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Město vybralo místo pro velkokapacitní očkovací centrum 

Milí příznivci Muzea Blanenska,
srdečně Vás zveme na výstavu „Svět kostiček“, 
která je k vidění v prostorách Muzea Blanenska. 
Je PRODLOUŽENA do 11. dubna 2021. I když 
je Muzeum Blanenska z důvodu usnesení vlády 
stále zavřeno, jakmile to situace dovolí, budeme 
se opět těšit na Vaši návštěvu.
 Přijte společně s námi shlédnout rozmanitou 
tematickou expozici stavebnice Lego® s výbě-
rem modelů edičních řad od konce 80. let po 
současnost, ukázky z filmové tvorby např. ro- 
botí válečná zóna Bionicle®, Toy Story – Příběh 
hraček, Batman, Odvážná Vaiana nebo Ledo- 
vé království a také malé westernové městečko  
s pohyblivou vlakovou parní soupravou. 
 Děti si určitě rády pohrají v plnohodnotně vy-
baveném dětském koutku s možností stavění  
z kostek Classic – Basic. 
 V pokladně muzea bude také možné zakoupit 
vybrané druhy nových stavebnic Lego za skvělé 
ceny. Vstupné na výstavu: 50 Kč dospělí, 30 Kč 
děti od 3 let. Text: Pavlína Komínková

 Očkuje se zatím v nemocnici, vakcínu by zdra-
votníci měli lidem od března podávat v hale na 
Údolní ulici v Blansku.
 Zájemci o očkování proti onemocnění covid-19 
budou moci využít služby blanenské nemocnice. 
Nemocnice Blansko se totiž stala jedním z očko- 
vacích míst. Od soboty 16. ledna si ji při registraci  
k očkování mohou zatím vybrat lidé starší 80 let, 
kteří mají o vakcínu zájem. Vedení města současně 
vybralo místo, kde má vzniknout velkokapacitní 
očkovací centrum. Očkovací tým, který navýší  
kapacitu blanenské nemocnice, najde zázemí v pro-
storách městské sportovní haly na Údolní ulici.
 „Reagovali jsme na žádost pana hejtmana, kte-
rý nás poprosil o součinnost při přípravě velkoka-
pacitního očkovacího centra pro okres Blansko. 
Původně jsme kraji nabídli budovu Okresního 
soudu v Blansku, která splňovala původní kritéria 
pro výběr vhodných prostor. Nakonec se ale kraj 
rozhodl pro náš další návrh, budovu tělocvičny  
na ulici Údolní. V ní nechybí zázemí šaten ani  
dostatečná kapacita sociálních zařízení, objekt 
splňuje i další parametry, k parkování lze využít 
prostor bývalého škvárového hřiště,“ pospal sta-
rosta Blanska Jiří Crha. 
 Město uvažovalo také o nové budově u stadionu 
ASK sloužící jako zázemí sportovních aktivit na 
Sportovním ostrově, zimním stadionu nebo napří-
klad Dělnickém domě. „Po rozvolnění mimořád-
ných opatření by ale provoz očkovacího centra 
opět omezil činnost v těchto budovách, to jsme 
nechtěli,“ doplnil Jiří Crha.    
 Velkokapacitní očkovací centrum má podle plánů 
bezpečnostní rady kraje doplnit očkovací místa v ne-
mocnicích ve chvíli, kdy stát rozešle velké množství 
vakcín. Zajistit tak chce, aby se v co nejkratší době 
proočkovalo co největší množství občanů. 

 Kraj zaslal seznam podmínek, které musí vel-
kokapacitní očkovací centra splňovat – mezi nimi 
je dostatečný prostor pro šatny, sociální zázemí, 
čekárna, teplá i studená voda nebo třeba možnost 
připojení k internetu. Město by také mělo zajistit, 
že očkovací centrum bude moci v budově fun- 
govat po dobu minimálně šesti měsíců od svého 
otevření.
 „Původně zaslané podmínky splňovala i budo-
va Okresního soudu v Blansku, nakonec dal kraj 
přednost většímu prostoru a také tomu, že v tělo-
cvičně na Údolní ulici nebude fungování očko- 
vacího centra omezeno provozní dobou, kterou  
by při výběru budovy soudu bylo nutné dodržovat 
kvůli požadavkům justiční stráže na zabezpečení 
budovy,“ doplnil tajemník městského úřadu Jo- 
sef Kupčík. „Už máme potvrzený souhlas s pro-
story na Údolní ulici. Stavbu očkovacího centra 
te bude připravovat kraj ve spolupráci s městem 
a nemocnicí,“ dodal.
 Podmínkou města je, aby provoz centra neponi-
čil podlahu tělocvičny. Na ni bude položena 
ochranná vrstva. Technické podmínky provozu 
te bude projednávat kraj s nemocnicí a městem. 

Velkokapacitní očkovací centrum by mělo zahá- 
jit provoz nejdříve od začátku března. Čekat se  
ale bude na chvíli, kdy bude dostatek vakcín  
pro plošné očkování. Zatím se čeká na vakcíny 
alespoň pro naočkování seniorů starších osmde- 
sáti let. Ti už se mohou registrovat k očkování  
v blanenské nemocnici, konkrétní termín si ale 
budou moci vybrat nejdříve od 1. února.
 „Lidé nám volají a zlobí se, že nemáme dosta-
tek volných termínů pro očkování proti covid-19. 
Termín distribuce vakcín a jejich počet ale bohu-
žel nemůžeme nijak ovlivnit. O přidělování očko-
vacích dávek rozhoduje krajský koordinátor, ne-
mocnice ani město do něj nemůže nijak zasahovat. 
Platí ale, že nyní počítáme se zahájením distribu-
ce termínů od února 2021, jsme na ně připraveni,“ 
uvedla ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra 
Danihelková.
 Kraj už oznámil, že mobilním očkovacím 
týmům ve velkokapacitních očkovacích centrech 
budou pomáhat také policisté a hasiči. 

Text: Pavla Komárková
Foto: Marie Kalová
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