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V topnÈ sezÛnÏ je horöÌ vzduch
v Lukavci a potÈ takÈ v PacovÏ
Krajský úřad v Jihlavě zveřejnil výsledky měření kvality ovzduší prováděné od října roku 2015 do září 2016, a to v rámci
projektu s názvem Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina.
Projekt si vyžádal náklady z krajského rozpočtu šest milionů korun. Začátkem roku
krajský úřad zveřejnil čtvrtou roční zprávu,
která popisuje a hodnotí výsledky. ,,Měření
potvrdilo, že Kraj Vysočina patří k nejčistším
regionům v České republice. I v případě látek, se kterými se ovzduší v ČR potýká nejvíce byly na Vysočině naměřeny poměrně nízké
koncentrace,“ informoval krajský radní pro
oblast životního prostředí a zemědělství Mar-

tin Hyský. Doplnil, že vyšší koncentrace byly
měřeny pouze během nepříznivých rozptylových podmínek způsobených inverzním charakterem počasí, popřípadě pokud došlo
k výraznějšímu lokálnímu ovlivnění. Sledování kvality ovzduší zajišťují čtyři měřící systémy, které díky své mobilitě putují do předem
vybraných lokalit a sledují znečištění nejvýznamnějšími znečišťujícími látkami, jako jsou
prašné částice, oxid dusnatý, oxid dusičitý,
oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé organické
látky, polycyklické aromatické uhlovodíky a
výběrově dioxiny a aldehydy. Za celý rok je
tímto způsobem proměřeno v topné a netopné sezóně celkem 24 lokalit v Kraji Vysočina.

Z výsledků uvedených v roční zprávě vyplývá,
že u prašných částic vychází nejhůře lokalita
Lukavec s nejvyššími koncentracemi v topné
sezóně. Významný vliv mají lokální topeniště,
ale situaci ovlivňuje i místní průmyslový
zdroj a s ním spojená logistika. Nejvyšší koncentrace prašných částic za celé období měření prokázalo v lokalitě Ledeč nad Sázavou,
v topné sezóně si nejhůře vedl Lukavec a v netopné sezóně pak lokalita Pacova. Na konci letošního roku bude k dispozici závěrečná
zpráva hodnotící výsledky pětiletého měření
v širších souvislostech. Ze zprávy pak vzejdou
návrhy konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší v celém Kraji Vysočina.
(kr)

Kaple se má stát souèástí hradu Kámen
Do správy Kraje Vysočina by
mohla v budoucnu přibýt Kaple
Panny Marie Bolestné v Kámenu.
Radní kraje posvětili žádost obce o
případný převod kaple na kraj. Začnou tedy jednání s vlastníkem, kterým je Římskokatolická farnost
Věžná. Kraj Vysočina i obec Kámen
mají zájem na tom, aby se kaple
opět stala aktivní součástí hradu,
který je nyní ve správě Muzea Vysočiny Pelhřimov, krajské příspěvkové organizace. Návštěvníci by tak
získali možnost si ji prohlédnout

v rámci některé z existujících
prohlídkových tras hradu, případně
samostatného okruhu. Církev kapli
dlouhodobě nevyužívá a její stav
vyžaduje neprodleně obnovu. Celkové náklady na opravu kaple včetně
restaurování mobiliáře odborníci
vyčíslili na přibližně 19 milionů korun, což je nad finanční možnosti
obce. Její zástupci jsou ale připraveni se na opravách podílet. Krajský
úřad se už snažil ale bez úspěchu
získat na celkovou obnovu kaple finance z tzv. norských fondů. (kr)

Dobrovolní hasièi
dostanou nová auta

Krátce z regionu

Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Skrýšově a
Vlásenici získají nová hasičská vozidla, která pro ně zakoupilo město Pelhřimov.
Jedná se o upravené verze
auta Ford Tranzit pro devět
osob. Hodnota jednoho vozidla je 950 tisíc korun, z toho
dotace od ministerstva vnitra
činí 450 tisíc korun, krajský
úřad přispěje částkou 300 tisíc korun a samotné město
Pelhřimov uhradí 200 tisíc.

NejruönÏjöÌ mÌsto v Humpolci
u poöty projde rekonstrukcÌ

Mistrem rukodělné výroby Kraje Vysočina se stal Jindřich Toman z Pelhřimova, výrobce štípaných dřevěných holubiček. Je jedním ze tří nových držitelů tohoto titulu v kraji, kteří převzali diplomy, medaile i věcné dary na zámku v Třebíči. Jindřich Toman je
také autorem asi metrové dřevěné holubice, která je k vidění v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit. Na snímku je s gratulantkami náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina
Janou Fischerovou (vpravo) a Markétou Skořepovou z Muzea Vyočiny Pelhřimov.

