
ZPRÁVY Z RADNICE

Oslavy vzniku samostatné republiky
Dne 28. října si Česká republika připomíná 
vznik samostatného Československa. V Olešnici 
je tento den tradičně připomínán žákům ve ško-
le. Dětem i rodičům lampionovým průvodem. 
V  posledních létech pak ještě ohňostrojem. 
Oslavy, jaké si tento státní svátek jistě zaslouží. 
Bohužel republika sevřená v karanténě si mohla 
102. výročí připomenout jen omezeně, vlajka-
mi na veřejných budovách, či položením věnců  
u pomníků. Nejinak tomu bylo letos i v  Oleš-
nici. Děti přišly o zážitek spojený s  lampiono-
vým průvodem a ohňostrojem. Dospělé a starší 
dospělé pak asi napadaly myšlenky o vážnosti 
epidemiologické situace v historii státu bezpre-
cedentní.
Poznámka na závěr: Zrušení průvodu a oh-
ňostroje jen navazuje na další zrušené tradiční 
kulturní a společenské akce. Nezbývá než dou-
fat, že se situace v následujících měsících změní 
k lepšímu. Ozdobený vánoční strom na náměstí 
určitě bude. Bude však pravděpodobně bez slav-
nostního tradičního rozsvícení se stánky a do-
provodnými akcemi. 

Povodeň
Přestože ještě na jaře hovořila média o roce 
2020 jako o nejsušším roce za posledních 500 
let, příroda ukázala svoji nevyzpytatelnost. Už 
jarní srážky zvedly hladinu vody na Hodonínce 
na 1. stupeň povodňové aktivity (výška hladiny 
na hlásném profilu 50 cm). Situace se zvýšenými 
průtoky se pak ještě několikrát opakovala. Víta-
né deště  dokázaly zvýšit hladinu spodní vody. 
Takto už bezprostřední sucho v naší oblasti pře-
stalo hrozit. 
Přestože největší nebezpečí povodní je v letních 
měsících při přívalových deštích, dosáhla Ho-
donínka 2. stupně povodňové aktivity (výška 
hladiny na hlásném profilu 70 cm) letos 14. října 

stvími v  korunách vysokých stromů jsou bez-
pečnostním rizikem, kde je odpovědný majitel 
těchto stromů. V  případě našeho projektu pak 
město. Ze sdělovacích prostředků víme o přípa-
dech těžkých úrazů i úmrtí způsobených pádem 
stromu, či jeho větví v jiných obcích a městech. 
Přestože se toto riziko nikdy nedá úplně vylou-
čit, právě probíhající práce stromolezců mohou 
toto nebezpečí výrazně eliminovat. 

v ranních hodinách z důvodu nasycení půdy a 
dlouhodobých intenzivních dešťů.  Tento druhý 
stupeň bylo možné již večer odvolat. Hladina se 
pak držela na 1. stupni až do 17. října.
Voda bezeškodně odtekla upraveným kory-
tem Hodonínky, kde překážkou byly snad jen 
dvě nízko položené lávky pobřežníků (občan 
vlastnící dům na břehu). O jejich existenci byl 
správce vodního toku informován již na jaře… 
O tom, že i při 2. stupni povodňové aktivity je 
v  korytě dostatečně velká rezerva pro zvýšené 
průtoky způsobené dlouhodobými dešti, či při 
jarním tání, svědčí fotografie ze 14. 10. 2020. 

