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Vychází v nákladu
18 000 ks
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Listy regionů jsou distribuovány již devátým rokem každý měsíc v nákladu 18 000 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

Potravinová sbírka v Blansku
Smetanova 12, Blansko 

Tel.: 606 583 873

ˇ ˇ
ˇ ´ ˚

l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

80 svetovych rumu
AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ 
DOBA NA FACEBOOKU

	 V	rámci	projektu	Pomáháme	Blansku,	na	kterém	město	spolupracuje	se	skauty	
a	blanenskou	farností,	město	vyhlásilo	potravinovou	sbírku.	Vzhledem	k	součas-
nému	stavu	a	karanténním	opatřením	nemohla	letos	Oblastní	charita	Blansko	na	
jaře	pořádat	Národní	potravinovou	sbírku.	Tato	sbírka	bývá	každoročně	a	vybere	
se	na	ní	zhruba	800	kg	potravin.	

dny	od	9	do	16	hodin	(12–13	polední	přestávka),	v	sobotu	od	9	do	12	hodin.
	 „V	rámci	projektu	Pomáháme	Blansku	jsme	se	dosud	zaměřovali	zejména	na	
pomoc	se	zajištěním	ochranných	pomůcek,	šitím	roušek,	donáškou	nákupů	pro	
seniory	nebo	hlídáním	dětí	pracujících	rodičů.	Nyní	chceme	reagovat	na	sou-
časnou	tíživou	situaci	spojenou	s	poklesem	příjmů	zejména	sociálně	slabších,“	
potvrdil	jeden	z	koordinátorů	týmu	Pomáháme	Blansku	Martin	Dyčka.
	 Vybrané	potraviny	jsou	určené	pro	pomoc	nejpotřebnějším	v	regionu,	rodi-
nám	v	nouzi,	ale	také	opuštěným	lidem,	matkám	samoživitelkám	či	lidem	bez	
domova.	Distribuci	pomoci	zajistí	Oblastní	charita	Blansko	ve	spolupráci	s	od-
borem	sociálních	věcí.	Lidé,	kteří	se	ocitli	v	 tíživé	situaci	a	nemají	dostatek		
finančních	prostředků	na	zajištění	základní	obživy,	se	mohou	obrátit	na	číslo	
+420	603	291	388.	V	rámci	projektu	Pomáháme	Blansku	dosud	běží	také	výro-
ba	 roušek	 a	 sní	 spojený	 projekt	 Město	 šije.	 Dobrovolníci	 z	 materiálu	 města		
v	něm	zatím	ušili	19	tisíc	roušek.	Ty	město	distribuovalo	všem	seniorům	nad		
65	let.	Bude-li	někdo	přesto	roušku	potřebovat,	požádat	o	ni	může	na	podatel-
nách	městského	úřadu.	 Text: Renata Kuncová Polická, Pavla Komárková

Foto: RePo

Ilustrační foto

	 „Akutní	pomoc	potřebují	zhruba	dvě	desítky	rodin	z	Blanenska,	které	máme	
dlouhodobě	v	péči,	nebo	se	nám	přihlásily	v	souvislosti	s	dopadem	současného	
stavu	na	 ekonomickou	 situaci	 rodiny.	Předpokládáme,	 že	další	 rodiny	 zřejmě	
přibydou,“	uvedla	vedoucí	oddělení	sociálních	služeb	Iveta	Čípková.
	 Darovat	je	možné	trvanlivé	balené	potraviny,	například:	konzervy	(masové,	
zeleninové),	polévky	v	sáčku,	těstoviny,	olej,	rýži,	luštěniny,	dětskou	výživu,	
trvanlivé	mléko	atp.	Sběrné	místo	 je	v	 Informační	kanceláři	města	Blanska	
Blanka	na	Rožmitálové	ulici.	Trvanlivé	potraviny	tam	lze	přinést	v	pracovní	
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PŘÍJEM I VÝDEJ PPL a DHL

• prodej – zapůjčení čistících strojů •
• prodej chemie pro úklid •

DEZINFEKCE DLE DODÁVEK

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

HIMMER vše pro úklid
Blansko, Masarykova 868/2 na rohu s ul. Tovární

prodej bazénové chemie VODNÁŘ
pro bazény, jezírka a SPA

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* prodej balkonových rostlin,
substrátů a mulčovací kůry v akčních cenách

* projekce, realizace a údržba zahrad

• v dobû nejvy‰‰ího sluneãního Ïáru 
vyhledávejte stín

• miminka a malé dûti nevystavujte pfiímému slunci

• chraÀte sebe a své dûti kloboukem, 
sluneãními br˘lemi a triãkem

• zvolte vhodn˘ stupeÀ ochrany odpovídající 
va‰emu typu kÛÏe

• aplikujte ochrann˘ pfiípravek v dostateãném 
mnoÏství a tûsnû pfied expozicí slunci

• aplikaci ãasto opakujte, obzvlá‰È po koupání, 
pfii pocení anebo po utfiení ruãníkem

Pozor na jarní slunce
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Využijte akci v našich lékárnách na vybrané přípravky na opalování 
a po opalování – předsezonní slevy. Nevztahuje se na již zlevněné zboží a akční nabídky.

