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Živý Betlém bude i letos pátého
ledna k vidění na humpoleckém Horním náměstí před Děkanstvím. Tři
králové přijedou už tradičně na koních a v Betlémě v chlévě obdarují
Ježíška, následovat bude Tříkrálová
sbírka 2019. Skupinky třech králů se
vydají do domácností se zapečetěnými pokladničkami. V neděli 6. ledna
začne v devět hodin na Masarykově
náměstí v Pelhřimově Tříkrálový pochod na Křemešník. Ten se zastaví
v Proseči pod Křemešníkem na koňské farmě a pokračovat bude přes Slunečnou paseku, kam přinesou skauti
oheň. Po obědě se uskuteční komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější
Trojice. Na závěr akce od 14 hodin
proběhne v kostele zpívání koled se
zpěváky ZUŠ Pelhřimov.
(red)

Pelhřimovské Masarykovo náměstí letos ozdobil krásný vánoční strom, kterým je dvanáctimetrová jedle ojíněná. Tu věnoval městu Jaroslav Doležal
z Pavlova a v těchto dnech dělá radost celým rodinám stejně jako vyřezávaný
dřevěný betlém a ozdobené stromečky od dětí v podloubí. Na pódiu u stromečku
budou do Silvestra ještě čtyři hudební vystoupení.
Foto Květa Marková

Zprávy z regionu
OdbornÌci s hlasovacÌm pr·vem

Minulý týden se řidiči potýkali se
sněhovou kalamitou na silnicích Vysočiny. Od úterka se vyhrotila dopravní situace na dálnici D1, která
zasáhla i Pelhřimovsko. Zablokován
byl úsek také u Humpolce kvůli kamionu s nadměrným nákladem. Objízdné trasy z dálnice se dotkly i
našeho okresu. Dopravu komplikovalo sněžení, silný vítr a tvorba ledovky. Policie apelovala na řidiče,
a b y n a r i z i k o v é k omu n ik ace
vyjížděli jen v nejnutnějších případech a brali si sebou nezbytné vybavení, měli plnou nádrž a zásoby vody
a jídla. Po nočním sněžení byly neprůjezdné i některé úseky železničních tratí. ,,Analyzovali jsme
společně s hasiči a policií většinu příčin, které vedly ke kolapsu dopravy
na dálnici D1. Na objízdných trasách, ale i na jiných místech regionu.
Husté sněžení a teploty pod nulou
jsou jen jednou z komplikací, která
však byla avizovaná a očekávaná.
Navíc se k těmto okolnostem, které
jsou pro toto roční období na Vysočině charakteristické, může přidat nezkušenost a nervozita řidičů. Dále
zúžení na dálnici D1 na 91 až 104 kilometru, kde není možné vést plynu-

S končícím se rokem udělovalo
letošní ocenění Vynikající lékař Pelhřimovska také Okresní sdružení
České lékařské komory v Pelhřimově. Držitelem se stává lékař, který významným způsobem přispěl
k rozvoji medicíny nebo ji obohatil
mimořádným činem. Letošní ocenění získal emeritní přimář zdejšího
Urologického oddělení Nemocnice
Pelhřimov MUDr. Jaromír Pangrác.
Ten pracoval v pelhřimovské nemocnici více než čtyři desítky let,

lý provoz ani v běžných podmínkách
a neprojedou zde dva kamiony vedle
sebe. Také autobusy v těchto místech
neobjedou stojící kamion. Zásadním
problémem jsou kamiony nerespektující pokyny k nepředjíždění. Řidičům také chybí více naváděcích
informačních tabulí, které by účinně
regulovaly pohyb dopravy před tvořící se kolonou. Opakovaně poukazujeme n a ab sen ci ods t a vnýc h
parkovišť na D1. Stále řešíme situace, které vznikají řetězením jmenovaných problémů,“ vyjmenoval
komplikace hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek, který odeslal dopis
ministrovi dopravy s naléhavou výzvou k okamžitému řešení stavu dálnice v zúženém úseku a žádostí o
úpravu legislativy. S argumentací
hejtmana souhlasí i ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec. ,,Jednoznačným
důvodem, proč nemohly složky Integrovaného záchranného sboru
efektivně selektovat ve zúženém úseku Humpolec - Větrný Jeníkov osobní a autobusovou dopravu od
kamionů je nezajištění dálnice v tomto úseku na zimní provoz na Vysočině.“ Podle informací policie měl

rozšířil péči o nový obor a před téměř třiceti lety založil samostatné
urologické oddělení Nemocnice
Pelhřimov, kde byl primářem.
MUDr. Pankrác pracoval ve funkci
náměstka ředitele pro lékařskou
péči a byl staturárním zástupcem ředitele Nemocnice Pelhřimov. Zasloužil se také o rekonstrukci hlavní
budovy nemocnice a vybudování
pavilonu akutní medicíny. Na jednání vystoupil také prezident České lékařské komory Milan Kubek. (zp)

