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Zprávy z regionu
Humpolec m· nejlepöÌ rating
Slavnostní předávání Betlémského světla se uskuteční v pátek
22. prosince od 19.10 hodin v kapli
sv. Kříže (Kalvárie) za doprovodu
hudby a se slovem pana vikáře. Zájemci o účast v průvodu Betlémského světla, který do kaple dojde, se
dostaví již v 18.45 hodin ke kostelu

sv. Bartoloměje s vlastní lucerničkou. Letošní rok Betlémské světlo
přivezou pelhřimovští skauti přímo
z Vídně. Betlémské světlo mohou zájemci získat v kostele sv. Bartoloměje při večerní bohoslužbě v pátek 22.
prosince v 18 hodin a během vánočních svátků na stejném místě. (dv)

Vynikající finanční stabilita a
velmi dobré předpoklady z hlediska
okolního prostředí a ekonomických
podmínek k dalšímu rozvoji. Podle
hodnocení ekonomického stavu
obcí podle společnosti CRIF patří
Humpolec z hlediska komplexního
hospodaření ke špičce v republice.
Souhrnný ukazatel iRaiting ukazuje
pro město Humpolec stupeň A, tedy
nejlepší možný výsledek.

NejvÌce milion˘ na chodnÌky
V areálu Hradu Kámen hodlá
Kraj Vysočina do dvou let zrekonstruovat objekt bývalého pivovaru.
Nebude ale konkurencí pro regionální značky. Jedná se totiž o rekonstrukci hradního pivovaru na
nové moderní návštěvnické centrum s respektováním původní podoby hospodářské stavby a později
upravenou do novogotické podoby.
Vrátí se sedlová střecha. Rozvržení
interiéru do tří výškových úrovní
vychází ze stávajícího okolního členitého terénu. ,,Dnes je zachováno
jen torzo původně architektonicky
velice zajímavé a cenné stavby
z konce 18. století. Její přirozená
předsunutá lokace v blízkosti vstupní brány si přímo říká o to, aby byla
upravena pro účely návštěvnického
centra, které hradu citelně chybí,“

Na Střední průmyslové škole a
Středním odborném učilišti Pelhřimov v těchto dnech šijí pláště pro
koledníky lednové Tříkrálové sbírky. Tu už tradičně v celém okrese
Pelhřimov díky desítkám dobrovolníků pořádá Oblastní charita Pelhřimov. Pláště pro koledníky si
vzala na starost mistrová oboru
oděvní technik-návrhář Dagmar
Marešová. Pláště z minulých let se
musí také vyžehlit, chystají se tašky

pro každou skupinku koledníků, ve
kterých nesou vedoucí skupinek i
tradiční malé odměny pro ty, kteří
přispějí. ,,Loňská částka významně
přispěla na provoz Domácí hospicové péče IRIS, stejně tak bychom na
tuto službu rádi věnovali také část
Tříkrálové sbírky 2018. Aktuálně se
potýkáme s chybějícím vozem právě
pro hospicovou pohotovost, která
funguje sedm dní v týdnu, 24 hodin
denně. Přes den je někdy velmi

obtížné pro tuto pohotovost uvolnit
jedno z našich aut zajišťujících ostatní služby,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Pelhřimov Martina
Kábelová. Stejně jako každý rok hledá charita nové dobrovolníky starší
patnácti let, kteří by pomohli s Tříkrálovou sbírkou. Například přímo
v Pelhřimově není dostatek skupinek s koledníky na to, aby mohly
navštívit alespoň většinu domácností. Text a foto Zuzana Havlová

Určitá nostalgie se vrátila na
humpolecké Horní náměstí s instalováním dřevěného ,,totemu“. V této
podobě se do těchto míst vrátil vánoční smrk, který musel být před
dvěma lety pokácen kvůli špatnému
zdravotnímu stavu. Tato skutečnost
zamrzela mnohého z humpoleckých
pamětníků, protože byl součástí
života v Humpolci od roku 1947.
Horní náměstí tento jehličnatý fešák
zdobil především v době vánočních
svátků, kdy byl navíc ozdoben a rozsvícen. O osudu dá se říci historického vánočního stromu se diskutovalo
na humpolecké radnici, kde vzešel
nápad na vyřezání betlému z kmene
smrku. ,,Nakonec jsme ale dali za
pravdu panu Špicovi, který na základě zkušeností z jiných měst varoval
před nepraktičností a zranitelností
betlému při jeho neustálém stěhování. Představil svou vizi skulptury vě-

nované humpoleckému rodákovi dr.
Aleši Hrdličkovi, která se nám zalíbila,“ uvedl tajemník humpoleckého
městského úřadu Jiří Fiala. Přitom
při výrobě skulptury byla zachována
celá výška kmene stromu, a to 3,6
metru. Na vrcholu je stříška a ve
spodní části jsou uvedeny jméno a
datum narození a úmrtí Aleše Hrdličky. Svisle je zaznamenán Hrdličkův výrok: ,,Veškeré lidstvo je
jednotného původu“, který je uveden
na druhé straně i v angličtině. Po
obvodu kmene jsou umístěny vyřezané obličeje lidských ras počínaje
neandrtálcem až po indiány s charakteristickými znaky. Jiří Fiala dodal, že celé dřevěné dílo je důkladně
ošetřeno proti škůdcům a natřeno
silnovrstvou lazurou. Instalování
díla dalo Humpoleckým trochu zabrat, protože nemohli najít subjekt,
který by sochu na místo kompletně

nainstaloval. Technické služby města zajistily základovou konstrukci a
svařenec pro umístění sloupu vyrobila humpolecká firma Smip. ,,Přestože manipulace se čtyřmetrovým
kmenem byla velmi náročná, díky
obětavosti pracovníků technických
služeb se podařilo vyvrtat předepsaný otvor, do něhož byl lepidlem na
bázi pryskyřice zalit ocelový trn o
průměru zhruba dvacet centrimetrů.
Okraj kmene zpevňuje ocelová obruč,“ přiblížil anabázi tajemník městského úřadu Jiří Fiala. Náklady na
tuto akci příšly zhruba na 130 tisíc
korun a byly na tento záměr vyčleněny z rozpočtu města.
(mr)

Ke vzácnému letošnímu vánočnímu smrku omorika na pelhřimovském Masarykově náměstí přibylo ve středu také šestnáct ozdobených stromečků v podloubí u
radnice. Ozdoby vyrobily děti ze zdejších MŠ a ZŠ. Pod velkým vánočním stromem
Foto Z. Havlová
je vyřezávaný dřevěný betlém, dárek od truhláře Petra Šulce.

Na 250 závodníků ze Slovenska,
Německa, Rakouska, Chorvatska,
Maďarska a Česka se sjelo na jubilejní patnáctý ročník Vánočního turnaje
taekwondistů do pelhřimovské sportovní haly. K vidění byla řada zajímavých bojů, protože se jednalo také o
poslední kolo české národní taekwondo ligy a proto se ho zúčastnila i řada
českých reprezentantů. Na tatami se
představil také domácí Filip Komůrka, který se letos zúčastnil mistrovství světa v Dánsku. Ten se po
vyrovnaném boji nakonec musel poklonit chorvatskému soupeři a spokojit se s bronzovou příčkou. Velkou
podívanou předvedli i ostatní závod-

níci od těch nejmenších šestiletých až
po seniorské kategorie. Boje byly o to
zajímavější, že se poprvé v České republice soutěžilo podle nových pravidel, kdy se mimo jiné navýšilo
bodové hodnocení za techniky na hlavu a v otočce. Například rakouský
tým dokázal se šesti závodníky vybojovat šest zlatých medailí, což jim stačilo na celkové třetí místo v týmech.
Stříbrnou pozici si vybojovali závodníci z pražského Kangsim Dojang a
pohár za první místo si odvezl chorvatský tým Rugvica. Pořádající oddíl
SK Taekwondo Lacek se do týmového hodnocení nepočítal, protože jinak
by jednoznačně zvítězil.
(zp)

V sobotu šestého ledna od devíti hodin bude jako již každoročně k vidění na humpoleckém
Horním náměstí před Děkanstvím živý betlém. Tří králové po-

sdělila náměstkyně hejtmana Jana
Fischerová. Kraj je připraven investovat do stavby zhruba patnáct milionů korun. Revitalizovaný objekt
původního pivovaru je koncipován
jako návštěvnické centrum hradu
s funkcí pokladny s prodejem suvenýrů. Dále odpovídajícím sociálním
zařízením a multifunkčním kulturním prostorem. Projekt počítá s několika kancelářemi pro správu
hradu, skladem a dalšími prostory.
Nové návštěvnické centrum Hradu
Kámen by mělo začít sloužit v roce
2020. ,,Na četné dotazy veřejnosti
uvádíme, že není reálné, aby se
v nových prostorech vařilo pivo.
Podle dochovaných zdrojů se tak
naposledy stalo někdy v polovině
19. století, a tak to i zůstane,“ doplnila Jana Fischerová.
(kr)

jedou na koních, zastaví se u
Herodova paláce a budou pokračovat dál v cestě do Betléma. Poté bude následovat
Tříkrálová sbírka 2018. (th)

Pět novým monitorů dechu se letos objevilo pod vánočním stromkem
v pelhřimovské nemocnici. Nadace Křižovatka ,, nadělila“ tyto přístroje
v hodnotě téměř patnáct tisíc korun nejmenším pacientům dětského oddělení. Nadace Křižovatka zprostředkovává darování monitorů dechu mezi
dárcem a nemocnicí. Přístroje převzal primář MUDr. Stanislav Houštěk,
zakoupení ,,hlídacích chůviček“ Babysense financovala společnost Strabag.
Monitor dechu je zařízení, které slouží ke kontrole dechu novorozence a zavčasu upozorňuje zvukovým signálem na případnou zástavu dechu. (tp)

Pøíjemné proití vánoèních svátkù,
v novém roce 2018 hodnì
dobrých mylenek,
mnoho chuti do práce
a pevné zdraví pøeje
redakce
Týdeníku

Pelhřimov bude hospodařit až
do doby schválení řádného rozpočtu na základě městským zastupitelstvem schváleného takzvaného
rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo na svém zasedání začátkem
prosince schválilo návrh kapitálové
části rozpočtu pro příští tok ve výši
zhruba 260 milionů korun. Největší
položkou je téměř čtyřicet milionu
korun, které město plánuje vynaložit na opravy a výstavbu chodníků.

PolicistÈ a hasiËi s medailemi
Pátý ročník tradičního Vánočního turnaje složek integrovaného záchranného systému v malé kopané
se konal v Havlíčkově Brodě. Spolupořadatelem je také každoročně Nemocnice Pelhřimov. Hraje se o
putovní pohár, který si v loňském
roce odvezli profesionální hasiči
z Pelhřimova. Letos vítězství patřilo týmu Policie Jihlava. Druhé
místo vybojovalo družstvo Policie
Pelhřimov a třetí v tomto ročníku
skončili pelhřimovští hasiči.

BetlÈmy miniaturnÌ i mega
Expozici Zlaté české ručičky
v Pelhřimově rozšířil vyřezávaný
betlémek umístěný do pouhých čtyř
centimetrů vysokého vlašského ořechu. Mojmír Čep do něj kromě Jezulátka v kolébce vměstnal i pět
dalších stojících postav. Nejvyšší
z nich, svatý Josef, měří jen 25 milimetrů. V expozici je k vidění také
fotovýstava kuriozních betlémů,
malých, ale i mega obrovských. Vystaven je i perníkový miniaturní betlém v rozpůlené makovici či betlémy
námořnický nebo vodní a podvodní.

Tragick· nehoda v K¯elovicÌch
Minulý týden ve čtvrtek po šesté
hodině ráno došlo na silnici druhé
třídy v Křelovicích ke střetu osobního vozidla Ford Mondeo a chodkyně, která přecházela přes silnici.
Policisté prvotním šetřením na místě zjistili, že 66letá žena vystoupila
z autobusu, který zastavil na zastávce. Poté přecházela přes silnici a
došlo ke střetu s osobním vozidlem,
které řídil 24letý muž. Žena utrpěla
těžká poranění, kterým na místě
podlehla. Dechová zkouška u řidiče
měla pozitivní výsledek s 0,36 promile alkoholu v dechu.

