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Nová tribuna pro softballové ME a MS
V Havlíčkově Brodě byla v pondělí 5. února slavnostně otevřena
nová VIP tribuna v areálu na Plovárenské.
TJ Jiskra HB - oddíl Hroši se letos
v červnu stane na základě rozhodnutí České softbalové asociace
pořadatelem mistrovství Evropy
v softbale mužů a v příštím roce,
tedy 2019, má být dokonce spolupořadatelem mistrovství světa. Hlavním hostitelem MS sice
bude Praha, ale některé zápasy
se uskuteční v Havlíčkově Brodě,
a k tomu bylo potřeba udělat v Hippos Areně několik stavebních
úprav.
K těm z roku 2015, kdy byl stadion
díky financím kraje i města za zhruba 5 mil. Kč vylepšen o nástavbu šaten a jejich vybavení, přibylo nově
posílení závlahy a úprava světelné
tabule. Mezi podmínkami bylo také
posílení osvětlení hřiště pro večerní zápasy a nová VIP tribuna. Obě
tyto akce financoval Kraj Vysočina
a vyžádaly si investice zhruba 2,5
mil. Kč. K celkovým nákladům ale
přispěla i sama TJ Jiskra částkou
zhruba 155 tis. korun. Slavnostní
otevření se proto konalo i za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka, starosty
města Jana Tecla, předsedy České

V těchto dnech zahájilo město Havlíčkův Brod dlouho očekávanou
revitalizaci parku Budoucnost. Její první etapa začala odstraňováním zhruba 60 starých, nemocných a poškozených stromů. Práce
v parku si tak občas vyžádají omezení přístupu do některých míst,
jako např. na snímku v části hřiště za AZ centrem. Více se dočtete
uvnitř listu.
(mal)

Pásku pod novou tribunou přestřihli (zleva) zástupce zhotovitelské firmy Chládek a Tintěra Vlastimil Hladík,
předseda TJ Jiskra Miroslav Sommer, hejtman Jiří Běhounek a starosta města Jan Tecl

státní utkání mezi reprezentací ČR
a Novým Zélandem (2.9.2018),
ale hlavní událostí bude bezesporu
pořádání XIV. ME mužů v softballe ve dnech   25. - 30.6.2018,
kde budou Češi bojovat o čtvrtý
titul v řadě.(mal)
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softballové asociace pana Gabriela
Waggeho, předsedy TJ Jiskra pan
Ing. Miroslava Sommera a dalších
hostů.
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Rekonstruovaný areál bude sloužit
nejenom k mistrovským zápasům,
ale i k běžným tréninkům, srazu
reprezentace a přípravným zápasům reprezentačního mužstva. Již
v tomto roce se připravuje mezi-
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EPIGRAM TÝDNE
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Pravda je jen jedna,
nechejte se vést.
Pravda je jen jedna,
jedna z možných cest.

Libuše Matysíková,

Němčice nad Hanou
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Hosté si se zájmem prohlédli novou tribunu v Hippos Aréně

Kdo se necítí dobře, měl by zůstat v posteli

Od konce ledna se na území celé
České republiky mluví o chřipkové epidemii. Např. v 5. týdnu
činil počet nemocných v přepočtu na 100 tisíc obyvatel na Havlíčkobrodsku 1699 (v předchozím týdnu   1410), na Jihlavsku
1406, na Pelhřimovsku 1398, na
Třebíčsku 1476 a na Žďársku
1662 a zatím počty nemocných
ve všech okresech Kraje Vysočina dále stoupají.

zí další. To platí jak pro naše klienty, tak i pro naše pracovnice,“
uvedla vedoucí.

Vedle toho se v Astře snaží dbát
na pečlivou hygienu, k níž patří
časté mytí rukou, a také na pravidelný pitný režim. K tomu se jim
osvědčilo používání speciálních
dezinfekčních a bylinných sprejů.
„Víme, že většina našich klientů
je proti chřipce očkována a že
jsou o této nemoci poučeni od
svých lékařů,“ dodala Bohuslava
Medová. Zároveň podotkla, že
když chřipková epidemie v minulosti propukla i u nich, museli
většinou omezovat provoz. „Stalo
se, že jsme kvůli chřipce museli
zkrátit odpolední otevírací dobu.
Nic zásadnějšího ale nepamatuji,“ uzavřela.

První opatření na sebe nenechala dlouho čekat, například jen
v Humpolci platí od 5. února až
do odvolání zákaz návštěv ve
dvou nemocničních zařízeních
(viz rámeček).
V humpolecké Astře - denním
centru pro seniory při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, kde
vzhledem k cílové skupině klientů musí být v těchto dnech ostražití, je ale zatím vše v normálu.

Pracovnice Astry – denního centra pro seniory v Humpolci připravují pro seniory také nejrůznější společenské aktivity. 
(OCH HB/Aneta Slavíková)

Vlna chřipkových onemocnění
však jednu ze služeb havlíčkobrodské Charity postihla, a to tepr-

ve nedávno a navíc hned dvakrát.
„S chřipkou jsme bojovali hlavně
na podzim, což je pro nás výji-


  

mečné, protože se s ní většinou
setkáváme právě v zimních měsících. Teď je naopak situace poměrně dobrá, takže doufáme, že
se nám nemoc vyhne,“ přemítala
vedoucí Astry – denního centra
pro seniory Bohuslava Medová.
Speciální preventivní opatření

tak podle jejích slov nejsou v tuto
chvíli nutná. „Zásadní je, a to stále opakujeme, aby ten, kdo se necítí dobře, je nastydlý a podobně,
zůstal raději doma v posteli a vynechal návštěvu našeho centra
jakožto společenského prostředí.
Nejen, že sám podchytí své problémy v začátku, ale také nenaka-

Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci je jednou ze sociálních služeb havlíčkobrodské
Charity, která svou pozornost zaměřuje na péči o seniory. Sídlí na
adrese Školní 730 a v rámci denních programů nabízí například
nejrůznější volnočasové a aktivizační činnosti s cílem v co největší míře omezit sociální vyloučení
seniorů. Pracovnice jim navíc
pomáhají s osobní hygienou, se
zajištěním jídla nebo při obstarávání osobních záležitostí. Senioři
mohou do centra docházet podle
svého přání kdykoliv v průběhu
pracovního týdne, je otevřeno
od pondělí do pátku vždy od 7
do 18 hodin. Více informací je
uvedeno na webových stránkách
www.hb.charita.cz.

Zákaz návštěv platí v zařízeních:
Nemocnice Havlíčkův Brod (od 3. 2. 2018)
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Nemocnice následné péče Háj, Ledeč n. Sázavou
Plicní léčebna Humpolec, Vysočinské nemocnice s.r.o.
LDN Humpolec, Vysočinské nemocnice s.r.o.
Nemocnice sv. Zdislavy a.s., Mostiště
(všechny od 5.2.2018 až do odvolání)
od 9.2. většina odd. Nemocnice Jihlava
od 10.2. většina odd. Nemocnice Nové Město n. Mor.

