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Zprávy z regionu
FÈnix dorazil takÈ do Humpolce
Minulý týden se potvrdila ptačí
chřipka na farmě v Horní Cerekvi, kde
chovají kachny, husy, slepice a krůty.
Chovatel si všiml že šest desítek zvířat
uhynulo a následovalo dění jako už
v několika ohniskách této nemoci po
republice. Veterináři nechali tři stovky
vodních ptáků utratit. Policie farmu
obehnala páskami a hasiči pomáhali
s dezinfekcí. Podle odborníků se nákaza na farmu dostala od divokých ptáků,
kteří virové onemocnění přenášejí především trusem. Krajská veterinární
správa určila desetikilometrové pásmo

s mimořádnými opatřeními a
ochranné pásmo tři kilometry.
Opatření se dotklo sedmi okolních
obcí, které musí uskutečnit soupis
míst, kde je chována drůbež a ptáci.
Tady se bude kontrolovat, zda sem
nákaza nepronikla. Veterináři chovatelům doporučili, aby drůbež
drželi vevnitř a tam ji také krmili,
aby nebyla v kontaktu s volně žijícím ptactvem. Po tři týdny bude ohnisko nákazy v Cerekvi sledováno a
pokud se nevyskytne další případ,
tak veterináři opatření zruší. (hc)

Bývalý hejtman se vrátil do nemocnice
Od února se stal náměstkem pro
rozvojové činnosti Nemocnice Pelhřimov bývalý hejtman MUDr. Jiří Běhounek. O spolupráci ho požádal
ředitel nemocnice Michal Kozár. Jiří
Běhounek bude mít na starosti realizaci rozsáhlých staveb, které v areálu nemocnice probíhají. MUDr. Běhounek
pracoval v pelhřimovské nemocnici

jako primář ortopedického oddělení
čtrnáct let do zvolení hejtmanem. Po
čtyři roky byl také náměstkem HTS.
V současné době je poslancem, krajským a také pelhřimovským zastupitelem. Jiří Běhounek uvedl, že bude pro
nemocnici pracovat, stejně jako dosud,
s ponecháním odměny ve prospěch tohoto zdravotnického zařízení.
(tp)

Improvizované výstavy za okny muzea

Tento týden v úterý se podruhé
očkovalo proti koronaviru v pelhřimovském Kulturním domě Máj. Sem
se přesunulo očkování ze zdejší nemocnice, aby byl k dispozici větší
prostor, který může odbavit při maximální kapacitě až tisíc osob za den.
Očkovací centrum v KD Máj organizačně i logisticky spadá pod krajem
zřizovanou Nemocnici Pelhřimov a
má sloužit pro celý okres. Pelhřimovská radnice očekává, že bude naočkováno opakovaně zhruba padesát
tisíc obyvatel našeho okresu. Město
podle zveřejněných informací platí
za pronájem vybavení očkovacího
centra denně 1800 Kč, náklady na
zřízení centra byly přes 300 tisíc korun. ,,V plném provozu budou chod
očkovacího centra zabezpečovat externí i nemocniční pracovníci. Pro
budoucí minimálně půlroční provoz
bude třeba výpomoci desítek až stovek dalších lidí, kteří se budou střídat
na předem nahlášených směnách. Ve
chvíli, kdy ministerstvo zdravotnictví dodá na Vysočinu větší množství

vakcín, bude Kraj Vysočina a
pelhřimovská nemocnice potřebovat
desítky až stovky spolupracovníků,
nejen lékařů a sester. Dále početnou
skupinu administrátorů, tedy lidí,
kteří se budou starat o zadávání údajů
o očkovaných osobách, koordinaci
chodu centra, logistiku, úklid, zásobování nebo asistenci. Dobrovolníci
a zájemci o pomoc a práci v očkovacím centru v Pelhřimově se mohou
už nyní hlásit na e-mailové adrese
ockovani@kr-vysocina.cz. Centrum
bude i nadále fungovat pro pozvané seniory, lékaře a zdravotníky. Jeho součástí je osm očkovacích míst, vyšetřovny
lékařů, prostor pro přípravu vakcín, velká čekárna s přijímací recepcí a odpočívárna. K dispozici je i televizor
v čekárně pro zpříjemnění čekací doby.
Středeční oficiální zahájení provozu
minulý týden bylo i zátěžovým testem,
který měl prověřit fungování nového
očkovacího centra. V průběhu dopoledne bylo naočkováno týmem pelhřimovské nemocnice 159 zájemců,
kterým byla aplikována vakcína Moder-