INVESTIČNÍ AKCE
Revitalizace zeleně v Olešnici
Přes pozdní podzim, a právě pro nastávající ob-
dobí vegetačního klidu, nastala vhodná doba 
pro práce z projektu Revitalizace zeleně v Oleš-
nici. Tento projekt zahrnuje vedle výsadeb nové 
zeleně, která nás čeká na jaře příštího roku, také 
údržbu stromů formou bezpečnostních a zdra-
votních řezů. To je práce pro odvážné muže ve 
výškách. Uhnilé a uschlé větve nad chodníky a 
komunikacemi a dalšími veřejnými prostran-

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

LISTOPAD 2020



Volby do Krajského zastupitelstva Jihomorav-
ského kraje
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskutečnily vol-
by do Krajského zastupitelstva Jihomoravského 
kraje. V Olešnici naprosto jednoznačně zvítězila 
kandidátka KDU-ČSL a největší počet prefe-
renčních hlasů pak získal kandidát na jinak ne-
volitelném 21. místě kandidátky Ing. Stanislav 
Juránek. Ten získal v  Olešnici 68 hlasů. Také 
tyto preferenční hlasy z  Olešnice ho posunuly 
dokonce na druhé místo, a tak se stal opět zastu-
pitelem Jihomoravského kraje. Druhá v pořadí 
byla kandidátka České pirátské strany, na tře-
tím místě pak kandidátka hnutí ANO. Přehled 
výsledků voleb v  Olešnici ukazuje následující 
tabulka. 

11. zasedání zastupitelstva města
Epidemie onemocnění COVID 19 si vyžádala 
nutnost organizace zasedání v „provizorních“ 
podmínkách v intencích vládního nařízení pro 
jednání orgánů samosprávy. Proto bylo zasedá-
ní 27. října uskutečněno v sále kulturního domu 
s možnou účastí veřejnosti na galerii. 
Demontované zařízení pro on-line přenos 
z  podstatně menší zasedací místnosti radnice  
a použité v kulturním domě bylo spíše jen poku-
sem o uskutečnění on-line vysílání s  nevalným 
úspěchem. Proto se všem, kteří usedli k  avizo-
vanému on-line vysílání z  kulturního domu, 
omlouváme. Technické prostředky, především 
pak záznam zvuku, byly pro sál KD nedostatečné.  
Dopad onemocnění COVID 19 se odrazil  
i v  účasti. Přesto bylo jednání usnášeníschop-
né. Účast veřejnosti byla očekávaně minimální. 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku „za odpady“, kte-
rá je takto stanovena pro rok 2021 na částku 
550,- Kč/osoba/rok. 
K zajištění péče o seniory byla schválena veřej-
noprávní smlouva s  Oblastní charitou Blansko 
na poskytnutí dotace z  rozpočtu města na po-
skytování sociálních služeb na rok 2021 ve výši 
472  320,- Kč. K  zajištění služeb sociální pre-
vence a sociálního poradenství byla schválena 
veřejnoprávní smlouva s městem Boskovice ve 
výši 30 472,- Kč a schválena byla také smlouva 
o budoucí smlouvě kupní na pozemek pod vo-
dojemem. 
Po revokovaném hlasování bylo přijato rozpoč-
tové opatření, které především umožní zapojit 
2,071 milionu Kč do rozpočtu a tyto prostředky 

