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Zprávy z regionu
Z·chran·¯i majÌ terÈnnÌ vozidlo
Pelhřimovská matrika zaevidovala za loňský rok 544 nových občánků. V předcházejícím roce to
bylo 533 novorozenců. V roce
2021 to bylo 283 chlapců a 261
děvčátek. Mezi chlapci bylo nejob-

líbenější jméno Jan, následovali
Jakub, Martin a Vojtěch. Mezi
děvčaty stále vede Eliška,
Anna, Sofie a Natálie. Uzavřeno bylo 111 manželství, a to na
více než desítce různých míst.

0,

Platit lze terminálem
nebo i z domova

Loňský rok poznamenala covidová omezení
řady kulturních akcí také v našem okrese. Na
pět měsíců musela odložit v rámci svého republikového turné s názvem ,,Vzhůru k výškám" dlouho plánovaný jarní koncer t

v pelhřimovském Kulturním domě Máj rovněž
populární nestárnoucí zpěvačka Helena Vondráčková. Komorní sbor při zdejší ZUŠ “Komoráci” pod profesionálním vedením Dany
Bezstarostové se přece jenom dočkal a s Hele-

nou Vondráčkovou si před zaplněným sálem Kulturního domu Máj a nadšeným publikem s chutí
zazpíval. Loni to byl určitě velký zážitek pro členy tohoto pelhřimovského sboru a úspěch žáků
Základní umělecké školy Pelhřimov.
(tp)

Situace v pelhøimovské nemocnici je zatím stabilizovaná
Letošní rok nezačal v našem okrese nejlépe, epidemie koronaviru stále
nabírá na síle. A to přesto, že podle
statistických dat celý Kraj Vysočina
patří mezi regiony s nejmenším počtem nakažených koronavirem. Okres
Pelhřimov se ale vymyká a zařadil se
mezi nejpostiženější v republice co se
týče nových případů i relativní pozitivity diagnostikovaných testů, a to 34
procent. Poslední statistika Krajské
hygienické stanice kraje Vysočina
uvedla sedmidenní nárůst případů nákazy na Pelhřimovsku v přepočtu na
sto tisíc obyvatel o více než dvacet
procent. V rámci našeho kraje je to suverénně nejvyšší číslo, které předsta-

vuje více než tisícovku nakažených.
Na nejvyšší počet případů nákazy koronavirem v našem okrese upozornil
Krizový štáb Kraje Vysočina již na
svém jednání první lednový týden a
nejhorší situace tady přetrvává i nadále. ,,V současné době je situace v Nemocnici Pelhřimov stabilizovaná. Na
standardních lůžkách, která jsou vyčleněna pro covid pozitivní pacienty,
je hospitalizováno devět osob. Na
ARO jsou na vyčleněných lůžkách
hospitalizováni čtyři pacienti s diagnózou Covid-19, kteří jsou připojeni
k umělé plicní ventilaci. Změna v léčbě v souvislosti s nástupem Omikronu
je skutečnost, že pacientům nebudou

podávány monoklonální protilátky.
Počet zaměstnanců s tímto onemocněním je aktuálně devět a dva jsou
v karanténě,“ informoval ředitel pelhřimovské nemocnice Michal Kozár.
Pokud by nastal nárůst počtu pacientů
s koronavirem, má nemocnice rezervy v počtu standardních lůžek v tzv.
červené zóně, kdy jich je stále vyčleněno 33. Pokud by došlo k masivnímu
nárůstu pacientů, nemocnice by přistoupila k reprofilizaci lůžek. Elektivní operativa v nemocnici v současné
době probíhá v rozsahu zhruba 70
procent. ,,Nejvíce redukované jsou
ortopedické operace, kdy se čekací
lhůty prodloužily na dva a půl roku.

Od minulého týdne nemocnice provádí šest ortopedických operací za
týden, přičemž týden před tím to
byly tři. Běžný stav je deset ortopedických operací týdně. Ostatní plánované operace tedy chirurgické,
urologické či gynekologické provádíme prakticky bez omezení.
Akutní stavy řešíme ihned,“ sdělil
dále koncem minulého týdne ředitel nemocnice Michal Kozár. Aktuálně je v nemocnici prováděno
denně okolo 220 PCR testů. Zájem
o očkování minulý týden mírně
klesl. Nemocnice Pelhřimov od začátku očkování aplikovala celkem
téměř 90 tisíc dávek vakcín. (km)

Popelnice v irovnici mírnì podraily
Ocenění Vynikající lékař Pelhřimovska a Čestnou medaili ČLK
obdržel od Okresního sdružení České
lékařské komory v Pelhřimově MUDr.
Milan Zajíc. Tentokrát to bylo v zasedací místnosti na pelhřimovské radnici, kam ho doprovodili předseda
sdružení MUDr. Josef Suk a primár
dětského oddělení Nemocnice Pelhřimov MUDr. Stanislav Houštěk. Emeritní primář dětského oddělení
Nemocnice Pelhřimov MUDr. Milan
Zajíc nastoupil do nemocnice v roce

1970. O devět let později byl
jmenován primářem dětského oddělení, kterou vykonával do roku 1993,
kdy odešel do důchodu. ,,Pan primář
MUDr. Milan Zajíc byl pro dětské pacienty vždy zárukou kvalitního a pečlivého vyšetření a zajištění potřebné
péče. Pracovat pod vedením pana primáře znamenalo pro mladé lékaře vždy
jistotu se s kým poradit. Jeho celoživotní práce, oddanost dětskému lékařství a
laskavost si plně zaslouží ocenit,“ uvedl
primář MUDr. Stanislav Houštěk. (zp)

