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Prestižní ocenění “Společnost
přátelská rodině” získalo jako nový
člen Sítě pro rodinu pelhřimovské
Rodinné centrum Krteček. To v příštím roce oslaví už 20 let od svého
založení. Toto speciální ocenění získávají členská mateřská centra, která
vytvářejí podmínky přátelské rodinám a svým členstvím v Síti pro rodinu se podílejí na posilování hodnoty
rodiny. Síť pro rodinu se snaží přispět ke zvýšení společenské prestiže
rodiny a pomáhá upozornit na
možnosti zlepšování podmínek života rodin s dětmi a slaďování profesního života rodičů s péčí o děti.
Cerfitikát převzala minulý týden
předsedkyně rodinného centra Krteček Zuzana Havlová na výroční konferenci na Úřadu vlády v Praze z
rukou Rut Kolínské (vpravo), prezidentky Sítě pro rodinu a nositelky

ceny Žena Evropy 2003. Vlevo na
snímku je krajská koordinátorka Sítě

pro rodinu na Vysočině Daria
Čapková.
Foto: Síť pro rodinu

Zprávy z regionu
Knihovna VysoËiny je v Mnichu

Pacovskému starostovi Lukái Vlèkovi (tøetí zleva) pomohli pøi slavnostním støíhání pásky pøi
otevírání nové kolky zprava Renáta Marková, øeditelka územního odboru IROP pro Kraj
Vysoèina, hejtman Jiøí Bìhounek a místopøedseda Senátu PÈR Milan tìch.

Od třetího prosince si budou děti
z Pacova a okolních vesnic hrát v novém velice moderním objektu Mateřské školy Za Branou. ,,V pátek 23.
listopadu se uskutečnila pro naše
město historická událost, a to otevření nového areálu Mateřské školy Za
Branou. Tímto byl dovršen projekt,
na kterém jsme pracovali téměř deset
let. Od počáteční myšlenky, přes pří-

pravu projektu, shánění finančních
prostředků, soutěžení dodavatelů,
demolici starého areálu, stavbu nového areálu, jeho vybavení, až po
slavnostní otevření,“ uvedl starosta
Pacova Lukáš Vlček. V Pacově
s pěti tisíci obyvateli se tak podařilo
realizovat vskutku velkorysý projekt. Rozpočet byl totiž osmdesát
milionů korun, z toho padesát mi-

Nemocnièní knihovnièka
pøispívá k pohodì pacientù

Pelhřimovská nemocnice navázala úzkou spolupráci s Městskou
knihovnou v Pelhřimově. Každý
měsíc tak dorazí do nemocničních
prostor a volně přístupné knihovničky várka ,,nových“ knih. Kromě
zdraví těla se tak nemocnice stará i o
duševní zdraví a psychickou pohodu
svých pacientů. ,,Jsme rádi za navázání spolupráce s nemocnicí. Městské knihovně často věnují dárci
knihy ve velmi dobrém stavu, které
máme ve fondu v dostatečném
množství výtisků, a tak by byly nevyužité. Takto je můžeme šířit mezi
čtenáře i prostřednictvím nemocniční knihovničky,“ sdělila vedoucí pelhřimovské městské knihovny Iva
Rajdlová. Nemocniční knihovnička
se od loňského roku nachází v příze-

mí hlavní lůžkové budovy, u vstupu
do atria. Tady se nachází i nemocniční bufet, takže mohou hospitalizovaní pacienti a další posedět v
příjemném prostoru plném zeleně
s kávou a knihou v ruce. Knihy jsou
volně přístupné a zájemci si je mohou odnášet libovolně domů. ,,Knihovničku nazýváme stánkem
duševního zdraví. V nabídce jsou zde
všechny možné literární žánry, autoři
čeští i zahraniční. V poslední várce
jsem do knihovničky dopravila i českou klasiku jako jsou knihy Bohumila
Hrabala,“ prozradila knihovnice Eva
Procházková, která jako pracovnice
Městské knihovny v Pelhřimově pravidelně zásobuje nemocniční knihovničku. Celkem sem již distribuovala z
knihovny na dvě stovky knih. (np)

lionů Pacov získal jako dotaci z Evropské unie, zbytek dofinancovalo
město. Na místě dřevostavby ze
sedmdesátých let vyrostl nový nadčasový areál s velkou zahradou, dopravním hřištěm i brouzdalištěm. Při
slavnostním otevření zavítalo do nového areálu na 1500 návštěvníků.
V Pacově děti navštěvují ještě dvě
mateřské školky. Foto Zdeněk Klika

okresní

noviny

V Kamenici nad Lipou byla otevřena nová kuželna, jejíž výstavba
byla financována z prostředků ministerstva financí a města. Nové sportovistě si mohla prohlédnout také
veřejnost, zájemci obdivovali novou
čtyřdráhu, ale také šatny a technické
zázemí kuželny. Do nové kamenické
kuželny zavítal také prezident České
kuželkářské asociace a viceprezident
Světové asociace kuželek Jiří Jančá-

lek. Ten potvrdil předsedovi zdejšího
oddílu kuželek TJ Slovan Milanu
Podhradskému, že se ještě v letošním
roce uskuteční v kamenické kuželně
mistrovství České republiky žáků.
Přitom na výstavbu potřebné čtyřdráhy si museli kameničtí sportovci
dlouho počkat, o dotaci TJ Slovan
žádala opakovaně. Několik let museli kameničtí druholigoví kuželkáři
jezdit hrát ligu do Nové Bystřice.

