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Žďárské noviny

Klub českých turistů

Církev československá
husitská 

Pointy

Víkendové služby 
stomatologů

Žďár má želízko v ohni při 
národní soutěži Žena regio-
nu – Osobnost vašeho kraje. 
Charitní sestra Barbora Had-
rous zvítězila nedávno v kraj-
ském kole. 
� Lenka Kopčáková

V celostátním finále hájí nejen svo-
ji práci a ošetřovatelské poslání, ale 
i barvy Kraje Vysočina. S výsledky 
11. ročníku veřejně prospěšné soutěže 
Žena regionu nás však vyhlašující spol. 
Prime Communications letos napíná. 
Pražský galavečer byl kvůli současné 
pandemické situaci odložen na listo-
pad. A tak zatím Báře držme palce. 

O titul Žena regionu – Osobnost 
vašeho kraje se mohou ucházet výji-
mečné ženy, které mnohdy nejen 
pracovní, ale i volný čas obětují pro 
ostatní, svým příkladem motivují a 
obohacují životy lidí kolem sebe. Sou-
těž běží pod záštitou Senátu PČR a 
Asociace krajů ČR. 

Ženy se mohly hlásit ve čtyřech kate-
goriích, Bářinou parketou je Zdravot-
nictví a charitativní činnost. Nepřihlá-
sila se ovšem sama, postarali se o to 
kolegové. 

Barbora Hadrous je velmi skromná 
a svou pomoc a lásku ostatním pře-
dává bez fanfár. „Nikdy jsem se podob-
né soutěže nezúčastnila a byla jsem vel-
mi zaskočena a zároveň překvapena, 
od kolika lidí mi chodily zpětné ohlasy. 
Beru to jako ocenění práce celého týmu. 
To není jen o tom, že sedím v čele,“ míní 

zdravotní sestřička.
Barbora Hadrous je 38letá žena, z níž 

vyzařuje pokora, ale i rozhodnost. Se 
zodpovědností vrchní sestry domácí 
zdravotní péče a vedoucí domácí hos-
picové péče řídí 40 lidí ve dvou zaříze-
ních Oblastní charity na Žďársku. Ví, 
že úsměv je pro lidi v nesnázích pohla-
zením.

Má za sebou i patnáct let práce ses-
třičky v dětském kardiocentru FN 
Motol. Jejími krédy jsou „práce srd-
cem“ a „čas darovaný jiným“. 

Na otázku ŽN, k čemu ji krajský titul 
zavazuje, skromná Barbora přiznává, 
že pro ni znamená mnoho. „Uvědomi-
la jsem si, kolik jsem toho za dobu pěti-
letého působení ve žďárské Oblastní cha-
ritě zažila. Zrekapitulovala jsem svoji 

dosavadní cestu. S pokorou musím říci, 
že při mně stáli vždy ti správní lidé, úžas-
ný kolektiv, bez kterého by ani jedna ze 
služeb nebyla takovou, jaká je,“ říká.

Bářiným přáním je, aby se obě služ-
by, které vede, i nadále rozvíjely a roz-
šiřovaly. „Zvláště domácí hospicové péči 
se nyní dostává pozornosti, ať už medi-
ální či v lidské rovině. Rodiny se vrací ke 
kořenům, chtějí mít své blízké doma i na 
poslední cestě. A za to jsem moc ráda,“ 
oceňuje.

Jak se Bára svěřuje, její rodina ji za 
celé ty roky strávené v Oblastní chari-
tě podporuje a je na její úspěch pyšná. 
„Mám v nich velkou oporu. Moc si toho 
vážím, protože jinak by tuto práci neby-
lo možné vykonávat,“ svěřuje usměvavá 
sestřička.

Příkladem je jí maminka, dlouhole-
tá pečovatelka ve žďárském domově 
seniorů. „Od dětství jsem její práci obdi-
vovala,“ vyznává se Žena regionu. 

