Týdeník

V Muzeu dr. A. Hrdličky na Horním náměstí v Humpolci probíhá od
začátku roku nový cyklus prohlídek.
26. února v 15.30 hodin se zájemci
mohou zúčastnit komentované prohlídky antropologické expozice. Seznámí se s muzejními expozicemi a
dozví se tady i něco navíc.
(th)
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Také v letošním roce bude pokračovat další etapa modernizace dálnice D1, která se dotkne úseku u
Humpolce od EXITU 81 Koberovice
přes EXIT 90 Humpolec po EXIT
104 Větrný Jeníkov. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v rámci této modernizace demolici a výstavbu
nového nadjezdu, na němž leží silnice II/29 v úseku Humpolec – Želiv.
Harmonogram prací je stanoven od
24. února do 16. října letošního roku.
Práce různého rozsahu omezí také
provoz na silnici z Humpolce do

Kriminalisté ukončili v těchto
dnech rozsáhlé prověřování okolností
tragické dopravní nehody, která se stala 31. července loňského roku v dopoledních hodinách v Humpolci. ,,Při
nárazu osobního vozidla Hyundai Tuscon do dětského dvojkočárku byly tehdy těžce zraněny dvě malé děti.
Dvouapůlletý chlapeček utrpěl velmi
vážná zranění, kterým podlehl. Vážně
zraněnou osmiměsíční holčičku museli záchranáři transportovat vrtulníkem
do zdravotnického zařízení. Zranění
utrpěla také sedmapadesátiletá žena,
která kočárek vedla,“ připomněla tragický případ policejní mluvčí Dana
Čírtková. Prověřování všech okolností
dopravní nehody bylo velmi složité.
Kriminalisté si k objasnění příčiny a ke
stanovení průběhu nehodového děje
vyžádali vypracování několika znalec-

Želiva. Od 24. do 26. února bude
na této silnici na zmíněném nadjezdu provoz omezen a řízen semafory. Od 27. února do 16. října
bude silnice v tomto úseku zcela
uzavřena. Řidiči jedoucí ve směru
od Želiva odbočí na místní komunikaci do obce Hněvkovice a budou pokračovat do Humpolce.
Řidiči jedoucí ve směru od Humpolce do Želiva odbočí na nové
kruhové křižovatce u Vodaku do
ulice Zahradní, dále budou pokračovat ve směru silnice do Jiřic. (zp)

kých posudků z odvětví dopravy. ,,Ze
závěrů znaleckých posudků jednoznačně vyplynulo, že viníkem dopravní nehody je 54letý řidič osobního
vozidla, který se zřejmě plně nevěnoval řízení a nepřizpůsobil rychlost jízdy. S vozidlem v daném místě vyjel do
protisměru, kde poté narazil do boku
dětského dvojkočárku, na kterém byly
převáženy obě děti Vlivem nárazu do
kočárku upadla na zem také žena, která
ho vedla,“ uvedl zástupce vedoucího
územního odboru Pelhřimov Luboš
Jakoubek. Vyšetřovatel v minulých
dnech zahájil trestní stíhání řidiče
osobního vozidla a obvinil ho ze spáchání trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti. Podle policie v případě
prokázání viny hrozí řidiči trest odnětí
svobody v trvání až šesti let.
(pol)

Zprávy z regionu
Ch¯ipka uzav¯ela l˘ûkov· oddÏlenÌ
Přímo v centru Pacova bylo minulý týden slavnostně otevřeno
nové Komunitní centrum, které
vzniklo z objektu bývalého kina.
Z původní budovy zůstaly dá se říci
pouze obvodové stěny. Vznikl
nový multifunkční sál vybavený
moderní audio-vizuální technologií, nové učebny se zázemím pro
uživatele a další. Náklady projektu
dosáhly více než 43 miliónů korun,
18 milióny pomohly ,,evropské peníze“. ,,Za pomoci Integrovaného

regionálního operačního programu, tedy prostředků z Evropské
unie, byl připraven projekt Komunitního centra Pacov. Pod jednou
střechou slučuje výborné zázemí
pro oblasti kultury, školství a sociální práci. V Pacově a v mikroregionu Stražiště skvěle fungují
desítky spolků. Město má řadu
partnerů z oblasti poskytování sociálních služeb. Právě pro tyto subjekty nabídne nově vybudované
Komunitní centrum své prostory.

Hlavní cílovou skupinou jsou ale
samotní občané všech věkových
skupin. Komunitní centrum Pacov
je projekt, který významným způsobem jistě zasáhne do regionální
kulturní, vzdělávací a sociální infrastruktury,“ informoval o smělém projektu starosta Pacova
Lukáš Vlček. Hejtman Jiří Běhounek uvedl, že se jedná o mimořádný počin místní samosprávy hodný
následování a Pacovu pogratuloval. Mezi prvními po slavnostním

otevření centrum využil místní
ochotnický spolek, který pobavil diváky hrou České nebe. Pacovský
starosta také přiblížil další plány
v okolí nového Komunitního centra. ,,Projekčně máme připravenu
úpravu prostoru za kostelem sv. Archanděla Michaela. Bude potřeba
dokončit drobné terénní úpravy. Je
nutné modernizovat kontejnerové
stání pro třídění odpadů. Tyto záměry budou realizovány podle finančních možností města.“ (mr)

Pelhřimovské kino Vesmír
hlásí návštěvnický rekord za
čtvrt století své působnosti.
V loňském roce 434 představení
navštívilo celkem 31 673 diváků.
Kino Vesmír tak boduje i v celorepublikovém sledování, když
průměrně každé představení
zhlédlo 75 diváků. Obliba kina v
Pelhřimově začala vzrůstat v posledních čtyřech letech. Dříve se
návštěvnost pohybovala zhruba
kolem dvaceti tisíc diváků ročně.