ník z praxe, který je uznávaným odborníkem ve 
svém oboru. 
První projektové dny ve školní družině a škol-
ním klubu se týkaly v současnosti velmi aktuál-
ního tématu, a to šití roušek. Každá skupina dětí 
nejprve navštívila modrotiskovou dílnu pana 
Danzingera, kde se všichni přítomní seznámili 
s potiskováním a barvením plátna. Po přesunu 
do školy následovalo, za doprovodu zkušené 
švadleny, samotné šití roušek. Paní švadlena 
měla nachystané čtverce bavlněného plátna. 
Děti si čtverec látky sešily k sobě, otočily na lí-
covou stranu a následně vyžehlily. Za asistence 
paní učitelky si děti vytvořily sklad na roušce, 
který tvořily tři pruhy. Ty bylo nutné nejprve 
poskládat a potom znovu přežehlit. Posledním 
úkolem bylo ušití „tunýlku“, kterým se do rouš-
ky navlékla gumička. Paní švadlena vždy dětem 
látku přidržovala a děti s velkým zájmem a zau-
jetím používaly šlapací pedál a sledovaly činnost 
šicího stroje. V závěru se děti dozvěděly, jak nej-
lépe se o bavlněnou roušku starat, aby byla ste-
rilní. Následovala také diskuse o tom, jak těžké 
muselo být ušití medvědů, které děti dostaly po 
absolvování příměstského tábora. 
V dalších projektových dnech je plánované např. 
odpoledne s Ivanou Koktavou, která prozatím 
získala šest zlatých medailí z Mistrovství České 
republiky v hodu oštěpem a je také účastnicí 
Mistrovství Evropy a Mládežnických Olympij-
ských her v Buenos Aires. Za zmínku zcela jistě 
také stojí střelba z laserové malorážky ve Vyso-
čina Aréně, návštěva zámku v Lysicích, muzea v 
Boskovicích a další zajímavá místa. Z místních 
organizací zcela jistě využijeme možnost návště-
vy Moraviafloru pana Synka, keramické dílny 
pana Jílka a spolupráce s hasiči, rybáři apod. 
Závěrem nezbývá nic jiného než doufat, že hy-
gienická opatření spojená s epidemií koronaviru 
nebudou příliš restriktivní a všechny plánované 
projektové dny se podaří uskutečnit. 

Mgr. Soňa Halámková, 
koordinátor projektových dnů

Škola opět bez žáků
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické si-
tuaci byla nejprve od 12. října omezena výuka 
na 2. stupni naší ZŠ a vzápětí od 14. října byla 
škola rozhodnutím ministerstva zdravotnictví 
pro žáky zcela uzavřena. Byli jsme tak nuceni 
přejít na distanční způsob vzdělávání.
Vyučující nadále docházeli do školy a zajišťovali 
tento způsob vzdělávání, který spočívá jednak 
v  online výuce prostřednictvím IT techniky a 
jednak v zajišťování úkolů pro domácí přípravu 
žáků.
Pro zajištění online výuky byl vypracován roz-
vrh hodin, který je vyvěšen na školním webu a 
který vychází z  doporučení ministerstva škol-
ství. Je zaměřen přednostně na hlavní předmě-
ty a je sestaven tak, aby žáci netrávili u PC celé 
dopoledne a aby se nepřekrývala výuka 1. a 2. 
stupně ani jednotlivých tříd a vyučujících. To 
má zajistit, aby v případě více sourozenců potře-
boval doma počítač vždy jen jeden z nich. Těm 
rodičům, jejichž děti doma nemají přístup k po-
třebné IT technice, škola zapůjčila notebooky a 
tablety ze svého majetku. Pokud by někdo z ro-
dičů měl ještě o zapůjčení zájem, může se na 
školu obrátit.
Podklady a úkoly pro domácí přípravu žáků 
jsou zadávány zatím po jednotlivých týdnech 
(bez podzimních prázdnin) a jsou zveřejňovány 

KNIHOVNA

Knížky konečně doputovaly k dětem
Když jsme v  prosinci minulého roku zahájili 
projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, 
nikdo netušil, jaká přijde doba a s  ní spojená 
všelijaká opatření a zákazy. Protože v  červenci 
chodila do školy necelá polovina prvňáčků, ne-
mohli jsme v termínu ukončit celý projekt a roz-
hodli jsme se přesunout ukončení na konec září. 
Z  původních dvou prvních tříd se stala jedna 
druhá, ale ani plánovaná poslední beseda se ne-
konala jako minulé roky. Prostě v době korona-
viru je všechno jinak. Se druháčky jsme se sešli 
ve venkovní učebně 29. září. Děti donesly vy-
robené záložky a splnily poslední úkol, kterým 
bylo prokázat dovednost ve čtení. Díky naříze-
ním neproběhlo ani pasování na čtenáře, diplo-
my rozdávala paní učitelka, ale co se dá dělat. 
Za perfektní společné čtení dostala třída 35 
výtisků knížky L. Rožnovské Katka a klokan 
ze šuplíku, která zůstane dle rozhodnutí paní 
učitelky ve školní knihovně. Domů si potom 
odnášel každý obtisky a pastelky, které věnovala 
tiskárna pana Bělehrádka.

