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Tříkrálová koleda po osmnácté
Dnešní aktuální fotografie připomíná letopočty historických kapitol
naší vlasti. Dodejme, že Týdeník Cesta Vysočinou bude svým čtenářům pozoruhodná „osmičková“ výročí přibližovat. 
(JKt)

Jana Dománková, Anna Blažková a Vít Vodrážka jsou připraveni vyrazit na Ředitelskou koledu
Stánek Charity na Havlíčkově náměstí a tzv. „Ředitelská“ koleda
odstartovaly v Havlíčkově Brodě
už v pátek 5. ledna letošní 18.
ročník Tříkrálové sbírky.
Ředitelská Tříkrálová koleda
v centru města už má v Brodě
několikaletou tradici.
Za tři
krále obvykle chodí ředitelka
Charity Anna Blažková, ředitel
nemocniční lékárny Vít Vodrážka
a ředitel Muzea Vysočiny HB Jiří
Jedlička. Ten ale na poslední
chvíli onemocněl, takže jej v roli
Melichara zastoupila
druhá
statutární zástupkyně Charity
Jana Dománková. Svou celo-

denní pouť s kasičkou, kytarou
a písničkou na rtech zahájili ráno
u stánku, kde se sešli se zástupci
radnice, aby je poprosili o příspěvek a zároveň jim do nového roku
požehnali.

na faře, kde jim požehnal páter
Oldřich Kučera, a poté se koledníci rozprchli do ulic. Také letos
chodilo po městě 36 tříkrálových
skupinek, což je zhruba stejně
jako v letech minulých.

rekordních 2 095 977 korun, které
byly využity na rozšíření nabídky
Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v Havlíčkově Brodě a v Humpolci a na podporu poskytování různých terapií.

Po celé dopoledne si mohli kolemjdoucí dát ve stánku - tedy
u Tříkrálového zastavení - zdarma čaj na zahřátí a dozvědět se
spoustu informací o Tříkrálové
sbírce či o činnosti pořádající Oblastní charity Havlíčkův Brod.

V havlíčkobrodském okrese a na
Humpolecku se do letošní sbírky
zapojilo bezmála 90 měst a vesnic,
jejichž koledníci střádali příspěvky do cca 450 pokladniček. Potěšitelné je, že se k tomuto koledování
připojují stále nové obce. Letos
např. tuto tradici po několikaleté
pauze obnovil Bartoušov.

Kam půjde výtěžek sbírky

„Klasická“ Tříkrálová
sbírka v Havlíčkově Brodě se pak
uskutečnila v sobotu 6. ledna.
Koledníci se sešli v půl osmé ráno

Loňská sbírka přinesla do kasiček
Oblastní charity Havlíčkův Brod

Peníze v kasičkách z roku 2018
podpoří v regionu bezodkladný
nákup vozidel pro sociální služby,
jejichž pracovníci poskytují péči
o lidi v nouzi v jejich domovech.
Havlíčkobrodské Charitě se totiž
podařilo získat finance z Evropské unie na nákup šestnácti aut,
jež bezpodmínečně potřebuje pro
zajištění terénních služeb. Dotace

však nepokryje veškeré náklady
na koupi, pět procent z celkové
částky musí organizace zaplatit
v rámci spoluúčasti z vlastních
zdrojů. „Vedle toho musíme
uhradit i takzvané neuznatelné
náklady, s nimiž dotace nepočítá. Vzhledem k rozsahu zakázky
musíme i přes štědrou finanční
injekci z unie vynaložit značný
obnos, což je pro nás komplikované. Zároveň si ale uvědomujeme, že bez aut nemohou naše
služby fungovat,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod a zároveň
koordinátorka Tříkrálové sbírky
v regionu Bc. Jana Dománková. Auta dennodenně potřebují
pracovníci, kteří poskytují péči
lidem v jejich domácím prostředí. Konkrétně se jedná o Charitní
pečovatelskou službu a Centrum
osobní asistence, pomáhající seniorům a lidem s hendikepem,
dále o Šipku - sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi,
Středisko rané péče - dojíždějící
do rodin s dítětem s postižením
či po komplikovaném porodu,
nebo o Domácí hospicovou péči
určenou pro ty, kteří si přejí umřít
doma mezi svými blízkými. „Terénní péče má nenahraditelné
místo v síti sociálních služeb.
Pomáhá jak samotným klientům,
kteří si nepřejí opustit domov,
pokud to jejich zdravotní stav
nevyžaduje, tak i jejich rodinným
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příslušníkům, kteří vědí, že se jejich blízkému dostává kvalifikované péče v době, kdy oni sami
musí například do zaměstnání,“
podotkla Jana Dománková.
S výtěžkem letošní sbírky seznámíme naše čtenáře v příštím čísle
TCV, neboť kasičky se rozpečetí
až po uzávěrce tohoto čísla.


Text a foto: Marcela Lanková

Oční oddělení využívá nový laser
Oční oddělení brodské nemocnice využívá moderní oční laser.
Jeho zakoupení umožnilo město
Havlíčkův Brod, které nemocnici schválilo v roce 2017 dotaci ve
výši 500.000,- Kč. Slavnostně laser
předal k užívání ve čtvrtek 4. ledna
2018 starosta města Mgr. Jan Tecl.
„Velice si ceníme podpory města, které je pro nás dlouhodobým
partnerem. Podporuje nás nejen
v nákupech zdravotnické techniky,
ale pomáhá nám i s ubytováním
nových lékařů. To je pro nás velice důležité,“ poděkoval ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko,
MHA. Např. v roce 2016 mohla
nemocnice díky městu Havlíčkův
Brod, okolním městům a obcím zakoupit třeba vysoce moderní laparoskopickou věž na operační sály.
Nákup nového laseru na oční od-

Starosta města Jan Tecl (uprostřed) informuje ředitele Davida Rezničenko i lékařku Luciu Hrčkovou o tom,
že půlmiliónovou dotaci zastupitelé města schválili bez problémů.
dělení již byl nutný, nahradil totiž
dosluhující přístroj. „YAG laser se
nejčastěji používá při léčbě sekun-


  

dárního šedého zákalu k vytvoření
opticky čirého prostředí v zakaleném zadním pouzdře čočky. Dále
se využívá k léčbě akutního glaukomu neboli vysokého nitroočního tlaku, kde jeho fotodisrupční
efekt zabezpečí vytvoření otvoru
v duhovce. Výjimečně se YAG laser využívá i při jiných indikacích,“
sdělila k jeho využití zástupkyně

primáře očního oddělení MUDr.
Lucia Hrčková. Za týden běžně
naše ambulance tímto přístrojem
ošetří asi 15 pacientů.
Celková cena nového laseru byla
534 820,- Kč. Nemocnice si o finanční podporu požádalo v červenci loňského roku a od října už
laser slouží pacientům. Výměna

MUDr. Lucia Hrčková demonstruje použití přístroje.
starého laseru za nový tedy proběh- čočku. Bylo totiž zařazeno do
la velice rychle. Nový laser přináší skupiny 30 VIP center v Evropě.
pacientům větší komfort a rychlost Na rozdíl od multifokálních čoček,
které korigují jenom vidění na čtení
ošetření.
Oční oddělení NHB je vysoce mo- a dálku, tato nová nitrooční čočka
derním pracovištěm se skvělou po- pacientovi vylepšuje vidění i na
věstí a patří k nejvyhledávanějším střední vzdálenost a přináší tím
na Vysočině. Bylo prvním pracovi- komfort a řadu výhod.
štěm v ČR, kde lékaři v roce 2011
implantovali pacientce trifokální




Mgr. Petra Černo,
tisková mluvčí NHB

