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Ve výstavním sále Muzea Dr. Aleše
Hrdličky v Humpolci na Horním
náměstí je do 21. června výstava fotografií Pavla Remara nazvané Andělé a démoni. Před objektivem se
nacházejí sochařská díla klasická i
moderní. Do 28. června mohou zájemci navštívit v muzeu na Dolním
náměstí výstavu Pavla Bezděčky.
Ten představuje kolekci fotografií
nazvanou Kouzlo koroze.
(r)

Socha Masaryka v rukou restaurátorù
V rámci úpravy parčíku na Tyršově
náměstí v Humpolci dochází i k renovaci sochy Tomáše G. Masaryka. Ta
byla pomocí těžké techniky deinstalována a odvezena do ateliéru restaurátorů, a to v úterý 19. května. Akce
trvala celé dopoledne. ,,Socha prvního
československého prezidenta má pro
Humpolec nejen uměleckou, ale hlavně symbolickou hodnotu. Během tota-

Začátkem května byla podepsána
Darovací smlouva mezi Nemocnicí
Pelhřimov a nadací Dieter Morszeck
Stiftung. Na jejím základě poskytne
nadace částku ve výši dva miliony
Eur určených výhradně na stavbu nového pavilonu, a to části týkající se
dětského oddělení. Tato významná

Letní kino i Platforma
Humpolec

Po nucené ,,koronavirové"přestávce v kultuře bylo minulý pátek milým oživením pro
pelhřimovské rodiny už tradiční představení
loutkového divadla pod širým nebem ve zdej-

ší Děkanské zahradě. Rodinné centrum Krteček a Family Point Pelhřimov pozvaly už popáté loutkoherce z divadla ,,Já to jsem“, kteří
pobavili malé i velké diváky humornou pohád-

kou Pinocchio. Od maminek dostali herci dort.
Krásné vyřezávané dřevěné loutky se vydaly i
mezi malé diváky, které nenásilně zapojily do
děje plného nápadů i poučení.
Foto (mp)

Tradiční již sedmý humpolecký
festival Letní Platforma Humpolec
začne v sobotu 13. června a nabídne
celkem osmdesát akcí různého druhu. Program je připraven vždy od
středy do soboty pro děti i dospělé.
Ve čtvrtek a v pátek večer v Parku
Stromovka vystoupí 25 hudebních
skupin různých žánrů. Sobotní dopoledne bude určeno pro brunche pod
otevřeným nebem. Platforma zahájí
Pohádkou z lesa, následuje Studio
Damúza, Petr Taks - folk a další hudební program. Například 18. června
se uskuteční na Letní Platformě tvořivé setkání v parku Stromovka. Ke
kulturnímu létu v Humpolci také patří již v červnu letní kino v Zahradě
muzea. Promítat se tady budou nejlepší filmy sezóny. Zahrada muzea
se stala i útočištěm letošního omezeného Majálesu pro 300 lidí.
(th)

litních režimů byla ze svého místa
opakovaně odvezena, ale vždy se naštěstí vrátila. Nyní poprvé bude odvezena za dobrým účelem, aby získala
zpět kondici a zůstala v Humpolci ideálně napořád,“ informovala mluvčí
humpolecké radnice Aneta Slavíková.
Revitalizace parčíku i restaurování sochy se letos uskutečňují i ke kulatému
výročí narození T. G. Masaryka. (th)

částka více než 50 milionů korun
posílí krajské investiční prostředky
vynaložené na stavbu nového pavilonu v areálu pelhřimovské nemocnice. U zrodu této myšlenky stál
jednatel společnosti RIMOWA Vladimír Kozler, který jednal se ředitelem nemocnice Janem Mlčákem.

Zprávy z regionu
Lij·k v sobotu ¯·dil v éelivÏ
Silná bouřka zasáhla minulou sobotu náš okres nejvíce z Vysočiny.
Přívalový déš řádil silně na Humpolecku, doslova ochromena byla obec
Želiv. Zaplaveny byly silnice a další.
Hasiči zasahovali v Kamenici nad
Lipou, Pelhřimově a Humpolci. Likvidovali popadané stromy, čistili kanalizaci a odčerpávali vodu.

