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Bìkaøi zaplnili upravené trasy
V minulých dnech si přišli na své
běžkaři, kteří měli v okrese množství
kilometrů upravených tras. Dobrovolníci z obce Lhota-Vlásenice pro
milovníky běžek prohrnuli 20 km
tras v okolí obce, dělají to už deset
let. Zájem je velký, a to i ve večerních hodinách, kdy běhají s čelovkou. V Humpolci jsou trasy na
Lipnici, Krasoňov, Jiřice, Kaliště,
Záběhlice. Skútr upravoval také
humpolecké městské okruhy Hadina,
Rozkoš a Vilémov. V okolí Pelhřimova je v případě vhodných sněhových podmínek upravováno skútrem

Město Žirovnice počítá v letošním roce s propadem daňových příjmů o osm milionů korun. Tato
skutečnost má vliv na plánování investic a větších oprav. Pokračovat
budou již zahájené akce. Jedná se o
výstavbu technické infrastruktury
pro individuální bytovou výstavbu
v lokalitě Starý Dvůr. Prioritu mají

Poslední údaj Krajské hygienické stanice v Jihlavě uvádí, že
v našem okrese byla ve sledovaném
období laboratorně prokázána nemoc Covid-19 celkem u 6770 osob.
Z nakažení koronavirem se vyléčilo 6380 lidí. Celkem je v okrese
uváděno 124 úmrtí s covidem.
Začátkem tohoto týdne oznámila
Nemocnice Pelhřimov, že situace je
stabilizovaná a nepřibývá počet hospitalizovaných pacientů s onemocněným Covid-19 takovým tempem,
jako v minulých týdnech. Nerostl ani
počet nakaženého personálu, s touto
diagnózou se léčilo třináct zdravotníků. V kritické situaci v listopadu to
byly čtyři desítky zdravotníků.
V úterý bylo v pelhřimovské nemocnici na lůžkových odděleních covid
celkem 24 pacientů, jeden na plicní
ventilaci. Přitom nemocnice má pro
tyto pacienty vyčleněno sedm desítek lůžek, které bude při příznivém
vývoji postupně snižovat. Nejhorší
situace byla začátkem listopadu loňského roku, kdy bylo s koronavirem

které se vrhají do ledových vod rybníků a nádrží. Partou nadšenců takto
ožívá každý den koupaliště na návsi
v Komorovicích. Střídají se tady po
skupinkách asi dvě desítky otužilců.
Místní si vybudovali i provizorní
saunu, podporuje je také obecní

hospitalizováno v Nemocnici Pelhřimov 87 pacientů. Připraveno bylo
pro tyto pacienty celkem 102 lůžek.
,,Aktuálně máme lůžka standardní
péče obsazena zhruba ze čtyřiceti
procent. Ovšem evidujeme větší počet pacientů, kteří jsou hospitalizováni delší časový úsek. Podle nařízení
Ministerstva zdravotnictví ČR je až
do odvolání zastavena veškerá plánovaná operativa. Akutní operace
provádíme,“ sdělil ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár. Do 31.
ledna v nemocnici vypomáhá 21 zaškolených profesionálních hasičů ze
stanic Pelhřimov, Humpolec, Pacov
a Kamenice nad Lipou. Ti nahradili
požadované vojáky. Hasiči se střídají
na anesteziologicko-resuscitačním
oddělení, urgentním příjmu a lůžkových odděleních COVID zóny.
Pátého ledna začalo v nemocnici
očkování proti koronaviru prioritně
klíčových zdravotnických pracovníků, kteří projevili velký zájem. Min u lý p átek v p el hř i movs ké
nemocnici začalo očkování prvních

