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Pelhøimov rozkvetl tisíci kvìty
Pracovníci Technických služeb
Pelhřimov vysadili po městě tři tisíce okrasných květin. Jedná se hlavně o pryskyřníky, tulipány, hyacinty,
narcisy a macešky. Květiny ozdobily například pelhřimovské Masarykovo náměstí, Děkanskou zahradu či
Karlovo náměstí a ulici Architekta
Janáka. Na plochu 90 metrů čtverečních mechanizace vysázela cibuloviny ve zdejších Městských sadech.

Mezi prvními začaly v Pelhřimově zajištovat šití a expedici roušek pro
potřebné zdejší Family Point a Senior Point. Family Point Pelhřimov provozovaný Rodinným centrem Krteček zahájil šití roušek s týmem dobrovolnic
již v polovině března. V minulých dnech na dvě desítky pilných šiček
obdržely od předsedkyně RC Krteček Zuzany Havlové jako vděk balíček s
dárky od místních firem. Do šití roušek se zapojily celé rodiny s odběrným
místem v altánku v Sadech. Roušky směřovaly především do Domova pro seniory, DD Proseč-Obořiště, Dětského domova Senožaty či Policii ČR. Senior
Point provozovaný Hodinou H zavedl také takzvaná Rouško vrata jako odběrné centrum roušek a zajištoval roznos roušek seniorům do schránek. (tp)

Mìsto Humpolec podìkuje speciálnì
S ohledem na prožité okolnosti a
dění z posledních týdnů, kdy zásadním pozitivním momentem byly různorodé někdy až překvapující projevy
mimořádné sounáležitosti mezi lidmi,
vymyslelo město Humpolec projekt
s jednoduchým, ale všeříkajícím názvem Humpolec děkuje. Základní
umělecká škola Gustava Mahlera
v Humpolci připravila speciální
on-line koncert hned se dvěma záměry. Poděkovat všem, kteří pomáhají
svému okolí, au už z charakteru své

práce nebo naprosto dobrovolně. Dále
poslat do domácností v Humpolci a
jeho místních částech trochu kultury,
kterou si nyní v ,,živé“ formě musí
všichni na čas odpustit. Vysílání koncertu je naplánováno na přelomu dubna a května prostřednictvím
městských sociálních sítí. Zhlédnout
koncert bude možné i ze záznamu. Diváci se mohou těšit nejen na hudební
vystoupení, ale také na speciální prezentaci snímků ilustrujících současnou dobu přímo ve městě.
(th)

Školní jídelny zùstaly otevøené
V Humpolci nenechali ,,na holičkách“ stovky seniorů a dalších strávníků,
kteří navštěvují školní jídelny. Většinu
z takzvaných ,,cizích“ strávníků tvoří právě senioři. Při zavření školních jídelen by
podle radnice zůstaly stovky seniorů bez

V areálu pelhřimovské nemocnice před hlavní lůžkovou budovou
vzniklo sedmého dubna takzvané
odběrové místo určené pro pacienty
k odběru na koronavirovou infekci.
Odběrový stan je v provozu od pondělka do pátku od půl dvanácté do
půl druhé. Je určen pro pacienty,
kteří mají doporučení od svého
ošetřujícího lékaře a odběr byl
schválen hygienickou stanicí. Stan
není určen pro samoplátce. Odběro-

vé místo je vyšetřovací stan, který je
umístěn za takzvaným třídícím stanem. Tím musí projít každý pacient
mířící do nemocnice. Tady je mu
změřena teplota a zodpoví několik
otázek, aby se vyloučilo, že není rizikový. Od minulého týdne se také
Nemocnice Pelhřimov začíná pomalu vracet k běžnému chodu a k
operativě. V odběrovém stanu jsou
nyní testováni na koronavirovou infekci hlavně pacienti, kteří půjdou

na plánovanou operaci. Ti absolvují
rychlotest, jestliže je pozitivní na
protilátky, tak následují výtěry. Denně se jedná asi o desítku pacientů,
všechny testy na koronavir byly zatím negativní. Druhý rychlotest pacienti absolvují před operací. Odběry
zajišují zaměstnanci nemocnice i
dobrovolníci z řad mediků a studentů dalších vysokých škol se zdravotnickým zaměřením.
Květa Marková , foto P. Adam

