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Nemocnice ruší oddělení nukleární medicíny - str. 2 Na kávě s Janem Musilem - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Nová tvář města

 Pokud jste zprávu s detaily o projektu ještě nečetli 
na našem webu nebo jinde, můžete si ji celou přečíst 
na str. 2, kde se o stavbě píše detailně. Zde bych se 
rád pozastavil nad některými skutečnostmi.
 Výšková budova byla postavena v 70. letech. 
Ještě v roce 2005 tu sídlil fi nanční úřad, a právě v 
tomto roce přišlo město s plánem, že budovu zbourá. 
Rekonstrukce by v té době vyšla asi na sto milionů, 
demolice měla přijít na deset milionů korun. Na to 
město ale nemělo dostatek fi nancí, a tak to nakonec 
dopadlo úplně jinak – v roce 2008 výškáč za 3,1 
milionu Kč koupila společnost Liška Group s plánem, 
že za 200 milionů objekt přestaví na komerci a byty.
 Opuštěná budova však od té doby bez nejmenšího 
pokroku či naděje na rekonstrukci či demolici kazila 
tvář našeho města a činí tak dosud. To, že jsme na 
stránkách Monitoru o výškáči nepsali, neznamená, 
že bychom se o něj nezajímali. Naopak! Jenže nebylo 
celé ty roky o čem psát. Na budově viselo věcné 
břemeno v podobě nevyřešeného vlastnictví malého 
pozemku, s čímž se dle dostupných informací nedalo 
nic dělat. O tom, jak moc o této skutečnosti majitel 
budovy před koupí věděl či nikoliv, se můžeme jenom 
přít. Výsledkem byl pouze fakt, že se s budovou 
nedělo vůbec nic…
 Až teď se situace mění a světlo světa spatřil 
konečně projekt rekonstrukce a vypadá to, že už za 
tři roky by se mohlo kolaudovat. Na zveřejněných 
vizualizacích vypadá budova v novém kabátě hezky. 

Mně se líbí. Pře-
kvapením však 
pro mne bylo, že 
nejvyšší budova 
v centru bude ve 
fi nále ještě o pět 
metrů vyšší, čili k 
současným jede-
nácti patrům přiby-
dou další dvě… Z 
jedné strany se dá 
pochopit, že maji-
tel bude cílit na co 
největší zisk, na 
straně druhé se mi 
zrovna tohle dva-
krát nelíbí a osob-
ně bych na tomto 
místě šel spíš o 
pár metrů dolů.
     K budově výš-
káče budou přista-
věny ještě další 

dvě přístavby, ve kterých by měl vzniknout dostatek 
prostoru pro parkování. Tady mám trošku strach, zda 
se náměstí příliš neuzavře. Na dostupných vizuali-
zacích to moc není vidět, ale na tiskové konferenci 
bylo řečeno, že průhled z náměstí na kostel bude 
zachován, takže nezbývá než věřit, že tomu tak 
skutečně bude. Byla by určitě velká škoda, kdyby 
se náměstí z velké části uzavřelo.
 Přestože si na celém projektu najdu mínusy, vidím 
i pozitiva. Je zřejmé, že Blansko tak získá úplně 
novou tvář. A v tomto ohledu jsem skutečně pro, 
aby se s rekonstrukcí začalo co nejdříve. Nehezká 
komunistická budova tu strašila už dost dlouho, a 
když už si s ní město nedovedlo poradit jinak, než 
že ji prodalo, přál bych si, aby se konečně stala ně-
čím smysluplnějším, než jen šedivým billboardem, 
který hyzdí naše město. Osobně se mi také líbí, že 
tu vzniknou nové byty. Samotné centrum tak bude 
obývat více lidí a dá se tak očekávat, že tu bude více 
živo. 
 Nadávat se dá na cokoli, a kdo chce, může si vždy 
najít dostatek negativ. A to já nechci. Mám Blansko 
rád a jsem rád za každý krok, který naše město 
udělá ještě příjemnějším místem. V tomto případě 
věřím, že náměstí bez vybydlené ošklivé budovy 
bude rozhodně lepší. Ostatně – cokoli bude lepší, 
než současný stav.

