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Zprávy z regionu
MÌsto shrom·ûdÏnÌ melodie
V úterý 17. listopadu připravili v Počátkách netradiční oslavu výročí Dne
boje za svobodu a demokracii. V počáteckém městském rozhlase zazněla
symfonická báseň Vltava z cyklu Má
vlast od Bedřicha Smetany. Vzhledem k nouzovému stavu bylo zrušeno shromáždění a zapálení svíček u
kašny na Palackém náměstí. Také u
památníku obětí komunistického
režimu před městským hřbitovem.

PoËÌtaËe d·vajÌ pot¯ebn˝m
Family Point Pelhřimov pomáhá se
zvládnutím distanční výuky v rodinách, kde chybí počítač. Připravené
starší počítače od dárců, kteří se přihlásili na výzvu, putovaly do rodin v
Pelhřimově, Kamenici n. Lipou i do
Černovic. Maminky z Family Pointu
začaly pomáhat ihned po zavedení
podzimní distanční výuky na školách.

PacovskÈ ökolky opÏt v provozu
Před čtrnácti dny byly v Pacově
uzavřeny Mateřská škola Jatecká a
Mateřská škola Za Branou, a to kvůli
výskytu koronavirové nákazy. Počet
zaměstnanců v karanténě neumožnil
provoz školek. Pro rodiče dětí v krizových profesích bylo provizorní řešení ve školní družině Za Branou.
V obou mateřských školách byl tuto
středu opět zahájen běžný provoz.

Sklad se sl·mou vyho¯el

Po určitém tápání se objevila i nyní vlna solidarity se zdravotníky od soukromých dárců a firem. Ti
v posledních dnech nemocnici zahrnuli nejrůznějšími potravinami, nápoji, drogerií a dalším. Na snímku
jsou zdravotníci Nemocnice Pelhřimov z oddělení ARO, pro které pekly ženy z Myslotína.
Foto (np)
V minulých dnech byl okres Pelhřimov uváděn jako nejvíce
zasažený nákazou koronavirem.
Podle zveřejněného přepočtu
nakažených na sto tisíc obyvatel u
nás přibylo během prvních listopadových dnů za týden téměř 1200 nových případů. Podle hygieniků byla
situace na Pelhřimovsku srovnatelná
s ostatními okresy Vysočiny. Jedná
se o statistický přepočet a náš okres
je méně zalidněný, má přes sedmdesát tisíc obyvatel. Celkem se již v
okrese nakazilo na 3700 lidí. Vyléčilo se pak zhruba 3400 nemocných
koronavirem. Na Pelhřimovsku zemřelo s covidem k minulému týdnu
51 osob. Od 5. listopadu Nemocnice
Pelhřimov z kapacitních důvodů neposkytuje lůžkovou hospitalizaci na
dětském oddělení. K dispozici jsou
lůžka na jiných odděleních. Pacienty
by přijaly i okolní nemocnice. Začátkem listopadu hlásila pelhřimovská
nemocnice, že je na hraně svých kapacit, co se týče intenzivní péče.

Z dvanácti lůžek jich bylo obsazeno
jedenáct. ,,Intenzivní lůžka začínají
být hodně vytížená. Děláme, co
můžeme, abychom stále měli kapacitu i pro necovidové pacienty. Jsme
v komunikaci se záchrannou službou
a ostatními nemocnicemi. Snažíme
se v případě potřeby pacienty přerozdělit,“ uvedl ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár. Nemocnice
obdržela pět nových speciálních přístrojů pro kyslíkovou terapii pro pacienty s koronavirem, a to především
pro případy s těžkým průběhem nemoci. Začátkem tohoto týdne ohlásila Krajská hygienická stanice
v Jihlavě zlepšení situace s tím, že v
okresech Vysočiny klesá počet
nakažených. ,,Nemocnice Pelhřimov
má v tuto chvíli vyčleněno 118 standardních lůžek pro covidové pacienty. Péči zdravotníků potřebuje
aktuálně 72 nemocných, čímž je kapacita našich pěti covidových stanic
naplněna z 61 procent. Na oddělení
JIP se nachází čtyři pacienti a na

