září/
Začíná oprava
Nádražní ulice

Začala první část celkové revitalizace Nádražní ulice, nyní v úseku od
České pošty ke kruhovému objezdu.
Firma převzala staveniště v srpnu,
dopravní omezení začne nyní v září,
což přináší i odklonění linek MHD.
Po celou dobu rekonstrukce podzemních kanalizačních sítí a rozvodů budou chodníky (až na technologické výjimky) průchozí. S novými
povrchy pak dojde i na jejich opravu.
Rekonstrukce vychází z vítězného
architektonického návrhu a její předpokládaná cena je 21 miliónů Kč. Z
toho město uhradí 15 mil. Kč a zbylých 6 mil. Kč je na Svazu vodovodů
a kanalizací. Dopravní omezení ulice v první etapě stavby potrvá ještě v
listopadu, pak ulice přejde do běžného provozu s klasickou zimní údržbou. Stavební práce a dopravní omezení se do ulice vrátí zase s jarem.
(Pokračování na str. 2)

PROPADLI jste sociálním sítím, že nevidíte, neslyšíte? -Ať neskončíte v pekle...Mladou čertici s mobilem si vyhlédl děsivý
Krampus... Vítejte na čertovských Dračích lodích!
Foto: Lenka Kopčáková

Otevřou moderní
sportoviště

Dračí lodě letos ovládli rohatí

Veřejnost je zvána na otevření
nového sportovního areálu u ZŠ
Švermova 4, v úterý 3. září od 15
hodin.
Školní areál je po zásadní rekonstrukci. V květnu 2018 byla vysoutěžena její cena 22,4 mil Kč. Čeká
nás moderně řešený prostor s obnoveným běžeckým oválem, sektory
pro lehkou atletiku, míčové hry, různé pohybové aktivity, ale i relax.
„Areál bude sloužit 800 žákům a volnočasovým aktivitám družiny i školky,
ale i tréninku organizovaných skupin.
Věřím, že jeho sportovní i ostatní prvky budou svou pestrostí, barevností a
vstřícností motivovat k zájmu o pohybové aktivity,“ očekává ředitel školy
Jaroslav Ptáček.
Při zahájení se můžeme těšit na
doprovodný program členů zájmových kroužků z Active SVČ a sportovního a společenského centra
Orlovna.
-lko-

PRONÁJEM
SPLÁTKOVÝ PRODEJ
OUTSOURCING

/ZN

Letošní 13. ročník Dračích lodí na Piláku posunul prázdniny
k závěru. Tradiční závody ze
starobylé Číny letos pěkně po
česku ovládla čertovina.
� Lenka Kopčáková

Rohatí byli všude - napočítáno 79
čertů a čertic mezi závodníky i diváky. A mimochodem, Krampusové
hned zkraje popadli starostu Martina
Mrkose, který závod zahajoval spolu s Luciferem (moderátor Roman
Dopita). Ale nakonec se spokojili
hromadným snímečkem (více v naší
fotogalerii).
Závodu v seriálu Dračích lodí
Vysočiny panovalo slunečné počasí a na klidné hladině Piláku se ve
svých kategoriích utkaly sportovní,
amatérské i firemní posádky.
Jejich cílem bylo v co nejkratším
čase a bez ztráty bodů ujet 200 met-

rovou trať na klasické dračí lodi. A
tak se po vodě nesly údery a pokřiky bubeníků, kteří ovládali svých 20
pádlujících. Z hráze a břehů závodníky mocně podporovali fanoušci.
Rozhodnost prokázali přibyslavští
závodníci z jACO DRACI (4. v kategorii FUN). V mezičase asistovali v
první pomoci muži, který zkolaboval z horka.
V čertovském doprovodném programu pobavili fakír, bubeníci, dračí
paragáni bravurně přistáli uprostřed
dění. Nadchla i pekelná ohňová
show a ďábelský ohňostroj. Parádní
rodinný den, jen s trochou dětského
strachu. Krampusové byli fakt děsiví.

� Výsledky:

Kategorie FIRMY: 1. Dafeplast
Jihlava (čas 0:57.14), 2. KOVO
Koukola Žďár n. S.(1:02.08), 3.
Optimal Energy Brno(1:03.38).
Kategorie FUN: 1. Dračí Loko-

motiva Pardubice (0:57.63) 2.
Perun Hluboká (0:58.60) 3. Kamarádi Pustá Kamenice (0:58.67).
Žďárské posádky skončily na
5. m. CHOBOTY NAVOSTRO
(1:02.79) a 8. místě Plážoví vobšourníci (1:07.76).
Kategorie SPORT: 1. DL Ponorka Pardubice (0:55.68) nejlepší čas
závodu. 2. Marná snaha Horní Cerekev (0:56.98) a 3.FITKO TEAM
Sobíňov (0:57.05).
Kategorie ŽENY: 1. Jedovaté
Rumělky Chotěboř (1:01.30) 2.
Vajgarské Sirény Jindřichův Hradec (1:01.46) 3. Partička z vokolí Krucemburk (1:05.57). Žďárský
tým TETANIC skončil na 5. místě
(1:08.85).
Letošní sezónu završí Půlnoční
drak Horní Cerekev 2019, který se
v sobotu 14. září pojede na tamním
Zámeckém rybníku.

