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Druhý červnový víkend bude
patřit stejně jako v minulých letech obdivovatelům přírodních
zahrad, parků i zelených veřejných prostranství. Uskuteční se
další ročník Víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojí Domov pro
seniory v Proseči u Pošné a také
Hrad Kámen, kde připravují komentované prohlídky parkem, historické fotografie, znalostní kvíz
a poznávací stezku parkem.

s

Policisté z územního odboru v Pelhřimově ve spolupráci s odborem
cizinecké policie a mobilní jednotky cizinecké policie uskutečnili minulý
pátek ve večerních a nočních hodinách rozsáhlou bezpečnostní akci zaměřenou na kontrolu ubytoven a restauračních zařízení na území města Humpolce. Cílem bylo provést dílčí preventivní kontrolní činnost
v oblasti pobytu a pohybu cizinců ve městě a přilehlém okolí. Akce se
zúčastnili kromě policistů také kriminalisté a policejní psovod se služebním psem. Policisté provedli kontrolu jedenácti ubytoven, pěti restauračních zařízení a heren a na jedné diskotéce. Kontroly probíhaly také
přímo v ulicích Humpolce. Celkem policisté zkontrolovali 147 osob, převážně cizí státní příslušníky z Rumunska, Maďarska, Polska, Ukrajiny a
Slovenska. Při kontrole zjistili jeden přestupek proti zákonu o pobytu cizinců na území České republiky. Přestupek policisté vyřešili na místě
v příkazním řízení uložením pokuty. Podobné preventivní kontroly zaměřené na dodržování zákonných předpisů při pobytu a pohybu cizinců
v Kraji Vysočina i v okrese policisté ohlásili i na další období.
(pol)

Zprávy z okresu
ÿeditelÈ Zä potvrzeni ve funkcÌch
Česká inspekce životního prostředí rozeslala zprávu, že její inspektoři podali trestní oznámení na
neznámého pachatele v souvislosti
s letošním nálezem pěti uhynulých
káňat lesních, ke kterým byli přivoláni. ,,Tito ohrožení dravci byli nalezeni v březnu v katastru obce
Častonín na Pelhřimovsku. Z důvodu
podezření na otravu byly uhynulé
exempláře zaslány k provedení pitvy.
Je velmi pravděpodobné, že všichni
ptáci uhynuli po pozření otrávené návnady zřejmě zatím neznámým přípravkem,“ uvedl ředitel ČIŽP.

Více než 150 dětí s rodiči přišlo minulou středu zhlédnout do pelhřimovské Děkanské zahrady pod širé nebe loutkové představení „Karkulka v
kolotoči“ v podání divadla „Já to jsem“ z Hluboké nad Vltavou. Nádherné
dřevěné loutky, humorné pojetí a úprava pohádky, která zaujme i dospělé diváky a živá hudba a zpěv se představily v Pelhřimově už potřetí. Obliba této
akce rok od roku stoupá a diváků přibývá. Děti si už před představením a tra-

dičně i po něm vyzkoušely a osahaly ručně vyráběné loutky z lipového dřeva
z rodinné dílny loutkařů. Jak herci prozradili, lipové dřevo na takové loutky
se suší asi 10 let. Akci pořádalo Rodinné centrum Krteček, které je od května zároveň jedním z pěti kontaktních Family pointů v Kraji Vysočina. Rekordní dobrovolné vstupné 7 703 korun, díky tradičnímu sponzoru akce, i
letos přispěje na provozní náklady rodinného centra. Foto Zuzana Havlová

V Černovicích vnikl zloděj do rekreační chalupy. Ukradl LCD televizor, domácí spotřebice, nářadí, starožitné
váhy, hodiny pendlovky, motorovu pilu,
rybářské pruty, strunovou sekačku a
čtyři jízdní kola. Majiteli způsobil škodu kolem sedmdesáti tisíc korun.

Všechny tři pelhřimovské základní školy, kde se uskutečnila výběrová řízení, budou i nadále vést
stávající ředitelé, a to ZŠ Na
Pražské, ZŠ Komenského a ZŠ Krásovy domky. Změna nastala pouze
v Základní umělecké škole, kde
městská rada do této funkce jmenovala Jiřího Váňu. Do výběrového řízení se přihlásilo pět zájemců. Jiří
Váňa ve funkci nahradil nedávno zesnulého ředitele ZUŠ Pavla Knězů.