Radnice ocenÏna za odpovÏdnost
Vedení města Humpolec převzalo v minulých dnech na krajském
úřadu v Jihlavě Cenu hejtmana Kraje
Vysočina za společenskou odpovědnost. Ocenění si město i úřad zasloužily za rok 2019. Hodnotily se
snahy a úspěchy firem, organizací i
institucí, jež ve svém běžném provozu myslí navíc na zájmy sociální, environmentální, etické a lidskoprávní.
Dále také přístup ke klientům.

FotbalistÈ a atleti se doËkali

Také od krajských nemocnic na
Vysočině postupně mizí velké stany,
ve kterých zdravotníci prováděli testy
na koronavirovou infekci, ale také
takzvaně rozřazovali pacienty. ,,Jako
první zrušila tento týden triážní rozřazovací stan, ale i odběrový stan, Nemocnice Pelhřimov. Tady se jedná o
zcela pochopitelný krok. Spádová oblast tohoto zařízení měla dlouhodobě
minimální počty nařízených i samoplátcovských odběrů. Epidemiologická
situace v této části regionu je klidná,
příznivá a pracoviště nebylo dlouhodobě vytěžováno.Testování klientů
z Pelhřimovska je připravena primárně pokrýt jihlavská nemocnice. K dispozici jsou však i kapacity ostatních
zařízení. Poslední odběry v Pelhři-

mově proběhly ve středu 26. května,“
informoval náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast zdravotnictví
Vladimír Novotný. Kraj je připraven
instalovat do každé z pěti krajských
nemocnic termokamery, které budou
všem příchozím automaticky měřit tělesnou teplotu. V souvislosti s organizací kontroly zdravotního stavu
pacientů náměstek hejtmana Vladimír
Novotný uvedl, že se množí případy
agresivity příchozích pacientů při jejich takzvaném třídění. ,,Důvodem je
rostoucí nervozita klientů nemocnic a
náročnější postupy při identifikaci pacientů. Především pak nutné vyplnění
zdravotních dotazníků při příchodu
do nemocnice, což některé osoby
špatně snáší. Bohužel, stále platí, že

musíme být velice ostražití. Přistoupili jsme opět ve všech nemocnicích
k plánování operačních výkonů a rozvolňujeme příšná omezení. Pokud ale
chceme docílit běžného provozu, tak
k tomu potřebujeme zdravé zaměstnance a zdravotníky. Musíme tedy
stále přecházet možnomu riziku šíření
COVID,“ upozornil Vladimír Novotný. Ten dodal, že návštěvy pacientů
se musí připravit na řadu striktních
omezení, která jsou s návštěvou nemocnice spojená. Od pondělka jsou
také v pelhřimovské nemocnici povoleny návštěvy. Ve středu před 15 hodinou se před vchodem do nemocnice
tvořila fronta. Ke každému pacientovi
byli pouštěni pouze dva lidé s ochranou dýchacích cest, kterým byla změ-

řena teplota. Návštěvy pacientů si
musely také vydezinfikovat ruce a
vyplnit krátký epidemiologický dotazník. Návštěvními dny jsou zatím
pouze středa od 15 do 17 hodin a
neděle od 14 do 16 hodin. Doporučená je půlhodinová doba návštěvy. V ostatních pěti krajských
nemocnicích na Vysočině jsou
umožněny návštěvy pouze pacientů,
kteří tady stráví více než pět
dnů.Toto konkrétní omezení se nevztahuje na Nemocnici Pelhřimov,
kde je podle statistik nejlepší epidemiologická situace v celém kraji.
Do pelhřimovské nemocnice je opět
možné se dostat prostřednictvím
všech vstupů a v plném provozu
jsou oba vjezdové terminály. (km)

Rekordy tentokrát v karanténì
Hrad Kámen zve k návštěvě před
jeho kompletním uzavřením od letošního října.Hrad má před sebou poslední sezónu ve stávající podobě. Poté ho
čeká rekonstrukce a získá i zcela nové
expozice. Počítá se se zachováním jed-

nostopých vozidel, které k hradu neodmyslitelně patří. Motocykly zde jsou
vystavovány už od roku 1974 a je to
celorepublikový unikát. O oblíbenosti
Hradu Kámen svědší loňská návštěvnost devatenáct tisíc lidí.
(zp)

