Týdeník
Pelhřimovska

roèník XXVIII

èíslo 2

12. února 2019

Zprávy z regionu
Ch¯ipka zav¯ela domovy i nemocnici

Pelhřimovští fotbalisté se stali
dobrovolnými dárci krve. Pro většinu
z deseti sportovců to bylo vůbec poprvé, co darovali krev. Předtím museli podstoupit vstupní vyšetření
lékařem a splňovat podmínky pro

ideálními dárci krve i krevní
plazmy. Proto jsme rádi, že již
v loňském roce se podařilo získat
nové dárce z řad členů a příznivců
florbalového týmu Pacovští Honzíci,“ uvedla mluvčí pelhři-

Nárůst respiračních onemocnění
uzavřel pro návštěvy od 28. ledna
LDN v Humpolci a den nato Domov
důchodců Proseč u Pošné. Od šestého února platí zákaz návštěv také na
všech lůžkových odděleních v Nemocnici Pelhřimov a v pelhřimovském Domovu pro seniory.
Zákaz byl přijat podle dooručení epidemiologa Krajské hygienické stanice v Jihlavě a platí do odvolání.

Architektonick· soutÏû nebude

Město Pelhřimov dokončilo
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2018
etapu modernizace městského kamerového dohlížecího systému. Stalo se
tak s pomocí dotace od ministerstva
vnitra a s finanční spoluúčastí města.
,,Primárním cílem modernizace kamerového systému je preventivní
funkce. Jedná se o vytváření bezpečných zón v lokalitách, které jsou exponovány jak z hlediska páchání
trestné činnosti, tak kvůli pohybu
velkého množství obyvatel. Kamery
jsou umístěny na výpadovkách
z města s funkcí čtení registračních

značek vozidel, nikoliv k měření
rychlosti. Policii tak umožní monitorovat pohyb osob podezřelých
z trestné činnosti a vozidel použitých
k jejímu páchání,“ informovala pelhřimovská radnice. Přitom tento projekt reagoval na bezpečnostní
problém, kdy pachatelé trestné činnosti po jejím spáchání opouštějí
město pro silnici 1/34 ve směru na
České Budějovice. Na opačné straně
města ve směru k obchvatu, kde pokračují po silnici 1/19, která se napojuje na již zmíněnou silnici I/34
směrem na Humpolec. Pachatelé
chtějí rychle opustit region po dálnici

D1. V rámci modernizace byl
kamerový bod na výpadovce na
Jindřichův Hradec přemístěn na
kruhový objezd. Tady má kamera
větší záběr a monitoruje příjezdový i výjezdový jízdní pruh silnice
I/34. Modernizace kamerového
bodu u OD Kaufland monitorující
sjezd na silnici 1/19 spočívá v posílení kamer se čtecím zařízením
registračních značek automobilů.
Zároveň je z tohoto kamerového
bodu možné sledovat dění na
frekventovaném parkovišti u OD
Kaufland, kde se pohybuje velké
množství automobilů a osob. (mp)

Radní města Humpolce se v otázce vypracování studie obnovy veřejného prostranství Horního a Dolního
náměstí i lokality Zichpil rozhodli o
podpoře již schváleného postupu.
Neuskuteční se tak architektonická
soutěž, kterou v letošním roce navrhlo opoziční sdružení nezávislých
kandidátů HumpolecGo! Jedním
z důvodů je skutečnost, že soutěž na
zhotovitele studie obnovy zmíněných lokalit proběhla již dříve, takže
je již celý proces dá se říci ,,v běhu“.

