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Nejmenší zvon laděný v tónině „dis2“ 

Svatý Vojtěch váží 35 kg a nápis na 
něm připomíná: „Věnovala společnost 
ŽĎAS“.

Ohlédnutí do historie: 
Dle archivních listin kdysi míval pout-

ní areál na ZH pět zvonů. Jejich jména 
ani velikost však neznáme. 

Po zničujícím požáru v roce 1784 byly 
sice věže nad pěti kaplemi ambitu pro-
vizorně opraveny, ale protože už nedo-
staly původní tvar, nést zvony mohly 
jen tři z nich.

Za 1. sv. války mnoho kostelů přišlo o 
své zvony. Zvonový  bronz byl totiž stra-
tegickým vojenským materiálem. Váleč-
né rekvizici se tak nevyhnula ani Zelená 
hora. V roce 1917 byly zdejší zvony sňa-
ty a odvezeny k přetavení. Ve věži zbyl 
jediný malý zvon. 

Až v roce 1926 objednala farnost tři 
nové zvony u brněnské fi rmy Manou-
šek. „Bohužel i tyto zvony byly o 15 let 
později přetaveny. Je to vždy potupa, když 
chce někdo z posvěcených zvonů vyrábět 
zbraně,“ míní P. Záleský. „Ale s lidmi to v 
letech hrůzy dopadlo ještě hůř,“ připomí-
ná. Od války až doposud byly věže zele-
nohorského kostela i ambitů prázdné. 

„Snad je v tom tvrdošíjném navracení 
zvonů i naše touha po míru a pokoji, který 
je tak křehký a vzácný,“ vyznává farář.

Pokračovatel rodu Manoušků nyní 
odlil zvony v podobné hmotnosti a ve 
stejném ladění, jako jeho děd. Mohl čer-
pat ze zachované dokumentace z roku 
1926.  Pro zajímavost: tehdy největ-
ší zvon Sv. Metoděj byl laděn v “G2” a 
vážil 57 kg. Sv. Cyril byl laděn jako “A2” 
a vážil 37 kg. U třetího zvonu se jméno 
nezachovalo, ale byl laděn v tónu “C3”. 

Nynější zvony tedy představují obno-
vu původního souboru.

Zelenohorské... 

Všední odpoledne, 14.30 
hodin. Zní sirény, u polikliniky 
brzdí hasiči a vůz Krajské hy-
gienické stanice.

 Lenka Kopčáková

Cvičení krajských záchranářských 
složek začíná. Naštěstí scénář je tento-
krát jenom jako.

...V ordinaci žďárské polikliniky se 
udělalo špatně pacientce, která se vrá-
tila ze západoafrické Sierra Leone. 
Lékař rozpoznal symptomy vysoce 
nakažlivé eboly a okamžitě vytáčí „sto-
padesátku“. 

Hovor je přepojen na Krajskou hygi-
enickou stanici (KHS), odkud přijíž-
dí lékař. Potvrzuje diagnózu a aktivuje 
Biohazard tým... 

Taktické cvičení začíná. Jak pro ŽN 
vysvětluje ředitel polikliniky Michal 
Hubert Zrůst, směrnici pro výskyt 
vysoce nakažlivé nemoci krajští hygie-
nici upravili na podmínky Kraje Vyso-
čina. „A my nyní chceme prověřit spoje-
ní mezi složkami zásahu i komunikační 
kanály vůči samosprávě i vedení kraje,“ 
uvedl v poslední březnový čtvrtek k 
akci, jíž poliklinika poskytla zázemí.

...Již po 35 minutách od nahlášení 
ošetřujícím lékařem, couvají do pro-
storu zadního parkoviště záchranek 
dlouhé nákladní vozy Biohazard týmu. 

Kvůli úzkému vjezdu je musí hasiči 
navigovat. Za ostré akce by vozy brzdi-
ly rovnou před poliklinikou. Společně 
se pouští do výstavby dekontaminač-
ního střediska. Za necelých 20 minut 
je vše připraveno. Rozhodčí sledují čas 
a zapisují body. 

Mezitím část týmu v ochranných 
oblecích vybíhá s transportním bio-
vakem do druhého patra, kde je scé-
na zinscenována v ordinaci angiologa. 
Rozhodčí jsou jim v patách. 

„V reálu by se vše odehrálo v přízemí, 
neboť pacientka by vyhledala praktic-

kého lékaře či pohotovost,“ komentuje 
Zrůst.

V ordinaci zatím oblékají ochranný 
oděv se speciálním fi ltrem i lékař Mar-
tin Petrlík a sestra Marcela Řepová. 
Záchranáři zvracející pacientku ošetří 
a ukládají do transportního biovaku. 

Po snesení ze schodiště „náklad“ 
uloží na předvstupní rošt dekontami-
načního stanu. Biovak i záchranáře 
jejich kolegové pečlivě ošetřují dezin-
fekčním postřikem.

Po chvíli sanitka s pacientkou vyráží... 
V ostré akci by jela na pražskou Bulov-

ku, která se jako jediná v ČR speciali-
zuje na vysoce nakažlivé nemoci.

Dekontaminace a odvoz na odbor-
né pracoviště čeká i lékaře a sestru z 
ordinace a také dva pacienty, kteří v 
čekárně přišli s nemocnou do styku. 
Záchranáři na závěr dezinfi kují celý 
prostor...