Minulé pondělí před osmou hodinou ranní vjel na železniční přejezd v obci Zajíčkov 24letý řidič s osobním vozidlem v době, kdy po trati projížděl osobní motorový vlak.
Řidič narazil do zadní části vlaku, ve kterém cestovali čtyři
cestující. Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil. S největší
pravděpodobností si řidič osobního automobilu před jízdou
dostatečně neočistil čelní sklo vozidla a při klesání na místní
komunikaci v obci Zajíčkov přehlédl světelné signalizační
zařízení. Na místě ale policisté šetřili dopravní nehodu s neznámým pachatelem. Viník totiž z místa odjel, aniž by poč-

na. Provoz byl hlavně zpočátku po
otevření centra poměrně intenzivní,
zhruba po čtvrt hodině bylo naočkováno 37 lidí. Kvůli jednoduššímu nasměrování do centra byl v Pelhřimově
osazen naváděcí systém dopravních
značek. Při druhém očkování tento týden v úterý byla vyhrazena parkovací
plocha u KD Máj pouze pro tuto akci,
aby se předešlo dopravním problémům. ,,Už během prvních patnácti minut jsme si potvrdili, že musíme počítat
s nedočkavostí klientů, kteří na očkování chodí s velkým předstihem a
v doprovodu několika rodinných příslušníků. Je nutné počítat s přechodnou
kumulací lidí v přijímacím prostoru.
Velkou profesionalitu a sehranost potvrdil tým lékařů i zdravotníků. Očekávám, že v dalších týdnech bude
očkování v naplánovaných časových
intervalech rutinou,“ uvedl ředitel Nemocnice Michal Kozár. Další postup
bude probíhat podle množství vakcíny,
která bude k dispozici. Podle krajského
úřadu se s největším zatížením počítá
v měsících duben až červenec. (km)

kal na policisty. Ti se pak dočkali celkem kuriozního vysvětlení. Muž prý spěchal s rodinou k zubaři na
preventivní prohlídku. Poškození vozidla mu nebránilo
v další jízdě, tak pokračoval spolu s dalšími rodinnými příslušníky, kteří se nacházeli ve vozidle jedoucím za ním. Po
návštěvě zubaře se řidič s vozidlem vrátil na místo střetu u
Zajíčkova. Na dotaz policistů, proč z místa odjel, uvedl,
že preventivní prohlídku musel absolvovat stůj co stůj.
Jinak by prý svého zubaře ztratil. Řidič dodal, že jistě
všichni vědí, jak je těžké v dnešní době najít zubaře. (pol)

Na základě kladného ohlasu ze
strany veřejnosti fungují opět od
února takzvaná muzejní okýnka při
Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Přestože podle vládních epidemiologických opatřeních jsou všechny
sbírkotvorné instituce nadále uzavřené, snaží se pelhřimovské muzeum
udržovat kontakt s veřejností. A to
například prostřednictvím sociálních
sítí či improvizovanými výstavami
za okny muzea. Na Hromnice druhého února symbolicky ve 12.01 hodin
byla za okny výstavní síně Zámků
pánů z Říčan na Masarykově náměstí

Městský úřad v Humpolci obdržel
přes podatelnu celkem jedenáct
stížností. Je to o dvě stížnosti méně než
v předcházejícím roce 2019. Všechny
stížnosti byly úřadem vyřízeny v řádném termínu a ze strany stěžovatelů
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Žádný ze stěžovatelů se s námitkou
proti vyřízení neobrátil na příslušné

