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Město Humpolec zveřejnilo před
projednáním v zastupitelstvu záměr
prodeje stavebních parcel pro výstavbu 27 rodinných domů v lokalitě Blanická. Žadatelé mohou
v žádosti uvést pouze jednu parcelu, o kterou mají zájem. Pokud o pozemek požádá pouze jeden zájemce,
tak mu bude parcela prodána za základní cenu, která je stanovena ve
výši 1400 korun za metr čtvereční.
K této ceně bude ještě připočteno
zhruba osmnáct a půl tisíce za elek-

tro rozvaděč. Pokud bude o konkrétní parcelu více zájemců, bude
kupující určen dražbou, podáním
nejvyšší nabídky. Přitom dražby
jednotlivých pozemkových parcel se
mohou zúčastnit pouze žadatelé,
kteří podají v zákonné lhůtě žádost
o prodej pozemku, a to po dobu zveřejnění na úřední desce města
Humpolec. Každý účastník dražby
musí složit desetitisícovou kauci na
pokladně ekonomického odboru
městského úřadu. K prodávaným po-

zemkům bude zřízeno předkupní
právo ve prospěch města Humpolec, které bude ošetřeno smluvní
pokutou ve výši dvě stě tisíc korun.
Dále bude v kupní smlouvě uvedena povinnost kupujícího nejpozději
do tří let předložit městu stavební
povolení na výstavbu rodinného
domu. Město stanovilo také podmínku, že stavba rodinného domu bude
ukončena do pěti let. V případě porušení této podmínky město uloží
půlmilionovou pokutu.
(th)

Zprávy z okresu
V nemocnici zaËÌn· rekonstrukce
Vážná dopravní nehoda se stala
druhý březnový pátek na silnici
mezi obcemi Zlátenka a Kámen, při
které bylo zraněno šest osob. 24letý
řidič Škody Octavia dostal smyk,
který nezvládl a přejel do protisměru. Tady se čelně střetl s protijedoucím osobním automobilem BMW
530. Při dopravní nehodě byla lehce
zraněna řidička z vozidla BMW,

dále její dva spolujezdci. Zraněn
byl i viník nehody a jeho dva spolujezdci. Řidič Škody Octavia byl
letecky převezen do nemocnice
v Českých Budějovicích a ostatní
zranění skončili v pelhřimovské
nemocnici. Dechové zkoušky u řidičů obou vozidel byly negativní,
při nehodě vznikla téměř půl milionová hmotná škoda.
(zp)

Pelhřimovská nemocnice je těsně před zahájením rekonstrukce
skladu určeného pro zdravotnický
materiál. Budova skladu je umístěna v blízkosti heliportu a byla vybudována v roce 1969. Od té doby
neprošla zásadní opravou. Střecha
je v havarijním stavu, do objektu zatéká. Cílem opravy je vybudovat odpovídající skladovací prostory pro
speciální zdravotní materiál.

Zaujaly webovÈ str·nky Humpolce

Do krajské soutěže Poznej Vysočinu se přihlásilo 85 základních škol
a víceletých gymnázií z celého regionu. Kraj Vysočina hledal mezi finalisty soutěže ty, kteří mají o rodném
regionu nejvíce znalostí. Finálového
kola se zúčastnilo 158 soutěžících,

kteří prokázali své znalosti z geografie nebo zemědělství, ale i literatury,
sportu či orientace ve znalosti místních výrobních značek nebo partnerských regionech Vysočiny. Druhé
místo vybojoval Pavel Dvořák ze Základní školy Krásovy Domky v Pel-

