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Také letos v první dny nového roku zavítali do Divadla Lubomíra Lipského v Pelhřimově známí umělci. Operní
pěvci Gabriela Běňačková a Jakub Pustina ( na snímku při autogramiádě) vystoupili za klavírního doprovodu Marty
Vaškové. Diváci si poslechli také árii Rusalky ze stejnojmenné opery v podání Gabriely Beňačkové. Starosta města u
této příležitosti pogratuloval Gabriele Beňačkové k mimořádnému státnímu vyznamenání za uměleckou činnost, které
obdržela od prezidenta Slovenské republiky. Den nato patřilo Divadlo Lubomíra Lipského dechové kapele Vysočinka,
která zase vystoupila pro milovníky dobré dechovky. Oblíbené písničky si už tradičně zazpívali i posluchači. V pelhřimovském divadle tentokrát vystoupil jako host i oblíbený Josef Zíma a Jihočeští heligonkáři.
Text a foto (mp)

Krajské ředitelství policie Kraje
Vysočina zveřejnilo statistiku dopravní nehodovosti za loňský rok.
Při 663 nehodách v okrese zemřely
tři osoby, třináct bylo těžce zraněných. Při 39 nehodách byli řidiči
pod vlivem alkoholu. Co se týká

chodců, v pelhřimovském okrese
se loni stalo patnáct těchto nehod
s jedním usmrceným chodcem a
dvanácti lehce zraněnými. V roce
2017 se značně zvýšil počet střetů
automobilů s lesní zvěří na Pelhřimovsku, a to na 222 případů. (zp)

Minulý týden hasiči zápolili
s požárem rozsáhlé skládky dřevotřískové drti na okraji Nové Cerekve.
Požár vznikl v neděli odpoledne a na
místě se střídaly hasičské jednotky.
V úterý situaci zdramatizoval silný
vichr, když byl požár téměř pod kontrolou. Úterní vítr zanášel hustý
dým mimo obec, obtěžoval řidiče na
silnici a dostal se na železniční trať.
Vítr se ve středu uklidnil. Velká
skládka materiálu jihlavské firmy

Kronospan funguje v Nové Cerekvi
asi tři roky. Občané Nové Cerekve
byli kvůli hustému dýmu upozorněni, aby omezili větrání a procházky s dětmi. Specialisté uvedli
jako příčinu samovznícení uskladněné dřevní drti. Hasiči se snažili
zlikvidovat ohnisko požáru, přičemž
technika musela rozhrnovat hromady a odvážet dřevotřískovou drť.
Problém byl s přísunem vody vzhledem k její velké spotřebě.
(r)

Na Nový rok obdrželi policisté na integrovaném operačním středisku celkem kuriozní případ. ,,Na linku 158 jsme obdrželi oznámení od muže, který
byl na čerpací stanici na 145. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Jednalo se o cizího státního příslušníka, který telefonoval krátce po půl páté, že
cestoval autobusem a na čerpací stanici měli krátkou zastávku. Muž se ale
zdržel v prostoru toalet a autobus mu mezitím ujel. Uvnitř autobusu zůstala
mužova taška s jeho osobními věcmi. Operační důstojník předal tuto informaci policejní hlídce, která se v té době nacházela na dálnici D1. Dálničním policistům se podařilo autobus zastavit na parkovišti na 84. kilometru dálnice
ve směru jízdy na Prahu,“ přiblížila novoroční případ policistka Dana Čírtková. Přitom řidič autobusu policistům sdělil, že přestávka na čerpací stanici
byla pouze pětiminutová a že po jejím uplynutí z místa s ostatními cestujícími
odjel. Policisté se s řidičem domluvili, že tašku s osobními věcmi odevzdá
v Praze na autobusovém nádraží, aby si ji mohl cestující vyzvednout. K ranní
cestě do Prahy tak musel cizinec využít jiný autobusový spoj.
(pol)

Zřícenina hradu Orlík u Humpolce se dočkala osvětlení, které tuto
dominantu zvýrazňuje. Děje se tak
každý den od setmění do půlnoci.
Na zříceninu svítí reflektory, které
se plánovalo instalovat již po vybudování rozhledny. Zároveň s tímto
osvětlením odborníci vypracovali
projekt na zlepšení osvětlení kostela
svatého Mikuláše v Humpolci. (th)

