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Glosa: Potřebujeme kavárnu? - str. 2 Jak v Blansku (ne)funguje registr vozidel - str. 5

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Bezvládí v blanenské kulturní instituci nastalo poté, 
co ji ze zdravotních důvodů opustil dnes již bývalý 
vedoucí Pavel Langr, což bylo někdy začátkem léta 
2020. Koncem srpna ještě stačilo KSMB změnit svoji 
identitu – došlo k přejmenování na Kultura Blansko a 
veřejnosti bylo představeno nové logo. I o tom jsem 
se na stránkách Monitoru zmínil. Zbývalo jen najít 
vhodného vedoucího. Proto bylo městem vypsáno 
výběrové řízení, které vyhrál Vít Šujan.
 S Vítkem se známe delší dobu. Vím, že je to skvělý 
muzikant, zábavný moderátor, věnuje se divadlu a 
v kultuře pracuje prakticky celý život. Absolvoval br-
něnskou JAMU, působil v orchestrech při Národním 
divadle v Brně, při Městském divadle v Brně, věnoval 
se výuce hry na kytaru a kontrabas nebo speciální 
pedagogice v Komunitě mládeže Brno při Sdružení 
SOS Dětských vesniček. Posledních devět let působil 
ve Společenském centru Dělnický dům v Brně, kde 
pracoval jako dramaturg, čili v oblasti organizování 
akcí a kultury má zkušeností víc než dost.
 Jakmile jsem se dozvěděl, že byl Vít Šujan vybrán 
do čela blanenské kultury, hned jsem mu zavolal a 
zajímal se zejména o jeho osobní vizi kulturního 
života v Blansku. Z našeho rozhovoru stojí za 
zmínku například potřeba spolupráce kulturních 

subjektů v Blansku, žánrově širší rozpažení, pořa-
dová pravidelnost, větší zapojení místních, a to i z 
řad laiků – diváků, lepší komunikace navenek atd. 
Na rozsáhlejší rozhovor u kávy budeme mít určitě v 
budoucnu času dost, a tak si myslím, že těchto pár 
slov na úvod docela stačí. Čas ukáže, do jaké míry 
se Vítkovi bude dařit jeho velké plány naplňovat.
 Rád bych věřil tomu, že blanenská kultura s 
novým vedením vykročí správným směrem. Je víc 
než jasné, že to bude velice těžké. Už jen proto, že 
v  době koronavirové krize se dá provozovat kultura 
jen velice obtížně. Ale tento stav nebude trvat věčně, 
nový ředitel tak alespoň bude mít dost času na to, 
aby se rozkoukal, zabydlel se v novém prostředí a 
své podřízené seznámil podrobně se svými plány do 
budoucna.
 Kultura v našem městě dostala v posledních letech 
pořádně na frak a je více než jasné, že je co zlepšo-
vat. Vít Šujan má určitě na to, aby společenský život 
v Blansku vyvedl ze začarovaného kruhu a ukázal, že 
naše město může žít tak, aby byli občané spokojení. 
Já osobně mu budu držet palec a budu se těšit, čím 
nás v budoucnu překvapí. 

Martin Müller

30 let zkušeností na trhu s nemovitostmi.

Rádi i Vám pomůžeme při prodeji nebo pronájmu.

Užívání bytu 1+kk v Blansku 
Na Pískách 

ve 2. NP, bez vybavení, volný od 
1. 11., výtah

NC   7 - 7,5 tis. Kč měs. s inkasem

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum 
JEŽEK
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Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

Daň z NABYTÍ 
nemovitých věcí ZRUŠENA.
Máte nárok na vrácení již uhrazené daně? 
Stačí vyplnit žádost na FÚ či elektronicky.

Používám 
moderní technologie 
– 3D scan, 
Video prohlídky, 
Foto staging a další.

Nabízím 
poradenství 
v oblasti realit  Z D A R M A

Kulturní středisko 
má nového ředitele

 Na konci září se uskutečnilo výběrové řízení na post ředitele KSMB, nyní působícího pod názvem 
Kultura Blansko. Výběrové řízení vyhrál Vít Šujan a od 1. listopadu by se měl ujmout vedení blanen-
ského kulturního stánku. Zajímá vás, kdo je Vít Šujan? V dnešním úvodníku bych o něm rád napsal 
pár slov.

Hledáme posilu do redakce!
** Máte zájem o dění ve městě?
** Máte chuť psát o tom, co vás baví a zajímá?
** Chcete se stát dopisovatelem Monitoru?

Tel. 606 728 334
monitor@monitor-bk.cz

SPOLU TO ZVLÁDNEME!  S dopady pandemie COVID 19 se asi potýká každý 
z nás a každá korunka se v této době bude hodit.  Proto jsme se rozhodli 
spustit náš projekt na facebooku SPOLU TO ZVLÁDNEME a v jeho rámci se 
budeme snažit pomáhat.

NAKUPTE U NÁS ZA 199 Kč A PŘI NÁKUPU 
OBDRŽÍTE DÁREK V HODNOTĚ 250 Kč

Akce platí do vyprodání zásob.

AKCE

Splňujeme veškeré podmínky nového realitního zákona.
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Glosa: Potřebujeme kavárnu na Dukle?

Freddieho sloupek
Spát, anebo se probudit

 To jsou zatím na první pohled dva protichůdné 
pokyny, které k nám přicházejí z „uvědomělých“ 
míst. To, jak jsem to napsal, je záměrné, protože 
si nejsem jistý, jak moc je kdo uvědomělý...
 Na jedné straně se máme, jako obyvatelstvo, 
probudit a začít myslet a chovat se s výraznějším 
ohledem k virové situaci kolem nás. A na straně 
druhé se uspat, pokud možno nevycházet a praco-
vat z domova. Já vím, není to jednoduché a opa-
trnost je na místě. Ale sám (už se budu opakovat) 
vím, co s psychikou člověka dokáží čtyři stěny a 
komunikace s ostatními pomocí virtuálního světa... 
Díky Internetu a satelitním technologiím můžeme 
komunikovat kdykoli a s kýmkoli i přes obrazovku 
PC, tabletu nebo s utrženým sluchátkem... Osobní 
vztah to ale nenahradí a nahradit nemůže. Člověk 
je tvor společenský a jako takový není uzpůsoben 
k životu „mimo smečku“. Každý si tedy musí zvolit 
svůj osobní kompromis. Každá nemoc má totiž 
z hlediska příznaků a touhy těla se vyléčit dvě 
propojené nádoby - aspekt fyzický a psychický. 
Ani jeden z nich není třeba zlehčovat.
 To, co se mi na současné situaci nelíbí, a jistě 
v tom nebudu sám, je fakt, jakým způsobem se 
virová epidemie využívá, či spíše zneužívá v ka-
ždodenním politickém boji. Ono je to ale na druhé 
straně do jisté míry logické. Z každého štěstí i 
každého neštěstí (zejména druhých) se dá něco 
takříkajíc „vytřískat“. Jakkoli je mi to odporné, je 
to prostě realita, se kterou se musím, opět nejen 
já, zkusit naučit žít.
 No a tak mi zůstává, jako mnohým v tom domá-
cím brlohu, sledovat fi lmy pro pamětníky a ponořit 
se do překladu knihy, který snad již brzy úspěšně 
dokončím. Možná i v úvodu neopominu poděkovat 
tomu malému zmetkovi – viru, co nás tak trápí.
 A nedávno můj zrak spočinul na rekonstruova-
ném fotbalovém stánku na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka a spolu s tím vyplavaly na povrch 
mé duše vzpomínky na to, jak nás na něm neje-
den trenér dusil v rámci letní přípravy hokejistů. 
Ta bývala na dnešní poměry hodně dlouhá, dle 
dnešních sportovních standardů snad i zastaralá, 
ale přesto vzpomínám rád. On totiž tehdy ještě 
stadion na lední hry zastřešen nebyl, takže jsme 
museli vzít zavděk posilovnou, fotbálkem a bě-
háním. A když se obuly brusle, v nějakých mých 
šestnácti letech jsem jen koukal toho nezkazit 
vedle blanenských opor tehdejší doby víc, než 
bylo bezpodmínečně nutné.
 Navzájem jsme si nejednou pili krev, ale já 
zpětně uznávám, že hráči jako Zindulka, Jaku-
bec, Čepa, Snopek, Král a jiní (nejde vyjmenovat 
všechny) měli ve spoustě (vlastně většině) věcí 
pravdu...
 Byla to krásná doba a dnes, když je sport v 
útlumu, na ni vzpomínám o to radši...
Tak stejně jako ve sportu, zatněme zuby a začně-
me bojovat. Každý podle toho, jak umí a podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí...  
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Vedení města vybralo 
projektanta přestavby lázní

Další číslo 

Monitoru 

vychází 6. 11. 2020

Letos v červenci vypsalo vedení města Blanska výběrové řízení na projektanta stavby nových krytých lázní. Firmy se mohly hlásit do 
druhého září a město nyní vybralo vítěze. 