Martin Müller

Rádi vám pomůžeme při prodeji 
nebo pronájmu nemovitostí.

• oceníme dům, byt, garáž, zahradu či pozemek

• zajistíme soudní znalecké posudky a PENB

• poradíme vám v oblasti právních služeb a daní

Splňujeme podmínky nového realitního zákona 

č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

Zaručeně nejžhavější zprávou uplynulých čtrnácti dnů byl zveřejněný záměr na komplexní 
rekonstrukci výškové budovy na Wanklově náměstí. Vzniknout by tu mělo 69 bytů a se 
stavbou by se mělo začít snad už příští rok. Názory veřejnosti na uchopení celé stavby 
se dost rozcházejí, ale na to jsme si už za ty roky tak nějak zvykli…

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum 
JEŽEK
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Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

Máte starosti s vyklizením 
nemovitostí, stěhováním, úklidem... 
to vše jsme pro Vás schopni zajistit.
Spojte se s realitní specialistkou 
s praxí 14 let.

Jak pracuji: 
https://www.realityhynstova.cz
/sluzby/co-nabizime

Nabízím  poradenství 
v oblasti realit  Z D A R M A
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Výškovou budovu v centru
čeká přestavba na byty

Blanenská nemocnice ruší 
oddělení nukleární medicíny

Blanenští Piráti napadli veřejnou 
soutěž vyhlášenou městem

Víte? Nevíte?

 Několik let opuštěná výšková budova, nacházející se na Wanklově náměstí, už dostala konkrétní 
podobu v plánech na přestavbu. Nepostihne ji stejný osud, jako hotel Dukla; naopak vznikne mnoho 
nových příležitostí pro bydlení. Budova také vyroste o dvě patra. Podrobnější informace sdělili na 
tiskové konferenci spoluautoři projektu ze společnosti ATX Architekti. 

 Původně měla být jedenáctipodlažní budova z 
velké části využita pro komerční pronájmy a nebytové 
prostory, jejichž součástí měla být i herna. Provoz 
heren je však na území Blanska zakázán. „Dostali 
jsme do majitele objektu zadání, které vyplývalo 
ze situace na trhu. Byl zdůrazněn požadavek na 
maximalizaci bydlení,“ říká jednatel společnosti ATX 
Architekti Rostislav Jakubec. 
 Navrženo je tedy šedesát devět bytových jednotek, 
přičemž nebude chybět ani dostatek třípokojových 
bytů. „Z celkového počtu bude přibližně polovina vět-
ších a polovina menších bytů,“ upřesňuje Jakubec. 
Užitnou plochu bytů rozšíří balkony a pavlače, které 
budou taktéž zbudovány. 
 Velikost bytových jednotek vychází jednak ze 
samotné poptávky na trhu, kdy je v současné době 
v Blansku nedostatek možností získat rodinné byd-
lení, a jednak ze stávajících podmínek samotného 
objektu. „Jelikož šlo o změnu kancelářské budovy 
na bytovou, nebylo možné všechny byty optimálně 
orientovat – malé byty by nesplňovaly požadavky 
na proslunění, proto jsou navrženy z velké míry 
třípokojové byty,“ vysvětluje architekt Štěpán Tomas. 

Přibudou přístavby
 Objekt se však rozšíří také do prostoru. Ze strany 
Wanklova náměstí a ze Smetanovy ulice přibudou 
dvě nižší přístavby. Jednou z nich – tou ze Smeta-
novy ulice – bude čtyřpodlažní parkovací dům, který 
bude obsahovat 127 míst pro parkování. Dalších 