Mých pár dní s karanténou
	 Co	se	dá	dělat	v	dnešní	omezené	době?	Živím	se	prezentací	badatelských	výsled-
ků.	To	te	není	možné.	Nejde	ani	vyhledávat	informace	v	paměových	institucích.	
Archivy,	knihovny,	muzea	jsou	uzavřená.	Zbývají	prameny	přístupné	on-line	a	do-
mácí	zdroje.	Moje	obsáhlá	domácí	knihovna	a	bohatá	osobní	sbírka.	Nebo	vyrazit	do	
terénu,	na	osobní	zjišovací	průzkum,	to	mám	nejraději.	
	 To	jsem	udělal,	vzal	jsem	kolo	a	vyjel	nejprve	do	Moravského	krasu	zjistit	součas-
ný	stav	některých	historických	lokalit.	Takže	jednu	neděli	jsem	navštívil	pět	míst,	
převážně	 méně	 známých.	 Asi	 nejznámější	 z	 nich	 jsou	 Rytířská	 jeskyně	 a	 Čertův	
hrádek	u	Olomučan.	Na	odlehlých	místech	bylo	pusto	a	klidno,	avšak	na	turistických	
cestách,	zvláště	odpoledne,	docela	živo.	Dlužno	dodat,	že	v	okamžiku	přiblížení	měli	
téměř	všichni	nasazené	roušky.	Na	kole	používám	přes	obličej	bandana	šátek,	jinak	
nosím	bavlněné	 roušky	ušité	místní	dobrovolnicí,	 jíž	 jsem	dal	nové	plátno	na	 šití	
dalších.
	 Také	musím	dodržovat	životosprávu.	Oběd	i	svačinu	jsem	měl	s	sebou,	když	
jsou	restaurace	zavřené,	a	vodu	pil	ze	studánky.	Celkem	toho	dne	ujeto	na	kole		
70	km	plus	2,5	km	pěšky	spíš	těžkým	terénem.	Druhý	den	byl	odpočinkový	a	čas	

jsem	věnoval	zpracování	získaných	fo-
tek	a	informací.
	 Několikrát	 jsem	 byl	 v	 lese,	 sázet	
stromky	 pro	 obec.	 Jednoho	 dalšího	
rána	 jsem	 poprvé	 navštívil	 zříceninu	
Plankenberk,	oběd	opět	z	vlastních	zá-
sob	 v	 lese,	 odpoledne	 Úsobrno	 a	 za-
niklý	 hrad	 Durana.	 Dohromady	 jsem	
toho	dne	našlapal	17	km	převážně	le-
sem.	Jednoho	odpoledne	jsem	pomohl	
kamarádovi	postavit	venku	na	zahradě	 Jiří Vymětalík na cestách

trampolínu	pro	děti.	No	a	rozjely	se	zahradní	práce.	Také	mám	zahradu,	takže	se	
věnuji	hrabání	trávy,	přípravě	půdy,	setí,	sázení	a	zalévání.	Pro	spojení	s	přáteli	
používám	moderní	druhy	komunikace	po	internetu	a	telefonu.	
	 I	tak	se	dá	trávit	čas	v	době	nouzového	stavu,	kdy	je	spousta	z	nás	doma,	a	musíme	
se	chránit	před	nákazou.	Jsem	přesvědčen,	že	nás	po	skončení	omezení	spojených		
s	karanténou	čeká	mnoho	společných	zážitků	a	těším	se	na	ně.	Neklesejte	na	mysli,	
to	zvládneme.	 Čtenář Listů regionů, Jiří Vymětalík

Foto: archiv J. Vymětalíka
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme kanceláře v hlavní 
budově bývalého ADASTu Blansko.

NOVĚ K PRONAJMUTÍ
celý objekt ve dvoře „Zámečku“ 

100 m2 prodejní plohy
e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kč m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

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

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

Obnova lesů i v době pandemie koronaviru
www.ksmb.cz
N A Š I  P A R T N E Ř I

ZAL. 1298

BLANENSKÝ

rovnost

22. 4. 2020 
16. 2. 2021

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA
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NA OSTRO
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

Hrají: Leoš Noha, 
Jaroslav Sypal, 
Kateřina Kornová, 
Eva Hráská 
a Petr Vojnar

PŘELOŽENO

FARMÁŘSKÉ TRHY

Vstupenky z 22. 4. 2020 zůstávají v platnosti, 
pokud vám nový termín nevyhovuje lze je vrátit v místě zakoupení do 30. 6. 2020.