 „Do výběrového řízení na zhotovení projektu se 
nakonec přihlásili čtyři zájemci. Komise posuzovala 
celkovou nabídkovou cenu, ale i kvalitu projektového 
týmu,“ uvedl vedoucí investičního oddělení Marek 
Štefan. „Vítězem výběrového řízení se nakonec stala 

fi rma Ateliér 99. S ní nyní probíhají jednání vedoucí k 
uzavření smlouvy,“ doplnil s tím, že současná budova 
lázní funguje bez zásadní rekonstrukce již od roku 
1976 a je na hranici životnosti.
 „Stávající lázně jsou už opravdu nevyhovující. 

Služby Blansko, které lázně provozují, opakovaně 
řeší potíže technického rázu, zastaralé rozvody i 
technologie a problémy vyplývající z nestabilního 
podloží. Limitem je také dvoupodlažní budova, která 
není bezbariérová,“ nastínil místostarosta František 
Hasoň. Při rozhodování, zda budovu rekonstruovat, 
nebo zbourat a postavit novou, nakonec loni v pro-
sinci mezi zastupiteli města zvítězila druhá varianta. 
 Plavecký bazén doplní také prostory pro wellness 
a rekreaci. Přesná budoucí podoba areálu by měla 
být známá v průběhu příštího roku. „Nová budova 
lázní umožní využití moderních technologií, nabídne 
centralizovaný bezbariérový vstup do všech prostor 
objektu, postavená bude z moderních materiálů, což 
přinese i úsporu provozních nákladů a podobně. 
Vodu bude možné dopouštět z nedaleké studny a 
ne z vodovodního řádu, zužitkovávat chceme také 
odpadní teplo,“ popsal starosta Jiří Crha.
 Bazén ročně navštíví přes 75 tisíc plavců převážně 
z řad školáků. Ti se ale zatím omezení provozu obá-
vat nemusejí. „Chceme zachovat provoz co nejdéle. 
Počítáme s tím, že minimálně do podzimu roku 2022, 
kdy by mohly začít práce na demolici,“ dodal Crha.
 Cena výstavby by neměla přesáhnout 220 milionů 
korun. „Z toho také vycházela předpokládaná hodno-
ta veřejné zakázky na zhotovení projektu, ta byla 10 
milionů korun. Nakonec se vše podařilo vysoutěžit za 
necelého 7,5 milionu korun,“ vyčíslil Marek Štefan.

-mka-

 Na městském webu se objevila informace, že město hledá budoucího nájemce, který obstará provoz kavárny, která by měla vyrůst v parku na místě 
bývalého hotelu Dukla (neboli Poduklí, ale vůči tomuto slovu chovám silnou averzi, proto jej nepoužívám). Provoz kavárny by měl podle všeho začít v létě 
příštího roku (celou zprávu si můžete přečíst pod tímto článkem). Těšíte se na novou kavárnu, nebo ji považujete za zbytečnou? Pokusím se shrnout svůj 
vlastní názor.

 Jak už to bývá, našla se celá řada odpůrců, kteří 
tvrdí, že kavárna v těchto místech je zbytečná. Ar-
gumentem je například to, že v Blansku je kaváren 
dostatek. Osobně navštěvuji až na drobné výjimky 
všechny kavárny ve městě. Nemyslím si, že bychom 
trpěli nedostatkem podobných zařízení, ale tak stejně 
zastávám názor, že kavárna s venkovním posezením 
přímo v centru města chybí a jsem přesvědčen, že 
jakmile zahájí svůj provoz, najde si mnoho stálých 
i občasných hostů. Nehledě na to, že už se mi ně-
kolikrát stalo, že jsem přišel na kávu a nebylo kam 
sednout, takže jsem zamířil ke konkurenci. I proto si 
nemyslím, že by Blansko trpělo výrazným přebytkem 
podniků tohoto typu. 
 To, že několika kavárnám v centru vznikne další 
konkurence, je fakt, který nelze opomenout. Ale tak to 
prostě v kapitalistickém zřízení bývá. Byli jste někdy 
v Praze? O restaurace a kavárny v centru zde člověk 
přímo zakopává! Tak proč ne? Nebo byste byli rádi, 
kdyby byl ve městě pouze jeden obchod s potravina-
mi, jedna hospoda, jeden krámek s oblečením? To 
asi těžko… Nejsem si vědom toho, že když se před 
pár lety otevřela další kavárna v Blansku, ty stávající 
by musely zavřít. Jedou dál, ale musí si samozřejmě 
držet klientelu kvalitou svých služeb, útulností pro-
středí, dobrými zákusky a dalšími věcmi, kvůli kterým 
si je jejich hosté oblíbili. O tom je podnikání. Navíc 
– nikde není psáno, jak bude nový nájemce podnik 
provozovat, a co tu vlastně bude prodávat. Třeba nás 
překvapí něčím originálním, co v Blansku ještě není. 
 Před několika lety, kdy byl park na Dukle uveden 
do provozu, jsem psal o tom, že také nejsem šťastný 
z toho, co tu vzniklo. Přidal jsem se tak k celé řadě 
nespokojených lidí. Jenže pak jsem si uvědomil, že 
neustálými negacemi nic nevyřeším a dal jsem Dukle 
šanci. Uspořádal jsem tu dva úspěšné ročníky Letního 
DUKLA festivalu, které se těšily parádní účasti a lidi je 
kvitovali s velkým nadšením. A tak jsem nabyl (zřejmě 
správnému) dojmu, že Dukla dostala šanci i u mnoha 
mých spoluobyvatel. 
 Místo tak v posledních letech skutečně dokázalo 
svůj kulturní potenciál. Proběhly tu koncerty, letní 
kino a řada dalších akcí, které však trpěly několika 
hrubými nedostatky, a to jak z pohledu diváka, tak 
z pohledu pořadatelů. Těmi hlavními jsou absence 
střechy nad pódiem, chybí zde šatna pro umělce, na 
záchod se musí chodit až za radnici a občerstvení je 
nutné provozovat tak trochu „punkově“ formou stán-
ku, který zde obvykle postaví některý z blanenských 
podniků. Čeho je tu naopak dostatek, jsou sluneční 
paprsky, před kterými se v parných letních dnech 
nejde nikam schovat, což je otrava. Část těchto pro-
blémů se výstavbou kavárny vyřeší – alespoň co se 
týká občerstvení a toalet. A ten zbytek? Doufejme, že 
vedení města bude v budoucnu myslet na zdokonalení 
zázemí pro pořádání akcí na Dukle i na pohodlí pro 

publikum. Pokud ne, byla by to veliká škoda. Jak už 
jsem zmínil, místo má v tomto směru velký potenciál, 
ale k dokonalosti mu toho ještě hodně chybí. Své 
postřehy, jak by se dalo místo na Dukle zdokonalit, 
jsem osobně prezentoval vedení města. Teď nezbývá 
než doufat, že se jimi bude někdo skutečně zabývat. 
 Velkým argumentem jsou také peníze, za které má 
město kavárnu vybudovat. Jedná se o částku asi pěti 
milionů korun. Není to málo, ale z druhé strany – dluhy 
naše město netrpí a investuje se neustále v mnoha 
směrech, tak proč by si město nemohlo dovolit postavit 
plánovanou kavárnu? Kdyby zaznělo, že pět milionů 
se investují do kavárny na úkor výstavby například 
dětského hřiště, tak bych to bral. Ale takhle? Nevadí 
mi to.
 Abych to shrnul. Ne, město nepotřebuje nutně další 
kavárnu, stejně jako nepotřebuje mnoho dalších věcí, 
které se tu za uplynulé roky vybudovaly a slouží ke 
spokojenosti občanů. A já se na kavárnu na Dukle 
docela těším. Oživí střed města a díky její existenci 
bude toto místo zase o něco příjemnější. A o to jde 
především.
 Nepochybuji o tom, že až bude kavárna stát, pře-
čteme si spousty anonymních plačtivých výkřiků na 
sociálních sítích o tom, jak je to všechno hrozné a 
příšerné, jak to na městě zase podělali a jak se tu nedá 
žít… Ale přízemní názory těch, kteří v drtivé většině 
případů nemají na internetu tvář ani jméno, jako vždy 
zakrátko vyšumí. Ostatně – myšlenky těchto lidí díky 
jejich zbabělému se schovávání pod rouškou anony-
mity pro mne stejně nikdy neměly váhu a doufám, že 
podobně to vnímají i ti, kteří se nebojí pod svůj vlastní 
názor podepsat. Ale to je téma zase na jindy.