22 parkovacích stání bude k dispozici v sousedství 
stávajícího kruhového objezdu. 
 Majitel nemovitosti – fi rma LL Holding, už má 
vyřešen odkup všech souvisejících pozemků, který 
dlouhé roky komplikoval realizaci stavby. Projekt je 
ve fázi projednávání územního rozhodnutí a probíhá 
jednání se správci sítí. „Letos bychom chtěli mít 
shromážděné podklady pro dokumentaci na stavební 
povolení,“ podotýká Jakubec s tím, že jakmile se 
začne stavět, mohlo by být hotovo zhruba do dvou 
let. Ale poměrně hodně času, který se nyní nedá 
předpovědět, podle něj zabere příprava stavby. Bude 
totiž nutné provést řadu přeložek páteřních sítí v 
území. Majitel objektu přesto doufá, že by stavební 
práce mohly být zahájeny v roce 2021. 
 K jedenácti podlažím přibudou ještě dvě patra; 
budova se tak zvýší přibližně o pět metrů. V přízem-
ním podlaží vzniknou čtyři pronajímatelné obchodní 
jednotky pro služby a obchod, jejichž využití není 
v tuto chvíli blíže specifi kováno. Podle architektů 
je budova stavebně stabilizovaná, vnější plášť je v 
dobrém stavu. „Nevíme o tom, že by docházelo k 
nějaké velké degradaci, krom té vizuální,“ dodává 
Rostislav Jakubec. 
 Prodej objektu schválili v roce 2008 blanenští 
zastupitelé. Od té doby je budova nevyužitá. „Jsme 
velice rádi, že projekt bude přestavěn tak, že v něm 
bude většina bytové zástavby. Pěkně a elegantně je 
vyřešeno parkování a průhled z náměstí na kostel je 
zachován,“ zmiňuje starosta města Jiří Crha. 

-mka- 

Freddieho sloupek
Asi jsem se zmýlil...

 Nedávno tomu je, co jsem se pochvalně zmiňoval o 
blízké, tedy blanenské nemocnici. Všechno, co jsem 
napsal musím, bohužel, vzít po včerejším zážitku zpět.
 Nechápu, jak si může operátorka na vrátnici, která 
jistě nedisponuje lékařským osvědčením, určovat 
diagnózu pacienta, který přišel s problémem.
 Takové hodnocení jí přinejmenším nepřísluší, pro-
tože bychom se jinak klidně mohli obejít bez kvalifi ko-
vaných lékařů.
 Pokud se drahá paní, sedící na vrátnici domnívá, že 
pobytem na oné zmíněné chirurgické vrátnici získala 
diplom z jakékoli lékařské fakulty, pak se hluboce ple-
te...
 Je mi jí v podstatě líto, protože netuší, čeho se 
dopouští... A snad se jí nestane žádný zdravotní pro-
blém... Aniž bych ji jmenoval, přeji jí, stejně tak, jako 
Vám ostatním...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488
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PRÁVĚ TEĎ!PRÁVĚ TEĎ!  
…dorazila SUPER KOLEKCE
SOFTSHELLOVÉ 
OBUVI

Lehká, prodyšná, 

s outdoorovou podešví.

Materiál: aqua soft shell, waterproof fabric

Ideální pro jarní období, velikosti 36-48. 

 Radní města Blanska na svém únorovém zasedání schválili transformaci lůžkového oddělení nukleární 
medicíny Nemocnice Blansko. Rozhodli tak na základě analýzy současného stavu, kterou jim předalo 
vedení nemocnice. Z ní vyplývá, že další provozování tohoto oddělení není dále udržitelné, přínosné 
ani perspektivní - nutné jsou vysoké investice do nových přístrojů, ani ty by ale neumožnily poskytnutí 
péče ve stejném rozsahu, jaký je k dispozici ve specializovaných centrech. 