úřad. Otužování má v obci bohatou
tradici a letos od podzimu se přidali i
někteří nováčci. Jak upozorňuje
účastnice setkávání otužilců v Komorovicích Nela Svobodová, na
otužování je třeba určitá příprava a
různé znalosti. Foto Pavel Alenka

registrovaných devadesáti seniorů
nad osmdesát let. Pokračovat
s očkováním dalších devíti desítek
seniorů s internetovou rezervací se
má i tento pátek. Zdravotníci zase
postupně obdrží druhou dávku
vakcíny. Mobilní očkovací tým
Nemocnice Pelhřimov vyjel poprvé v polovině ledna proočkovat
klienty sociálních zařízení na Pelhřimovsku. Jako první dostalo
va kc í nu pr ot i one m oc ně ní
Covid-19 44 klientů a 28 zaměstnanců Domova seniorů v Onšově.
Zájem je o testování samoplátců na protilátky COVID-19. Odběry se provádí ve středu a ve
čtvrtek od 13 do 14 hodin, od 8.
února to bude kvůli velkému zájmu i v pondělí. Tisková mluvčí nemocnice Alexandra Knapová
upozornila, že tento a příští týden
jsou termíny obsazené.
Zájemci se musí objednat v
elektronické aplikaci Kraje Vysočina a předem uhradit poplatek za
test ve výši 500 korun.
(km)

Pacov premiantem v t¯ÌdÏnÌ elektro

přibližně 44 kilometrů lyžařských
tras. Jedná se o tři okruhy. Zdejší
technické služby města připravovaly lyžařské běžecké trasy Hejlov,
Křemešník a Radětín. Běžkaři si
mohli vybrat podle své kondice například dvacetikilometrovou trasu
z Pelhřimova na Křemešník, deset
kilometrů do Radětína nebou pouze
několik stovek metrů. Město Pacov
informovalo, že skútr upravoval
běžkařské stopy na Hrádek, Bedřichov, Cetoraz i Jetřichovec. Na Černovicku okruh vede i na Tvrziny
nebo kolem vrchu Svidník.
(zp)

Město Pacov se každoročně dobře
umišuje v soutěžích zaměřených na
recyklaci odpadu. Naposledy město
zvítězilo v soutěži s názvem My třídíme nejlépe 2020. A to ve své kategorii v tradičním klání pro samosprávy Kraje Vysočina ve třídění elektrozařízení. Součástí ocenění je předání
symbolického šeku na částku třicet
tisíc korun. Peníze město použije na
rozvoj odpadového hospodářství.
Dosloužilé elektrozařízení se v Pacově ukládá do speciálních kontejnerů
ve sběrném dvoře v Nádražní ulici.

také akce, na které město získalo dotaci, jako je rekontrukce současné
hasičárny. Dále oprava rybníku Starý
dvůr se 70procentní dotací. Plánuje
se přestavba bývalého koupaliště u
místní části Štítné včetně rybníčku
nad koupalištěm. Přislíbena dotace
ve výši 90 procent je také na revitalizaci zdejšího rybníka Valcha. (zi)

Od 11. ledna jsou povolené návštěvy
v Nemocnici Pelhřimov pouze v neděli od 13 do 15 hodin. A to na všech
odděleních, mimo oddělení s covid
pozitivními pacienty a jednotky intenzivní péče (ARO, JIP). Na ty jsou
návštěvy umožněny pouze po dohodě s primářem oddělení. Na návštěvu
do nemocnice mohou nejvýše dvě
osoby za dodržení všech opatření.
Jedná se o respirátory, na oddělení
následné péče je třeba mít negativní
antigenní či PCR test na COVID-19.

Pilotní projekt oèkovacího centra v Máji

Doslova hitem letošní zimy se
stalo otužování, které prospívá nejen fyzickému zdraví ale i psychice.
Posilování imunity a zdravý duch je
zásluhou současné pandemie koronaviru velice populární. Přispívá
k tomu i řada známých osobností,

