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Boj o radnice je zøejmì u konce
V Pelhřimově bude zřejmě město
řídit čtyřkoalice ODS, TOP 09,
KDU-ČSL a sdružení Nezávislí pro
občany s jedenácti zastupiteli z 21,
takže bude disponovat pouze těsnou
nadpoloviční většinou hlasů. Tyto
strany si také rozdělí místa v městské radě. V opozici tak budou společně s celkovým počtem deseti
zastupitelů ČSSD, ANO, Změna pro
Pelhřimov, Hnutí za harmonický
rozvoj obcí a měst a KSČM. Přitom
odborníci hovoří o většině pouze o
jeden hlas jako o velice vratké. V minulém městském zastupitelstvu
měla vítězná koalice 14 zastupitelů.
Novým starostou by se měl stát Ladislav Med z vítězné ODS, který vystřídá sociálního demokrata
Františka Kučeru. Místostarosty
mají být nově Zdeněk Jaroš za TOP
09 a svůj post zřejmě obhájí Josef
Koch za lidovce. Ve volbách získala
nejvíce čtyři zastupitele vítězná
ODS, dále po třech TOP 09,
KDU-ČSL, ČSSD a ANO. Dva zastu-

V těchto dnech předala Nemocnice Pelhřimov stavařům prostor
v hlavní lůžkové budově, v němž
vznikne zázemí pro nemocniční lékárnu. Nové výdejní místo bude ve
vestibulu, atriu do března příštího
roku a přinese větší komfort pacientům a modernizaci provozu nemocniční lékárny. Nemocnice si
nechala vypracovat projekt, který počítá s investicí kolem šesti milionů
korun na přestavbu moderního a
snadno dostupného prostoru v přízemí hlavní lůžkové budovy. Spolufinancovat jej bude s nemocnicí její
zřizovatel Kraj Vysočina. Nové výdejní místo zvýší komfort pro pacienty a

pitele má hnutí Změna pro Pelhřimov a po jednom Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst, KSČM a
Nezávislí pro občany. V pelhřimovském městském zastupitelstvu budou v nadcházejícím volebním
období pracovat noví a dá se říci
mladší zastupitelé Václav Plášil, Jiří
Běhounek ml., Bohumila Kobrlová,
Jiří Turek, Radek Procházka a Karel
Kratochvíl. V Humpolci se rýsovalo,
že stejně jako minule vítězné a letos
druhé ANO skončí v opozici. Koalici
totiž zvažovaly vítězná ODS s pěti
mandáty s novým subjektem HumpolecGo! Ten bude mít v humpoleckém městském zastupitelstvu čtyři
křesla. Přidat se do této koalice by
měli lidovci se třemi zastupiteli a
tím by dala dohromady dvanáctičlennou většinu z 21členného zastupitelstva. Humpolecká ODS včele se
zřejmě budoucím starostou Karlem
Kratochvílem ale podle dostupných
informací z Humpolce celkem překvapivě minulý týden vyměnila koa-

nabídne i větší a moderně vybavený
prostor. Současné umístění nemocniční lékárny je dosti nevhodné, řada
pacientů se zde špatně orientuje.
,,Někteří pacienti si stěžují na špatnou dostupnost našich prostor. Nejen umístění budovy, ale i vstup po
schodech zejména starším lidem dělá
problémy. Taktéž jsou současné prostory malé a již nevyhovují našemu
provozu,“ sdělila vedoucí farmaceutka Radka Vachová. Nové výdejní
místo bude rozměrově podstatně větší, a tak lékárna plánuje i rozšířit nejen nabídku volně dostupných léčiv,
ale i akcí pro širokou veřejnost, které
pořádá ve svých prostorách.
(tp)

ličního partnera HumpolecGO! za
hnutí ANO. V Humpolci tak vznikne nové obsazení radnice, když sociální demokracie, která měla dva
místostarosty, bude zřejmě v opozici.V těchto volbách totiž získala
pouze dva mandáty, když byli do
zastupitelstva zvoleni dosavadní
sociálně demokratičtí místostarostové Lenka Bartáková a Květoslav
Namyslo, který byl na kandidátní
listině vzadu. Post starosty zřejmě
obhájí ODS s lídrem 47letým Karlem Kratochvílem, který vystřídá
svého stranického kolegu Jiřího
Kučeru. Ten již v těchto komunálních volbách nekandidoval. V Pelhřimově a v Humpolci budou volby
starostů, místostarostů a radních
na ustavujících jednáních zastupitelstva 5. listopadu. V Pacově pokračuje vítězné tažení starosty
Lukáše Vlčka, jehož Sdružení pro
rozvoj a prosperitu získalo ve volbách 64 procent hlasů a disponuje
deseti zastupiteli z patnácti.
(mr)

V Humpolci se uskuteční Benefiční koncert operních árií, na kterém vystoupí světové hvězdy operní
scény, špičkový tenorista Metropolitní opery Matthew Plenk a sopranistka Catherine Flemming. Zájemci
uslyší i další vynikající umělce, zazpívá Jana Borková a Miroslava Časarová, dále Stanislav Kotyza,
Kristina Kotyza a další z rodu Kotyzových, Anna Kotyza některé skladby doprovodí hrou na klavír. Tento
hudební zážitek doplní ještě přední
český houslový virtuos a pedagog
Ivan Ženatý. Další osobností, která
vystoupí na tomto koncertu, je hudební skladatel a pedagog Juraj Filas. Koncert se koná v sobotu 10.
listopadu, vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru Humpolec.
(th)