Taekwondisté perlili v krajské anketì
V anketě Sportovec Kraje Vysočina 2016 si vedli výborně zástupci pelhřimovského taekwonda. Nejlepším trenérem byl vyhlášen pelhřimovský Petr
Lacek z SK TKD Lacek, trenér české reprezentace na Mistrovství Evropy kadetů. Jeho oddíl vyhrál v roce 2016 Mistrovství ČR, Národní ligu mládeže i
Extraligu mládeže. Na svém kontě má i desítky individuálních úspěchů
svých svěřenců na soutěžích doma i v zahraničí. Mezi ženami se na třetím
místě umístila Iveta Jiránková ze stejného oddílu, která se může pochlubit titulem mistryně ČR za loňský rok, je vítězkou extraligy a na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku obsadila deváté místo. V kategorii sportovec Junior do
patnácti let se mezi dívkami umístila na třetím místě Dominika Hronová
rovněž z pelhřimovského oddílu taekwondo. Dominika je mistryní ČR za loňský rok a vítězkou extraligy ČR, zúčastnila se také Mistrovství světa. (zp)

V Humpolci začali od prvního
května s kompletní rekonstrukcí
Husovy ulice. Kvůli rozsahu prací
musí obyvatelé města i jeho návštěvníci počítat s nutným omezením až do konce srpna. Silnice
v úseku od pošty až ke křižovatce
s Rašínovou ulicí bude po celou
dobu oprav uzavřena. Pěší se v blízkosti staveniště musí pohybovat se
zvýšenou opatrností ve vyznačených koridorech. Podle informací
místostarosty Humpolce Květoslava Namyslo je důvodem rekonstrukce velmi špatný stav vozovky.
,,Projíždějící auta po zvlněném povrchu způsobují značný hluk a silné
otřesy, což se bezprostředně dotýká
hlavně lidí, kteří v blízkosti žijí
nebo pracují. Zároveň je v této části města zastaralá kanalizace a voSprávný postup při mytí rukou je
velice důležitý. Ten vás naučí v Nemocnici Pelhřimov v pátek 5. května
od 8 do 13 hodin v atriu hlavní budovy. Pomocí speciálního zařízení si
i přímo na místě můžete vyzkoušet,
zda si umíte ruce správně umýt.

dovodní řad, proto jsme se rozhodli
pro kompletní rekonstrukci,“ uvedl
Květoslav Namyslo a dodal, že nové
budou i chodníky a veřejné osvětlení. Díky kolmým stáním se pak
oproti současnému stavu navýší počet míst pro parkování. Zlepšení se
dočkají také chodci, pro které bude
ulice bezpečnější. Nová podoba této
humpolecké ulice bude v souladu
s již dříve zrekonstruovanými ulicemi v jejím okolí, a to Rašínovou
a Žižkovou. Upraveno bude i okolí
architektonicky cenné budovy pošty. Současné úpravy území města
se uskuteční v rámci záměru postupné rekonstrukce od Školní ulice přes Havlíčkovo náměstí a
Husovu ulici až ke křižovatce s Rašínovou ulicí. Letos se uskuteční
první etapa. O realizaci oprav pros-

tranství humpoleckého Havlíčkova
náměstí a ulice Školní po restauraci
Na Baronce bude rozhodovat zastupitelstvo města v dalších letech.
S celým projektem se zájemci mohli
seznámit na veřejném projednání,
které se konalo i za přítomnosti
projektanta. Rekonstrukce Husovy
ulice přijde město na zhruba šestnáct milionů korun a bude trvat čtyři měsíce. Autobusové zastávky
u pošty budou po dobu oprav přemístěny z Lnářské ulice do Hálkovy
ulice. Podobně tomu bylo i loni, kdy
se v Humpolci rekonstruovala
křižovatka u bývalých mléčných lahůdek. Objízdná trasa bude vyznačena a povede ulicí Na Kasárnách
kolem rybníku Cihelna, přes ulice
Hálkova a Lnářská k humpoleckému Havlíčkovu náměstí.
(th)

Recidivista øádil ve škole i v podnicích
Sérii vloupání v Pelhřimově a
v Nové Cerekvi objasnili pelhřimovští kriminalisté. V polovině dubna
kriminalisté zadrželi 43letého
muže, několikanásobně trestaného
recidivistu. Zadržený muž byl již
v polovině března letošního roku
obviněn ze spáchání majetkové
trestné činnosti a nyní přibyly další
skutky. Zloděj byl na základě rozhodnutí soudu vzat do vazby. Na
svědomí má březnové vloupání do
budov v pelhřimovské Solní ulici se
škodou více než padesát tisíc korun. Ze dvou příručních pokladen
tady ukradl finanční hotovost. Dal-