 Nemocnice Blansko je jediným zařízením 
regionálního typu v zemi, které lůžkové oddě-
lení nukleární medicíny provozuje. Lůžka by se 
měla ještě letos transformovat na lůžka akutní či 
následné rehabilitační péče, kterých je v regionu 
nedostatek.
 Kvůli končící životnosti přístrojů používaných k 
vyšetření pacientů a zpřísňujícím se legislativním 
podmínkám pro nakládání s radiofarmaky je nyní 
další fungování oddělení nukleární medicíny v 
blanenské nemocnici vázáno na stavební úpravy 
a investice ve výši 21 milionů korun. Budoucnost 
oddělení není jasná ani s ohledem na skutečnost, 
že se značná část personálu přibližuje hranici dů-
chodového věku, a také kvůli všeobecnému trendu 
směřovat tuto léčbu do specializovaných center.
 „Snažili jsme se zhodnotit provoz ze všech mož-
ných úhlů, ale s ohledem na koncentraci pacientů do 
specializovaných center, kde je léčba podporovaná 
i fi nančně, i s ohledem na to, že se objevují nové 
metody léčby, které nejsou v Blansku dosažitelné, 
je udržení nukleární medicíny velice složité. Tomuto 
typu nemocnice tahle péče vlastně nepřísluší, v regi-
onálních nemocnicích je podle nás třeba zajišťovat 
péči zejména pro lidi z regionů. Nemocnice Blansko 
se profi luje péčí v oblasti neurovaskulárních chorob, 
oborů neurologie a rehabilitace, její potřebnost stále 
narůstá, i proto jsme se při vypracování analýzy při-
klonili k přechodu na lůžka rehabilitační péče,“ uvedla 
ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.
 Ročně lůžkové oddělení nukleární medicíny ošetří 
zhruba 200 pacientů, přímo z Blanenska sem ale 
směřuje jen několik jednotlivců za rok, ostatní přijíždějí 
z okolních regionů. Léčba, při níž pacienti s nádory 
dostávají do těla malé množství radioaktivní látky, by 
měla v Blansku fungovat ještě do 30. června 2020. 
Pacienti pak budou směřování do ambulancí v Brně a 
na lůžková oddělení v okolí. Postup schválilo i vedení 
města, které je zřizovatelem nemocnice.
 „Z analýzy, kterou nemocnice zpracovala, vyplývá, 
že dopad na pacienty z Blanenska bude minimální 
a nijak negativně to neovlivní dostupnost zdravotní 

péče v regionu, to je pro nás hlavní. Důležité je také 
to, že zdravotnický personál nezůstane bez místa – 
ani lékaři, ani střední zdravotnický personál,“ uvedl 
blanenský místostarosta František Hasoň.
 Vedení nemocnice nyní věří, že zdravotní pojišťovny 
postup i zřízení lůžek rehabilitační péče odsouhlasí. 
Namísto stávajících 13 lůžek nukleární medicíny by 
navíc nemocnice ráda nabídla až 20 lůžek rehabilitační 
péče. Věří, že pacienti by je mohli začít využívat už na 
sklonku letošního roku.
 „Pro nás je zásadní, že nerušíme lůžka, o která by 
nemocnice přišla, ale že jde právě o transformaci. Vní-
máme, že tento typ lůžek je pro náš region potřebný. 
Potvrdila to i analýza Jihomoravského kraje, který 
chce do dvou let vybudovat ústav v Pasohlávkách, v 
němž mají vzniknout stovky lůžek. Na transformaci je 
proto i vhodná doba, později už by mohl být problém 
rehabilitační lůžka pro blanenskou nemocnici získat,“ 
uvedl starosta Blanska Jiří Crha.
 Vedení nemocnice nyní čekají jednání se zdravot-
ními pojišťovnami, Jihomoravským krajem, Minister-
stvem zdravotnictví ČR, Státním ústavem pro jadernou 
bezpečnost a dalších institucí, na jejich základě určí 
časový harmonogram rekonstrukce i dostupnosti 
nových lůžek rehabilitace.

-mka- 

Hornolhotské maminky 
připravily karneval

 Elza z Ledového království, Červená Karkulka 
i Michael Jackson. Pohádkové a fi lmové postavy 
rejdily v neděli 9. února v sále v Horní Lhotě. 
 Hornolhotské maminky si pro děti připravily pestrý 
program, plný písniček, tance, soutěží a her. Děti 
vozily nafukovací balónky na kolečkách, zahrály si 
na pana Lorence, přitahovaly autíčko pomocí namo-
távání provázku na paličku od bicích a další. 

