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Humpolečtí radní schválili
vznik odborné komise pro architekturu a urbanismus, která se
stala jejich poradním orgánem.
Členy komise jsou architekti Luděk Rýzner, Jiří Poláček a Lenka
Tomášková. Město zastupuje místostarosta Květoslav Namyslo a
tajemníkem komise je Vít Zeman.
Mezi šesticí odborníků je také
Dan Merta. Komise si dala za cíl
být jakýmsi spojovatelem mezi

občany a státní správou a hodlá
přispívat ke kvalitě městského
prostředí a městské struktury.
Práce komise se bude soustřeďovat na zájem města, co se týče
užitnosti, přehlednosti a bezpečnosti. Prioritou této odborné komise bude zahájit dialog před
zpracováním projektu, tedy již při
formulaci zadání. ,,Úkolem komise bude i otevírat v uvozovkách
Koncepční úvahy nad strategický-

mi tématy města Humpolce a
k těm pak předložit i dostatečně
kvalifikovaný a komplexní názor. Rádi bychom zahájili otevřenou spolupráci mezi městem
a každým, kdo se chystá stavět
či rekonstruovat. Rozvíjet spolupráci s každým, kdo uvítá odbornou radu či ucelený pohled na
důležité urbanistické souvislosti
při přemýšlení o novém návrhu,“ uvedli členové komise. (th)

Zprávy z regionu
Ch¯ipka zav¯ela nemocnici
Plicní ambulance
pelhřimovské nemocnice ponovu používá
nový diagnostický přístroj. Jedná se o zařízení pro vyhodnocení
zánětu dýchacích cest
u pacientů s respiračními problémy, jako je
například astma. Jeho
velkou výhodou je
rychlost měření. Nemocnice moderní přístroj získala jako dar
v hodnotě 126 tisíc korun. ,,Jsme rádi, že
nás firmy i soukromé

Před třemi roky vznikl v Domově důchodců v Onšově filmový dokument s názvem Cesta na Měsíc. Zachytil
atmosféru během finálových kilometrů cesty, kterou senioři absolvovali na rotopedech. Další výzvou pro ně
bylo v minulých dnech pilotování Boeingu 737, které si
onšovští senioři mohli vyzkoušet v simulátoru, jež je stoprocentní funkční kopií tohoto letounu. Hlavní roli při
letu měli senioři, kteří postupně usedli do pilotního

Na již sedmnáctém tradičním
setkání v prostorách kamenického
zámku předali představitelé města
ocenění za reprezentaci a propagaci Kamenice nad Lipou. Setkání se
zúčastnilo devět dětí a šest dospělích. V kategorii dětí obdrželi ocenění Martin Kotoun, Natálie
Platzerová, Klára Kittnerová, Monika Pomikáčková, Michaela Pomikáčková, Jakub Sladký, Josef
Németh a Pavel Janota za úspěchy
na sportovních Evropských hrách
handicapované mládeže, odkud
přivezli celkem jedenáct medailí.

křesla pod vedením profesionálního pilota. Pilotování
Boeingu se nezalekly ani seniorky. 83letý Karel Maleček
si tak splnil sen, který měl už od dětství stráveného nedaleko letiště a letadla jsou jeho celoživotní láskou. Řízení s kapitánskou čepicí na hlavách si vyzkoušely i děti
z pražské mateřské školky, které se pravidelně setkávají
se seniory v Onšově při různých aktivitách v projektu
zaměřeném na mezigenerační soužití.
Foto (kr)

Dále Petr Šteidl za druhé místo juniorů a třetí místo mezi dospělými
na Místrovství ČR v soutěžní orbě.
V kategorii dospělých byl úspěšný
Petr Velíšek za dvě první místa
v mistrovství ČR v terénním triatlonu a za výborná umístění na
mistrovství Evropy. Mezi dalšími
oceněnými byli Libor Homolka za
úspěchy v cyklokrosu, Martin Zeman jako přeborník kraje v motokrosu, úspěšný řezbář Bohumil
Biňovec a za vedení 42členného
hudebního tělesa ZUŠ Band Martin Vaverka a Kamil Brož. (zp)

Jak ve čtvrtek informoval
Český rozhlas Vysočina, v Kamenici nad Lipou zasahovala
policie kvůli podezření z týrání
zvířat. V jednom z domů v centru města se nacházely dvě
stovky psů, což již řešila městská přestupková komise. Policie má podezření na provozování
množírny psů. Státní veterinární
zpráva slíbila doplnit další informace k policejnímu zásahu. (ro)

Pelhřimovští kriminalisté zahájili trestní
stíhání 29letého muže
z Jindřichohradecka,
který je obviněn za spáchání zločinu podplácení, a proto mu hrozí
trest odnětí svobody až
na šest let. Obviněný
muž byl již v minulosti
několikrát soudně trestán, a to především za
majetkovou trestnou
činnost. ,,Policejní hlídka z policejní stanice
Počátky zastavila kolem
jedné hodiny po půlnoci

osoby podporují buď
finančními nebo věcnými dary. Tento přístroj přinese našim
pacientům výrazné
urychlení diagnostiky
a tak zvýší kvalitu
námi poskytované
péče,“ poděkoval za
podporu nemocnice ředitel Jan Mlčák. Přístroj měří frakčně
exhalovaný oxid dusnatý, díky kterému je
možné přesně kvantifikovat míru alergického zánětu v dýchacích