každý sypač na dálnici D1 vlastní
policejní hlídku, která mu zajišovala průjezd. Údržba silnic
na Vysočině byla zajištěna veškerou dostupnou technikou. Hejt ma n J i ř í B ě houne k bude
požadovat po odpovědných rezortech přípravu novely zákona o
provozu na pozemních komunikacích. Bude trvat na formulaci
ustanovení zákazu jízdy kamionů
po dálnicích v levém pruhu v případě, že si to vyžádá aktuální dopravní situace. ,,Během noci jsme
pomáhali zprůjezdnit D1, v kolonách uvízlo i několik autobusů,
jejich pasažérům jsme poskytli
základní občerstvení,“ specifikoval pomoc krajských hasičů ředitel Jiří Němec. Na Vysočině bylo
po dva dny nasazeno celkem 456
hasičů, kteří zasahovali u 228
technických pomocí a při sedmnácti dopravních nehodách.
V noci bylo na řešení mimořádné
situace nejen v dopravě nasazeno
v Kraji Vysočina téměř šest stovek
hasičů, policistů a pracovníků silniční údržby. Ministerstvo dopravy ruší smlouvu s firmou na opravy
dálnice D1 u Humpolce.
(mr)

V Humpolci na Horním náměstí
probíhá bohatý předvánoční program.
V pátek 21. prosince přijede pěvecký
sbor Lumen z Pacova a vystoupení u
Sání bude jeho premiérou na humpolecké půdě. Následovat bude v sobotu
také od 19 hodin vystoupení historické hudby v podání domácího tělesa
Ars Camerata. V neděli bude účinkovat od 16 hodin pěvecký soubor Tucet
z Humpolce. Na Štědrý den uslyší zájemci koledy z balkónu městského
úřadu od 21 hodin v podání Dechového žesťového kvintetu učitelů a žáků
ZUŠ Gustava Mahlera. Následovat
bude 25. prosince Koncert humpoleckých chrámových varhaníků
v kostele sv. Mikuláše od 15 hodin.

Kompletní revitalizace parku
Stromovka v Humpolci má zpoždění.
Podle smlouvy mezi městem a zhotovitelem měla akce skončit již v listopadu. ,,Oprava se ale protáhne, což se
ukázalo třetího prosince, kdy zhotovitel vyzval zástupce města k převzetí stavby. Město ale park nepřevzalo,
protože některé části stavby nejsou
stále hotové. Nejzásadnějším nedodělkem je síť cest v parku a altán se
zázemím. Při pravidelných kontrolních dnech byl zhotovitel upozorňován, že některé úpravy jsou ve

skluzu,“ vysvětlil místostarosta
Humpolce Vlastimil Brukner. Přitom
stavební dozor města i projektanta,
jímž je OK Plan Architects, zhotovitele upozornil na řadu vad již hotových částí parku. Od prvního
prosince tak realizátorovi stavby nabíhá penále. ,,Město celou situaci
projednalo s právní kanceláří, stavbu
nadále monitorujeme a z kontrolních
dnů pořizujeme písemnou dokumentaci. Se zhotovitelem jsme nadále
v kontaktu,“ doplnil humpolecký místostarosta Vlastimil Brukner. (th)

Na prosincovém jednání pelhřimovských zastupitelů se diskutovalo
o skutečnosti, že noví předsedové
pěti výborů města mohou doplnit
podle úvahy další maximálně dva
členy vybranými odborníky. Předloží pak návrh na doplnění výborů na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
Tito odborníci mají mít ale hlasovací
právo stejně jako další členové výborů. Ti jsou nominovaní za jednotlivé
politické subjekty, které mají zastoupení v městském zastupitelstvu.
V Pelhřimově se jedná o devítičlenné
výbory bez uvedených odborníků.

ÿidiËka mÏlo pomÏrnÏ dost upito

Pelhřimovští skauti zvou k šíření symbolu naděje a přátelství lidí dobré
vůle. Betlémské světlo letos skauti přivezou přímo z rakouského Lince.
Předávání Betlémského světla se slovem pana vikáře se uskuteční v sobotu
22. prosince od 19 hodin v pelhřimovské kapli sv. Kříže. Připraven bude i
hudební doprovod. Zájemci si sebou přinesou vlastní lucerničku a budou
součástí zářícího průvodu Betlémského světla, který do kaple dojde. Sraz je
již v 18.45 hodin u kostela sv. Bartoloměje. Po slavnostním ceremoniálu se
sbor Ten Sing Pelhřimov přesune na Masarykovo náměstí, kde bude u vánočního stromu následovat další hudební vystoupení. V sobotu 22. prosince
je možné Betlémské světlo získat v 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje při
večerní bohoslužbě stejně tak jako během vánočních svátků.
(sk)