Ve středu vystřídal po dvanácti
letech Jiřího Běhounka z ČSSD na
postu hejtmana kraje Vysočina Vítězslav Šrek (ODS), ředitel Domova
pro seniory ve Velkém Meziříčí. Dosavadnímu hejtmanovi a lékaři Jiřímu Běhounkovi z Pelhřimova udělil
prezident Miloš Zeman u příležitosti
státního svátku 28. října Medaili Za
zásluhy I. stupně. A to za zásluhy o
územní samosprávný celek. Kvůli
epidemiologické situaci vyznamenaní osobně převezmou ocenění 28. října 2021. Noví krajští zastupitelé měli
jednat již koncem října. Zasedání

krajského zastupitelstva oddálila
stížnost k soudu na sčítání hlasů neúspěšných kandidátů, která byla zamítnuta. V čele kraje bude mít náš
okres dva náměstky. Starosta Pacova
Lukáš Vlček, který kandidoval za
subjekt Starostové pro Vysočinu, se
stal náměstkem hejtmana pro oblast
lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Zatím se nevyjádřil, zda zůstane také ve
funkci starosty města Pacova. Miroslav Houška (KDU-ČSL) z Častrova
nastoupí na místo náměstka hejtmana pro oblast financí a dopravy. (zp)

umělou plicní ventilaci jsou připojeni dva. Celkový počet lůžek s ventilací pro pacienty s Covid-19 je devět.
Počet zaměstnanců s diagnózou
Covid-19 je aktuálně 41. V karanténě
nemáme k 16. listopadu žádného zaměstnance,“ informovalo aktuálně
vedení nemocnice. Od středy pomáhá
v Nemocnici Pelhřimov jedenáct vyškolených vojáků z Jindřichova Hradce. ,,Vojáci budou nasazeni na
Oddělení dlouhodobě nemocných,
dále na Anesteziologicko resuscitační
oddělení a na Oddělení covid 2. To je
aktuálně celé patro lůžkové části urologického a chirurgického oddělení.
Jeden bude pomáhat na Urgentním
příjmu,“ sdělil ředitel Michal Kozár.
Nemocnice nabízí psychickou a duchovní podporu hospitalizovaným
pacientům návštěvami faráře
z Božejova Karola Lovaše. Při celoplošném testování v sociálních zařízeních se první tři případy koronaviru s
lehkým průběhem objevily v Domově pro seniory v Pelhřimově. (km)

V Černovicích v místní části Panské
Mlýny hořelo ve volně přístupném
skladu balíků slámy. Znehodnoceno
bylo všech 800 balíků. Hmotná škoda
vznikla také na objektu a pohybuje se
kolem 1,5 milionu korun. Zasahovali
profesionální i dobrovolní hasiči
z Kamenice nad Lipou a Černovic.

ObËanÈ k strategickÈmu pl·nu
Všichni obyvatelé Humpolce a jeho
místních částí dostali do poštovních
schránek leták s informací o dotazníku, který je dostupný pro vyplnění
on-line. Veřejnost tak mohla projevit
svůj názor na Strategický plán města.

ProvizornÌ kruhov˝ objezd
V Pelhřimově na hlavní frekventované
křižovatce u bývalého hotelu Rekrea se
do poloviny prosince rekonstruuje za
provozu světelné signalizační zařízení.
Po dobu stavby bude křižovatka změněna na provizorní kruhový objezd. Po
dokončení oprav se dopravní režim
vrátí opět do původní podoby.

Soci·lnÌ sluûby majÌ vlastnÌ dotace
Deset a půl milionů korun vyčlenilo
město Humpolec do unikátního dotačního programu na podporu sportu,
kultury, ostatní zájmové činnosti a
obnovy kulturních památek v roce
2021. Ve druhém samostatném dotačním programu na podporu sociálních služeb může být ponovu rozděleno až čtyři a půl milionu korun.

Èeská zemìdìlská akademie
v Humpolci
www.cza-hu.cz

Letoní Dny otevøených dveøí
probìhnou netradièní formou

Individuální termín prohlídky koly si mùete zarezervovat
prostøednictvím online rezervaèního systému,
který jsme spustili 15. listopadu 2020 na webu koly

4 Nemusíte se prodírat davy, kolu vám exkluzivnì
pøedstavíme individuálnì
4 Staèí si zamluvit svùj termín prostøednictvím online
rezervaèního systému
4 Prohlídky budou probíhat kadý pracovní den, vdy
od 8.00 do 13.00 hodin
Pokud nám to epidemiologická situace dovolí,
jsme pøipraveni návtìvníky
provádìt od 23. listopadu 2020 do 22. ledna 2021
Tìíme se na shledání
Prozatím k nám mùete nahlédnout prostøednictvím krátkých videí,
která naleznete v nabídce oborù

