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Pelhřimovské maminky zveřejnily na facebooku RC Krteček a Family Pointu výzvu: Sháníme látky,
stříháme, šijeme roušky zatím prioritně pro Domov pro seniory Pelhřimov. Šijeme v Pelhřimově, v SPŠ a
SOU, v Počátkách, v Rynárci. Látky
- 100 % bavlnu (veselé vzory vítány), aby se dala vyvařit, nebo i tkalouny noste prosím do altánku v
Městských sadech v Pelhřimově.

V posledních dnech výrazně stoupl
počet telefonátů na linku 155, které nesouvisí s přednemocniční neodkladnou
péčí a zatěžují tak plynulý chod Zdravotnického operačního střediska. ,,Naši
operátoři se tak bohužel setkávají i s případy, kdy se například volající dožadují
výsledků testů. Chápeme obavy občanů spojené s nákazou novým typem
koronaviru, je ale nutné, aby své dotazy

Zøejmì dojde na stavbu
prùtahu Pacovem
Krizový štáb města Pelhřimova
přijal v pondělí 16. března opatření
týkající se zamezení šíření nákazy
koronavirem na území města. Jednání se týkalo především zajištění péče
o ohroženou skupinu obyvatel, což
jsou senioři. ,,V této souvislosti dojde k zajištění nákupu potravin s donáškou až do domu tak, aby nemuseli
senioři chodit do obchodů. Také
bude zajištěn i rozvoz obědů. Zároveň došlo k uzavření Městského úřadu Pelhřimov pro veřejnost, a to
v budovách Na Pražské ulici i na Masarykově náměstí. Výkon agendy
státní správy bude uzavřen až do 24.
března, s výjimkou případů, ve který c h b y t o t o o m e zen í mo h lo
ohrožovat zdraví nebo majetek obča-

Další dvě města okresu Humpolec a Pacov na rozdíl od Pelhřimova
v souvislosti s epidemií koronaviru
zachovala na městských úřadech
omezený provoz. Vláda s platností
od 16. do 24. března nařídila všem
orgánům veřejné moci a správním
orgánům, aby přešly na omezený
provoz spočívající ve vykonávání jen
nezbytně nutných agent. To znamená
omezení osobních kontaktů s veřejností či klienty i mezi zaměstnanci.
,,To znamená, že počínaje pondělím
16. března dochází k omezení úředních hodin pro veřejnost, a to pouze
v rozsahu pondělí od 8 do 11 hodin a
ve středu od 13 do 16 hodin. Mimo
takto stanovené úřední hodiny budou
budovy a kanceláře všech agend vykonávaných našimi zaměstnanci
uzavřeny. Možnost podání žádostí a
jakýchkoliv dalších podání elektronickou cestou zůstává neomezena,“

nů. V provozu proto zůstanou veškeré standardní telefonické kontakty na
jednotlivá pracoviště městského úřadu. Podání občanů v tomto případě
lze činit výhradně dálkově, tedy
prostřednictvím pošty, datových
schránek nebo elektronicky,“ informovala pelhřimovská radnice. Radní
doporučili uzavření všech příspěvkových organizací. Město Pelhřimov
také nařídilo od 18. března zákaz
vstupu do autobusů bez ochrany obličeje ro u šk o u . Za r ouš ku l z e
považovat i šátek, šálu nebo podobnou ochranu proti šíření nákazy
vzdušnou cestou. Rouška musí být
pevně přichycena k obličeji. Cestující také nemají obsazovat první tři
řady sedadel za řidičem. Od ponděl-

informoval tajemník Městského úřadu Humpolec Jiří Fiala. Ten požádal
občany, aby odložili platbu místních
poplatků za likvidaci komunálního
odpadu a poplatku za psa. Popřípadě
využili bezhotovostního a bezkontaktního platebního styku s úřadem.Humpolecké mateřské školy
fungují v omezeném režimu. Od úterý 17. března budou děti ve školkách
Na rybníčku a Na Skalce, kam budou
docházet i děti z mateřinky ve Smetanově ulici. Radnice prosí rodiče, kteří mohou být s dětmi doma, aby je do
školky nevodili. V koordinaci s poskytovateli sociálních služeb a s pomocí praktických lékařů je od úterý
17. března 2020 v provozu městská
Infolinka pro obyvatele v nouzi
z Humpolce, jeho místních částí a
obcí v rámci ORP Humpolec - tel.
čísla: 565 518 157 nebo 565
518 158. Cílem je pomoci tam, kde

