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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

Ilustraãní foto.

Do odbûrové místnosti Centrálního od-
bûru krve budou v rámci první etapy smû-
rováni pacienti tûchto ambulancí: plicní
ambulance I a II, neurologické ambulance
I a II, kardiologické ambulance, alergolo-
gické ambulance, chirurgické ambulance
(plánované odbûry), ortopedické ambulan-
ce, ambulance ORL a rehabilitace. 

V dal‰í etapû poãítáme se zapojením
ambulancí gastroenterologie, koÏní, inter-
ní, diabetologie a endokrinologie. 

DÛvodem a pfiínosem vzniku centrální
odbûrové místnosti v Nemocnici Blansko
je koncentrace rizikové ãinnosti souvisejí-
cí s manipulací s biologick˘m materiálem
z ambulancí do jednoho místa. Odbûr krve
je proveden pfiímo v místnosti vedle labo-

ratofie, ãímÏ se zabrání pfiípadnému 
znehodnocení vzorkÛ v dÛsledku ãasové
prodlevy související s pobytem krve v
ambulanci a ãasovou ztrátou pfii transpor-
tu do laboratofie. Dále je oãekávána úspora
mzdov˘ch nákladÛ, sníÏení zásob odbûrové-
ho materiálu, sníÏení nákladÛ pfiipadajících
na zaji‰tûní hygienicko-epidemiologického
reÏimu pracovi‰È v riziku biologického ãini-
tele. Odbûrová místnost je pfied nedávnem
jiÏ novû zrekonstruována, historicky se
v ní provádûjící odbûry kapilární krve 
diabetikÛm, náklady související s roz‰ífie-
ním odbûrÛ o odbûr Ïilní krve tak budou
minimální.

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: Veronika Pernicová

V pondûlí 12. 2. 2018 byl zahájen provoz nového Centrálního odbûru krve v Nemocnici Blansko, a to v odbûrové místnosti
oddûlení klinick˘ch laboratofií. Provoz zde bude kaÏd˘ v‰ední den od 6:30 do 9:00 hodin, a to do konce bfiezna, kdy dojde
ke zhodnocení této ordinaãní doby a ev. jejímu pfiizpÛsobení se potfiebám ambulancí. 

Centrální odbûr krve – novinka v Nemocnici Blansko

Jedna z mnoha rybáfisk˘ch soutûÏí na na‰em okrese.

Z uvedeného poãtu je zhruba kaÏd˘ ‰est˘ rybáfi ve vû-
ku do patnácti let (319 ãlenÛ). Nejpoãetnûj‰í zastoupení
má blanenská organizace, která sdruÏuje 1 287 ãlenÛ.

Základním dokladem kaÏdého rybáfie je rybáfisk˘
lístek, kter˘ vydávají odbory Ïivotního prostfiedí obcí
s roz‰ífienou pÛsobností. Odbor Ïivotního prostfiedí
Mûstského úfiadu Blansko vydal v roce 2017 celkem
459 rybáfisk˘ch lístkÛ, jak v˘mûnou stávajícím rybá-
fiÛm, tak i nov˘m adeptÛm rybolovu. Opût pfievládaly
lístky s dobou platnosti na 10 let se správním poplat-
kem 500 Kã (252 kusÛ). Od listopadu se zaãaly vydá-

vat také lístky na dobu neurãitou se správním poplat-
kem 1 000 Kã, kter˘ch bylo za poslední dva mûsíce
loÀského roku vydáno 34 kusÛ. 

Pokud Ïadatel pfiedloÏí s pfiíslu‰nou Ïádostí 
potfiebné doklady (doklad o získané kvalifikaci,
doklad o zaplacení správního poplatku a doklad
totoÏnosti), odbor Ïivotního prostfiedí rybáfisk˘
lístek vystaví na poãkání. Pfiíslu‰n˘ formuláfi
„Îádosti o vydání rybáfiského lístku” je k dispo-
zici buì pfiímo na odboru Ïivotního prostfiedí, na
podatelnû mûstského úfiadu v Blansku na nám.

Republiky 1 nebo na internetov˘ch stránkách mûsta Blansko.
https://www.blansko.cz/soubory/formulare/zivotni-23.pdf

Text: MÚ Blansko, odbor Ïivotního prostfiedí
Foto: Renata Kuncová Polická

Na území správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Blansko hospo-
dafií jak na vodách pstruhov˘ch, tak i mimopstruhov˘ch, místní organizace
Moravského rybáfiského svazu Blansko, Adamov a Rájec-Jestfiebí, které
v souãasné dobû evidují celkem 1 858 ãlenÛ. 

Rybáfii na Blanensku

Udílení trenérsk˘ch rad.

V nedûli 14. ledna 2018 uspofiádal
Sokol Adamov florbalov˘ turnaj pro dûti
narozené v roce 2005 a mlad‰í. Turnaje se
zúãastnilo skvûl˘ch 9 t˘mÛ. Ty byly sloÏe-
né z hráãÛ, ktefií hrají jiÏ nûkolik let
a z hráãÛ, ktefií drÏeli hokejku skoro popr-
vé. Sehrálo se 36 vzájemn˘ch zápasÛ a po
urputn˘ch bojích se poãítaly body. První

místo obsadila trojice Matyá‰ Polzer, Petr
Bárta, Rostislav Hlouch se 24 body. Druhé
místo patfiilo zástupcÛm z Bukovinky ve
sloÏení Filip Mik‰, Ondfiej Hrabal, Tomá‰
Hlou‰ek se 17 body a tfietí místo vybojo-
vali borci Tomá‰ Tenk, Bfietislav Hlouch,
Vojtûch Vodák se 16 body. 

Text a foto: Miroslav Svûdínek

Florbalov˘ turnaj 
v Adamovû