ČT     7. 5. 2020
ČT  21. 5. 2020
ČT  4. 6. 2020

od 7:00–14:00 hodin
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO

PRODÁVÁTE, PRONAJÍMÁTE, KUPUJETE DŮM,BYT NEBO POZEMEK?
Jsme Vaše realitní kancelář a jsme tu pro Vás

Zajistíme veškerý realitní a právní servis
u prodeje, pronájmu Vaší nemovitosti

dufek@vatoreal.cz
info@vatoreal.cz

774 559 093
800 100 994

WWW.VATOREAL.CZ

	 „V	 koronavirové	 situaci	 je	 třeba	
myslet	do	budoucna.	Všichni	skloňu-
jí,	že	sucho	je	obrovský	problém,	kte-
rý	 se	 bude	 zvětšovat.	 Lesy	 a	 sucho	
spolu	souvisí,	a	proto	jsem	se	rozhod-
la	 s	dalšími	dobrovolníky	 jít	 do	 lesa		
a	pomoci	připravit	prostor	pro	novou	
výsadbu.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 nyní	
jsou	akce	v	obvodu	omezené,	vyčleni-
la	jsem	si	dva	dny	mezi	přípravou	na	
schůzi	Senátu,“	uvedla	svůj	záměr	se-
nátorka	Jaromíra	Vítková.	
	 Lesy	 jsou	v	posledních	 letech	po-
stiženy,	zejména	suchem	a	 lýkožrou-
tem	 smrkovým.	 Majitelé	 lesů	 musí	
těžit	mnohem	více	dřeva	než	obvykle,	
a	proto	také	musí	i	mnohem	více	sázet	
nové	stromky.	„Lesům	je	potřeba	po-
moci	nyní,	je	to	i	v	zájmu	nás	všech,	
les	je	důležitý	ekosystém,	který	je	na	
mnoha	 místech	 narušen,	 místo	 lesů	
jsou	jen	holiny.	V	Senátu	jsem	se	blí-
že	 setkala	 s	 problematikou	 kůrovce		
v	 rámci	petice	Zdravé	a	prosperující	
lesy	 pro	 příští	 generace.	 Ve	 výboru	
pro	vzdělávání	jsem	se	zúčastnila	jed-
nání	na	Šumavě,	která	byla	také	zasa-
žena.	S	vlastníky	lesů	jsem	v	kontak-
tu	 a	 kontroluji	 usnesení,	 která	 přijal	
Senát	 ke	 zmiňované	 petici,	 zda	 jsou	
postupně	 naplňována,“	 uvedla	 sená-
torka	Vítková.

	 Vzhledem	k	tomu,	že	senátorka	Ja-
romíra	Vítková	je	takzvaná	žena	činu	
a	zapojí	se	vždy	dle	možností	aktivně,	
tak	 jsme	 ji	 mohli	 spatřit	 v	 těchto	
dnech	v	 lese	u	Boskovic,	kde	pomá-
hala	 spolu	 s	 dalšími	 dobrovolníky	
připravovat	 prostor	 pro	 výsadbu.	
„Chtěla	 jsem	 přiložit	 sama	 ruku		
k	dílu,	nejde	o	to	se	postavit	k	připra-
vené	 jamce	 a	 zasadit	 strom.	 V	 této	
době	je	velké	sucho,	stromy	se	budou	
opět	vysazovat	na	podzim.	Ale	velká	
a	potřebná	práce	je	samotná	příprava	
terénu	před	sázením.	Výsadbu	již	ne-
chávám	 na	 odbornících,	 protože	 je	
důležité	vše	správně	nastavit	tak,	aby	
to	nebyl	marný	pokus.	Zkontaktovala	
jsem	se	 tedy	se	zástupci	Lesů	České	
republiky,	 s.p.,	 kteří	 mají	 na	 starosti	
lesní	plochy	v	mém	obvodu,	a	domlu-
vili	jsme	se	na	možné	spolupráci.	Při-
dalo	se	ke	mně	několik	dobrovolníků,	
pracovníci	 MAS	 Boskovicko	 PLUS,	
skauti.	 Mezi	 schůzemi	 Senátu	 jsem		
si	 vyčlenila	 časový	 prostor	 pro	 tuto	
aktivitu	a	ve	dvou	dnech	se	z	nás	sta-	
la	 parta,	 která	 postupně	 připravila		
určený	prostor	v	Doubravách	na	Bos-
kovicku	pro	výsadbu.	Klestí	jsme	po-
stupně	dávali	na	hromady	a	stromky,	
které	 se	 často	 nacházeli	 pod	 spa-	
denými	větvemi	a	zbytky	stromů,	se		

najednou	mohli	nadechnout	a	přirozená	
obnova	může	začít,“	uvedla	Vítková.	
	 Tato	aktivita	senátorky	se	propojila	
s	Dnem	země,	který	slavíme	22.	dub-
na.	Tento	den	je	zaměřen	na	propaga-
ci	 a	 podporu	 ekologie	 a	 ochranu	 ži-
votního	 prostředí	 ve	 společnosti.	
Lesní	 správci	 hlásí,	 že	 letos	 se	 ků-	
rovec	 rozšíří	 ještě	 intenzivněji	 než		
v	 roce	 minulém.	 Bohužel,	 mu	 přeje	
počasí	 a	 nic	 ho	neohrožuje.	Zastavil	
se	také	export	dřeva	a	trh	s	kulatinou.	

