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Jednadvacet soutěžících ze čtyř krajů se postavilo
na start oblíbené profesní soutěže Krajské správy a
údržby silnic Vysočiny s názvem Cestářské rodeo.
S tratí i doprovodnými disciplínami se nejlépe vypořádal Stanislav Váňa z cestmistrovství v Humpolci. Druhé místo obsadil Pavel Ouhel z Pelhřimova. Soutěžící

Pelhřimovská nemocnice se
potýká s nedostatkem sanitářů.
O tuto důležitou součást ošetřovatelské péče není takový zájem, jaká je poptávka ze strany
nemocnice.
,,Chybí nám zejména muži. Je to
totiž fyzicky náročná činnost. Kromě fyzických předpokladů musí
práci zvládnout i psychicky. Aktuálně bychom potřebovali přijmout tři
sanitáře, muže do ošetřovatelských
týmů na některých odděleních,“
uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Pelhřimov
Vladimíra Macháčková. V pelhřimovské nemocnici má každé oddě-

25. záøí 2017

absolovali náročnou trať za volantem těžkého
nákladního vozu ověřující jejich zručnost a prokázali
také znalosti v první pomoci. Podle soutěžních komisařů
se dobrý řidič pozná především podle průjezdu kruhové
křižovatky v protisměru či při parkování v improvizované garáži nebo v přesnosti jízdy náročnou tratí. (kr)

lení svého sanitáře, některá jich
potřebují i více. V této profesi však
jednoznačně převažují ženy. Z 82
sanitářů zaměstnaných v Nemocnici Pelhřimov je 65 žen. ,,Migrace zaměstnanců na této pozici je vysoká.
Ne každý, kdo zkusí práci sanitáře,
zde vydrží. Věkový průměr sanitářů
je 43 let. Aktuálně naše nemocnice
shání sanitáře na oddělení chirurgických oborů a na oddělení dlouhodobě nemocných,“ sdělila Vladimíra
Macháčková. Ta doplnila, že nemocnice nabízí pro zájemce o tuto práci
specializační kurzy Sanitář, které
jsou akreditovány ministerstvem
zdravotnictví. Zájemci mohou na-

stoupit do zaměstnaneckého poměru a kurz si udělat až po nástupu do
zaměstnání, nejbližší se bude konat
na jaře příštího roku. Po absolvování
kurzu mohou vyškolení sanitáři pracovat také v sociálních službách. (tp)

ÈEZ jim pomohl k traktoru
Město Kamenice nad Lipou
v srpnu požádalo Nadaci ČEZ o
příspěvek v grantovém řízení
Podpora regionů, na projekt s názvem Pořízení sekacího malotraktoru. Správní rada nadace
žádost města schválila a na pořízení sekacího malotraktoru poskytla půl milionu korun.
(r)

Padesáté výročí od svého
otevření pojala Základní škola
Komenského v Pelhřimově jinak než bývá zvykem. Místo
slavnostní pedagogické rady se
škola v sobotu 16. září 2017
otevřela všem současným
žákům, rodičům i absolventům. Součástí velmi vydařené
akce byl bohatý program i občerstvení pro všechny malé i
velké návštěvníky.
Slavnostní den zahájil uvítáním
ředitel Mgr. Martin Skořepa spolu s
vedením města, program pokračoval symbolickým zasazením lípy u
budovy školy. Návštěvníci si mohli
prohlédnout pomůcky a učebnice,
výukové a interaktivní programy,
pracovní dílny, prezentaci mezinárodní spolupráce, výstavu fotografií
a další. Program zpestřilo hudební i
sportovní vystoupení, pohádka v
angličtině i klasická pohádka v podání divadelního spolku Hralous. U
příležitosti jubilea školy vydal učitelský sbor Almanach, na jehož přípravě se pracovalo dva roky. Jeho
součástí jsou historie, seznamy absolventů, vzpomínky bývalých ředitelů a žáků i fotogalerie.
V současné době se škola profiluje programem zaměřeným na cizí
jazyky. Učí se tady angličtina, němčina, francouzština a ruština. Při
výuce angličtiny se již od 1. třídy
využívá metoda „CLIL“, což zjednodušeně znamená zavádění angličtiny i do dalších předmětů, na
druhém stupni ZŠ konkrétně ve fyzice, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. „Ve fyzice budeme s žáky
například provádět určitá měření v angličtině a tedy používat
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jazyk přímo v praxi,“ přibližuje
propojení cizího jazyka s další výukou Mgr. Skořepa, který na postu
ředitele školy působí již 16 let a má
za sebou stálý a profesionální kolektiv pedagogů. Jazyky na této škole figurují i v dalších nepovinných
předmětech formou jiných témat či
formou konverzace. Všichni pedagogové vyučující jazyky jsou aprobovaní
a splňují tak kvalifikační podmínky.
Škola je právem hrdá na své
17tiletité partnerství se školou v
německém Kirchhellenu, se kterou pravidelně každý rok uskutečňuje výměnné pobyty. Na podzim
jezdí tradičně žáci devátých tříd
na 10 dní do Německa a na jaře
naopak u nás hostí studenty z Německa. Letos poprvé výjimečně po
17ti letech výměna neproběhne
kvůli přestavbě školy v Německu,
ale pokračování spolupráce v dalších letech je již domluvená.
Škola Komenského má nyní 516
žáků a 46 zaměstnanců, z toho 7 nepedagogických. „Máme přibližně