ka jsou v Pelhřimově kromě základních a středních škol uzavřeny také
mateřské školy, Základní umělecká
škola a Dům dětí a mládeže. Přerušení provozu se týká i školní jídelny.
,,Rozšířené opatření je předpokladem prevence šíření onemocnění
COVID-19 právě v důsledku končících jarních prázdnin v okrese Pelhřimov, kdy se rodiny s dětmi vracejí
z dovolených. Není nám lhostejné
zdraví obyvatel města. Vím, že opatření přinesou nejen pozitiva, ale i negativa hlavně v souvislosti
s problematikou hlídání dětí,“ uvedl
k situaci starosta města Ladislav Med.
Technické služby města Pelhřimova
oznámily omezení provozu, uzavření
všech venkovních a vnitřních sporto-

nefunguje či nemůže fungovat rodina
nebo přátelé. Linka bude v provozu
zatím každý pracovní den od 9 do 12
hodin. Městský úřad v Pacově omezil
úřední hodiny pro veřejnost stejně
jako úředníci v Humpolci na pondělí a
středu na stejnou dobu tří hodin.
Uzavřeny byly obě pacovské mateřské školy.Pacovská radnice také upozornila, že jsou zrušeny svatební
obřady kvůli zákazu volného pohybu,
protože se jich netýká žádná z výjimek. Uzavření manželství totiž nelze
považovat za neodkladnou úřední
záležitost. Městský úřad v Pacově také
informoval, že vzhledem k absenci
ochranných prostředků dochází k 16.
březnu k omezení v provozu desítky
ordinací na poliklinice Pacov. Někteří
lékaři po telefonické domluvě přijímají
pouze akutní případy. Uzavřeny byly
obě pacovské mateřské školy a další
zařízení města a organizace.
(zp)

viš a otevření parkovis pro parkování zdarma. Od čtvrtka 12.
března je uzavřen také provoz
kontaktního Family Pointu Pelhřimov do odvolání a zrušeny všechy
akce do konce března. ,,Ze strany
rodin jsme se setkaly s pochopením, spíše to vyřešilo mnohé dotazy. Víme o rodinách z Pelhřimova,
které naše prostory navštěvují, a o
jarních prázdninách vycestovaly
do rizikových oblastí. Proto chceme být férové a dodržovat určitá
pravidla z pohledu zdraví rodin
v Pelhřimově,“ sdělila vedoucí Family Pointu Zuzana Havlová. Kulturní zařízení města Pelhřimova
zrušila nebo přeložila všechna
představení do konce března. (tp)

Také v našem okrese se objevili
tzv. ,,rizikoví“ cestovaté. Ti se vrátili
ze zemí, kam vláda zakázala vstup
v rámci nouzového stavu. Povinnou
karanténu tak v Pelhřimově absolvuje
několik pedagogů, kteří pobývali
v Rakousku a v dalších zemích. Další
se stihli vrátit před vyhlášením nouzového stavu. Povinnou karanténu
mají absolvovat také čtyři zaměstnanci z jednoho pelhřimovského
podniku. V Pelhřimově měla také za-

V Pacově se připravuje modernizace silničního průtahu městem.
Hlavním zadavatelem je Kraj Vysočina jako majitel silnice. ,,Nad tímto
projektem a jeho realizací se vede debata již téměř patnáct let. Jeho uskut ečnění byl o však odkl ádáno
s ohledem na finanční možnosti města. V minulých letech bylo nutné vyřešit jiné problémy, které město
Pacov tížily. V tuto chvíli tak nastal
čas začít řešit realizaci této významné dopravní stavby. Vzhledem k rozsahu projekčních a přípravných prací
lze o realizaci hovořit nejdříve za tři
roky,“ informoval pacovský starosta
Lukáš Vlček. Přitom rozsah stavby
bude od křižovatky Lukavec - Hořepník po křižovatku Eš-Cetoraž.
Jedná se zhruba 1,3 kilometru délky,
tedy téměř celý průtah městem. (r)

sahovat speciální sanitka. Hejtman Jiří Běhounek apeluje na
dodržování všech nařízení. Z důvodu zamlčení zásadních okolností pobytu v zahraničí byl
oslaben výjezdový potenciál
Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina o čtyři plnohodnotné posádky. Hejtman Běhounek také vyzval všechny občany,
aby nosili roušky, i ty provizorní a
byli maximálně ohleduplní. (tp)