Zprávy z regionu

V Pelhřimově se plánuje zřízení
očkovacího centra, které bude sloužit
pro občany okresu. Centrum připravuje Městský úřad v Pelhřimově ve
spolupráci s Krajem Vysočina a bude
zprovozněno ve zdejším Kulturním
domě Máj. Zřízeno tady bude osm až
deset očkovacích míst s možností
očkování až tisíce zájemců za den.
Pelhřimov je v postupu příprav na zřízení centra z okresních měst Vysočiny nejdál, takže se jedná o pilotní
projekt. Očkovací centrum v Pelhři-

mově má být zprovozněno v polovině
března a do konce června by se mělo
naočkovat okolo třiceti tisíc vakcín.
Podle starosty Ladislava Meda záleží
na dostatku vakcíny. Podle odhadů by
mělo být denně očkováno na pět stovek lidí. Při větším zájmu bude očkovací centrum otevřeno po celý týden.
Zájemci projdou přijímací místností
s čekárnou do očkovacího místa. Následně stráví určenou půl hodinu
v další místnosti. Krajský úřad zajistí
vakcínu a zdravotnický personál. (tp)

V Humpolci se blíží k závěru rekonstrukce budovy kina na Havlíčkově ná m ě s t í n a pol yf unkční
komunitní centrum. Náklady rekonstrukce byly necelých 39 milionů korun. Centrum bude sloužit jako
zázemí pro různé zájmové spolky,
přednášky, komunitní koncerty, divadla a další kulturně-společenské
aktivity i pro sociální služby. Do soutěže na pojmenování centra se přihlás i l o dva c e t a ut or ů. Dor azi l a
zkratková slova zohledňující využití

budovy, další se inspirovali jejím
vzhledem či historií a názvem lokality, které se říkávalo Na Kocourku.
Objevily se i návrhy se jmény slavných rodáků nebo známých symbolů
města. Porota při výběru neznala autory návrhů. Nakonec vybrala název
Mikádo autorky místostarostky Aleny Kukrechtové. Ten je složený
z prvních písmen aktivit, pro které
bude centrum sloužit. Porota při
svém hodnocení ocenila právě hravost se slovem a symboliku.
(th)

V Pelhřimově se loni narodilo
533 dětí, 264 děvčat a 269 chlapců.
Jedná se o 26 mininek více než
v předcházejícím roce. Mezi jmény
se nejvíce vyskytovali Filip, Dominik
a Matyáš, u dívek Eliška, Ema a Natálie. Prvním miminkem narozeným
v Nemocnici Pelhřimov v letošním
roce je Anežka Budeková, která se
narodila prvního ledna před třetí
hodinou odpoledne. Za loňský rok
bylo v Pelhřimově uzavřeno 92
manželství, oddávalo se celkem na

osmi místech. Uskutečnila se jedna
diamantová svatba u příležitosti 60.
výročí společného života manželů.
Pelhřimovská matrika loni evidovala celkem 581 úmrtí. Od letošního
roku budou noví občánci Pelhřimova
dostávat od města finanční dar tisíc
korun a pamětní minci s motivem
města a sloganem v dárkovém pouzdru. V minulosti město společně se
sponzorem poskytovalo novým občánkům dvoutisícový příspěvek formou vkladu na vkladní knížku. (mk)

Město Pelhřimov odebírá napůl
vodu ze Želivky a ze zdrojů na Křemešníku. Od ledna letošního roku
tady spravuje vodovody a kanalizace
společnost Pelhřimovská vodárenská. Ta zajišuje provoz čistírny odpadních vod v Pelhřimově, obsluhu
vodních zdrojů na Křemešníku a
studní ve všech místních částech. O
vodohospodářskou infrastrukturu se
stará osmnáct pracovníků. Provoz
vody je zatím dočasně umístěn v budově VHST v průmyslové zóně na
Skrýšovské. Do dvou let bude přemístěn do nového objektu. Platby za
vodné a stočné probíhají stejným
způsobem jako doposud.
Do budoucna město připravuje
posílení vodních zdrojů pro Hodějovice a Čakovice. Dále se plánuje také
posílení vodojemu ve Skrýšově na
dvojnásobek současné kapacity. (tp)

Hlídka policistů obvodního oddělení v Kamenici nad Lipou zadržela
31letého recidivistu přímo na místě
činu, a to v chalupě, do které se vloupal. Policisté si ve večerních hodinách
v rámci obchůzkové služby všimli narušeného rekreačního objektu v obci
Mnich. Když do objektu vstoupili, nalezli v jedné místnosti na lehátku zloděje, který si tady topil elektrickým
vyhřívačem a konzumoval potraviny
a alkohol. Podezřelého muže zadrželi
a převezli na policejní služebnu. Recidivista v nočních hodinách vnikl do
rekreačního objektu v obci Mnich,
odkud ukradl alkohol a svítilny. Ve
stejné obci se den nato vloupal do jiné
rekreační chalupy a prohledal ji. Do