Pro výrobky klientù do Jeøabiny. S novým rokem přichází Domov Jeřabina Pelhřimov s pravidelným prodejem výrobků klientů. Ten bude zahájen ve středu 26. ledna. Opakovat se bude každý sudý týden od 15 do 17 hodin.
Prodej bude v prostorách Denního stacionáře, v sídle domova Jeřabina Pelhřimov. Veřejnosti si bude moci vybírat z rukodělných výrobků, které vznikly v dílně výtvarných technik a dále pak v keramické, floristické a šicí dílně.
(tp)

Od Nového roku byl na území
města Žirovnice zaveden zvýšený
místní poplatek za svoz domovního
odpadu. V předešlých dvou letech to
bylo 685 korun na poplatníka. Pro
rok 2022 byl tento poplatek stanoven

na 725 korun. To je ve stejné výši
jakou platí město za všechny poplatníky svozové společnosti SOMPO.
V poplatku nejsou zahrnuty náklady
města spojené s provozem sběrného
dvora, kompostárny a další výdaje.

Od Nového roku zavedl Městský
úřad Humpolec hned dvě nové cesty
pro platby místních poplatků a další
praktickou komunikaci v úředních
záležitostech. První novinkou je samoobslužný platební terminál umístěný v prvním patře radnice, který
slouží pro platbu místních poplatků.
Druhou novinkou je takzvaný Portál
občana, on-line služba dostupná kdykoliv z pohodlí domova. Cílem je,
aby zájmce mohl uhradit místní poplatek za svoz komunálního odpadu a
za psa bez nutnosti osobní návštěvy
úřadu, a to pouze se znalostí variabilního symbolu platby nebo rodného
čísla plátce. Portál občana rovněž
umožní požádat o zaslání známky na
popelnici. Již se připravuje i druhá
etapa, která nabídne další výhody pro
registrované občany a nové formuláře pro řešení životních situací. (th)
Skútr pøipravil stopy
bìkaøùm. Počasí uplynulého
víkendu umožilo běžkařům lyžovat
v upravených stopách. Jiří Hynek
vyjížděl na speciálním skútru hned
ráno z Humpolce směrem na Krasoňov. V sobotu byly strojově upraveny také běžkařské stopy v okolí
Pacova. Aktuálně se jednalo o téměř 28 kilometrů. Stav stop byl
slušný, místy se objevoval podklad.

Policie zveřejnila statistiku dopravních nehod, kterých loni policisté
zaevidovali v okrese téměř osm stovek. Na silnicích okresu při nich zemřeli tři lidé a devět bylo těžce
zraněno. Lehce bylo zraněno 117
osob. V 25 případech nehod byli řidiči
pod vlivem alkoholu. V prvních
dnech nového roku se stala tragická
dopravní nehoda na silnici v katastru
obce Mirotín. 49letý řidič osobního
vozidla Renault vyjel mimo komuni-

Jedno ze dvou nových vozidel na Vysočině pro zajišování lékařské přednemocniční neodkladné péče v setkávacím systému tzv. Rendez-Vous
si pomyslně nadělili k Vánocům záchranáři ve výjezdové základně
v Pelhřimově. Nový vůz značky KIA
Sorento s pohonem 4x4 může dosáhnout rychlosti přes 200 kilometrů za
hodinu. Pořizovací cena činí přes tři
miliony korun a byl z velké části
uhrazen z Fondu zábrany škod.

O mobilnÌ oËkov·nÌ byl z·jem
Nemocnice následné péče Humpolec
se stala dalším místem, které nabízí
očkování proti Covid-19. A to každý
pracovní den od 12 do 15.30 hodin.
Mobilí očkování bez registrace se
uskuteční ve středu 2. února v Zámeckém sále pacovského zámku, a to od
10 do 16 hodin. Lednové očkování
proti Covid-19 v Pacově se opět setkalo s velkým zájmem občanů. Naočkováno tady bylo 160 zájemců.

RozpoËet éirovnice rekordnÌ
Zastupitelstvo města Žirovnice na
svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet města pro rok 2022. Rekordní výše vyrovnaného rozpočtu je
téměř 93 milionů korun. Výše rozpočtu je ovlivněna dotacemi získanými na některé akce. Především je to
Přírodní biotop Valcha, rekonstrukce
starých kabin a herní plochy na fotbalovém stadionu a vyúčtování dotace
na modernizaci učeben v ZŠ.

SoutÏû o p¯Ìstupu ve¯ejnÈ spr·vy
V soutěži Město pro byznys se v krajském kole nejlépe z okresu umístil
Pacov na třetím místě. Humpolec byl
tentokrát sedmý a Pelhřimov dvanáctý z patnácti účastníků. Mezi kritérii
byly komunikace s občany i poplatky.
Pelhřimov ztratil body v počtu úředních hodin a testu elektronické komunikace, ve které Pacov zvítězil.

kaci a narazil do stromu. Řidič byl
s těžkým zraněním převezen do nemocnice, jeho spolujezdkyně nehodu
nepřežila. V našem okrese se loni také
stalo celkem 14 dopravních nehod
s účastí chodců. Při nich byl jeden
chodec usmrcen a 13 lehce zraněno.
V předcházejícím roce se jednalo o desítku nehod, při kterých byli tři chodci
těžce zraněni a šest lehce. Ve statistice
střetů s lesní zvěří se v okrese loni staly
téměř čtyři stovky nehod.
(zp)

