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Na pelhřimovské radnici se
uskutečnila malá slavnost, při
které byla oceněna za záchranu
života paní Zuzana Nehasilová.
Doprovázeli ji manžel a malá
dcerka. Letošní poslední srpnový
den se stala dopravní nehoda
v ulici Válkova v Pelhřimově. Řidič osobního automobilu jel smě-
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rem k ulici Boženy Němcové,
když na křižovatce s ulicí K. H.
Borovského nedal přednost v jízdě třicetiletému cyklistovi přijíždějícímu po hlavní silnici.
Cyklista při nehodě utrpěl těžké
zranění hlavy. Zuzana Nehasilová, která byla svědkem této nehody, pohotově zareagovala a
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zraněnému cyklistovi okamžitě
poskytla první pomoc. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby
zraněného muže stabilizovala a
svým velice profesionálním jednáním mu tak zachránila život. Její
jednání ocenili představitelé města i složek integrovaného záchranného systému. Foto (zp)

Zprávy z regionu
Setk·nÌ u DubËekova pomnÌku

Minulý týden byla veřejnost doslova šokována vraždou sedmnáctiletých dvojčat v Počátkách, které
o posledním říjnovém víkendu
nožem ubodal jejich starší bratr.
Ten těžce zranil i dalšího svého
staršího sourozence, jemuž se naštěstí podařilo utéct. Na něj rovněž
zaútočil nožem. ,,Po útoku nožem
ze strany šestadvacetiletého muže
na místě zemřeli dva sedmnáctiletí
chlapci a poranění utrpěl také
sedmadvacetiletý muž. Všechny čtyři osoby byly v příbuzenském vztahu. Muže podezřelého z vraždy
policisté zadrželi v blízkosti místa
činu. Po důkladném prověřování
všech okolností případu vyšetřovatel zahájil trestní stíhání muže a obvinil ho ze zvlášť závažného zločinu
vraždy. Státnímu zástupci jsme podali podnět k vypracování návrhu

Poslední říjnovou neděli zasáhl také i náš okres silný vichr, který lámal
stromy a přerušil elektrické vedení. Rychlost větru dosáhla místy více než
110 kilometrů v hodině, takže vyvracel stromy a lámal větve podél silnic,
v obcích i v lesích, kde bylo vyhlášeno nebezpečí. Stromy spadly na osobní
automobil v Čížkově, kde také nešla elektřina jako i v dalších obcích. Společnost E.ON v souvislosti s nedělní vichřicí označila Pelhřimovsko jako
jednu z oblastí s nejvážnější situací v narušení dodávek elektřiny. V některých obcích byli obyvatelé až 30 hodin bez proudu. Následkem řádění silného větru jsou tisíce metrů krychlových polámaných a vyvrácených stromů.
Zásahy hasičů se na Vysočině počítaly na stovky. Za pomoci motorových
pil odstraňovali hasiči popadané stromy například u obcí Kámen a Pacov.
Na silnici u Komorovic spadl strom na projíždějící osobní vozidlo. (mr)

Vyvrcholením oslav 99. výročí
vzniku Československa bylo předávání státních vyznamenání na
Pražském hradě. Prezident Miloš
Zeman takto ocenil na čtyři desítky
osobností, se kterými se nejdříve
osobně setkal. Za zásluhy o stát
v oblasti hospodářské obdržel z rukou prezidenta republiky medaili
Za zásluhy I. stupně generální ředitel Agrostroje Pelhřimov Lubomír
Stoklásek. Ten nastoupil do čela
největší pelhřimovské firmy v roce
1997. ,,Lubomír Stoklásek vtiskl
firmě zřetelný rukopis. Původní

Pelhřimovská Charita se
může pochlubit aktuálním úspěchem. Zdravotní sestra a pečovatelka paní Anna Řádová se dostala
do finále soutěže Pečovatelka roku.
Bude patřit mezi pět oceněných na
slavnostním vyhlášení 7. listopadu
v Praze. Paní Anna Řádová pracovala celý život jako zdravotní sestra v pelhřimovské nemocnici a
před sedmi lety s odchodem do důchodu začala pracovat právě pro
Charitu, kde se stará o klienty domácí hospicové péče, osobní asistence a pečovatelské služby. (zh)
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na vzetí obviněného do vazby. Vazební řízení proběhlo dnes před
Okresním soudem v Pelhřimvě.
Soudce rozhodl o uvalení vazby. Obviněnému muži hrozí trest odnětí
svobody v trvání patnáci až dvaceti
let, případně výjimečný trest,“ podala první informace o vraždě tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Dana Čírtková. Policistka
doplnila, že obviněný muž byl v minulosti dvakrát soudně trestán,
v jednom případě ještě jako mladistvý. Jednalo se také o ohrožení pod
vlivem návykové látky. Pachatel se
měl údajně podle některých informací léčit s psychickými problémy
a k činu se přiznal. Jedná se o v letošním roce druhou vraždu na Vysočině. První podobný zločin se stal
letos na ubytovně v Humpolci, kde
ubodal Ukrajinec svého krajana.