Již počtvrté se v pelhřimovské
nemocnici uskutečnilo akreditační
šetření Spojené akreditační komise
ČR a po čtvrté bylo úspěšné. Poprvé
se nemocnice akreditovala v roce
2008, pak v roce 2011 a následně
v roce 2014. Certifikát se uděluje na
tři roky, proto musela nemocnice i
letos doložit další pokrok v poskytovaných službách. Tříčlenná komise
hodnotí zdravotnické i nezdravotnické provozy a auditoři se velmi podrobně zabývají nastavením všech
důležitých procesů péče o pacienta,
jeho bezpečí i nemocničního prostředí včetně hygienických norem. Potvrzení prodloužení akreditace do

Loňský rok dopadl dosti smutně
pro manželský pár seniorů v Humpolci, kteří přišli o své úspory. ,,V
ulici U Stadionu muž a žena ve
věku kolem třiceti let oslovili před
rodinným domem 81letého důchodce s tím, že mu jdou vrátit přeplatek za elektřinu a vše mu vysvětlí
uvnitř domu. V domě se nacházela i
jeho 79letá manželka. Oběma seniorům zloději předložili bankovku
v hodnotě pěti tisíc korun a uvedli,
že pro každého mají finančí hotovost jeden tisíc korun, ale nemají
drobné. Seniorka proto přinesla
z jiné místnosti v domě peníze na
vrácení. V tom si muž odskočil na
toaletu a mezitím ukradl z vedlejší
místnosti dvacet tisíc korun.

roku 2020 obdržela Nemocnice
Pelhřimov před pár dny. ,,Zajištění
kvalitní a bezpečné zdravotní péče je
v Nemocnici Pelhřimov prioritou.
Máme nastavené procesy vycházející
z legislativních norem, které pravidelně kontrolujeme,“ konstatovala
manažerka kvality Jitka Dejmková.
Akreditační standardy pokrývají
všechny klinické oblasti činností nemocnice. Jedná se o diagnostickou
péči, terapeutickou péči, nakládání
s léčivy, koordinaci a kontinuitu
péče. Požadavky jsou kladeny i na
neklinické oblasti, které souvisí
s péčí o pacienta, jako jsou stravování, provoz nemocnice, hygiena ne-

Ihned po krádeži oba pachatelé
z domu utekli,“ uvádí se v policejní zprávě. Policisté případ nadále
prověřují a po pachatelích pátrají.
V této souvislosti policisté apelují
na seniory, aby byli obezřetnější
ve vztahu k cizím osobám. V žádném případě by jim neměli otevírat dveře domu nebo bytu.
,,Senioři by také neměli nikomu neznámému dávat finanční hotovost a
podepisovat jakékoliv smlouvy bez
toho, aby si je před tím v klidu přečetli, promysleli nebo se o nich poradili se svými příbuznými.
Pachatelé této trestné činnosti bývají dobře připraveni na nečekané
situace a dokáží rychle reagovat.
Přitom na první pohled nevzbuzují

Hned první den nového roku skončil neslavně pro
20letého řidiče osobního automobilu VW Passat, který
usedl za volant po požití alkoholu. Kolem půl sedmé
ráno projížděl po silnici z Humpolce na Jihlavu a při
průjezdu zatáčky za obcí Krasoňov vyjel vpravo mimo
vozovku, kde čelně narazil do stromu. Při této dopravní
nehodě pod vlivem alkoholu řidiče došlo pouze k lehkému zranění viníka, který byl převezen na ošetření do
jihlavné nemocnice. Dechová zkouška prokázala téměř
dvě promile alkoholu. Druhého ledna v podvečer
vyjížděli policisté vyšetřovat okolnosti dopravní neho-

mocničního prostředí, prádelna a
požární ochrana. ,,Aktivně sledujeme především rizikové oblasti, kterými jsou například předepisování a
podávání léků, anesteziologická a
chirurgická péče, hygienické
požadavky, infekce vzniklé s poskytovanou péčí a další. Zjistíme-li odchylku od nastavené normy,
navrhujeme a realizujeme opatření
k nápravě,“ doplnila manažerka kvality. Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu
péče prostřednictvím kontinuálního
sledování, analýzou a zlepšováním
kvalitativních ukazatelů ve všech
provozech nemocnice.
(tp)

