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Celkem unikátní výstavou s názvem ,,Zase spolu 2020“ ožilo pelhřimovské Masarykovo náměstí.
K vidění tady byly na tři desítky fotografií od amatérů i profesionálů na
speciálních výstavních panelech a
také kresby dětí na mezigenerační
téma. ,,Právě v uplynulém období,
kdy se vnoučátka nemohla potkávat
se svými babičkami a dědečky, si
mnozí z nás uvědomili, jak je toto setkávání pro všechny důležité. Tyto
nyní možná ještě vzácnější chvíle než
kdy předtím, jsme chtěli zvěčnit na
fotografiích i obrázcích a povedlo se,“
uvedla vedoucí pořádajícího Family
Pointu Pelhřimov Zuzana Havlová.
Slavnostní vernisáž s řadou hostů i z
krajského úřadu ozdobila svým vystoupením sopranistka Miroslava Časarová, která pochází z vesničky
Křepiny u Humpolce a je absolventka
humpoleckého gymnázia. Organizátorky ji oslovily jako maminku dvou
dětí, která se na jaře k aktuální situaci
vyjádřila svou covid verzí árie Rusalka. Milým hostem na akci byla také
výtvarnice Jana Doubková se svou rodinou, rodačka z Pelhřimova, která
sbírala zkušenosti jako ilustrátorka
v Londýně. Family Pointu Pelhřimov
věnovala kresbu tužkou a akvarelem
nazvanou ,,Zase u slepiček“. Jako dárek k vernisáži pak knihu vydavatelství Albatros O záhadném semínku
s jejími ilustracemi, která může podle
slov ilustrátorky právě vybízet ke společnému rodinnému čtení prarodičů a
vnoučat. (tp)
Foto Michal Mašek
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Zprávy z regionu
Situace se stabilizovala, nakaených nepøibývá
V pacovské nábytkářské firmě se
nakazila část zaměstnanců koronavirem a hygienici hovořili o ohnisku
této nemoci v Pacově. Do té doby
držel náš okres primát v nejmenším
počtu nakažených. Nejdříve se jednalo o jeden případ u pracovníka této firmy na ubytovně, postupně jich rychle
přibývalo. ,,Firma přistoupila k problému velice zodpovědně. Zajistila
také, aby zaměstnanci, kteří jsou v karanténě, měli zajištěné nákupy potravin,“ uvedl starosta Pacova Lukáš
Vlček. Za účelem zajištění maximální
bezpečnosti svých klientů přistoupil
Dům sociálních služeb Pacov k preventivnímu zákazu návštěv s účinností
od 23. července do odvolání. Z uvedených důvodů domov nepřijímá ani balíčky pro klienty,“ informovala
pacovská radnice. Z preventivních důvodů bylo otestováno všech asi devadesát zaměstnanců Domu sociálních
služeb, a to s negativním výsledkem.
Každým dnem se počty zjištěných komunitních případů v Pacově navyšovaly. Za dva dny bylo ohlášeno již
osm nakažených koronavirem. 30.
července bylo v Pacově 16 případů a
den nato celkem 21 pozitivně testovaných. Od 4. do 7. srpna byl také upraven provoz Městského úřadu
v Pacově. ,,Omezuje se osobní kontakt mezi klienty a pracovníky městského úřadu. Veškeré žádosti a
obdobná podání lze učinit pouze pros-

třednictvím datové schránky nebo
osobně předat na podatelně městského úřadu v určených hodinách,“ informoval starosta Lukáš Vlček. Ten
apeloval na dodržování hygienických
zásad. Situace se stabilizovala 10. srpna, kdy od 5. srpna zůstával počet na
22 zjištěných pozitivních osobách.
Nadále probíhalo testování. Město
Pacov ohlásilo, že vzhledem k epidemiologické situaci v ČR nebude pořádat tradiční Svatomichaelskou pou.
Od tohoto pondělka se také vrátil provoz pacovského městského úřadu do
běžného režimu.
Další případ nákazy koronavirem
se podle neoficiálních informací v
červenci objevil v provozu pelhřimovské firmy. Ten měl mít souvislost
s ohniskem ve Větrném Jeníkově.
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
poslední červencový týden nařídila
vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace v kraji opět povinné nošení
roušek ve všech zdravotnických zařízeních, v sociálních službách i v lékárnách a dalších zařízeních sociální
péče. S ohledem na lokální potřeby
testování byl opět obnoven odběrový
stan u hlavního vchodu do Nemocnice Pelhřimov, kde platí zákaz návštěv.
Pelhřimovská nemocnice patří mezi
krajská zařízení, která využívají pro
kontrolu tělesné teploty osob nově instalované termokamery stejně jako
Domov důchodců Proseč u Pošné. (km)