ŠKOLSTVÍ
Projektové dny v ZŠ a MŠ Olešnice 
V letošním školním roce se v Základní škole a v 
Mateřské škole v Olešnici uskuteční projektové 
dny dotované z programu Šablon. Cílovou sku-
pinou účastníků jsou žáci základní školy, kteří 
navštěvují školní klub a školní družinu. Do pro-
jektových dnů v mateřské škole potom budou 
zapojeny všechny děti navštěvující mateřskou 
školu. 
Cílem aktivit je rozvoj kritického myšlení, vy-
užití metod kooperativního učení, kreativních 
metod vzdělávání, vedení k samostatnosti a 
zaměření na praktickou využitelnost poznatků. 
Důležitou součástí projektových dnů je odbor-

použít. Tyto 2,071 milionu Kč již v měsíci srpnu 
zaslalo ministerstvo financí na účet města jako 
kompenzační příspěvek státu za propad daňo-
vých příjmů obcí. Bez schválení rozpočtového 
opatření zastupitelstvem a zapojení do příjmů 
rozpočtu by byla paralyzována činnost hospo-
dářsko-správního odboru, protože by tyto pro-
středky nebylo možno použít k vytvoření rezer-
vy, a především úhradě výdajů. 
Revokovaným usnesením byla také schválena 
pravidla rozpočtového provizoria, která umož-
ňují v novém roce až do přijetí rozpočtu pro rok 
2021 řešit financování města. 
Novým bodem zařazeným do programu (upra-
veným v  rozpravě) bylo schválení nové formy 
financování obnovy lesních porostů. Nově niko-
liv formou paragrafu schvalovaného rozpočtu 
města v každoročně (podle potřeb) schvalované 
výši, ale formou schválení samostatného fondu 
v  rozpočtu města s  odděleným účetnictvím. 
Tento fond obnovy lesních porostů byl v oblasti 
příjmů schválen v min. výši 700 tis. Kč po dobu 
pěti let. Zastupitelstvo na dalším zasedání čeká 
schválení směrnice o použití tohoto fondu. 
S ohledem na současnou a patrně i do nejbliž-
ších týdnů neuspokojivou a závažnou epidemio-
logickou situaci se další zasedání zastupitelstva 
do konce roku neuskuteční. Je to i díky konsen-
su zastupitelů ochotných a schopných revokovat 
ta neschválená usnesení, ke kterým by bylo nut-
né se urychleně znovu sejít. Proto touto formou 
děkuji všem zastupitelům za tento konsensus  
i za jejich přítomnost na zasedáních v  tom-
to roce. Doplním  přání, aby to první zasedání 
v novém roce bylo již v plné sestavě neomezené 
epidemií, či jinou nemocí. 

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Stanovení výše vodného a stočného od 1. led-
na 2021
Rada města Olešnice na své 47 schůzi schválila 
výši vodného a stočného od 1. 1. 2021 na zákla-
dě kalkulace nákladů ve výši:

Matrika
Narození 
Roxanna Rounová 
Samuel Fučík
Alex Vašíř
Alex Vamberský
Adéla Klimešová
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea 
Vlasta Bajerová 
Slávka Loubalová 
Božena Kovářová 
Marie Šilhánová 
Vlasta Ježová 
Ladislav Vaverka 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně 
spokojenosti a radosti!

Sňatky
Veronika Mitanová a Jakub Filip 
Markéta Kohoutová a Roman Malach 
Novomanželům na společné cestě přejeme hod-
ně štěstí a tolerance!

