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Poslední říjnovou neděli zasáhl Čes-
ko extrémně silný vítr, který vyvra-
cel stromy, trhal střechy, poškozoval 
elektrické vedení, a v důsledku toho 
blokoval některé železniční tratě a 
komunikace. Dva lidi v Česku usmrtil 
padající strom. 

Statisíce domácností byly bez elek-
třiny, distributoři vyhlásili kalamitní 
stav v osmi krajích, i na Vysočině. 

Pro vysočinské hasiče byla neděle 
29. 10. za posledních pár let jednou 
z nejnáročnějších služeb.

Hasiči, záchranáři a energetici 
vyjížděli k tisícům případů, i je samé 
cestou ohrožovala vichřice a padající 
stromy.

„Hasiči prioritně řešili neodkladné 
události,  při nichž byl  bezprostředně 
ohrožen lidský život, zdraví nebo maje-
tek. Často v rámci jedné ohlášené udá-
losti zasahovali i na několika dalších 
místech,“ uvádí mluvčí Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina 
Petra Musilová. Celkový počet jejich 
zásahů od nedělního rána přesáhl čís-
lo 800. 

Také po celou noc z 29. na 30. říj-

na krajští hasiči odstraňovali násled-
ky vichřice. Operátoři tísňových linek 
přijímali neustále nová oznámení o 
stromech, které padly na komunikace 
a bránily tak plynulému provozu.

V pondělí 30. 10., hned po rozedně-
ní, opět hasiči řešili události nižší pri-
ority, tedy ty, co přímo neohrožovaly 
lidi na životech, zdraví či majetku.

V souvislosti s výstrahou ČHMÚ 
před  vichřicí a extrémně silným vět-
rem držela od sobotního večera 28. 
10. pohotovost také zásahová jed-
notka Sboru dobrovolných hasičů ze 
Žďáru n. S..

 Jak se pro ŽN ohlíží velitel ZJ David 
Partl, jednotka zasahovala převážně 
ve městě, zejména při pádech stro-
mů přes komunikace. Dvakrát dob-
rovolní hasiči odklízeli spadené slou-
py veřejného osvětlení a řešili několik 
utržených střešních krytin. „Naše jed-
notka zasahovala také mimo město, kde 
nejhorší byla situace na cestě do obce 
Jámy. V rámci větrné smrště jednotka 
zasahovala v rozsahu 12 hodin u téměř 
dvou desítek případů,“ upřesňuje Partl. 
 -lko-

V OKOLÍ Žďáru byla dle zkušeností zásahové jednotky SDH nejhorší situace na 
cestě do obce Jámy. Pro vysočinské  hasiče byla neděle 29. 10. jednou z  nejnároč-
nějších služeb  za posledních pár let. Foto: SDH Žďár n. S.

Vichr vyvracel stromy 
a trhal střechy

Skoro osm desítek let čekal 
na svoji novou příležitost 
základní kámen budovaného 
dětského pavilonu v novoměst-
ské nemocnici. Pochází z let 
1938 – 1940, kdy byla
nemocnice postavena.

 Lenka Kopčáková

Historický kámen nabral na význa-
mu v úterý 24. října, kdy se stal sou-
částí stavby nového dětského pavilonu 
v Nemocnici Nové Město na Moravě. 

Coby základní kámen jej slavnostně 
poklepali ředitelka Věra Palečková, 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek a zástupce dodavatele PKS stavby 
Petr Pejchal.

Připomínáme, že investorem stavby 
za víc jak 71,6 miliónů korun je Kraj 
Vysočina, moderní pavilon vyprojek-
tovala fi rma TECHNICO Opava, a 
od letošního července ji provádí ždár-
ská fi rma PKS stavby. Dílo má být 
dokončeno do 30. 11. 2018.

A jak je to s „rodokmenem“ onoho 
kamene? V archivu nemocnice stojí, 

že na konci roku 1937 přivezl sedlák 
z Petrovic Josef Musil koňským povo-
zem první fůru kamene na stavbu 
nemocnice v Novém Městě na Mora-
vě. Kámen pocházel z lomu u Radňo-
vic, a formani z celého okolí Nového 
Města se pro něj v průběhu stavby 
nemocnice ještě mnohokrát otočili. 

Pár kamenů po dokončení zůstalo 
zakomponováno do nemocničního 
parku. Při poslední úpravě parku děl-
níci několik kamenů z parku vyřadili. 
Jedním z nich je onen kámen, který 
nyní symbolicky propojil osmdesáté 

výročí zahájení stavby nemocnice s 
budováním nového dětského pavilo-
nu. 

Letos začátkem prázdnin šlo sta-
ré dětské oddělení k zemi, a v budo-
vě nového pavilonu bude 33 lůžek, z 
toho tři lůžka mají sloužit intermedi-
ální péči. 

„Kapacita se oproti zbouranému dět-
skému oddělení zvýší o pět lůžek, a nově 
zde najdeme všechny odborné ambu-
lance, včetně zázemí pro děti i rodinný 
doprovod,“ informuje ve své zprávě 
mluvčí nemocnice Petr Hladík. 

Základní kámen spojil historii s dneškem