Martin Müller

Město hledá 
provozovatele kavárny

 Do pátku 23. října do 12 hodin se mohou hlásit 
fi rmy, které mají zájem provozovat kavárnu v 
parku po zbouraném hotelu Dukla. Vedení města 
nyní bude vybírat nájemce budovy, pro niž v září 
našlo projektanta a zhotovitele v jednom. 

 Do výběrového řízení na projektanta a zhotovitele 
kavárny se přihlásili dva zájemci, přičemž poža-
dované formální náležitosti splnil pouze jeden, a 
to fi rma Cubespace. „K předloženému vizuálnímu 
návrhu město vzneslo několik upřesňujících dotazů 
a podnětů, po jejichž vypořádání ze strany fi rmy 
dojde k uzavření smlouvy o dílo. Předpokládáme, 
že stavba kavárny by měla být kompletně hotova 
do počátku letní sezóny 2021, tedy do 1. červen-
ce,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje Petra 
Skotáková.
 Kavárna, pro niž je připraveno místo v severo-
západním rohu parku, bude otevřena celoročně. 
Výměra vnitřní plochy činí 58 metrů čtverečních, 
venkovní terasa pak má mít dalších 54 metrů 
čtverečních. Nebudou chybět ani toalety. Veškeré 
provozní vybavení si obstará nájemce, od kterého 
město požaduje nájemné v minimální výši 15 tisíc 
korun bez DPH měsíčně. 
 Vybudování modulového objektu má stát maxi-
málně šest milionů korun včetně DPH. Pokud budou 
náklady vyšší, zaplatí je zhotovitel. 

-mka-

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

STYLOVÉ 

DÁMSKÉ 

KOZAČKY

STST

DÁDÁ

KOKO

- svršek: kombinace kůže + stretch
- vyměkčená stélka, podpatek Antishock, 
- 2 druhy obvodu lýtka: standard a XL (širší)
- v barvách černá a hnědá

CAPRICE = vyšší komfort chozeníCAPRICE = vyšší komfort chození



323. října 2020 

Věřím, že pandemii překonáme, 
říká primářka Naděžda Formánková

Ptáte se, jaká je nyní situace v Nemocnici Blansko? Jak probíhá péče o pacienty, kteří jsou 
zasaženi virem Covid-19? Pravidelnou rubriku Na kávě s… jsme pro tentokrát nahradili roz-
hovorem na zmíněné téma. Na otázky odpovídala lékařka Naděžda Formánková, primářka 
interního oddělení, na kterém se spolu s ostatními zdravotníky stará mimo jiné i o pacienty 
s tímto onemocněním. 

Sponzor rubriky:

 Kolik pacientů s covidem je v současné době v 
blanenské nemocnici?
 K dnešnímu dni máme v Nemocnici Blansko hos-
pitalizováno 15 pacientů s infekcí způsobenou  coro-
navirem SARS-CoV-2 (Covid-19). Počet pacientů se 
ale stále mění, někteří už byli vyléčeni a propuštěni 
do domácí péče nebo přeloženi na jiná oddělení. 
Bohužel trend jasně ukazuje, že nových pacientů 
přibývá každým dnem. Co se týká lůžkové kapacity, 
na základě požadavku Krajského dispečinku intenzivní 
péče máme nyní vyčleněno 20 lůžek, ale kapacita se 
bude dále podle potřeby navyšovat. 

 V jakém jsou stavu? Jste připraveni i na nejtěžší 
případy? 
 Dva z našich současných pacientů leží na jednotce 
intenzivní péče, ale jejich stav je stabilizovaný. Ostatní 
pacienti jsou uloženi na vyhrazených lůžkách interního 
oddělení. Hlavní diagnózou pacientů s Covid-19 je 
zápal plic. Všichni dostávají antibiotika, pokud je třeba, 
tak inhalují kyslík a mají další podpůrnou léčbu. Zatím 
jsme měli dva pacienty s nutností podpory dýchání 
plicním ventilátorem, naštěstí se jednalo o takzvanou 
neinvazivní ventilaci, tedy pacienti nebyli v umělém 
spánku, jen jim ventilátor pomocí speciální masky 
upevněné na obličeji pomáhal dýchat. Oba pacienti 
se již uzdravili. Jsme připraveni na všechny pacienty 
s Covidem-19, navyšujeme podle potřeby počty lůžek 
a máme vyčleněné ventilátory pro ty, kteří by je po-
třebovali. Umíme pacienty pomocí ventilátoru zaléčit, 
pomáhají nám v tom i naši lékaři z oddělení ARO na 
jednodenní chirurgii. Standardní oddělení ARO ale v 
nemocnici nemáme, takže pokud by některý pacient 
potřeboval dlouhodobou plicní umělou ventilaci, do-
mlouvali bychom překlad na příslušné ARO oddělení 
do Boskovic nebo do Brna. 

 Roste počet nemocných zdravotníků? 
 Bohužel nemocní zdravotníci u nás nyní jsou. Za-
tímco na jaře jsme neměli žádného, probíhaly tehdy 
maximálně karantény, v současné době počty stále 
narůstají. 
 Všichni lékaři dostávají pravidelné zprávy z České 
lékařské komory a v poslední z nich bylo uvedeno, že 
v úterý 13. října bylo v naší republice aktuálně naka-
žených 5 500 zdravotníků, z toho 1 200 lékařů, 2 420 
zdravotních sester a 1 900 ostatních zdravotníků, ale 
od té doby jistě přibyli další

 Jak jste připraveni na situaci, kdy jich bude 
nedostatek? 
 Problém je, že nedostatek zdravotníků máme už 
dlouho (a nejen my) a  Covid-19 všechno nyní jen 
zhoršil. Dlouhodobě chybí zejména sestry a ošet-
řovatelky.  Příčiny jsou různorodé a rozebírat je zde 
by trvalo velmi dlouho. Mě především mrzí, že řada 
zdravotníků, kteří ukončili své vzdělání v oboru, v 
našem zdravotnictví vůbec nepracuje nebo odchází 
do ciziny.  To nepovažuji za správné. Za bezplatné 
studium by měli republice alespoň několik roků práce 
vrátit. Přitom nemocných a starých lidí přibývá. Prodlu-
žuje se život, ale často ne jeho kvalita. Kdo se bude 
o všechny starat? A starat se o ně je naše povinnost. 
Jsou to přece naši rodiče, prarodiče… Je to práce 
velmi těžká fyzicky i psychicky, na druhé straně krásná 
a ušlechtilá, protože je to práce pro lidi.  Já hluboce 
smekám před všemi svými spolupracovníky a spolu-
pracovnicemi, kteří už dlouhou dobu pracují často na 
hranici svých možností a přesto jdou dál.  Chci jen 

doufat, že v současné těžké době nás zdravotníků 
v Nemocnici Blansko bude stále tolik, abychom vše 
zvládli a že i ti, kteří onemocněli Covidem, nemoc 
šťastně překonají a budou se moci opět zapojit do 
práce. Ale připravujeme se i na horší variantu, naše 
personální a mzdové oddělení už oslovuje mediky 
a já apeluji na celou veřejnost našeho regionu, aby 
také pomohla. Zejména oslovuji zdravotníky, kteří z 
nějakého důvodu teď ve zdravotnictví nepracují, aby 
nám přišli na pomoc. Každá ruka je potřeba. Česká 
lékařská komora vyzvala české zdravotníky dočasně 
pracující v zahraničí, aby se teď vrátili pracovat domů.  
Jinak v nemocnici máme zavedena přísná hygienická 
opatření, která mají zabránit nákaze personálu od 
pacientů a mezi sebou navzájem. Ale je nesmírně dů-
ležité, aby všichni zdravotníci i v osobním životě mimo 
nemocnici dodržovali všechna zavedená pravidla a 
tím možnost nákazy snížili na minimum. Všichni si 
uvědomujeme, že každý z nás je teď pro zdravotnictví 
našeho regionu jen obtížně nahraditelný.

 Myslíte si, že pomohla opatření, která nemocnice 
zavedla i v době, kdy nebyl celoplošný zákaz ná-
vštěv? (V blanenské nemocnici trvá již od července 
zákaz návštěv, u vstupu se měří teplota…) Byla by 
bez nich situace horší? 
 Myslím si, že jednoznačně to byla naprosto správná 
opatření, byť se zdála být tvrdými a byla některými 
kritizována. Vzhledem k tomu, co se dnes odehrává 
v naší republice, byla to, až bych řekla, opatření vizio-
nářská. Já vím, že odtržení pacientů od jejich blízkých 
je vždycky nesmírně těžké a psychicky traumatizující. 
Ostatně já sama jsem jako pacientka zažila kdysi 
dobu, kdy návštěvy v nemocnici byly jen ve středu a v 
neděli odpoledne. Dodnes si pamatuji, jak jsem trpěla 
takzvaným hospitalizmem z odloučení od své rodiny. 
A to ještě ani nebyly mobilní telefony, aby bylo možno 
se kdykoliv s blízkými potěšit alespoň touto cestou. 
Dnes je zcela jiná situace. Nikdo si nevymýšlí omezení 
svévolně, jde o zdraví nás všech a o ochránění těch 
nejzranitelnější a nekřehčích – seniorů, chronicky ne-
mocných lidí a ostatně i nás zdravotníků, kteří musíme 
být sami zdraví, abychom se mohli o ostatní postarat.  

