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Ve dvou největších městech v okrese budou zažívat
řidiči i během letních měsíců nepříjemné objížďky.
V Pelhřimově začala především stavba kruhového objezdu u kina Vesmír, což

přineslo nové objízdné trasy
i jednosměrky v ulicích. Aby
toho nebylo málo, tak začaly
i další akce omezující řidiče.
Především v dopravních
špičkách je znát u řidičů
dosti velká nervozita. Radni-

Na nechráněném železničním přejezdu v obci Včelnička se minulé úterý
střetl osobní vlak s traktorem, za kterým byl připojený přívěs. 61letý řidič
traktoru vjel z dosud nezjištěných příčin se soupravou na železniční přejezd
v době, kdy po kolejích přijížděl vlak.
Následoval střet, kdy osobní vlak narazil do boku traktoru. Ve vlaku

ce přislíbila některé změny,
které by situaci zlepšily. Na
provoz ve větší míře dohlíží
policisté. Objevily se stížnosti od občanů i řidičů o chybějící větší informovanosti.
V Humpolci zase začala re-

v době nehody cestoval strojvedoucí
a jeden cestující. 40letý strojvedoucí
byl s lehkým zraněním převezen do
pelhřimovské nemocnice. Řidiče traktoru musel transportovat vrtulník letecké záchranné služby do nemocnice
v Českých Budějovicích se středně
těžkým zrněním. Další okolnosti dopravní nehody police šetří.
(mr)

Již 20. ročník pelhřimovské veřejné oslavy Dne Země se uskuteční ve
čtvrtek 19. dubna jako již tradičně v Děkanské zahraně od 9 do 16 hodin.
Zájemci budou moci navštívit více než tři desítky stanovišť zaměřených na
poznávání a ochranu přírody nebo si vlastnoručně vyrobit svíčku ze včelího
vosku a další. V Humpolci se v rámci Dne Země uskuteční v sobotu 21. dubna úklid lokality dětského a dopravního hřiště a parku v Ulici 5. května.

Obvinění ze spáchání trestného
činu týrání zvířat ve formě spolupachatelství obdrželi muž a žena ve
věku 67let z Kamenice nad Lipou,
kterým hrozí až pět let vězení. Ve
vnitřních prostorách domu chovali
v rozporu se zákonem na ochranu
zvířat proti týrání více jak dvě stě
psů malých plemen. ,,Psům nezajistili podmínky řádného chovu, chovali je bez dostatečného venčení, drželi

je v nedostatečně osvětlených a
větraných prostorách, které neodpovídaly počtu chovaných psů. Kolem
stovky psů bylo umístěno v kovových klecích a plastových boxech.
Chovaní psi byli ve znečištěných
prostorách se silným zápachem.
Dále neměli zajištěný dostatečný
přísun potravy, důsledkem toho bylo
více než sto psů podvyživených a veterinární péče jim nebyla poskytnu-

konstrukce ulic Husova a
Školní včetně oprav kanalizace a vodovodu. Tato rekonstrukce za více než třicet
milionů korun navazuje na
opravy okolních prostranství z předešlých let.
(tp)

Pelhřimovští kriminalisté objasnili
krádež samojízdného nakladače
v Kejžlici se škodou na šest set tisíc korun, který postrádala obec. Krádež se
stala loni v listopadu v odpoledních hodinách. Zloděj vnikl násilím do uzamčeného pracovního stroje. Kriminalisté
52letého pachatele vypátrali a zadrželi
na Havlíčkobrodsku, kde zajistili i ukradený stroj. Obviněný zloděj byl již v minulosti několikrát podmíněně soudně
trestán za majetkovou trestnou činnost,
nyní mu hrozí až osmileté vězení. (zp)

ta. U více než sto dvaceti psů tak došlo k těžkému poškození zdravotního
stavu. Jeden pes uhynul a další
utrpěli neléčitelné poškození zdraví.
Policie se začala případem zabývat
začátkem roku a za asistence veterinární správy provedla koncem ledna
domovní prohlídku. Odebraní psi byli
umístěni do předběžné náhradní
péče o týraná zvířata po celé republice. Případ vzbudil velký zájem. (r)

