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Pacov bodoval s komunitním centrem
Komunitní centrum Pacov získalo čestné uznání za optimální řešení
budovy s maximálními společensko
kulturními možnostmi v centru města. A to v soutěži Stavba roku Kraje
Vysočina. Pacovské komunitní centrum je významným pokrokem v regionální kulturní, vzdělávací a
sociální infrastruktuře. Značně zasta-

ralá bývalá budova kina, která již
dlouho nesloužila svému účelu,
byla díky navrženému projektu
přestavěna a získala tak zásadní a
smysluplé využití. Město Pacov je
s touto soutěží spojeno již od roku
2019, kdy se Stavbou roku Kraje
Vysočina stal ojedinělý komplex
Mateřské školy Za Branou. (th)
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Nemocnice je pøipravena na nárùst pacientù s koronavirem

K pondělku náš okres vykázal za
posledních sedm dní nárůst 140 osob
s potvrzenou nákazou koronavirem.
Přitom 10. října nebyl nahlášen žádný
případ a za pět dnů to bylo již pět desítek nemocných. Z tohoto důvodu byla
také v minulých dnech uzavřena Základní škola v Kamenici nad Lipou.
Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci a nárůstu respiračních onemocnění v našem okrese ohlásila od pátku
do odvolání zákaz návštěv na lůžkových odděleních Nemocnice Pelhřimov, a to s některými výjimkami,
například doprovodu u porodu. Zákaz
návštěv se netýká nezletilých pacientů hospitalizovaných na dětském
oddělení. Návštěvy se musí prokázat
negativním testem, doložit očkování
nebo prodělání onemocnění Covi19.
Zákaz návštěv oznámily také některé
domovy důchodců v okrese. Praktičtí

lékaři hlásí rovněž zvýšený výskyt
podzimních viróz, chřipek a angín.
Podle informací ředitele Nemocnice
Pelhřimov Michala Kozára byli začátkem týdne hospitalizováni dva pacienti s onemocněním Covid-19 na
standardním lůžku. ,,Lůžka máme vyčleněna na oddělení Interna III v počtu devět. V případě nárůstu počtu
hospitalizací bude uvedena do provozu celá stanice. Pro pacienty vyžadující intenzivní péči jsou v současné
době připravena dvě lůžka. Dojde-li
k nárůstu hospitalizací obecně, budeme postupovat podle vnitřních předpisů nemocnice, zahrnující uzavření
vybraných oddělení za účelem posílení personálu na covid jednotce. V případě, že dojde k nárůstu u intenzivní
péče, budeme nuceni omezit operativní výkony. Celkový vývoj nelze zcela
přesně předvídat, oproti minulému

roku se liší,“ informoval v pondělí ředitel Michal Kozár. V minulém roce
měla pelhřimovská nemocnice ve
stejný den čtyři pacienty na intenzivní
péči a 57 pacientů s Covidem-19 na
standardních lůžkách. Dále pak 49 zaměstnanců v izolaci, nyní se jedná o
jednoho zaměstnance. ,,U očkování
třetí dávkou dochází k postupnému navyšování zájmu. Aktuálně evidujeme
celkově zhruba 480 zájemců. O první
očkování mají zájem tři stovky obyvatel. Nemocnice nemá k dispozici velkokapacitní očkovací centrum, to
zůstalo zachováno pouze v Jihlavě.
Přesto se snažíme nastavit provoz našeho očkovacího centra tak, abychom
mohli očkovat co nejvíce zájemců,“
sdělil dále ředitel pelhřimovské nemocnice. Poslední zářijový den začala
Nemocnice Pelhřimov přeočkovávat
zdravotnické pracovníky třetí dávkou

proti onemocnění Covid-19. První
očkovací den získalo posilující
dávku šedesát zdravotníků a plnily
se i další termíny očkování. Mobilní očkovací tým nemocnice vyjel
19. října poprvé přeočkovat klienty
a zaměstnance sociálních zařízení
třetí posilující dávkou. Jako první
dostali vakcínu zájemci v Domově
Jeřabina v Pelhřimově. Následovaly Domov pro seniory v Onšově a
v Pelhřimově a pacovský Dům sociálních služeb. Veřejnost mohla
v úterý využít služeb krajského
mobilního očkovacícho týmu také
v Humpolci. Ten nabízí očkování
bez registrace třetí posilovací dávkou vakcíny i jednorázovou vakcínu
lidem, kteří zatím nejsou očkováni
vůbec. Podle předběžných informací se má očkovací kamion zastavit také v Pelhřimově.
(km)