ším případem bylo vloupání do
školní budovy v Nové Cerekvi na
konci března v nočních hodinách
s pěti tisícovou škodou, odtud odnesl peníze a potraviny. Začátkem
dubna drzý zloděj řádil v Nádražní
ulici v Pelhřimově, kde v budově
jednoho z podniků ukradl dva notebooky, další věci a hotovost z trezoru. Škoda se tentokrát vyšplhala na
asi čtvrt milionu korun. Naposledy
zloděj kradl v pelhřimovské ulici U
Prostředního mlýna, kde z prodejny
v nočních hodinách odnesl fotoaparát, dalekohledy a další věci se škodou patnáct tisíc korun.
(pol)

Humpolec je dlouhodobì nejlepším
místem pro podnikání
Stejné umístění jako v rámci
Kraje Vysočina si odnesly z celostátního kola soutěže Město pro
byznys Pelhřimov a Humpolec, které získaly první a druhou příčku.
Pelhřimov začal budovat první průmyslovou zónu již před čtvrt stoletím, druhá je nyní již zaplněna
z osmdesáti procent. Každým rokem město investuje do průmyslové
zóny kolem osmdesáti milionů korun. Humpolec se v devítiletém průzkumu stal vítězem v letech 2008,
2013 a 2016, druhé místo získal popáté. Humpolec je tak dlouhodobě
nejlepší místo pro podnikání.

Zima se nevzdala a hasièi zasahovali
Minulý pátek se vrátilo zimní
počasí a hasiči následkem sněhu a
větru museli odstraňovat stromy
padlé na komunikace. Zásah hasičů
byl nutný v našem okrese například
u Černovic, Milovic nebo Zhoře.

V Pacovì se radují z výstavby školky
Po šesti letech příprav, projektování a shánění peněz byla v Pacově
zahájena novostavba areálu Mateřské školky Za Branou. Dočasně se
školka přestěhovala do objektu Červené školy. Součástí projektu je
kompletní demolice stávajícího areálu školky postaveného v sedmdesátých letech. Vystavěny budou hlavní
dvoupodlažní budova, pět přízemních pavilonů, altán, zahrada včetně herních prvků a nové zeleně,
dopravní hřiště i parkoviště. Výstavba bude trvat do srpna příštího roku
a předpokládané náklady jsou 78 milionů korun, dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu
bude činit 54 milionů korun. Školní
rok 2018/2019 tak bude v Pacově
zahájen již v nové školce.

Ve školách budou sestavovat traktor
Žáci oborů opravář zemědělských strojů a opravář lesnických
strojů na Vysočině si už letos vyzkouší postavit sami zcela nový
traktor. Do tohoto projektu se zapojily také z našeho okresu Česká zemědělská akademie v Humpolci a
Střední průmyslová škola a Střední
odborné učiliště Pelhřimov. Do
těchto škol budou dodány díly sériově vyráběného traktoru, ze kterých
žáci v rámci praktického vyučování
vytvoří plně funkční stroj. Kraj
Vysočina chce ve spolupráci s firmami motivovat žáky ke studiu
technických a zemědělských oborů.

Na kuelnu dostali dotaci napodruhé
V Kamenici nad Lipou uspěl TJ
Slovan ve spolupráci s městem
se žádostí o dotaci na akci s názvem
Rekonstrukce objektu kuželny. Napodruhé se tak podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci
a přístavbu kuželny, která bude vybavena moderní čtyřdráhou a odpovídajícím zázemím nutným pro
pořádání mistrovských soutěží.
Akce musí být dokončena do března
2018 a náklady jsou vyčísleny na téměř 11 milionů korun, z toho získaná dotace činí necelých sedm
milionů korun. V místě budoucí přístavby muselo být v březnu pokáceno pět lip a čtyři vzrostlé smrky.

Kamarády spojuje fotografování
Ve výstavním sále humpoleckého
muzea je od prvního května otevřena nová výstava s názvem Černobíle. Na té se představuje skupina
mladých lidí, které spojuje fotografování. Každý z nich se věnuje této aktivitě různě dlouho dobu a má jiný
cíl pro zaměření svého objektivu.

Zlodìj se z karty dlouho neradoval
Humpolečtí policisté objasnili
případ, kdy si zloděj v jedné z prodejen ve Lnářské ulici přisvojil
peněženku s doklady a platební
kartou. Tu si v obchodě zapomněla její majitelka. Zloděj se ještě
tentýž den pokusil na tuto kartu
v jednom z bankomatů v Humpolci vybrat finanční hotovost. Platební karta ale byla zablokována a
bankomat kartu nevydal zpět.
26letému muži podle policie hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