Centr·lnÌ sklad nemocnici uû slouûÌ

dárcovství. ,,Spolupráci s Fotbalovým klubem Pelhřimov jsme navázali v loňském roce, kdy pro nás klub
uspořádal benefiční zápas, jehož
výtěžek věnoval dětskému oddělení
Nemocnice Pelhřimov. Ve vánočním
čase pak fotbalisté navštívili malé
pacienty, kteří museli být hospitalizování v nemocnici. Věnovali jim
dárky pod stromeček i propagační
věci s logem klubu. ,,Sportovci jsou

movské nemocnice Petra Černo.
Pacienti Nemocnice Pelhřimov,
kteří potřebují transfuzi, dostávají
od loňského července plně deleukotizované transfuzní přípravky.
Ty přinášejí menší imunitní zátěž
pro příjemce. Zdejší oddělení hematologie a transfúziologie samo
vyrábí tyto transfuzní přípravky a
nabízí je i ostatním nemocnicím
v kraji Vysočina i mimo něj. (tp)

V novém seriálu televize Nova
s názvem Kameňák se objeví
také známý ochotnický herec
z Rynárce Pavel Sankot.
Ten se již čtyři měsíce účastní natáčení šestnácti dílů tohoto nového
seriálu, který Nova začne vysílat 22.
února. Televizní seriál Kameňák volně navazuje na úspěšnou filmovou
sérii. Pavel Sankot již hrál v pěti
předcházejících dílech oblíbeného
Kameňáku, a to vždy velice humorné
role. V seriálu budou také účinkovat
známí herci například Václav Vydra,
Martin Dejdar či Veronika Žilková a
další. Přitom Pavel Sankot kvůli natáčení zmíněného seriálu letos ne-

účinkuje v komedii rynáreckých
ochotníků s názvem Hajzlbáby. Tu
soubor uvádí každý pátek a sobotu
během února a března v rynáreckém
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Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhøimov
www.hs-pe.cz, tel. 724 857 532, email: lcapak@hs-pe.cz
(65-42-M/01) - 4letý maturitní
- uplatnìní v manaerských pozicích v cestovním ruchu,
marketingu, hotelích, lázních
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Kuchaø - èíník

(65-51-H/01) - 3letý s výuèním listem
- odborný výcvik ve kolním gastroprovozu

Cukráø/ka

(29-54-H/01) - 3letý s výuèním listem
- odborný výcvik v nové moderní kolní cukrárnì

Pekaø/ka

(29-53-H/01) - 3letý s výuèním listem
- obor podporovaný Krajem Vysoèina formou prospìchových
stipendií a motivaèním stipendiem spoleènosti Adélka a.s.

Absolventùm 3letých oborù nabízíme:

Podnikání

(64-41-L/51) - 2leté maturitní

celé studium bez kolného

Hotelnictví

novaný Karel Spěváček váží necelých deset kilogramů a sestřičky
v pelhřimovské nemocnici si ho
hned oblíbily. Jeho rodiče mají být
z města v Jihočeském kraji, kde mají
také babybox. Kvůli určité anonymitě ale zřejmě odjeli do Pelhřimova. Příčinou k odložení dítěte
mají být sociální důvody a situace
v rodině. Malý Karlík se již dostal do
náhradní pěstounské rodiny. (zp)

okresní

VO a Støední kola hotelová
SÈMSD Pelhøimov, s. r. o.
Absolventùm základních kol nabízíme tyto obory:

pohostinství. Pavel Sankot patří
do rynáreckého souboru již celých třicet let. Divadlo v Rynárci
má dlouhou tradici, od roku 1904.

Případ lednového nálezu dítěte
v pelhřimovském babyboxu měl pokračování. Lékaři nejdříve odhadovali
stáří chlapečka na 15 měsíců. Jedna ze
sestřiček ale nalezla v jeho oblečení
lístek s informacemi včetně datumu
narození. Ten dokládá, že se jedná již
o dvouleté dítě, které oslaví narozeniny nyní v únoru. Jedná se tak o nejstarší dítě, které bylo do babyboxu
v republice odloženo. Chlapec pojme-
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Pelhřimovští kriminalisté dopadli
24letého muže, který na ulici okradl
seniorku. Pachatel ihned po činu