Ceny mìsta Pelhøimova 2018 znají své majitele
Pelhřimovští zastupitelé vybrali
drželitele Cen města Pelhřimova za
rok 2018. Ocenění budou v lednu
předána pošestnácté a získalo je již
86 jednotlivců i subjektů. Kategorii
žáků a studentů letos zcela ovládli
zástupci Gymnázia a obchodní akademie Pelhřimov. Je to student prvního ročníku Pavel Dvořák, který je
všestranně nadaný a dosahuje výborných výsledků v různých soutěžích.
Stejně tak jako student oktávy Jáchym Lis, který má i řadu mimoškolních aktivit. A do třetice, studentka
septimy gymnázia Valerie Vítů, která se ve volném čase věnuje v rámci
Skautu rozvoji dětí a dospívajících.
Mezi sportovci převezme Cenu města Pelhřimova student SPŠ a SOU
David Svoboda, který dosahuje vynikajících výsledků ve sportovním létání s dronem. Letos se stal nejlepším
českým juniorem a byl nominován
do české reprezentace. Jeho tým zvítězil hned v prvním závodu světové
série a v konečném hodnocení obsadil celkové třetí místo. Třetím oceněným sportovcem bude 27letý člen
oddílu Wu-shu Pelhřimov Michal
Roučka, který je dlouholetým reprezentantem ČR v tomto bojovém

umění. V říjnu získal na mistrovství
světa v Itálili v různých kategoriích
dva tituly mistra světa a jedno druhé
místo. Je také vynikajícím studentem
a ovládá na vysoké úrovni čínštinu,
je tlumočníkem, překladatelem a učitelem čínského jazyka. Z podnikatelských subjektů zastupitelé vybrali na
Cenu města českou rodinnou výrobní
společnost Tradeko, s. r. o. Dále rodinný podnik Jan Šulc v Útěchovičkách u Chvojnova. Tady pěstují
bylinky na patnácti hektarech a vyrábějí se z nich bylinné čaje a koření.
V kategorii Mimořádné zásluhy o
rozvoj města zastupitelé vybrali již
svého bývalého kolegu Miroslava Šimona. Ten je hlavním pořadatelem
už tradičního Celostátního hasičského festivalu dechových hudeb v Pelhřimově. Stejné ocenění získá i
Městská knihovna Pelhřimov, která
se pilně věnuje prostřednictvím různých aktivit dětem i dospělým. (tp)

Opilou řidičku kontrolovali policisté v pacovské ulici Antonína
Sovy. 42letá řidička Peugeotu nadýchala téměř promile alkoholu. Navíc
měla neplatnou technickou kontrolu.
V polovině prosince zase počátečtí
policisté zjistili při kontrole za volantem Škody Octávia, která projížděla
z Havlíčkova náměstí přes Husovo
nám ěst í do ul i ce Sm et anova,
33letého řidiče cizí státní příslušnosti
s 1,6 promile alkoholu v dechu.

HumpoleËtÌ zastupitelÈ se zapotÌ
Na druhém zasedání se ve středu
sejdou humpolečtí zastupitelé. Na
programu mají také rekonstrukci
zimního stadionu a místní komunikace ulice Masarykova. Dalším bodem
je vyhodnocení realizace akcí Fasády
historických objektů a návrh těchto
dotací na příští rok. Chybět nebude
vyhlášení soutěže o Cenu Dr. Aleše
Hrdličky v oblasti antropologie. Celkem zastupitelé v Humpolci před Vánocemi projednají 41 bodů.

ZlodÏji z Moravy se napakovali
Policisté dopadli dvojici zlodějů
ve věku 18 a 39 let z Moravy, kteří
jsou obviněni také z vloupání do trafiky v Humpolci. Celkem si měli odnést zboží v hodnotě přes půl milionu
korun. Do stejné prodejny se vrátili
opět za necelý týden. Tentokrát
ukradli podle policejní zprávy obdobné zboží za čtvrt milionu korun.
Pelhřimovští kriminalisté zadrželi
dva podezřelé muže na Havlíčkobrodsku. Starší z mužů byl několikrát
soudně trestán a skončil ve vazbě.

Lékarna Dr. Max Pelhøimov (OD Kaufland)
Pøíjemné proití vánoèních svátkù,
v novém roce 2019 hodnì
dobrých mylenek,
mnoho chuti do práce
a pevné zdraví pøeje
redakce
Týdeníku

Pondìlí

24. 12.

07:00 - 11:00

Úterý

25. 12.

ZAVØENO

Støeda

26. 12.

ZAVØENO

Ètvrtek

27.12.

08:00 - 20:00

Pátek

28. 12.

08:00 - 20:00

Sobota

29. 12.

08:00 - 20:00

Nedìle

30. 12.

08:00 - 20:00

Pondìlí

31. 12.

08:00 - 14:00

Úterý

1. 1.

ZAVØENO