V detektivní høe porazila celou republiku
Žákyně osmé třídy Základní školy
v Kamenici nad Lipou Veronika Veselá
vynikla v celorepublikové soutěži, která
prověřovala finanční gramotnost teenagerů. V detektivní hře Tajuplná cesta
porazila přes pět tisíc svých vrstevníků

a obsadila pěknou stříbrnou příčku. Přitom poutavá napínavá počítačová hra
Tajuplná cesta pomáhá školákům osvojit si všechny klíčové znalosti o světě
peněz. Je vytvořena speciálně pro věkovou skupinu mladých 14 až 18 let.(red)

Zprávy z regionu
Èernoviètí chtìli omezenou školku
V Černovicích podle vyjádření starosty Jana Brožka měli v úmyslu ponechat zdejší mateřskou školku
v omezeném režimu. A to pro děti
osob, jako jsou zdravotníci a záchranáři, důležitých pro zvládnutí současné situace s koronavirem. Po nedělním rozhodnutí vlády o vyhlášení
karantény město od úterka uzavřelo
školku zcela, a to až do odvolání.
Pondělní obsazenost mateřské školy
také ukázala, že rodiče raději po
prázdninách nechali děti doma, což je
podle starosty rozumné řešení.

Starosta ¯Ìdil jedn·nÌ s rouökou
Velice aktuální a prospěšné je v těchto dnech apelovat na používání zdravotních roušek nebo dalších výrobků
zakrývajících ústa a nos. Příkladem
jde také starosta Pacova Lukáš Vlček, který s rouškou v pondělí řídil
zasedání pacovských zastupitelů. Přidal se k němu i další zastupitel, který
tak přispěl k potřebné osvětě. Zastupitelé schválili rozpočet města s výdaji ve výši zhruba 203 milionů korun. Na příjmové stránce rozpočtu je
počítáno s výší příjmů na úrovni roku
2019, tedy tzv. konzervativně s nulovým hospodářským růstem.

DÏkansk· zahrada s kaönou
Město Pelhřimov si zapůjčí empírovou kašnu, která se nachází v ulici
Humpolecká v Pelhřimově poblíž
Vlasákovy vily. Historická kamenná
kašna pocházející z roku 1857 by
měla být do budoucna instalována
a napojena na vodu v prostoru Děkanské zahrady, v místě, kde se nacházel dětský kolotoč. Na základě
jednání s vlastníkem kašny byla sjednána výpůjčka na dobu deseti let
s možností prodloužení této doby.

Muzeum i hrad jsou uzav¯eny
Od pátku 13. března jsou všechny
krajské organizace zřizované na úseku
kultury do odvolání uzavřeny v souvislosti s vládou vyhlášeným nouzovým stavem k ochraně obyvatelstva a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění způsobeného novým koronavirem. Toto omezení se týká také
Muzea Vysočiny Pelhřimov. Rovněž
se na neurčito posouvá zahájení turistické sezóny na hradě Kámen.

Padesátkrát o mìstech a vesnicích
Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově zaregistrovalo pozoruhodný počin
dechovkářského textaře pana Jaroslava Hájka z Kališ. Ten má na svém kontě téměř sedm stovek textů. Důvodem zapsání do České knihy rekordů se stalo to, že
Jaroslav Hájek vytvořil rekordní počet padesáti textů dechových skladeb pojmenovaných po konkrétních českých městech a vesnicích opěvujících jejich krásu
či atmosféru. Tyto písně vytvořené v období mezi roky 1988 a 2019 vyšly na
zvukových nosičích. Písně Jaroslava Hájka nahrály věhlasné dechové hudby,
kterými jsou také Valdaufinka, Vysočanka, Veselka, Muzikanti z Jižních Čech,
Božejáci, Budějická kapela, Babouci a dokonce i Státní opera Praha.
(dd)

ohledně nemoci COVID-19 směřovali
na telefonní linky k tomu určené. Jedná se například o Krajskou hygienickou stanici, infolinku Státního
zdravotního ústavu, případně nově zřízenou bezplatnou celostátní linku
1212,“ informoval tiskový mluvčí
ZZS Kraje Vysočina Petr Janáček.
Krajský úřad v úterý ohlásil zřízení
Call centra pro příjem hovorů. (zp)