Ministerstvo	 zemědělství	 vydalo	 na	
začátku	 dubna	 nové	 opatření	 obec-	
né	 povahy,	 kterým	 prodlužuje	 lhůty		
k	zalesnění	kalamitních	holin	a	uvol-
ňuje	pravidla	přenosu	sadebního	ma-
teriálu	na	území	ČR.	Toto	rozvolnění	
má	 umožnit	 reagovat	 na	 nedostatek	
sadebního	materiálu	i	pracovních	ka-
pacit	 a	 obnovu	 tak	 rozložit	 na	 delší	
časové	období.	 Tisková zpráva 

senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Foto: archiv J. Vítkové 

Senátorka Jaromíra Vítková s dobrovolníky v lese
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Vyhlášení filmové soutěže Okem dobrodruha

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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	SOUSTRUŽNÍK CNC 	OBSLUHA CNC PILKY
	BRUSIČ NA KULATO,  	OBSLUHA CNC
 NA PLOCHO  OHRAŇOVACÍHO LISU
	FRÉZAŘ-HORIZONTKÁŘ
Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

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

13. plat • penzijní připojištění • příspěvek na dopravu

SEŘIZOVAČ
NÁSTUPNÍ MZDA

až 36 500 Kč

NÁSTUPNÍ MZDA

až 30 000 Kč

+ 30 000 Kčnáborový příspěvek

+ 30 000 Kčnáborový příspěvek

SEŘIZOVAČ JUNIOR

te.jobs.cz • 77 11 300 30 • nabor@te.com

Nabízíme práci praktické lékařky v ordinaci PL  
v Adamově na částečný i plný úvazek. 
Výhodné pracovní a finanční podmínky, benefity a další 
výhody. Od června 2020 akreditované pracoviště, možnost 
práce i pro neatestované. 
Kontakt: be.ma@centrum.cz, tel.: 778 493 740.

Nabízíme k pronájmu prostor pro účely 
provádění masáží. 
Prostor je v lékařském zařízení. Možnost doporučování klientů. 
Pomůcky, včetně stolu vlastní. Kontakt: be.ma@centrum.cz, tel.: 778 493 740.

Zdravotnické zařízení v Adamově (AZZA) MUDr. Bartáková, 
PhD. příjmá nové pojištěnce. Pravidelné preventivní pro-
hlídky, krátké objednací termíny, vlídná péče, vstřícná se-
střička. Objednejte se na tel. č. 516 446 315

	 Filmová	soutěž	OKEM	DOBRODRUHA	vyhla-
šuje	svůj	21.	ročník.		Že	zrovna	nemůžeme	cestovat?	
Nevadí,	mnohá	dobrodružství	přece	zažíváme	v	běž-
ném	životě.	A	to,	že	se	nyní	na	nějakou	dobu	nemů-
žeme	chodit	 tam,	kam	chceme	a	dělat	 co	 chceme,	
můžeme	využít	k	malému	filmovému	tvůrčímu	dob-
rodružství.	 Filmovat	 se	 dá	 už	 i	 mobilem	 a	 mnozí	
mají	materiálu	„v	šuplíku“	dost.	Kdo	nemá,	nevadí.	
Námětů	k	filmování	je	stále	dostatek.	Možná	para-
doxně	 i	 o	 tom,	 jak	 se	 nám	 zpomalil	 život	 a	 co	 to		
přináší.	Zaslané	snímky	v	délce	do	15	minut	mohou	

být	vybrány	k	veřejné	projekci	a	určitě	dostanou		
šanci	k	ocenění	soškou	Rajbasáka.	
	 A	věříme,	že	u	toho	všeho	budete	po	celý	víkend.	
Soutěž	neprofesionálních	filmů	Okem	dobrodruha	
je	 totiž	už	přes	dvacet	 roků	spojena	 s	 festivalem	
filmů,	setkání	a	dobrodružství	RAJBAS,	který	se	
koná	každoročně	v	Blansku.	Zapište	si	do	kalen-
dáře	datum	18.	října,	kdy	je	termín	zaslání	filmů		
a	20.–22.	 listopadu,	kdy	se	koná	festival,	prostu-
dujte	pravidla	soutěže	a	hrrrrr	do	toho!
	 O	 soutěži	 OD,	 přihláška	 a	 pravidla	 na:		
http://2020.festival-rajbas.cz/okem-dobrodruha/