Po stabilizované situaci v Nemocnici Pelhřimov přišly začátkem
tohoto týdne opět horší zprávy. Přitom v okrese přibyly za sedm dní
přes čtyři stovky nakažených koronavirem. ,,V posledních dnech už
není situace příznivá a ani predikce
nevypovídají o zlepšení. Počet hospitalizovaných pacientů se opět zvyšuje. Lůžka standardní péče jsou
v pelhřimovské nemocnici zaplněna
z devadesáti procent. Máme hospitalizovaných 47 pacientů s tím, že počet lůžek vyčleněných pro pacienty
s Covid-19 je 52. Vzhledem k nepříznivé situaci jsme proto v pondělí 22.
února rozšířili covidové stanice o od-

v Pelhřimově zpřístupněna nová improvizovaná výstava z cyklu Co to
sbíráš? Ta zde byla k vidění dva týdny. Postupně jsou takto představovány rozmanité sbírkové předměty
uložené v depozitáři. Jak uvedly kurátorky Markéta Skořepová a Miroslava
Kvášová, rády by takto zkrátily čekání
na živou a opravdovou kulturu. Začalo
se vývěsními štíty, následoval Josef
Šejnost, na řadě jsou i reklama či
móda. Zájemci mohou dávat své tipy a
podílet se na zaměření výstavy, která
trvá denně 24 hodin. Novinky se tady
objeví vždy v úterý v poledne. (zp)

soudní orgány. Tři stížnosti obdržel
Stavební úřad, po dvou pak odbory
místního hospodářství, životního
prostředí a dopravy. Starosta města
a vedení města a tajemník MěÚ vyřizovali po jedné stížnosti. Podle příslušného zákona obdržel Městský
úřad v Humpolci v roce 2020 celkem
43 žádostí o podání informací. (th)

dělení Covid 3 s dalšími osmnácti
lůžky. Velkým problémem je přeplněná kapacita intenzivní péče. Počet
zaměstnanců s diagnózou Covid-19
je aktuálně třináct a další tři jsou
v karanténě,“ informovala v pondělí
odpoledne tisková mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. Na lůžkách
intenzivní péče bylo k pondělku osm
pacientů s koronavirem, na umělé
plicní ventilaci jich bylo pět. Aktuální informace přišly z nemocnice ve
středu s tím, že od čtvrtka bude zdravotníkům opět pomáhat pět hasičů.
Od pondělka jich pak nastoupí dalších sedm. Důvodem je rychle rostoucí počet pacientů s onemocněním
Covid-19 a strmý nárůst těžkých případů. ,,Intenzivní péče se dostává na
hranice svých kapacit. Aktuálně je
zaplněna ze 78 procent. Navýšený
počet standardních lůžek na sedmdesát je zaplněn ze 73 procent. Volná
lůžka rychle ubývají. Příznivá situace není ani v délce hospitalizací, protože se až zdvojnásobuje a roste
počet pneumonií," informoval ředitel
nemocnice Michal Kozár.
Do konce února asistují při testování
v odběrových stanech dva vojáci. Nemocnice požádala o prodloužení výpomoci vojáků také během celého března.
(km)

Také v minulých dnech jezdili na
silnicích okresu řidiči pod vlivem
drog. V úterý 23. února dopoledne se
podrobil testu na drogy 26letý řidič
škodovky. Policisté ho zastavili v
pelhřimovské ulici Pražská. Test byl
pozitivní a vykázal přítomnost amfetaminu a marihuahy.U Radětína při
silniční policejní kontrole měl zase
pozitivní test na marihuanu 27letý řidič vozidla BMW. Den nato odpoledne v ulici Pražská v Pelhřimově
měl test pozitivní na amfetamin
21letý řidič škodovky. Ve stejný den
17. února zastavili policisté na ulici
Pražská v Humpolci 24letého řidiče
Volkswagenu, který měl také pozitivní test na marihuanu. Test pozitivní na amfetamin měl i 41letý řidič
škodovky kontrolovaný na Svatovítském náměstí v Pelhřimově. Pod vlivem marihuany jezdil 33letý řidič
škodovky, který se pohyboval po
pelhřimovské Hodějovické ulici. (r)

Přetížené nemocnici v Sokolově nabídly pomoc Vysočinské nemocnice
s. r. o. v Humpolci. Tady zdravotníci
přijali deset pacientů léčených s nemocí Covid-19 ze Sokolova. Převoz
zajistila pražská záchranná služba se
speciálním vozidlem Fénix. To je určeno pro převoz až dvanácti pacientů
a rozváželo je ze Sokolova i do dalších
míst. Stalo se tak před únorovým víkendem, čímž se mělo ulehčit sokolovské
nemocnici ve víkendových dnech.

