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Statistika Krajské hygienické stanice v Jihlavě potvrzuje ústup epidemie koronaviru také v našem okrese.
Zpomalil nárůst počtu nakažených a
celkem se jejich počet v okrese pohybuje přes tři stovky. Podle statistiky se
v pelhřimovském okrese za dobu epidemie nakazilo zhruba jedenáct a půl
tisíce lidí, na dvě stovky z nich zemřelo s potvrzením tohoto onemocnění.
V krajské statistice se ve všech ukazatelích objevuje náš okres na chvostu.
Situace se zlepšuje také v Nemocnici
Pelhřimov, která ponechala zhruba
pět desítek lůžek standardní péče pro

covidové pacienty, obsazených byly
k úterku asi tři desítky. Do původního
provozu se vrátilo Interní oddělení I. a
Rehabilitační oddělení. Od tohoto
týdne pelhřimovská nemocnice plánovanou operativou pouze doplňuje
akutní výkony. Pokud bude situace
příznivá, začne nemocnice řešit plánovanou operativu ve větším rozsahu
začátkem května. Pomoc v nemocnici
ukončilo sedm hasičů, kteří prvně nastoupili 25. února. Od poloviny do
konce ledna vypomáhalo zdravotníkům 21 hasičů. Tři vojáci budou i nadále pomáhat s testováním v červe-

ných stanech v areálu nemocnice.
V Očkovacím centru v KD Máj v Pelhřimově bylo podáno od poloviny
února téměř třináct tisíc očkovacích
dávek. Celkem Nemocnice Pelhřimov
podala téměř osmnáct tisíc očkovacích
dávek. Chod očkovacího centra zajišuje
na jednu směnu 25 zaměstnanců nemocnice, kteří za den průměrně aplikovali
480 očkovacích dávek. Pomáhají i brigádníci. Od května přibude v našem
okrese očkovací centrum v Počátkách.
V přípravě na otevření centra se
angažovalo vedení města, které ke spolupráci přizvalo zdravotníky.
(km)

K narozeninám
popøáli filmem

Skrýšovské stromky budou u Øemenova - S lokalitou u Skrýšova se muselo rozloučit dvanáct stromků vysazených v roce 2018 pro nové občánky Pelhřimova. Stalo se tak k nelibosti rodičů dětí. Důvodem je výstavba
rodinných domů, kdy hrozilo jejich poškození při budování inženýrských sítí.
Novou lokalitou pro ně je místo u silnice vedoucí z Pelhřimova do Řemenova.

Studentský krátkometrážní dokumentární film, který vznikl v Pelhřimově, představuje život a tvorbu
architekta Jiřího Krause. Ten oslavil
úctyhodné 91. narozeniny a dostal
tak milý dárek v podobě dokumentu
s názvem Jiří Kraus a Pelhřimov. Zájemci se ve filmu dozví, že stojí za urbanistickým konceptem ústřední části
sídliště Pražská, projektem Základní
školy Na Pražské a jejich sochařskou
výzdobou. S nápadem přišla kurátorka
a edukátorka Muzea Vysočiny Pelhřimov Zuzana Trnková, která se badatelsky zaměřuje na umění ve veřejném
prostoru. Kamery a střihu se ujala pelhřimovská rodačka Valerie Vítů, která
již má s dokumentárním filmem zkušenosti. Student pelhřimovskéh gymnázia
Kryštof Kutílek dokumentu propůjčil
svůj hlas. Část archivních záběrů pro
film v podobě fotografií a videonahrávek získalo pelhřimovské muzeum
prostřednictvím veřejné výzvy. (tp)

Nový pavilon se se ji rýsuje
V areálu Nemocnice Pelhřimov
významně pokročila realizace projektu nového pětipodlažního pavilonu. Aktuálně jsou zajištěny zásadní
přeložky inženýrských sítí a dokončují se práce na dotěžení stavební
jámy hlavního objektu. Díky těmto
realizovaným krokům mohou v dubnu postupně začít práce na provádění
hydroizolace spodní stavby, betonáže základové desky a navazujících
betonových konstrukcí. Nový pavilon poskytne moderní zázemí pro
dětské, gynekologicko-porodnické a
neurologické oddělení. V přízemí je
plánován ambulantní provoz a nezbytné zázemí. Potřebné technické

zázem í
bude
vybudováno
v posledním podlaží. Podzemní podlaží je určeno pro parkovací stání.
Nový moderní pavilon nemocnice
bude pomocí tří spojovacích krčků
propojen bezbariérově se sousedními
objekty. ,,Pavilon bude splňovat nároky na moderní standard v poskytování lékařské péče na maximální
možné úrovni, kterou ve stávajících
objektech již nedokážeme zajistit.
Do budoucna také počítáme, že bychom do uvolněných prostor přesunuli oddělení dlouhodobě nemocných a
dále zřídili novou stanici paliativní
péče,“ informoval ředitel Nemocnice
Pelhřimov Michal Kozár.
(np)

