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Na startu Cannondale
Juris Real MTB
maratonu bude
olympijský vítìz
Jan Kulhavý

v pelhřimovské ulici Architekta Janáka uspořádali úředníci anketu se
dvěma návrhy, jeden zahrnuje také
pokácení pěti vzrostlých stromů.
V Pelhřimově zdá se nastal zvrat
oproti protestům veřejnosti v minulosti proti kácení stromů na několika místech. Nyní totiž radnice
zveřejnila výsledek zmíněné ankety, která likvidaci zdravých stromů
potvrdila. Do ankety se mělo zapojit
přes osm stovek zájemců, ze kterých přes sedmdesát procent
,,požehnalo“ výstavbu osmnácti
parkovacích míst, kterým přijdou
za oběť čtyři borovice a stříbrný
smrk. Radnice v této souvislosti přislíbila výsadbu také nových stromů,
které ale v některých případech nahrazují keře a květiny. Stovky občanů
v Pelhřimově zase podepsaly petici na
zřízení semaforu a přechodu pro
chodce na frekventované Humpolecké
silnici. Chodci tady míří do zahrádkář-

ské kolonie i ke garážím, nachází se
v těchto místech i zadní vchod do
pelhřimovské nemocnice. Se zřízením semaforu, který by zpomalil
dopravu, ale radnice dosti tápe,
přestože o požadavku občanů ví již
delší dobu. Dění v Pelhřimově nyní
ukazuje, že chybí celková dopravní
koncepce ve městě, která by zohlednila požadavky občanů, podnikatelů a názory odborníků, a to také na
základě veřejné diskuze. V nedávné
době již byla celkem vyhrocená situace kvůli některým dopravním
změnám v centru města. Na jednom z posledních zasedání současného městského zastupitelstva
tento týden je zase na programu
výběrové řízení na prodej pozemku
v Pražské ulici pro stavbu parkovacího domu. Bez názoru veřejnosti
také pelhřimovská radnice zahájila
přípravy na úpravy u zdejšího rybníka Stráž.
Květa Marková
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Přestože letošními říjnovými
komunálními volbami skončí
pelhřimovským radním čtyřleté
volební období, zahájili ve městě řadu velkých akcí. Jedná se
především o veřejností v těchto
dnech hodně diskutovanou výstavbu kruhového objezdu u
kina Vesmír, která potrvá ještě
do konce prázdnin.
V současné době je také uzavřena celá Strachovská ulice, kde mění
firma Iromez parovodní potrubí.
Doprava tak byla přesměrována do
ulic Boženy Němcové, dále Dolnokubínské a Architekta Janáka, kde
navazuje na stávající objížďku.
V souvislosti s omezeními kvůli výstavbě kruhového objezdu se začaly
ozývat protesty majitelů obchodů
v této části města, protože jim značně ubyli zákazníci. Kvůli uzavírkám
a objízdným trasám se sem zákazníci špatně dostávají. Nyní se k nim

přidávají i obchodníci z pelhřimovské Strachovské ulice, kteří jsou dá
se říci odříznuti od města. Stěžují si
na problémy se zásobováním a také
na značný pokles tržeb. Někteří živnostníci se již vydali na radnici, aby
si postěžovali také na dlouhou
dobu, po kterou výstavba kruhového objezdu a dopravní omezení budou trvat. Dostali ale pouze
doporučení, aby celou situaci zvládli, o finanční kompenzaci radnice
vůbec neuvažuje. Další majitelé obchodů sbírají podpisy pod petici,
aby zůstalo natrvalo dočasné zjednosměrnění ulic v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu. Jedná
se o ulice Mikuláše z Pelhřimova,
Friedova a Tylova, kde by pak
vznikla parkovací místa. Pelhřimovská radnice se chce již zřejmě vyhnout dalším protestům občanů
proti průběhu plánovaných akcí.
Před zahájením stavebních prací

Rákosníèek na sídlišti

Zprávy z okresu
Krajsk· medaile pro zachr·nkyni
V průběhu festivalu Pelhřimov město rekordů bylo uděleno dvanáct výročních rekordmanských
cen, nechyběl autor nejslavnějšího
kopu české fotbalové historie Antonín Panenka. Do rekordmanské
síně slávy byl uveden loutkoherec
Josef Borek, který dokázal při stovkách svých vystoupení v řadě zemí
světa ztvárnit unikátním způsobem
pomocí loutek vrcholné skladby klasiků světové hudby. Do výsledkové
listiny bylo zapsáno 54 jednotlivých
rekordů a kuriózních výkonů. Do
expozic pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit přibylo několik pozoruhodných exponátů.
(mm)

