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Máme nejstarší...
(Dokončení ze str. 14)

Před třiceti lety prý energeti-
ci navrhovali, aby se u nás stavěly 
desítky malých atomových elekt-
rárniček poblíž větších měst, aby 
vyráběly teplo. Ale byly vybudová-
ny tři giganty - Jaslovské Bohunice, 
Dukovany a Temelín. „Nyní už řeší-
me problém, odkud do nich budeme 
brát uran,“ podotýká energetik.

U malých a propojených elektrá-
ren by prý byla manipulace s pře-
bytkem elektřiny snazší a nebylo 
by třeba ztrátových přečerpávacích 
elektráren. Nedostatek elektrické 
energie Evropa zakusila při tropic-
kých vedrech posledních let, když 
začali všichni klimatizovat a nastaly 
abnormální odběry. 

Učíme se návratu
k úsporám

V rámci úspor lidé stále častěji volí 
nízkoenergetické a pasivní domy, 
postavené důmyslně tak, aby byly 
využívány veškeré energie domu, 
tedy i např. sluneční svit, teplo ze 
vzduchu a další druhotná tepla. 
Spotřeba energií je pak nesrovnatel-
ně nižší.

U běžných novostaveb nebo i star-
ších domů můžeme úspory v hos-
podaření s energiemi zlepšit pro-
myšlenými kroky.

Kdysi po revoluci přijel do Žďá-
ru ředitel švédské firmy, která chtě-
la na Vysočině provádět pro celou 
Evropu servis kogeneračních jed-
notek. Jaroslav Miklík vzpomíná, že 
tehdy byl únor, venku -15°C a Švéd 
při procházce městem kroutil hla-
vou nad otevřenými ventilačkami u 
činžáků. 

„Sám, jak řekl, bydlel v malém domě 
vybaveným termostaty. Vyhřívání 
místností jsou Švédové zvyklí zapínat 
jen pro dobu využívání rodinou, jinak 
je pouze temperují. Doma se raději  
přiobléknou,“ vzpomíná na rozhovor 
žďárský energetik. 

Žďár se po revoluci pustil do 
zateplování panelových domů. Vzá-
pětí se ukázalo, že naddimenzované 
centrální výměníkové stanice jsou 
neekonomické a bylo potřeba vybu-
dovat ještě malé výměničky u paty 
domu. Koncem 90. let byl také celý 
rozvod centrálního zásobování tep-
lem po městě položen do tehdy nej-
modernějšího izolovaného potrubí. 
Žďáráci se inspirovali v Dánsku. 

Vzácná voda,
u nás na střeše Evropy 

Česká republika je střechou Evro-
py a Vysočina rozvodím do úmoří 
- Severního a Černého moře. Nejen 
odborníci již pochopili, že velkým 
zájmem je vodu zde zadržet. 

Majitelé rodinných domů se stále 
častěji zajímají o dotace na pořízení 
dešťových nádrží. „Na novostavbách 
jim radíme udělat si na střeše fototer-
miku pro ohřev vody do bojleru a u 
domu si instalovat nádrž na dešťovou 
vodu (ze střech) a tou zalévat,“ říká 
Jaroslav Miklík. 

Ve Žďáře už stojí kubík pitné vody 
přes sto korun, a to lidi nutí k úspo-
rám i při běžné hygieně. Napus-
tit si vanu znamená vyčerpat 150 l 
vody. Odborníci se nyní zaměřují i 
na způsoby využívání tzv. šedé vody 
v rámci provozu domu.

Žďárští dobrovolní hasiči mají za 
sebou oslavy 135. výročí založení 
svého sboru. Konaly se poslední čer-
vencovou sobotu na prvním zámec-
kém nádvoří, kde má sbor od začát-
ků svoji zbrojnici. 

Na oslavu dorazila asi sedmdesátka 
hasičů a hasiček z okolí, 15 význam-
ných hostů a nejméně dvě stovky 
návštěvníků, zejména rodin s dětmi. 

K vidění byla jak moderní zásaho-
vá technika, tak i sbírka historické 
techniky, která se na oslavu sjela ze 
širokého okolí. Nemohla chybět ani 
místní chlouba – původní koněs-
přežná stříkačka a posádka v his-
torických uniformách. Mladí hasi-
či předvedli ukázky ze své činnosti, 
diváci zhlédli i způsoby hašení, např. 
benzínu a oleje. 

„Pro dobrou náladu hrála kapela 
Veseláci a představil se i náš Zpívají-
cí hasič Dan Moravský. Děti celý den 
dováděly na skákacím hradě a mohly 
si i vyzkoušet práci se džberovou stří-
kačkou. Děkujeme všem, co přišli na 
naše oslavy,“ vzkazuje starosta sboru 
Marek Entlicher.

Pár dní nato hasiči uctili památ-
ku svých zesnulých bratrů a sester, 
kteří sbor opustili za posledních 25 
let. Zástupci SDH objeli s květina-
mi hřbitovy na Žďársku a bývalým 
kolegům vzdali čest. Jako ti součas-
ní hasiči, tak i generace před nimi se 
řídily mottem „Vlasti ku prospěchu, 
bližnímu ku pomoci“.

