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Zprávy z okresu
NejlÈpe umÌ angliËtinu student
gymn·zia z Humpolce
Páteční noční sněžení a venkovní teploty pod nulou způsobily
problémy řidičům na Vysočině. Na
silnicích ležela vrstva sněhu a některé byly sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Ve stoupáních měly
problémy především kamiony. Policisté řešili několik dopravních nehod. Na frekventované silnici I/34
v obci Pravíkov vjel nákladní automobil s návěsem řízený třicetiletým

řidičem do protisměru, kde se
střetl s protijedoucím autobusem.
Autobus, ve kterém cestovalo
sedm osob, skončil mimo vozovku, kde poškodil dřevěné oplocení. Lehce byli zraněni tři lidé - oba
řidiči a spolujezdkyně z kamionu.
Silnice byla po nehodě neprůjezdná a byl narušen na více než šest
hodin provoz mezi Pelhřimovem a
Kamenicí nad Lipou.
(zp)

Nejlepším studentem ze středních škol v angličtině je student
septimy z Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci Matěj Doležálek.
Ten obsadil v mezinárodní soutěži
Best in English první místo, a to
v celosvětové konkurenci. Matěj porazil více než sedmnáct a půl tisíce
soutěžících ze 750 škol z celého
světa. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo přímo v humpoleckém gymnáziu a Matěj obdržel dvoutýdenní
jazykový kurz v Kanadě.

Ch¯ipka uzav¯ela takÈ lÈËebny

s·hli po muzik·lu
Pelhřimovský Spolek divadelních ochotníků Rieger nastudoval pro letošní sezónu český muzikál Noc na Karlštejně.
Premiérové představení ochotníci uvedou v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově v pondělí 5. března. Během
března se uskuteční ještě devět představení a vystupovat na pódiu bude 23 herců. Začátky představení jsou od 19 hodin a předprodej vstupenek zajišťuje TIC na Masarykově náměstí nebo je možno si je zakoupit před představením.

Muzeum dr. Aleše Hrdličky
v Humpolci a Občanské sdružení
Zelené srdce zvou na výstavu fotografií Pavla Koubka pod názvem Ještě jsem to nevzdal, která
probíhá ve výstavním sále na
Horním náměstí do 28. února.
Pavel Koubek, kastelán hradu

V loňském roce se stalo na Pelhřimovsku celkem 931 trestných činů,
policistům se podařilo objasnit 560
skutků. Celková objasněnost tedy
činí přes šedesát procent. Stíháno
bylo v našem okrese 437 osob, z nich
bylo 120 již soudně trestáno. Nejvíce
trestných činů zaznamenalo obvodní
oddělení Pelhřimov a jeho okolí, a to
424, z nich bylo objasněno 258 skutků, což je téměř 61 procent. V teritoriu Humpolce se stalo 253 trestných
činů, policisté objasnili 129 případů,
tedy 51 procent. V Kamenici nad Lipou a okolí policisté zaevidovali 160
případů a podařilo se jim objasnit
118 trestných činů, takže objasněnost
dosáhla téměř 74 procent. Na Pacov-

Orlík nad Humpolcem, se mnoho
let věnuje ochraně přírody a památek nejen v okolí Humpolce.
Z mnoha hodin v přírodě, z řady
setkání s obyvateli vzniklo
množství fotografií, které jsou
k vidění na této výstavě. Ta dokumentuje záchranu sov, žab, labutí

sku se stalo 94 trestných činů a policisté objasnili 55 případů. Loni se
stalo na Pelhřimovsku padesát násilných trestných činů a 32 případů
bylo objasněno. Nejčastěji se jednalo
o úmyslné ublížení na zdraví, dále nebezpečné vyhrožování a v sedmi případech o loupež, objasněny byly tři.
Policisté také zaznamenali patnáct
mravnostních trestných činů a objasnili čtrnáct. U majetkové trestné činnosti je to 411 případů s objasněností
33 procent. Ve 141 případech se jednalo o krádeže vloupáním. U hospodářských trestných činů s počtem 146
dosáhla objasněnost téměř 78 procent, což je o zhruba deset procent
více než v předcházejícím období. (zp)

Humpolečtí policisté objasnili případ sprejerství, ke kterému
došlo v prosinci loňského roku v Želivě. Tehdy neznámý pachatel na fasádu jedné z restaurací nasprejoval vulgární nápisy, které byly následně
majitelem odstraněny. Na konci prosince ale pachatel vytvořil nápisy
znovu. Následným prověřováním se policistům podařilo podezřelého vypátrat. Třiapadesátiletému muži z Pelhřimovska policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. V případě uznání
viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok.
(pol)

a dalších živých tvorů, ale také
zapomenutých studánek, křížů a
kapliček. Zájemci se dozví také
například, jaký je manželský
život puštíků, nebo co se stane,
když si labuť splete rušnou ulici
s řekou a nebo jak je těžké opravovat kapličku v Pekle.
(th)

