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Minulý pátek hodinu před půlnocí
se objevil v babyboxu v pelhřimovské nemocnici asi patnáctiměsíční chlapeček, který již chodí. Od
instalace babyboxu v roce 2007 se
jedná o první případ v Pelhřimově a
zatím o jedno z nejstarších dětí, které
bylo v republice do podobného zařízení uloženo. Celkem funguje 76 babyboxů a uloženo do nich bylo již
181 dětí. Impulzem pro zřízení pelhřimovského babyboxu byl přitom
před více než deseti lety nález zdravého dítěte na toaletě nemocnice. Jednalo se tehdy o instalaci tohoto
prvního zařízení na Vysočině. Babybox je velikostně určen pro menší
děti. Je to schránka, do které může
matka v nouzi uložit své malé dítě,
většinou se jedná o čerstvě narozené,
pokud se o něj sama nemůže postarat
a chce zůstat v anonymitě. Babybox
je vyhříván a má vnitřní kameru, která sleduje dění uvnitř a je napojena na
jednotku intenzivní péče nemocnice.
Pokud se otevřou dvířka babyboxu,
zazní signál a zdravotníci se okamžitě
dostaví k této schránce. ,,Odhaduji

stáří dítěte na patnáct až šestnáct měsíců. Váží devět a půl kila a má šest
zubů. Chlapec je zcela zdravý, jenom
byl mírně podchlazený,“ sdělil k případu již chodícího dítěte primář dětského oddělení Nemocnice
Pelhřimov MUDr. Stanislav Houštěk. Přitom chlapeček nebyl zanedbaný a podle některých informací měl
na sobě vhodné oblečení a riflové kalhoty. Podle přání zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse byl chlapec
pojmenován Karel Spěváček.
Odložený chlapec zůstal v péči dětského oddělení stanice JIP.
,,Případ nalezeného chlapce
v pelhřimovském babyboxu jsme zaevidovali na obvodním oddělení Pelhřimov. Policisté byli v noci na místě
a provedli zde prvotní šetření zaměřené zejména na zjištění, zdali dítě
nebylo ohroženo na životě a zdraví a
jestli na něm nemohl být spáchán nějaký trestný čin. Z výsledků prvotního lékařského vyšetření vyplynulo,
že dítě je v pořádku. Proto policisté
v současné době nebudou ve věci
provádět další šetření. Pokud by se

V rámci slavnostního večera udílení Ceny města Pelhřimova získá jeden z dobrovolníků také každoroční cenu Křesadlo. Letos to bude dlouholetá dobrovolnice Marta
Machová, kterou nominoval Domov pro seniory v Pelhřimově. ,,Paní Machová chodí do našeho domova od jeho
vzniku, kdy jsme začali přijímat nové klienty v roce 2009.
S klienty tráví volný čas, povídá si s nimi, předčítá oblíbené
časopisy, noviny nebo knihy. Doprovází klienty na invalidním vozíku ven na procházku. Navíc také hraje na klávesy
při naší mši. Paní Machová je mezi klienty díky svému trpě-

Tradiční Novoroční koncert dechové hudby Vysočinka s hosty se
konal v neděli 6. ledna v kulturním
domě Máj v Pelhřimově. A protože
to tentokrát vyšlo na Tři krále, vymyslela zpěvačka kapely Dana
Bezstarostová, že se připojí k dobročinné sbírce charity. Tak se také
stalo a kasička putovala zaplněným sálem. Kapela tak navázala
na loňská vystoupení, kdy hrála na
koncertech pro Světlušku, které
pořádal Český rozhlas Vysočina.
V Pelhřimově se začalo tradičně
dlouho před vlastním koncertem Vysočinky, kdy v předsálí hráli jihočeští
heligonkáři z malé vísky Bošilec u
Veselí nad Lužnicí, bratři Josef a Karel Kozlovi. Muzikanti z Vysočinky
zde rozlévali zájemcům vínečko, a
tak se zde zpívalo a byla tu velice
přátelská atmosféra. Úvod koncertu
pak zahájili moderátor ČRo a ČT
Václav Žmolík. Pak již Dana Bezstarostová se svým jedenáctičlenným
Komorním sborem ZUŠ a kapelou
zazpívali a zahráli státní hymnu.
Tento sbor pak ještě doplnil zpěvem i
několik dalších písniček Vysočinky.
Na pódium přišli také zástupci
města v dobových krojích, místostarosta Josef Koch, radní Ivana Kociánová a starosta Ladislav Med. Každý
z nich pak přednesl krátkou zdravici
tomuto koncertu i pozdravy obecenstvu.Vysočinka zde zahrála řadu známých skladeb a také několik na přání
posluchačů. Přestávku vyplnili