Také žáci a učitelé Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov se od začátku
nouzového stavu zapojili do výroby
ochranných štítů na 3D tiskárnách a
šití roušek. Škola je věnovala nemocnicím, úřadům, domovům pro
seniory, dětským domovům, charitám, policii, hasičům a dalším lidem
bojujícím s covid-19. Jedná se doposud o zhruba pět stovek ochranných štítů a 3600 roušek. Přidalo se
i Gymnázium Pacov s tiskem 3D
ochranných štítů. Jako příspěvková
organizace města pomáhá svému
zřizovateli v boji proti koronaviru
výrobou ochranných obličejových
štítů. Štíty poskytují ochranu například pracovnicím v přímé péči
Domu sociálních služeb Pacov. Stejně aktivní ve výrobě ochranných štítů je také Gymnázium a Obchodní
akademie Pelhřimov.Tato ochranná
pomůcka odtud putovala do nemocnice, na záchranku, do lékařských
ordinací i oblastní charitě. Vyrobené
štíty a roušky darovalo městu Pelhřimov také Odborné učiliště a praktická škola Černovice.
(km)
Foto Petr Adam

Radní doufají, e objekt pro rizikové nebude vyuit
Z jednání Krizového štábu města
Pelhřimova byla zveřejněna zpráva,
která doslova ,,nadzvedla“ Pelhřimáky.
,,Dle požadavku Kraje Vysočina město
Pelhřimov vytipovalo vhodný objekt
pro osoby, které budou vykázány z domova či pro osoby bez domova, nebo
které jsou v karanténě případně pozitivní na COVID-19. Jedná se o budovu
s číslem popisným č.p. 1768 v ulici Na
obci,“ uvedla radnice zprávu s názvem
Vhodný objekt pro rizikovou skupinu
lidí. ,,Pro nás s manželem nepochopitelné rozhodnutí radnice Pelhřimova. Jedná se o budovu, která sousedí se
zakrytou tenisovou halou. Naproti jsou
zahrádkáři a myslivna, co by kamenem

dohodil městský park Sady, Domov pro
seniory. V neposlední řadě ulice Sadová a další, kde bydlí řada lidí v důchodovém věku, kteří jsou nejohroženější
skupinou z hlediska nákazy koronavirem. To je snad jen špatný vtip!!,“ napsala například L.T. V diskuzi na
městském facebooku se přidala řada
dalších odpůrců: ,,Větší blbost nemohla
pelhřimovská radnice vymyslet, ty objekty měly být už dávno zbourány a
místo nich vytvořeno prostředí pro
sport a volný čas v kontextu Městských
sadů a tenisového areálu!,“ míní L. M.
,,To je proti zdravému rozumu, to by se
nenašel jiný vhodnější objekt někde
mimo městskou zástavbu,“ otázal se

Humpolečtí policisté byli vysláni k řešení případu muže, který byl v silně
podnapilém stavu a porušoval svým jednáním nařízení ministerstva zdravotnictví platná v období nouzového stavu. Ve čtvrtek 16. dubna ve večerních hodinách se pohyboval v Humpolci na veřejně přístupném místě a neměl
nasazenou roušku, byl v silně podnapilém stavu. Roušku si opilec i po opakovaných upozorněních policistů odmítal nasadit. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku s výsledkem 2,55 promile alkoholu v dechu. Poté muže
zajistili a převezli ho k vystřízlivění na záchytku do Jihlavy. 36letý muž je navíc podezřelý z přestupku podle zákona na ochranu veřejného zdraví. (th)

V. H. Další diskutující navrhl sepsat
petici . Na diskuzi pelhřimovská radnice reagovala konstatováním, že se jedná o eventuální umístění osob, které
budou vykázány z domova či pro osoby bez domova, nebo které jsou v karanténě, případně pozitivní na
COVID-19. Pokud by k této situaci došlo, budou prý osoby umístěné v objektu střeženy policií. Radní prý doufají, že
budova zůstane nevyužita a nákaza se u
uvedených lidí neobjeví.
(zp)

