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Rodinné centrum Krteček v Pelhřimově zve do Děkanské zahrady
na už tradiční představení potulného
loutkového divalda z Hluboké nad Vltavou. 45 minutové představení pro
malé i velké Karkulka v kolotoči se
uskuteční ve středu 23. května od 16
hodin. Vstupné je dobrovolné. (zh)
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Netradièní kavárnièka
V Humpolci uspořádaly spolky
Kruhcentrum a Medou vzdělávací
kurz s koučem, při kterém mohli zájemci prožít netradiční podvečer.
Spolek Medou poskytuje sociální
službu denního centra a spolek
Kruhcentrum zase volnočasové
vzdělávání veřejnosti. Oba spolky
mají za cíl přirozenou integraci
osob s handicapem a vzájemné učení se v osobnostně rozmanité společnosti lidí. Při zmíněné akci se
návštěvníci stali zákazníkem člověka, který se potýká s určitým handicapem. Klienti centra Medou
vytvořili neformální kavárničku.
Během dne napekli vynikající dezerty a dvě z klientek, Nikola a Aneta, se staly skvělými hosteskami.
Servírovaly hostům různé druhy
kávy, čaj a napečené dezerty. (th)
Na 120 běžců se sešlo na startu závodu nazvaného Pelhřimovský běh s Poutníkem, který je součástí seriálu 43. ročníku závodů Běžec Vysočiny. Běh v Městských sadech se minulý pátek konal již podvanácté, přičemž muži se vydali na
desetikilometrovou trať, ženy, senioři a dorost běželi půlku, tři žákovské kategorie a přichozí dva a půl kilometru. Patnáct závodníků bylo z našeho okresu, sedm borců reprezentovalo domácí Pelhřimov. S ještě větší odezvou sportující veřejnosti se setkala letošní Dehtářská desítka, kde se na start postavily přes dvě stovky běžců. Foto Zuzana Havlová

Ve středu druhého května začaly opravy na obchvatu města
Pelhřimova, kde byla značně
omezena rychlost kvůli kluzké vozovce, která byla po rekonstrukci.
Silničáři budou již podruhé pokládat dvouvrstvý mikrokoberec a práce potrvají do desátého června.
Na frekventované silnici I/19
bude v tomto termínu veden provoz
v jednom jízdním pruhu a bude řízen
semafory a také proškolenými pracovníky. V době technologických
přestávek a v noci bude zachován
dvousměrný provoz. Řidiče v této lokalitě čeká i úplná uzavírka, a to rampy mimoúrovňové křižovatky silnice

V Pelhřimově se opět občané brání kácení stromů. Jedná se například o lokalitu Pod Floriánem, kde
se budou kácet vzrostlé stromy
v blízkosti bytových domů. Pelhřimovská radnice vydala prohlášení,
že s plánovanou revitalizací veřejné

Začátkem týdne požádali kriminalisté veřejnost o spolupráci při
pátrání po pohřešované třináctileté
dívce z Pelhřimovska. Naposledy
byla viděna svými blízkými příbuz-

obchvatu s vozovkou u Pelhřimova
v délce asi 150 metrů. Toto omezení
začne od středy devátého května a
potrvá tři dny kvůli pokládce mikrokoberce. Objízdná trasa povede obousměrně od uzavřené rampy po silnici
I/19 na křižovatku se silnicí I/34,
dále po Humpolecké ulici a po místních pelhřimovských komunikacích
v ulici Václava Petrů přes Svatovítské náměstí a po Pražské ulici. V případě nepříznivých klimatických
podmínek se termín akce přesouvá
od 14. do 16. května. ,,Kvůli stavebním pracím na rampě mimoúrovňové křižovatky bude provoz při
nájezdu na sjezdu z obchvatu veden

zeleně Pod Floriánem již obyvatelé
souhlasí. Stalo se tak po dubnové
schůzce přímo v této lokalitě, na které se setkali zástupci společenství
vlastníků jednotek a členů Stavebního bytového družstva s představiteli
radnice. ,,Po vzájemné diskuzi došlo

nými ráno v pátek 27. dubna. Do
místa bydliště se následně nevrátila
a nepodala o sobě žádnou zprávu,
takže příbuzní se obrátili o pomoc
na policii. Policisté po pohřešované

přes obchvat Pelhřimova, sjezdem
na Humpoleckou ulici do centra
Pelhřimova. Jelikož je ulice
Pražská z důvodu výstavby okružní
křižovatky v ulici Třída Legií velice
dopravně vytížená, bude zastávka
Pelhřimov Pražská některých spojů veřejné linkové osobní dopravy
přemístěna ke křižovatce u hotelu
Rekrea, aby nedocházelo ke
zpožďování spojů tvorbou kolon na
Pražské ulici. Zastávky MHD zůstávají beze změny, ale vzhledem
k dopravní situaci může docházet
ke zpožďování spojů v rámci této
uzávěrky,“ uvedla dále k dopravní
,,rošádě“ pelhřimovská radnice.