Text: Alena Žákovská
Foto: Renata Kuncová 

V době karantény můžeme různá dobrodružství za-
žít i v blízkosti domova
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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

VYŠETŘENÍ 
ZRAKU

ZDARMA
+ JEDINEČNÁ AKCE:
+ JEDINEČNÁ AKCE:KOMPLETNÍ SLUNEČNÍDIOPTRICKÉ BRÝLE 1790Kč
POUZE

POUŽITY KVALITNÍ ČESKÉ BRÝLOVÉ ČOČKY

www.doctoroptic.cz

DR. OPTIK Moravia 
Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo náměstí 158, Letovice, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!
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NEMOCNICE BOSKOVICE
v průběhu pandemie COVID 19
	 Jak	 se	 nemocnice	 v	 Boskovicích	 potýká	 s	 problémy,	 které	 v	 souvislosti		
s	koronavirovou	celosvětovou	pandemií	řeší	celá	společnost?	Na	tuto	i	další	
otázky	odpovídá	jednatel	Nemocnice	Boskovice	s.r.o.,	RNDr.	Dan	Štěpánský:
	 V	návaznosti	na	usnesení	vlády	č.	194	ze	dne	12.	března	a	dalších	upřesňují-
cích,	která	 jsou	směrována	na	získání	kapacit	pro	poskytnutí	zdravotní	péče	
pacientům	COVID	19,	přešla	nemocnice	do	zvláštního	režimu.	V	tomto	režimu	
jsme	přestali	poskytovat	 jinou	lékařkou	péči,	než	řešení	akutních	stavů.	Což	
znamená,	 že	 jsme	 zdravotní	 potíže	 pouze	 diagnostikovali	 a	 pokud	 to	 stav		
pacienta	 umožnil,	 tak	 léčebné	 řešení,	 včetně	 například	 neakutních	 operací,	
jsme	začali	přesouvat	na	pozdější	dobu.		

	 Omezena	 není	 jen	 běžná	 lékařská	
péče,	ale	také	pohyb	všech	osob	v	areá-
lu	nemocnice...
	 Ano,	zavedení	tohoto	opatření	bylo	
nezbytně	 nutné,	 abychom	 před	 mož-
nou	 nákazou	 chránili	 jak	 ostatní		
pacienty,	 tak	 i	 personál	 nemocnice.	
Hlavní	vchod	do	budovy	zůstal	uza-
vřen;	přístup	do	ordinací	i	do	lůžko-	
vé	 části	 je	 možný	 jen	 přes	 vrátnici		
a	 následně	 přes	 speciální	 zdravotní	
kontrolní	stanoviště.	Vyškolení	zdra-
votníci	vybaveni	kompletními	ochran-
nými	pomůckami	na	tomto	stanovišti	
zjišují	 u	 všech	 příchozích	 účel	 ná-
vštěvy	a	současně	hodnotí	jejich	zdra-
votní	 stav	 z	 hlediska	 možných	 pří-	
znaků	 infekce.	 Součástí	 kontroly	 je	
také	měření	tělesné	teploty.
	 Jak	 byl	 nastaven	 standardní	 postup	
při	podezření	na	infekci	COVID	19?
	 V	zadní	části	areálu	jsme	vyčlenili		
a	vybavili	zvláštní	izolované	odděle-	
ní	pro	diagnostikování	pacientů	s	po-

dezřením	na	nákazu.	Těmto	klientům		
je	odebrán	vzorek	k	vyšetření	na	pří-
tomnost	 viru	 v	 laboratoři	 v	 Brně.		
V	 současnosti	 pořizujeme	 vlastní	
analyzátor,	 takže	 výsledek	 vyšetření	
bude	 znám	 během	 několika	 hodin.		
V	 případě	 negativního	 výsledku	 je	
klient	 z	 tohoto	 oddělení	 propuštěn,		
v	 případě,	 že	 testy	 potvrdí	 přítom-	
nost	 viru,	 je	 pacient	 převezen	 na		
specializované	 oddělení	 FN	 Brno,	
které	 je	 vybaveno	 pro	 odbornou		
léčbu.	
	 Předpokládám,	že	provoz	nejen	toho-
to	oddělení,	ale	celé	nemocnice	 je	ná-
ročný	na	vybavenost	kvalitními	ochran-
nými	 pomůckami.	 Je	 zásobování	 tímto	
materiálem	dostatečné?
	 Samozřejmě	v	počátcích	mimořád-

ných	 opatření	 bylo	 zásobování	 pro-
blematické,	 což	 je	 pochopitelné;		
zkušenosti	 s	 rozsahem	 a	 postupem	
pandemie	tohoto	rozsahu	nemá	v	mo-
derní	 době	 prakticky	 nikdo.	 Díky	
podpoře	 Jihomoravského	 kraje,	 za	
kterou	 chci	 poděkovat,	 se	 podařilo	
potřebný	 materiál	 zajistit.	 V	 součas-
nosti	 máme	 skladem	 již	 dostatečné	
zásoby.
	 Zvládnutí	této	krizové	situace	však	
nespočívá	 jen	 v	 materiálovém	 vy-	
bavení,	 nejdůležitější	 je	 vysoké	 pra-
covní	 nasazení	 lékařů,	 zdravotníků		
a	všech	dalších	zaměstnanců	nemoc-
nice;	tedy	těch,	kteří	jsou	v	tomto	boji	
s	 pandemií	 skutečně	 v	 první	 linii.	