 Co si myslíte o tom, že mnoho lidí toto onemoc-
nění zlehčuje? Je to na místě? 
 Ne, to naprosto není na místě a já se velmi zlobím, 
když takové zlehčování slyším. Onemocnění Covid-19 
je velmi vážné a potenciálně smrtelné onemocnění, jak 
se ostatně bohužel stále více ukazuje.  Všechna pravi-
dla doporučená ministerstvem zdravotnictví jsou zcela 
na místě a je nutno je striktně dodržovat. Občas se mě 
v nemocnici nebo i mimo ni lidé ptají, zda jsou taková 
opatření nutná, zda třeba roušky opravdu pomáhají. 
Vždycky jsem měla ráda přirovnání ze života, takže i 
teď si dovolím jedno z nich: Proč lékaři na operačních 
sálech dodržují zásady asepse, mají ústní roušku, 
rukavice, čepice, zvláštní oblečení, myjí asi alespoň 
deset minut ruce a ještě se speciálně desinfi kují? 
Kdo z nás už byl na nějaké operaci, dobře to viděl, 
kdo ne, určitě to zná z četných televizních seriálů. 
Určitě by se nikomu nelíbilo, kdyby k němu přistoupil 
chirurg bez všech těchto ochranných opatření, a začal 
ho operovat. To bychom se vrátili do středověku. A 
ostatně s rouškami mají už dávno zkušenosti v zemích 
Asie, nošení roušek se stalo součástí jejich kultury a 
ohleduplnosti i při „běžných“ zimních virózách. Na 
Tchajwanu letos nosili roušky přes celé léto, a to je u 
nich mnohem náročnější počasí než u nás. Výsledek je 

patrný – jejich počty nakažených se s naší republikou 
nedají vůbec srovnat.

 Je situace vážná? V čem nejvíce? 
 Situace určitě vážná je, to už jistě cítíme všichni. 
Nepomůže žádné ignorování viru a předstírání, že 
vlastně o nic nejde. Covid-19 určitě není „chřipečka“. 
Především chřipka a ostatní infekční nemoci jsou už 
dobře prozkoumány a jsou předvídatelné. A máme proti 
nim léky, proti mnohým z nich také prevenci v podobě 
očkování.  O Covidu-19 přes velmi rychle reagující 
výzkum a vědecké poznatky stále nevíme skoro nic. 
Zatímco chřipka má sezónní charakter a na jaře s 
teplým počasím každoročně mizí, Covid -19 nám zde 
zůstal a vrací se nyní s ještě větší intenzitou než na 
jaře. A určitě tato nemoc neohrožuje jen seniory nebo 
lidi s cukrovkou či nadváhou, ohrožuje i lidi mladé a 
dosud zdravé. Nikdo z nás předem neví, jaký máme 
geneticky daný imunitní systém a jak onemocnění 
zvládneme. Virus může projít naším organismem zdá 
se zcela nepozorovaně, ale umí vyvolat řadu méně 
či více závažných poškození orgánů až takzvanou 
cytokinovou bouři, což je tak silná a neadekvátní re-
akce organismu, že nás může zabít. Proto je třeba se 
maximálně chránit, zavést si svůj osobní „lockdown“ 
a usilovně se snažit neonemocnět. Pandemie jednoho 
dne pomine, jako pominuly všechny v historii lidstva, 
a pak určitě doženeme všechno, co se nám zdá, že 
teď ztrácíme – dovolené, kulturu a další volnočasové 
aktivity. I děti doženou zameškanou školu, život je na to 
dostatečně dlouhý. Ale život má každý z nás jen jeden 
a žijeme ho hned napoprvé.  Žádná zkouška nanečisto 
se nekoná a fatální chyby už nepůjde napravit.

 Jaké léky nemocným podáváte? 
 Na interním oddělení Nemocnice Blansko podáváme 
svým pacientům s Covidem-19 všechny léky, které 
jsou dnes schváleny k léčbě, tedy i mediálně již známý 
remdesivir. Jinak dostávají širokospektrá antibiotika, 
léky na podporu plicních funkcí, samozřejmě kyslík, 
infuze k hydrataci, vitamíny a vše ostatní, co je třeba. 
V nemocnici funguje odběrové centrum pro veřejné 
zdravotnictví, zatím provádíme 50 odběrů denně, 
protože taková je kapacita vzorků, které naše smluvní 
laboratoř dokáže za jeden den vyhodnotit. Od pátku 16. 
října máme na centrálním příjmu nový bed-side přístroj, 
který do půl hodiny dokáže s velkou pravděpodobností 
rozlišit, zda pacient přicházející k hospitalizaci je Covid 
pozitivní či negativní. To velmi pomůže při rozhodování, 
na jaké oddělení ho nasměrovat. Na centrálním příjmu 
máme rovněž vyčleněnou ambulanci pro Covid pode-
zřelé pacienty. Personál je zde ve službě 24 hodiny 
denně, střídání přichází po 12 hodinách. Pokud je nutno 
pracovat v ochranných oděvech, to je velmi náročné, 
po asi dvou hodinách už to organismus moc netoleruje. 

 Myslíte si, že pomůže, až bude vyvinuta očkovací 
látka? A nechají se lidé očkovat? 
 Já pevně věřím, že ano. Osobně jsem jednoznač-
ným zastáncem očkování obecně (ostatně zájem o 
mikrobiologickou problematiku mě vlastně přivedl ke 
studiu medicíny) a zlobím se na všechny, kteří tuto 
obrovskou vymoženost medicíny odmítají. Šíří se 
dnes jakýsi „módní“ pseudonávrat k přírodě, který ale 
vůbec není na místě a naopak jen ohrožuje zdraví. 
Nedávno běžel v televizi velmi zajímavý historický 
seriál Kateřina Veliká. Víte, že tato osvícená carevna  
se na radu britského lékaře Thomase Dimsdala nechala 
sama očkovat proti černým neštovicím, později nechala 
naočkovat i svého syna a následně 2 miliony obyvatel 
Ruska, což bylo téměř 6% tehdejší populace ? A to se 
psala druhá polovina 18. století! Přitom na tuto chorobu 
umřely v historii miliony lidí a jak ona, tak jiné infekční 
nemoci, proti kterým se dnes běžně očkuje, se nevy-
hnuly chudým ani bohatým, dokonce ani vladařským 
dvorům – například na spalničky vymřela skoro celá 
následnická linie francouzských králů na začátku 18. 
století. Já sama mám ze začátku svého pracovního 
života vzpomínku, jak jsme byli prakticky neustále v 
karanténě kvůli žloutence typu B, protože na konci 
minulého století ještě neexistoval jednorázový zdravot-
nický materiál, injekce i nástroje se vyvařovaly a stále 
byl na oddělení někdo pozitivní na tuto nemoc. Když 
pak byla vyvinuta očkovací látka a všichni zdravotníci 
jsme byli proočkováni, cítila jsem obrovskou úlevu a  
pocit bezpečí.

 Bylo nutné zavést distanční výuku pro všechny 
žáky, případně další opatření vydaná vládou?  
 Situace je nyní natolik vážná, že jedinou účinnou 
cestou, jak pandemii zastavit, je prevence v podobě hy-
gienických opatření a separace. V tom plně souhlasím 
s ministrem zdravotnictví. Školství všechno dožene, i 
kdyby se měl jeden školní rok opakovat. Co je to proti 
zdraví a životu. 

 Jaké jsou obecně reakce lidí? Z čeho mají paci-
enti největší strach, s čím se na zdravotníky obra-
cejí? Nebo převažuje spíš vztek (na zákaz návštěv 
apod.)?
 Nemyslím si, že se u lidí objevuje vztek. Spíše 

obavy. Obavy o zdraví, o průběh nemoci, o následky. 
Také všichni lidé, kteří žijí sami, trpí izolací a samotou, 
protože nemohou jít mezi ostatní, do svých volnoča-
sových aktivit, zapojit se do běžného života. Takže 
řešíme v ambulancích i tyto psychologické otázky. A 
rodiče školou povinných dětí mají samozřejmě obavy, 
jak budou jejich děti i oni sami zvládat distanční výuku. 
Je to pro rodiče a zejména pro maminky veliká zátěž. 
Viděla jsem to na jaře u našich sestřiček: Dvanáct 
hodin v práci, pak doma učení s dětmi a vaření pro 
celou rodinu. Je třeba si vážit všech, kteří toto dokáží 
zvládnout.

