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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Hlavně se nezbláznit

 Nikdy jsem neměl tolik volna, jako mám teď. 
Kultura je celoplošně zakázaná, a tak nám s 
kolegy nezbylo nic jiného, než schovat kytary do 
futrálu a uložit je k spánku do doby, než se zase 
naše životy vrátí do normálu. Přestože jsme díky 
tomuto opatření přišli o část pravidelného příjmu, 
užil jsem si minulý víkend tak, jako málokdy. Bylo 
to jako na dovolené! V pátek odpoledne jsem odjel 
na kole do Bílovic a měl jsem hodně dobrý pocit 
nejen ze samotné tělesné aktivity, ale také ze 
skutečnosti, že jsem nebyl sám. Po cestě jsem se 
zdravil s desítkami cyklistů, kteří podobně jako já 
neodolali slunečnému počasí a vyrazili do přírody. 
 Podobné to bylo v sobotu, kdy jsem přemluvil 
své odrůstající potomky k pěší túře přes Hořice 
na Olešnou a do Dolní Lhoty. Během čtyřhodinové 
vycházky jsme našlapali osmnáct kilometrů, na 
nádraží jsme se zastavili u okýnka na drobné 
občerstvení a domů jsme se vrátili téměř za tmy s 
pocitem krásně stráveného volna, i když za cenu 
unavených končetin. A přestože mé ratolesti z 
výšlapu nebyly zpočátku nijak odvázány, po pár 
desítkách minut strávených na čerstvém vzduchu 
přestaly brblat a užily si to na plno.
 Hodně mne potěšilo, kolik lidí bylo venku. 
Blansko bylo plné lidí, jak sportovců, tak i těch, 
kteří zvolili pouze vycházkové tempo ve slunném 
dni. V neděli jsme si procházku zopakovali, i když 
trochu méně náročnou, ale opět zapůsobila jako 
balzám na těle i na duši.
 Myslím si, že přesně tohle je jedna z možností, 
jakým způsobem si v těchto dnech udržet jistou 
dávku optimismu. A ten budeme v následujícím 
čase hodně potřebovat. Ačkoli vláda omezila 
dost rapidně mezilidský kontakt, zatím nikomu 
nezakázala chodit ven do přírody, do parku. Nyní 
nás čeká hezké počasí, takže vřele doporučuji si 
udělat alespoň krátkou procházku na sluníčku. 
Naše město je k tomu jako stvořené – disponuje 
zalesněnými kopci v okolí, při jejichž brázdění 
nebudete nikomu na obtíž, a když nebudete chtít, 
taky nikoho jiného nepotkáte. A když, vždycky 
se dá najít způsob, jak kolemjdoucí minout v 
bezpečné vzdálenosti. A myslím si, že to platí i 
pro cyklisty nebo pro milovníky běhání. Můžete 
jezdit do práce na kole nebo chodit pěšky a tím 
se například vyvarovat kontaktu s lidmi v MHD. 

 Nechci svými slovy nabádat lidi k tomu, aby 
nedodržovali vládou nařízené opatření, to ani 
v nejmenším. Ovšem pokud vyrazíte na chvíli 
ven, nikomu neublížíte. A co je hlavní – i krátký 
pobyt na slunci vás zahřeje nejen na povrchu, ale 
hlavně uvnitř.
 Děti jsou ze školy doma, a tak máme spoustu 
času na to být spolu. A je to výborné! Nepamatuju 
si, vyjma například dovolené nebo vánočního 
volna, že bychom byli takhle hodně pospolu. Stihli 
jsme o víkendu doma udělat dost práce, na kterou 
v běžném režimu zbývá málo času, večery jsme 
si krátili hraním her. I tohle vnímám jako obrovský 
klad, jakkoli se v těchto dnech potýkáme s jednou 
špatnou zprávou za druhou.
 Snažím se dohnat veškeré resty, které se 
mi vrší na stole i v hlavě, podobně jako možná 
mnoha z vás. Na následující dny a týdny jsem 
se obklopil spoustou práce a věřím, že i to mi 
pomůže lépe se vyrovnat s  omezeným životním 
režimem. I tohle je možná klíčem k pozitivněj-
šímu pohledu na nelehkou dobu, ve které jsme 
se octli. 
 Současnou situaci určitě neberu na lehkou 
váhu a lhal bych, kdybych řekl, že nemám strach. 
Zažívám něco, co jsem dosud nepoznal. Střídají 
se ve mně pocity strachu z toho, co bude dál, s 
pocity uklidnění, kdy si říkám, že každá krize má 
svůj začátek i konec. A určitě to jednou skončí! 
Jen nikdo z nás neví kdy, a jakou potopu po sobě 
tato krize zanechá. Ale pokud budeme držet po-
hromadě, pokud budeme ohleduplní, zodpovědní 
a budeme respektovat to, co nám vláda nařídila, 
podaří se nám zkrátit kritickou lhůtu na minimum 
a následky budou menší. 
 Ačkoli vnímám situaci jako mimořádně vážnou, 
stále si říkám, že není válka, nemusíme se obá-
vat hladomoru, dýmějového moru ani srážky s 
asteroidem. Brzy bude náš svět zase v pořádku!
 Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří musí 
v těchto nelehkých chvílích pečovat o nemocné, 
sedět v pokladnách supermarketů, pečovat (i 
dobrovolně) o seniory a jakkoli jinak pracovat s 
lidmi a riskovat tak své zdraví. Zaslouží si velký 
obdiv nás všech.
 Dávejte na sebe pozor.

Martin Müller

Rádi vám pomůžeme při prodeji 
nebo pronájmu nemovitostí.

• oceníme dům, byt, garáž, zahradu či pozemek

• vypracujeme posudky pro dědické řízení i PENB

• poradíme vám v oblasti právních služeb a daní

Splňujeme podmínky nového realitního zákona 

č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

Musím říct, že prožívám podobně jako miliony dalších lidí (nejen) u nás období, 
které jsem si nedokázal představit ani v těch nejdivočejších snech. Přesto se sna-
žím udržet si zdravý nadhled a alespoň špetku smyslu pro humor, protože jinak 
by se z toho člověk musel zbláznit. Zařekl jsem se, že nebudu psát o koronaviru, 
ovšem naše životy jsou jím natolik ovlivněny, že se tomu neubráním. Ale slibuji, že 
to zkusím pozitivně.

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Obchodní centrum 

JEŽEK
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Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

CIHLOVÝ BYT 
2+1 BLANSKO

CP 57 m2, 
nová elektřina 

v bytě, velký sklep.
NEPLATÍTE 
daň z nabytí!  

Cena 2.390.000,– Kč
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Jaro je tu! 
Uvažujete 
o prodeji 
své nemovitosti 
a nevíte si rady?
Spojte se s realitní 
specialistkou 
s praxí 14 let.

Nabízím 
poradenství 
v oblasti realit
Z D A R M A
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Vláda vyhlásila karanténu, Blansko 
se skauty pomáhá potřebným

Víte? Nevíte?

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Těšíme se na jaro, Těšíme se na jaro, 
přijďte si nás koupit!přijďte si nás koupit!     

….Vaše botičky.

Nové modely se speciálně vyvinutými podešvemi pro 

děti.  Flexibilní podešev s ohýbacími zónami odolná proti 

oděru, rozšířená špička, vyztužená pata. 

 Vláda České republiky zpřísnila od půlnoci 16. března opatření, která mají zabránit šíření nákazy 
koronavirem. Nyní platí zákaz vycházení nad rámec nutných případů – cesta do zaměstnání, za rodi-
nou, k lékaři nebo na nákup potravin, léků či hygienických potřeb. Opatření má platit do 24. března 
do 6 hodin ráno. 