Socha se vrátila do parku
Zrestaurovaná devět set kilogramů
vážící a přes tři metry vysoká socha
Tomáše Garrigua Masaryka se koncem července vrátila zpět na své místo
v Humpolci. Do revitalizovaného parku na Tyršově náměstí ji doprovodili
restaurátoři, představitelé města,
humpolecké Technické služby, těžká
technika i pohledy přihlížejících. Oficiální slavnostní ,,odhalení“ opravené
sochy včetně doprovodného programu plánuje město Humpolec tematicky na 28. října u příležitosti oslav Dne
vzniku samostatného českosloven-

ského státu. Zaslouženou péči v ateliéru restaurátorů dostala socha od
Humpolce k letošnímu 170. výročí od
narození Masaryka. Autorem humpolecké bronzové sochy prvního československého prezidenta je sochař
Vincenc Makovský. Masaryk byl na
zdejší Tyršovo náměstí instalován
v roce 1937. Už o tři roky později ji
Humpolečtí sundali a ukrývali před německými nacisty. Komunisté ji pak několikrát ,,schovali“, naposledy se socha
Masaryka vrátila k historické Medově
vile v Humpolci v březnu 1990. (as)

Tragické prázdniny
pro øidièe v okrese
V katastru obce Kámen se stala
29. července tragická nehoda. 23letý
muž při jízdě na motocyklu mimo komunikaci narazil do betonového valu,
přičemž utrpěl velmi vážná zranění,
kterým na místě podlehl. Na místě zasahoval kromě pacovské pozemní posádky také záchranářský vrtulník.
Přes veškeré oživovací pokusy se motocyklistu nepodařilo zachránit. Další
tragická dopravní nehoda se stala druhého srpna na silnici u Nového Rychnova. Řidič vozidla Škoda jel od
Vyskytné a při projíždění zatáčkou
vyjel mimo komunikaci a narazil do
stromu. 18letý řidič při nehodě utrpěl
velmi vážná zranění, kterým na místě
podlehl. Další dvě osoby byly zraněny lehce. Následovala pátého srpna
tragédie na železničním přejezdu
Stojčín, kde se střetly osobní vozidlo
s nákladním vlakem. 76letá řidička
vozidla utrpěla při nehodě velmi
vážná zranění, kterým na místě podlehla. Žena ve vozidle cestovala sama.
Příčiny nehody jsou předmětem prověřování. O dva dny později přijali
policisté oznámení o dopravní nehodě
u Počátek. Automobil vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Řidič
vozidla při nehodě zemřel.
(zp)

V Pelhřimově se diskutuje o názvu parku mezi
zdejším Gymnáziem a Obchodní akademií, kde
město připravuje rekonstrukci této plochy. Zástupitelé města obdrželi otevřený dopis s podpisy 208
občanů s návrhem na pojmenování místa na Park
Václava Havla. Zastupitelka města Pelhřimova Renáta Marková letopisecké komisi navrhla, aby při
pojmenování parku město zvážilo spíse místní
osobnosti. ,,Doporučila bych například pelhřimovského rodáka a patriota, významného světově
uznávaného plastického chirurga Miroslava Fáru,
který byl absolventem právě pelhřimovského gym-

názia. Byl dlouholetým přednostou Kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Profesor Miroslav Fára se do Pelhřimova rád
vracel a často tady pobýval. Zemřel v roce 2013
před svými devadesátými narozeninami,“ uvedla
zastupitelka Renáta Marková. Ta doplnila, že by se
pozemek mezi budovami školy mohl pojmenovat
také jako Studentský park, protože jeho hlavní
využití je právě pro studenty Gymnázia a Obchodní
akademie Pelhřimov. ,,Pro většinu Pelhřimáků je to
spíše průchozí prostor. Dále jsem dala kolegům v

HasiËsk· stanice pades·tilet·
Pelhřimovští profesionální hasiči
si v červenci připomněli 50 let od
vzniku stanice Pelhřimov. K výročí se
začátkem srpna uskutečnilo slavnostní setkání v kostele sv. Víta za účasti
významných hostů, bývalých a současných zaměstnanců a členů sboru.
Součástí bylo i žehnání a předání nového praporu stanici Pelhřimov a udělení medailí a pamětních listů.

Politici navötÌvili Pelh¯imov
Koncem července navštívili Pelhřimov předseda Senátu Miloš Vystrčil společně s místopředsedou
Poslanecké sněmovny Petrem Fialou
a doprovodem. Za krásného počasí
se delegace prošla centrem města.
Dva dny nato zavítal do Pelhřimova
také ministr životního prostředí Richard Brabec. Na zdejší radnici diskutoval o provozování vodohospodářské
infrastruktury a zkvalitnění vody
z Želivky. Ministr přivezl také rozhodnutí o poskytnutí dotace na průzkumný
hydrogeologický vrt v místní části
města Benátky. Vrt zajistí pitnou vodu.

Voda v Trn·vce m˘ûe uökodit
Hygienici varují před koupáním
ve vodní nádrži Trnávka, která má
podle nich nejhorší kvalitu vody. Zaznamenali tady velký výskyt sinic,
takže vodní plocha je doslova nebezpečná pro koupání a plavcům dle hygieniků hrozí poškození zdraví.
Průhlednost činí pouze jeden metr.

Diskutuje se o cenÏ parcel
Pelhřimovská radnice zahájila
prodej čtyř desítek stavebních pozemků u Skrýšova. Přednostní prodej
využili tři zájemci z této obce. Na
další parcely někteří čekali i celou
noc a prodalo se jich první den deset.
Objevily se výhrady k ceně 1870 Kč
za metr čtvereční a kauci 200Kč/m2.
Tu radnice vrátí až po kolaudaci do
čtyř let. Například starosta Černovic
Jan Brožek v internetové diskuzi
uvedl, že město prodávalo pozemky za
350 korun, aby motivovalo ke stavbě.

Antropologick· expozice do fin·le
Mezi nominované na cenu Gloria
musaealis vybrala odborná komise
v kategorii Muzejní výstava roku také
antropologickou expozici Muzea Dr.
Aleše Hrdličky v Humpolci. Obstála
v konkurenci řady projektů z celé republiky. Soutěž seznamuje veřejnost
s výkony muzeí při tvorbě výstav a nových stálých expozic. Nová antropologická expozice byla v humpoleckém
muzeu slavnostně otevřena loni. A to u
příležitosti 150. výročí narození humpoleckého rodáka antropologa dr. Aleše Hrdličky a 6. mezinárodního
antropologického kongresu.

Dezinfekce ve mÏstÏ pokraËuje
V humpoleckém parku Stromovka začala v polovině července preventivní dezinfekce především
herních prvků, laviček a stolků u kavárny. Technické služby Humpolec
budou v dezinfikování ploch pokračovat i v dalším období a na různých
frekventovaných hřištích ve městě.

Oprava kostela zabodovala
Město Černovice obdrželo cenu
odborné poroty v rámci výstavy Má
vlast cestami proměn 2019/2020.
Ocenění Černovicím přinesla zdařilá
rekonstrukce kostela Sv. Martina
v Dobešově. Při slavnostním zahájení výstavy v Praze na Vyšehradě převzali toto ocenění místostarostka
Václava Šenoltová a člen zastupitelstva Jaroslav Řeháček.

letopisecké komisi ke zvážení, zda nejprve s pomocí městského architekta nedopracovat studii
úprav a budoucí podoby parku. Případně podle
toho pak zvolit jméno parku, které by bylo blízké
nové podobě tohoto prostranství a souviselo by s ní.
A jako poctu Václavu Havlovi by město mohlo do
parku umístit lavičku Václava Havla,“ doplnila informace pelhřimovská zastupitelka Renáta Marková. V příštím roce pelhřimovské gymnázium oslaví
150 let od svého zasložení. Před těmito oslavami by
měly již být provedeny na prostranství mezi školními budovami první základní úpravy zeleně. (tp)