Pelhřimovští zastupitelé se minulý
týden zabývali bodem s názvem Agentura Dobrý den, s.r.o. - dotace na realizaci akcí ve městě Pelhřimově v roce
2020. Městský úřad Pelhřimov přijal
od Agentury Dobrý den žádost o pos-

kytnutí dotace z rozpočtu města Pelhřimova ve výši 100 tisíc korun na realizaci akce Rekordy v karanténě. Agentura
Dobrý den letos nebude pořádat kvůli
koronaviru jubilejní červnový 30. ročník festivalu rekordů. Získat měla
z městské pokladny 800 tisíc korun.Vedení města na jednání zastupitestva uvedlo, že zbytek částky, tedy
700 tisíc korun, bude převeden na tuto
akci v příštím roce. Pelhřimovští zastupitelé už odsouhlasili pro Agenturu
Dobrý den, s.r.o. v letošním roce také
další částku, a to 1 milión 200 tisíc korun. Na jednání zastupitelů rovněž zaznělo, že radnice už léta pronajímá
agentuře historickou věž u Jihlavské brány za symbolickou jednu korunu. (tp)

V květnu vydatně zásobili jihlavskou záchytku opilci z našeho okresu.
Policisté tam odvezli 49letého opilce
z Pelhřimova s téměř třemi promile.
Dále 51letého agresora z Počátek,
který nadýchal rekordních přes čtyři a
půl promile. Na Pacovsku řádil 46letý
násilník, který napadal obyvatele a
nadýchal dvě a pů promile. 30letý
opilec takto řádil i v Kamenici nad Lipou. Příbuzné napadala i opilá 52letá
žena na Kamenicku. Více než tři promile nadýchal agresivní 37letý muž v
obci na Pelhřimovsku.
(pcr)

V pelhřimovském osmihektarovém rybníku Stráž se opakuje čištění
vody pomocí probioticko enzymatických prostředků. Těch se dostane do
vody celkem dvě stě kilogramů. Podle
zdejší radnice má být Stráž využívána
plavci do doby, než bude postaven
venkovní bazén. Čištění, které trvá
pět měsíců, má zajistit, aby byla voda
čistá především od sinic. Pro ryby
stejně jako pro lidi je podle ujištění
pelhřimovské radnice prostředek neškodný. Vypuštěné jsou Strachovské
rybníky, které čeká do konce září odbahnění a rekonstrukce hrází.
(r)

Počátečtí radní vzali na vědomí
rezignaci z postu zastupitele města
Aleše Povolného, který kandidoval za subjekt Společně za Počátky. Mandátu v Zastupitelstvu
města Počátky se vzdal také Lukáš
Janko. Rovněž on byl na kandidátce Společně za Počátky sestavené
KDU-ČSL, TOP 09, Zelení a nezávislí kandidáti. Novými členy
počáteckého městského zastupitelstva se za tento subjekt stali Miroslav Fojta a Otmar Krásl.
(r)

Příští týden začne v Pelhřimově
rekonstrukce hlavního a tréninkového fotbalového hřiště, běžeckého
oválu kolem a doskočiště u hlavního
hřiště. Součástí je také nový závlahový systém, kompletní drenážní systém, nové branky a střídačky. Práce
mají být ukončeny letos v říjnu, náklady dosáhnou téměř 37 milionů korun. Část uhradí státní dotace.

Plameny nap·chaly ökodu 2 miliony
V Horní Cerekvi hořel rodinný
dům na náměstí T. G. Masaryka. Na
místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pelhřimov
společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů z Horní Cerekve, Počát ek a Bat el ova. Ješt ě př ed
příjezdem hasičů stihli tři lidé hořící
dům bezpečně opustit. Uhasit požár
se hasičům podařilo po hodině intenzivního hašení. Příčina se vyšetřuje,
škoda se vyšplhala na dva miliony.

Voda pouze pro osobnÌ pot¯ebu
Městský úřad v Kamenici nad Lipou kvůli suchu do odvolání zakázal
používat pitnou vodu z veřejného vodovodu pro jiné účely než osobní
potřebu. Ve městě i v místních částech Vodná, Gabrielka, Pravíkov a
Antonka je od začátku května zakázana zálivka zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních
zdrojů vody (studní). Omezení navrhl provozovatel veřejného vodovodu společnost VODAK Humpolec.