Sojky nenašly pøemoitele
Pelhřimovská sportovní hala
zažila další velký úspěch mladých
domácích basketbalistů, když hostila Mistrovství ČR žáků U15. BK
Sojky Pelhřimov se stal začátkem
května na domácí půdě staronovým
mistrem republiky. Do Pelhřimova
se sjelo sedm dalších týmů mladých
basketbalistů a pelhřimovské Sojky
navázaly skvělými výkony na loňské
republikové vítězství, když ve finále
v dramatickém zápase porazily BK
Synthesia Pardubice.

Auta z dálnice sjídìla do okresu

V pondělí 28. května měl předseda vlády Andrej Babiš a členové vlády na programu návštěvu Vysočiny
a také našeho okresu. V delegaci
byli uvedeni kromě Andreje Babiše
ministři - životního prostředí Richard Brabec, financí Alena Schillerová, dopravy Dan Ťok, zemědělství
Jiří Milek, práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, zdravotnictví
Adam Vojtěch, školství, mládeže a
tělovýchovy Robert Plaga. Dále ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd.
Někteří ministři měli v rámci cesty

po Vysočině částečně separátní
program. Podle avizovaného programu se premiér na začátku pobytu
na Vysočině hned po sedmé hodině
ranní zajímal o Vodní nádrž Švihov
na řece Želivce, která slouží jako
zdroj pitné vody pro téměř celou
středočeskou oblast včetně Prahy.
Na programu jednání byla kvalita
pitné vody, problém způsobený suchem, investice do čističek odpadních vod i rozšíření ochranného
pásma kolem nádrže. Hodinu nato
byl předseda vlády ohlášen v Zemědělském družstvu Senožaty, kde

bylo na programu pokračování v tématu rozšíření ochranného pásma a
jeho důsledků pro zemědělce, protože zákaz některých postřiků by
měl výrazný dopad na produkci
brambor a dalších plodin. Členové
vlády zavítali také do Pelhřimova,
kde po deváté hodině navštívili Domov Jeřabina poskytující služby lidem s mentálním, kombinovaným či
jiným zdravotním postižením. (r)

Po počátečním rozpačitém přístupu představitelů města Pelhřimova k umisťování knihobudek
fungují další ve zdejších Městských
sadech a také u rybníka Stráž. Přitom hlavním iniciátorem je Hodina
H, která vkusné dřevěné objekty naplňuje knihami a stará se o ně.
Partnerem projektu jsou Knihkupectví U Vrány, které knihobudky
naplňuje, a jejich výrobu zajišťuje
SPŠ a SOU Pelhřimov. ,,Knihobudka je taková malá veřejná knihovna,
kam knihy mohou zájemci umístit a

Anketa Zlatá Jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
již zná své vítěze. V kategorii Péče o kulturní dětictví získala na tři stovky
hlasů Celková obnova pivovaru v Kamenici nad Lipou. ,,Dlouho chátrající
budova původního kamenického pivovaru je dnes opět v plné kondici a vaří
se zde tisíce hektolitrů originálního piva. Objekt má ambici stát se centrem
zábavy, kultury i odpočinku pro celou rodinu,“ uvádí se ve zdůvodnění ocenění. Vyhlášení výsledků ankety se uskuteční čtvrtého června na zámku
v Kamenici nad Lipou. Zároveň budou oceněni vítězové ankety Skutek roku.