Smaragdová svatba - 55 let společného života
Květoslava a František Sedlákovi 
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

Úmrtí 
František Trávníček 
František Elis 
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Přestože jsme již několikrát o tomto projektu 
psali, jen pro připomenutí: Projekt navržený 
Ing. Hawerlandovou prošel schvalovacím pro-
cesem orgánů ochrany životního prostředí. 
Projekt počítal podle jeho položek s náklady ve 
výši 4 372 412,- Kč. Město Olešnice požádalo o 
podporu realizace projetu dotací z Operačního 
programu Životní prostředí prostřednictvím 
žádosti MAS Boskovicko PLUS. Tato dotace ve 
výši 60% byla schválena. Opakovaným výběro-
vým řízením na dodavatele se podařilo samot-
nou cenu díla snížit na 2 371 554,- Kč. Dodava-
telem se stala firma Florstyl s.r.o. z Kunovic. Po 
odečtení dotace tak budou náklady města na re-
alizaci celého projektu ve výši 948 662,- Kč. Pro-
jekt je zveřejněn na webových stránkách města 
v sekci: Pro Obyvatele – Připravované investice.
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na školním webu i na hlavním vchodu školy.
Mateřská škola zůstala sice v provozu bez ome-
zení, ale i zde v důsledku uzavření základní ško-
ly došlo k docela velkému úbytku dětí.
Pro informaci – od doby zavedení povinnosti 
nosit roušky všemi žáky po celou dobu vyučo-
vání jsme sledovali vývoj nemocnosti po třídách  
i na celé škole. Od původních 22 % (24.9.) jsme 
se postupně dostali na 10% těsně před uzavře-
ním školy, což odpovídá běžné nemocnosti 
v  době běžného provozu při průměru cca dva 
nemocní žáci na jednu třídu.
Velkým přáním nás všech je, aby tato nenormál-
ní doba co nejdříve skončila a žáci se mohli co 
nejrychleji vrátit do lavic. Bohužel však zatím 
nikdo netušíme, kdy se tak stane……

Vladimír Hél

KULTURA 
Ohlédnutí za Olešnickým kvítkem
První říjnovou sobotu proběhla (dovolíme si 
říct) již tradiční akce – Olešnický kvítek, sou-
těžní přehlídka pro mladé muzikanty, kterou 
ve spolupráci s městem Olešnice pořádá Spolek 
(na)Moll. Letošní ročník byl v  pořadí již šestý  
a v mnoha ohledech byl naprosto unikátní. 
Dělá nám velkou radost, že Kvítku se v  tomto 
roce zúčastnilo rekordní množství soutěžících, 
takže sobotní odpolední program byl oprav-
du bohatý - svých 5 písní zahrálo 9 interpretů 
(sólistů a skupin). Novinkou také byla divácká 
cena, která se v tomto roce stala cenou putovní 
a její vítěz – skupina Maribelky – si cenu na rok 
odvezl, v příštím roce ji přiveze zpět a pokusí se 
její vítězství obhájit. 

Tradičně se rozdávaly také ceny poroty a to 
hned ve dvou kategoriích – sólista a skupina. 
I tyto ceny letos vyhráli na Kvítku absolutní 
nováčci – za sólisty to byla Kateřina Chybová  
a za skupiny uskupení VoHuBa. Všichni uve-
dení vítězové si zaslouží obrovskou poklonu, 
protože jejich minikoncerty byly kvalitou srov-
natelné s profesionálními skupinami.

Tímto chceme poděkovat všem, kteří s  námi 
prožili krásnou sobotu i přes veškerá vládní  
a hygienická opatření – celé odpoledne vydržet 
v  rouškách vydrží jen opravdoví fanoušci naší 
práce a kvalitní folkové hudby. 
Ještě jednou děkujeme všem sponzorům, městu 
Olešnice, všem soutěžícím, ale také divákům, 
kteří i přes veškerá opatření a omezení přišli 
podpořit mladé začínající muzikanty. A nezbý-
vá než poslat výzvu k vám ostatním – nezapo-
meňte podporovat kulturní dění ve vašem okolí, 