 Česko je čtvrtou zemí, která přijímá podobná 
opatření (po Itálii, Španělsku a Rakousku). Zdravotní 
vycházky do parku nebo do lesa jsou povoleny, 
avšak lidé mají vyrazit pouze se svými blízkými, s 
nimiž žijí ve společné domácnosti, a nesetkávat se 
venku s dalšími osobami. Úředníci městského úřadu 
budou na základě doporučení vlády k dispozici pro 
osobní kontakt pouze tři hodiny dvakrát týdně, a to 
v pondělí a ve středu od 14 do 17 hodin. Mimo tuto 
dobu budou k zastižení na telefonu nebo e-mailu. 
„Prosíme, aby každý zvážil, zda záležitost, kterou 
potřebuje vyřídit, nesnese odkladu,“ vyzval tajemník 
Josef Kupčík. Úřad odložil splatnost poplatku za psy 
nebo komunální odpad. 
 Pomoc zejména starým lidem nebo rodinám s 
malými dětmi nabídli i skauti. „Nové webové strán-
ky www.pomahameblansku.cz, na nichž se může 
registrovat každý, kdo potřebuje pomoci s nákupy či 
dalšími nezbytnostmi, fungují nyní v Blansku. Město 
využilo nabídku skautů na koordinaci dobrovolníků. 
Skauti ve spolupráci s blanenskou farností zajistí 
také hlídání dětí zaměstnancům nemocnice,“ uvedla 
tisková mluvčí města Pavla Komárková. Senioři a 
další potřebné osoby se mohou s žádostí o pomoc 
obracet na telefonní čísla 777 485 565 nebo 775 
970 030 v době od 9 do 14 hodin. Poslankyně Lenka 
Dražilová nabídla prostory své kanceláře včetně 
kuchyňky dobrovolníkům jako zázemí. 
 V městské hromadné dopravě mohou cestující 
jezdit zdarma. „Chceme omezit kontakt řidičů s ces-
tujícími, nastupovat se bude pouze zadními dveřmi a 
lidé si nebudou muset kupovat jízdné u řidiče. Spoje 
budou převážet cestující zdarma minimálně po dobu 
nouzového stavu, který vyhlásila vláda do úterý 24. 
března. Příští úterý Rada města rozhodne o dalším 
trvání tohoto opatření,“ sdělil starosta Blanska Jiří 
Crha. S dopravci se bude vedení města domlouvat 
na úhradě ušlého zisku z městského rozpočtu. 
 Ve středu 18. března se uzavřely i blanenské ma-
teřské školy. „Snažili jsme se provoz mateřských škol 
udržet co nejdéle. Aktuálně jsou ale využité pouze 
na dvanáct procent, i proto po vzoru většiny měst 
přistoupíme k jejich uzavření s tím, že zajistíme péči 
o děti zdravotníků, záchranářů, policistů i hasičů ve 
věku od tří do deseti let,“ vyjmenoval starosta. Hlídání 
bude zajištěno v Mateřské škole Rodkovského a 
Základní škole TGM. 

Omezený vstup do 
nemocnice i na policii

 Vstup veřejnosti na služebnu Městské policie 
Blansko i do budovy Policie ČR je omezený. Vše, 
co snese odklad, by měli lidé vyřídit až po odvolání 
nouzového stavu a v těchto dnech se na policii 
obracet pouze telefonicky nebo e-mailem, je-li to 
možné. „V případě, že již občané obdrželi výzvu k 
dostavení se na služebnu k projednání přestupku, 
se tyto termíny ruší. Po pominutí opatření občany 
dodatečně písemně vyzveme k dořešení věci,“ zmínil 
ředitel Městské policie Blansko Martin Lepka. 
 Vedení blanenské nemocnice již dříve vyzvalo 
veřejnost, aby maximálně omezila vstup do zařízení. 

„Areál Nemocnice Blansko se v pondělí 16. března v 
15.30 hodin uzavřel a od této doby je zaveden řízený 
vstup pouze přes vrátnici nemocnice,“ upozornila 
ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková. Vchod 
ze Sadové ulice je nepřístupný. 
 „V pracovní dny v době od 7 do 15.30 hodin bude 
jediným vstupem do nemocnice pro veřejnost vstup 
od lékárny. Ten bude řídit tým pracovníků jednodenní 
péče v ochranných pomůckách. Vstupujícím budou 
měřit tělesnou teplotu, zjišťovat cestovatelskou a 
zdravotní anamnézu, předávat prohlášení a smě-
rovat je do provozů a k jednotlivým ambulancím,“ 
upřesnila ředitelka. Pacienty s podezřením na 
nákazu koronavirem budou zdravotníci izolovat do 
příjezdu Biohazard týmu záchranářů. V pracovních 
dnech od 15.30 do 7 hodin a o víkendech bude 
jediným vstupem do nemocnice zadní vchod. 
 „Akutní ošetření se neruší, rušíme ale výkon 
neakutních zákroků, které snesou odklad. Pacienty 
budeme v následujících dnech kontaktovat, aby 
se přeobjednali na jiný termín. Těmito opatřeními 
se snažíme minimalizovat možnou nákazu našich 
zaměstnanců tak, abychom mohli zajistit provoz a 
bezproblémové fungování nemocnice,“ zdůvodnila 
Danihelková. 
 Lékárna a prodejna zdravotních potřeb bude 
fungovat pouze prostřednictvím výdejního okénka 
ze dvora. Zubní pohotovost o víkendech a svátcích 
nefunguje až do odvolání. 
 Restaurace jsou uzavřeny, ale některé blanenské 
provozovny nabízejí prodej jídla, zejména obědů, do 
ulice k odnosu, případně nabízejí dovážku obědů. 

Rozvoz aktuálně 
(informace k 16. 3. dopoledne):

Myslivna
Pizzazz Blansko
Pizzerie Terrazza
Siesta pizza
Pizzerie Piccolo Blansko
Vinotéka Na2deci
Restaurace Obůrka
U Vláčku

Prodej do menu boxů, 
výdej přes okénko

Restaurace Na Pražci
Myslivna
Amrit Blansko
Zákuskárna Blansko
Cukrárna Severka
Restaurace Maxima – pouze pro fi rmy v areálu
CoCo Coff ee Company
Cafi sco
Starobrněnská pivnice VELVET
Restaurace Obůrka
Zámecká sýpka Blansko
Restaurace a pivnice U Slunce

-mka-

Přerušení služby LSPP 
stomatologické

 Na základě rozhodnutí Představenstva Oblastní 
stomatologické komory Blansko ze dne 16.3.2020 je
od výše uvedeného dne  přerušen provoz  organizované 
zubní  lékařské služby první pomoci (soboty, neděle, 
svátky) v působnosti OSK Blansko až  do odvolaní.
 Od roku 2013 organizuje zubní lékařskou službu 
první pomoci OSK Blansko v ordinacích svých členů. V 
současné době, kdy nejsou v ordinacích osobní ochran-
né pomůcky /ústenky, roušky, respirátory, desinfekce/, 
nejsme schopni zajistit bezproblémový provoz zubní 
LSPP pro pacienty, ošetřující lékaře a ostatní zdravot-
nický personál.

-nb-

Za sněženkou do Krasu?
 Být, či nebýt? Tento slavný monolog dánského 
kralevice Hamleta trápil v přeneseném slova smyslu 
i pořadatele oblíbeného turistického pochodu Za sně-
ženkou do Krasu – uskutečnit, či neuskutečnit?
 Avšak celosvětově rozšiřující se problém s koronavi-
rem, přinutil organizátory zaujmout k této události jasné 
stanovisko. Na schůzce ve čtvrtek 12.3., které se zú-
častnil i předseda pořádající TJ ASK Blansko pan Vrba, 
bylo rozhodnuto beze zbytku respektovat nařízení vlády 
ČR, zamezující rozšiřování této epidemie. Tudíž tuto 
akci rušíme, čímž veškeré veřejnosti a turistické zvlášť 
dáváme na vědomí, že k naší lítosti se v letošním roce 
2020 plánovaný pochod na sobotu 28.3. neuskuteční.
 Děkujeme za pochopení, věříme v zachování Vaší 
přízně a hojnou účast v dalších letech.

Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko 

Oslava MDŽ v SENIOR 
centru Blansko

 Tento svátek je jedním z nejstarších svátků, který se 
slaví téměř po celém světě dodnes. V SENIOR centru 
Blansko se do oslav pustili opravdu s nadšením. Členo-
vé pěveckého souboru Sováček si připravili vystoupení 
složené z tematických písní o ženách, maminkách, 
láskách a obohatili repertoár písněmi zmiňující dívčí 
jména. Společně s obecenstvem si zazpívali a počítali, 
kolik dívčích jmen v písních zazní. Pánové ze souboru 
si pro naše milé ženy připravili i básně, kterými jim 
dali najevo svoji náklonnost a upřímnou úctu. Oslava 
se nesla v duchu vtipného vystoupení, dobré nálady 
a sladkého pohoštění.  Ženy s potěšením obdržely 
karafi áty od mužů a rozdávaly kolem sebe spoustu 
úsměvů a pohlazení. Vždyť na světě nemůže být nic 
krásnějšího, než upřímný úsměv ženy.