profesí je strojař a elektrotechnik.
Prošel nejrůznějšími posty v řadě
výrobních podniků. Podporuje sportovce a regionální aktivity,“ uvádí
se ve zdůvodnění udělení tohoto vysokého státního vyznamenání.
Lubomír Stoklásek se již stal
zhruba před pěti lety Manažerem
roku, kdy ho komise vybrala ze 72
finalistů této celostátní soutěže.
Ocenila především úspěchy, které
dosáhl v Agrostroji Pelhřimov, kde
zvýšil obrat o 700 procent a dostal
pelhřimovský strojírenský podnik
mezi evropskou špičku v oboru. (r)

Pelhřimovští kriminalisté objasnili krádeže dodávky a dvou osobních
automobilů, které se staly loni a začátkem letošního roku na Pelhřimovsku. V okrese zadrželi čtyřicetiletého muže z Prahy, který způsobil škodu
kolem čtvrt milionu korun. Zloděj nejdříve chtěl ukrást Ford Transit v pelhřimovské Družstevní ulici, ten se mu ale nezamlouval. Vydal se proto ještě téže noci do Nádražní ulice v Pelhřimově, kde ukradl dodávku Ford
Transit, kterou kvůli špatnému technickému stavu zanechal v Kamenici
nad Lipou, ale odnesl si z ní elektrickou brusku a vodní tlakový čistič. Dále
je zloděj obviněn z krádeže dvou automobilů Škoda Octavia, které byly zaparkované v pelhřimovské ulici Arch. Janáka a v ulici Za Kulturním domem v Kamenici nad Lipou. Obviněný muž se podle informací policie už
v minulosti dopustil různorodé trestné činnosti a hrozí mu až pětileté vězení. Kameničtí policisté zase objasnili letní krádež tří motocyklů z budovy
hospodářského stavení v Kamenici nad Lipou. 19letý zloděj se ještě několik
dnů před krádeží vloupal do objektu, motocykly si vyfotil a poté je nabídl
k prodeji na internetu. Do objektu vnikl ještě po krádeži a nafotil si i další
věci, které následně také nabídl k prodeji na internetovém portálu. Za tuto
trestnou činnost mu při odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. (pol)

Ve středu osmého listopadu se
uskuteční pietní akt u pomníku československého politika Alexandra
Dubčeka. Stane se tak u příležitosti
25. výročí jeho tragické nehody a
úmrtí. Setkání se uskuteční od
14.30 hodin u pomníku na 88. kilometru dálnice D1, v místech kde politik havaroval a těžce se zranil.
Očekává se také účast slovenského
velvyslance Petera Weisse.

V Zä trÈnovala û·ky olympioniËka
V Základní škole Na Pražské
v Pelhřimově absolvovali žáci trénink se stolní tenistkou Ivetou Vacenovskou. Ta je olympioničkou,
juniorskou mistryní Evropy a několikanásobnou seniorskou mistryní České republiky. Trénink škola
získala jako odměnu za aktivitu
v projektu Sazka Olympijský víceboj, jehož cílem je v průběhu hodin
tělesné výchovy zapojit co nejvíce
žáků do sportování. Dále děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve
svém volném čase. Během programu děti absolvovaly rozcvičku, vyzkoušely si cviky, které ve svém
tréninku používá Iveta Vacenovská.
Na programu byla poté další sportovní zábava a také vystoupení profesionálního iluzionisty.

Nemocnice pro mimo¯·dnÈ situace
Kraj Vysočina postupně vybavuje svá sociální a zdravotnická zařízení evakuačními podložkami. Jde
o připravenost na řešení případných mimořádných situací, které
musí nemocnice umět při rychlých
evakuacích řešit. Nemocnice Pelhřimov potřebuje aktuálně dalších deset těchto evakuačních podložek,
které se využívají hlavně u imobilních pacientů. Kraj podložky otestoval již v domovech pro seniory.

Na h¯iöùÏ padly desÌtky milion˘
V Pelhřimově mohou zájemci
využívat nové víceúčelové hřiště
s atletickým oválem se čtyřmi drahami s umělým povrchem u areálu
Základní školy Osvobození. Součástí jsou také plochy pro volejbal, basketbal, florbal a tenis. Kvůli
bezpečnosti sportoviště sleduje kamerový systém. Rekonstrukce přišla na téměř jedenáct milionů
korun. Přitom úplně původně se hovořilo o dvoumilionové investici
z rozpočtu města. Kvůli navýšení financí na tuto akci se mimořádně sešli o prázninách pelhřimovští
zastupitelé. Pelhřimovské radnici
se už značně prodražila rekonstrukce fotbalového hřiště za Kalváriií,
kde nezískalo finanční dotaci.

Hodina H m· nov˝ mezin·rodnÌ t˝m
Každý rok hostí pelhřimovská
Hodina H mladé lidi ze zahraničí,
kteří přijedou na Evropskou dobrovolnou službu v rámci evropského
vzdělávacího programu Erasmus+.
Jde o mladé lidi ze zemí Evropské
unie, kterým je od 18 do 30 let a mají
zájem pomáhat a zapojit se do dění
určité organizace. Jako první tentokrát dorazil do Pelhřimova Fabian
z Německa, dále přiletel José alias
Ricky ze Španělska. Do týmu patří
také slečna Forough z Německa.