 Odkládají se v současné době kvůli covidu v 
blanenské nemocnic plánované zákroky?
 V nemocnici Blansko se nyní omezuje plánovaná 
a odkladná léčba, budeme využívat distanční formu 
ambulantních konzultací, kde to jen bude možné. Také 
se zastavuje plánovaná operativa na jednodenní péči, 
taková, která snese odklad. Kde by hrozilo prodlení, 
budou pacienti přesměrováni jinam. Cílem je udržení 
nemocniční péče v Nemocnici Blansko pro akutní sta-
vy. U těch nesmí dojít a nedojde k žádnému prodlení, 
pokud se sami pacienti ozvou včas.
 Proto chci apelovat na všechny, aby věděli, že stále 
pracujeme jako vždy, že řešíme všechny odborné pro-
blémy našeho oboru a Covid-19 máme k tomu navíc. 
Takže je zcela zbytečné a nebezpečné svoje obtíže 
bagatelizovat a vyšetření odkládat.
 Na závěr chci všechny občany našeho města a 
celého regionu povzbudit. Naše současné generace 
nezažily podobnou situaci a ani si ji nedovedly předsta-
vit. Většina z nás naštěstí nezažila ani válku. Proto jsme 
vystrašení, zmatení, nevíme, co čekat od budoucích 
dnů. Já mám velmi ráda historii a jak ji tak stále čtu, 
je jednoznačné, že v ní přes všechny útrapy lidstvo 
nakonec vždycky vyhrálo nad nebezpečím a posunulo 
se dál. Je samozřejmě jen otázkou, za jakých obětí. 
Pevně věřím, že překonáme i současnou pandemii a 
zůstane pro nás časem jen špatnou vzpomínkou. Ale 
nyní musíme udělat všechno, abychom ji porazili a aby 
obětí bylo co nejméně. K tomu je potřeba statečnost, 
sebekázeň, ochota chránit nejen sebe ale i ty druhé, 
víra v dobrý konec a každodenní úsilí, kterým se k 
tomuto dobrému konci přiblížíme. Naše nemocnice a 
naše interní oddělení je připraveno udělat všechno, co 
bude v našich silách, abychom pomohli. 

Marie Kalová

Poděkování
 Ráda bych tou-
to cestou podě-
kovala všem ob-
čanům, kteří se 
dostavili se svým 
hlasem k říjnovým 
krajským volbám. 
Zejména v sou-
časné době, tedy 
druhé vlny koro-
naviru, považuji 
volební účast za 
opravdu příjem-
né překvapení a 
každého hlasu si 
nesmírně cením. 
 Přestože jsem osobně nekandidovala, výsledek 
voleb jsem bedlivě sledovala. Velice mne těší fakt, 
že přestože neproběhla žádná výrazná předvolební 
kampaň, ANO zvítězilo. Nemyslím jen celorepubli-
kové číslo, ANO zvítězilo jak v Blansku, tak i v celém 
okrese. Velkým překvapením pro mě bylo vítězství 
ve městech a obcích, kde naše hnutí nemá ani svoji 
organizaci. 
 Celý volební výsledek je velkou motivací pro moji 
práci a ujištění, že i přestože se lidé k ANO veřejně 
zrovna nehlásí, dlouhodobá práce našeho hnutí má 
u lidí podporu.
 Volební výsledek v Blansku vnímám i jako možnou 
změnu pro naše město, a to zejména díky výsled-
ku Pirátů, kteří jsou v těsném závěsu za druhou 
ODS. Právě z tohoto "skoku" cítím, že jsou lidé se 
současným vedením nespokojeni a chtějí změnu. 
Sama jsem zvědavá, jak výsledek voleb budoucnost 
našeho města ovlivní.
 Pro mě osobně s volbami nedošlo k výrazné pra-
covní změně. I nadále pendluji mezi Poslaneckou 
sněmovnou, výbory a komisemi, Brnem a samozřej-
mě se snažím pokračovat ve své práci a spolupodílet 
se na všem ve prospěch našeho města. Nyní napří-
klad vyřešení dlouhodobého problému v blanenské 
nemocnici, kterým je boj o získání akreditace pro 
mladé lékaře. Toto společné úsilí vedení města i 
nemocnice trvá již téměř rok. Pokud by nemocnice 
akreditaci nezískala, mohlo by to mít fatální důsledek 
– odchod mladých lékařů a nedostupnost odborné 
péče. Nicméně věřím, že po schůzi Zdravotního 
výboru Poslanecké sněmovny dne 7. října už nyní 
mohu predikovat zdárný výsledek a snad již konečně 
získání akreditace pro vzdělávání mladých lékařů v 
Nemocnici Blansko.

Lenka Dražilová, poslankyně
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Za koláče Charita koupí léky 
pro hospicové klienty

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  -  516 411 805  -  608 112 112

- počítače

- mobilní telefony

- navigace

- tiskárny

- příslušenství

- servis a prodej

po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

Skladem nové a repasované 

notebooky 

a počítače.

ooky 

tače.

Široký výběr 

mobilních telefonů, 

včetně tlačítkových.

Příští číslo 
MONITORU

vychází
6. 11. 2020

Originální příslušenství

20SKO07-SKODA-AUTO-Zimni-Servisni-Akce-Prislusenstvi_D2_180x120-05om.indd   1 14.08.2020   12:35:56

- 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

 V benefi ční akci Koláč pro hospic získal Mobilní hospic sv. Martina rekordních 114 535 korun, o 8 
tisíc více než vloni. Koláč pro hospic pořádala Charita Blansko ve druhém říjnovém týdnu letos už 
podvanácté. Za příspěvek na hospicovou péči kolemjdoucí dostali koláče v Blansku na Rožmitálově 
ulici, na náměstí v Boskovicích a v Letovicích.

 „Vzhledem ke stáva-
jící situaci s pandemií 
Covid jsme se trochu 
obávali, že lidé nebudou 
letos tolik ke stánkům 
chodit. Ale dárci byli 
skvělí, štědří a milí. Bylo 
vidět, že sbírku už znají. 
Mnozí k nám přišli cíleně 
a věděli, na co přispí-
vají. Ke stánku v Blan-
sku přišla i žena, která 
do pokladničky vhodila 
4 000 tisíce korun,” říká 
vrchní sestra hospice 
Hana Kudová. Na Koláč 
pro hospic lidé darovali 
celkem 61 135 korun. 
 Na hospicovou péči 
přispěly i firmy z Bla-
nenska a Boskovicka 
částkou 53 400 korun. Za výtěžek Charita Blansko 
nakoupí léky, které ulevují klientům Mobilního 
hospice sv. Martina od bolesti, dušnosti a dalších 
projevů nemoci, které je trápí. Po zavedení klienta 
do služby Mobilního hospice hradí zdravotní výkony 
pojišťovna paušálem, který však nepokryje všechny 
náklady. „Léků potřebují naši klienti většinou víc, než 
jsme schopni zaplatit z paušálu,“ říká vrchní sestra 
Mobilního hospice Hana Kudová a vzpomíná na 
nedávnou péči o klienta hospice s onkologickým 
onemocněním žaludku, u kterého obrovské bolesti 
tišili velkou dávkou léků. „Péče o muže byla hned po 
přijetí intenzivní. U tohoto klienta jsme také poprvé 
v našem hospici zaváděli v domácím prostředí pod 
ultrazvukem hrudní drén,“ vzpomíná Kudová.
 Mobilní hospic sv. Martina pečuje už 10 let o 
klienty v posledním stádiu nemoci, kteří chtějí závěr 
života strávit doma se svými blízkými. Hospicový 
tým se o klienty po přijetí do péče stará 24 hodin 
denně. Umírajícímu člověku je k dispozici sociální 
pracovnice, psycholog, pastorační asistent, zdravotní 
sestra a lékař. „Mobilní hospic není jen služba, která 
se soustředí na zdravotní problémy. Častokrát jsou 
potřební i ostatní odborníci týmu, kteří pomáhají ro-

dinám zvládat těžké chvíle i po úmrtí milující osoby,“ 
vysvětluje vrchní sestra hospice.
 Za 10 let fungování doprovodil tým mobilního 
hospice přes 500 klientů po celém okresu Blansko. A 
je čím dál žádanější. Jen v letošním roce hospicové 
sestry, lékařky a další pracovníci hospice pečovali o 
téměř 100 klientů na Blanensku a Boskovicku.
 Děkujeme všem, kteří se na akci Koláč pro hospic 
podíleli. Děkujeme fi rmám a jejím zaměstnancům, 
SKS s.r.o., Synthon s.r.o., Alf servis s.r.o., ITAB Shop 
Concept CZ a.s. a Shean s.r.o., které akci podpořily. A 
velmi děkujeme místním pekařům za koláče. Koláče 
nám letos darovala Římskokatolická farnost Blan-
sko, Pekárny Blansko a. s., DOPES s.r.o., pekárna 
Benešov, Zemspol a.s., pekárna Sloup, Pekařství U 
Blažků Ráječko a Kolářova pekárna Letovice.
 Pokud jste nestihli Koláč pro hospic v ulicích a 
chcete podpořit rozvoj hospicové péče na Blanensku, 
můžete až do 31. října přispět do sbírky na našich 
stránkách www.blansko.charita.cz nebo poslat libo-
volnou částku na sbírkový účet 4200065931/6800, 
var. symbol 236.
 Děkujeme, že i díky vám můžeme pomáhat.

