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Městské
bytovky budou 

na Sázavské
V ulici Sázavská na Klafaru mají 

stát dva bytové domy města. Na rad-
nici právě vzniká studie na výstav-
bu. První je dům se závazky a druhý 
dům dostupného bydlení.

Jak informuje místostarosta Josef 
Klement, na dům se závazky letos 
půjde z Fondu bydlení částka do 20 
mil. Kč a zbytek investice pokry-
jí finance vybrané od budoucích 
nájemníků (potenciálních vlastní-
ků bytů). V domě bude od 16 do 20 
bytů.

„Kritéria chceme nastavit dle poptáv-
kového řízení a přijatelně i pro mladší 
rodiny, které nedosáhnou na hypoté-
ku,“ říká místostarosta. Začátek stav-
by závisí na rychlosti výběrových 
řízení. 

Ve věci dostupného bydlení město 
eviduje poptávku po bytech 2 + 1 o 
velikosti 40 – 50 m2. Dle Josefa Kle-
menta půjde o nájemní byty, čímž 
město rozšíří svůj bytový fond. Bude 
tu vyšší standart bytů než na svobo-
dárnách. Město tak chce reagovat 
hlavně na poptávky osamělých žen 
s dítětem. -lko-

Záchrana života není věda. Tak se 
jmenoval kurz první pomoci, kte-
rý v lednu zaujal téměř sedmdesát 
účastníků interaktivního podvečera 
v Knihovně Matěje Josefa Sychry. 

Žďárští zástupci Českého červené-
ho kříže představili novinky v posky-
tování laické první pomoci a připo-
mněli hlavní pravidla, která bychom 
měli znát všichni. Díky vybavení ško-
litelů si lidé ke každému tématu ihned 
vyzkoušeli praxi. A tak jsme si osvěži-
li, jak podat první pomoc dospělým, 
dětem, ale i kojencům.

V úvodu ředitelka Oblastního spolku 
ČČK Irena Polednová informovala o 

zásadách správného přivolání pomoci. 
Na praktických nahrávkách z dispečer-
ského centra ZZS demonstrovala nej-
častější chyby, které ve stresu děláme.

Informovala také o moderní aplikaci 
„záchranka“, kterou si můžeme zdarma 
stáhnout do chytrého mobilu. Aplika-
ce dokonce vyhledá naše souřadni-
ce a pomoc k nám dorazí i v případě, 
kdy již nemůžeme sami komunikovat. 
Stačí jen zmáčknout ikonu s křížkem. 
Dodala však, že aplikace zatím nemá 
dětskou pojistku a musíme tedy dbát, 
aby nedošlo k nechtěnému spuštění. 
Zájemci si také vyzkoušeli resuscitaci 
s použitím automatizovaného externí-

ho defibrilátoru.
Ze zásad první pomoci je dobré si 

pamatovat, že přivolaným záchraná-
řům musíme umožnit volný přístup 
(otevřít dveře, zajistit psa a mít správ-
ně adresu). Jistě se nám při poskyto-
vání první pomoci bude lépe dařit ve 
dvou. Když jsme na to sami, zachovej-
me klid. Mobil si přepněme na hand-
sfree, zůstaňme na příjmu, dodržujme 
pokyny dispečera. Nikdy neukončuj-
me hovor jako první. Při srdeční zásta-
vě resuscitujeme do momentu, než to 
od nás převezmou záchranáři. 

Bezvědomí znamená pro postižené-
ho bezprostřední ohrožení života. Člo-

věk nereaguje na oslovení ani na boles-
tivé podněty a resuscitaci se nebrání. 
Pozor na možné dušení po zapadnutí 
jazyka či vdechnutí žaludečního obsa-
hu. Proto ihned zajistíme dýchací ces-
ty opatrným záklonem hlavy. Provádí-
me masáž srdce, a např. u utonulých, 
otrávených a dětí ji doplňujeme umě-
lým dýcháním. Po 30 stlačeních dva 
umělé vdechy. Srdce masírujeme v ryt-
mu písničky Rolničky, rolničky...

U dětí první minutu resuscitujeme, 
pak voláme záchranku. U kojenců 
umělé dýchání provádíme lehce přes 
nos i ústa, srdce masírujeme pomocí 
dvou prstů. Více na webu ČČK . -lko-

ZÁSADY první pomoci si osvěžili zájemci v knihovně. Při nácviku resuscitace je vedla ředitelka ČČK Irena Polednová.
 Foto: Lenka Kopčáková

Zvládnout první pomoc je důležité