Cvičení se účastnily všechny složky 
IZS Kraje Vysočina, tedy Krajská hy-
gienická stanice, záchranka, hasiči a 
státní i městská policie. 

„Vedle taktických cvičení, jako bylo toto, 
na která jsme předem připraveni a zná-
me podrobný harmonogram, míváme i 
cvičení prověřovací, o nichž nesmí nikdo 
nic dopředu vědět,“ říká pro informaci 
mluvčí Hasičského záchranného sbo-
ru Kraje Vysočina Petra Musilová. 

Záchranáři nacvičovali taktiku na ebolu

BIOVAK s fi gurantkou i samotní záchranáři prošli v dekontaminačním středisku 
důkladnou dezinfekcí. Ta by při ostré akci eliminovala nebezpečí epidemie. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Až do 1. května má na ulici 
Novoměstská probíhat rekla-
mační oprava vozovky. Ta po 
dvou letech provozu vykazu-
je závady v podobě výtluků a 
prasklin živičné vrstvy.

 Lenka Kopčáková

„Odmítli jsme ji převzít do vlast-
nictví města coby městskou komu-
nikaci,“ vysvětluje místostaros-
ta Josef Klement. Kraj Vysočina 
coby investor stavbu u společnosti 
Eurovie reklamoval a ta toto uzna-
la a opravu zajišťuje. 

Akce se záměrně posunula na 
letošní rok, protože radnice čeka-
la, až bude dokončena propojka 
Mělkovice – Brněnská, což nyní 
usnadní objížďku uzavřené ulice.

 „Touto akcí se nám trochu ve městě 

komplikuje dopravní situace,“ kon-
statuje místostarosta. Pokládka 
nové vrstvy se totiž provádí za úpl-
né uzavírky. Ta je Krajským úřa-
dem povolena v celém úseku, od 
neděle 24. 4. do neděle 1. 5. 2016. 
Žadatelem je EUROVIA CS, a.s., 
Praha.

„Dodavatel se bude snažit, aby 
obrusná vrstva v úseku Novoměstská 
– Jamborova byla položena večer, 
neboť technologická doba tuhnutí je 
12 hodin. Přes noc tedy nebude mož-
ný vjezd ani výjezd do sídliště Vodo-
jem,“ informuje Klement.

Na otázku ŽN, jak bude při úpl-
né uzavírce řešen případný vjezd 
záchranářů do sídliště Vodojem, 
Klement odpovídá, že v urgent-
ním případě lze do sídliště vjet 
přes hráz Škodova a Gett lerova 
rybníka. „Bohužel sídliště Vodojem 

má jedinou příjezdovou komunika-
ci,“ konstatuje.

Silnice I/19 v ulici Novoměstská 
by měla být převedena do majet-
ku města hned po provedení dané 
rekonstrukce.

Jak radnici informoval stavby-
vedoucí EUROVIE Tomáš Sed-
lák, pokud bude  během opravy v 
určité části a v určité době umož-
něn provoz vozidel, je to jen na 
rozhodnutí fi rmy a řidiči by měli 
počítat s rizikem zašpinění vozidla 
jízdou po úseku ošetřeném postři-
kem.

Tento předpokládaný postup pra-
cí může narušit nepříznivé počasí. 
Plán prací v jednotlivých úsecích 
si může fi rma upravovat dle potře-
by v mezích rozhodnutí Krajského 
úřadu. Během opravy jsou také na 
trase zrušeny spoje MHD. 

Novoměstskou omezila oprava

Ve žďárském Senior Pointu, ve 
čtvrtém patře polikliniky fungu-
je od dubna Alzheimer poradna 
Vysočina. Nabízí pomoc a podpo-
ru nemocným s demencí i jejich 
blízkým. Poradenství může být 
anonymní a je poskytováno zdar-
ma. 

Dle statistik trpí Alzheimerovou 
chorobou každý třináctý člověk 
starší 65 let. V roce 2030 má být 
počet nemocných s demencí více 
než dvojnásobný.

Jak vysvětluje odborná pracov-
nice poradny Marcela Rýpalová, 
nemocní s demencí si zpočátku 

své potíže mohou uvědomovat, ve 
většině případů si změn všimnou 
i blízké osoby nemocného.  „Naše 
poradna pomáhá lidem, kteří cítí, že 
se zhoršuje jejich paměť a soustře-
dění. Můžeme nabídnout rady, jak 
chorobě předcházet, jak ji diagnos-
tikovat a léčit. Je nutné také vyloučit 
případná tělesná onemocnění, kte-
rá se mohou projevovat stejně jako 
demence,“ informuje.

Poradna radí i lidem, kteří peču-
jí o svého blízkého s demencí a ve 
velmi krátkém období  musí řešit 
nejrůznější problémy, které péče o 
takto nemocného člověka přináší. 

„Poradíme, jak přizpůsobit domá-
cí prostředí, aby lépe vyhovovalo 
nemocnému i pečovateli. Pomůžeme s 
orientací v právních otázkách, napří-
klad při vyřizování příspěvku na péči. 
Důležité je také s nemocným správně 
komunikovat,“ uvádí Rýpalová. 

Alzheimer poradna má otevřeno 
každou první středu v měsíci, od 
8 do 15 hodin, v případě potřeby 
i každé třetí úterý v měsíci, v době 
od 13 do 17 hodin. Na konzulta-
ci je třeba se objednat. Kontakty: 
733 629 018 nebo 561 111 323, 
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz. 
 -lko-

Poradna pro lidi s Alzheimerem