Za SENIOR centrum, Irena Vachová

NAVŠTIVTE NÁŠ nový WEB!
Každý den čerstvé zprávy z našeho města.

www.monitor-bk.cz

Starosta občanům města
Vážení spoluobčané, 
 ocitli jsme se v naprosto mimořádné situaci, jakou v novo-
dobé historii naše země nezažila. Je obtížné se orientovat v 
toku nových informací i zpráv, které jsou nám denně předklá-
dány. Je těžké přijímat všechna omezení, která jsou centrálně 
nastavována. 
 Nejen ve vedení města se ale všichni snažíme udělat maxi-
mum pro to, aby přijímaná omezení ovlivnitelná z úrovně města 
byla opodstatněná. Cílem je totiž jediné, aby lidí nakažených 
COVID-19 bylo v Blansku i jeho okolí co nejméně a nemoc 
zde neměla žádné fatální následky. 
 Chtěl bych touto cestou poděkovat zejména zdravotníkům, 
lékárníkům, záchranářům, hasičům i policistům, hygienikům 
a epidemiologům, ale také pečovatelkám, prodavačům, dob-
rovolníkům a všem, kteří dál chodí do práce a i v omezených 
podmínkách zajišťují fungování města. Dík patří také těm, kteří 
si zachovali zdravý rozum a k mimořádným opatření přistupují 
realisticky a bez zbytečné paniky.
 Velmi si vážím vlny solidarity, která se objevila v souvislosti 
s opatřeními proti šíření koronaviru, nabídek pomoci od dob-
rovolníků, skautů, spontánního zapojování Blanenšťáků do šití 
chybějících roušek, i spolupráce s blanenskými podniky, které 
se samy přihlásily. V neposlední řadě chci poděkovat také 
blanenské farnosti, která se do pomoci maximálně zapojuje. 
 Přeji nám všem, ať jsou mimořádná opatření co nejdříve 
minulostí. Prosím vás o jejich maximální dodržování. Zvažte 
také, co vše musíte mimo své domovy řešit v době nouzového stavu a které záležitosti snesou odklad. Přeji 
vám, ať vše přečkáte ve zdraví. 

Ing. Jiří Crha, starosta města Blanska

foto: freepik.com

BLANKA OZNAMUJE
 Na základě rozhodnutí vlády je naše informační kan-
celář až do odvolání pro veřejnost uzavřena! Veškeré 
dotazy vám zodpovíme e-mailem či telefonicky ve všed-
ní dny v době 09:00–15:00 hodin. E-mail: infocentrum@
blansko.cz,  tel. 516 410 470, 516 775 185.
Zrušené akce:
 Peníze za vstupenky na zrušené akce se budou 
vracet až po ukončení nouzového stavu v České re-
publice, kdy bude znovu zahájen provoz informačních 
center. Doporučujeme všem sledovat informace na 
předprodejních portálech na internetu a našich webo-
vých stránkách. Většina pořadatelů se snaží najít nový 
termín akce, informace budou postupně oznamovat. 
Vstupenky na přeložené akce ve většině případů zů-
stávají v platnosti. 

ODLOŽENO! Koncert Hradišťan - 30. 03. 2020 v 19 
hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 430 
Kč. Koncert se přesouvá a po skončení mimořádného 
opatření bude zveřejněn NOVÝ NÁHRADNÍ TERMÍN. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.
ODLOŽENO! Divadelní představení: Na ostro - 22. 
04. 2020, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
250 Kč/ 200 Kč. Nový termín: 16.02.2021 v 19:00 hod. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, komu nebude vyhovo-
vat nový termín, tomu bude vstupné po znovuotevření 
infocentra vráceno.
ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ! Horkýže Slíže - 
25.09.2020 od 19:30 hod. Sokolovna Boskovice. Cena 
vstupenky: 350Kč (v předprodeji) / 400 Kč (na místě). 
Akce přesunuta do Boskovic z důvodu rekonstrukce 
Dělnického domu v Blansku. Vstupenky zůstávají v 
platnosti, vstupné se nevrací. SVOZ ZDARMA Blansko 
– Boskovice. Odjezd v 18:00 hod. z hlavního autobuso-
vého nádraží v Blansku. Zpět po skončení akce.
PŘESUNUTO! Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní 
Kanady - 30.09.2020 v 18:30 hod. Sokolovna, Lipovec. 
Cena vstupenky: 220 Kč. Komu nebude vyhovovat 
nový termín, tomu bude vstupné po znovuotevření 
infocentra vráceno.

Předprodej pozastaven:
Koncert: Michal Horák – Michalova šňůra - 24.04.2020 
v 19:00 hod. Katolický dům, Blansko. Vstupné: 160 Kč.
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Na kávě s Petrem Hlavinkou
V době, kdy jsou média plná koronaviru, by se možná pro rozhovor s vedoucím lékařem 
blanenského územního oddělení Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje 
Petrem Hlavinkou mohlo najít jasné téma. Přesto jsme se mu úplně vyhnuli, protože 
na jeho práci se najde mnoho dalších zajímavostí.

Sponzor rubriky:

 Kolik lidí má na blanenské základně vždy 
službu?
 Záchranka Jihomoravského kraje se člení na 
územní oddělení, která odpovídají vždy zhruba 
okresu. V územním oddělení Blansko máme základ-
ny v Blansku, Boskovicích a Velkých Opatovicích. V 
Blansku a Boskovicích mají službu vždy dvě posád-
ky – jedna s lékařem, druhá bez lékaře, a ve Velkých 
Opatovicích má službu jedna posádka bez lékaře. 
Ti mají sice výjezdů méně, ale mají to náročnější 
v tom, že v rámci mezikrajské spolupráce zajíždějí 
i do Pardubického kraje, který nemá úplně ideální 
dostupnost. A jsou sami bez lékaře, takže než se 
za nimi v případě potřeby lékař dostane, musejí si 
poradit sami. V našem územním oddělení je tedy 
non stop pět posádek, z toho dvě s lékařem.

 Kolik výjezdů míváte během služby?
 To se hodně různí. Záleží na mnoha okolnostech. 
Někdy se za dvanáct hodin noční služby nevyjede 
ani jednou, někdy se takzvaně „nevyleze z auta“. 
Ale blanenský obvod má k devíti tisícům výjezdů 
ročně. Každopádně počet výjezdů rok od roku v 
posledních letech rostl.

 Čím to je?
 Těch důvodů je více, patří k nim například fakt, 
že lékaři už téměř nejezdí k pacientům domů, stejně 
tak nejezdí lékařská služba první pohotovosti. My 
vlastně tuto jejich činnost suplujeme. Důvodem je i 
to, že populace stárne a taky hraje roli nevědomost 
či dokonce pohodlnost volajících. Navíc nápor na 
operátorky a operátory je daleko větší, mají větší 
odpovědnost. Nechtějí udělat chybu, dnes je doba 
stížností a žalob, což má také vliv na to, že počty 
výjezdů narůstají.
 Naštěstí není moc případů, že by lidé úmyslně 
zneužívali záchranku. Pokud tedy dojde k výjezdům, 
které by se zpětně daly vyhodnotit jako zbytečné, 
jedná se častěji o neúmysl, strach a jak už zaznělo 
o nedostupnost jiných služeb. Těžko hodnotit, který 
výjezd je zbytečný. Bereme každého, kdo zavolá, 
jako člověka v nouzi, ať je mu cokoliv.

 Jsou případy, kdy lidé – předpokládám zejmé-
na děti – volají jen tak z legrace?
 Samozřejmě jsou. Dělá to zpravidla školní 
mládež. Ale to se k nám ani nedostane. Zneužité 
hovory zůstanou většinou na operačním středisku. 
Operátorka to vyhodnotí sama. Pokud se stane, 
že pošle posádku někam, kde nakonec nikdo není, 
bývá to z jiných důvodů. Občas se třeba stane, že 
někdo najde společensky unavenou osobu ležet na 
ulici, zavolá záchranku, ale dotyčný se ještě před 
příjezdem zdravotníků zvedne a odejde.

 Stává se, že zavolá někdo ve chvíli, kdy není 
k dispozici žádná posádka z dané základny?
 Stává se to celkem často, skoro denně. Takový 
ten zákon schválnosti, že se sejde víc věcí ve stejný 
čas. Řeší se to většinou výpomocí ze sousedních 
stanovišť. Dispečerka má přehled, kde se která 
posádka nachází, takže může k případu vyslat 
tu nejbližší. Nestane se, že by se nějaký pacient 
nedočkal. Ale může se stát, že třeba v lékárně 
blanenské nemocnice zkolabuje člověk, a jelikož se 
jedná o veřejné prostory, volá se k němu záchranka. 
A my tam nejsme za minutu, ač to máme sto metrů, 
protože jsme na výjezdu na druhém konci okresu. 
Přijede posádka třeba z Brna za dvacet minut. A lidé 
se pak diví, kde jsme tak dlouho. Máme ze zákona 
povinnost mít rozestavěny základny tak, abychom 

byli schopni dostat se na každé místo v kraji do 
dvaceti minut.

