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Policisté z Kamenice zachránili malého cyklistu
Osobní statečnost a duchapřítomnost při záchraně života malého cyklisty projevili nedávno dva policisté
z obvodního oddělení v Kamenici
nad Lipou. Dvoučlenná policejní
hlídka ve složení zprava Jiří Toufar a
David Knotek byla vyslána na místo
dopravní nehody cyklisty na účelovou komunikaci v lokalitě u města
Počátky. ,,Když policisté přijeli na
místo, tak na lavičce seděl malý chlapec a vedle leželo na boku položené
menší jízdní kolo. Chlapec byl viditelně zraněný v obličeji a krvácel
z nosu a úst. O chlapce v tu chvíli pečovala žena, která celý případ oznámila na tísňovou linku. Žena byla na

procházce a všimla si jak na lavičce
sedí malý zraněný chlapec, takže
kontaktovala záchrannou službu. Policisté po příjezdu zjistili, že se chlapcův zdravotní stav velmi rychle
zhoršuje a přestal reagovat na oslovení, ale byl stále při vědomí. Vzhledem k charakteru zranění přistoupili
k použití obvazového materiálu z autolékárničky a použili izotermickou
folii, do které chlapce umístili a posadili ho na zem. Chlapec na podněty
stále nereagoval ani nijak nekomunikoval. Když ho zběžně prohlédli,
žádné viditelné poraněni nezjistili,
ale začal se sesouvat na zem a upadal
do bezvědomí. Policisté kontaktovali

operátora tísňové linky zdravotnické
záchranné služby a poté postupovali
podle pokynů. Na místě provedli základní zdravotnickou pomoc. Poté si
zraněného chlapce převzali záchranáři a vrtulníkem byl transportován
do zdravotnického zařízení,“ uvádí
se v odůvodnění udělení Skleněné
plakety Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina. Policisté desetiletému cyklistovi poskytli profesionální
první pomoc, která byla pro záchranu
jeho života zcela zásadní a rozhodující. Tuto skutečnost vyzdvihl krajský
policejní ředitel Miloš Trojánek, který
policisty označil za opravdové hrdiny,
na které je policie právem pyšná. (kr)

Mìsto usiluje o koupi Spolkového domu
Humpolečtí radní schválili záměr
na odkoupení budovy historického
Spolkového domu. Konečné slovo
budou mít na svém zasedání zastupitelé města. ,,Zájem města je, aby
Spolkový dům v Humpolci zůstal a
aby byla zachována i jeho současná
podoba. Jediná jistota, jak toho docílit je, abychom ho získali do svého
majetku,“ uvedl k záměru starosta
města Karel Kratochvíl. Cena nemo-

S jarem pøibývají promile na silnicích i u chodcù
Policisté kontrolovali 60letého
muže v Křemešnické ulici v Pelhřimově, který nadýchal přes dvě promile alkoholu. Pod vlivem drog řídil
40letý muž v ulici Hálkova v Humpolci. Policejní test na drogy byl pozitivní na kokain a amfetamin. 54letý
opilý muž s dvěma promile alkoholu
v dechu jedoucí s automobilem VW
Passat v Žirovnici skončil na protialkoholní záchytné stanici. Rovněž se

dvěma promile alkoholu zasedl do automobilu Mazda 47letý muž jedoucí
krátce po půlnoci z Humpolce směrem
na obec Plačkov. Policejní hlídka
vyjížděla k 56letému opilci, který ležel
u autobusové zastávky na ulici Pražská
v Pelhřimově a nadýchal 4,6 promile.
Téměř čtyři promile měl také další pelhřimovský rekordman, který ležel opilý na lavičce. Oba opilci skončili na
protialkoholní záchytné stanici. (zp)

Kruhový objezd vyøeší nebezpeènou silnici
Auta řítící se vysokou rychlostí
z kopce od humpolecké místní části
Rozkoš do města by se mohla stát minulostí. V budoucnu je totiž zbrzdí
nová okružní křižovatka, kterou na
státní silnici I/34 plánuje vybudovat
Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s městem Humpolec. ,,Hovořili
jsme s ŘSD o tom, jak bychom mohli
zabezpečit křižovatku ulic Okružní,
Pod Vilémovem, V Kopci a 5. května, protože je svým tvarem pro řidiče
velmi nekomfortní. Kromě toho přes
tuto rušnou silnici vede od Vilémova

přírodní stezka a chtěli jsme přes ní
chodce bezpečně převést,“ uvedl starosta města Karel Kratochvíl. Vedení
humpolecké radnice se tak podařilo
dohodnout kompromis, který zohledňuje všechny tyto faktory. Řidičům
z vedlejších komunikací se bude
snadněji vyjíždět, chodci a cyklisté
se přes tuto silnici dokáží poměrně
bezpečně dostat díky přechodu, který
zde také vznikne. Auta před ,,kruháčem“ budou muset také zpomalit a na
silnici směrem na Rozkoš má vzniknout ještě jeden stoupací pruh. (ns)