 Karneval vyvrcholil tradičním plyšákobraním. V 
předchozích dnech našly děti ve svých pokojíčcích 
plyšáky, které byly ochotny věnovat ostatním. Na kar-
nevale pak organizátorky všechny plyšáky vysypaly 
doprostřed sálu. Děti se na ně vrhly a vybraly si dle 
libosti. Rodiče pak formou dobrovolného příspěvku 
hračky „zaplatily“. Každý rok tento výtěžek organizá-
torky věnují jednomu hendikepovanému dítěti – letos 
to byla Eliška Spurná z Brna. 

-mka-

Poděkování
 Děkuji lékařkám, sestřičkám, pečovatelkám a 
všem ostatním z Mobilního hospice sv. Martina v 
Blansku za jejich každodenní obětavou péči a podpo-
ru. S jejich pomocí mohl můj manžel Ing. Aleš Miklík 
dožívat v klidu a důstojně v domácím prostředí.

Manželka Marie Miklíková

 V minulých dnech jsem jako opoziční zastupitel za Pirátskou stranu podal podnět na Úřad pro kontrolu 
hospodářské soutěže k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce 
Zajištění provozu centrálního zásobování teplem pro město Blansko, z důvodu možného porušení Zá-
kona o zadávání veřejných zakázek.

 V roce 2017 město Blansko předčasně odkoupilo 
část majetku CZT za 31 milionů Kč. Podle slov tehdej-
šího místostarosty Jiřího Crhy byl odkup a následný 
převod provozu na městskou společnost Služby 
Blansko “nejprůhlednějším způsobem“, jak mít cenu 
tepla a další investice do soustavy plně pod kontrolou 
zastupitelstva.
 Avšak již po půl roce provozování CZT Službami 
Blansko byla v červenci 2019 městem překvapivě 
vypsána veřejná soutěž na provoz CZT soukromou 
fi rmou. Do této soutěže podal nabídku pouze jediný 
subjekt, původní provozovatel, fi rma ZT Energy. 
Ostatním zájemcům nebyly v soutěži poskytovány 
požadované informace a současně byly ve zcela 
nerovném postavení vůči ZT Energy, jelikož jim byla 
uložena povinnost nákupu části tepla a veškerého 
plynu právě od ZT Energy, čímž ztratily možnost svoji 
nabídkovou cenu tepla v soutěži zásadně ovlivnit.
 Ve vyjádřeních města často zazníval argument, že 
město Blansko bude mít po dobu následujících 4 let vliv 
na koncovou cenu tepla z CZT pro obyvatele Blanska 
a i případný nárůst ceny je smluvně zajištěn. S tímto 
Pirátská strana nesouhlasí. Z uzavřených smluv totiž 
vyplynulo, že dodavatel tepla není nabídkovou (vy-
soutěženou) cenou vázán vůbec. Rovněž byla mimo 
pravidla soutěže dodatečně upravena výše nájmu pro 

ZT Energy a ve svém důsledku se negativně promítá 
do tvorby ceny  tepla odběratelům.
 Proto jsme po konzultaci s právníky a experty v 
energetice došli k závěru, že argumenty a prokla-
mace města směrem k veřejnosti jsou neplatné a je 
velmi pravděpodobné, že došlo k porušení zákona. 
Za takové situace je podání podnětu na Úřad pro 
hospodářskou soutěž zcela relevantní. 
 K tomuto kroku jsme se rozhodli i po zkušenostech 
z doby minulé a akce “Harpen”, kdy přes původní 
příslib nízké ceny odběratelům byla tato cena tepla 
nakonec provozovatelem ZT Energy na řadu let 
radikálně zvýšena. Za upozornění stojí rovněž fakt, 
že se samotnou fi rmou ZT Energy bylo v posledních 
10 letech minimálně dvakrát vedeno řízení ze strany 
Energetického regulačního úřadu pro porušení jím 
vydaných cenových rozhodnutí a neoprávněně sta-
novenou cenu tepla.
 Snahou Pirátské strany je poskytnout občanům 
skutečné garance v oblasti dodávek tepla i jeho ceny, 
dodržování zákonů,  i zajištění efektivního provozu 
celé soustavy tepelného zásobování včetně její mo-
dernizace, která by měla být plně pod kontrolou města.