NÁZEV
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
KDU-ČSL
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká pirátská strana
Moravané
Zdraví Sport Prosperita
Spolu pro Moravu
Česká strana sociálně demokrat.
ANO 2011
Starostové pro jižní Moravu
Levice
DSSS - ČiKR
Komunistická str. Čech a Moravy
Trikolóra hnutí občanů
ODS s podpor. Svobodných a SOM
ROZUMNÍ - Petr Hannig

CELKEM
7

172
20
85
4
4

27
21
69
33
0
1

31
13
46
2

V %
1,30

32,14
3,73

15,88
0,74
0,74
5,04
3,92

12,89
6,16
0,00
0,18
5,79
2,42
8,59
0,37

CENA VODNÉHO 
A STOČNÉHO 

OD. 1.1.2021
Vodné
Stočné
Celkem

CENA BEZ DPH
KČ/M3

36,11
35,71
71,82

CENA S DPH
KČ/M3

39,72
39,28
79,00



strávíte příjemně svůj volný čas a povzbudíte 
pořadatele k další práci. 
Buďte na sebe opatrní, snad se zase brzy setkáme!

Tereza Dřevová, Spolek (na)Moll

SPORT

ML TFA pomáhá
Věřím, že většina z Vás už slyšela o hasičském 
sportu TFA, kterému se úspěšně již několik let 
věnujeme a který se snažíme stále posouvat dál 
a dál. A proto vznikla pohárová soutěž Morav-
ská Liga TFA. Když jsme před třemi lety rozjíž-
děli projekt Moravské Ligy, mezi jehož hlavní 
zakladatele patří i hasiči z  Olešnice, tak jsme 
hned věděli, že to nebude jen o TFA, ale že s tou 
velkou skupinou skvělých lidí, co se kolem nás 
pohybuje, bychom mohli dokázat i něco víc. Tak 
vznikla myšlenka propagace dárcovství kost-
ní dřeně a spolupráce s Dětskou onkologií FN 
Brno, o které jsme vás dříve také informovali. 
Tenkrát jsme si říkali, že když bychom pomoh-
li zachránit byť jediný život, bude to - To úplně 
nejvíc. Téměř na den přesně po třech letech se 
náš cíl splnil :-). Naším novým hrdinou se stal 
Jirka Bulva z Poličky, který závodí za SDH Lez-
ník a pravidelně se účastní našich závodů. Jirka 
se do registru dárců kostní dřeně přihlásil v roce 
2017 na závodě v Doubravici a chtěl by se teď 
prostřednictvím krátkého rozhovoru podělit  
o svoje dojmy i s Vámi.
“Samotného by mě asi nikdy nenapadlo vstoupit do 
registru dárců kostní dřeně a tímto bych chtěl poděko-
vat Moravské Lize TFA a všem jejím organizátorům za 
osvětu a propagaci této záslužné činnosti.“
Co Tě k vedlo k tomu vstoupit do registru dárců 
kostní dřeně?
Byl to hlavně pocit toho, že mohu někomu změnit život 
a když to vyjde tak ho i pomoci zachránit a dát jinému 
člověku další šanci a naději na normální život.
Popiš nám, jak to celé probíhalo? Jak Tě kontak-
tovali?
Nejdříve mi zavolali z mého kmenového dárcovského 
centra z Brna, kam jsem přijel na odběry krve a vyplně-
ní dotazníků. Výsledky odběrů se poté dále porovnávali, 
aby se ověřilo, zdali budu vhodným dárcem a v klad-
ném případě budu kontaktován odběrovým centrem v 
Plzni. Měsíci po prvotním odběru následoval telefonát z 
Plzně a dohodli jsme termín mé návštěvy v Plzni. Další 
fáze v Plzni spočívala v odběru krve, RTG plic, kardio 
vyšetření a krevní obraz. Poté následoval pohovor s lé-
kařem, kde se jsme se domluvili i na způsobu odběru. 
Jelikož pacient byl středního věku, byl mi doporučen 
odběr na separátoru. Na závěr jsme se domluvili na 
samotný termín odběru, který následoval asi po třech 
týdnech po tomto vyšetření.
Co takový odběr obnáší?
Příprava spočívala v tom, že čtyři dny před odběrem 