ale objevily nějaké nové informace,
které by se týkaly podezření na spáchání protiprávního jednání v souvislosti s odložením tohoto dítěte do
babyboxu, policisté by zahájili ve
věci šetření,“ informovala tisková
mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Ta dále doplnila, že babyboxy
mají svůj stanovený účel a nespadají
do kompetence Policie ČR. Policisté
neprovádějí pátrání po osobě, která
dítě do babyboxu odložila ani po
jeho matce. ,,Osoba, která dítě odloží
do babyboxu, se nedopouští trestného činu. Uložením dítěte do babyboxu je mu poskytnuta základní péče a
dítě tak není vystaveno nebezpečí
smrti,“ doplnila policistka. Zakladatel babyboxů Ludvík Hess uvedl, že
rodiče odloženého dítěte se mohli
dostat do nějakých problémů, které
je k tomuto činu mohly donutit. Ludvík Hess se podivil, že se takto velké
dítě v babyboxu objevilo. V několika
případech si také rodiče děti z babyboxů vzali zpět. Odborníci pro malého Karlíka z babyboxu doporučují
náhradní rodinnou péči.
(mr)

livému jednání a umění naslouchat velmi oblíbená,“ uvedla
sociální pracovnice v Domově pro seniory Lucie Vítů. Druhou nominovanou na toto ocenění byla Jana Jirků, dobrovolnice Rodinného centra Krteček v Pelhřimově. ,,Jana
Jirků stála u vzniku RC Krteček v roce 1999 a ještě do roku
2018 zajišovala jeho kompletní chod. Díky jejímu dobrovolnictví a výpomoci dalších maminek se stalo rodinné centrum místem pro setkávání rodin, pro pořádání různých
veřejných akcí a seminářů,“ sdělila předsedkyně RC Krteček Zuzana Havlová, která nominaci navrhla.
(tp)

v předsálí opět jihočeští heligonkáři.
Na další program se všichni moc těšili, nebo za původně ohlášeného písničkáře a humoristu Pepu Fouska,
který se omluvil pro nemoc, přišli na
jeviště již zmíněný redaktor, novinář,
publicista a moderátor Českého rozhlasu i České televize Václav Žmolík
spolu s herečkou a spisovatelkou

Zdenkou Procházkovou, někdejší
partnerkou Karla Högra. Ti vyprávěli
o svých cestách životem s přidáním
humorných a zajímavých situací.
Zvláště zaujala příhoda paní herečky,
kdy se jako školačka obecné školy
setkala s prezidentem Masarykem.
Při výletě v Praze ve Stromovce, kde
se pan prezident projížděl na svém
koni a také na tomto koni ji svezl.
Vyprávění těchto hostů pak trefně
ukončila Vysočinka písničkou - Masaryk nás svolává, což vyvolalo vel-

ký ohlas přítomných, kteří se ke
zpěvákům připojili. Závěr koncertu patřil Vysočince i jejím sólist ům a z e j mé na pa k z a uj a l o
vystoupení trumpetistů Michala
Bezstarosty a Ondřeje Kolčavy
v orchestrální skladbě. Na jevišti
dostal prostor i heligonkář Karel
Kozel, který si zde zazpíval s Da-

nou Bezstarostovou.Konečné slovo na závěr měl kapelník Vysočinky T omá š V odr á ž ka , kt e r ý
poděkoval městu, sponzorům a zaměstnancům kulturního domu Máj
a také všem, kteří přišli na tento
koncert. Také zvukaři kapely Pavlu Kolorosovi se synem, kteří
zdárně tento Novoroční koncert
ozvučili. Poděkoval všem i za plnou kasičku pro Tříkrálovou sbírku pelhřimovské charity.
Karel Novotný, misionář DH