Rád	bych	především	jim	touto	cestou	
poděkoval.
	 Můžete	se	stručně	zmínit	o	ekonomic-
ké	situaci	nemocnice?
	 V	roce	2019	se	nám	dařilo	hospo-
dařit	velmi	dobře;	i	když	ještě	nemá-
me	 konečné	 vyúčtování	 záloh	 od	
zdravotních	pojišoven,	tak	je	jisté,	že	
na	provozní	náklady	jsme	si	nejen	vy-
dělali,	ale	bude	i	nějaký	přebytek.
	 Jaký	 dopad	 budou	 mít	 opatření	
COVID	19	na	letošní	hospodaření	je	
zatím	ve	hvězdách,	dochází	sice	k	po-
malému	 návratu	 k	 normálu,	 ovšem	
tento	náběh	nutně	musí	být	pozvolný	
a	opatrný.	 Jsem	ale	optimista	a	dou-
fám,	že	stát	nám	ztráty	vzniklé	reali-
zací	restrikcí,	které	nařídil,	uhradí.	Je	
třeba	si	uvědomit,	že	v	době	karanté-
ny	 jsme	 neprováděli	 běžné	 léčebné	
úkony,	tedy	tu	činnost,	která	nám	za-
jišuje	příjmy	od	pojišoven.
	 V	oblasti	 investic,	kde	 jsme	odká-
záni	 na	 dotace,	 je	 otázka	 jaké	 mož-
nosti	 financování	 bude	 mít	 město,	
kraj	 i	 stát.	 V	 současnosti	 pokračují	
nákupy	přístrojového	vybavení	a	dal-
ší	 zdravotní	 techniky	 hrazené	 z	 vel-	
ké	 části	 z	 výzvy	 IROP	 31.	 Je	 však	
pravděpodobné,	 že	 plány	 na	 nové		
parkoviště,	 revitalizaci	 interiérů		
a	ostatní	větší	investiční	akce	budeme	
muset	odložit.	
	 Pane	 Štěpánský,	 děkuji	 za	 rozho-
vor.	 Petr Hanáček

Foto: phKontrolní stanoviště při vstupu do nemocnice

RNDr. Dan Štěpánský 



T-CAR spol. s.r.o.
Chrudichromská 1A, 680 01  Boskovice
+420 516 453 109 / www.hyundaiboskovice.cz

Hyundai prémie  70 000 Kč
Již od 499 990 Kč*

Nízké splátky
s nulovým
navýšením

Nejvýhodnější
Hyundai
pojištění

Slevová
tankovací karta
na 5 let 
zdarma

Sada zimních
pneumatik 
zdarma

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

Ať už se vydáte kamkoli: 

• maximální pohodlí vám zajistí bohatá výbava vč. dvouzónové klimatizace,
tmavých zadních skel a bezklíčového vstupu

• zvlášť náročné povahy ocení zvýhodněný paket Tech s předními Bi-LED světly,
8“ navigací či elektrickými 5. dveřmi

• každého pak potěší zvýhodnění 50 % na automatickou převodovku DCT a nižší ceny dieselových motorů

www.hyundai.cz

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Hyundai
Assistance
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Nábytek, stavebniny,
doplÀkové zboÏí
- v˘kup za hotové
- osobní pfiístup

- moÏnost dopravy, 
montáÏ a demontáÏ, stûhování

OTEV¤ENO
PO, ST, PÁ 9:00 - 17:00

SO 8:00 – 12:00
+420 776 566 634

www.bazarblansko.cz
bazarblansko@email.cz

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

PRONÁJEM
LŮŽEK

723 606 098
www.pronajemluzek.cz

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.
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INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
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grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

