Týdeník
www.tydenikpe.cz

roèník XXVI

èíslo 15

Počtvrté se také lidé na Pelhřimovsku mohli zapojit do národní potravinové sbírky. V sobotu 11. listopadu v Pelhřimově a v Kamenici nad Lipou nakupovali
těm, kterým se na jídlo a drogerii nedostává. Národní
potravinovou sbírku pomáhala organizovat v supermarketech Oblastní charita Pelhřimov. Podle informací ředitelky charity Martiny Kábelové, nakupující

Pelhřimovska
30. listopadu 2017

tentokrát přispěli celkem 1124 kilogramy potravin a
92 kilogramy drogerie. Tato čísla předčila loňskou
sbírku, kdy se vybralo 923 kg potravin. Všechny darované potraviny a drogerie postupně pomohou lidem
v tíživé životní situaci, evidovaným v Záchranné charitní síti Oblastní charity Pelhřimov, kterých je aktuálně na 150 včetně dětí. Text a foto Zuzana Havlová

V polovině listopadu se sešlo na
svém jednání v pelhřimovské nemocnici Okresní sdružení České lékařské komory. Ředitel nemocnice
Jan Mlčák přítomné informoval například o dokončení rekonstrukce
administrativní budovy a přípravě
na zavedení eReceptu. Součástí jednání bylo rovněž slavnostní udělení
titulu Vynikající lékař Pelhřimovska, které se uskutečnilo již po druhé. Letos toto ocenění získal MUDr.
Karel Křikava, CSc za obětavý přístup k medicíně a empatické chování k pacientům. MUDr. Křikava
působil téměř dvě desítky let jako
primář chirurgického oddělení Ne-

mocnice Pelhřimov a stal se také
externím pedagogem lékařské fakulty v Praze. ,,Vychoval řadu
úspěšných chirurgů, publikoval,
přednášel a spolupracoval s místními kolegy a vedl své podřízené
k osobnímu a profesnímu rozvoji.
Chirurga sice reprezentují především výsledky operací, ale pokud
jde o chirurga a mimořádného člověka zároveň, který léčí pohledem,
je lidsky a odborně nenahraditelný.
Oplývá noblesností, je charismatický gentleman s vynikajícími organizačními schopnostmi, vnímavý,
citlivý, pozorný,“ uvádí se ve zdůvodnění udělení ocenění pro osma-

sedmdesátiletého Karla Křikavu,
který v současné době provozuje
soukromou chirurgickou ambulanci. Významným způsobem přispěl
k rozvoji medicíny a stal se příkladem a vzorem pro své kolegy a dá
se říci, že je živoucí legendou pelhřimovské chirurgie. Na jeho práci
jako primáře pelhřimovské chirurgie navázal syn MUDr. Karel Křikava mladší. Jméno otce a syna
Křikavových je také neodmyslitelně
spojeno s tradicí pořádání Pelhřimovských chirurgických dnů. Prvním oceněním Vynikající lékař
Pelhřimovska se již může z loňska
pochlubit MUDr. Karel Kalla. (mr)

Minulý týden ve středu se stala
další nehoda ne železničním přejezdu v našem okrese u Obrataně.
Tady se střetl osobní vlak, který
jel ve směru na Tábor s osobním
vozidlem Ford Mondeo. V osobním vlaku cestovalo pět osob, nik d o z ni c h ne by l zraněn.
V osobním vozidle zůstal zaklíněný řidič, který cestoval sám. Na
místě nehody zasahovaly všechny

složky integrovaného záchranného
systému. Provoz na železniční trati
i silnici byl zastaven a policisté odkláněli dopravu na okolní komunikace směrem na Pacov. 39letý řidič
osobního vozidla přejížděl přes
železniční přejezd a z dosud nezjištěných příčin zřejmě nerespektoval
červené výstražné signalizační zařízení. Vjel na přejezd v době, kdy
po trati projížděl osobní vlak.