Krajská hygienická stanice a epidemiolog doporučili vyhlásit zákaz
návštěv v Nemocnici Pelhřimov. Pro
návštěvy se všechna lůžková oddělení uzavřela 6. února až do odvolání, a
to v důsledku nárůstu respiračních
onemocnění. Domov pro seniory
v Pelhřimově vyhlásil zákaz návštěv
od pondělka 10. února, a to ze stejného důvodu. Již předcházející víkend
měli návštěvníci k dispozici roušky,
dezinfekční prostředky a pokyny pro
bezpečnější pohyb po budově. Pro návštěvy se uzavřely i Domovy důchodců
v okrese, například v Humpolci.

Nov˝ pavilon se uû r˝suje

V pondělí začaly stavební práce na
obchvatu Salačovy Lhoty na silnici
II/128. Stalo se tak po čtrnácti letech
majetkoprávních příprav. Jedná se o
silnici dlouhou téměř dva a půl kilometru, která odvede z obce těžkou do-

Orkán Sabine zaměstnal hasiče
také v našem okrese. Minulé pondělí
odpoledne hasiči na Vysočině ohlásili již více než 250 událostí. Nejpostiženější obcí byla nedaleká
Rohozná na Jihlavsku, kde vítr strhl
střechy na 46 domech včetně hasičské zbrojnice. Přitom od rána měli
hasiči nejvíce práce na Jihlavsku a
Pelhřimovsku. Ráno nejčastěji od-

pravní omezení v místech křížení se
silnicemi na Malou a Velkou Černou
a obec Mezilesí. V době napojování
staré a nové silnice II/128 bude provoz na dotčených úsecích převeden na
provizorní panelovou cestu. Z důvodu

končen v létě příštího roku. Dalším bude v našem okrese silniční
obchvat Lukavce na silnici
II/128. Tato stavba má již platné
povolení a vyřešené trvalé zábory. Dopravní stavba je nyní ve

straňovali stromy a větve, které padly na komunikace. V areálu pelhřimovské nemocnice spadl strom na
zaparkovaný osobní vůz (na fotografii). V Novém Rychnově zase vítr
strhl sloup elektrického vedení. Výpadek elektřiny postihl i další místa
v okrese. K deváté hodině ranní v
první zprávě hlásili hasiči nejvíce
událostí právě na Pelhřimovsku. (hs)

Krajský úřad informoval, že dokončuje projektování nového pavilonu
Nemocnice Pelhřimov. Jeho výstavba
má předběžný rozpočet 450 miliónů
korun. V novém objektu budou sídlit
porodnice s dětským oddělením, gynekologie a rovněž neurologie.

Dva spoje pro ûelivskÈ dÏti
Od března budou platit upravené
jízdní řády autobusů pro linku Pelhřimov - Humpolec - Havlíčkův Brod.
Odjezd ze zastávky Humpolec bude
v 6.53 hodin s příjezdem do Pelhřimova v 7.20 hodin. Dále jsou změny
na lince Humpolec - Křelovice - Košetice - Pacov - Tábor, kde přibudoudva spoje. V Humpolci přibudou dva
spoje kvůli odvozu školáků do Želiva.

ZastupitelÈ o psech i o vodÏ
Pelhřimovští zastupitelé se příští
středu sejdou na devátém zasedání.
Na programu je návrh rozpočtu města pro letošní rok i Obecně závazná
vyhláška o místním poplatku ze psů.
Dále zrušení Fondu rozvoje bydlení a
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Pelhřimova.
To bylo také předmětem nedávného
mimořádného jednání zastupitelstva.

PosÌlenÌ vodnÌch zdroj˘

Hejtman Jiří Běhounek a starosta obce Salačova Lhota Martin Malina se sešli přímo na nové trase obchvatu.
pravu. S financováním stavby za více
než devadestát milionů korun pomůže
Kraji Vysočina evropská dotace. Trasa obchvatu Salačovy Lhoty je vedena volným terénem, kopíruje
vrstevnici a je předpoklad, že práce
budou probíhat bez nějakých problémů. Stavba si vyžádá minimální do-

zajištění plynulého a bezpečného provozu bude obchvat v místech křižovatek rozšířen o odbočovací pruhy. Už
v těchto dnech jsou naplánovány práce na odstraňování dřevin. Následovat
bude bourání ruiny bývalého vepřína,
který zasahuje do budoucí komunikace. Obchvat Salačovy Lhoty bude do-

fázi hodnocení ze strany dotačního orgánu. Pokud bude Kraj
Vysočina s žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu úspěšný,
může být evropská finanční spoluúčast impulsem pro realizaci
stavby už v roce 2021.
(kr)

V Kamenici nad Lipou pokračuje
v lokalitě nad bývalou úpravnou
vody projekt na posílení vodních
zdrojů. Před dokončením jsou dlouhodobé čerpací zkoušky a závěrečné
vyhodnocení. Celkem jde o čtyři vrty
o hloubce kolem šedesáti metrů. Očekávaná vydatnost vrtů by mohla být
dva až tři litry za vteřinu. Podle výsledků rozborů vody by byla vyprojektována také vlastní úpravna vody.
Předpokládaná realizace druhé etapy
je plánována na příští rok.
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