žádné podezření, naopak mají příjemné vystupování a umí s lidmi
obratně manipulovat. Zloději mají
připraveny historky, pod kterými
se dokážou vloudit do obydlí a
v nestřeženém okamžiku seniory
okrást o úspory. Podvodníci vždy
používají smyšlené příběhy, jako
například doručení přeplatků za
energie a poskytnuté služby, vyplacení různých výher nebo sociálních dávek, kontrola energetických
zařízení a spotřebičů a další. Společnosti žádné přeplatky nikdy nepředávají v hotovosti v místě
bydliště,“ varují dále policisté. Senioři mají při jakémkoliv podezření informovat policii na lince
tísňového volání 158.
(mr)

dy, která se stala na silnici nedaleko Putimova. Řidič
osobního automobilu Renault Laguna jel ve směru od
obce Sázava směrem na Putimov a při projetí zatáčkou
nezvládl řízení a narazil do stromu. Nakonec skončil
v silničním příkopu, kde se vozidlo převrátilo na pravý
bok. Při nehodě se řidič lehce zranil a byl převezen vozidlem zdravotnické záchranné služby na vyšetření do Nemocnice Pelhřimov. Policisté u muže provedli dechovou
zkoušku, jejíž výsledek byl pozitivní, řidič měl 2,26 promile alkoholu. Dalším šetřením policisté zjistili, že viník nehody má zákaz řízení všech motorových vozidel. (zp)

Zprávy z regionu
PrvnÌm narozen˝m je letos Bohdan
Ráno ve tři čtvrtě na pět prvního ledna přivítala pelhřimovská porodnice jako první miminko nového
roku Bohdana Svobodu ze Sedlice u
Humpolce. Jako každý rok dostal
chlapeček dárek od ředitele nemocnice Jana Mlčáka, a to hned v úterý
druhého ledna. V loňském roce porodnice vykázala 559 porodů a rozšířila nabídku služeb pro maminky
o cvičení také po porodu.

Vichr ¯·dil nejvÌce v naöem okrese
Minulé úterý se vyplnila předpověď meteorologů a také náš okres
zasáhl silný vichr. Hasiči zasahovali
nejčastěji právě na Pelhřimovsku a
Havlíčkobrodsku. Odstraňovat stromy z komunikací museli v našem
okrese u Antonky, Častrova, Hojovic, Kletečné nebo Mnichu.

⁄¯ednÌci budou pracovat rychleji
Z více než stovky nejrůznějších vánočních přání zaslaných z různých koutů Evropského regionu
Dunaj-Vltava porotu nejvíce zaujalo to od humpoleckých gymnazistů. Nakonec zvítězila originalita, a to vánoční
video-pozdrav z Humpolce, který natočili studenti zdejšího Gymnázia Dr. A. Hrdličky. Sladká odměna pak na
sebe nenechala dlouho čekat a bedýnku plnou cukroví a drobných dárkových předmětů obdrželi studenti sekundy humpoleckého gymnázia přímo v ředitelně školy a radost byla velká. Protože hlavní podmínkou zmíněné vánoční soutěže bylo vytvořit přání v jazyce sousedů, nechyběly mezi dárky ani slovníky, které by měly studentům
ulehčit další studium němčiny. Úspěch v soutěži potěšil také ředitelku školy Hanu Havelkovou, která ocenila práci učitelky němčiny Jitky Kociánové, která se studenty s velkým elánem celé přání secvičila. Text a foto (kr)

Město Pelhřimov získalo dotaci
z Evropských strukturálních fondů
pro rozvoj informačního systému
městského úřadu. Projekt bude
zrealizován nejpozději do prosince
letošního roku. Zajistí pro Městský
úřad Pelhřimov technologie pro
efektivní práci s elektronickými dokumenty. Pro úředníky to bude znamenat snížení podílu rutinní
administrativní práce a zrychlení a
zefektivnění úkolů. Předpokládané
náklady jsou necelých osm milionů
korun, město uhradí deset procent.

T¯i kr·lovÈ se seöli na K¯emeönÌku
Tříkrálový pochod na Křemešník zaznamenal hned napoprvé na
tři stovky účastníků. Na programu
byly také prohlídka kostela, posezení u ohně se skauty na Sluneční pasece, návštěva farmy u Hrnčířů
v Proseči pod Křemešníkem s projížďkami na koních a zpívání koled
se žáky ZUŠ. Jednalo se o podporu
Tříkrálové sbírky, do které se zapojil i hotel na Křemešníku.

Bude n·kupnÌ vozÌk na kruh·ku?
Další kruhový objezd, tentokrát
u Kauflandu v Pelhřimově se
možná dočká dominaty v podobě
obřího nákupního vozíku. Ten doporučila do těchto míst instalovat
Agentura Dobrý den. Obří židle už
stojí uprostřed nedalekého kruhového objezdu na Pražské silnici. Město uspořádalo do konce roku anketu
mezi občany, zda tento záměr podporují. Výsledky zatím nezveřejnilo.

noviny
okresní