Vladěna Jarůšková
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ZŠ a MŠ na Salmově ulici pečuje 
o děti zaměstnanců v první linii

Jak v Blansku (ne)funguje 
registr vozidel

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

 O tom, že registr vozidel v Blansku funguje mírně řečeno poměrně zvláštně, se Blanenští přesvěd-
čují už delší dobu. A nyní je to ještě mnohem horší, a to z toho důvodu, že registr v současné době 
trpí nedostatkem pracovníků a objednat se lze pouze online.

 Jak to běžně chodí na 
registru vozidel v Blansku? 
Ten, komu se podaří objed-
nat online, má velkou výho-
du, ale toto se nepoštěstí 
každému a volné místo na-
jdete až za několik týdnů. 
Protože spěcháte, jdete si 
v úřední den před osmou 
ranní stoupnout před úřad, 
kde vás překvapí dav po-
dobných nešťastníků jako 
vy. A tak se na vás stejně 
nedostane řada, v 8.05 už 
systém nefunguje, protože je 
přeplněný. Možnost B – jste 
konečně uvnitř, čekáte a 
běžně můžete být svědkem 
další zajímavé věci, jinde nevídané. 
 K přepážce přistoupí muž s velkou taškou a u 
okýnka se nezdrží obvyklých patnáct minut, ale tři 
hodiny, jelikož z kabely vytahuje jedno lejstro za dru-
hým a přihlásí takhle třeba dvacet automobilů zaráz. 
A to je přesně ten člověk, který si předem „naklikal“ v 
online rezervačním systému svých dvacet lístečků. 
Proč? Protože tuhle věc blanenský úřad umožňuje. 
Je tak veřejným tajemstvím, že tímto způsobem 
se v Blansku živí několik lidí. Prostě jen zneužívají 
systému, obchází fi rmy a za úplatu jim nabízí přepis 
automobilu, prakticky bez čekání. K tomu potřebujete 
jen plnou moc a dostatek lístečků, které vás opravňují 
jít přednostně k přepážce.
 O tom, jaké důsledky může mít taková díra v re-
zervačním systému, se nyní přesvědčují blanenští 
občané na vlastní kůži, jelikož na úřad se lze až do 
odvolání objednat POUZE online.
 Částečné vysvětlení si můžete přečíst na ofi ciál-
ním Facebooku města:
 Pracoviště registru vozidel Oddělení dopravně 
správních agend Městského úřadu Blansko včetně 
pracoviště techniků bude od středy 14. října až do 
odvolání obsluhovat pouze klienty, kteří jsou objed-
naní. K uzavření pracoviště došlo z důvodu nemoci. 
Na konkrétní termín a hodinu se můžete objednat 
online na webu města.
 Objednávat se lze i mimo nově stanovené úřední 
hodiny, v nichž je úřad přístupný veřejnosti. Ty jsou po 
dobu nouzového stavu z nařízení vlády omezeny na 
pondělí a středu od 8:00 do 10:00 hodin a od 13:00 
do 16:00 hodin.

 Jak funguje online objednání ve skutečnosti? V 
momentě, kdy kliknete na odkaz, který vás přesmě-
ruje k objednacímu kalendáři, zjistíte, že v říjnu a 
v listopadu nemáte šanci automobil přihlásit. Další 
měsíce chybí, ale to je člověku stejně jedno, když 
potřebuje přepis co nejdříve. Město se na svém 
facebookovém profi lu snaží vysvětlit, že na vině je 
současná situace, že jsou zaměstnanci nemocní, 
případně na OČR atd. a nejde je nikým nahradit:
 Personální zajištění přepážkových pracovišť odbo-
ru vnitřních věcí, zejména registru vozidel, dlouhodo-
bá pracovní neschopnost vždy zkomplikuje. I proto s 
prací na registru průběžně vypomáhají také technici 
a další úředníci z jiných pracovišť, pokud je to možné. 
S administrativou vypomáhají dokonce placení bri-
gádníci. Bohužel, přístup do registru vozidel uděluje 
ministerstvo konkrétním zaměstnancům a nezle jej 
získat bez potřebných školení a prověrek. Služby pro 

občany nicméně zajišťujeme i nadále, dokonce na 
rozdíl od jiných úřadů nad rámec stanovený vládním 
usnesením. Objednat se lze i mimo čas, kdy je úřad 
veřejně přístupný.

 Na první pohled se zdá, že jde o patovou situaci. 
Úředník chybí, a přestože se v registru vozidel podle 
slov města pracuje i ve dnech, které jsou běžně 
veřejnosti odepřeny, běžný občan zde auto nemá 
šanci přihlásit. 
 Napadlo mne, jak to asi řeší podnikatelé, kteří se 
prodejem aut (a samozřejmě jejich přepisem) denně 
živí. Například autosalony či autobazary. Jednu ta-
kovou blanenskou fi rmu jsem kontaktoval. Dozvěděl 
jsem se, že do Blanska na úřad už půl roku nechodí, 
jelikož situace je neúnosná. Zkrátka přepisují auta 
na jiných úřadech.
 A tak jsem vzal opět telefon a zavolal do sou-
sedních Boskovic. Úředník ochotný, zdvořilý, za 
pár minut bylo po problému. Dozvěděl jsem se, že 
Boskovice mají stejnou kapacitu pracovníků jako 
Blansko, přičemž dokážou obsloužit denně prakticky 
každého, kdo přijde. Bylo mi přislíbeno, že i když se 
u nich neobjednám online, můžu přijít klidně hned 
zítra (pokud je úřední den) a když si půl hodiny až 
hodinu počkám, dostane se na mne řada. Objednání 
online je i zde asi na tři týdny dopředu, ale oproti 
situaci v Blansku je to něco zcela jiného. Boskovičtí 
mají vždy možnost zde vozidlo přepsat, což bylo v 
průběhu posledních měsíců v Blansku mnohdy zcela 
nemožné.
 Co tedy zbývá? Máte možnost oslovit některého z 
chlapíků, kteří si v Blansku díky nesmyslné toleranci 
objednávkového systému udělali z přepisu vozidel 
solidní byznys nebo se vydat na jiný úřad, hlavně ne 
ten v Blansku, protože tu nebudete obslouženi.
 Jakkoli se snažím chápat nezáviděníhodnou 
situaci v našem městě, přijde mi neskutečné, že 
v dnešní době je vůbec možné, aby úřad fungoval 
tímto způsobem. Problém totiž není jen v koronavi-
rové krizi, v nedostatku pracovníků (proti jejich práci 
také nic nenamítám!), ale začíná daleko hlouběji a 
trvá daleko, daleko déle. O tom, že Blansko díky ne-
schopnosti registru vozidel přichází o nemalé sumy 
peněz, není pochyb, ovšem daleko horší je jiná věc. 
Já osobně beru tuto nefunkčnost jako velkou ostudu 
a výsměch občanům, kteří si zcela určitě takový 
přístup nezaslouží. Bude tohle vůbec někdo řešit, 
nebo se dočkáme doby, kdy budeme kvůli zdánlivě 
banálním věcem objíždět sousední města?

Martin Müller

 Uzavření škol v souvislosti s epidemiologickou situací udělalo čáru přes rozpočet většině rodičů. 
U dětí do věku deseti let musí řešit nejen hlídání, ale i plnění úkolů distanční výuky. Každý se s tím 
musí poprat podle svých možností, nicméně jedna skupina rodičů přece jen potřebuje větší pomoc. 
Jsou to lidé zaměstnaní v oblastech, které musí zajistit chod nemocnic a dalších zařízení, bez nichž 
by stát v době nouzového stavu nemohl fungovat. 

