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Staráte se doma o dlouhodobě 
nemocného člena rodiny? Pak jis
tě uvítáte radu, jak předcházet pro
leženinám, čili dekubitům. 

Ty jsou vždy bolestivou komplika
cí a velmi těžko se léčí. Lépe je vůbec 
nedopustit, aby proleženina vznikla.

Cenné informace k prevenci pro
leženin se můžeme dozvědět při 
Dnu zdraví v novoměstské nemocni
ci v úterý 16. dubna. Tématem bude 
kvalita života u nevyléčitelně nemoc
ných pacientů a paliativní péče. 

Akce v Nemocnici Nové Město na 
Moravě startuje v 10 a potrvá asi do 
15 hodin. Skládá se ze dvou částí. 

Sociální pracovnice nemocnice 
otevře v chirurgické recepci impro
vizovanou poradnu. „Zájemci se 
mohou třeba zeptat, na jaké služby má 
dlouhodobě, nebo nevyléčitelně nemoc-

ný pacient nárok, a kde mu je poskyt-
nou,“ nabízí Tamara Pecková, tisková 
mluvčí nemocnice. 

K vidění budou zdravotnické po
můcky, které nabízí nemocniční sklad,  
nemocniční lékárna organizuje ochut
návku nutridrinků. 

„Naše výživová poradkyně tentokrát 
nebude měřit obsah tuku v těle, ale pora-
dí, jak by měl vypadat jídelníček staršího 
člověka,“ říká mluvčí. 

Při akci si my návštěvníci můžeme 
nechat změřit tlak a možná bude pro 
nás překvapující kontrola správné 
hygieny rukou. „Prohlédnout si ruce 
pod UV lampou je vždy velmi atrak-

tivní. Umět si správně mýt ruce je vel-
mi důležité nejen pro zdravotníky, ale 
také pro veřejnost,“ říká epidemio
ložka nemocnice Šárka Vidergotová. 
Své služby na recepci odprezentuje i 
Oblastní charita Žďár n. S. a Domácí 
hospic Vysočina. 

Druhá část Dne zdraví se přesu
ne pod heliport. Od 10 a 14 hodin 
v zasedací síni zazní přednášky. 
„Tématem bude např. prevence deku-
bitů v domácí péči, představíme pali-
ativní péči, na jejíž rozjezd nemocnice 
získala od nadačního fondu Avast dva 
miliony korun,“ uvádí Tamara Pecko
vá. 

Přednášku s krátkým kvízem také 
připravuje primář onkologie. O své 
práci budou mluvit i zástupci Chari
ty a Domácího hospice.  -lko-

Den zdraví v nemocnici 
16. 4. (10 – 15 hod.)

Do boje proti dekubitům Nová tajemnice
Městský úřad ve Žďáře n. S. vede 

od 1. března nová tajemnice JUDr. 
Martina Hostomská. Je podříze
na starostovi, radě a zastupitelstvu. 
Zodpovídá za činnost úřadu a pra
covněprávní vztahy zaměstnanců. 
Zodpovídá za plnění úkolů MěÚ v 
samostatné působnosti a v přenese
né působnosti výkonu státní správy.

 -lko-

Naší české a československé koru
ně je rovných sto let. Zrodila se přes
ně 10. dubna 1919, půl roku po vzni
ku samostatného státu. 

Pod novým zákonem o běhu a 
správě platidel v československém 
státě č. 187/1919 Sb. byli podepsá
ni velikáni první republiky: Masa
ryk, Švehla a Rašín. Korunou jsme 
se odloučili od rakouskouherského 
peněžního systému.

Prvním penízem nového státu byla 
100korunová státovka z 15. dubna 
1919. Překvapením je, že 1 Kč neby
la z počátku mince, ale papírová stá
tovka. První korunová mince se 
objevila až v roce 1922.

Po vniku československé měny 
byly rakouskouherské bankovky 
postupně stahovány, kolkovány a 
nahrazovány. První skutečnou ban
kovkou (nikoli státovkou) byla dva
cetikoruna z října 1926. Bankovky I. 
a II. série se řadily mezi nejkrásněj
ší a spolupracovali na nich Alfons 
Mucha, Max Švabinský, Otto Gut
freund či Otakar Španiel.

Symbolem letošních oslav v režii 

jedNA koruna československá nebyla 
hned mince, ale papírová státovka.

 Zdroj: archiv ČNB

Koruna slaví v dubnu sto let
Unikátní výstava na Pražském hradu

Život na podmáčených loukách 
nyní a v minulosti. Péče o přírod
ně cenná území Žďárska, vzájemná 
pomoc mezi odborníky, praktiky a 
veřejností.. To je téma putovní foto
grafické výstavy v kině Vysočina.

K vidění je do 13. dubna a pořádá ji 
Sdružení Krajina sídlící v nedalekých 
Počítkách. 

„Chceme veřejnost informovat o naší 
práci, vysvětlit, proč je péče o krajinu 
důležitá a podnítit v lidech zájem o 
praktickou ochranu přírody,“ vysvětlu
je jedna z aktérů Darina Coufalová.

Spolek se stará o kosení, vyřezávky 
cenných území a zajišťuje tak pod
mínky pro život mnoha vzácných a 
ohrožených druhů rostlin a živoči
chů. 