Fotbalovým svátkem pro fanoušky v našem okrese se dá nazvat
blížící se utkání krajského přeboru
mužů mezi FK Pelhřimov a A.F.C.
Humpolec. Očekáváný zápas se uskuteční v neděli 22. dubna od 16 hodin
na stadionu v Nádražní ulici v Pelhřimově. Jenom pro připomenutí historie - první utkání fotbalových rivalů
z Pelhřimova a Humpolce se uskutečnilo v květnu roku 1922, uprostřed
hřiště byl tehdy strom. Podle výpovědí pamětníků tohoto zápasu bylo od
spodní branky vidět pouze břevno
branky protější. Pelhřimov tehdy zvítězil 11:1 a uštědřil Humpolci největ-

ší porážku v historii derby. V červenci 1923 Humpolečtí porážku oplatili a
zvítězili 3:1. V březnu roku 1946 prohrál Pelhřimov s Humpolcem 0:11 a
byla to dokonalá odveta za květen
1922. Pro Pelhřimov to byla největší
porážka v historii derby.
Naposledy se vzájemný duel konal v sezóně KP Vysočina 2008
-2009. V podzimní části s výsledkem
Pelhřimov-Humpolec 0:1. Utkání sledovalo 400 diváků. V jarní části pak
skončilo derby výsledkem Humpolec
-Pelhřimov 0:4 a přihlíželo 520 diváků. V souvislosti s nadcházejícím nedělním utkáním se oba kluby

Humpolec se na Vysočině vrací do
čela. V kvalitních podmínkách pro
podnikatele ho v regionu následují
města Pelhřimov a Jihlava. To jsou
výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2017. Analytická agentura Datank v něm hodnotí přístup
veřejné správy a podnikatelské prostředí ve všech městech a obcích s rozšířenou působností v České republice.
Humpolec, který se už tradičně prosazuje i na celostátní úrovni, dosáhl vynikajících výsledků zejména v kritériích
podnikatelského prostředí. Město má
nejvyšší podíl podnikatelů a také druhý
nejvyšší podíl právnických osob v kraji.
Pracovní trh je ve městě na dobré úrov-

ni, je zde druhý nejvyšší počet studentů
v odborném vzdělávání a nízká dlouhodobá nezaměstnanost. Humpolecká
radnice se může pochlubit vysokou likviditou, město má rovněž jedny z nejnižších poplatků za vodné a stočné.
Komunikace úřadu s podnikateli se
drží na kvalitní úrovni, což prokázal
test elektronické komunikace, který
hodnotí rychlost, vstřícnost a kvalitu
odpovědi na fiktivní dotaz.
Stříbrný Pelhřimov boduje nejnižší
nezaměstnaností na celé Vysočině a zároveň jedním z nejvýraznějších přírůstků
obyvatel. Město se pyšní vůbec nejnižší
dluhovou službou v kraji a vysokým
podílem kapitálových výdajů.
(zp)

domluvily odhodit rivalitu stranou a
společně vyhlásily charitativní akci
,,Přines hračku - daruj úsměv“. Zájemci již mohli nosit libovolné hračky na některé z domácích utkání
mládežnických celků a příležitost
mají také na zmíněné napínavé utkání obou rivalů v neděli 22. dubna!
Hračky a menší finanční obnos od
obou klubů a jejich partnerů budou
předány primáři dětského oddělení
Nemocnice Pelhřimov právě před
vzájemným mistrovským utkání
obou klubů. Následně se z dárků budou těšit děti, které musí pobývat
v pelhřimovské nemocnici.
(tj)

Zprávy z okresu

Slavnostní otevření a zahájení provozu ZÓNY PRO UMĚNÍ
8SMIČKA v Humpolci se koná ve středu 18. dubna 2018 od 18 hodin. Provoz nové kulturní instituce Vysočiny, která se nachází v areálu jedné z bývalých textilních továren - č. 08, zahájí vernisáž výstavy
Pocta suknu věnované textilu v kontextu umění. V objektu 8SMIČKA
dále najdete Café 8smička, knihkupectví s literaturou o umění a architektuře a na míru navržený herní modul pro rodiče a děti.