PRODÁM 
 Prodám dětské kolo Maxbike vel. 16 
zelené barvy. Po jednom dítěti. Perfektní 
stav, Boskovice. Cena 2 000 Kč, tel.:  
733 281 368. 
 Prodám dětskou zábranu do dveří 
nebo na schody. Zábrana funguje na prin-
cipu rozpěry, není potřeba nic vrtat. Jeden 
kus za cenu 300 Kč, dva kusy za 500 Kč. 
Boskovice, tel.: 733 281 368.
 Prodám dětské odrážedlo ARTI 382 
Mega Car Deluxe. Lze použít jako odrážed-
lo, chodítko a jezdítko. Na volantu 4 tlačít-

ka s melodiemi. Úložný box. Lze použít pro 
děti, které už umí sedět. Boskovice. Cena 
500 Kč, tel.: 733 281 368.
 Prodám zimní pneu Krisalp rozměr 175 
x 65 x R 14, 4 ks na plechových discích + 
jedna pneu samostatně. 3 pneu jsou mírně 
jeté a 2 nové. Zn. K vyzvednutí v Brně - Krá-
lově Poli, cena dohodou. Tel.: 728 480 686.
 Prodám 100 let staré dveře za 200 Kč, 
novou vanu za 500 Kč. Tel.: 602 138 072. 
 Prodám obrazy různých motivů a stáří. 
Zn. „Pozůstalost“. Tel.: 721 818 403.
 Prodám starožitný oválný stůl a 6 čalou-
něných židlí. Oprava nutná, tel.: 724 799 340.

 Prodám vchodové levé dveře světlý 
javor, 195x85 cm, bezpečnostní zámek na 
4 klíče, cena dohodou. Volat po 18 hod., 
tel.: 702 591 648.
 Prodám 2x monitor Sony CPD-E430, 
19“ CRT, 4:3, 1600 x 1200 pix, 78 Hz,  VGA 
vstup, 100% stav. Používaný pro grafické 
práce na Macku. Osobní odběr v Blansku, 
cena dohodou. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám 6 arů orné půdy v katastru 
Senetářov, podrobnější info na tel.: 776 
258 757.

KOUPÍM
 Koupím chalupu nebo domek se zahra-
dou, vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 
235 530.
 Koupím akcie spol. MINERVA BOSKO-
VICE a.s., původně z kuponové privatizace. 
Tel.: 603 303 899.
 Koupím malotraktor tera vari, agzat, 
TK, Mt i s příslušenstvím, i nefunkční. Tel.: 
731 487 850.

 Koupím bubnovou nebo lištovou  
sekačku MF70, Vari s příslušenstvím. 
Může být nefunkční nebo nekompletní.  
Děkuji za nabídku, tel.: 731 465 710.

HLEDÁM
 Hledám bydlení pro sebe a syna 13 let, 
nejlépe k dlouhodobému pronájmu Černá 
Hora a okolí. Podmínkou není samostatný 
byt, stačí i část domu. Kromě včasného  
a bezproblémového placení nájmu mohu 
nabídnout i výpomoc v domácnosti, pří-
padně majitelům. Za nabídky budu velice 
vděčná. Předem děkuji. Tel.: 773 693 859.

 Hledám někoho, kdo by naučil hrát 14ti 
letou dceru na klávesy. Tel.: 721 308 697.

 Hledám k pronájmu přístavek, halu, 
stodolu pro celoroční parkování obytné- 
ho vozidla v okolí Černé Hory. Požado- 
vaný rozměr: 8 m x 4 m x 3,40 m. Tel.: 
605 700 205.

NABÍZÍM 
 Pronajmu částečně vybavený byt 1+1  
v centru Boskovic, cihlový, 1. kategorie 
jižní strana. K nastěhování od 1. 5. 2020. 
Cena 4 500 Kč měsíčně + inkaso. Tel.:  
792 433 832.

 Nabízím za odvoz kancelářský stůl  
a 20 skel Helios 50x80 na skleník. Tel.:  
724 799 340.
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VEDOUCÍ ZAK ÁZEK
Nabízíme Vám příležitost stát se součástí realizačního týmu společnosti 
zaměřeného i  na realizace menších pozemních staveb v regionu.

VAŠE ÚKOLY
– řízení a organizace stavebních prací na svěřených zakázkách;
– řízení interního montážního týmu a koordinace dodavatelů prací  
 a materiálů;
– materiálové a technické zabezpečování stavby;
– garance technologických postupů a provádění kontrolních zkoušek  
 u jednotlivých pracovních postupů;

POŽADUJEME
– odpovídající vzdělání stavebního směru – SŠ/VŠ;
– praxe v oblasti realizaci menších stavebních zakázek min. 3 roky;
– autorizace v oboru pozemních staveb výhodou;
– aktivní přístup, ochotu pracovat na svém dalším rozvoji;
– ŘP sk. B

NABÍZÍME
– zaměstnání v perspektivní, dynamicky rostoucí firmě;
– odpovědnou a zajímavou práci;
– prostor pro profesní a kariérní růst;
– pravidelné vzdělávání a odborné kurzy k dosažení vyšší kvalifikace;
– přátelský pracovní kolektiv a odpovídající pracovní vybavení;
– finanční ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům; 
– firemní benefity a výhody

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE SVŮJ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 
na e-mail: prace@cergo.cz  

CERGOMONT s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 | Blansko

Diplomovaná všeobecná sestra

ekonomika a poDnikání se zaměřením:
– finanční řízení a zdaňování

– ekonomika nemovitého majetku

cestovní ruch

Fyzioterapie zvířat

Bližší inform
ace naw

w
w

.vassboskovice.cz

prohlídka školy dle domluvy.

získej titul Dis. na voš
studiem po maturitě

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice,
příspěvková organizace

www.vassboskovice.cz,  511 123 101, e-mail: skola@vassboskovice.cz

VZPOMÍNKA
8.	května	1932	se	narodila	

a	10.	května	2020	uplynuly	tři	roky	od	úmrtí
paní	ANNY	TRNEČKOVÉ.

