
Test. Nemoc"Íté "Lff cesrazit náklady
Břeclavská nemocnice
chce snížit částky pla-
cené za eneŤgie. Po-
moci má speciální
projekt, který lze
splácet díky úsporám.
KTaj uvažuje nad dal,
šim rozšiřenim_

LUXÁŠ IVÁNEK
!,1lc ilAL lltABAL

Břeclav, Hultopďe De-
sítky mi!ionů korun slojí
modeřnizace. kteřá 5e
uskuteční v nemocnici v
BřeClavi, cí]em je snížení
nákladů 2á energie, Nemoc
nice je prvním kíajským
zařlzením, kterého se týká
takzvaný EPc píoj€kt, In
vestorem se stane soukřomá

společnosl, kteíé pak bude
zdravotnické zarízenl díky
úsporám sumu splácet A to
po deset let, "Nemocnici to
nestojÍ ani korunu," pozná-
menal j€jí ř€ditel Jiří 

'umik,PrinciP: nák]ady nemoC
nice zústanou nyní §tejné,
ale,,. "Kdybychom počíiali.
že za energie platlme ročně
deset milionú a po opatře-
nich spadnou na polovinu,
uspořených pě! milionú
půjde na splátku. A po de-
seti letech tak zůstane pou-
ze ta polovina"' !rysvětloval
ředitei, Dodavatel za úspory
i návratnost řučí.

Jestliže §e přoiekt v Břec,
lavi osvědči, kíaj zamýšll
jeho uplatněnl také na dal_
šlch místech, Technologické
zásahy skončí příští rok, lý-
kat 5e budou naPříklad vý,
měny kotltl.

Modernizaci ocenil iiho-
moravský radní Z PodiVína
I8oí chlup, kleíý se v no-
vém volebnlm obdobi slane
šéfem řezortu zdravo(niclvl.
Ve vyjádřeni pro Nový život
nemocnici s]lbil maximáln'
podporu, ']sem Z okresu,
takže informác€ o nemoc
nici mám, ]ejl kondice neni
úp]ně ideálni, ale thci ii po
mo.i k 21skáVáni vše.h
možných dotací. Letos si
nemotnice žádala o mag
netickou rezonanci, což se
n€podařilo, věřím, ž€ t€nto
rok to dopadnc dobře
Břeclavané si ras|ouží, aby
\,ybavenI odpovidalo dnešní
úrovni," sděli] řadní,

kromě oklesního města
se zásahú dočká také nť
mocni(€ v HuStopečl(h ve
denl v če]e s ředite]em kar
lem Doležalem se připravuje

,,Kdybychom počítall,
že za enetglc platíme
ročně deset mlllonú a
po opatřenlch
spadnou na PolovlDu,
u§poř€ných pět
milionů půjde na
splátku. A po desetl
letech tak zůstan€
pouze ta polovina."

na koupi novýrh přI§trojů či
opravy budovy. v nIž byla
dříve 8yn€kolo8i€ a poté
řadi!eIstvl, Investovat tdm
chtějí de§et milionů korun,
kt€ré posk},tl 1ihomoravský
kraj, 

"Na 
stavební úPrěvu s€

koná Výběrové řízení, Do
budovy chceme přesunout

některé ambu]ance z po-
likIiniky' oznámil Do]ežal,

oprdvy se dotknou lovnč
traíosrdnice. tena se blížl k
dvěma milionům korun "Dbldoucna máme p]ánů víc(
Do roku 2020 thceme sta
vebně zasáhnout v mlstech
s bý.r'alou jednotkou inten-
zivní péče a ARo, rde a]e o
věc, která bude zřejmě ře-
šená až V prosinci na kraj-
ském zastupitelstvu,' dodal
ieditel,

Už o člvrtečnlm podv.če.
ru schválili pomoc zaslupi-
telé v }Iuslopečlch, lde
o ]90 tisí. kon]n na 2ákou-
pení vid€ogastroskopu pío
gastroentero)o8jckou am
bulánci, podmínkou dotnc€
j€, že přlstroj zůstáne ve
vybaven1 n€mocnic€
v budově polikliniky - mi
nimálně tři roky.