N·vötÏvy majÌ p¯Ìsn· pravidla

Turistick· trasa pro vozÌËk·¯e
Nová turistická trasa pro vozíčkáře
vede pod hradem Orlík u Humpolce.
Má název Za Hliníkem do Humpolce.
Stezka je dlouhá tři kilometry s převýšením 72 metrů a začíná u jezdeckého
závodiště. Na startu je několik parkovacích míst, bezberiérová restaurace a
WC. Celý okruh je vyznačen směrovkami s piktogramem vozíčkáře.

Sest¯iËky jezdÌ nov˝mi auty
Čtyři nová osobní vozidla zakoupila
Nemocnice Pelhřimov díky finančnímu příspěvku od města Pelhřimov ve
výši jednoho milionu korun. Vozidla
slouží sestřičkám z oddělení domácí
péče a z oddělení paliativní péče. Pracovnice oddělení domácí péče
dojíždějí za pacienty ze spádového
obvodu Pelhřimov a Humpolec. Týdně poskytnou službu přibližně 200 lidem, kdy zabezpečují návaznou ošetřovatelskou péči po ukončené hospitalizaci a další činnosti.

ZpÏv·k se pr˝ narodil v PoË·tcÌch
Ve zpravodaji Počátek si Oldřich
Vobr postěžoval na chybné skloňování názvu tohoto města. Robert
Křesan prý ve sdělovacích prostředcích uvedl, že se narodil v Počátcích.
O seriálu z lékařského prostředí podle autora příspěvku snad ani nemá
smysl psát. Podobně se prý mohl
každý dočíst, že Iva Janžurová se narodila v Žirovnicích. Oldřich Vobr
uvedl i další ,,zapeklité“ skloňování,
například se jedná o Prčice.

Opilec budil pohoröenÌ
Minulou sobotu po dvacáté hodině
večerní budil veřejné pohoršení silně
opilý muž v obchodním centru
v Humpolci. Neporadila si s ním ani
ostraha, takže na místo vyjeli policisté. Opilec na místě vrávoral, padaly
mu kalhoty a nebyl schopen samostatné chůze. Provedená dechová
zkouška ukázala dvě a půl promile alkoholu v dechu. 23letý muž tak skončil na protialkoholní záchytné stanici.

Padesátiletý otužilec Josef Šálek
uběhl v Pelhřimově ve sněhu a mrazu
půlmaraton. A to oblečený pouze
v šortkách a naboso. Okruh ve zdejších Městských sadech s délkou 720
metrů oběhl osmadvacetkrát. Čas jedna hodina, 36 minut a 21 vteřin se stal
novým světovým rekordem evidovaným Agenturou Dobrý den.

Podpora historických budov
Město Humpolec opět vyhlásilo
unikátní grantový program s názvem
Fasády historických objektů. Už po
sedmnácté si klade za cíl podpořit zachování historických budov ve městě.
Majitelé mohou o finanční příspěvek
žádat od 3. února do 12. března. Spoluúčast činí minimálně padesát procent.

jedné z přízemních místností si
nanostil různé věci, jako tablet, oblečení a další, které si připravil ke
krádeži. Na místě se však ještě zabydlel, když si zatopil a ustlal na lehátku, kde si doslova ,,bužíroval“.
Nepočítal ale s tím, že z rekreačního
objektu půjde v doprovodu policejní
hlídky a s pouty na rukou. Zloděj je
navíc od listopadu loňského roku
trestně stíhán v souvislosti s dalším
vloupáním do rekreační chalupy.
V minulosti byl již třikrát soudně
trestnán, a to především v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Za
krádež odešel loni od soudu s podmíněným trestem. Nyní mu hrozí až
osmiletý pobyt za mřížemi. (pol)