V Muzeu Vysočiny v Pelhřimově jsou k vidění díla
bratrů Josefa Bohuslava a Viktora Foersterových.
Jedná se o jejich hudební, literární a malířský odkaz, ale i o
vazbu k tomuto královskému městu, k Otokaru Březinovi i
F. B. Vaňkovi a Františku Bílkovi. Výsledkem přátelství
Viktora Foerstera s pelhřimovským děkanem F. B. Vaňkem
je řada drobnějších Foersterových děl v Pelhřimově a okolí.
Jedná se o mozaiku s hlavou Krista na kamenné stéle Františka Bílka v pelhřimovské Děkanské zahradě. Dále o mozai-

hřimově (na snímku vpravo), kterého baví hlavně matematika. Pavel
obdržel jako odměnu chytrý telefon
a vydá se společně se čtyřiceti nejlepšími řešiteli na nezapomenutelný
dvoudenní výlet do Prahy také
s návštěvou parlamentu.
(kv)

ky pro bránu hřbitova v Pelhřimově, obrazy křížové cesty
v děkanském kostele sv. Bartoloměje, knižní ilustrace
k Vaňkovým textům a také reliéfy křížové cesty na Křemešníku. Další stopa Viktora Foerstera na Pelhřimovsku
vede k Otokaru Březinovi, se kterým byli vrstevníci, přátelé a uměleční partneři. Viktor Březinovi věnoval své obrazy s náboženskou tematikou, rovněž ho žádal o rady
v otázce libret pro hudební skladby svého staršího bratra
Josefa Bohuslava, tehdy žijícího v Hamburku a Vídni. (kr)

V Pelhřimově zahájí v dubnu několik stavebních akcí, které omezí
motoristy i chodce. Jak informovala
zdejší radnice, jedná se o stavbu kruhové křižovatky u kina Vesmír a rekonstrukci parovodu ve Strachovské
ulici. Dále začne oprava mostu přes
říčku Bělou v ulici Na Obci, který je
dá se říci v havarijním stavu. Pelhřimovská radnice také upozorňuje na
částečné dopravní omezení na
křižovatce pod ,,Kohinorem“ kvůli
sanaci zdiva suterénu domů v Křemešnické ulici. Až do září je plánována rekonstrukce inženýrských sítí
v ulicích Řemenovská, Bezručova a
Čapkova také s dopravním omezením. Objížďka Řemenovské ulice povede přes ulici Na Houfech,
případně ulicemi Dobiášova a Čajkovského. Nejdůležitější investiční
akcí v letošním roce bude v Pelhřimově vybudování kruhové křižovatky u kina Vesmír. Staveniště uzavře
celou křižovatku na čtyři až pět měsíců, končit tady budou ulice Třída
Legií, Vlásenická, Pod Kalvárií.
Strachovská ulice bude průjezdná po
částech. Pelhřimovská radnice také

zveřejnila plánovanou objížďku, která povede ze směru od Pražské ulice
na K. H. Borovského, ul. Mikuláše
z Pelhřimova bude dočasně zjednosměrněna, stejně jako ulice Friedova.
V ulicích K. H. Borovského, Mikuláše z Pelhřimova a Friedova bude dočasně jednosměrka.
V ulicích Pichmannova a K. H.
Borovského se změní současný přikázaný směr jízdy, Ulice Solní se
,,protáhne“ jednosměrkou až do Nádražní ulice. Nový kruhový objezd
by měl přinést větší bezpečnost a
plynulost dopravy v místě, které
patří k nejproblémovějším v Pelhřimově. Nová okružní křižovatka
bude podobná stávající na Pražské
ulici u bývalé restaurace Pražanka.
Zároveň projdou rekonstrukcí všechny inženýrské sítě, které se tady nacházejí. Směrem do Strachovské
ulice bude zároveň probíhat rekonstrukce parovodu firmy Iromez. Během léta dozná změn i parkoviště u
Kulturního domu Máj a prostranství
mezi základními školami, kde vzniknou dvě desítky parkovacích míst a
zastávka pro autobusy.
(tp)

