývají tak časté. K širokému sortimentu prodejny patří sezonní zboží, nyní tedy velikonoční
dekorace, barvy na vejce a košilky,
velikonoční tvoření pro děti, zápichy i jarní věnce. Vybrat si v Palackého ulici můžete také nově z
drobných bytových dekorací, mezi
nimi i andílky z keramiky.
(pi)

RYCHLÝ KONTAKT:

vá z pelhřimovských Zahrádkářských potřeb Vlasty Vachty.

Hitem jsou melouny a tykve
Pak už zbývá vybrat si ze stovek
druhů semen, ať už z těch klasických druhů zeleniny, květin či bylinek, nebo z novinek. „Například
produktová řada české značky Dobrá
semena se letos opět velmi rozšířila,
konkrétně o mnoho druhů rajčat,

mrkví a především melounů, jedlých
dýní a tykví. Melouny u nás lze vypěstovat bez skleníku na kompostě,
vyrostou vám menší a sladké. Novinkou je také dýně rostoucí do výšky, která je díky tomu vhodná pro
pěstování na balkoně. Jiná značka
semen zase přichází nově s tykví,
která je určená ke sklizni jedlých semen, nemá žádnou dužinu, ale samá

Zahrádkáøské potøeby Vlasty Vachty

Palackého 73, Pelhøimov
majitel: V. Vachta: 736 482 190
prodejna: 736 482 198
Facebook:
Zahrádkáøské potøeby Vlasty Vachty
Otevírací doba:
Po-Pá: 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00
So: 9.00 - 11.00