z místa utekl, kriminalisté ho asi za
deset dnů zadrželi na Třebíčsku. Případ se stal koncem ledna odpoledne
v Humpolci, v blízkosti křižovatky
ulic Panskodomská a Čejovská.
85letá žena šla po ulici a v ruce si nesla kabelku, ve které měla mimo jiné
dvě stě korun a stokorunovou poukázku na potraviny. ,,Nečekaně k ní
přiběhl neznámý mladý muž, který jí
kabelku vytrhl z ruky a z místa
okamžitě utekl. Žena neudržela rovnováhu a upadla ne zem, přičemž
utrpěla povrchové zranění. Seniorku,
která ležela na zemi, nalezl náhodný
kolemjdoucí. Stařence pomohl vstát
a poté , co zjistil, co se stalo, ji odvezl
na policejní služebnu,“ přiblížila případ krajská policejní mluví Stanislava Miláčková. Všechny dostupné
policejní hlídky začaly po drzém zloději okamžitě pátrat. Do akce byl nasazen také policejní psovod se
služebním psem. V rámci intenzivního prověřování kriminalisté zjistili,
že muž, který seniorce kabelku odcizil, by se měl pohybovat na Třebíčsku. Tam ho také sedmého února
kriminalisté zadrželi. Obviněný zloděj byl již v minulosti soudně trestán,
a to za majetkovou trestnou činnost.
Naposledy byl pobertovi uložen trest
obecně prospěšných prací.
(pol)

V horní části areálu pelhřimovské
nemocnice minulý pátek otevřeli celkově zrekonstruovanou budovu centrálního skladu včetně zázemí.
Stavební práce začaly loni v dubnu a
opravy přišly na více než šestnáct milionů korun. Vybavení interiéru stálo
na tři sta tisíc korun. Sklad je
důležitou součástí zdravotnického
provozu. Je v něm umístěn veškerý
zdravotnický materiál, který nemocnice používá v péči o pacinenty.

VandalovÈ v DÏkanskÈ zahradÏ
Neznámí vandalové počmárali
jednu zezahradního domku v Děkanské zahradě v Pelhřimově. Město
Pelhřimov podalo trestní oznámení
na neznámého pachatele na policii.
Vandalové takto řádili v Děkanské
zahradě již v roce 2016. Vlastník objektu Město Pelhřimov bude tuto
záležitost řešit také s nájemcem domku, kterým je Muzeum Vysočiny
Pelhřimov. Dále požádá policii o
zvýšení ostrahy Děkanské zahrady.

Karneval kraje bude i v KoöeticÌch
Zimní rodinný Karneval Kraje
Vysočina zavítá také do našeho regionu. Několikahodinový nedělní
program se začátkem ve 14 hodin
udělá radost desátého března dětem
v Košeticích. Vystoupí tady kapela
Maxim Turbulenc, kouzelník i dětská skupina. Připravena je řada soutěží, tanečků, vystoupení, chybět
nebudou drobné dárečky a sladkosti.
Památkou může být pro děti jistě
usměvavá fotka z fotokoutku.

Honzl˘v Humpolec uvede v b¯eznu
Ëty¯i p¯edstavenÌ
Městské kulturní a informační
středisko v Humpolci a Město Humpolec zvou na 15. ročník festivalu
amatérských divadelních představení Honzlův Humpolec 2019. Přehlídku zahájí 8. března představení
Postel pro Anděla ochotníků z Třeště. 15. března se představí ochotníci
DS Studený s představením Hvězdné
manýry. Následovat bude 22. března
Rodina je základ státu DS J. K. Tyl
Meziměstí. 29. 3. diváky potěší místní DSJH při MěKIS v Humpolci
s hrou Moliére - Zdravý Nemocný.

Na p˘dÏ v »ejovÏ naöli gran·t
Humpolečtí policisté vyjížděli
v pátek prvního února odpoledne na
základě oznámení o nálezu předmětu
připomínajícího munici v obci Čejov. Předmět nalezl muž na půdě jednoho z domů. Policisté na místě
zjistili, že se skutečně jedná o nevybuchlou munici. Proto si na místo
vyžádali součinnost policejního pyrotechnika. Ten munici indentifikoval jako dělostřelecký granát ráže 7,7
cm šrapnelový M75. Munici pyrotechnik zajistil a převezl k dalšímu
opatření a následné likvidaci.
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