v Hradecké ulici
v Žirovnici osobní automobil Ford Mondeo. Policisté řidiče vyzvali
k podrobení se měření
na zjištění přítomnosti
alkoholu v dechu. Muž
zprvu dechovou zkoušku odmítl. Policistům
však nabídl úplatek, a
to ve výši pěti set Euro
pro každého. Za nabídnutý úplatek po policistech požadoval, aby ho
nechali být a věc s ním
dále neřešili. Samozřejmě oba policisté toto

cestách. Pravidelné vyšetření pomáhá určit
vhodnou léčbu pro pacienta. Vyšetření je
vhodné pro děti i dospělé a jeho hlavní
předností je, že poskytne výsledky během
jedné minuty. Pacientům ambulance
tato novinka přináší
komfort v podobě neinvazivní diagnostické
metody a zdravotníkům pak nabízí snadné ovládání a rychlý
způsob monitorování.

okamžitě odmítli. Na
to obviněný muž reagoval tak, že úplatek
jim nabídl opakovaně.
Následně se ještě snažil
úplatek označit jako dárek. I toto policisté opětovně důrazně odmítli.
Policisté jednání muže
okamžitě zaznamenali a
ten se nakonec dechové
zkoušce dobrovolně podrobil. Její výsledek byl
pozitivní - 0,71 promile
alkoholu,“ uvedla tisková mluvčí policie Stanislava Miláčková.
(pol)

Také na Vysočině hrozí v těchto
dnech chřipková epidemie. Nejvíce
případů hygienikům nahlásil náš
okres, kde chybělo pouze asi tři sta
nemocných k dosáhnutí vyhlášení
epidemie chřipky. Přitom v loňské
zimě zaútočila chřipka asi o měsíc
dříve a epidemie skončila v únoru.
S účinností od 31. ledna vyhlásila
zákaz návštěv na lůžkových odděleních Nemocnice Pelhřimov, a to až
do odvolání v důsledku nárůstu respiračních onemocnění. Od pátého
února jsou zakázány návštěvy také
v Domově důchodců Proseč Obořiště.

StavebnÌ parcely v novÈ lokalitÏ
Humpolečtí zastupitelé schválili
prodej prvních devíti pozemkových
parcel určených pro výstavbu rodinných domů v nové lokalitě v ulici
Blanická. Zároveň zastupitelstvo stanovilo prodej dalších čtyř pozemků
v této lokalitě zájemcům formou
dražby, protože bylo doručeno více
žádostí na jeden konkrétní pozemek.

Ceny mÏsta jsou rozd·ny
Letošní Ceny města Pelhřimova
převzali v nejvýznamější kategorii
generální ředitel Agrostroje Pelhřimov Lubomír Stoklásek a novinář
Jan Šmíd. Mezi studenty uspěl Viktor Rosman, opět jako minule zástupce Gymnázia a obchodní
akademie Pelhřimov. Ocenění si zasloužili v kategorii Sportovci mladí
basketbalisté z klubu Sojky - starší
žáci. Ti vybojovali na loňském mistrovství republiky zlaté medaile.
Stejně úspěšná je i členka SK Taekwondo Lacek Pelhřimov Dominika
Hronová, druhá nejlepší v Evropě
ve své kategorii. Dobrovolnické centrum ocenilo Ladu Hellerovou.

Kamery sledujÌ sportoviötÏ i ¯idiËe
Pořádek v Humpolci v současné
době střeží osmnáct kamer, které
mají monitorovací pracoviště na
zdejší služebně obvodního oddělení
policie. Loni město získalo dotaci
téměř 130 tisíc korun na výměnu
tří analogových kamer za digitální.
Modernizaci kamerového systému
plánují Humpolečtí i nadále. Kamery ve městě dohlíží na pořádek a
bezpečnost například na Horním a
Dolním náměstí, u kruhového objezdu, u polikliniky a na sportoviště.
Sledují i řidiče na hlavním silničním
tahu z Humpolce na Pelhřimov.

PotÏöili seniory mimo Kamenici
Místostarosta města Kamenice
nad Lipou a členky sociálně zdravotní komise navštívili seniory žijící
v domovech pro seniory na Pelhřimovsku. Zástupci města pobesedovali se čtrnácti kamenickými
občany v těchto zařízeních v Pelhřimově, Humpolci, Pacově, Proseči
Obořiště a Proseči u Pošné. Seniorům udělali radost malým dárkem.

V˝stavba kruhovÈho objezdu u kina
hodnÏ zkomplikuje dopravu

Baví Vás zemìdìlská technika? Zajímáte se o stroje?
Umíte vzít za práci?
Pokud ano, pøidejte se do naeho týmu
jako

servisní mechanik traktorù a zemìdìlských strojù.
Více informací o Vaem novém zamìstnání na:
Telefon: +420 602 459 551, Ing. Ivan Nehasil
E-mail: nehasil@agrozet.cz
Èeské Budìjovice, a.s., závod Pelhøimov, Rynárecká 239

Od dubna až do srpna se budou
muset Pelhřimovští obrnět trpělivostí v dopravě v lokalitě u kina
Vesmír, kde město započne s výstavbou kruhového objezdu. Připravuje se také oprava parkoviště u
kulturního domu Máj a zpevnění
ploch u Základní školy Krásovy
domky. Právě v této lokalitě u zdejších pelhřimovských základních
škol je velký dopravní provoz v ranních a odpoledních hodinách.
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