Bývalý starosta ostøe sleduje
zcelování pelhøimovské Dìkanské zahrady
Dva migranty zadrželi policisté ve
Starém Pelhřimově. Jednalo se o dva
cizince neznámé totožnosti bez cestovních dokladů. Proto existovalo důvodné podezření, že se jedná o
nelegální migranty, pravděpodobně
z Alžírska. Na muže narazila hlídka
služby kriminální policie a vyšetřování, která dohlížela na veřejný pořádek
v souvislosti s průběhem voleb. Muži
se pohybovali v příkopu u silnice ve
Starém Pelhřimově. Vzhledem
k tomu, že cizinci nedisponovali žádnými doklady a nebyli na místě
schopni věrohodně prokázat svoji

totožnost a oprávněnost pobytu na
území, byli zajištěni. Dalším šetřením
policisté zjistili, že cizinci cestovali
z Alžírska blíže nespecifikovaným
způsobem a trasou u Pelhřimova vypadli z úkrytu podvozku kamionu, který pokračoval v jízdě. Cizinci shodně
uvedli, že se na naše území dostali
v úkrytu podvozku kamionu z území
Madarska a jejich cílovu zemí bylo
Rakousko. Cizinci se podrobili testu na
Covid-19 s negativním výsledkem.
Migranti byli následně zadrženi a poté
umístěni do Zařízení pro zajištěné cizince ve Vyšních Lhotách.
(pol)

Město Pelhřimov hodlá zcelit podobu Děkanské zahrady a vytvořit její
adekvátní napojení na městskou
strukturu. Radnice si proto dala cíl vytvořit z prostoru Děkanské zahrady jeden celek a najít vhodnou náplň a
uspořádání navazujících prostorů ve
vlastnictví města. Koncepční plán by
měl poskytnout důstojné prostředí
parku a současně doplnit areál o další
funkce. ,,Děkanská zahrada nacházející se kousek za kostelem sv. Bartoloměje je klidné místo uprostřed
Pelhřimova. Historicky hodnotný
venkovní prostor městského parku
však vyžaduje komplexní revitalizaci

a arboristický zásah,“ uvedla
zdejší radnice. Ve středu byly
představeny návrhy veřejnosti.
,,Doufám, že z toho nebude sterilní prostředí ve smyslu v jednoduchosti je síla. Děkanka by měla být
spíš divočejší zahrada, kde je dostatek stínu a klidu. Tohle budu ostře sledovat! Msgre Vaněk vás
ostatně bude sledovat také, tak na
to myslete,“ uvedl na facebooku
města emeritní starosta Pelhřimova Jan Tomášek. V Pelhřimově
se již objevily výhrady k řešení
parku mezi budovami dvou středních škol proti soudu.
(tp)

Mnoí se pøípady
vloupání do obydlí

Zprávy z regionu
VelkorysÈ dotace v Humpolci
Humpolečtí zastupitelé schválili dá
se říci unikátní dotační programy na
podporu sportu, kultury, ostatní zájmové činnosti, obnovy kulturních památek a sociálních služeb pro rok
2022. Zájemci mohou své žádosti
podávat do 30. listopadu. Vyčleněno
z rozpočtu města je 10,4 milionu korun a další více než čtyři miliony korun pro sociální oblast. Podle zdejší
radnice není tato podpora pro města
velikosti Humpolce obvyklá a tady
funguje pravidelně již řadu let.

TisÌcovka dÏtÌ m· sv˘j strom

Policisté v Kamenici nad Lipou
prověřují případ vloupání do rodinného domu z 22. října. Od půl deváté
ráno do půl čtvrté odpoledne zloděj
násilím vnikl dovnitř domu skrze
okno na toaletu. Postupně prohledal
pokoje a odnesl peněženku s dvoutisícovkou a různé šperky. Poškodil také
uzávěr vody a došlo tak k zatopení
všech místností v přízemí. Škoda se
vyšplhala na padesát tisíc korun. Policisté apelují na majitele, aby nepodceňovali zamykání dveří a zavírání oken
u obydlí, i když si jen odskočí. (pcr)

V Pelhřimově pokračuje již dvacetiletá tradice sázení stromků nově narozeným občánkům města, kterých
už byla celkem tisícovka. Nový borovicový háj byl takto založen u příležitosti Dne stromů a dřeva 20. října
v části průmyslové zóny v ulici Kouřimského. Letos se do akce zapojili
rodiče více než padesátky dětí, kteří
svým potomkům sázeli borovice lesní a javory. Od vedení města obdrželi
pamětní listy i malé dárky a potřebnou
cedulku na stromek se jménem svého
dítěte od SPŠ a SOU Pelhřimov.