V	březnu	jsme	vzpomněli	10.	výročí	úmrtí	
jejího	manžela

pana	MIROSLAVA	TRNEČKY	
ze	Suchého.

Vzpomínají	rodiny	Čížková	a	Sekaninová

VZPOMÍNKA
Dne	28.	5.	2020	by	se	dožil	100	let

pan	František	ŠTRAJT	z	Adamova,
někdejší	technicko-výrobní	náměstek	podnikového	

ředitele	ADASTu.
Zemřel	25.	5.	1984,	ve	věku	64	let.

Stále	vzpomínají	dcery	Helena	a	Anna	a	syn	František

VZPOMÍNKA
Tvé kroky utichly i Tvůj hlas, Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne	5.	června	2020	vzpomeneme	nedožité	
osmdesáté	narozeniny

pana	EDUARDA	ŠENKEŘÍKA	z	Blanska,
bývalého	fotbalisty	a	rybáře.	

Věnujte	mu	tichou	vzpomínku.
Vzpomíná	manželka

VZPOMÍNKA
Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne	15.	května	2020	uplyne	5	roků,	kdy	nás	opustil

pan	RUDOLF	KLEIN	z	Blanska.

Stále	vzpomíná	manželka,	dcera	a	syn	s	rodinami.	

PODĚKOVÁNÍ
Oblastní	charitě	Blansko	–	MOBILNÍMU	HOSPICI	za	úžasný,	lidský	

a	profesionální	přístup,	ochotu	a	pochopení.	Také	za	všechny	služby,	které	poskytli	
mojí	mamince.Velký	dík	patří	LENCE	ODEHNALOVÉ,	MUDr.	Janu	Machačovi,	

MUDr.	Zuzce	Střítecké,	Haně	Kudové	a	Ing.	Renatě	Sedláčkové,	DiS
Tomčíková	Marcela

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, lakování skla, 
lišty, zámky, kliky

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
tel. 604 150 378

HODINOVÝ MANŽEL
– nabízím montáže, opravy, 

údržbu a jiné. Zn.: Stavba – dílna 
– zahrada, rychle a levně.

www.hodinovy-manzel-boskovice.cz
tel.: 777 072 947
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Společnost s více jak 25 letou tradicí 
na českém trhu hledá spolehlivé   
zaměstnance na pozice:

l Zaměstnanec 
 montáže
l Obsluha výrobních linek
l Zaměstnanec kontroly kvality
l Obsluha strojů
l Obsluha CNC strojů a vícevřet. 
 automatů
l Skladník
Zájemci se mohou hlásit na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128, 
e-mail: personal@novibra.com
Informace o zpracování osobních údajů na www.novibra.com

S M E T A N O V A  6
678 01 BL ANSKO
Obchodní centrum 
J E Ž E K

www.realityhynstova.cz

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
 +420 775 582 092  +420 775 246 549

Jsme tu pro vásJsme tu pro vás

Chaty, zahrady i chalupy...
s jarem pravý čas k prodeji
Uvažujete o prodeji tohoto 
typu nemovitostí? 
Neváhejte nás kontaktovat
(praxe 14 let).

Přehrada Křetínka – zákaz rybolovu ve dvou úsecích břehu
	 Moravský	 rybářský	 svaz,	 z.s.,	 letos	upravil	 podmínky	pro	výkon	 rybářského	
práva	v	revíru	Křetínka	1,	ev.	číslo	461	068.	Změna	spočívá	v	zákazu	lovu	ryb	ve	
dvou	úsecích	břehu	přehrady	Křetínka	(VD	Letovice).	Jedná	se	o	břeh	v	areálu	
Svitavice	a	dále	o	břeh	Jachetního	oddílu	TJ	Sokol	Letovice.	Zákaz	platí	celoročně;	
dle	vyjádření	hospodáře	pobočného	spolku	MRS	v	Letovicích	pana	Josefa	Prudila,	
byla	důvodem	k	vyhlášení	těchto	zákazů	velmi	problematická	kontrola	osob,	které	
lovily	ryby	v	těchto	areálech.	 Text a foto: Petr Hanáček

Zákaz rybolovu je označen tabulemi

Chcete inzerovat?
Volejte 606 931 795

Další číslo vyjde 9. června 2020, uzávěrka je 29. května 2020.


