
roãník 2 ãíslo 9 fiíjen 2013

Z podrobné zprávy vypracované
mûstem vypl˘vá, Ïe boskovická ne-
mocnice nehospodafií vÛbec zle, pokud
vezmeme v potaz skuteãnost, Ïe v této
dobû financování zdravotnictví je pro-
blém celorepublikov˘. I podle slov fie-
ditele Nemocnice Boskovice, pana
Navrátila, není reálné, aby zdravotnic-
ká zafiízení byla v ãern˘ch ãíslech a Ïe
hospodafiení boskovické nemocnice je
srovnatelné s ostatními nemocnicemi
v na‰em okolí. 

V roce 2013 ve‰la v platnost nová 
úhradová vyhlá‰ka. Jako referenãní rok
pro zálohy pro leto‰ní rok se poãítá rok
2011 (z dÛvodu, Ïe rok 2012 byl uza-
vfien aÏ bûhem leto‰ního roku, proto
rok 2011 – pozn. redakce). Nemocnice
mÛÏe ãerpat pro leto‰ek 98 % záloho-
v˘ch penûz z referenãního období tj.
z roku 2011. UÏ zde nastal ve srovnání
s rokem 2011 úbytek pfiíjmÛ pro ne-
mocnici - 2 %. BohuÏel zmûna sazby
DPH (z 20 % na 21 %), pfiesun lékÛ
v daÀové skupinû – to jsou jen dal‰í,

pro nemocnici ne vlastní vinnou zpÛso-
bené nárÛsty financí a to ve v˘‰i cel-
kem – 7 %. Ve shrnutí to znamená pro
nemocnici v roce 2013 centrální sníÏe-
ní pfiíjmÛ a souãasnû centrální zv˘‰ení
nákladÛ tj. nemoÏné udrÏet situaci tak,
aby nemocnice profitovala.

Celkem 509 zamûstnancÛ se snaÏí ze
v‰ech sil poctivû pracovat a pacientÛm
poskytovat sluÏby, jaké potfiebují.
Nemocnice má dobr˘ vûhlas v okolí,
o ãemÏ svûdãí dûkovné dopisy a spokoje-
nost pacientÛ. V souãasné dobû jsou
v‰echny primariáty obsazeny lékafii, ktefií
mají ve svém oboru mnoho zku‰eností. 

Nemocnice hledá cesty a moÏnosti,
jak u‰etfiit. Novû jsou zavedeny vnitfiní
úsporná opatfiení v oblasti spotfiebního
zdravotnického materiálu a lékÛ. Ne,
Ïe by nebyl dostatek toho, co je potfie-
ba, ale hledají se dodavatelé s niÏ‰ími
cenami. Dal‰í opatfiení se t˘ká svozu
odpadu, praní prádla … 

Pokraãování textu na stranû 5

Mezi „boskovick˘mi” je jejich nemocnice aktuální té-
ma. Na základû rÛzn˘ch dohadÛ a dotazÛ se Rada mûsta
Boskovice tímto tématem zab˘vala na svém zasedání 23.
záfií 2013.
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Zástupci mûsta a Nemocnice Boskovice s.r.o. na tiskové konferenci.

Hospodafiení v Nemocnici
Boskovice s.r.o.

Závod probíhal pfieváÏnû v obtíÏ-
ném kamenitém terénu v lese v údolí
Pálavského potoka. Zúãastnilo se ho
70 závodníkÛ v celkem 10 kategoriích
(ELITE, JUNIOR, SENIOR, MINI-
ME, POUSSIN, BENJAMIN, HOB-
BY, BEGINNER B, C, D). Bylo vidût
soustfiedûní, emoce, únavu. Poãasí by-
lo sluneãné, ale chladné – závodníci se
museli pfii ãekání pfied nûkter˘mi kon-
trolními úseky rozh˘bávat a rozcvião-
vat. Byla místa, kde by ãlovûk na bal-
van nevylezl, ale závodníci dokázali

na kole vyjet ãi vyskákat nahoru, pfií-
padnû sjet nebo seskoãit dolÛ.

Vítûzství v nejprestiÏnûj‰í kategorii
ELITE zÛstalo v Blansku, vyhrál
Martin Kakáã. Druh˘ skonãil David
Herka z Hodonína a na tfietím místû
Vojtûch Kfiiva z HamrÛ n.S. Ani dal‰í
Blanen‰Èáci se neztratili – napfi. na pá-
tém místû v téÏe kategorii dojel Václav
Gryc a v kategorii JUNIOR obsadil
stfiíbrnou pozici Ondfiej ·enk.

Text a foto: Pavel Krupka

V Blansku se v sobotu 5. 10. 2013 konal pfiedposlední
závod seriálu VEMA Mistrovství âR, pfiebor âR a pohár
âMF v biketrialu.

Vítûz v kategorii ELITE Martin Kakáã, ÚAMK AMK Blansko.

Biketrialové vítûzství
zÛstalo v Blansku