Zprávy z regionu
Nov˝ rok p¯iöel s drsn˝m poËasÌm

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě
uložili pokutu 136 tisíc korun obci Častrov. Tam v místní části Ctiboř v roce
2018 bez povolení vykáceli 34 vzrostlých stromů . Obec tak porušila zákon o
ochraně přírody a krajiny. ,,Jednalo se o 26 olší, pět topolů, dva javory a jednu
vrbu. Vzhledem k tomu, že stromy rostly v lokalitě mimo zastavěné území
obce, sloužily jako biotop ptactva a dalších živočichů. Kácení bylo provedeno
v rámci plánované revitalizace části obce, ale bylo realizováno ještě před
vlastním zpracováním projektu revitalizace,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě Jan Panský.
Při stanovení výše pokuty inspektoři posuzovali závažnost protiprávního
jednání a vyhodnotili ji jako střední. Obec Častrov proti uložené pokutě nepodala odvolání, takže je sankce v těcto dnech pravomocná.
(zp)

Lednové počasí s hustým
sněžením a silným větrem zaměstnávalo hasiče také v našem okrese, když
museli nejčastěji odstraňovat popadané stromy ze silnic. Policisté zase jako
každoročně zaznamenali problémy na
namrzlých silnicích především s kamiony. Mezi první nehody letošního
roku patřil silniční karambol u Polesí,
kde skončilo auto převrácené na
boku. Do nemocnice záchranka odvezla dvě zraněné osoby. Hasiči a policisté zasahovali také u havárie
osobního vozu u Bácovic. Zdravotníci na místě prohlédli jednu dospělou
osobu a dítě. Hasiči havarovaný vůz
vyprostili zpět na komunikaci.

Kraj VysoËina vyhl·sil t¯i soutÏûe

Během ledna převezmou zástupci
města Humpolce po kompletní revitalizaci park Stromovka. Práce měly
skončit s loňským listopadem, ale
zhotovitel část z nich nestihl v termínu i přesto, že byl na časový skluz ze
strany města i od projektanta pravidelně upozorňován. ,,Firma ve stavbě pokračovala dále a podle smlouvy
ji za každý den prodlení nabíhají penále. S pracemi ovšem výrazně pokročila, proto město po konzultaci
s právní kanceláří park převezme
k obecnému užívání. Drobné nedodělky a případné vady s firmou vyřeší formou reklamací,“ uvádí se
v prohlášení humpoleckého městského úřadu. Přitom revitalizace významné zelené plochy v centru
Humpolce začala již od roku 2014,
kdy město vypsalo veřejnou architektonickou soutěž na změnu Stromovky. V anonymním hodnocení
vyhrál projekt firmy OK Plan Architects, přičemž veřejnost měla do roku
2018 řadu příležitostí, jak se nejen
s vítězným projektem seznámit a případně navrhované opravy připomínkovat. ,,Park Stromovka si jako jedna
z hlavních ploch ve městě zvláštní
péči bezesporu zaslouží. Nutné byly i
opravy už zastaralých inženýrských

Pelhřimovská Hodina H podporuje také nápady a aktivity mladých
lidí z Pelhřimova a okolí. Skupinka
mladých přišla s nápadem vytvořit
naučné cedule s informacemi o tom,
čím a jak krmit kachny a jak třídit odpad. Hodina H ve spolupráci s týmem mladých lidí získala podporu
v rámci takzvaných Malých grantů.
Zároveň i díky Kraji Vysočina je
možné mladé lidi podpořit v jejich
aktivním přístupu k životu ve svém

sítí na jeho území. Cílem se stalo
park prosvětlit a vybudovat z něj
místo, kde se budou scházet rodiny
s dětmi. Hrát si na novém hřišti,
pořádat pikniky, kde se budou konat kulturní a společenské akce pro
širokou veřejnost. A kde se lidé budou cítit příjemně a bezpečně. Proto se zastupitelé města rozhodli
věnovat jeho revitalizaci zvýšenou
pozornost. Věřím, že Stromovka
bude po otevření hojně navštěvovaným místem,“ míní místostarosta
Humpolce Vlastimil Brukner. Při
převzetí parku zástupci města a projektanta sestaví zápis s případnými
nedodělky a vadami, které firma
musí do stanoveného termínu odstranit. ,,Pokud to zhotovitel nest i hne, začne dl e uzavř ené
smlouvy o dílo opět platit penále.
Do doby, než vše napraví, bude
park nadále oplocený,“ informoval
humpolecký místostatosta s tím, že
Stromovka by se veřejnosti mohla
otevřít koncem letošního května.
Na revitalizaci parku Stromovka
vyčlenilo město z rozpočtu na rok
2018 zhruba 37 milionů korun. Na
téměř patnáct milionů korun pak
vyšla kompletní rekonstrukce sousední ulice Jana Zábrany.
(as)

městě a okolí. Cílem projektu je také
zvýšit povědomí o tom, čím nekrmit
místní ptactvo u rybníků v Pelhřimově a jeho bezprostředním okolí.
První naučná cedule na téma odpadu
vznikla v Košeticích, a to ve středu
obce. Druhá cedule je plánovaná
v Pelhřimově. Eva Havlíčková z Hodiny H věří, že v tomto roce bude
možné instalovat další cedule a podpořit tak informovanost hlavně v péči
o ptactvo v přírodě kolem nás. (tp)

Krajský úřad v těchto dnech zveřejnil hned tři aktivity, do kterých se
může zapojit veřejnost. Jedná se o
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za
společenskou odpovědnost, kde ocení činnost organizací. Dále zájemci
mohou zaslat nominaci na Počin
roku 2018 v anketách Zlatá jeřabina
a Skutek roku, a to do 31. ledna.
Kraj Vysočina také tradičně hledá
nejlepší sportovce minulého roku.
Sportovní kluby, svazy a organizace
mohou nominovat své favority v odborné části ankety také do konce ledna. Od šestého února bude moci
hlasy pro nejlepší sportovce a kolektivy posílat také veřejnost.

ÿekli si svÈ ANO ve sklepÏ
V loňském roce bylo v Pelhřimově uzavřeno celkem 151 manželst ví , z t oho 21 sňat ků byl o
církevních. Snoubenci byli oddáváni
na radnici, v kapli sv. Kříže, v kostele
sv. Víta, v zámku pánů z Říčan. Dále
také ve Váňově statku v Dubovicích,
v Hodějovickém mlýně, v kostele
Nanebevzetí P. Marie ve Chvojnově
a na dalších místech. Sňatek byl
uzavřen i na neobvyklém místě, a to
ve sklepě domu číslo 836 v Pelhřimově. Uskutečnila se i jedna zlatá a
jedna diamantová svatba.

V Kamenici hodlajÌ posÌlit vodovod
V průběhu jarních měsíců letošního roku se uskuteční hydrogeologický průzkum v lokalitě Jestřábí vrh
nad úpravou vody na Johance u Kamenice nad Lipou. Cílem je ověřit,
zda bude v navrhované lokalitě dostatečné množství vody, které by doplnilo vodní zdroje stávajícího
vodovodu Kamenice zasobujícího
město. Celkem je vytipováno šest
míst, kde budou vybudovány zkušební vrty a zároveň provedeny hydrodynamické zkoušky, kterými bude
ověřena vydatnost a kvalita vody. Po
vyhodnocení bude rozhodnuto, zda
navrhovaná lokalita je vhodná k vybudování svodného potrubí k úpravně vody a napojení do přívodního
řadu vodovodu Kamenice.

Za odpad si v Humpolci p¯iplatÌ
První miminko letošního roku se
narodilo v pelhřimovské porodnici
hned prvního ledna před půl jednou. Holčička Liliana Habichová ze
Sobíňova vážila dva a půl kilo. Jako

už tradičně dostala dárek od ředitele
nemocnice Jana Mlčáka a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Vladimíry Macháčkové.V roce 2018 se v
pelhřimovské porodnici narodilo
celkem 533 dětí. Narodila se jedna
dvojčátka, takže počet porodů je 532.
Kluci jen o málo vyhráli nad děvčaty
- v poměru 268 ku 265. „Maminky
nejčastěji dávaly chlapečkům jména
Jan, Matyáš, Jakub a Filip. U holčiček pak vedly v loňském roce Terezka, Eliška, Nela a Adéla,“ prozradila
Daniela Jelínková z dětského oddělení, která vede statistiku.V loňském
roce se narodilo o něco méně dětí než
v předchozím roce 2017, kdy se uskutečnilo 559 porodů. Do Pelhřimova
jezdí rodičky nejen z Pelhřimovska,
ale i z Vlašimi, Pacova, Humpolce či
Jindřichova Hradce i odjinud. (np)

Po čtyřech letech schválili v prosinci humpolečtí zastupitelé navýšení poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu. Jedná se o patnáct korun pro každého obyvatele
města a jeho místních částí za měsíc.
Od letošního roku tak bude poplatek
činit 780 korun, loni to bylo 600 korun. Důvodem jsou stále rostoucí náklady spojené se svozem a likvidací
odpadu i s provozem kompostárny.
Celkové náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu se
v roce 2017 v Humpolci vyšplhaly na
více než devět milionů korun. Loni
se kalkulace SOMPa ještě navýšila o
36 korun na každého poplatníka.
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