 Zaměstnanci nemocnic, sociálních zařízení, po-
licejních či hasičských složek apod. mají možnost 
poslat svoje potomky do škol, které zůstaly pro tyto 
případy otevřené. V blanenském regionu tuto službu 
zajišťuje Základní škola a Mateřská škola Blansko, 
Salmova 17. „Škola je pro děti uvedených zaměstnan-
ců otevřena od 6 do 16 hodin. Aktuálně jejích služeb 
využívá více než desítka dětí ve věku od 6 do 10 let. 
Zájem rodičů a zaměstnavatelů však roste. S výjim-
kou státního svátku 28. října tak bude provoz zajištěn 
i v období podzimních 
prázdnin,“ ujišťuje ředitel 
školy Josef Škvařil. 
 Škola na Salmově ulici 
je jednou z jednačtyři-
ceti škol v Jihomorav-
ském kraji, které zůstaly 
otevřeny právě pro tyto 
účely. „Pracovníci školy 
se snaží, aby péče o 
děti nespočívala pouze 
v legislativně stanove-
ném hlídání, ale aby 
děti čas ve škole trávily 
maximálně smysluplně. 
Celodenní pobyt žáků 
tak vyplňuje nejen práce 
spojená s plněním úkolů 
v rámci distanční výuky, 
ale i různé další vzdělá-
vací a herní aktivity. Po-

kud to podzimní počasí 
umožňuje, součástí škol-
ního dne je také pohyb 
na zdravém vzduchu v 
areálu školy či v rámci 
vycházek do klidné pří-
rody rekreační oblasti 
Palava nacházející se 
v těsném sousedství,“ 
popisuje Škvařil. 
 Podle něj také učitelé 
školy pro děti připravu-
jí další zajímavé úkoly, 
mezi nimiž nechybí na-
příklad výtvarná tvorba 
nebo činnosti v odbor-
ných učebnách. Žáci 
mají zajištěno stravování 
ve formě plnohodnotné-
ho oběda včetně odpoví-
dajícího pitného režimu. 
 Učitelé ze základní 

školy na Salmově ulici v Blansku tak společně s 
řadou dalších obětavých lidí pomáhají udržet v 
chodu činnost institucí, které jsou pro fungování 
státu v současné nelehké době nezbytné. Každý 
zaměstnanec je v této době takřka nenahraditelný 
a je důležité, aby mohl chodit do práce a starat se o 
lidi, kteří to potřebují. „Všichni společně doufáme, že 
se situace brzy zlepší a školy se budou moci vrátit k 
obvyklé výuce,“ uzavírá ředitel školy. 

-mka- 
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Ženy se mohou na mamograf 
objednat elektronicky

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

PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

VSTUPENEK: BLANKA, Rožmitálova 6, Blansko, tel. 516 410 470

OD 5.10.2020
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SOBOTA 7. 11. 2020 od 14 h

PUTOVÁNÍ  LESEM 

ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI
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PREZENTACE a START: BLANSKO, AREÁL HERNY STOLNÍHO TENISU na PODLESÍ 14.00–17.00 h.

STARTOVNÉ: DOSPĚLÍ 50,– Kč; DĚTI 30,– Kč.

V CÍLI PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ S OPÉKÁNÍM PÁRKŮ. NEZAPOMEŇ S SEBOU BATERKU, LAMPION.
V Ý TĚŽEK Z CELÉ AKCE BUDE VĚNOVÁN VOJTÍŠKOVI HAVLÍČKOVI, KTERÝ TRPÍ PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA.

AKCE  SE  KO NÁ  Z A  K A ŽD ÉH O  P O Č A SÍ .  Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. a KSMB .

P
VSTUPENEK: B
VSTUPENEK:

SSSSSSSS
P

SSSSSSSS
P

na JARO 2021

O NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT, VSTUPENKY ZŮSTAVAJÍ V PLATNOSTI I NA JARNÍ TERMÍN.

ZAKOUPENÉ VSTUPENK Y LZE VRÁTIT DO 30. 10. 2020 V BLANENSKÉ INFORMAČNÍ K ANCELÁŘI BLANK A.

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 suterénní prostor

 samostatný vchod

 vlastní sociální zařízení

 samostatné energie

 vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 

PROVOZNÍ DOBA:
po-čt 8 - 16 hod.
pá zavřeno

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

 „Nebojte se přijít na prevenci ani v době koronavirové pandemie,“ zní poselství Nemocnice Blan-
sko, která vyzývá ženy k preventivním kontrolám pomocí mamografi ckého vyšetření. Toto vyšetření 
je prevencí národového onemocnění prsů a ženy nad pětačtyřicet let se na ně nyní mohou objednat 
elektronicky. 
 Registrace do systému a výběr termínu 
zabere jen pár minut. Stačí na úvodní webo-
vé stránce Nemocnice Blansko kliknout na 
odkaz „Online rezervace“, který se nachází 
v horní liště. Vedení nemocnice tak chtělo 
vyjít vstříc všem pacientkám a usnadnit jim 
objednávání na vyšetření, na něž by ženy 
rozhodně neměly zapomínat. „Jsme si vě-
domi toho, že na telefonní linky není mnohdy 
snadné se dovolat, jelikož jsou přetíženy,“ 
zmiňuje Danihelková. 
 V případě, že se pacientka nemůže na 
vyšetření dostavit, lze elektronickou cestou 
rezervaci také zrušit; to je však možné 
nejpozději 24 hodin před plánovaným termí-
nem. Pokud je nutné rezervaci zrušit později, je třeba 
to učinit telefonicky na lince 516 838 111.  
 Je velmi důležité preventivní vyšetření neodkládat 
ani v tomto složitém období, kdy mají lidé pocit, že vše 
se točí kolem koronaviru. Čím dříve nádor odhalíme, 
tím je vyšší šance ženy na úplné vyléčení. 
 „V současné situaci děláme maximum pro to, aby 
ženy na vyšetření nečekaly a jejich pobyt v nemocnici 
se co nejvíce zkrátil,“ ujišťuje vedoucí radiologická asi-
stentka Eva Kucharová. „Ženy po vyšetření nečekají 
na nález, negativní výsledek zašleme odesílajícímu 
lékaři. V případě, že je potřeba došetření, pacientku 
do tří dnů telefonicky kontaktujeme a dohodneme se 
na termínu dalšího vyšetření. Pokud nevoláme, je vše 
v pořádku,“ dodává. 
 „Mamografi cký screening má v Nemocnici Blansko 
dlouhodobou tradici. Tento preventivní program je dán 
vyhláškou o screeningu z Ministerstva zdravotnictví a 
my se k němu už roky hlásíme, máme na něj napoje-
nou i operativu. Zaměstnanci radiologického oddělení 

vyšetří 6 000 žen ročně,“ říká ředitelka blanenské 
nemocnice. 
 Ženy nad 45 mají na vyšetření každé dva roky nárok 
zdarma Ženy ve věku 40 – 45 let mohou vyšetření 
absolvovat jako samoplátce. Zdravotní pojišťovny 
podporují prevenci tohoto onemocnění, takže když 
se pro mamografi cké vyšetření rozhodne žena mladší 
45 let, může na ně získat od své pojišťovny příspě-
vek. Také je možné využít příspěvků od fi rmy AVON 
v hodnotě 200 korun. Cena za kompletní vyšetření 
mamografem je 800 korun (v rámci prevence je možno 
provést od 40 let). Do 40 let se provádí ultrazvukové 
vyšetření, jehož cena je 500 korun.
 V České republice je každoročně diagnostikováno 
více než 7000 nových případů onemocnění. Zhruba 
1600 žen ročně na následky karcinomu zemře. Přitom 
tato nemoc je velice dobře léčitelná, pokud je nádor 
odhalen včas. Včasná diagnostika je tak jedinou 
možností boje proti rakovině prsu. 

-mka-
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Služby typu HODINOVÝ MANŽEL. Opravy, 
montáže, úklid a údržba. Tel. 721108085, 
www.karban.org

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná 
se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 
604550828.
* Ráda bych nabídla ať už Vám, nebo Vašim rodičům 
, prarodičům pomoc jako asistentka sociální péče. 
Od hygieny, doprovodů k lékaři nebo na úřady až 
po nákupy či úklid. V případě zájmu mě neváhejte 
kontaktovat na uvedeném tel. čísle 730680038.
* Pronajmu garáž na sídlišti Sever. Nájemné 1100,- 
Kč měsíčně + elektřina. Volná v prosinci. Tel. 
606384052.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Nabízíme volné  prostory k pronájmu 
v centru města vhodné na kanceláře, 

ordinace, sídlo fi rmy, služby. 
Možnost parkování. 

Tel. kontakt: 603 210 397.

* Kvalitní jablka na uskladnění a mošt. Tel. 603945673
* Nový obal+2 skla na Xiaomi Note 9. tel. 605263222, 
cena dohodou.
* DB 2+1 v Blansku – Sever, na ulici Dvorská, re-
konstruovaný v roce 2017 s novou elektroinstalací v 
celém bytě, rozvody vody, plynu, odpadů, vybavenou 
kuchyní, koupelnou i WC. Byt je v 2.NP bez výtahu, 
částečně zařízen, s internetem a klimatizací. Volný 
nejpozději duben 2021. Cena a další informace na 
dotaz na tel. 603552482.
* Nový el. šicí stroj Mini za 300 Kč. Tel. 702621247.
* Sušičku Siemens IQ700, rozměry v 85 cm, š 60 
cm, h 65 cm, 10 let stará. Cena: 1,200 Kč. Tel. 
602759653.
* rozkládací pohovku s úložným prostorem, vhodná 
na chatu nebo chalupu. Tel. 737900946.