V pelhřimovském Rodinném
centru Krteček si na březen připravili tradiční velikonoční akce
se zdobením perníčků, pletením
pomlázek a barvením vajíček.
Rodičům i dětem, ale také všem,
kteří se chtějí zapojit, už tradičně pomáhají velcí nadšenci a zároveň
opravdoví odborníci. Tento čtvrtek
29. března od 14.30 do 17 hodin se
budou v Rodinném centru Krteček v
Pelhřimově plést pomlázky a barvit
vajíčka mramorováním cibulovými
slupkami. Vše bude připraveno, dostatek slupek z cibulí poskytla místní
prodejna zeleniny. Na barvení touto
metodou jsou potřeba čistě bílá vajíčka. Na tu správnou pomlázku je
zase třeba vybrat ty nejlepší proutky
a ty přiveze pan Maška z Nové Ce-

rekve, který v Krtečku už loni napletl desítky pomlázek a podělil se
se svými asi 40tiletými zkušenostmi
z pletení z proutků nejen s tatínky.
Dovednost se naučil od svého tatínka a jak bylo na vsi potřeba, využil jí
především při pletení košíků. V Krtečku se už zdobily tradičním způsobem velikonočně a jarně laděné
medové perníčky, které napekly maminky - dobrovolnice. O své letité
zkušenosti se podělila milovnice
medu a zdobení perníčků Marta Bečková, která ukázala i praktické triky,
jak hravě zvládnout zdobení. (zm)

Expozice Zlaté české ručičky
v Muzeu rekordů a kuriozit zve na
výstavu unikátních forem na velikonoční beránky. Majitelka sbírky Jaroslava Holinová z Libiše vlastní tři
stovky forem na pečení beránka, tradičního velikonočního sladkého pokrmu. Nejstarší forma pochází
z období kolem roku 1800. Sběratelka má ve sbírce formy plechové, litinové, hliníkové, silikonové, nepečící
dřevěné a sádrové, nejvíce si však
cení tradičních kameninových.

Na slavnostním ceremoniálu
v sídle Kraje Vysočina byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže
Zlatý erb Kraje Vysočina. V pěti kategoriích si rozdělili ocenění obce,
města, veřejné organizace i dobrovolní hasiči. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předal ocenění
také zástupcům Humpolce za druhé
místo, které město získalo společně
s Polnou za nejlepší webové stránky.
Vítězství si odnáší Jihlava.

Do nemocnice jiû mohou n·vötÏvy
Vedení Nemocnice Pelhřimov
rozhodlo o ukončení zákazu návštěv
na všech lůžkových odděleních
s platností od pátku 23. března. Zákaz návštěv platil od konce ledna
kvůli značnému počtu chřipkových
onemocnění. Od soboty 17. března
ukončil zákaz návštěv pelhřimovský
Dům pro seniory v Sadech.

Pok·cejÌ, ale musÌ znovu vysadit
V Kamenici nad Lipou pravidelně sledují a vyhodnocují zdravotní
stav dřevin na veřejných prostranstvích. Vždy je ze strany města snaha o zachování funkční a zdravé
zeleně. Hodnotí se zejména zdravotní stav, narušení statiky, dlouhověkost dřeviny a místo, kde roste.
Koncem března byl pokácen smrk
rostoucí v zahradě kamenické mateřské školy, dále borovice v Jírově
ulici a túje v areálu Sboru dobrovolných hasičů. Pokácen bude také
smrk malého vzrůstu u umělecké
školy. Za pokácené stromy musí
město zajistit náhradní výsadbu.

Pelh¯imovsk· ökola m· bronz
Do finálového kola letošního
krajského klání soutěže S Vysočinou do Evropy se přes pět postupových kol nominovalo 31 řešitelů
z gymnázií i odborných škol na
Vysočině. Přitom do postupových
kol se zaregistrovalo 272 soutěžících z 21 škol našeho kraje.
V hlasování na internetu o nejlepší prezentaci obsadil pěkné třetí
místo Adam Dolejš z Gymnázia a
Obchodní akademie Pelhřimov.