Nové Rákosníčkovo hřiště je od
minulého víkendu k dispozici dětem
také na pelhřimovském sídlišti. Slavnostně ho otevřela společnost Lidl se
zábavným programem pro děti. Hřiště Pelhřimov získal na základě hlasování, kdy obdržel přes třicet tisíc
hlasů, a to na třetí pokus. Na čtvrtém
místě hřiště ,,uniklo“ Humpolci, který ale s hlasy dosti zaostával. (r)

V obci Kámen se občané v
minulých dnech dočkali zahájení výstavby dvoukilometrového
silničního obchvatu, která potrvá dva roky a přijde stát na více
než 150 milionů korun.
Velký provoz na silnici první třídy
mezi Pelhřimovem a Táborem je pro
obyvatele zatěžující. Před obcí je nebezpečný úsek silnice s řadou doprav-

ních nehod. Obchvat také uleví dopravní zátěži kolem známé historické
památky, kterou je zdejší hrad Kámen. Kraj Vysočina zase zahájil rekonstrukci mostu u Březiny, na silnici
Hořepník - Pacov. Realizací projektu
dojde ke zvýšení zatížitelnosti mostu,
prodloužení životnosti a dokonalému
odvedení vody, a to nejen z mostu , ale
i z předmostí. Práce potrvají do konce

října za plné uzavírky silnice. Most se
nachází ve špatném stavu podle diagnostického průzkumu, proto budou
ubourány parapety a odbourány a
odtěženy všechny konstrukční vrstvy
až na horní povrch kamenné klenby.
Součástí stavebních úprav bude i rekonstrukce přilehlého úseku komunikace.
Celkové náklady na celou akci budou
zhruba devatenáct milionů korun.

V rámci festivalu Pelhřimov město rekordů se dvě stovky dobrovolníků rozhodly vstoupit do Registru dárců kostní dřeně pražského
IKEMU. Prvotním popudem k této
iniciativě byl pouhé dva týdny před
festivalem nově zaregistrovaný rekord Jana Kučery, který sám, ve
snaze pomoci svému synovi trpícímu leukémií, přivedl do registru už

přes tisícovku lidí. Pořádající
Agentura Dobrý den stála před rozhodnutím, jestli do této velké akce
na poslední chvíli zahrnout i tuto
trochu citlivou záležitost. ,,Pelhřimáci se semkli! Štěpánka Spiritová
to rozpoutala, Maruška Minářů
dala dohromady sestřičky a další
dobrovolníky. Paní doktorka
Houšťková poskytla své prostory.

Dále Český rozhlas Vysočina nabídl
prostor ve vysílání, KZPE zázemí
v kině Vesmír, Kraj Vysočina pamětní listy, David Bumbálek vytvořil klip… Odborníci z IKEMU věřili
ze zkušenosti z podobných akcí v padesát, maximálně sedmdesát nových
dárců a jsou jich dvě stovky,“ uvedl
Miroslav Marek z pelhřimovské
Agentury Dobrý den.
(mm)

Novou službu kontaktní Family Point Pelhřimov slavnostně otevřelo v
pátek 15. června Rodinné centrum Krteček v bývalém Domě služeb v Pelhřimově. Tuto službou s oficiální registrační známkou, která umožňuje rodinám pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodiny, provozuje
RC Krteček pro město Pelhřimov za finanční podpory Kraje Vysočina. Symbolického přestřižení pásky se ujal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast sociálních věcí Pavel Franěk, místostarosta Josef Koch a předsedkyně
RC Krteček Zuzana Havlová. Využít kojicí a přebalovací koutek, hrací koutek, veřejný internet a například i aktuální informace o akcích pro rodiny v
okolí můžete v úterý až čtvrtek od 8:30 do 11:00 a odpoledne od 14:30 do 17
hodin a v pondělí a v pátek dopoledne od 8:30 do 11 hodin.
(zh)