Kraj Vysočina bude mít v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky desítku nově zvolených
poslanců. Po čtyřech budou mít koalice SPOLU a hnutí ANO, po jednom
koalice Piráti+STAN a SPD. Náměstek hejtmana a místostarosta Pacova Lukáš Vlček (STAN) získal
přes osm tisíc preferenčních hlasů,
což představovalo 21 a půl procenta.
Bývalý pacovský starosta se vyjádřil,
že opustí místo na krajském úřadu a
bude se věnovat práci poslance. Z našeho okresu byl zvolen také Josef
Kott za ANO z Olešné u Pelhřimova,
který je poslancem od roku 2013,

kdy se dostal do sněmovny jako náhradník. V dalších volbách i nyní
svůj poslanecký mandát obhájil.
Více než osm a půl tisíce preferenčních hlasů dostala advokátka Eva
Decroix, která bude ve sněmovně
jako jediná poslankyně zastupovat
ODS z Vysoči ny. Se svým
manželem provozuje Bistrot de Papa
v Horních Dubenkách u Počátek.
Přestože sociální demokracie získala
na Vysočině 6,55 procenta, celostátně se do poslanecké sněmovny nedostala. Její lídr bývalý hejtman Jiří
Běhounek tak po osmi letech svůj
mandát v parlamentu neobhájil. (zp)

Milí ètenáøi,
dovolte mi podìkovat Vám, e jste li
k volbám. Podìkovat Vám, e jste odpovìdní. Podìkovat Vám, e jste vìnovali
svùj èas a zájem vìcem veøejným. Podìkovat Vám, protoe i díky Vaí podpoøe

jsem byla zvolena poslankyní za Vysoèinu. Bude to úkol nároèný, ale jsem
na svoji práci v Poslanecké snìmovnì
pøipravena. A chci Vás ujistit, e udìlám ve proto, aby moje stopa poslankynì byla viditelná i na Vysoèinì. Bìhem kampanì jsem ji projela celou.
Setkávání s Vámi byla obohacující a
za mnohými z Vás je vidìt ohromný
kus práce. Bez Vaí èinorodosti a nadení by Vysoèina nebyla tak krásná.
Ohromný kus práce ale leí také pøed
námi. Svou novou funkci proto vnímám pøedevím jako obrovský závazek. Neèeká nás lehké období. Ale vìøím, e jedinou cestou kupøedu je pracovitost, slunost, nadhled, vytrvalost,
a pøedevím síla mìnit budoucnost
k lepímu. Pøeji si, aby tyto vlastnosti
v sobì nalo v dalím období co nejvíce z nás. Tuto anci na zmìnu nesmíme promarnit!
EVA DECROIX, poslankynì
Poslanecké snìmovny PÈR

Zprávy z regionu
Galakoncert ke vzniku republiky

Letošní rok se bez nadsázky dá
nazvat rokem Knihovny Jiřiny Zábranové. Nejen, že humpolecká
knihovna slaví sté narozeniny, ale
navíc se kromě nového názvu dočkala také nového dětského oddělení. Nové prostory pro nejmenší
čtenáře se slavnostně otevřou v
pondělí 1. listopadu, kdy město
Humpolec symbolicky předá zrekonstruované zázemí právě knihovně a především dětem.
Příběh nového dětského oddělení
se začal psát v roce 2018, kdy Zastupitelstvo města Humpolce odsouhlasilo odkoupení budovy České
spořitelny na Dolním náměstí, která
je právě v sousedství knihovny. Zatímco v přízemí zůstává zachována
pobočka banky, první a druhé patro
budovy budou nově patřit právě nejmladším čtenářům. „Stavební práce
se týkaly propojení budovy spořitelny s vedlejší budovou knihovny,
úpravy interiérů a jejich přizpůsobení novému provozu. Bylo nutné vyhovět požárně bezpečnostním
předpisům, zajistit bezbariérovost
přístupu, pořídit potřebnou prezentační techniku a vybudovat nové sociální zařízení a zázemí pro obsluhu
oddělení,“ nastínil tajemník Městského úřadu Humpolec Jiří Fiala.
Pùjèování knih i pøednáškový sál
Finance na samotnou rekonstrukci
schválilo humpolecké Zastupitelstvo
pro rok 2021. „Jsme rádi, že se povedlo