O aktivitě atletických 
veteránů Metra revival

BLANKA OZNAMUJE
Čarodějky v kuchyni - 6. 11. 2020 v 19:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 
Kč. Vstupenky lze rezervovat i zakoupit online na 
ticketportal.cz nebo v Informační kanceláři Blanka.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 2020, 19:00 h, 
Dělnický dům Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 
360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky lze rezervovat i 
zakoupit online na ticketportal.cz nebo v Informační 
kanceláři Blanka. 
Vánoční turné 2020: Petr Bende - 30. 11. 2020, Dělnic-
ký dům Blansko. Cena vstupenky: 330 Kč. Předprodej 
vstupenek v Informační kanceláři Blanka.
Partička - 8. 12. 2020 ve 20:00 hod. Dělnický dům 
Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. 
Karel Plíhal – recitál - 10. 12. 2020 v 19:00 hod. Kino, 
Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. Vstupenky si může-
te zakoupit v Informační kanceláři Blanka. Nevhodné 
pro děti do 12 let.
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2021 v 19:00 hod., Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v 
platnosti. 
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Dva nahatý 
chlapi - 23. 2. 2021 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.

Nově v prodeji:
Publikace Zdeněk Táborský – Blansko očima malíře 
– monografi e blanenského malíře obsahuje informace 
o jeho životě, reprodukce kreseb a maleb Blanska, 
ale také historické informace o místech, která kreslil. 
Vydala Galerie města Blanska, cena 140 Kč.
Historický hrnek Blansko – druhý ze série historických 
hrnků. Tentokrát je jeho motivem historická pohlednice 
s jedním z nejstarších pohledů na Blansko a básní 
Josefa Čecha.

Aktuální pozvánka:
Výstava Živé poklady Blanenska. 1.10.–31.10.2020, 
Kino Blansko. Výstava fotografi í fauny a fl óry Blanska 
a jeho okolí. Kolekce snímků byla nashromážděna v 
rámci soutěže Živé poklady Blanenska, kterou vyhlá-
silo město spolu s ochranáři. 

Výstava Blansko-Legnica: 20 let přátelství. 4. 11.– 
18.12.2020, výstavní síň Městské knihovny Blansko. 
Výstava mapuje historii partnerství mezi oběma městy, 
najdete zde množství historických fotografi í, diplomů, 
medailí i memorabilií.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

 V roce 2014 se při náhodném setkání dvou bývalých atletů zrodil nápad, že by se mohli setkat ti, 
kteří před více jak třiceti léty závodili za tehdejší atletický oddíl Metra Blansko. Dohodli se, že sraz 
bude uskutečněn na atletickém stadionu a účastníci si vyzkouší pár disciplín podle toho, na co se 
kdo bude cítit, což bylo chápáno spíše jako recese.

 Při prvním se-
tkání 11. října 2014 
se sešli na hřišti 
ASK pouze čty-
ři nadšenci (Petr 
Němec, Milan Vrá-
na, Jiří Ošlejšek a 
Mirek Dressler) a 
absolvovali čtyřboj 
- běh na 100 met-
rů, vrh koulí, skok 
dálky a hod oště-
pem. Potvrdili si, 
že v každém stále 
přetrvává soutěži-
vost a přes bolavé 
klouby a namože-
né svaly mají pořád 
chuť závodit.
 Další setkání se 
uskutečnilo až na 
podzim 2016 na 
hřišti u Erbenovy školy, kde atletičtí veteráni získali 
pro několik dalších let zázemí díky Milanovi Vránovi, 
který je učitelem na této škole. To už se přidali další 
zájemci - Mirek Neubauer, Honza Prát a Honza 
Tihon.
 Mezi účastníky vznikla dohoda, že se budou se-
tkání organizovat každého půl roku, vždy na jaře a 
na podzim. Postupně se přidávali další bývalí atleti 
- Jirka Hradil, Zdeněk Gruber, Honza Kakáč, Honza 
Nečas, Zdenka Vladíková a také si k původním 
čtyřem disciplínám přidali hod diskem. Na zatím po-
sledním, již devátém setkání 10. října 2020, rozšířili 
veteránské řady také Honza Škvařil a Luboš Stloukal. 
Poslední troje závody se již uskutečnily na hřišti ASK 
Blansko a od letošního roku se také atletická setkání 
veteránů konají pod hlavičkou AKLD (Atletický klub 
Ludvíka Daňka) v Blansku.
 Výsledky jsou přepočítávány podle věku na 

základě tabulek mezinárodní organizace WMA 
(WorldMastersAthletic). Takto přepočítané výsledky 
celkem objektivně ukazují, jak si atleti vedou vzhle-
dem k výkonům, kterých dosahovali v mládí, což je 
jednoznačně dobrá motivace.
 Tři z veteránů (Mirek Neubauer, Mirek Dressler a 
Honza Prát) si několikrát dodali odvahy a vypravili 
se na mistrovství české republiky veteránů na dráze, 
kde si nejlépe vedl Mirek Neubauer - v roce 2017 zís-
kal ve své kategorii první místo ve vrhu koulí (13,30 
m) a v roce 2018 druhá místa ve skoku dalekém (585 
cm) a hodu oštěpem (46,30 m).
 Při posledním setkání se všichni účastníci shodli 
na tom, že se ze setkávání stala krásná tradice, která 
by si zasloužila zveřejnění. Snad se díky tomuto 
článku přidají další sportovci, pro které znamená 
atletika lásku na celý život.

Miroslav Dressler
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TŘI DOBRÉ DŮVODY, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT!
A TO NEJEN V DOBĚ COVID-19

1. CHRÁNÍME VAŠE ZDRAVÍ
V reakci na pandemii COVID-19 jsme u nás instalovali jeden z nejúčinnějších způsobu dezinfekce – profesionální germicidní lampy s UVC zářením. 
Tyto lampy zapínáme na každodenní noční dezinfekci. Každé ráno vás budeme očekávat v dezinfi kovaném prostoru.

Lékárna KORUNKA
Vodní 5a, 678 01 Blansko

Tel. 516 412 323  |  602 593 818

blansko@lekarnakorunka.cz
www.lekarnakorunka.cz

Prostřednictvím naší WEBOVÉ APLIKACE 

REZERVACE LÉKŮ 
dostupné na našem webu 
www.lekarnakorunka.cz
nebo www.rezervaceleku.cz

* V políčku název léku: vyberte si ze seznamu ten váš. 
 V případě, že ho neznáte nebo jste ho nenašli, tak ho 
 NAPIŠTE DO POLÍČKA POZNÁMKA

* V případě e-receptu zaslaného na váš mobil OPIŠTE DO POLÍČKA
 POZNÁMKA JEHO IDENTIFIKATOR. Jedná se kombinaci čísel 
 a písmen z vašeho mobilu.

* ODEŠLETE

Prostřednictvím SMS zprávy na mobil: 

602 593 818
PŘEPOŠLETE NÁM FORMOU SMS 
e-recept od vašeho lékaře. 

Jedná se o kombinaci čísel 
a písmen z vašeho mobilu

3. ŠETŘÍME VAŠE PENÍZE
U nás máme vždy nějaké zajímavé nabídky. Vydáváme vlastní akční leták, kde nabízíme atraktivní zboží za výjimečné slevy. Pro 
naše klienty máme k dispozici věrnostní kartu MOJE KORUNKA. Prostřednictvím této věrnostní karty budete mít trvalý přístup 
k speciálním slevám a akčním nabídkám.

SPOLU TO ZVLÁDNEME!  S dopady pandemie COVID 19 se asi potýká každý z nás a každá 
korunka se v této době bude hodit.  Proto jsme se rozhodli spustit náš projekt na facebooku SPOLU 
TO ZVLÁDNEME a v jeho rámci se budeme snažit pomáhat.

Prostřednictvím e-mailu: 
blansko@lekarnakorunka.cz

PŘEPOŠLETE NÁM e-mail 
od vašeho lékaře s e-receptem.

2. ŠETŘÍME VÁŠ ČAS
Věděli jste, že každá třetí cesta do lékárny je zdvojená? Důvodem je zpravidla nedostupnost léků v lékárně a jeho objednání. 
 • Chcete zkrátit dobu výdeje na minimum?
 • Nechcete ztrácet čas více cestami do lékárny nebo lékovou turistikou po Blansku?

MŮŽETE VYUŽÍT TŘI ZPŮSOBY. VŽDY SE VÁM OZVEME A DOHODNEME SE NA DALŠÍM POSTUPU:

NAKUPTE U NÁS ZA 199 Kč A PŘI NÁKUPU 
OBDRŽÍTE DÁREK V HODNOTĚ 250 Kč

Akce platí do vyprodání zásob.

AKCE