Máme pro vás tip, jak
strávit skvělé odpoledne s
rodinou či přáteli. Novou
sportovní aktivitu v Pelhřimově - Adventure minigolf otevírá od července areál
Beachwell. Hřiště s krásným prostředím v Pelhřimově je připraveno pro co
největší zábavu všech.
Tento sport dopřává hráčům
to nejlepší z klasického golfu i
minigolfu zároveň. Překážky
mezi jamkami jsou totiž tvoře-

ny z nejrůznějších terénních
nerovností, boulí či písečných a
kamenných překážek. Velikost
hřiště odpovídá minigolfu, a
díky tomu si můžete užít i s
dětmi, při firemním teambuildingu nebo rozptýlení s přáteli
spoustu zábavy na malém prostoru. Pravidla Adventure minigolfu jsou přitom stejná jako u
velkého golfu. Cílem hry je dopravit míček do jamky pomocí
úderů holí a překonat při tom
nejrůznější přírodní překážky.

Dalších patnáct monitorů dechu získá tento týden novorozenecký úsek dětského oddělení
Nemocnice Pelhřimov od Nadace
Křižovatka. Hlídací chůvičky Babysense jsou využívány pro monitoring dechu novorozenců.

Na konci hry vítězí ten hráč,
který dokázal zvládnout
osmnáct jamek na nejméně
úderů. Veškeré potřebné vybavení ke hře je k zapůjčení přímo na místě v areálu. V letních
měsích bude hřiště Adventure
minigolf otevřeno od pondělí
do neděle od 10 do 22 hodin.
Rezervace místa není třeba.
„Součástí minigolfového
hřiště je i bar s velkou zastřešenou terasou pro občerstvení a posezení. Příjemnou
atmosféru navozuje přírodní

Celkem 27 Záslužných medailí
Kraje Vysočina udělil Hejtman Jiří
Běhounek zástupcům Integrovaného
záchranného systému Kraje Vysočina. Pět medailí získali také civilisté,
kteří statečně pomohli zachránit cizí
lidské životy, nezištně a hrdinsky.
Mezi nimi byla i Zuzana Nehasilová
z Pelhřimova. Ta zachránila život
mladému cyklistovi při dopravní nehodě loni v srpnu v Pelhřimově.

DvÏ obce se umÌstily v soutÏûi
Krajské kolo soutěže Vesnice roku
2018 zná své vítěze. Z okresu jsou
mezi vítězi dvě obce. Bílou stuhu za
činnost mládeže získaly letos Jiřice.
Diplom za moderní knihovnické a informacní služby má Horní Ves.

Sraz pelh¯imovsk˝ch baskeù·k˘
Hned tři výročí slavili v sobotu 9.
června pelhřimovští basketbalisté, a
to 75 let od prvních zápasů, 70 roků
od založení klubu BK Pelhřimov a 60
let od oficiálního vstupu klubu do TJ
Spartak Pelhřimov. Oslav ve sportovní hale i v Kulturním domě Máj se
zúčastnilo více než tři sta současných
i bývalých členů BK Pelhřimov.

Knihovna vyhlaöuje soutÏû
Městská knihovna v Humpolci
pořádá Fotosoutěž Humpolec 2018 a
kniha. Podmínkou je zachytit fotoobjektivem své oblíbené místo v Humpolci a do snímku zakonponovat
knihu, kterou rádi čtete. Soutěž potrvá do 5. září a fotografie se zasílají
na: knihovna@infohumpolec.cz.

jezírko a věříme, že děti potěší lanová dráha a hřiště
pro míčové hry,“ doplňuje majitel areálu Vladimír Kozler.
Nově je také ve sportovně relaxačním areálu Beachwell v
Pelhřimově k dipozici finská
venkovní sauna.
Mezi standardní nabídku
areálu patří pět kurtů pro
plážové sporty, wellness s finskou, infra, bio saunou a párou,
posilovna, fitness sály, kryokomora a také ubytování ve dvoulůžkových pokojích.
(pi)

Aktuální informace najdete na:
www.beachwell.cz
www. facebook.com/beachwell
nebo na telefonu:
778 074 088

REPASOVANÉ
POÈÍTAÈE
Znaèkové Notebooky 14"-15"
Znaèkové stolní poèítaèe
s WINDOWS 7 a 10
od 1.990 Kè
Multimediální
a herní poèítaèe
od 3.990,- Kè

Tel.: 702 525 891

S WINDOWS 7
od 2.990 Kè
Novì také PC
sestavy
s WINDOWS 10

Znaèkové LCD monitory od 890 Kè
doprava a zapojení v cenì

e-mail: compe@email.cz