„Na velkoformátových fotografiích 
představujeme jednotlivé aktivity jako 
kosení, výsadbu či budování tůní. Také 
historické souvislosti péče o krajinu,“ 
říká Darina Coufalová.  -lko- 

Péče o přírodně 
cenná území

Do práce na kole,
registrace do 30.4.
Žďár se letos již počtvrté zapojí do 

národní kampaně s názvem Do práce 
na kole s podtitulem Zdravé město.

Sestavte s kolegy tým o 2 až 5 čle
nech a zaregistrujte se do 30. 4. na 
www.dopracenakole.cz, kde najdete 
pravidla soutěže. Účastnit se mohou 
i jednotlivci. 

„Motivuje nás vzrůstající zájem 
účastníků. V roce 2016 jsme začínali s 
57 soutěžícími, loni jich bylo 81,“ říká 
místostarosta Josef Klement. Akce 
potrvá celý květen, dle dosažených 
km a cest nad 66% účastníci postou
pí do slosování o ceny. Těmi jsou ve 
Žďáru návštěva pivovaru, snídaně a 
trička. Akci pořádá Místní agenda 
21, Žďár vložil 5 tis. Kč z programu 
Aktivně pro Žďár. -lko-

Smutné procházky
žďárskou krajinou 

Duben je měsíc, kdy se příroda pro
bouzí. V souvislosti s posledními 
suchými léty si uvědomujeme křeh
kost této rovnováhy. 

Mám rád les a procházky krajinou 
Žďárských vrchů a taktéž v přímém 
okolí našeho města jsou pro mě tou 
nejlepší relaxací a baterií. Jenže kro
mě krásných chvilek v přírodě jsem si 
všimnul, že v místech, kde jsem musel 
v minulosti přeskočit lesní potůček či 
obejít vlnící se mokřad, teď spolehlivě 
projdu suchou nohou. 

Prognózy vývoje klimatu hovoří jas
ně. Při stávajícím množství srážek a 
zvyšující se teplotě se více vody odpa
ří. Na špatné situaci se podepisuje i 
degradace půdy. Po vyschlé hlíně či 
lesní půdě udusané těžkými stroji ste
če voda rychle a nevsákne se. 

Již několik let se o tomto jevu mluví 
a též se ví, že nejlepší ochranou před 
suchem, ale i povodněmi je zadržení 
vody v krajině. Čiňme tedy – než bude 
pozdě. Michal Hubert Zrůst,

 předseda Mysliveckého spolku ve 
 Vysokém a tč. student

  Fakulty lesnické a dřevařské.
 (Autor je zastupitelem za ČSSd)

Tenkrát na poliklinice
Původně byla v podmínkách měs

ta sanitka s lékařem. To již naplatí a 
Žďár musí respektovat nevýhodnou 
smlouvu. 

Kraj Vysočina, zřizovatel Záchran
né služby přesunul v roce 2008 
základnu rychlé lékařské pomo
ci z Nového Města do Žďáru, kde 
doposud existovalo stanoviště 
dvou sanitek v budově Hasičského 
záchranného sboru. Tyto prostory 
byly nevyhovující stavem, legisla
tivně i dispozičně. Tak se základna 
RLP umístila na Polikliniku. Kraj 
zrekonstruoval zhruba za 3 mil. Kč 
prostory doposud částečně prona
jaté i nevyužité, ve sklepním pod
laží, tam kde je rehabilitace. 

Starosta Brychta podepsal smlou
vu o pronájmu na 30 let – bezplat
ně! Přijal princip, že je to 100% 
oplátka za investici, kterou by 
Kraj Vysočina musel jistě realizo
vat i jinde, aby dostál své zákonné 
povinnosti. De facto to odpovídá 
ročnímu nájmu 500 Kč za m2, zafi
xovanému na 30 let, bez možnosti 
standardní výpovědi. V identických, 
ještě nerekonstruovaných prosto
rách, platila firma snížený nájem, 

ale ve výši 600 Kč za m2, s dvoumě
síční výpovědní lhůtou. Běžný roční 
nájem v budově Polikliniky je zhru
ba 1.500 Kč za m2. 

Proč město např. neinvestovalo 
do své budovy z vlastního? Investi
ce by se městu vrátila a Poliklinika 
p. o. města měla získat např. další 3 
mil. Kč ze stále netržně sníženého 
nájmu ve výši 1000 Kč za m2 od stej
né příspěvkové krajské organizace 
s rozpočtem 400 miliónů. Nebo by 
se rekonstruované prostory prona
jaly za průměrný nájem poskytova
telům zdravotních služeb, což by byl 
navíc příjem 6 mil. za 30 let mimo 
investici. Kraj by si zajistil povinnou 
základnu v bývalém okresním městě 
na méně prestižní adrese. 

Takhle se v minulosti vůbec neu
važovalo a v současnosti? Kraj ome
zuje zdravotní péči pro Žďáráky. 
Od letoška máme ve městě zase jen 
dvě sanitky bez lékařů. Pro měs
to od počátku nevýhodná a hloupá 
smlouva o pronájmu rychlé lékařské 
pomoci, i když už žádné lékaře na 
záchrance nemáme, musí platit stále 
a beze změn. 

 MUDr. Radek Černý,
  radní města za ODS.

Z vašich dopisů redakci

České národní banky je druhá nej
větší zlatá mince na světě v nominál
ní hodnotě 100 milionů korun. Od 
února je k vidění na unikátní výstavě 
v Císařské konírně Pražského hradu. 

 -lko-

SyMboleM letošních  oslav je druhá 
největší zlatá mince na světě v hodnotě 
100 miliónů korun.

ÚdRŽbA podmáčených luk okolo 
žďárského Staviště.


