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V˘mûna parkovacích automatÛ v Boskovicích 

Seniorská obálka u‰etfií záchranáfiÛm
drahocenn˘ ãas

SluÏby Boskovice, s.r.o. provedly
v létû 2018 v˘mûnu parkovacích auto-
matÛ na v‰ech placen˘ch parkovi‰tích
ve mûstû. Na parkovi‰ti na ulici
Bezruãova (U RÛÏe) do‰lo z bezpeã-
nostních dÛvodÛ k pfiesunutí parkova-
cího automatu od silnice ve spodní
ãásti parkovi‰tû do levé horní ãásti par-
kovi‰tû (viz fotografie). V‰echny par-
kovací automaty i nadále umoÏÀují
platbu pomocí chytr˘ch mobilních te-
lefonÛ mobilní aplikací ClickPark (ke
staÏení www.clickpark.cz) a mincemi.
Novinkou je moÏnost platby parkov-
ného bezkontaktní  platební kartou.

Seniorská obálka I.C.E. karta v pfiekladu „In
Case of Emergency”, tedy „v mimofiádném pfiípa-
dû nebo v pfiípadû nouze” je urãená pro seniory, 
Ïijící doma, kter˘ch stále pfiib˘vá. Jedná se o
osvûtovou kampaÀ, která napomÛÏe seniorÛm
a záchrann˘m sloÏkám velice rychle získat infor-
mace potfiebné k záchranû Ïivota. Jde o dal‰í krok
k vylep‰ení pfiednemocniãní péãe. 

Na základû spolupráce v projektu
Ministerstva práce a sociálních vûcí „Politika
stárnutí na krajích” se zapojilo i mûsto Blansko
do distribuce I.C.E. karty - Seniorské obálky.
Seniofii za pomoci pfiíbuzn˘ch nebo svého prak-
tického lékafie vyplní do karty základní údaje
o sv˘ch alergiích, nemocech, lécích (vãetnû 
dávkování) a kontaktÛ na své blízké, praktické-
ho lékafie. Karta poslouÏí v pfiípadû zásahu 
záchranáfiÛm k rozhodnutí o tíÏi zdravotního sta-
vu, optimální terapii na místû nebo nutnosti
transportu do zdravotnického zafiízení. 

DÛleÏitost kolonek k vyplnûní na kartû se fiídí
barvami. Za vyplnûní údajÛ a jejich aktualizaci si
zodpovídá kaÏd˘, kdo kartu zaãne pouÏívat.
DÛleÏité je aktualizovat údaje na kartû vÏdy pfii
zmûnách lékÛ, kontaktÛ, po hospitalizaci.

Obálka s kartou musí b˘t umístûna na vidi-
telném místû (na dvefiích lednice ãi na vchodo-
v˘ch dvefiích ze strany bytu). Jsou to první

dvefie, jimiÏ sloÏky záchranného systému pro-
chází.

Vyplnûním údajÛ jako je datum narození, zdra-
votní poji‰Èovna i rodné ãíslo napomÛÏe k rychlé 
identifikaci. Ne vÏdy mají seniofii u sebe doklady,
ze kter˘ch lze tyto informace okamÏitû zjistit.
Informace k alergiím, velmi v˘znamná kolonka,
zvlá‰tû alergie na léky, pyl atd. Z kolonky nemoci
je pro záchranáfie dÛleÏité vûdût, jaké má souãasné
nemoci a zda nemoc prodûl pfied rokem nebo pfied
20 roky.

V záloÏce léky je nutné uvádût název léku vãet-
nû mnoÏství (napfiíklad 80 mg), dále dávku (napfií-
klad 1 tableta) a dávkování (napfiíklad 1-0-1).

Kontakt na rodinné pfiíslu‰níky, sousedy ãi 
pfiátele, je zcela na kaÏdém uÏivateli karty.
Telefonní kontakt pomÛÏe nejen v pfiípadû podání
informací o odvozu nemocného, ale i v situaci, kdy
je tfieba se postarat o domácího mazlíãka. 

I.C.E. kartu vãetnû instrukcí bude moÏné volnû
bezplatnû stáhnout na webov˘ch stánkách mûsta
Blansko. Vyti‰tûnou kartu a instrukce k vyplnûní
získají zájemci na distribuãních místech (knihov-
na, Mûstsk˘ klub dÛchodcÛ, seniorské kluby, 
poskytovatelé sociálních sluÏeb, odbor SOC, od-
bor ·KOL, podatelna MûÚ). 

Text: Mgr. Iveta âípková 
– vedoucí oddûlení sociálních sluÏeb MÚ Blansko

RovnûÏ novû je moÏnost zadání re-
gistraãní znaãky vozidla a v tomto pfií-
padû není tfieba umísÈovat parkovací
lístek za sklo vozidla a tudíÏ se od par-
kovacího automatu vracet k vozidlu.
Parkovací karty lze zakoupit v sídle
spoleãnosti SluÏby Boskovice pouze
na parkovi‰tû na ulici Bezruãova a na
ulici 17. listopadu. Cena parkovací kar-
ty na 1 rok je 1 100 Kã na registraãní
znaãku a 1 500 Kã bez udání registraã-
ní znaãky (moÏnost vyuÏít pro více 
vozidel, ale v dan˘ okamÏik právû pro
jedno vozidlo).

Text: Milan Strya
Foto: Jaroslav ParmaNov˘ parkovací automat na ul. Bezruãova

V˘jezdy Zdravotnické záchranné sluÏby v Jihomoravském kraji k chronicky nemocn˘m lidem vy‰‰ího vûku, u kter˘ch dojde
k náhlému zhor‰ení zdravotního stavu, patfií k tûm nejãastûj‰ím.

zve dûvãata (2008-2009-2010-2011-2012)

Kontakt: 607 537 658 http://www.bkblansko.cz

Basketbalov˘ klub Blansko

na trénink pfiípravky

ve sportovní hale na Údolní ulici,
vedle kuÏelny.

Úter˘      od 15.00 do 16.30
âtvrtek   od 15.00 do 16.30

Rodiãe jsou na tréninku dûtí vítáni.

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ ŘIDIČ VZV

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC

➔ BRUSIČ NÁSTROJŮ

➔ MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK

➔ SVÁŘEČ CO2

➔ KONTROLOR SVAŘOVNY

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice


