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Co mají společného skotské město 
Neilston, vesnice Jühnde v Dolním 
Sasku nebo dánský ostrov Samsoe s 
českými Jindřichovicemi pod Smr-
kem či Kněžicemi? 

Jejich radnice nebo přímo občané 
vlastní a úspěšně provozují obno-
vitelné zdroje energie postavené za 
humny. Z provozu větrných a foto-
voltaických elektráren či bioplyno-
vých stanic tak profi tují ti, kteří se na 
ně dívají z okna.

Model, kdy elektrickou energii ne-
vyrábí jen několik velkých zdrojů (u 
nás typicky jaderné a uhelné elek-
trárny), ale je vyráběna v množství 
menších zdrojů, se na Západě čím 

Konec roku v Adaptě – odlehčova-
cí službě při Oblastní charitě Jihlava 
– byl opět pestrý na akce pro uživa-
tele i jejich rodiče. 

Jednou z akcí bylo kreativní odpo-
ledne pro rodiče našich uživatelů při 
dobrém bylinkovém čaji. Nabídka 
byla pestrá, rodiče si mohli vyrobit 
spoustu různých vánočních dekora-
cí a jako překvapení byla pro ně při-
pravena refl exní masáž i masáž krční 
páteře. 

V prosinci navštívil Adaptu Miku-
láš s čertem. Odpoledne bylo plné 
soutěží a dobré nálady. Nakonec si 
všichni zazpívali i zatancovali. Domů 
odcházeli nejen s úsměvem, ale i 
s balíčkem od Mikuláše. 

Poslední naší letošní akcí byla Vá-

noční besídka. Vánoční besídka byla 
pro uživatele Adapty, jejich rodiče a 
příbuzné. Programem provázel mo-
derátor Petr Lebruška. Jako hosté 
byli pozváni klienti z Občanského 
sdružení VOR, kteří vystoupili s vá-
nočními koledami. 

Hlavním bodem Vánoční besídky 
bylo divadelní mini představení s ná-
zvem „Vánoce, Vánoce přicházejí,“ 
ve kterém učinkovali uživatelé i celý 
tým zaměstnanců Adapty. 

Vystoupení sklidilo veliký ohlas. 
Besídka probíhala v prostorách Di-
vadelního klubu Horáckého divadla 
a potěšila nás hojná účast.

 Bc. Jana Nagyová,
 vedoucí služby Adapta Jihlava

Činnost Adapty o Vánocích

VÁNOČNÍ besídka v Adaptě Jihlava byla pěknou zábavou pro všechny klienty a 
pracovníky Adapty. Foto: archiv Adapty

Mistři: Skotsko, Německo... 
dál více rozšiřuje. Jeho hlavními 
přednostmi jsou energetická a ze-
jména ekonomická nezávislost pro 
obce a regiony. 

Tyto menší zdroje, kdy jde typicky 
o obnovitelné zdroje, totiž nevlast-
ní energetické společnosti, ale obce, 
družstva nebo skupiny občanů. Vý-
robou pokrývají část spotřeby a pře-
bytky vyrobené elektřiny prodají. 

Tržby spolu s penězi ušetřenými za 
menší nákupy elektřiny ze sítě umož-
ní fi nancování dalších rozvojových 
projektů města. Peníze za energie 
tak zůstávají v regionu a neodtékají 
na účty energetických společností.

Jihlava má pro tento typ výroby 
elektrické energie ideální podmínky 
a mohla by se stát v Česku průkop-
nickým městem. Sluneční záření zde 
dosahuje nadprůměrných hodnot 
a střešní fotovoltaika by tak kromě 
spotřeby rodinných a činžovních 
domů mohla snižovat účty za elek-
třinu i na obecních budovách (ško-
ly, domov důchodců nebo městský 
úřad). 

Vysočina zase nabízí ideální pod-
mínky pro větrné elektrárny, ve kte-
rých by město a jeho občané mohli 
mít majetkový podíl, a ekonomicky 
tak profi tovat z jejich provozu.

Bohužel však v Česku aktuálně ne-
panují příhodné podmínky, které 
by takovýto rozvoj obnovitelných 
zdrojů umožňovaly. O změnu pro-
to usiluje Hnutí DUHA společně s 
Komorou OZE, kteří chtějí pomocí 
novelizace zákona a podzákonných 
norem podmínky pro provozování 
obnovitelných zdrojů zatraktivnit.

 Tomáš Jagoš, 
 Hnutí DUHA 

LADĚNÍ PIÁNA. Jihlavská radnice byla během adventu dějištěm celé řady skvělých koncertů. Příprava dá hodně práce a 
bezvadně připraveny musí být i hudební nástroje. O piáno v gotické síni se už několik let pravidelně stará ladič Marcel No-
vák. Během adventu musel na radnici několikrát, protože požadavky na ladění nástroje jsou od různých hudebníků rozdílné, 
jinak se připravuje klavír třeba pro doprovod houslisty Pavla Šporcla, trochu jinak se pak nástroj přelaďoval pro koncert so-
pranistky Gabriely Beňačkové.  Foto: archiv MMJ

Malá oslava se odehrála v prosin-
ci na dětském oddělení jihlavské 
nemocnice. Maminky s nemoc-
nými dětmi se sešli u Vánočního 
stromu  za přítomnosti mladých 
fotbalistů FC Vysočina, kteří dě-
tem přinesli drobné dárky z peněz, 
které mezi sebou vybrali.

„Jsem velmi rád, že mladí sportov-
ci přišli „zabodovat“ na naše oddě-
lení a v tento adventní čas zpestřili 
malým pacientům pobyt u nás,“ řekl 

primář Martin Zimen, který fotba-
listy na oddělení přivítal.  S fotba-
listy poté chodil po pokojích dětí 
herec Radim Fiala a dvojice klau-
nů, kteří děti dokázali rozesmát. 

 Tuto sbírku mezi sebou organi-
zují mladí dorostenci každoroč-
ně, letos již po osmé. Za vybrané  
peníze nakoupí dárky, které po-
tom zůstávají trvale na oddělení a 
slouží dalším malým pacientům ke 
hraní. -lm-

Děti v nemocnici slavily 
Vánoce s mladými fotbalisty

V JIHLAVSKÉ nemocnici si děti i letos mohou hrát s dárky, které zakoupili z dob-
rovolné sbírky mladí fotbalisté FC Vysočina. Foto: Lubomír Maštera