Na obchvatu jsou nálezy ze støedovìku
Stavba silničního obchvatu Lukavce, který bude dlouhý přes dva a
půl kilometru, v těchto dnech odhalila historické tajemství. Jedná se o dosud neznámé nálezy ze středověku.
V prostoru, kde obchvat protíná tok
Lukaveckého potoka, našli archeologové specifickou technickou keramiku se zbytky dehtu i torzo středověké
pece. Nález potvrzuje, že v této lokalitě byl ve druhé polovině 13. století
dehtářský výrobní areál. Prozatím
byla skrytá přibližně polovina plochy, kde se očekávají nálezy s tímto
areálem spojené. Podle archeologů
by měl výzkum hlavně zachytit,
v jakých typech výrobních zařízení
byl dehet produkován. Důležitou

Do expozice jednostopých vozidel na hradě Kámen přibude motocykl Jawa Bizon. K vidění tady bude
již letos v létě. Jde o zachovalý
exemplář do posledního detailu a sou-

součástí výzkumu budou také
analýzy uhlíků dřevin z výplně
objektů a netypické silnostěnné
technické keramiky pro zachytávání či další rafinaci dehtu.
Archeologický průzkum v trase obchvatu Lukavce bude probíhat ještě několik týdnů s tím, že
harmonogram stavby s touto aktivitou počítá. Výzkum provádějí
brněnští archeologové pro Muzeum Vysočiny Jihlava a ve spolupráci s Městským muzeem
Antonína Sovy v Pacově. Archeologové jsou zhruba ve třetině svého výzkumu a je odkryta polovina
plochy, kterou hodlají na trase nového obchvatu prozkoumat. (kr)

částky v původním továrním provedení. Nákup Muzeem Vysočiny Pelhřimov, pod který hrad Kámen spadá, byl
konzultován s pracovníky Národního
technického muzea v Praze.
(zp)

Zprávy z regionu
Ve sËÌt·nÌ je nejaktivnÏjöÌ Ryn·rec
Po dvou týdnech od zahájení sčítání
obyvatel ohlásil Český statistický
úřad, že nejaktivnější z okresu Pelhřimov je obec Rynárec. Stalo se tak
na základě počtu odeslaných elektronických sčítacích formulářů na sto
bytů za každou obec. Od 17. dubna
začali sčítací komisaři roznášet listinné formuláře do domácností. Sčítání
2021 probíhá do 11. května.

P¯estavba ökolky byla pozdrûena
Na zasedání Městského zastupitelstva v Černovicích se diskutovalo o
přestavbě objektu bývalé mateřské
školy na byty. Město ale nemá vyřízeno stavební povolení vzhledem
k vznesené námitce vlastníka sousedního pozemku. Zastupitelé schválili investiční záměr s názvem Byty
v bývalé MŠ Na Sadech. Nepřijali ale
usnesení o podání žádosti o dotaci od
minsterstva financí, která zavazuje
město dofinancovat náklady. Starosta
města uvedl částku na stavbu ve výši
dvacet milionů. Někteří zastupitelé ale
hovořili o čtyřiceti milionech korun.

Do PoË·tek se vr·tili filma¯i
Město Počátky si oblíbili filmaři,
když na zdejším Palackého náměstí
se například projížděla paní Sládková v Postřižinách. Tentokrát si podle
zpravodaje města filmaři vybrali Resort Svatá Kateřina, aby zde natočili
pokračování úspěšného komediálního dramatu z roku 2016 Teorie tygra.
Film se tady natáčel do poloviny
března a má název Teorie touhy.
Hrají v něm Jiří Bartoška, Vojtěch
Kotek, Lenka Vlasáková a další. Premiéra filmu se plánuje na říjen.

okresní

noviny

Na veøejném zasedání Zastupitelstva města Humpolce
bude koncem dubna na programu
schválení nového Strategického
plánu rozvoje města na období
2021 až 2030. Dokument zhodnocuje současný stav a zároveň navrhuje priority rozvoje Humpolce. (r)
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Nabízíme <Hnìdé ledvické uhlí:
- kostka, oøech I, oøech II
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<Koks
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JARNÍ SLEVY UHLÍ
do konce kvìtna

RADEK VOLEK, Onšovice, 393 01 Pelhřimov
Tel.: 721 354 627, 603 522 125

V Městských sadech v Pelhřimově u cyklostezky probíhá ošetření
sedmi desítek vzrostlých stromů. Cílem odborné péče je zajistit stabilitu,
dobrý zdravotní stav a prodloužení
životnosti ošetřených stromů. Zásahy ve výškách provádějí odborníci.

AKCE
Výprodej rigidní vinylové podlahy Viceroy
<Výprodej rigidní vinylové podlahy Viceroy
<Nejodolnìjí nálapná vrstva s nanoèásticemi keramiky
<Vysoká rozmìrová stabilita
<Vysoké bodové zatíení bez deformací 200 kg/cm2
<Nanoèástice støíbra - antibakteriální povrch
<Patentovaná technologie made in USA
<Záruka komerèní prostory 15 let - bytové prostory 25 let
<Materiál byl atestován ÈR TZÚ BRNO, EUROFINS
<Blu Angel, SCSglobal USA
<Provádíme odbornou pokládku a úpravy podkladu

Výprodej kolekce 2020
Sleva 50% do vyprodání zásob
ADOREFLOORS – Krasíkovická 2140, Pelhřimov
Tel.: 777 606 087, e-mail: obchod@adorepelhrimov.cz