Pelhřimovští zastupitelé se budou ve středu zabývat Obecně závaznou vyhláškou, kterou se
stanovují pravidla pro volný pohyb
psů na veřejném prostraství ve
městě a v zařízeních, kde se pohybuje veřejnost. Ministerstvo vnitra
doporučilo městu Pelhřimovu zakázat pobíhání psů v některých místech. Podle návrhu vyhlášky bude
zakázán vstup se zvířaty do budovy
městského úřadu a prostor osadních výborů. Dále také do Děkanské
zahrady, na koupaliště, do sportovního areálu a na dětská a sportovní
hřiště. Vyhláška, kterou již schválili
pelhřimovští radní, vymezuje místa, kde bude možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem. Jedná
se o historické centrum města ohraničené ulicemi Dr. Tyrše, Solní, Tylova, Příkopy a Karlovo náměstí.
Rovněž do Městských sadů v části

ohraničené plotem u průmyslového
areálu, řekou Bělá mezi pěšími
mosty přes řeku, chodníkem od
mostu k domovu pro seniory včetně. Pejskaři se budou moci pohybovat se psy pouze na vodítku a
s náhubkem také v v lokalitě ,,Starého hřbitova“, na území uzavřeného ulicemi Lipová, Třída Legií a
chodníkem spojujícím ulice Nádražní a Říčanského a chodníkem
oddělujícím park a bytové domy stojící v ulici Říčanského včetně. Omezení se týká také pelhřimovského
Starého sídliště, prostoru mezi panelovou zástavbou a území na sídlišti Pražská - Dolnokubínská od
rybníka Moučka k zeleni u tiskárny.
V návrhu vyhlášky jsou uvedeny
rovněž sídliště Osvobození, plocha
mezi panelovou zástavbou mezi čp.
1689 - 1696 a dva travní porosty
v oblasti ulice Družstevní.
(mr)

Policisté odhalili další řidiče, u
kterých byl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Nepomáhají ani preventivní akce. V pátek 9.
února dopoledne kontrolovali policisté v ulici Příkopy v Pelhřimově
25letého řidiče z Třebíčska, u kterého test na drogy ukázal přítomnost
marihuany. Druhého 27letého řidiče pod vlivem drog odhalili policisté
v neděli 11. února ve Školní ulici
v Humpolci. Test na drogy byl pozitivní na amfetamin. Oba řidiči se

podrobili lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického
materiálu. Dva řidiče pod vlivem
marihuany zjistili rovněž pacovští
policisté. Jedná se o 24letou ženu
z Písecka, která v pacovské ulici
Hronova navíc nepředložila policistům potřebné doklady k řízení vozidla a měla auto v nevyhovujícím
technickém stavu. Dalším řidičem
s pozitivním testem na marihuanu
tentokrát jedoucím v Nádražní ulici
v Pacově byl 32letý muž.
(tp)

,,Celoivotní úsilí o zvýšení prestie èeského strojírenství v zahranièí“
Vítězem regionálního kola prestižní soutěže Podnikatel roku 2017
Kraje Vysočina se stal generální
ředitel Agrostroje Pelhřimov Lubomír Stoklásek. Odborná porota
ocenila úspěšné podnikatelské aktivity i angažovanost Lubomíra
Stokláska v rámci rozvoje Vysočiny a významné zásluhy v oblasti
podpory vzdělávání a péče o zaměstnance. ,,Jsem velice hrdý na
to, že i přes nelehké začátky jsem
s mými spolupracovníky vybudoval
firmu, která je dnes největším univerzálním kooperantem v Evropě a
nejvýznamnějším výrobcem zemědělských strojů v České republice.
Ocenění vnímám jako cestu pro
mladé podnikatele, aby byli stejně
úspěšní nebo ještě úspěšnější a odhodlanější ve svém úsilí vybudovat
firmy, které uspějí v celosvětové
konkurenci,“ sdělil Lubomír Stoklásek. ,,Úspěchy pelhřimovského
Agrostroje v čele s Lubomírem

Stokláskem jsou výsledkem desítek let tvrdé a cílevědomé práce.
Fakt, že společnost staví na vlastním know-how, drží si vysokou kvalitu výrobků, stále je v českých
rukách a navíc patří ke klíčovým
partnerům podporujícím regionální aktivity včetně těch cílených na
budoucí zaměstnance, svědčí o
prozíravosti a přirozené odvaze.
Umět dát lidem dobrou práci, získat si jejich loajalitu, motivovat je
a přitom být nezávislým tahounem
české ekonomiky je výzva. Navíc
v případě Agrostroje vedeného
zkušeným manažerem Lubomírem
Stokláskem není úspěch limitován
hranicemi,“ uvedl hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek. Konkurence v Kraji Vysočina v této soutěži byla mimořádně vysoká, podle
poroty se zde sešli velice silní kandidáti. ,,Mezinárodní expanze, investice do rozvoje, finanční
výsledky a výdrž - toto jsou hlavní