Jan Brabenec, malíř a výtvarník žijící od roku 1980 ve Vídni, kde tvoří a se svou manželkou provozuje vlastní
galerii s názvem Ateliér Jan, je autorem obří čepice s kšiltem, která byla tak typická pro našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Čapka s tradiční trikolórou na přední části má průměr 140 cm. Obří dílo
bylo po zapsání do České databanky rekordů Agentury Dobrý den předáno jako dar Muzeu rekordů a kuriozit v
Pelhřimově. Unikátní čepici může veřejnost vidět v den výročí 100 let republiky 28. října na pelhřimovském Masarykově náměstí při akci Český den s českými vlajkami.
Text a foto (add)

Humpolec
v zrcadle èasu

Celkem třicet rodin se v sobotu vydalo k humpolecké stezce
Hadina, aby zasadily Strom republiky za svého narozeného potomka. Akce se v rámci města koná historicky poprvé a kromě
toho, že připomíná letošní stoleté výročí vzniku samostatného
Československa, je součástí celokrajského pokusu o zápis do
České knihy rekordů. Sázet se budou lípy i na dalších místech.
Slavnostní sázení lípy připravilo mo v den výročí, a to v neděli 28.
na středu od 16 hodin také Rodinné října. Humpolecké oslavy začnou
centrum Krteček v Pelhřimově na v deset hodin v místní části Zichpil
odhalením pamětní desky Č. Vosmídětském hřišti Krásovy domky.
V Černovicích se v pátek od 15 kovi. Poté se průvod doprovázený
hodin bude slavnostně sázet pamět- kočárem s koňmi odebere na humní lípa u zdejší základní školy. Pod polecké Horní náměstí. Tady dojde
kořeny stromu budou uloženy pa- k vyhlášení republiky a zazní státní
mětní schránky. Děti ze základní a hymna v podání sborů Čech a Lech,
mateřské školy obdrží lípy k zasaze- Tucet a Křišťálek. Na programu je
ní v různých částech Černovic. také kladení věnců u památníku
Humpolec si sté výročí vzniku re- padlých, přehlídka historických aupubliky připomíná po celý rok. Nej- tomobilů a hasičské techniky.Oslarůznější akce zorganizovaly nebo va sta let samostatné republiky
ještě uspořádají městské infocen- v Pelhřimově se uskuteční rovněž
trum, muzeum, knihovna, školy, 28. října na Masarykově náměstí od
kulturní, sportovní i volnočasové 16 do 19 hodin. Součástí bude průspolky či další instituce a jednotliv- vod s hudbou a se skauty, hasiči,
ci. Vyvrcholením budou oslavy pří- historickými automobily a traktory,
mažoretkami s trikolórou, krojovanými soubory Stražišťan a Trnávka, s národními vlajkami a
lampióny. Chybět nebude vyhlášení
republiky z okna radnice, příchod
největší české vlajky a česká hymna
v podání pěveckého souboru Záboj.
Na programu je také vystoupení
Naďi Urbánkové, poděkování významným Pelhřimákům či módní
přehlídka v národních barvách. Do
programu v režii Agentury Dobrý
den patří také Český den s českými
vlajkami a vysazení českého národního stromu ke 100. výročí samostatné Československé publiky. (r)

Muzeum dr. Aleše Hrdličky
v Humpolci pořádá výstavu ke
100. výročí založení republiky a
konce první světové války. Výstava v sále na Dolním náměstí je výtvarného zaměření a prezentuje
Humpolec očima malířů v různých časových obdobích. ,,Na
Horním náměstí jsme připravili
výstavu z dobových materiálů, fotografie, plakáty, zápisky z kroniky, rukopisné materiály, které
jsou doplněny množstvím trojrozměrných autentických předmětů,“
zve na výstavu vedoucí muzea
Dagmar Kluchová. Ta doplnila, že
k jednotlivým tématům, jako jsou
vláda Habsburků, život v Humpolci před válkou, první světová
válka, pomník padlým v Humpolci, legionáři, T. G. Masaryk, pomník T.G.M., vývoj státních symboů
a platidel, jsou také vypracovány
doprovodné zajímavé texty. (th)

Zprávy z regionu
Infocentrum nejlepší na Vysoèinì
Asociace turistických informačních center vyhlásila na jaře každoroční soutěž o nejlepší Infocentrum
roku. V loňském roce Infocentrum
Humpolec získalo druhé místo na Vysočině a v letošním roce dokonce postoupilo na nejvyšší příčku. Přitom
pořadí určuje počet zaslaných hlasů.
Slavnostní vyhlášení se uskuteční začátkem listopadu v Kutné Hoře.

Speciální pedagog získá ocenìní
Krajské zastupitelstvo v letošním roce ocení jedenáct občanů kraje, kteří získají dřevěné, skleněné a
kamenné medaile. Nejvyšší ocenění
Kraje Vysočina je připraveno také
pro speciálního pedagoga a etopeda
Zdeňka Martínka z Pelhřimova.

Nové nádraí zahájí provoz
Firma ICOM transport připravuje slavnostní otevření nového autobusového nádraží v Humpolci,
které se nachází v sousedství areálu
firmy. Akce se uskuteční v pondělí
29. října v 10 hodin. Na pozemku
současného humpoleckého autobusového nádraží bude postavena obchodní zóna s rohovým domem.

Do Jihlavy u jen èyøi kilometry
Na trase Jihlava - Pelhřimov zbývá modernizovat přes čtyři kilometry
silnice. Dva úseky Dušejov - Hubenov
a Olešná - Strměchy začne kraj rekonstruovat z jara příštího roku.
Úsek v našem okrese v délce dva a
půl kilometru bude také modernizován bez úplného uzavření komunikace. Akce potrvá do října roku 2019.