60 procent dojíždějících žáků,
což je nejvíce mezi pelhřimovskými základními školami.
Vzhledem k tomu jsme také časově upravili výuku, zkrátili
jsme velkou přestávku a další
před sedmou hodinu o pět minut, aby dětem navazovaly autobusy, kroužky a aktivity v ZUŠ.
Ve třídách je v průměru kolem
28 žáků a i tomu jsme výuku
přizpůsobili. V případě mnoha
vyučovacích hodin jsou třídy
půleny na dvě studijní skupiny a
výuka tedy probíhá s polovičními počty žáků, což umožňuje pedagogické složení a je to velká
výhoda,“ upřesňuje ředitel školy.
Díky čerpáním dotací škola neustále zkvalitňuje vzdělání učitelů,
ale i vybavení školy, včetně odborných učeben. Například jazykové
učebny jsou vybaveny dataprojektory a interaktivními tabulemi. Ve
všech učebnám je nový nábytek,
jsou ozvučené, využívají připojení
wi-fi i on-line výukové programy.

Zprávy z regionu
Fokus zve na oslavu ètvrtstoletí
Případ vraždy Ukrajince na
humpolecké ubytovně rozpoutal
v Humpolci opětovně diskuze o
bezpečnosti v tomto městě. Na
tuto skutečnost reagovalo Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina zprávou, že počet trestných
činů v Humpolci se meziročně
snížil. ,,Lidé by měli přemýšlet o
tom, jaké informace zveřejňují pomocí sociálních sítí. Ke zmíněnému trestnému činu je třeba uvést,
že se odehrál uvnitř ubytovny,
kde došlo ke vzájemnému konfliktu mezi dvěma cizinci, kteří zde
společně bydleli. Konfliktem nebyli žádným způsobem ohroženi
ani nijak dotčeni obyvatelé Humpolce. I přesto se mezi obyvateli
města po této události znovu začaly šířit nejrůznější neověřené a
nepravdivé informace o údajně

stále rostoucí kriminalitě ve městě a jeho okolí s tím, že lidé mají
strach o svoji bezpečnost. Lidé
tyto zprávy šíří a vzhájemně sdílejí zejména prostřednictvím sociálních sítí a především na
facebooku popisují různé smyšlené události, včetně zmíněné
vraždy. Tyto zprávy píší lidé, kteří nebyli na místech událostí ani
v nejbližším okolí. Přesto sdělují
uživatelům sociálních sítí nejrůznější vlastní verze toho, co se stalo nebo mělo stát. Ve městě tak
mezi lidmi vzniká a šíří se zbytečná panika a lidé se začínají obávat
o svoji bezpečnost,“ uvedlo krajské ředitslství policie. To opakovaně ujišťuje občany Humpolce,
že policie informuje o objasnění
trestné činnosti a žádný závažný
případ před veřejností netají. (zp)