Dvojnásobný počet základních škol se letos přihlásil do krajské vědomostní soutěže se zemědělskou tématikou pro žáky šestých a sedmých tříd
a víceletých gymnázií. Nejlépe si s odborným testem poradil Tomáš Rais ze
Základní školy Krásovy domky Pelhřimov. O druhém a třetím místě rozhodovalo pouze šest vteřin. Právě o ně byl rychlejší druhý Jan Brož ze ZŠ
Horní Cerekev před svým spolužákem Tomášem Kolářem. Zmíněný test
měl prověřit znalost přírodních věd a základy lesní, rostlinné i živočišné
výroby. Odměnou pro prvních dvacet nejlepších soutěžících byla pozvánka
na interaktivní odborný dvoudenní výlet po Vysočině. Tři vítězové získali
velký koš regionálních potravin od Školního statku Humpolec. Další mají
možnost společně s rodiči strávit V.I.P. den na České zemědělské akademii
v Humpolci. Na gastronomické soutěži Kuchař Vysočiny Junior 2018 v
havlíčkobrodské hotelové škole zase uspěly studentky třetího ročníku pelhřimovské hotelovky Veronika Nácalová a Michaela Davidová, které vybojovaly krásné stříbrné umístění. Další úspěch tentokrát v celostátním
kole konverzační soutěže v anglickém jazyce přidal žák 9.B Základní
školy Komenského Pelhřimov Ivo Rizák, který v silné konkurenci čtrnácti vítězů krajských kol obsadil pěkné druhé místo.
Žáci České zemědělské akademie v Humpolci opět excelovali v oblastním kole v jízdě zručnosti s traktorem. Soutěž byla vyhlášena po osmnácté
a jejím vítězem se stal Martin Klement z České zemědělské akademie
v Humpolci, z pomyslného trůnu sesadil loňského vítěze a zároveň spolužáka Václava Provazníka, který skončil druhý. Třetí místo patří Romanovi Bartoškovi ze Střední průmyslové školy a SOU Pelhřimov.
(tp)

další si je mohou vzít nebo jen zapůjčit a zase vrátit,“ uvedla Eva
Havlíčková z Hodiny H, která nejdříve s tímto záměrem narazila na
nepochopení v pelhřimovské městské radě. První knihobudka byla nakonec zřízena bez podpory města
na pelhřimovském autobusovém
nádraží ve spolupráci Hodiny H a
pelhřimovského zastupitele Pavla
Hájka. Stalo se tak poté, co první
návrh na umístění knihobudky na
pozemcích města neprošel přes
městské zastupitelstvo. Zastupitel
Pavel Hájek loni v listopadu přinesl
první knihobudku vyrobenou žáky
pelhřimovské SPŠ a SOU přímo na
jednání zastupitelů a snažil se o získání podpory u svých kolegů. Zastupitelé ale naopak stáhli materiál
z jednání. Přitom mladí truhláři již
v té době měli vyrobeny čtyři krásné knihobudky. Na jednání zastupitelů se ale projevila určitá ješitnost
a arogance v argumentaci zamítavého stanoviska, když starosta uvedl,
že s vedením města nikdo předem
nekonzultoval tento záměr, ani
umístění knihobudek.
(mr)

Bourání dvou mostů na dálnici
D1 zvýšilo provoz na silnicích v našem regionu. V sobotu 12. května od
19 hodin až do nedělní ranní deváté
hodiny se uskutečnila úplná uzavírka
dálnice mezi Humpolcem a Hořicemi. Objízdné trasy vedly přes Košetice, Křelovice, Želiv a Humpolec.
V Humpolci se objížďky dotkly místní komunikace v Zahradní ulici, dále
obcí Jiřice, Koberovice, Hojanovice a
Hněvkovice. Pro nákladní auta objízdná trasa vedla také přes Obrataň,
Kámen, Čížkov a Pelhřimov.

Soutì pøipomene dìjinné milníky
Město Humpolec ve spolupráci
se zónou pro umění 8smička vyhlásily výtvarnou soutěž pro děti a
mládež vztahující se ke 100. výročí
vzniku samostatného československého státu. Cílem soutěže je zamyslet se nad stoletou historií
našeho státu pohledem mladé generace a připomenout si významné
dějinné milníky. Hlavním tématem
výtvarné soutěže je heslo Pravda vítězí. Uzávěrka soutěže je 22. června. Více informací lze získat na:
natalie.brzonova@8smicka.com.

AUTOBUSY BUDOU ZADARMO - Vzledem k složité dopravní situaci
v Pelhřimově, vyvolané především výstavbou kruhového objezdu u kina Vesmír, plánuje město od prvního června do konce srpna vozit v městské hromadné dopravě cestující zdarma. Využít toho mohou všechny věkové
kategorie cestujících, a to autobusovými linkami po celém městě.

Novì otevøená prodejna

s trendovým obleèením v Pelhøimovì
Masarykovo námìstí 13
NO LIMIT fashion - prodejce kvalitní módy
Nabízíme kolekce od oblíbených
nìmeckých znaèek

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