 Zdržují závory na Starém Blansku?
 Zdržují. To už se nás ptali před patnácti lety a já 
patnáct let říkám, že zdržují (úsměv). Nejen v Blan-
sku, ale i ve Spešově – tam se čeká deset minut a 
neuděláme s tím nic. Naštěstí se jedná o lokality, 
kam se nejezdí každý den. Ale problém byl, když 
se rekonstruovaly silnice na Starém Blansku, to pak 
bylo rychlejší jet přes Olešnou. Ofi ciálně se přes 
staveniště dalo projet, ale ne vždy to bylo prakticky 
možné dle potřeby. Závory tedy samozřejmě zdržují, 
ale nevybavuji si, že by na to někdo nějak fatálně 
doplatil. A hlavně doufáme, že už se konečně podaří 
zrealizovat přemostění.

 Chtěl jste od mlada pracovat u záchranky?
 Nechtěl. Chtěl jsem být obvodním lékařem. Ale 
tehdy to nešlo, protože to byl protekční obor. Po 
studiu bylo volno na patologii, mikrobiologii a na 
ARO. Tak jsem se stal anesteziologem. Pracoval 
jsem patnáct let na plný úvazek na ARO ve Vyškově 
a souběžně s tím jsem někdy před revolucí začal 
dělat na záchrance. A po těch patnácti letech jsem 
si to překlopil. Plný úvazek jsem vzal na záchrance 
a na ARO dodnes jezdím jen jako na doplňkovou 
práci. Je to běžný způsob v naší profesi, že si lékaři 
drží svůj původní obor, aby z něho nevypadli.
 Jinak je trvalý problém s nedostatkem lékařů, 
a to všude. Obor urgentní medicína sice existuje, 
nicméně většina doktorů vychází z jiné odbornosti. 
Rekrutují se k nám lékaři hlavně z oborů ARO, inter-
na, chirurgie, dětské lékařství, všeobecné lékařství. 
Je možno i z jiných oborů, ale tyto jsou prakticky 
předurčeny k tomu, že se z nich dá přejít.
 Pokud jde o záchranáře – nelékaře, tak to je 
typ lidí, který to má od přírody v sobě. Potřebují 
pomáhat. Když se jim dostane vzdělání, jsou to 
kolegové a kolegyně naprosto k nezaplacení. Je 
však pro ně těžké nevyhořet, protože leckdy jsme 
v terénu vystaveni všem možným emocím, ne vždy 
úplně příjemným.

 Co je na vaší práci nejtěžší?
 Nejtěžší je to, když se setkáme s arogancí a 
nepřízní lidí. Co se týká samotných zásahů, nej-
větším stresem je péče o děti. Jednak proto, že 
jsou to prostě děti, dětské nemoci a úrazy jsou 
vždy náročnější na psychiku. A jednak to není věc, 
kterou děláme každodenně, takže v tom nemáme 
rutinu. Ale v rámci organizace funguje výborný sys-
tém školení zaměstnanců, takže všichni absolvují 
každý rok dostatek povinných kurzů, přičemž děti a 
novorozenci jsou jedním z témat, která se neustále 
opakují.
 Z výjezdů jsou dále nejvíce zatěžující domácí 
porody, protože to je největší průšvih, když maminka 
za každou cenu chce rodit doma a pak se jí to jaksi 
vymkne z rukou. Dula je za rohem, „šla náhodou 
kolem“. Může se stát, že přijedeme na místo, kde je 
již ve vážném stavu dítě i maminka, pak se snažíme 
hodinu resuscitovat, v ohrožení jsou dva životy a 
nemusí to dopadnout dobře… Takový tragický pří-
pad se odehrál před několika lety nedaleko odsud 
a paní doktorka doteď bere antidepresiva. Dřív se 
sice rodilo v pšeničném poli, ale dnes je normální 
rodit ve zdravotnickém zařízení, protože když se 
něco pokazí, je to otázka vteřin, minut. Holý fakt 
je ten, že rodiče v první řadě ohrožují dítě, v druhé 
sami sebe a v třetí řadě zdravotníky.
 Mladí lidé jsou dalším traumatem – úrazy a úmrtí 

mladých lidí. Noční můrou jsou mimořádné události, 
jako nehody s větším počtem zraněných. Mnohdy 
spolupracuje více základen a letecká záchranka.

 Co vás na práci nejvíc těší?
 Největším potěšením je, když vidíme, že jsme 
tomu člověku nějak pomohli nebo ho zachránili. To 
je vnitřní pocit, který vyvažuje všechna negativa. 
Mnohdy stačí psychická podpora pacienta a výsle-
dek je vidět hned. Ne vždy je to lehké, ale i to teplé 
slovo mnohdy funguje a člověka to potěší, když vidí, 
že to funguje.

 Která období v roce jsou nejnáročnější?
 Největší počty výjezdů bývají v létě v době prázd-
nin a dovolených – úrazy, nehody. Ale jinak je to 
rovnoměrné.

 Dochází k útokům na záchranáře? Jak se s 
nimi vypořádáváte?
 Ano, děje se to. Lidé, kteří nás potřebují a ke 
kterým přijíždíme, jsou vždy ve stresu. Stres z nich 
často dělá agresivnější jedince a my to musíme 
brát trochu s rezervou. Pak jsou osoby, které mají 
aroganci v povaze – ty už vychovávat nebudeme, u 
dospělých už to nejde. A dále jsou lidé se sníženou 
rozpoznávací schopností – opilí nebo pod vlivem 
jiné návykové látky. S nimi nemá cenu se nějak 
bavit a jejich slovním útokům se musíme naučit čelit. 
Někdy je hranice mezi slovní a fyzickou agresivitou 
hodně tenká, takže se stává, že dojde i k fyzickému 
napadení. Snažíme se v první řadě předvídat. K 
takovým případům je vhodné přijet v doprovodu 
policie, městské nebo státní. Naší zásadou je, že 
za žádnou cenu nepůjdeme do rizika, že bychom 
nechali ublížit sobě. Hrát si na hrdinu a vystavovat 
se nebezpečí. A to nemluvím jen o fyzickém napa-
dení. Mám na mysli zásahy, kdy třeba hrozí pády 
předmětů, vysoké nedostupné terény, velké výšky 
– to prostě nejde. V takové chvíli si pozveme hasiče 
nebo policisty, aby nám pomohli pacienta přiblížit. 
Zmrzačený záchranář je k ničemu, ten pacientovi 
nepomůže vůbec.

 Co se za dobu vaší praxe změnilo?
 Skoro všechno. Zejména způsob myšlení lidí a 
práh toho, kdy si lidé volají záchranku – k méně 

závažným věcem. Jinak se změnilo vše, tak jako 
se změnila společnost. Vzdělání lidí, pamatuji doby, 
kdy záchranka byla třeba jen součástí oddělení 
ARO. Nyní se objevili kvalifi kovaní zdravotníci. 
Stejně tak technické vybavení, samotná auta, 
přístrojové vybavení sanity je na úplně jiné úrovni. 
Proměnilo se povědomí o záchrance. Byly doby, 
kdy se říkalo, že na záchranku jde jen ten, koho 
nikde jinde nechtějí. Dnes je prestiž oboru daleko 
vyšší a snad už na nás takhle nepohlíží ani laici, 
ani zdravotníci z jiných oborů. Pro mnoho postižení 
a úrazů se rozvinula tzv. centrová péče. Máme 
přesná pravidla pro ošetření cévní mozkové přího-
dy, infarktu myokardu, polytraumat, popálenin atd. 
Pokud dojde k naplnění stanovených kritérií, vozíme 
pacienty rovnou do specializovaného centra, čímž 
se velmi urychlí jejich léčba. Například člověk po 
infarktu může být do hodiny na sále a získává 
mnohem větší šanci nejen na záchranu života, ale 
také na úplné uzdravení.