Opilec støílel do vzduchu
Případ jako z ,,kovbojky“ se stal
v Pelhřimově v ranních hodinách,
kdy policisté dostali oznámení, že se
na ulici pohybuje muž se zbraní.
,,Před příjezdem policistů muž vystřelil do vzduchu, zbraň se následně
snažil ukrýt. Policisté zbraň nalezli a
zajistili, jednalo se o plynovou pistoli. 24letého muže policisté zajistili.
Při dechové zkoušce mu naměřili
hodnotu 2,24 promile alkoholu. Podle šetření policisté nezjistili, že by

muž zbraní někoho ohrožoval,“ uvádí se v policejní zprávě. Opilý střelec
skončil na záchytce k vystřízlivění a
policisté případ šetří. Dále se na ulici
nacházel opilý muž, který se choval
agresivně vůči svému okolí a ostatním vyhrožoval násilím. Opilec byl
vulgární a odmítal svého jednání zanechat i po opakovaných výzvách
policistů. 26letého muže policisté zajistili a při dechové zkoušce mu naměřili 2,39 promile alkoholu. (plc)

V pøepoètu na obyvatele má okres
uprchlíkù nejvíce na Vysoèinì

Kriminalisté dopadli 18letou ženu
z Pelhřimovska, která distribuovala
dalším mladým lidem marihuanu. A to
přibližně od začátku loňského roku na
různých místech zejména v Pelhřimově. Zájemci si od mladé dealerky
drogu převážně kupovali, někdy jim
dala marihuanu zdarma. Drogu poskytla v několika desítkách případů a kriminalisté ženu vypátrali na základě

operativního šetření. Kriminalisté dopadli také 26letého muže, který nabízel
pervitin a marihuanu v Humpolci. Dalším lidem poskytl opakovaně drogy
zdarma nebo je prodával. Dealeři jsou
obviněni za spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Za drogovou trestnou činnost distributorům hrozí až pět let za mřížemi. (pol)

Podle oficiálních informací získalo
pobytové opravnění v okrese Pelhřimov již přes dva tisíce ukrajinských
uprchlíků. Představuje to téměř tři procenta z celkového počtu obyvatel našeho regionu. Například okres Jihlava
má v této statistice počtu Ukrajinců
uvedeno dva a půl procenta. V Pelhřimově má podle statistiky pobytové
oprávnění přes pět stovek uprchlíků
z Ukrajiny, v Humpolci je to více než
čtyři sta, následuje Žirovnice se 180,
Pacov se 120 a Kamenice nad Lipou
110. Pobytové oprávnění kvůli válečnému kofliktu má 75 Ukrajinců v Cetorazi. V Horní Cerekvi má oficiální
pobytové oprávnění sedm desítek válečných uprchlíků, v Počátkách a v
Košeticích na pět desítek a v Novém
Rychnově téměř tři desítky. Podobně
jsou na tom také Červená Řečice, Černovice, Nová Cerekev, Obrataň, Želiv,
Buřenice, a Bratřice. Kolem dvacítky
Ukrajinců takto našlo azyl v

Senožatech, Lukavci a Božejově.
Kraj Vysočina zveřejnil počty
uprchlíků, kteří mají být nouzově
ubytováni v jednotlivých regionech.
Předpokládá se, že budou ubytováni
především v domácnostech, komerčních objektech i v zařízeních místních
samospráv a jejich příspěvkových organizacích. Kraj má takto již připravena lůžka ve svých zařízeních také
v Humpolci. Na Pelhřimovsku má být
podle tohoto ,,rozdělovníku“ ubytováno 624 Ukrajinců za určených finančních podmínek, v Pacově pak
129. V Pelhřimově se již několik rodin veřejně podělilo o své zkušenosti
s poskytnutím azylu ukrajinským
uprchlíkům. Ubytováni v Pelhřimově
takto byli například rodinní příslušníci zaměstnance firmy. Další rodina
zase poskytla část chalupy v Červené
Řečici, a to třem ženám a čtyřem dětem z Ukrajiny. Uprchlíci z Ukrajiny
bydlí rovněž v nevyužívaném bytě
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vitosti zatím není určena a humpolecká radnice o ní bude jednat
s majitelem. Zastupitelé pak budou koupi schvalovat už s konkrétní cenou. Objekt byl postaven
v roce 1899, koncem osmdesátých
let mu dokonce hrozila demolice.
Po desetiletém chátrání budovu koupili manželé Vaňkovi a uzpůsobili
objekt jako kulturní zařízení, což
hodlá zachovat také město.
(th)

v jednom pelhřimovském domě.
Ve Starém Pelhřimově našlo ,,útočiště“ dvacet ukrajinských uprchlíků, když do pomoci se zapojil
církevní sbor. Město Pelhřimov
připravilo pro ukrajinské občany
nabídku kulturních a sportovních
akcí, kam je zve zdarma. Přitom
řadu sportovních akci zajišují různé spolky a dobrovolníci. V pelhřimovských základních školách jsou
umisovány ukrajinské děti individuálně. První část je výuka českého
jazyka, společná pro všechny malé
Ukrajince. Poté již následuje výuka
společně s třídním kolektivem.V pelhřimovské nemocnici měli nejvíce
pacientů z Ukrajiny v chirurgické
ambulanci a na dětském oddělení,
kde byly dvě ukrajinské děti také
hospitalizovány.V nemocnici byly
napříč odděleními již bez jakýchkoliv problémů ošetřeny desítky
ukrajinských uprchlíků.
(km)