Náš okres se zviditelnil v rámci
celé republiky dalším rekordem. Ještě
první dva dubnové dny totiž zprávy
ve sdělovacích prostředcích hlásily,
že Pelhřimovsko je jediným dá se říci
,,čistým regionem“ bez prokázané nákazy koronavirem. Tuto skutečnost
potvrdili i hygienici, kteří odmítli, že
je to nízkým počtem testovaných lidí.
Také v pelhřimovské nemocnici byla
zatím opatření dá se říci pouze preventivní. Kroutili nad tím hlavou i odborníci, kteří ale vyslovili také obavu,
že by se mohl tento stav nárazově
změnit. Na veřejnosti se úspěšná obrana proti koronaviru v našem okrese
přikládá zdravému ovzduší, nízkému
zalidnění či disciplinovaností občanů.
Kolují také historky o léčivé vodě ze
studánky na Křemešníku nebo místním pivu. Přestože se o našem okrese
ozývaly pozitivní zprávy co se týče
nákazy koronavirem, jedinci bez
roušky byli vidět pouze ojediněle. Přitom pelhřimovský okres měl jarní

Pelhřimovští radní se zabývali
zmírněním dopadů nouzového stavu a krizových opatření vlády na
nájemce městských prostor. ,,Rada
města Pelhřimova schválila prodloužení splatnosti nájemného
v nebytových prostorách města,
které je splatné v měsících duben až
červen 2020 o šest měsíců za každý
měsíc. Opatření by mělo pomoci
zmírnit případné náhlé finanční
problémy nájemců. Rada města je
také připraven a individuálně jednat o případném splátkování
odloženého nájemného. O odložení
nájmu nebude třeb a žádat, u nebytových prostor dojde k posunutí
splatnosti plošně a automaticky,“
uvádí se v usnesení. Město Humpo-

Šest jednotek hasičů vyjelo ve
čtvrtek 16. dubna před druhou hodinou v noci k ohlášenému požáru stodoly v Častrově. Majetková škoda
vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na dva a půl milionu korun. Při
požáru ani samotném zásahu se nikdo
nezranil. Příčina vzniku požáru se nadále vyšetřuje. Na místo vyjely jednotky profesionálních hasičů z Kamenice
nad Lipou a Pelhřimova společně

hotových obědů. Pro další strávníky,
kteří chodí do zaměstnání, by bylo zavření školních jídelen také velmi nepříjemnou zprávou. Otevřené zůstaly
i ostatní jídelny v Humpolci, které
vaří hlavně pro školáky a pedagogy.

prázdniny před vyhlášením zákazu
cestování do rizikových oblastí. Celé
rodiny se vracely z lyžování v Rakousku i Itálie a někteří pak museli
absolvovat nařízenou karanténu. První případ nákazy koronavirem v našem
okrese ohlásila krajská hygienická stanice třetího dubna. Přesto se nešlo o
žádnou alarmující zprávu, protože se
jednalo o člověka, který se sice vrátil
z Itálie, ale na Pelhřimovsku vůbec nepobýval. Má v našem okrese pouze trvalé bydliště. V minulých dnech byli
testováni na koronavir pomocí rychlotestů zaměstnanci domovů důchodců a
sociálních zařízení v okrese. Všechny
testy se ukázaly jako negativní. V současné době statistiky uvádějí v pelhřimovském okrese dva nakažené
koronavirem na 72 tisíc zdejších obyvatel. Pouze pět okresů v Česku vykazuje menší počet než deset případů na
sto tisíc obyvatel. Celá Vysočina má 34
osob s prokázaným onemocněním koronavirem na sto tisíc obyvatel. (km)

lec podpoří nájemce městských nebytových prostor odpuštěním nájmu na dva měsíce v maximální
celkové výši dvacet tisíc korun.
Humpolečtí radní se rozhodli podpořit nejen živnostíky, ale také lékaře, lékárníky a další nájemce,
kteří působí v budovách dětského
zdravotního střediska a polikliniky
v Masarykově ulici. Město jim zatím od 1. března do 30. dubna odpustí nájem. O prominutí platby
musí zájemci individuálně požádat
prostřednictvím písemné žádosti do
30. května. Schválené úlevy se netýkají nájemců, kteří na úhradu nájemného již získali příspěvek v rámci
dotačních programů města Humpolce na rok 2020.
(zp)

s jednotkami sborů dobrovolných hasičů z Častrova, Kamenice nad Lipou,
Počátek a Žirovnice. V době příjezdu
prvních jednotek na místo byla stodola v plamenech. Kromě hořící stodoly
se hasiči zaměřili také na ochranu objektů v okolí před plameny. Z hořící
stodoly vynesli několik tlakových
lahví. Ve stodole měl majitel motocykl, čtyřkolku, malý traktor, vybavení pro koně a řadu dalších věcí. (hs)

Policisté obdrželi oznámení o nálezu podezřelého předmětu připomínajícího munici, a to v Pacově. Předmět byl nalezen při provádění prací na pozemku
domu. Byl přivolán policejní pyrotechnik. Munici identifikoval jako dělostřeleckou protipancéřovou střelu ráže 75 mm z období druhé světové války.