 Vzpomenete si na nějaký kuriózní případ?
 Každý den se něco stane. Třeba porod koncem 
pánevním, deset metrů od nemocnice na parkovišti 
v šest hodin večer. V kurzu pro porodníky nám říkali, 
že když jde o konec pánevní, máme honem rychle 
jet do nejbližší porodnice. Což nešlo. Paní překot-
ně rodila a s manželem si mysleli, že je v Blansku 
porodnice. Takže jsme ji vytáhli z dvoudveřového 
auta, poté v sanitce porodili miminko a odvezli 
maminku i dítě do Brna. To byl takový ne úplně 
každodenní případ. Specialitou našeho kraje jsou 
uvízlí jeskyňáři v podzemí, což je spíš nejprve úkol 
pro hasiče a speleologickou záchrannou službu, aby 
jej dostali ven. Záchrana trvá třeba několik hodin. 
Dalším zdrojem nešťastných a výrazných nehod 
je naše silnice R 43. Občas někdo zůstane v lese, 
tak ho dohledáváme, to už se pak náš výjezd mění 
ve vydatnou turistiku se zátěží na zádech, protože 
naše zavazadla jsou velmi těžká. Zde musím ocenit 
pomoc hasičů, stejně jako u ošetření obézních lidí; 
dostat z bytu ve čtvrtém patře pacienta, který má 
150 kilo, je pro tři lidi naprosto neřešitelný úkol. 
Takže když potřebujeme, hasiči jsou k dispozici, za 
což jsme velmi rádi.

Marie Kalová
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Nukleární medicína v Blansku nebo 
rehabilitace? Nemocnice má jasno

Přenos jednání zastupitelstva bude 
jen zvukový, opozice nesouhlasí

 Dovoluji si reagovat na článek „Odborná veřejnost je zaskočena zrušením oddělení nukleární 
medicíny v Blansku“ uveřejněný v Monitoru 6. března 2020. Ten se odkazuje na Stanovisko České 
společnosti nukleární medicíny (ČSNM) ke zrušení Oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Blansko, 
které bylo na začátku března zaslané Zastupitelům města Blanska. Velká část námitek v něm obsa-
žených byla s kolegy z ČSNM prodiskutována a vyjasněna při jednání Zastupitelstva města Blanska 
10. března, přesto se pokusím reagovat na hlavní připomínky obsažené ve stanovisku i otázky, které 
ČSNM zaslala.

 Rozhodnutí transformovat lůžkovou část oddělení 
nukleární medicíny v Blansku na lůžka akutní či 
následné rehabilitační péče, jsme dlouho zvažovali 
a nebylo jednoduché. Učinili jsme tak s ohledem 
na perspektivy, fi nanční možnosti a zejména naše 
postavení v síti zdravotnických zařízení, proto věřím, 
že to bylo zodpovědné rozhodnutí. Legislativní pod-
mínky se zpřísňují a ekonomická náročnost pořízení 
nových přístrojů se zvyšuje. To ostatně uvádí i přímo 
materiál ČSNM Koncepce oboru nukleární medicína 
v kapitole Popis hlavních problémů oboru. Pokles 
počtu pacientů, neustále se zpřísňující požadavky 
na stavební zabezpečení ze strany Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv, návratnost investic do přístrojů, 
která kopíruje dobu osmi let, což je jejich životnost. 
To vše nás vede k přesvědčení, že v budoucnosti 
bychom jako malá městská nemocnice se 183 lůžky, 
která nemá prakticky žádné možnosti čerpání dotací 
od státu či kraje, nedokázali udržet rozvoj a kvalitu 
zdravotní péče v tomto oboru. 
 ČSNM se pozastavuje nad městem uváděnou 
ekonomickou náročností provozu a poukazuje na 
ekonomicky úspěšná oddělení v menších nemoc-
nicích například v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově. 
Poukazuje i na to, že v blanenské nemocnici byly 
prostředky, které toto oddělení v minulých letech 
generovalo, použity jinde v rozpočtu nemocnice. Ano, 
pouze ambulance provádějící diagnostiku může být 
zisková, ale ve velkých nemocnicích provádějících 
několikanásobně více vyšetření, lůžkové oddělení 
je a vždy bylo ztrátové a tuto ztrátu nemocnice vždy 
dokrývala z jiných zdrojů, žádný zisk investovaný 
„jinam“ se negeneroval.
 Blansko je jedinou nemocnicí „okresního typu“ v 
zemi, která má lůžkové oddělení nukleární medicí-
ny, ostatní se nachází pouze ve velkých fakultních 
nemocnicích – Motol, Hradec Králové, Ostrava, 
Olomouc a jedné velké krajské nemocnici – Čes-
ké Budějovice, v nich jsou možnosti investic jsou 
nesrovnatelné, čerpají totiž dotace přímo od státu 
či krajů a neřeší, že si na veškeré přístroje a další 
investice musejí sami vydělat. 
 Nemocnice Blansko chce reagovat na potřeby 
regionu, kde narůstá poptávka po lůžkách rehabi-
litační a následné péče. Tímto směrem se chceme 
také rozvíjet. Namísto zhruba 200 pacientů nukleární 
medicíny, povětšinou přijíždějících z jiných regionů, 
tak budeme moci nabídnout lůžka pro stovky či tisíce 
pacientů z regionu. Právě to by pro nás měla být 
priorita.

Posílám také odpovědi na zaslané otázky. 

• Proč nebylo rozhodnutí o zrušení Oddělení 
nukleární medicíny alespoň informativně pro-
jednáno s ČSNM?
 Nikdy v minulosti nebyly žádné naše změny ve 
struktuře lůžek, např. při rušení samostatného plicní-
ho a kožního oddělení a jejich následném slučování 
do společného lůžkového fondu, nebo při snižování 
počtu interních lůžek kvůli akceptování Memoranda 
JMK projednáváno s odbornými společnostmi. Nikdy 
v minulosti nám ani nic takového nebylo vytýkáno. 
Vždy byl postup konzultován se zřizovatelem – 
městem Blansko, s vedením Jihomoravského kraje 
a se zdravotními pojišťovnami. Jak sami uvádíte ve 
svém dopise, strategie dalšího rozvoje naší nemoc-
nice je skutečně realizována vždy s ohledem na její 
budoucnost, racionální zaměření a rozsah a kvalitu 
zdravotní péče. 

• Kdo a jak vytvořil citovanou “analýzu” situace 
nukleární medicíny v ČR? 
 Analýzu vytvořili ve spolupráci náměstci nemoc-
nice, v zásadě jsme ale vycházeli přímo ze stránek 
České společnosti nukleární medicíny a ze stránek 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kde 
je Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína 
za období 2007 – 2017. Podle obou zdrojů počet 
pacientů neustále klesá (z 34 pacientů na 100 tisíc 
obyvatel na 25 pacientů na 100 tisíc obyvatel) a péče 
o ně se neustále centralizuje.

• Jak bude realizován deklarovaný příslib mož-
nosti setrvání vysoce specializovaných pracov-
níků rušeného oddělení v nemocnici Blansko? 
Bude přechod na nové pracoviště spojen s 
nutností získat novou specializaci? 
 Se zaměstnanci jednáme individuálně, všichni ale 
dostali nabídku na setrvání v Nemocnici Blansko na 
pozicích dle dosaženého vzdělání. Lékaři mají kromě 
nástavbové atestace z nukleární medicíny i atestaci 
z vnitřního lékařství, všeobecného praktického lékař-
ství a v jednom případě základní radiologický kmen.

• Jakým způsobem bude přesně vyřešen defi cit 
stávajících kapacit NM vyšetření a terapie?
 K vyšetření v rámci Nukleární medicíny pacienty 
standardně odesílají oboroví lékaři, nejčastěji endo-
krinologové. Všech 35 spolupracujících endokrinolo-
gů jsme obeslali s informací, že možnost objednání 
vyšetření v Nemocnici Blansko k 30. červnu končí, 
vědí, že zdravotní péči v oboru nukleární medicína 
mají od druhého pololetí roku 2020 poptávat v jiných 
ambulantních a lůžkových zařízeních. Jednali jsme s 
Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, který 
je připraven převzít drtivou většinu našich pacientů. 

• Jaký postoj má nemocnice a zřizovatel k ev. 
převodu oddělení soukromému provozovateli, 
např. v režimu pronájmu?
 Soukromý nájem jde proti fi lozofi i vedení i zřizo-
vatele. V daných prostorách umíme nabídnout péči 
pro násobně více pacientů, prostory budou využity 
pro rehabilitaci. 