Zprávy z regionu
MÏstsk· doprava s nov˝mi autobusy
Pelhřimovská městská hromadná doprava získala nové menší linkové autobusy. Ty jsou svými rozměry s délkou osm metrů vhodné do městského
provozu. Dva nové autobusy s modrým designem pořídila firma ICOM
transport za téměř sedm milionů korun. Modrý autobus pojme až šest desítek cestujících a je vybaven výklopnou plošinou pro kočárky a invalidní vozíky. Nechybí klimatizace a
informační světelné panely.

⁄spÏönÌ soutÏûÌcÌ z naöeho regionu
Letošního ročníku vědomostní regionální soutěže Kraje Vysočina pro
děti do 15 let s názvem Poznej Vysočinu se zůčastnilo 110 soutěžících.
Čtyřicítka nejúspěšnějších řešitelů
dostala pozvání na celodenní výlet
do Prahy s lákavou plavbou lodí po
Vltavě nebo komentovanou prohlídkou historické budovy Národního
muzea. Na krásném třetím místě se
v krajské soutěži umístila Bára Buřičová ze ZŠ Krásovy Domky Pelhřimov. Pěkné osmé místo obsadila
Anička Jenčová z Gymnázia Humpolec a hned za ní skončila Marcela
Murová ze Základní školy Počátky.

Edum·nie 2022 zve na workshopy
Festival vzdělávání pro děti, mládež, pedagogy a rodiče Edumánie se
uskuteční v sobotu 23. dubna v prostorách ZŠ Krásovy domky Pelhřimov. Letošní ročník pořádaný Hodinou H nabídne pestrou škálu workshopů pro cílové skupiny dětí, mládeže, rodičů i pedagogů. Mládež se
může dozvědět, jak vycestovat na
rok do USA zdarma nebo jak se zapojit do mezinárodních projektů.
Pro děti bude připraveno dřevěné divadlo nebo hravá angličtina, tvoření
a hudební workshop a další.

Bez p¯ilby s v·ûn˝m zranÏnÌm
Vážné zranění utrpěl cyklista, který
havaroval u Počátek na silnici směrem od obce Polesí. V zatáčce, v úseku klesání přejel do protisměru a následně mimo vozovku, kde narazil do
stromu. Cyklista neměl během jízdy
ochrannou přilbu. Při nehodě utrpěl
vážné zranění a byl zdravotnickou
záchrannou službou letecky transportován do brněnské nemocnice.

Stihl vloup·nÌ do osmi gar·ûÌ
Policisté dopadli pachatele, který se
v Kamenici nad Lipou vloupal do
osmi řadových garáží a způsobil škodu za více než čtyřicet tisíc korun.
27letý zloděj v lokalitě ulic U Nádraží a Na Kariánce vypáčil vrata u
osmi garáží a ukradl barely s naftou a
nářadí. Z většiny garáží ale poberta
nic neodcizil. Pachatel byl již soudně
trestán, naposledy letos v lednu. Zloděj navíc ke garážím jel cizím vozidlem bez souhlasu jeho majitele.

okresní

noviny

Kraj opraví Hrad Kámen
za evropské dotace
Kraj Vysočina hodlá opravit expozice svého hradu Kámen za dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Odhadované náklady na
všechny naplánované akce jsou přibližně 131 milionů korun. Dotace by mohly pokrýt až 85 procent nákladů. Na všechny práce má kraj připravené projekty a na podzim by se měl dozvědět, zda s žádostí o peníze uspěl. Se zapojením
pouze vlastních zdrojů není reálné aby kraj všechny plánované opravy zvládl
naráz. S podporou dotací by mohly být naplánované práce hotové zhruba rok
od zahájení. Během letošního roku dokončí Kraj Vysočina generální opravu
hradní kaple Panny Marie Bolestné. Přepracovávána je projektová dokumentace nového návštěvnického centra. Do projektu budou nově zapracovány i archeologické nálezy, které tak mají být ústředním tématem centra.
(kr)

Prodej znaèkových poèítaèových sestav
Znaèkové repasované PC stolní sestavy (HP, lenovo, ATC)
- cena 2.490,- Kè - nyní akce - LCD monitor zdarma
Prodej repasovaných notebookù - 2.990,- Kè
monost výroby PC sestav na zakázku dle konkrétních
poadavkù (multimediální,
Tel.: 702 525 891
herní, kanceláøské, apod.)
e-mail: compe@email.cz