NejlepöÌ sportovkynÏ m· taekwondo
Minulý týden se uskutečnilo
slavnostní vyhlášení nejlepších
sportovců Kraje Vysočina. Sportovkyní roku za loňský rok se stala Iveta Jiránková z pelhřimovského SK
Taekwondo Lacek. Iveta vybojovala
například páté místo na seniorském mistrovství světa. Třetí místo
obsadila Dominika Hronová ze stejného oddílu, která se může pochlubit například stříbrnou medailí
z mistrovství Evropy. SK Taekwondo Lacek opakovaně získal titul mistra republiky, naposledy v loňském
roce a byl rovněž vyhlášen nejlepším
sportovním klubem na Vysočině.

Most u B¯eziny se doËk· opravy
Za více než jednu miliardu korun
bude Kraj Vysočina letos opravovat
silnice v celém regionu. Připravuje
realizovat také odloženou rekonstrukci mostu u Březiny. Dále dva
úseky na silnici II/32 mezi obcemi
Žirovnice a Léskovec.

ZUä bude mÌt novÈho ¯editele
Město Pelhřimov vyhlásilo výběrové řízení na ředitele tří základních škol a rovněž Základní
umělecké školy. Nového ředitele
bude mít ZUŠ, protože současný
Pavel Knězů se do výběrového řízení
nepřihlásil. Radnice bude vybírat
z pěti zájemců. U základních škol se
přihlásili stávající ředitelé, u ZŠ
Krásovy domky a Komenského nemají konkurenta. Pelhřimovští radní
by měli rozhodnout během dubna.

NejlepöÌ angliËtin·¯ v Zä KomenskÈho
Vítězství v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce
patří Ivo Rizákovi, který je žákem
9. B ZŠ Komenského v Pelhřimově. Ivo za sebou nechal všechny vítěze okresních kol. Postupuje tak
do celostátního kola, které se uskuteční začátkem května v Praze.

Carrom m· v Pelh¯imovÏ z·zemÌ
Mistrovství ČR juniorů a Jarní turnaj ve hře Carrom se uskutečnily o
prvním dubnovém víkendu ve SPŠ a
SOU Pelhřimov. Škola hostila tuto
prestižní soutěž již popáté. Jedná se o
zajímavou hru pocházející zřejmě z Indie, která našla výborné zázemí ve zmíněné pelhřimovské škole. Soutěž se
započítává do bojů o titul Mistra ČR
2018. Pořadatelé připravili i pestrý doprovodný program se soutěžní přehlídkou účesů oboru Kadeřník či módní
přehlídku oboru Oděvní technik, nechybělo vystoupení mažoretek z DDM.

Studenti majÌ z·jem o zdravotnictvÌ
Žlutá kola s nápisy známých
humpoleckých osobností si budou
moci zdarma půjčovat návštěvníci
i obyvatelé Humpolce. Tomáš a Libor Voplakalovi počítají využít po
městě 25 stojanů, do kterých pro
začátek umístí osm nezamčených
kol k volnému použití s provozním
řádem. Akci zahájí cyklojízda 25.
května se spanilou jízdou cyklistů.

Další Den otevřených dveří pro
studenty gymnázií a středních škol
se v úterý uskuteční v Nemocnici
Pelhřimov. Na akci se přihlásilo 85
studentů, kteří mají zájem si prohlédnout jednotlivé provozy nemocnice. Cílem organizátorů
tradiční akce je motivovat středoškoláky ke studiu lékařských či nelékařských oborů na vysoké škole a
zajistit tak dostatek zdravotníků
v nemocnicích na Vysočině.