 Na závěr mi dovolte uvést na pravou míru některé 
nepřesnosti, které Stanovisko ČSNM obsahuje: 
Věta, že nukleární medicína je okrajový obor nikde 
nezazněla. Je ale fakt, že Nemocnice Blansko ne-
bude nikdy vědeckým či výzkumným pracovištěm 
srovnatelným s velkými centry a proto nebude nikdy 
zařízením první volby pro mladé lékaře. Obor speci-
alizačního vzdělávání pro všeobecné sestry "Ošet-
řovatelská péče v nukleární medicíně" byl opravdu 
zrušen a v současné době neexistuje. Všeobecné 
sestry s označením "Sestra specialistka pro nukle-
ární medicínu" se v současné době již nevzdělávají. 
Velká část stávajícího personálu je před důchodem, 
netušíme, kým bychom je nahradili, i pokud bychom 
měli potřebné přístroje a vybavení.  
 V žádném analytickém materiálu, ani v průběhu 
tiskové konference jsme neuvedli, že by metody 
nukleární medicíny byly zcela nahrazovány jinými 
zobrazovacími metodami, jako je CT či magnetická 
rezonance. Je ale fakt, že u drtivé většiny pacientů 
jsou tyto metody využívány.
 Všechna pracoviště dotčená uzavřením oddělení 
nukleární medicíny informujeme, pacienty umí z 
velké většiny přijmout ambulance přímo v Brně i 
lůžková oddělení v okolí, která jsou využita na 40-60 
procent. Navíc ze strany Ministerstva zdravotnictví 
byla opakovaně deklarována snaha o koncentraci 
superspecializované péče do Center a jiné profi lace 
menších regionálních nemocnic. Koncepce zdravot-
nictví Jihomoravského kraje 2020-2025 zase uvádí 
potřebnost akutních a následných rehabilitačních 
lůžek v kraji. Přesně v tomto duchu jdeme, snažíme 
se přežít a zároveň zajistit adekvátní zdravotní péči 
v našem regionu. 

Vladimíra Danihelková, 
ředitelka Nemocnice Blansko

ITAB Shop Concept CZ, a.s.

Možnost uplatnění v naší společnosti:

• Pracovník montáže pokladních boxů

• Svářeč

Více informací o aktuálně nabízených pozicích:

tel.: 516 805 851, e-mail: jana.kucerova@itab.com

Hledáme nové 

kolegy, kteří nám 

pomohou dále 

rozvíjet naši fi rmu.

 Každé veřejné jednání zastupitelstva se bude přenášet v přímém přenosu. Ovšem jen ve zvukovém. 
Tuto změnu schválili zastupitelé na svém posledním zasedání. Vyčlenili na to v rozpočtu padesát 
tisíc korun. 

 „Nově se budou 
také před jedná-
ním zastupitelů 
zveřejňovat pro-
bírané materiály, 
k dispozici budou 
na webu města. 
Samotné zasedá-
ní si pak zájem-
ci poslechnou ve 
zvukovém online 
přenosu. Změna 
začne platit od prv-
ního dubna letoš-
ního roku,“ uved-
la tisková mluvčí 
města Blanska 
Pavla Komárková. 
 Rada města pů-
vodně navrhovala, 
aby kromě uvede-
ných změn byl na 
webu města k dispozici také zápis z jednání zastu-
pitelstva. Na návrh opozičního zastupitele Stanislava 
Navrkala (KSČM) zastupitelé ale zveřejňování zápisu 
a zvukového záznamu neodsouhlasili. 
 „Písemné podklady pro zasedání zastupitelstva 
budeme zveřejňovat na webových stránkách města 
po anonymizaci osobních údajů nejpozději pět dní 
před plánovaným zasedáním zastupitelstva. Pod-
klady budou na webových stránkách zveřejněny po 
dobu pěti let,“ sdělil starosta města Jiří Crha (ODS). 
 Pirátská strana Blansko v minulosti již několikrát 
předložila návrh, aby byl na internetu k dispozici vi-
deozáznam z jednání zastupitelstva. Mnoho obyvatel 
města zmiňuje, že se na zasedání nemohou dostavit, 
protože v té době jsou ještě v práci. Podle poslankyně 
Lenky Dražilové (ANO 2011) samotné hlasování o 
této problematice bylo velmi zmatečné, což jí po 
hlasování potvrdili i někteří koaliční zatupitelé. 

  „S tím, co bylo schváleno, zásadně nesouhlasím. 
Jak jsem hned na zastupitelstvu řekla, na červnové 
jednání předložím návrh na změnu jednacího řádu,“ 
řekla Dražilová s tím, že bude požadovat, aby byl 
zveřejněn videozáznam z každého zasedání zastu-
pitelstva. Online přenos podle ní není nutný. 
 „Protože co občana města Blanska zajímá? 
Zvukový záznam určitě ne. Nedovedu si představit, 
že někdo sedí a poslouchá zvukový záznam. Ne 
každého zajímá celý průběh jednání, ale pouze 
některý bod. Chce se k němu jednoduchou cestou 
dostat, poslechnout si diskuzi a podívat se, kdo jak 
hlasoval,“ upozornila Lenka Dražilvoá. 
 „Všichni jsme ve svých volebních programech 
prosazovali transparentní radnici. A já po rozhovoru 
s několika zastupiteli věřím, že tentokrát budeme 
hlasovat ke spokojenosti občanů,“ dodala Dražilová. 
 -mka- 

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
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Zastupitelé schválili novou 
vyhlášku o nočním klidu

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

autolaků, lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

PRONÁJEM KOMERČNÍCH 
PROSTOR
• celková výměra 170 m2 
• samostatný vchod zvenku
• nájem 19.000/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
• vhodné pro bar, kavárnu apod.
• plánovaná rekonstrukce a výstavba kuchyně

ITAB Shop Concept CZ prochází 
dynamickým rozvojem

 Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s. začala působit v České republice již před 28 lety a v našem 
regionu našla své místo v průmyslové zóně v Boskovicích, kde před 13 lety otevřela výrobní závod.      

 Za posledních několik let zaznamenává společnost 
značný vývoj, což představuje každoroční zvyšování 
obratu a rozšiřování sortimentu produktů určených 
pro vybavení obchodů jako jsou regálové systémy, 
interiéry, pokladní zóny, vstupní systémy a osvětlení.

 Holding ITAB se sídlem ve Švédsku má v součas-
né době 45 fi rem po celém světě a zaměstnává okolo 
4.000 lidí nejen v Evropě, ale také ve Spojených 
arabských emirátech, Indii, Číně, Argentině, USA a 
v mnoha dalších zemích. 

 ITAB Shop Concept CZ exportuje výrobky 
do 29 zemí světa a po dobu své existence 
si společnost u svých zákazníků získala 
velmi dobré renomé, a to zejména z 
důvodu spolehlivosti, fl exibility, ale také 
především díky svému inovativnímu pří-
stupu a důrazu na vynikající kvalitu svých 
produktů. 

 V souvislosti s nástupem nových trendů v 
podobě samoobslužných pokladních zón, 
nových digitálních technologií plánuje ITAB 
Shop Concept CZ významně rozšířit své 
aktivity, což představuje přípravu a reali-
zaci větších investic zejména do nových 
výrobních technologií, jako jsou CNC stro-
je či robotická pracoviště a v neposlední 
řadě i navýšení stavu svých zaměstnanců. 

 V současné době společnost zaměstnává 
v České republice okolo 400 lidí, a právě s 
ohledem na celou řadu významných pro-
jektů, které pro nadcházející období ITAB 
Shop Concept CZ se svými zákazníky 
připravuje, rozšiřuje společnost tým svých 
pracovníků jak z řad výrobních profesí, tak 
i hledá pracovníky pro technická, servisní 
a obchodní oddělení.  

-r-

 Novou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu schválilo v úterý 10. března zastupitelstvo města. 
Jasné jsou díky ní termíny pro pořádání veřejných venkovních akcí spojených s hudební produkcí. 
Právě jejich organizátoři si o zkrácení doby nočního klidu žádají. Novinkou je udělování výjimky jen 
pro konkrétní místo, kde zkrácená doba nočního klidu platí. Dříve zkrácená doba nočního klidu platila 
vždy pro celé území města a jeho místních částí.