Firma VODAK Humpolec, s.r.o.
Praská 544, 396 01 Humpolec

pøijme pro pracovitì
v Humpolci a Pelhøimovì pracovníka na pozici:

 PROVOZNÍ MONTÉR
VODOVODÙ A KANALIZACÍ
Kontakt: tel.: èíslo 565 400 521, 565 533 307
e-mail: sekretariat@vodakhu.cz

aspekty podnikatelského příběhu
Lubomíra Stokláska, kterými oslovil odbornou porotu EY Podnikatel
roku,“ uvedla za odbornou porotu
vedoucí partnerka EY v České republice Magdalena Souček. Výrobní program Agrostroje Pelhřimov
tvoří vlastní finální stroje, nástrojářská výroba a z více než 90 procent dodávky strojů a montážních
celků v rámci kooperací pro významné nadnárodní společnosti.
V současné době firma dodává do
36 závodů po celém světě a export
činí 98 procent. Skupina Agrostroj
zaměstnává okolo dva a půl tisíce
lidí a v roce 2016 měla obrat 4,62
miliard korun. V profilu vítěze soutěže Podnikatel roku 2017 Kraje
Vysočina se uvádí, že podnikatelský odkaz Lubomíra Stokláska
spočívá v celoživotním úsilí o zvýšení prestiže českého strojírenství
v zahraničí na úroveň, kterou mělo
za První republiky.
(kr)

Nárůst chřipkových onemocnění
uzavřel další zdravotnická zařízení
také v okrese. Po Nemocnici Pelhřimov ohlásily zákaz návštěv také Léčebna dlouhodobě nemocných a
Plicní léčebna v Humpolci. Od pondělka 12. února byly návštěvy zakázány do odvolání také v Domově
pro seniory v Pelhřimově. Důvodem je, že byl v okrese překročen
epidemiologický práh pro výskyt
respiračních onemocnění.

Tento t˝den rokujÌ pelh¯imovötÌ
i humpoleËtÌ zastupitelÈ
Tento týden budou jednat zastupitelé v Pelhřimově i v Humpolci.
Humpolecké zastupitelstvo bude
rozhodovat o změně v Pravidlech
pro poskytování dotací z rozpočtu
města a schvalovat rozpočet pro letošní rok, stejně jako v Pelhřimově.
Na programu je rovněž nová ulice
v lokalitě Blanická - ulice Jakuba
Hrušky. Starosta Pelhřimova v souvislosti s jednáním pelhřimovských
zastupitelů v Českém rozhlase Vysočina uvedl, že veřejnost v anketě
většinou hlasů odmítla navrhované
umístění obřího nákupního vozíku
na kruhovém objezdu u Kauflandu.

Sportovci p¯Ìkladem v d·rcovstvÌ
Nemocnice Pelhřimov již dlouhodobě shání dárce krve a krevní
plazmy. Minulé úterý se dostavil na
oddělení hematologie a transfuziologie celý tým mladých florbalistů
z Pacova. Desítka mladých sportovců se rozhodla udělat správnou věc a
darovala společně nejcennější tekutinu. Nemocnici Pelhřimov již takto
pomáhají pelhřimovští florbalisté.

T¯Ì ulic se dotkne k·cenÌ d¯evin
Městský úřad v Pelhřimově
oznámil, že během února zahájí kácení dřevin v lokalitě ulic Pod Floriánem, Ke Stráži a Požárnické.
Bude pokáceno 22 dřevin, které
jsou podle úředníků poškozené, ve
špatném zdravotním stavu nebo
mají sníženou provozní bezpečnost.
Za pokácené dřeviny bude postupně
zajištěna náhradní výsadba.

Zmizela motorka za Ëtvrt milionu
V humpolecké ulici Pod Vilémovem se neznámý zloděj vloupal do
prostor garáže, když překonal bezpečnostní zámek a ukradl motocykl
BMW. Majiteli způsobil škodu kolem čtvrt milionu korun. Policisté
po pachateli pátrají, hrozí mu trest
odnětí svobody až na pět let.

D¯evo zlodÏje st·le p¯itahuje
Humpolečtí policisté pátrají po
neznámém pachateli, který v katastru Humpolce pokácel a ukradl
vzrostlé stromy. K činu došlo v době
od středy 10. ledna do pondělka 29.
ledna. Pachatel na lesním pozemku
pokácel sedm vzrostlých smrků a následně jejich kmeny odcizil. Svým
jednáním majiteli způsobil škodu kolem deseti tisíc korun. Zloději hrozí
pobyt ve vězení až na dva roky.
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