Rivalita v piškvorkách mezi gymnazisty
Po roce se opět na Gymnáziu a Obchodní akademii v Pelhřimově uskutečnil oblastní turnaj v pIšQworkách. Tato soutěž je mistrovstvím základních a
středních škol České a Slovenské republiky v piškvorkách. Nejlepší týmy ze
všech krajů budou sedmého prosince bojovat o mezinárodní titul mistra v pIšQworkách na grandfinále v Brně. Velká rivalita probíhala mezi zástupci pacovského gymnázia a pořadatelskou školou. Nakonec první místo vybojovali
Jezdci Apokalypsy (Gymnázium Pacov) - Jan Smolek, Patrik Vondráš, Martin Hruška, Václav Fabík a Karel Vágner. Na druhém místě se umístil tým I
slepá veverka si občas oříšek najde z Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov ve složení Jan Jaroš, Marek Bedřich, Michal Šulc, Jan Vyhnálek a
Lukáš Kaňka. Třetí místo obsadili Ty jiní z Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec - Tomáš Škaryd, Martin Hendrych, Jan Březík, Filip Antoni a Jiří Klubal. V krajském kole této soutěže vybojovali vítězové oblastního turnaje
Jezdci Apokalypsy z pacovského gymnázia krásné druhé místo.
(tp)

Studentka kynologie České zemědělské akademie v Humpolci Zuzana
Jílková přivezla stříbrné vavříny
z mistrovství světa i mistrovství Evropy v náročných disciplinách Canicrossu a Bike-Jöringu. Po úspěchu na
mistrovství světa v polském Lubieszów vybojovala další stříbrnou medaili na mistrovství Evropy ve
švédském Nybro, tentokrát v kategorii Canicross Junior Women. Na mistrovství světa si Zuzana Jílková dojela
pro stříbro a v běhu se těšila z pátého
místa, na mistrovství Evropy tomu
bylo přesně naopak. Canicross je běh
se psem, který má speciální postroj a

běžec zase sedák, spojeni jsou
lanem. Zuzka závodí se speciálním
evropským saňovým psem, což je
kříženec ohaře, chrta a pointera. Zuzana Jílková byla na startovní čáře
zmíněných závodů spolu se silnou
konkurencí závodnic z Norska a
Švédska, kde jsou tyto disciplíny populárním sportem. Stejný den absolvovala také běh. Je to souboj, ve
kterém kromě dobré fyzické kondice
hraje roli souhra a psychická vyrovnanost. Při závodech účastníci absolvují tří až sedmikilometrovou trasu
terénem podle speciálních značek.
Foto archiv Zuzany Jílkové
(th)

V pelhřimovském obchodním
domě na Pražské ulici řádil zloděj,
kt e r ý ukr a dl ž eně peněženku
uloženou v batohu na zádech. Žena
v ní měla peníze, stravenky, platební
kartu, osobní doklady a další věci.
Krádeží jí vznikla škoda přes tři tisíce korun. Policisté upozorňují opětovně nakupující, aby si v tomto
předvánočním čase důkladně střežili
svoje věci. Neznámý zloděj v přesně
nezjištěné době minulý čtvrtek odpoledne ukradl z neuzamčené volně přístupné šatny ve sportovní hale v
Humpolci ze školního batohu dámskou peněženku. Uvnitř batohu byly

Pacovští policisté prošetřují
krádež autobaterií v Obratani. Neznámý zloděj přes noc ukradl ze zaparkovaného nákladního auta dvě
autobaterie, majiteli vozidla vznikla čtyřtisícová škoda.
(pol)

osobní doklady, peníze a platební
karta. Majitelce peněženky vznikla
škoda nejméně 1500 korun.
(r)

V Havlíčkově Brodě se už po
sedmnácté oceňovaly neprofesionální knihovny na Vysočině. V kraji působí na pět stovek těchto knihoven.
Z každého okresu si jedna knihovna
odnesla titul Knihovna Vysočiny
roku 2018 a další ocenění druhého
stupně. V první kategorii uspěla z našeho okresu Místní knihovna Mnich
s knihovnicí Jiřinou Kabešovou. Další ocenění druhého stupně si odnesla
Obecní knihovna Horní Ves s knihovnicí Jitkou Kapounovou.

O mezin·rodnÌch p¯Ìleûitostech
V prostorách Hodiny H se uskutečnil Veletrh mezinárodních příležitostí v Pelhřimově. Akce se
zúčastnili studenti zdejších středních
škol. Již druhý ročník krajského turné Veletrhů mezinárodních příležitostí odstartoval právě v Pelhřimově, kde
myšlenka celé akce vznikla díky
zdejší Hodině H. Během akce mají
studenti možnost korzovat mezi jednotlivými organizacemi a seznámit
se s jejich činností a dotazovat se.

Dva domovy se stejn˝m ¯editelem
Pod hlavičkou jedné organizace
budou od začátku roku 2019 působit
dvě krajské příspěvkové organizace,
a to Domov Jeřabina Pelhřimov a
Domov důchodců Onšov. Stalo se
tak v návaznosti na odvolání ředitele
domova v Onšově Václava Jaroše letos v říjnu. DD Onšov má kapacitu
51 lůžek, Domov Jeřabina Pelhřimov
přes sto klientů a řadu aktivit. Dočasným vedením obou zařízení byl pověřen na částečné úvazky ředitel
Domova Jeřabina Petr Krčál.

Infocentrum nabÌzÌ vouchery
V pondělí 3. prosince bude zahájen předprodej a rezervace vstupenek
v infocentru Humpolec. Telefonické
rezervace přijímá infocentrum od
8.30 hodin, online rezervace budou
spuštěny na webových stránkách také
od stejné doby. Dále infocentrum nabízí vouchery na festival ochotnických divadelních souborů Honzlův
Humpolec, který se uskuteční v březnu 2019. Vhodným vánočním dárkem
mohou být i vouchery na vstupenky
do humpoleckého kina, předprodej na
první pololetí příštího roku.