Příští číslo 
MONITORU

vychází
20.3.2020

 „Udělování výjimek z dodržování nočního klidu 
jsme teritorializovali – vyhláška nově rozlišuje jed-
notlivé místní části a město Blansko. Když o výjimku 
dříve požádali například organizátoři akce v restau-
raci U Kaštánku z Horní Lhoty a výjimka se udělila 
plošně pro celé město, využili toho i jiní pořadatelé 
a v jednom termínu se nahromadilo třeba šest akcí, 
které si pak navzájem konkurovaly. Návštěvníci se 
poté rozptýlili a nebylo to výhodně ani pro organizá-
tory,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha.
 Do vyhlášky město zapracovalo přehled akcí, 
koncertů, festivalů, slavností ale i jiných sportovních 
nebo společenských akcí, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon 
o některých přestupcích. Ten noční klid určuje od 
22:00 do 6:00 hod. Žádosti od pořadatelů venkovních 
veřejných produkcí zastupitelé schválili například pro 
konání charitativního běhu You Dream We Run, Mo-
rava Park Festu nebo pro promítání letního kina na 
náměstí Republiky. Vyhláška také obsahuje termíny 
tanečních zábav v částech Obůrka, Češkovice či v 
Horní Lhotě.
 Zastupitelé naopak neschválili všechny termíny 
zábav, které měly proběhnout v blanenském aqua-
parku. „Aquapark má sloužit zejména pro koupání, 
nechceme, aby se stávalo, že v letních termínech 
přijedou stovky návštěvníků a po noční akci ještě 
není uklizeno. Navíc je problematické udržovat 
při velkém počtu takovýchto akcí pořádek a čis-
totu vody, která je pro provoz aquaparku prvotní,“ 
vysvětlil starosta Jiří Crha s tím, že vyhláška v 
aquaparku počítá s akcí na zahájení i ukončení 
prázdnin.
 I v nové vyhlášce zůstaly termíny výjimek, které 
platí pro celé území města včetně jeho částí. Zkrá-
cená doba nočního klidu od 2:00 do 6:00 hodin bude 
platit v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání 
akcí spojených s pálením čarodějnic, v noci z první 
soboty na neděli v červenci ve spojení s konáním 
venkovních hudebních produkcí v souvislosti se 
zahájením letních prázdnin, celoplošná výjimka se 
týká také noci z posledního pátku na sobotu v srpnu, 
kdy se budou konat akce k ukončení letních prázdnin. 
Noční klid až od 2 hodin ráno bude platit také v noci z 
31. prosince na 1. ledna, kdy se konají novoročních 
oslavy.

Pavla Komárková, 
tisková mluvčí města 

Konkrétní termíny zkráceného nočního klidu 
uvedené ve vyhlášce: 
Zkrácená doba nočního klidu pro celé území města 
Blanska, včetně jeho částí se vymezuje od 02:00 do 
06:00 hod.: 
a) V noci z 31. prosince na 1. ledna – novoroční oslavy
b) V noci z 30. dubna na 1. května – pálení čarodějnic
c) V noci z první soboty na neděli v měsíci červenci – 
konání venkovních hudebních produkcí v souvislosti 
se zahájením letních prázdnin
d) V noci z posledního pátku na sobotu v měsíci 
srpnu – konání venkovních hudebních produkcí v 
souvislosti s koncem letních prázdnin
Zkrácená doba nočního klidu pro část města Blan-
sko bez jeho okrajových místních částí od 00:00 do 
06:00 hod.:  
a) V noci z 12. na 13. června 2020 – konání tradiční 
charitativní akce You Dream We Run
b) V noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na ne-
děli v měsících červenec a srpen – promítání letního 
kina pod širým nebem na nám. Republiky
c) V noci z 11. na 12. července 2020 – konání kaž-
doročních závodů rádiem řízených automobilových 
modelů 12ti hodinovka o pohár města Blanska
d) V noci z 15. na 16. června 2020 – konání festivalu 
volnočasových aktivit Bambifest
e) V noci z 20. na 21. června 2020 – konání hudeb-
ního festivalu MORAVA PARK FEST
f) V noci z 12. na 13. září 2020 – konání akce Zažít 
zámek jinak v rámci Dnů evropského dědictví 
Zkrácená doba nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod. 
pro části města Obůrka a Češkovice: 
V noci z 11. na 12. července 2020 – konání tradiční 
Hasičské zábavy
Zkrácená doba nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod. 
pro část města Horní Lhota: 
V noci z 10. na 11. července 2020 a v noci z 22. na 
23. srpna 2020 – konání tradiční taneční zábavy v 
Horní Lhotě
Zkrácená doba nočního klidu od 00:00 do 06:00 hod. 
pro část města Horní Lhota: 
V noci z 24. na 25. července 2020 – konání tradičního 
hudebního večera v části města Horní Lhota
Zkrácená doba nočního klidu od 00:00 do 06:00 hod. 
pro části města Horní Lhota, Obůrka a Češkovice: 
V noci ze 7. na 8. srpna 2020 – konání tradiční 
hudební produkce v částech města Horní Lhota 
a Obůrka



20. března 20206

Obří autodráha přilákala 
malé závodníky

PRODEJNÍ PROSTORY PRODEJNÍ PROSTORY 
U HLAVNÍ BUDOVY ADASTU HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 100 m2

• 15.800 Kč/měs. 

• prodejna

• sklad

• kancelář

• služby
• energie dle spotřeby www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

•  tisk letáků již od 0,26 Kč

•  grafický návrh ZDARMA

•  kvalitní a rychlý roznos 
po Blansku a okolí
za bezkonkurenční ceny

monitor@monitor-bk.cz   |   tel. 606 728 334

Reakce - polemiky
O golfu v BlanskuO golfu v Blansku

 Ať se snažím, jak chci, neumím si adventure golf 
mezi Sýpkou a Bowlingem představit. Je to rovná 
plocha, tedy na pohled by to nebylo tak zajímavé a 
ani rozlohou mi to nepřipadá dostatečně velké pro 
„minigolf“. Adventure golf v Brně je zakomponovaný 
do poměrně prudkého kopce, je to lepší řešení než 
třeba hezká skalka. Navíc je celý areál v „mrtvé“ loka-
litě, je tam klid a večer se až bojíte jít na tramvaj. Měla 
jsem možnost si vloni hru zahrát a nejvíc mě mrzel 
umělý povrch – „plastová tráva“, nic živého. Nechci 
to po jedné hře kritizovat, ale po půlce stanovišť to 
byla docela nuda (možná jsme to hráli špatně, jestli 
to vůbec jde). Překážky na úrovni, buď to dáte na dva 
odpaly (větší část stanovišť) nebo nikdy. Všechny 
stejného typu – sem tam šutr jako překážka, jáma 
z bílé „trávy“, ze které nejde míček dostat, kopečky 
dolů nebo nahoru. Na první pohled to vypadá hezky: 

zaoblené tvary, upravené kamenné cestičky, dřevěné 
sochy a něco stálezeleného na zemi. Vzali jsme 
tam německé zákazníky a líbilo se jim to. Protože 
to je přesně ten účel, k čemu adventure golf slouží 
– vypadá to hezky. Na místě stávajícího minigolfu 
u přehrady by to bylo asi fajn (ale musím říct, že 
minigolf v Bk (i jinde, kde jsem ho hrála), mě bavil 
mnohem víc a chodili jsme pravidelně. Adventure 
golf mě nepřesvědčil. Doporučuji si zajet do Brna ho 
vyzkoušet (150,-/1 hodina/1 hráč), jsou tam i kurty 
na beachvolejbal a restaurace s velkou zahrádkou. 
Závěrem – adventure golf je atrakce, která se hodí do 
míst, kde byl původně prales a je potřeba dané místo 
zpřístupnit lidem, přilákat je tam. Ne do existujícího 
přírodního, upraveného parčíku, relativně v centru 
města, který je navíc už teď lidmi využívaný. O tom, 
že při sezení na zahrádce u Bowlingu už nebude 
kam vypustit děti, snad ani nemusím mluvit.

-jana-

 Do Dělnického domu v Blansku v sobotu 7. března zavítali mladí milovníci rychlých kol a dálkového 
ovládání. Skauti z blanenského střediska Srdce na dlani připravili tradiční akci Drakoneček, která 
přilákala desítky rodin s dětmi. 

 Soutěžení bylo určeno pro kluky i holky ve věku 
od šesti do čtrnácti let. Dominantou sálu byla maxi 
autodráha. Ovšem než se k ní závodníci dostali, 
museli si nejprve v předsálí „udělat řidičák“ na menší 
dráze. Následně se vydali ke stolečkům rozmístěným 
podél stěn sálu i v předsálí. Na každém stanovišti si 
zahráli nějakou hru nebo vyřešili úkol. Za odměnu 
dostali kartičky s dráčky, které mohli proměnit za jízdu 
na obří autodráze nebo za hru na kinectu. Ze všech 
jezdců, kteří zdolali více než dvacetimetrovou trať, 
se nominovalo šestnáct nejrychlejších do hlavního 
závodu. Ten vypukl v šestnáct hodin. 