ke shodě všech zúčastněných stran
s tím, že projektantka Simona Kosová vysvětlila osázení ploch veřejné
zeleně k úplně spokojenosti,“ pochvaluje si pelhřimovská radnice.
Začátek revitalizace zeleně město
plánuje na letošní srpen.
(mr)

dívce vyhlásili celostátní pátrání. Dívka v pátek navštívila svého známého
v Tachově a druhý den odtud odjela.
Ve středu policie oznámila, že se
podařilo dívku vypátrat.
(tp)
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Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina na jaře letošního roku
pořídila osm nových sanitních vozů. Nové sanitky získaly také výjezdové
základny v Pelhřimově, Pacově, Počátkách a v Humpolci. Do terénu během
následujících několika dní vyjedou nové vozy s pohonem 4x4 za celkem
dvacet a půl milionů korun. Maximální rychlost nově pořízených sanitek je
185 kilometrů za hodinu, jsou vybaveny motory o výkonu 150 kW a jedná
se o zcela novou řadu VW T6. Mají k dispozici pět míst k sezení a jedno
lůžko. Pokud jde o zdravotnické vybavení a tablety pro přenos informací,
budou sanitky vybaveny stávajícím mobiliářem z vyřazených vozů. (kr)

Město Humpolec získalo další
ocenění, a to druhé místo v celorepublikovém srovnání Město pro
Byznys 2017, kam postoupilo po vítězství v krajském kole této soutěže. ,,Na umístění mezi nejlepšími
jsme si už tak trochu zvykli. Jsme
rádi i vzhledem k tomu, že během
deseti ročníků docházelo k úpravám hodnotících kritériií. Letos se
Humpolci podařilo vklínit mezi takové giganty, jakými jsou Ostrava a
Brno. To ukazuje, že Humpolec má
dobré zázemí a podmínky nejen pro
podnikání, ale i pro život,“ uvedl na

finálovém předávání ocenění humpolecký starosta Jiří Kučera. Ten
rovněž převzal v polovině dubna pomyslnou bronzovou medaili v soutěži nazvané Cena hejtmana Kraje
Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2017. Třetí příčku
Humpolec obsadil v kategorii Veřejný sektor - obce. Hodnotitelé vyzdvihli skutečnost, že Humpolec
usiluje o to, aby jeho občané byli informování o dění na radnici a v příspěvkových organizacích a proto
pořádá často například veřejná projednání různých projektů.
(th)

Kuriozní nehoda se stala v Kamenici nad Lipou, kde havarovala 67letá
cyklistka, která projížděla na elektrokole v ulici Jírova a mířila do ulice Za
Kulturním domem. Při odbočování vpravo havarovala poté, co najela do vodítka, na kterém byl uvázán pes. ,,Psa na vodítku vedl chodec, který se také
nechoval ohleduplně a přecházel komunikaci takovým způsobem, že pustil
psa přes celou šíři komunikace. Cyklistka najela do tohoto vodítka a poté
upadla na zem a lehce se zranila. Žena poté musela být převezena vozidlem
zdravotnické záchranné služby do nemocnice v Pelhřimově. Ke zranění chodce ani psa nedošlo. Akohol u cyklistky i chodce vyloučili policisté dechovou
zkouškou,“ uvádí se v policejní zprávě k nehodě na elektrokole.
(pol)
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Zprávy z okresu
První kontakt Ománu s Pelhøimovem
Do Pelhřimova zavítala delegace
pro nás dá se říci z exotického Ománu. Nablýskané limuzíny stojící
před pelhřimovskou radnicí zřejmě
omezily tradiční pondělní trhy na
náměstí. Předseda ománské Státní
rady prý obdivoval krásy budov pelhřimovského náměstí. Jednalo se o
historicky první vzájemný kontakt
zástupců země Sultanátu Omán a
České republiky na půdě pelhřimovské radnice. Na programu bylo také
jednání ománské delegace ve společnosti Agrostroj Pelhřimov.

Školní èasopisy obdrely ocenìní
Pelhřimovská Hodina H organizovala krajské kolo soutěže školních časopisů. Letos se přihlásilo
celkem třináct škol. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v polovině
dubna v Pelhřimově. Mezi žáky prvního a druhého stupně skončil na
třetím místě školní časopis Infoželvík ze ZŠ Krásovy domky Pelhřimov. Mezi žáky druhého stupně už
tradičně zvítězil Ámosek ze ZŠ Košetice, druhé místo obsadil Podhradník ze ZŠ Hradská Humpolec.

Na úøady se budou nosit baterie
V polovině dubna v kraji odstartovala půlroční soutěž nazvaná
Baterkománie, kdy zájemci najdou
v zapojených městských úřadech
sběrné nádoby označené logem. Do
těch mohou odevzdávat použité baterie. Vyhraje ten úřad, kterému se do
sběrné nádoby podaří nashromáždit
největší množství baterií v přepočtu
na úředníka. Vítězní úřad získá padesát tisíc korun na podporu charitativního nebo obecně prospěšného
projektu. Do soutěže se zapojily také
městské úřady Humpolec, Kamenice
nad Lipou, Pelhřimov a Počátky.

Oráèi se sjedou do Pelhøimova
První ročník otevřeného mistrovství v orbě kraje Vysočina odstartuje
tento pátek ve Střední průmyslové
škole a Středním odborném učilišti
v Pelhřimově. Samotné klání začně
na připravených pozemcích v jedenáct hodin. Soutěžní orba potrvá
dvě hodiny. 45. ročník Mistrovství
ČR v orbě se zase uskuteční v říjnu
na polích v Kamenici nad Lipou.

Lidem v nouzi radí odbornice
V Hodině H v Pelhřimově začalo
bezplatné sociálně-právní poradenství, a to každou čtvrtou středu
v měsíci. Odbornice na tuto oblast
se bude zaměřovat na problematiku
sociální a právní pomoci osobám,
které se dostaly do obtížné situace.

PROHLÍDKA VOZU - 99 Kè
nástøiky podvozkù a dutin
servis klimatizací
PØÍPRAVY VOZÙ na STK a EM vèetnì provedení