Osobní vozidlo narazilo do zadní
části vlaku. Zraněného řidiče zdravotnická záchranná služba transportovala do nemocnice v Českých
Budějovicích. V blízkosti místa nehody na železničním přejezdu se
stala další dopravní nehoda, když
se řidič nákladního vozidla snažil
na silnici otočit a při tomto manévru sjel do příkopu. I tato událost
komplikovala silniční provoz. (zp)

Zprávy z regionu
Za p¯ÌspÏvek m· nemocnice sanitku
První vánoční stromy se již rozsvítily v některých obcích, další čekaly na advent. Například v Jiřicích
připravili rozsvícení vánočního
stromu na uplynulou neděli.
V Humpolci se tak stane v neděli
třetího prosince, v sousední Kejžlici
u kapličky o den dříve. Nechybí
řada dalších předvánočních akcí,
například v Základní škole v Želivě
se druhého prosince odpoledne
uskuteční již tradiční Vánoční dílna
pro děti i dospělé. V sobotu začne
rovněž advent na hradu Orlík u
Humpolce, kde si zájemci vyjdou na
procházku, bude otevřena rozhledna a budou se péct perníčky v chlebové peci. Tuto sobotu také začne
po roce na Horním náměstí v Humpolci akce Svařený sáně s bohatým
kulturním programem až do 29.
prosince. V Pelhřimově se podobná
akce koná na náměstí U Stromečku,
kde budou vystupovat od třetího
prosince především pelhřimovští hudebníci, a to až do 31. prosince.
V neděli se zase děti v Jiřicích mohou těšit na Mikulášskou nadílku
s kapelou Vysočinka, V Humpolci

bude Mikuláš ve městě pátého prosince od 15 hodin. Čertovský rej se
v sobotu uskuteční také v počátecké
sokolovně a na náměstí v Kamenici
nad Lipou, kde je první prosincová
sobota spojena rovněž s Mikulášským během. Čertovské rojení je
připraveno na pátého prosince
v Pelhřimovském pekle na Masarykově náměstí. Na kamenickém zámku bude k vidění výstava betlémů.
V neděli od 14 do 17 hodin zve zámek v Žirovnici na vánočně vyzdobené expozice a rozmanitý kulturní
program. Součástí bude rozsvícení
vánočního stromu na Havlíčkově
náměstí. Na Adventní koncerty
zvou do Mladých Bříšť Čtveráci. Adventní odpoledne pořádá devátého
prosince Městské kulturní středisko v Pacově. Zlatá neděle na radnici se uskuteční v Pelhřimově na
Masarykově náměstí 17. prosince, zakončí ji společné zpívání koled a malý ohňostroj z věže
kostela svatého Bartoloměje. Vánoční strom na Masarykově náměstí v Pelhřimově se rozsvítí
tuto neděli v 17 hodin.
(tp)

Minulou neděli časně ráno kolem půl třetí vypukl požár v autobazaru
v humpolecké místní části Rozkoš, při kterém bylo poškozeno několik zaparkovaných vozidel. Po prvotním šetření kriminalisté zjistili, že požár
s největší pravděpodobností někdo založil úmyslně za pomoci zatím přesně
nezjištěné zápalné látky. ,,Požárem bylo v areálu autobazaru zcela zničeno
nebo ohněm poškozeno minimálně osm zaparkovaných osobních vozidel.
Na místo požáru vyjela hlídka z obvodního oddělení Humpolec a poté kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z pelhřimovského územního
odboru. Výše způsobené škody bude v průběhu šetření upřesněna, ale může
přesáhnout částku jednoho milionu korun,“ uvádí se v policejní zprávě. (pol)

Ve spolupráci s Institutem pro informační průmysl Tchaj-wanu bude
v Nemocnici Pelhřimov ještě v tomto roce zaveden chytrý systém LED
osvětlení. ,,Prostřednictvím chytrého systému budeme po určitou dobu
sledovat energetickou spotřebu LED osvětlení za plného provozu nemocnice. Pomocí už v zahraničí ověřených metod osadíme v Pelhřimově ovládání osvětlení vnitřních i venkovních prostor pomocí čidel, automatickým
definováním časových intervalů pro svícení a dalšími energeticky úspornými nástroji,“ popsal záměr Kraje Vysočina hejtman Jiří Behounek. Zatímco venkovní osvětlení bude vyměněno kompletně, pro sledování
spotřeby vnitřního osvětlení byl vybrán pavilon akutní medicíny a budova
hlavní lůžkové péče. Bude vyměněno 150 vnitřních světel a další 28 venkovních a celý osvětlovací systém Nemocnice Pelhřimov se napojí na monitorovací a řídící software. Tento systém sledování spotřeby energií je na Vysočině
využit zcela poprvé. Projekt vyjde na jeden a půl milionu korun.
(kr)