 Nasbírané dráčky mohly děti také vsadit v sáz-
kové kanceláři na jednotlivé závodníky Velké ceny. 
Závod se jel na několik vyřazovacích kol. Na start 
se postavili vždy dva závodníci a lepší postoupil do 
dalšího kola. Sem tam některý závodník nezvládl 
řízení a jeho stroj vylétl ze zatáčky. O jeho vrácení 
na dráhu se staralo několik dobrovolníků ve skaut-
ských košilích. Museli reagovat okamžitě, aby jezdec 
neztrácel čas. Za kartičky s dráčky, které dětem po 
sázení zbyly, si mohly u východu ze sálu vybrat 
drobné odměny. 

-mka-



Řádkovou inzerci posílejte emailem na 

monitor@monitor-bk.cz, případně SMS 

na tel.  606728334.  Soukromá je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

720. března 2020

* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* Zahradní chatku a zahradu 380 m2 v lokalitě 
Blansko - Hluchov za 390 tis. Kč. Tel. 774206161.
* Prvorepublikové piáno zn. Bárta - vyčištěno, nala-
děno - vlastní odvoz, volat večer 723553189.

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná 
se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 
604550828.
* Hledám k pronájmu zahradu v Blansku a okolí. I 
neudržovanou. Tel. 724121145.
* Pronajmu garáž v Blansku pod hřbitovem, cena dle 
dohody. Tel. 728279156.
* Muž 44 let, 170 cm, hledá ženu ve věku do 40 let 
k občasným schůzkám. Pište SMS na 775141094.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Bk na Zborovcích. 
Volná ihned. Tel. 724054174.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Pro posílení našeho týmu 
přijmeme kolegy:

- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ
- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ

více na www.buse.cz

Masarykova 9 / 678 01 BlanskoINFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Kontaktujte nás na buckova.lenka@buse.cz
nebo na tel.516 482 045

Prý dvakrát do stejné řeky 
v běžecké sezoně nevstoupíš

Blanenští plavci nezahálí

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

 Začátkem října loňského roku jsem psal článek o tom, jak malý brouček lidově zvaný „kůrovec“ 
zastavil závod Hořická rokle. Říkal jsem si, že aby se závod neuskutečnil tak to už musí být skutečně 
pádný důvod a že se již nic takového nemůže stát. Omyl je však pravdou. Ještě menší prevít, než je 
lýkožrout smrkový, zastavil hnedle dva závody. Hořická osmička ani Skalická desítka letos nebudou. 
Na svědomí je má COVID – 19, který aktuálně řádí všude kolem.

  Jak Hořická osmička, tak Skalická desítka jsou 
moc pěkné závody a velmi mě mrzí, že se letos 
nemůžou uskutečnit. Ochrana lidského zdraví je ak-
tuálně na prvním místě a tak se nelze divit opatřením, 
které česká vláda přijímá. Mohou se zdát možná až 
moc přísná, ale raději si dva závody odpustit a ve 
zdraví se pak účastnit dalších. Byl jsem ve spojení 
s řediteli závodů a po prvním omezení, které se 
vztahovalo na sportovní akce nad 100 účastníků, 
to vypadalo nadějně. Strop Hořické osmičky býval 
kolem 80 běžců. V případě Skalické desítky, která 
je více méně rozdělená na dětskou a dospělou část, 
by to možná také vyšlo. Upřesňující opatření vlády 
ze čtvrtka 12. března, ale veškeré naděje pohřbilo. 
Strop byl stanoven na 30 lidí v jeden okamžik na 
jednom místě a to už prostě splnit nejde.
 Současná doba nabízí spoustu možností jak se 

v rámci volného času realizovat, ale přináší také 
mnoho hrozeb, které nás zásadně ovlivňují. Vir, který 
si aktuálně v mnoha zemích vybírá daň nejvyšší, 
zasáhl i do termínovky Okresní běžecké ligy. Byť už 
máme něco za sebou, tak se ve svém věku 38. let 
Okresní běžecká liga těší pevnému zdraví. Chvilku 
si poležíme, nabereme dostatek sil, a co nevidět 
vyrazíme na běžecké trasy. Podle všeho by veškerá 
opatření měla skončit do Velikonoc. Doufejme, že to 
tak bude, a že další závody proběhnou dle plánu.
 Přeji vám za celou OBL pevné zdraví a ať se 
vám ten malý prevít vyhne velikým obloukem nebo 
alespoň v odstupu dvou metrů.

Za Okresní běžeckou ligu, 
Jiří Vrtílka, ředitel, www.oblblansko.cz

foto archiv OBL

 Nabitý a zároveň velmi úspěšný víkend mají za sebou blanenští plavci. Fanoušci plaveckého sportu 
je mohli vidět na prestižním mítinku v Bratislavě, domácích závodech v Blansku nebo na soutěži 
masters v Brně.

 Dva v současnosti nejlepší juniorští plavci ASK 
Blansko Radim Švarc a Milan Kučera se pokoušeli 
v Bratislavě na osmapadesátém ročníku meziná-
rodních závodů Velká cena Slovenska plnit limity 
nejen na letní republikovou soutěž, ale i na ME 
juniorů, které se uskuteční na začátku července ve 
skotském Aberdeenu. Do bratislavské padesátky je 
doprovodil jejich trenér Miroslav Špaček. Mezi plavci 
z patnácti zemí v čele s ruským medailistou z MS i 
olympiády Sergejem Fasikovem se blanenští borci 
vůbec neztratili, ba naopak.
 O něco lépe se dařilo staršímu osmnáctiletému 
Radimovi Švarcovi, který se postavil na start fi nálové 
osmičky (fi nále A) celkem čtyřikrát. Mezi mezinárodní 
špičkou dohmátl s osobními rekordy na neuvěřitel-
ném šestém místě na tratích padesát metrů motýlek 
a sto metrů kraul. Sedmou příčku bral za padesátku 
kraul a stovku motýlek. Ke splnění limitu na evropský 
šampionát mu chybí ještě devět desetin vteřiny, a to v 
disciplíně padesát metrů motýlek. Vzhledem k tomu, 
že na začátku sezóny mají tréninky zatím objemový 
charakter a hlavní příprava ke splnění limitu se 
předpokládá před druhým a zároveň posledním no-
minačním závodem, kterým je na konci dubna Český 
pohár v Pardubicích, není tento cíl zcela nereálný. 
Mladší z úspěšné dvojice Milan Kučera zaplaval také 
několik osobních rekordů a dvakrát se 
představil ve fi nále B. Bylo to na tra-
tích padesát metrů kraul a sto metrů 
motýlek. O něco lépe zvládl kraulový 
sprint a připsal si celkové třinácté 
místo.
 V sobotu pořádal blanenský oddíl v 
domácích podmínkách tradiční závod 
pro začínající plavce. Sedmnáctý 
ročník „Blanenského závodu“ letos 
navštívili plavci z jedenácti českých 
a moravských klubů. Někteří plavci 
od sedmi do deseti let nastupovali 
na start jednotlivých disciplín poprvé 
a okusili závodní atmosféru, kterou 
budou mnozí v budoucnu zažívat 
často. Jejich nervozitu se snažili tlumit 
jak trenéři a rozhodčí, tak i fanoušci 
v diváckém sektoru. Za své výkony 
byli malí plaváčci odměněni diplomy 

a medailemi. Pětadvacet blanenských plavců, které 
posílala na start trenérka přípravky Anna Kafoňková, 
vybojovalo sedm medailí. Nejlépe si vedla osmiletá 
Ivana Okáčová, která si pověsila na krk zlatou me-
daili za pětadvacítku prsa a stříbrnou za pětadvacet 
metrů kraul. Z dalších medailí, které měly bronzovou 
hodnotu se radovali sedmiletí Bruno Strelička a Zu-
zana Hrabovská, osmiletý Šimon Včelař a desetiletý 
Václav Drábek.
 První závod určený pouze kategorii masters ab-
solvoval ve své dvacetileté závodní kariéře nejstarší 
plavec blanenského oddílu Jan Vencel. Dvaatřicátý 
ročník Velké ceny Brna – masters, který se plaval 
v brněnské pětadvacítce na Lesné, navštívili plavci 
věkových kategorií pětadvacet let a starší z Česka a 
Slovenska. Hlavním závodem byl plavecký pětiboj, 
který zahrnoval disciplíny padesát metrů motýlek, 
znak, prsa, kraul a sto metrů polohový závod. Blanen-
ský veterán získal hned několik trofejí. Po přepočítání 
výsledků podle masters bodů bral v jednotlivých 
disciplínách jedno stříbro a jeden bronz. V plavec-
kém pětiboji se pak zařadil na bronzovou příčku. A 
konečně na stovce polohově vytvořil český rekord 
masters v kategorii pětadvacet až devětadvacet let.

Věra Vencelová
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720