Memoriál, Faraonský běh
i ocenění

Měsíc září bude pro Sbor dobrovol-
ných hasičů Žďár 2 také rušný. Začí-
nají pořádáním již 18. ročníku Memo-
riálu Jana Dřínka a Karla Herolda v 
požárních útocích. Soutěž v hasičské 
„klasice“ vypukne 11. 9. v pravé poled-
ne na víceúčelové dráze u zimního sta-
dionu. 

Hasičským družstvům můžeme fan-
dit při náročných sportovních výko-
nech. Děti se mohou těšit na skákací 
hrad.

O týden později čeká hasiče rušná 

sobota 18. 9. Jednak pořádají 16. roč-
ník Faraónského běhu na Zelenou 
horu, při němž hasiči, ale i dobrovol-
ní běžci prověří svoji kondičku v běhu 
do schodů. Sraz je ve 13 hodin pod 
prvním schodem a zasoutěžit si může 
každý. Na běžce čeká drobná odměna. 

Ten samý den žďárský SDH pře-
vezme Cenu města roku 2020. Žďá-
ráci nominovali hasiče za dlouhodo-
bou prospěšnou činnost ve prospěch 
ostatních občanů města a okolí. Cena 
bude sboru předána během odpoled-
ne v rámci jeřabinové akce na Farča-
tech. -lko-

PŘI JUBILEJNÍ oslavě došlo i na historické hasičské techniky.
 Foto: archiv SDH Žďár 2

Hasiči chystají dva tradiční závody

V novoměstské nemocnici otevřeli 
nedávno další dva speciálně upravené 
rodinné pokoje pro pacienty na sklon-
ku života.

Jsou určené lidem, jejichž život se 
chýlí k závěru a vyžadují tomuto stavu 
odpovídající paliativní péči. 

Dle slov vrchní sestry oddělení dlou-
hodobě nemocných Kateřiny Havlové 
mohou pokoje využít pacienti v koneč-
né fázi nevyléčitelného onemocnění. 
„Pacient v takovém pokoji může trávit 
poslední chvíle života společně se svými 
nejbližšími, a to po libovolně dlouhou 
dobu s možností přespání člena rodiny. 

Nemůžeme nahradit domácí prostředí, 
ale rodinné pokoje jsou koncipovány tak, 
aby se v nich pacient cítil jako doma,“ 
říká Kateřina Havlová. 

Vedle zdravotnické péče zajištěné 
nepřetržitě lékařem a zdravotnickým 
personálem lze po domluvě na poko-
ji využívat i sociální, psychologickou a 
duchovní podporu. 

Dva nové rodinné pokoje nemocni-
ce pořídila díky daru od Nadačního 
fondu Abakus (dříve Avast). Stavební 
úpravy koupelen a vybavení pokojů 
stálo zhruba 360 tisíc korun. 

Jak Kateřina Havlová dodává, lůžka 

s aktivní antidekubitní matrací zvyšu-
jí pohodlí pacienta. Pro doprovázejí-
cí osobu je k dispozici sklopné lůžko, 
kuchyňská linka s lednicí a mikrovln-
nou troubou, televize a rádio. Součástí 
pokoje je samostatná koupelna.

Vůbec první rodinný pokoj novo-
městská nemocnice otevřela v roce 
2006, v rámci krajského pilotní-
ho projektu v Léčebně dlouhodobě 
nemocných na Buchtově kopci. Paci-
entům tam sloužil do roku 2011, kdy 
bylo zařízení uzavřeno. Pak se veškerá 
následná péče přesunula do nemoc-
ničního areálu.  -lko-

Rodinné pokoje s paliativní péčí

Po loňské pouze virtuální podobě se 
v sobotu 11. září vrací Charitativní běh 
pro Domácí hospic Vysočina (DHV). 
Proběhne u přírodního koupaliště 
v Novém Městě na Moravě. 

Od 14 hodin začínají registrace a 
prezentace. Jednotlivé starty začnou v 
15 hodin. Dvě délky tras uspokojí jak 
náročnější běžce, tak hobíky a děti. 
Delší trasa má 5 km a kratší 2 km. Na 
dětské trati čekají na malé běžce zábav-
né úkoly. Tato cesta je sjízdná i s kočár-
ky. Zaregistrovat se můžeme na adrese 
www.behyprohospice.cz, nebo přímo 
na místě. 

Jak za pořadatele z DHV říká Jar-
mila Pospíchalová, příjemné odpo-
ledne plné sportovních výkonů dopl-
ní i doprovodný program: dílničky 
pro děti i dospělé, slackline, plavba na 
hasičském člunu, slosování o ceny či 

vystoupení agility. „Celkový výtěžek 
z akce jde na činnost Domácího hospi-
ce Vysočina a bude použit na přímou 
péči o hospicové pacienty,“ uvádí Jarmila 
Pospíchalová.

Domácí hospic Vysočina je nestát-
ní zdravotnické zařízení, které posky-
tuje mobilní specializovanou paliativ-
ní péči u nás na Žďársku. Doprovází 
těžce nemocné a umírající a pomáhá 
jejich rodinám zvládat kritické období 
a zároveň naplnit poslední přání těž-
ce nemocného - být po zbytek živo-
ta doma, se svými nejbližšími, a tam i 
zemřít. „Tým složený z lékařů, zdravot-
ních sester, sociálních pracovníků, pečova-
telů, psychologů a kaplanky je klientům 
k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu,“ dodává zástupkyně 
hospice. -lko-

Běh pro hospic se vrací do reálu