Zprávy z regionu
Z·kaz p·lenÌ klestÌ a tr·vy
Na základě velkého navýšení hlášených požárů lesních porostů a luk
vyhlásil hejtman Jiří Běhounek
okamžitá omezující opatření na území
Kraje Vysočina. Důvodem je dlouhotrvající sucho a vysoká aktivita obyvatelstva v mýcení lesů a pálení odpadu
v zahrádkářských koloniích. Hasiči na
Vysočině vyjížděli k řadě těchto
požárů, nejvíce jich bylo v našem
okrese. Zakázáno je až do odvolání
rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajích předmětů a další.

Pom·hali hasiËi i pivovar
S pomocí humpoleckých dobrovolných hasičů zorganizovalo město Humpolec pravidelnou plošnější dezinfekci
veřejných prostor. Hasiči pomáhali
s dezinfekcí autobusových čekáren a
parčíků i v místních částech Humpolce.
O den později přímo ve městě pokračovali zaměstnanci Rodinného pivovaru
Bernard, kteří se k pomoci nabídli. Přidali se i Technické služby Humpolec.
K vytipovaným lokalitám patří autobusové zastávky, prostranství před zdravotními středisky, jídelnami,
obchodními domy a parky.

V˝znamn· stavba pro svazek obcÌ
Po téměř patnácti letech příprav
byla na Pacovsku zahájena nejvýznamnější regionální dopravní stavba
za posledních deset let. Jedná se o modernizaci silnice 2/128 na trase Pacov
– Salačova Lhota – Lukavec – hranice
se Středočeským krajem. Aktuálně již
byla zahájena realizace první ze sedmi
plánovaných staveb, a to obchvat Salačovy Lhoty. Investorem stavby je Kraj
Vysočina. Obce sdružené ve Svazku
obcí mikroregionu Stražiště se dlouhodobě shodují, že modernizace silnice
2/128 je prioritním projektem.

NovomanûelÈ dostali rouöky
První svatební obřady po uvolnění bezpečnostních opatření se konaly
na pelhřimovské radnici v pátek 24.
dubna. Uskutečnily se o tři svatby při
dodržení některých opatření. Jednalo
se o malý počet svatebčanů i hygieni cká opat ř ení . Novom anžel é
obdrželi jako speciální dárek ochranné roušky se znakem města Pelhřimova a datem jejich sňatku.

Pelh¯imovsk˝ hokej je opÏt na öpici
V Pelhřimově se objevila naděje,
že se do města může vrátit druhá hokejová liga. Klub ale možnost vrátit
se do druhé ligy nevyužije. Jedná se
prý především o finance. Přitom fanoušci se na pelhřimovský zimní stadion vrátili. Postup do druhé ligy
plánuje HC Pelhřimov v příštím roce
a pro následující sezónu zůstává nadále v Jihočeském přeboru.

Muûe srazil vlak na p¯ejezu
U srážky osobního vlaku s chodcem zasahovali 20. dubna záchranáři
ZZS Kraje Vysočina. Tragický případ
se stal odpoledne před druhou hodinou v Horní Cerekvi. Po železniční
trati projížděl vlak a v místě železničního přejezdu mělo dojít ke střetu
s chodcem. Muž utrpěl mnohačetná
zranění neslučitelná se životem, kterým na místě nehody podlehl.

Aplikace informuje o »ernovicÌch
Radnice v Černovicích připravila
pro občany snadný a rychlý způsob,
jak získat informace z města přímo
z mobilního telefonu či tabletu. Stačí
si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE. Podle starosty
Černovic Jana Brožka vzhledem
k současné situaci občané často potřebují aktuální informace více než
kdy jindy. Aplikace usnadní orientaci v aktuálním dění nejen v Černovicích a uživatelům ušetří čas.