DalöÌ obnova z·meckÈ zahrady
Město Kamenice nad Lipou bude mít
letošní rozpočet ve výši téměř 97 milionů korun. Na vodovod a kanalizaci
je vyčleněno zhruba třináct milionů
korun. Příspěvek na činnost základní
školy činí necelých pět milionů korun. Činnost Správy kulturních zařízení města si vyžádá téměř sedm milionů korun a Mateřské školy Na Besídce dva a půl milionu korun. Pečovatelská služba získá od města půl
milionu korun. Z Programu regenerace městských památkových rezervací
poputuje letos na obnovu opěrných
teras zámecké zahrady v Kamenici
nad Lipou 715 tisíc korun.

OpravenÈ cesty propojÌ vesnice
V Pelhřimově se připravuje obnova
vytipovaných cest a vznik stromořadí. Budou vybrány preferenční cesty,
které například výhodně spojují vesnice. Dotvářejí spojení mimo frekventované silnice nebo vedou přes
významná poutní místa. Cílem bude
vytvořit propojenou sí cest pro pěší i
cyklisty všech katastrálních území
v Pelhřimově. Jedná se o obce Hodějovice, Radětín, Chvojnov, Čakovice,
Skrýšov, Vlásenice, Myslotín a další.

ZastupitelÈ zruöili jeden z v˝bor˘
Zastupitelstvo města Černovice mělo
na programu také zrušení Výboru pro
vzdělávání a volný čas. Návrh předložil starosta města Jan Brožek. Záměr
schválilo všech devět přítomných zastupitelů. Ti pověřili zastupitele a předsedu tohoto výboru Josefa Michálka,
aby informoval sedm členů. Město
Černovice má tříčlenné výbory kontrolní, finanční, stavební a pozemkový.

N·vrhy na zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu
Město Pacov plánuje na základě podaných návrhů v průběhu letošního roku
připravit změnu územního plánu.V
této souvislosti vyzvalo občany a organizace k podávání svých návrhů a podnětů, které by se ještě mohly připojit
k připravované změně. Podané návrhy
budou posouzeny Zastupitelstvem
města Pacova. Návrhy a podněty mohou zájemci doručit poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ do 30. dubna.

Masopust potÏöil i p¯es epidemii
I při současné epidemii se organizátoři
Humpoleckého masopustu rozhodli
tuto tradici připomenout. Na Tučný
čtvrtek vyhlásili Masopustní soutěž o
nejpovedenější masku, v pátek prostřednictvím videa připomněli průběh
Humpoleckého masopustu 2020.
Zdejší muzeum připravilo masopustní
tradice a masopustní aranžmá na výlepové plochy ve městě a v oknech infocentra. Středisko volného času vymyslelo Masopustní schovávanou. Vznikl
video rozhovor laufra a starosty města
a vyšly Masopustní noviny, které rozdávaly maškary na masopustní úterý.

Na pÏt dÏtÌ neplatÌ v˝ûivnÈ
Policisté z obvodního oddělení Pacov zadokumentovali případ, kdy
muž neplatí výživné na svých pět nezletilých dětí. Výživné na děti, které
bylo stanoveno pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Pelhřimově, neplatí od září roku 2017. Do
současné doby dluží matce dětí částku přesahující 220 tisíc korun.35letý
muž je podezřelý ze spáchání přečinu
zanedbání povinné výživy. Sto tisíc
korun dluží na výživném na své dvě
dcery také 33letý muž z Humpolce.

PoË·teck· alej vÌtÏzem na VysoËinÏ
Valchovská alej v Počátkách se umístila na šestém místě mezi 132 alejemi
z celé republiky. O jednu příčku si tak
polepšila oproti hlasování veřejnosti
před třemi roky. Současně se stala regionální vítězkou v Kraji Vysočina.
Podle vedoucí KZM Miroslavy Hromasové je popularita Valchovské aleje velká. Soutěžní fotky poskytly Kateřina Reidová a Iva Třebická. Počátky mají i další krásné aleje.

Tragick· ud·lost v Kamenici
Začátkem února byla v bytě v Kamenici nad Lipou nalezena 44letá žena
bez známek života. Policisté zveřejnili, že žena zemřela násilnou smrtí a na
jejím úmrtí má podíl jiná osoba. Na
místo byl vyslán kompletní krajský
výjezd služby kriminální policie a vyšetřování. Ke stanovení přesné příčiny
této rodinné tragédie byla nařízena
soudní pitva. Podle některých zpráv
měl pachatel spáchat sebevraždu.