Narůstající pandemie koronaviru 
je nyní pro terénní sestřičky velkou 
zkouškou, ať v soukromí či zaměstná-
ní. „Terénní práce je v tento čas extrém-
ně náročná. Je třeba dodržovat nasta-
vená hygienická opatření, používat 
veškeré ochranné pomůcky, být zodpo-
vědný vůči sobě, kolektivu i pacientům a 
klientům,“ poukazuje zdravotnice. V 
obou týmech zdravotní i hospicové 
péče se prý zatím daří udržet kolek-
tiv zdravý. „To díky zodpovědnosti pra-
covníků. Ráda bych popřála všem pevné 
zdraví, ať se nám podaří společně tuto 
nelehkou dobu překonat,“ vzkazuje Bára 
Hadrous.

BARBORA HADROUS, letošní Žena 
regionu na Vysočině. 

  Foto: archiv B. H.

Těší mě, že se rodiny vrací 
ke kořenům, říká Žena regionuČt 26. 11. 16.00, Husova kaple, 
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AMOSEM KOMENSKÝM
Ukázkami z připravovaného tele-

vizního seriálu „Labyrint světa a ráj 
srdce“ k 350. výročí Učitele národů 
nás provede producent seriálu David 
Loula. 

V závěru setkání diskuze, kterak se 
vymotat z labyrintu tohoto světa a 
nalézt ráj ve svém srdci. 

Zve rada starších CČSH.

Rozvoz nákupů
Bezplatnou pomoc pro seniory a 

nově i pro lidi v karanténě či izolaci 
obnovuje Oblastní charita Žďár n/S. 
Objednávky nákupů základních potra-
vin a léků přijímá David Filip, mob. 
777 755 658, e-mail:
david.filip@zdar.charita.cz. Nákupy 
probíhají jen v pracovní dny. -lko- 

Vycházky jsou individuální dle 
situace, na vlastní nebezpečí. Prosí-
me účastníky, aby dodržovali mimo-
řádná opatření ministerstva zdravot-
nictví. Používáním roušek chráníte 
sebe i nás. Děkujeme. 

7. 11. Hlinsko – Srní – Ležáky – 
Miřetice (13 km) 7.30 nádr. ČD

14. 11. Laštovičky – Krásněves - 
Ostrov n/O. (16) 8.20 ČD

21. 11. Bystřice n/P. - Věchnov - 
Býšovec – Rožná (14) 8.20 ČD

28. 11. Přibyslav – Věžnice – Pol-
ná (15) 8.15 ČD

5. 12. Veselíčko (10) 9.00 MěÚ
Změna programu vyhrazena.

1. 11. MUDr. Beáta Bílková, Stro-
jírenská 6, Žďár 1 (566 642 545)

7. a 8. 11. Zubní péče MUDr. 
Konečný, Žďárská 73, N. Město 
n/M. (566 618 060)

14., 15. a 17. 11. MUDr. Petr 
Foltan, Herálec 81 (774 900 858)

21. a 22. 11. MUDr. Olga Seme-
rádová, Palachova 35, Žďár 6 (774 
430 777)

28. 11. MUDr. Eva Vorlíčková, 
Švermova 4, Žďár 4 (566 628 997)

29. 11. MUDr. Marwan Zrieka, 
Tyršova 223, V. Bíteš (566 533 129)

5. 12. MUDr. Ondřej Bartoš, Na 
Městečku 310, N. Veselí (566 667 
236)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktu-
ální LPS sledujte na www.nnm.cz.

RC Srdíčko, poliklinika, 4. patro
FAMILY POINT

3. 11. 9.30 Přáníčkování - lektorka 
Barbora Loučková

13. 11. (9.00 – 10.00) Zdravotní 
monitoring

SENIOR POINT
4. 11. (9.00 – 11.00) Setkání peču-

jících - sdílení informací, novinek a 
zkušeností v oblasti domácí péče

4. 11. Alzheimer poradna - Marcela 
Rýpalová, vedoucí AP Vysočina

10. 11. 9.30 Oděsa, mé rodné měs-
to - Jelizaveta Mašková

24. 11. 10.00 Co byste chtěli vědět 
o Evropské unii a bojíte se zeptat 
- lektorka Lenka Marečková, koordi-
nátorka komunikačních aktivit o ESI 
fondech v Eurocentru Jihlava

Programy proběhnou dle vývoje 
epidemiologické situace a nastave-
ných opatření.

POZICE:
Právník

PR specialista

Specialista BOZP a PO

Obchodní zástupce 
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Stabilní zázemí

Unikátní know-how
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