vše připravit tak, aby se právě v roce
stoletého výročí knihovny podařilo
nové dětské oddělení knihovny otevřít.
To stávající bohatým aktivitám a stále
rostoucímu zájmů čtenářů již kapacitně
nestačilo. Nové prostory nabídnou nejen dostačující zázemí pro půjčování
knih, ale také tolik potřebný přednáškový sál vybavený moderní technikou,“
zmínila místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová. Dodala, že město stavbu předalo zhotoviteli, jímž byla firma
Humpolecká stavební, koncem března,
přičemž předání hotového bez vad a nedodělků se uskutečnilo s koncem srpna.
Stavební práce vyšly město na necelých
4,6 milionů korun, vybavení interiérů
financovalo Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, jehož je
knihovna součástí.
V rámci celého záměru bylo
důležité propojit stávající budovu
knihovny právě s novými prostory
pro děti, což bylo do poslední chvíle
„napínavé“ - vzhledem k otázce
úrovní podlah sousedních budov.
Nejen, že se vše technicky povedlo,
ale navíc je právě toto propojení i pro
návštěvníky knihovny velice praktické. „Do nového dětského oddělení
vede vstup přes současné oddělení
pro dospělé čtenáře. Kvitují to zejména maminky, které tak mohou vybírat knihy pro sebe, ale zároveň
hned vedle budou mít na dohled své
malé čtenáře,“ upozornila na velkou
výhodu vedoucí Knihovny Jiřiny Zá-

branové Ludmila Trnková. Zároveň dodala, že obecně si budou
starší a mladší čtenáři blíž, což je
důležité pro užitečné propojování
generací.
Díky novým prostorám se knihovna chystá také ještě více se soustředit na aktivity pro mladé místní
autory. Poslouží k tomu nová čítárna, kde jsou v plánu tematická setkávání. Dosud se zde již první akce
uskutečnily, další se chystají. A
jaké využití nalezne bývalé dětské
oddělení? „Protože jsme se potýkali také s nevyhovujícím technickým zázemím pro knihovnu,
vytvoříme jej právě tady,“ upřesnila vedoucí knihovny.
Dìti, rodièe, otevíráme!
První dětští čtenáři se do nového oddělení mohou těšit v pondělí
1. listopadu odpoledne, kdy pro ně
knihovna konkrétně od 13. hodiny
připravila bohatý program. „Nejen, že si budou moci půjčit knihy,
ale také si užijí ukázky nových her
i knížek, poslechnou si předčítání
nebo poznají náš Čtenářský klubík. Samozřejmostí je den otevřených dveří a prohlídka celého
zázemí. A kdo bude mít zájem, určitě si užije zajímavou přednášku
Pavla Holuba o historii právě naší
knihovny,“ pozvala na slavnostní
den knihovnice dětského oddělení
knihovny Zdeňka Komrsová.
Aneta Slavíková

I v letošním roce pořádá Městské
kulturní a informační středisko
v Humpolci z iniciativy města Galakoncert jihlavské Filharmonie Gustava Mahlera. A to u příležitosti výročí
vzniku samostatného československéh státu. Galakoncert tentokrát nazvaný Tři operní divy se uskuteční
v neděli 31. října od 19.30 hodin na
divadelní scéně humpoleckéh kina.

Den samostatnosti s vlajkami
U příležitosti státní svátku 28. října
se budou opět vyvěšovat české vlajky. Pelhřimovská Agentura Dobrý
den vyzývá k této aktivitě nejen na
veřejných budovách. V Putimově se
budou navíc pokoušet v předvečer
svátku o nový rekord. Vyrůst by tady
měl český strom samostatnosti,
strom plný malých českých vlajek.

Vojensk˝ autobus srazil chodkyni
Vojenská policie hledá případné
svědky dopravní nehody s tragickými následky na přechodu u křižovatky ulic Nádražní a Pod Náspem
v Pelhřimově. Tady došlo 9. října kolem deváté hodiny ranní ke střetu
chodkyně s projíždějícím autobusem
Mercedes-Benz. Za volantem autobusu seděl voják z povolání. Případ
proto šetří Vojenská policie, která se
obrací na chodce a především na řidiče s palubní kamerou, aby se se svědectvím obrátili na linku 973 215 800.
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