jsem musel užívat léky, které mi byly aplikovány injekč-
ně do břicha. Tyto léky způsobí, že se vyplaví žádané 
látky z kosti do krve. Při aplikaci se člověk cítí jako 
by měl lehčí chřipku, která se projevuje bolestí kloubů  
a svalů. Potom je většinou v pondělí do 20:00 hod. ná-
stup ve Fakultní nemocnici v Plzni Lochotíně na HOO 
Oddělení, kde následuje odběr krve. V úterý ráno člověk 
dostane další injekci s přípravkem a následně proběhne 
odběr krve. Kolem 9:00 hod. se jde na separátor.  Člověk 
tam leží asi 4 hodiny nehnutě napojený na separátor, 
kdy máte napíchnuté žíly na obou rukách. Během od-
běru dostáváte vápník a roztok proti srážení krve. Po 
odběru se vyhodnotí vzorek a změří počet potřebných 
buněk. Pokud bude počet dostačující, může člověk po 
čtyřech hodinách po odběru jet domů. Pokud nikoliv, 
tak se druhý den opakuje stejný proces znovu.
Bolelo Tě při tom něco?
Když opomenu bolest svalů po lécích na vyplavení bu-
něk z kostí tak nic. Ty aplikace léků a samotný odběr 
zní hrozně, ale nebolí to.  Pocit toho, že tím zachráníte 
lidský život přebíjí veškerou mírnou bolest a podpoří to 
i hezké sestřičky všude kolem :-). Musím říct, že všichni 
v nemocnici se ke mně chovali skvěle a opravdu jsem se 
chvíli cítil jako někdo důležitý. 
Jaký je to pocit, žít s vědomím, že někomu teď 
koluje v těle Tvá krev a možná mu zachrání život?
Pocit je to povznášející a člověk je hrdý na to že mohl 
takto pomoci. 
Co bys vzkázal těm, co váhají se vstupem do re-
gistru?
Není čeho se bát. Registrace, ani samotný odběr nebolí. 
Bylo by super, kdybyste (ML TFA) příští rok zase udělali 
podobnou akci s možnou registrací přímo na závodě. 
Kdo bude chtít vědět více, tak se můžeme pobavit na 
závodě v Olešnici.  I TY MŮŽEŠ DÁT ŠANCI!

Velké poděkování také patří transfuznímu od-
dělení Nemocnice Boskovice, která nám při zá-
vodě v Doubravici v roce 2017 poskytla součin-
nost a zajistila potřebné odběry. Jak už píše Jirka 
ve svém rozhovoru, budeme se snažit, pokud to 
situace dovolí upořádat podobnou akci v příští 
sezóně. Kdo do teď váhal, tak věříme, že už je 
rozhodnutý. Má to SMYSL. Pro více informací 
mrkněte na www.mltfa.cz.
Našeho hrdinu Jirku, asi nikdo z vás nezná, ale to 
nevadí. Tento článek vám má hlavně říct, že kaž-
dý z nás může někomu zachránit život a nemusí 
proto běhat do hořících domů, nebo pracovat 
v nemocnici. Má to smysl, pojď na dřeň i TY.

Za ML TFA Martin Novotný

ZDRAVOTNICTVÍ

MUDr. Jan Nechuta oznamuje
V kompetenci lékaře u bezpříznakových jedin-
ců – kontaktů s  koronavirem je nařídit karan-
ténu a vystavit případně pracovní neschopnost. 
O případném odeslání na test musí rozhodnout 
Krajská hygienická stanice. Při vědomí toho, 
že hygienické stanice jsou přetížené, v krajním 
případě může lékař odeslat bezpříznakový kon-
takt na test sám na základě průkazné informace 
z KHS. Není v kompetenci lékaře paušálně ode-
sílat každý bezpříznakový kontakt na test, ani 
není v  možnostech lékaře provádět trasování 
místo KHS.