Komfortní sanitní vůz Renault
Master v hodnotě přes jeden milion
korun začal sloužit pacientům pelhřimovské nemocnice. Sanitka byla
pořízena díky milionovému finančnímu daru města Pelhřimov, který
schválili jako už každoročně zastupitelé města. Vozidlo je určeno pro
přepravu pacientů s jakýmkoliv
zdravotním omezením, kteří nejsou
v přímém nebezpečí ohrožení života. Nemocnice má k dispozici pro
přepravu pacientů devět sanitek,
které za rok převezou na třináct tisíc lidí. Nejmodernější sanitní vůz je
vybaven pojízdným křeslem s nosností 250 kilo, takže může převážet i
pacienty s vyšší hmotností, jejichž
přeprava je někdy problematická.

V Humpolci budou opravy pokraËovat
V Humpolci skončila rekonstrukce křižovatky ulic Kamarytova, Čejovská, Lužická a J. Zábrany.
V těchto místech vznikl kruhový objezd, dále byla opravena Čejovská
ulice ke křižovatce s ulicí Sluníčkova. V příštím roce se opravy dočká
další úsek Čejovské ulice k odbočce
ke školnímu statku za rybníkem
Dusilák. Zrekonstruována má být
také část Lužické ulice. Přitom Kraj
Vysočina hradil rekonstrukci zmíněné křižovatky a město financovalo opravy chodníků, veřejného
osvětlení, vodovodu, kanalizace a
vozovku v ulici Jana Zábrany. Humpolečtí vynaloží během dvou let na
tyto akce na osmnáct milionů korun.

Sedlick· p¯ehrada slavÌ devades·tiny
Od poloviny listopadu do 15.
prosince je ve Státním okresním archivu Pelhřimov a v Muzeu dr. Aleše Hrdličky na Dolním náměstí
v Humpolci k vidění unikátní výstava s názvem Člověk a voda v minulosti. Jedná se o jedinečný projekt
k devadesátinám kulturní památky,
kterou je Sedlická přehrada. Akce k
výročí přehrady má i vlastní web:
http://voda -clovek.webnode.cz/.

Silnice na obchvatu se nepovedla
Mnohý řidič se podivoval nad
skutečností, že po opravě silnice obchvatu kolem Pelhřimova je
snížena rychlost jízdy až na třicet
kilometrů v hodině a varování, že
silnice je kluzká. Staly se tady dvě
dopravní nehody, když byl k vidění
kamion, jehož přední část skončila
nad velkým srázem. Tak kluzkou vozovku po její opravě si nedovedou vysvětlit ani silničáři. V těchto dnech je
již povrch obroušen a omezení rychlosti na obchvatu nadále trvá.

Knihobudky radnice nepodpo¯ila
Tento týden byla zprovozněna
první knihobudka v Pelhřimově. Podařilo se ji z iniciativy zastupitele
města Pavla Hájka umístit v prostoru autobusového nádraží v Pelhřimově vedle hlavní čekací haly a
byly do ní vloženy první knihy. Na
projektu spolupracují Hodina H a
zastupitelé Změny pro Pelhřimov.
Stalo se tak poté, co pelhřimovští
radní odmítli knihobudky vyrobené
studenty SOU-SPŠ umístit ve městě.

FlorbalistÈ budou sh·nÏt d·rce krve
V hale Základní školy Osvobození Pelhřimov bude druhého prosince od 19 hodin probíhat florbalový
zápas první ligy mužů Sparta Pelhřimov se Start98 Praha. Po celou
dobu zápasu bude personál oddělení hematologie a transfuziologie na
svém stánku zodpovídat dotazy,
rozdávat letáčky a podávat informace ohledně dárcovství krve a konstní dřeně. Nemocnice Pelhřimov
dlouhodobě shání dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně. Pomoci
nemocnici se takto rozhodli mladí
florbalisté Spartaku Pelhřimov.