Na jednání pelhřimovských zastupitelů minulý týden ve středu byla diskuze ohledně návrhu na snížení dotace pro HC Lední medvědi, z. s. Návrh
byl předložen na základě doporučení kontrolního výboru Zastupitelstva
města Pelhřimova. Ten se zabýval kontrolou početních stavů sportující
mládeže sportovních oddílů HC Lední medvědi z. s. a HC Pumy Pelhřimov,
z. s. Podle kontrolního výboru se Ledním medvědům nepodařilo dostatečně prokázat uváděný počet členů. Návrh počítal se snížením dotace pro HC
Lední medvědi, kterou získali na základě zásad pro poskytování dotací na
sportovní činnosti z rozpočtu města Pelhřimova, a to ve výši deset procent.
To představuje 120 tisíc korun. Představitelé hokejového klubu se
snížením dotace vyslovili zásadní nesouhlas a odmítli také výtky kontrolního výboru. Pelhřimovští zastupitelé nakonec jen těsně o jeden hlas návrh
kontrolního výboru zamítli, hlasování bylo napříč politickým subjektům.

Bývalý objekt továrny Sukno
v Humpolci ožije zrealizováním
projektu s názvem 8smička. Projekt na přestavbu připravil známý
architekt Luděk Rýzner. Bude se
jednat o centrum současného umění, které se má otevřít v dubnu
příštího roku. Jenom výstavní plocha bude mít tři tisíce metrů čtver e č n í c h . I n d us t r i á l n í a r e á l
prochází proměnou na kulturní
prostor, ve kterém bude návštěvníkům zprostředkován kontakt se
současným uměním. V Humpolci
tak vznikne platforma pro diskuzi
o výtvarném umění, architektuře
i designu. Pravidelné výstavní cykly budou prokládány přednáškami,
tématickými večery, komentovanými prohlídkami a workshopy pro
děti. Zóna 8smička se nachází
v komplexu bývalého soukenického
areálu specializovaného od konce
19. století na výrobu hrubých suken či pevných loden. ,,Továrna na
vlněné látky Karla Trnky se roku
1948, stejně jako další humpolecké
textilky, stala součástí národního
podniku Sukno. V ten moment
přestaly být závody sjednoceného
textilního podniku spojovány se
jmény nejznámějších humpolec-

Před několika lety byla budova školy ze zdrojů zřizovatele, tedy města,
zateplena. K přístupu do školy fungují pro zaměstnance i žáky bezpečnostní čipy. Škola a školní dvůr
jsou sledovány kamerovým systémem, pro případ úrazu, vandalismu
a podobně. Zavedení kamer velmi
zlepšilo pořádek v šatnách i drobné
krádeže, policie dopadla díky pořízenému videozáznamu vandaly.
Novinkou letošního školního
roku je přechod a výhradní využití
pouze elektronické žákovské knížky
a docházky. Od dubna již systém na
škole používali souběžně s papírovou podobou těchto dokumentů.
Nyní funguje i aplikace pro mobilní
telefony, takže rodiče se aktuálně
dozvídají informace z on-line žákovské knížky. Stejně tak mohou rodiče žáka z vyučování omluvit.
„Myslím si, že je to zásadní
usnadnění práce, zmizí papírování, omlouvání, zaškrtávání v
třídních knihách a podobně. Detaily, jako například výkazy na
ministerstvo, ještě dolaďujeme.
Spolupracujeme také s kolegy z
jiných škol, kteří už se zavedením programu mají zkušenosti,“
dodává Mgr. Martin Skořepa.
Další spíše zajímavou novinkou
tohoto školního roku je zákaz
používání mobilních telefonů žáky ve
škole. Tento zákaz odsouhlasilo 80%
rodičů. Mobilní telefony zůstávají
tedy po dobu výuky bezpečně zamčeny v šatnách. Když potřebuje dítě zavolat rodičům či naopak, vše se řeší
telefonem ve školní kanceláři.
Mezi nejbližší akce školy patří
Halloween, kdy žáci prvního stupně
plní úkoly při strašidelné prohlídce
školy, dále pak Vánoční jarmark a
Vánoční dílny. V zimě probíhá čtyřdenní lyžařský kurz na Křemešníku
pro pátou třídu, na jaře jezdí žáci
na Slovensko ke spřátelené škole.