Pod drogami sedajÌ za volant

Stalo se tak po dopravní nehodě v
Humpolci, kdy se na křižovatce srazila dvě auta. 56letý řidič osobního
automobilu Hyundai projížděl po
místní komunikaci po ulici Hálkova
a na křižovatce s místní komunikací
ulice Lnářská nedal přednost v jízdě
řidiči osobního vozidla Mazda. Ten
projížděl křižovatkou po hlavní silnici. Po střetu Mazda narazila do sloupu veřejného osvětlení, který
porazila. Řidič druhého automobilu
na místě dopravní nehody nezastavil
a ujel. Při srážce aut nebyl naštěstí nikdo zraněn. Policisté viníka nehody
vypátrali v místě jeho bydliště. Provedli u něho dechovou zkousku, která
ukázala 1,62 promile alkoholu v dechu. Řidič se podrobil v nemocnici
v Pelhřimově odběru krve a je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Při dopravní nehodě vznikla škoda v celkové výši 170 tisíc korun.
(th)
Pramice zmizela i s pruty. Policisté vyšetřují případ ukradené
pramice ze břehu vodní nádrže Trnávka. Hliníková pramice zmizela
i s uloženým rybářským vybavením. Pramice přitom byla připevněna kovovým řetězem a zajištěna
visacím zámkem ke vzrostlému
stromu. Zloděj majiteli způsobil
škodu více než dvacet tisíc korun.

Úctyhodné 95. narozeniny oslavila v minulých dnech paní Františka
Kofroňová z Pelhřimova, které přišli pogratulovat místostarosta města
Zdeněk Jaroš a Zuzana Havlová ze Sboru pro občanské záležitosti. Oslavenkyně Františka Kofroňová při milém posezení s gratulanty uvedla, že
pochází z Plevnice a vyučila se manikérkou. Zavzpomínala i na nelehké
období svého života, když její manžel strávil jako politický vězeň devět let
ve vězení a vrátil se s podlomeným zdravím. Později žili Kofroňovi se dvěma dětmi v Pelhřimově a oba pracovali v pelhřimovském Agrostroji. Paní
Kofroňové dělají radost čtyři vnoučata a sedm pravnoučat.
Foto (pn)

Krizový štáb Kraje Vysočina
v pátek 13. března jednal o opatřeních, která mají zabránit dalšímu šíření koronaviru v následujích
čtrnácti dnech. Také na území Kraje
V ys oč i na s e zvyšuj e počet
nakažených koronavirem. Během víkendu byla rozdělena první dodávka
respirátorů pro kraj. Všech pět krajských nemocnic včetně Nemocnice
Pelhřimov omezilo neakutní plánované operační výkony. Omezeny
byly ambulantní výkony i ambulantní kontroly. V nemocnici platí zákaz

návštěv na všech odděleních.
Praktičtí lékaři žádají pacienty, kteří
nemají akutní zdravotní problém,
aby odložili návštěvu v ordinaci.
Praktiční lékaři neprovádí žádné prevence ani preventivní pracovně lékařské prohlídky. O recept na léky
mají pacienti žádat e-mailem nebo
telefonicky, stejně tak o vystavení
neschopenky. Praktičtí lékaři také v
našem okrese jsou na telefonu a pokud se vyskytnou zdravotní potíže,
mohou se s nimi pacienti domluvit na
dalším postupu telefonicky.
(kr)

Policisté stále zjišují velký počet řidičů pod vlivem drog. Na ulici Pražská
v Pelhřimově měl pozitivní test na
marihuanu 18letý řidič vozidla Citroen. Pozitivní výsledek testu na amfetamin měl 33letý řidič Peugeotu v Kamenici nad Lipou. Pod vlivem amfetaminu a marihuany řídil 36letý muž,
kterého policisté kontrolovali na ulici
Myslotínská v Pelhřimově. Pozitivní
test měla také 31letá žena, kterou zastavili pacovští policisté a 32letý muž
v ulici Pražská v Pelhřimově.

V Kamenici vedou holky
V Kamenici nad Lipou je k prvnímu lednu přihlášeno k trvalému pobytu celkem 3678 obyvatel. Z toho
v samotné Kamenici bydlí 3224 obyvatel. V Kamenici nad Lipou je také
přihlášeno 107 cizinců, z toho k přechodnému pobytu 72. V loňském
roce se tady narodilo 41 dětí, 19
chlapců a 22 dívek. Nejstaršímu
muži bylo loni 94 let, nejstarší ženě
99 let. V roce 2019 žilo v Kamenici
nad Lipou 21 obyvatel starších 90 let.

DvÏ smrtelnÈ nehody na silnicÌch
Tragická dopravní nehoda se stala v obci Dehtáře, kde se střetla dvě
osobní vozidla. V jednom z havarovaných vozů zůstal zaklíněný řidič,
který následkům zranění na místě
podlehl. Záchranná zdravotnická
služba zasahovala také u další tragické nehody v Pelhřimově, kde řidič
vyjel s vozidlem mimo komunikaci.
Svým zraněním na místě podlehl.