MUDr. Jan Nechuta

RŮZNÉ

Informace z krajského úřadu
Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte 
POZORNĚ toto desatero
1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaň-
te doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího 
praktického lékaře a domluvte se s ním na způsobu 

a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nej-
méně po dobu 10 dnů od prvního pozitivního PCR 
testu, z toho minimálně 3 poslední dny bez klinických 
příznaků.  Informujte o situaci svého zaměstnavate-
le. Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny.
2. V případě zhoršení zdravotního stavu a výskytu zá-
važných příznaků (výrazná dušnost, poruchy vědomí, 
dezorientace, útlum, několikadenní vysoké horečky  
v kombinaci se závažným chronickým onemocněním 
nereagující na antipyretika) zavolejte vy nebo členo-
vé domácnosti na tísňovou linku 155. Volající je při 
komunikaci s operátorem ZZS povinen uvést, že jde  
o pacienta s nemocí COVID-19.
3. Pacienta je vhodné izolovat v samostatné dobře vět-
ratelné místnosti. V případě nutného kontaktu s ostat-
ními členy domácnosti je vhodné dodržet vzdálenost 
od pacienta nejméně 2 metry, pokud je to možné.
4. Pacient má doma nosit roušku zakrývající nos i ústa, 
a denně ji vyměňovat, nepoužívat opakovaně, textilní 
roušky denně prát (60-90°) a vyžehlit. Během použí-
vání a snímání roušky nesahat na její přední stranu.
5. Pokud je nutná péče druhé osoby, měl by to být je-
den člen domácnosti, který je v dobrém zdravotním 
stavu a netrpí závažným chronickým onemocněním 
nebo poruchou imunity. Při ošetřování pacienta  
s nemocí COVID-19 musí mít ošetřující osoba roušku 
nebo respirátor.
6. Nezbytná hygiena: časté mytí rukou vodou a mý-
dlem nejméně po dobu 20 sekund, vhodné je použí-
vání dezinfekčního gelu s nejméně 60% obsahem al-
koholu a jednorázových papírových ručníků. Členové 
domácnosti si vždy musí umýt/dezinfikovat ruce po 
kontaktu s pacientem, po a před přípravou stravy, po 
konzumaci jídla, po provedení úklidu.
7. Pacient má mít své vlastní ložní prádlo a jídelní 
potřeby, které nesdílí s ostatními členy domácnosti, 
vhodné je používat papírové kapesníky, které po po-
užití ihned vyhodí.
8. Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci povrchů  
v okolí pacienta a společně používaných prostor (ku-
chyně, WC, koupelna apod.), na úklid a manipulaci 
s prádlem je vhodné používat rukavice, před a po pou-
žití rukavic provést hygienu rukou dle bodu č. 6.
9. Veškerý odpad vzniklý při péči o pacienta (rukavi-
ce, roušky, kapesníky aj.) se vyhazuje do igelitového 
pytle na odpadky, umístěného v uzavíratelném odpad-
kovém koši, a 1 x denně se vynáší do sběrné nádoby na 
komunální odpad.
10. Členové společné domácnosti monitorují svůj 
zdravotní stav, jeho změnu a výskyt příznaků nemoci 
ihned nahlásí svému ošetřujícímu praktickému lékaři 
a na KHS, kde bude případně dohodnut odběr a navr-
žen další postup.

Zdroj: Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s 
příznaky nemoci COVID-19 v ambulantní péči, Společ-
nost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, 
Česka společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny (ČSARIM) ČLS JEP, Česka společnost inten-
zívní medicíny (ČSIM), Verze: 1/8-4-2020

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v  úterý, to je 10.  
a 24. listopadu. 
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