kých továrníků a začaly být označovány pořadovými čísly 01 až 18.
Zde př išla současná budova
k označení číslem 08. Továrna fungovala jako přádelna vlnařských
závodů až do roku 1989. Zchátralý
objekt byl zrevitalizován v roce
1995, další oživení továrny přišlo
v roce 2010. Nyní, po symbolických
osmi letech, areál továrny číslo
osm opět dostane novou náplň
a stane se humpoleckým kulturním centrem 8smička,“ vysvětlují
autoři vznik názvu 8smička. První
výstavou v zrekontruovaných prostorách bude Pocta suknu, na počest bývalé funkci této budovy. (th)

Na Masarykově náměstí v Pelhřimově se ve středu 27. září uskuteční Festival duševního zdraví.
Ten pořádá Fokus Vysočina v rámci
Týdnů pro duševní zdraví a oslav
25 let fungování Fokusu Vysočina.
V bohatém programu celé akce jsou
hudební vystoupení, vernisáž výstavy, mozková posilovna, jóga smíchu, artelerapie, workshopy a další.

Maki a Bára hrály s dìtmi ve školách
Všechny čtyři základní školy
v Pelhřimově navštívily české olympioničky v plážovém volejbale Markéta Sluková-Nausch a Bára
Hermannová, a to v rámci Beachwell Cupu – Letního poháru žen
ČVS, kterého se zúčastnilo v pelhřimovském areálu Beachwell čtrnáct
ženských dvojic. Setkání zprostředkoval majitel areálu Beachwell
v Pelhřimově Valdimír Kozler, který si velice váží spolupráce s Markétou a Bárou. Markéta Sluková se do
turnaje nezapojila ze zdravotních
důvodů. V doprovodném programu
akce a ve školách měly děti
možnost si beachvolejbal s profesionálními hráčkami vyzkoušet.

Námìstí v Èernovicích èeká oprava
V letošním roce měla začít rekonstrukce Mariánského náměstí
v Černovicích. Projekt, který vznikl
již před řadou let ale zastavilo odvolání obyvatele města a zahájení realizace se tak odsunulo na příští rok.
Přitom černovické náměstí má nebezpečnou křižovatku, kde se už stala
řada dopravních kolizí. Křižovatka
má být podle plánovaných úprav
v budoucnu přehlednější, upustilo se
od diskutovaného kruhového objezdu. Rekonstrukce má také přinést desítky nových parkovacích míst.

Rekordní Køemenáè je od Peruše
Zdeněk Rafaj z Humpolce našel
v pátek 15. září na okraji lesa u
rybníka Peruš u Humpolce zcela
zdravého Křemenáče březového rekordních rozměrů, vážil téměř kilo
a půl a měřil 22 centimetrů. Průměr klobouku měl obří Křemenáč
31 centimetrů. Rekordní houba
byla následně pelhřimovskou Agenturou Dobrý den zaevidována do
České databanky rekordů.

akciová spoleènost

pøijme ihned nebo dle dohody vìtí poèet
zamìstnancù na profese:

OPERÁTORY CNC
 Obrábìcí centra
 Lasery
 Ohraòovací lisy
vyuèen v oboru nebo praxe
Nabízíme:
nadstandardní finanèní ohodnocení,
zajímavou práci v perspektivní firmì, dalí profesní rozvoj,
nové technologie, závodní stravování, benefity,vlastní
zdravotní støedisko, ubytování, bytová výstavba

Firma vítá na dané profese mue i eny.
JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ
A ROZRÙSTAJÍCÍ SE FIRMÌ - KONTAKTUJE NÁS
NEBO ZALETE IVOTOPIS NA ADRESU:
AGROSTROJ Pelhøimov, a.s.
Miloslav Kubiska, vedoucí personálního útvaru
U Nádraí 1967
393 01 Pelhøimov
nebo E mail - miloslav.kubiska@agrostroj.cz

Blií informace na telefonu 565 360 208

REPASOVANÉ
POÈÍTAÈE
Znaèkové stolní poèítaèe Znaèkové Notebooky 14"-15"
S WINDOWS 7
s WINDOWS 7
od 2.900 Kè
od 1.990 Kè
Multimediální
a herní poèítaèe
od 3990,- Kè

Novì také PC
sestavy
s WINDOWS 10
LCD monitory od 499 Kè
doprava a zapojení v cenì

Sháníte nový èi repasovaný poèítaè, notebook?
Doporuèíme Vám ten nejvhodnìjší, kontaktujte nás!

Tel.: 702 525 891

e-mail: compe@email.cz