Zbyněk Pokorný, 
zastupitel města Blanska za Pirátskou stranu
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Na kávě s Janem Musilem
Jan Musil je jedním z jednatelů fi rmy HOPA Group s.r.o., která v Blansku realizovala 
v uplynulých třinácti letech několik bytových výstaveb. Dnešní rozhovor bude zejména 
na tohle téma, ale povídat si budeme i o organizaci hudebních festivalů, o náměstí 
Republiky a dalších věcech.

Sponzor rubriky:

 Kdy jste v Blansku postavili první bydlení?
 Bylo to v roce 2007 a byla to přestavba bývalé 
Jednoty na ul. Mánesova. Vzniklo tu 15 bytových 
jednotek. Cena byla tenkrát 30.000 Kč za m² a 
vhledem k tomu, že tato lokalita je dosud jednou z 
nejžádanějších v Blansku, byly tyto byty hned pryč. 
Dnes je cena bytů v Blansku prakticky dvojnásobná.

 Pak přišly mezonety na nám. Míru?
 Ano. Bylo to v roce 2011 a vzniklo tu devět 
krásných a velkých bytů – všechny byly nad 100 
m², všechny na západ, výborná lokalita… Jediným 
hendikepem zde byla absence výtahu, ale i tak byly 
byty prakticky během pár týdnů prodané. 
 K této zakázce jsme přišli tak trochu náhodou. Vý-
stavba zde byla naplánovaná, ale měla ji stavět jiná 
fi rma. V momentě, kdy se mělo začít stavět, vznikl 
nějaký problém s dodavatelem. Takže jsme se nabídli 
my a mohli jsme v podstatě hned a bez nějakého 
dlouhého papírování začít stavět. Tenkrát nám tato 
výstavba přišla velmi vhod, protože jsme čekali na 
stavební povolení pro Bytový dům Erbenova. Zde 
jsme v té době museli řešit neustálé odkládání. 

 Z jakého důvodu?
 Podobně jako při našem posledním projektu Byto-
vých domů nad Čertovkou se tenkrát řešilo neustálé 
odvolávání občanů nespokojených s plánovanou 
výstavbou. Sice jsme dosud nezažili úplné zastavení 
stavebního řízení, ale odklady ano. Na Erbenově to 
bylo o tři roky, na Písečné dokonce o čtyři. 

 Proti čemu vlastně občané protestují?
 Dle mého názoru tato odvolání vymyslel stát z 
důvodu jakési ochrany. Je teoreticky možné, že se 
na parcelách, které hodláme zastavět, mohou vy-
skytovat archeologické vykopávky, případně vzácní 
živočichové nebo jiná věc bránící stavbě. To se 
skutečně může stát a jako relevantní bych to bral 
v případě, že takový problém skutečně nastane. 
Za těch třináct let, co se věnujeme výstavbě bytů, 
jsem se však setkal pouze s lidmi, kterým plánovaná 
stavba vadila z jiných důvodů.

 Jakých?
 Nejspíš osobních. Vždy to byli obyvatelé v přímém 
sousedství a protestovali očividně jen proto, že tam 
stavbu jednoduše nechtěli. Tohle si myslím, že je 
špatně. Pochopil bych věcné argumenty, výskyt 
vzácných živočichů, cokoli. Ale že někdo vymýšlí 
tyto důvody pro zrušení stavby jen proto, že vedle 
své bytovky nechce další dům, to se mi nezdá moc 
fér. Nicméně zatím se nám nestalo, že by nám úřady 
nepovolily stavět, jen se to dost podstatně odsunulo.

 Jak to tedy vypadá s byty na Písečné?
 Jedeme podle plánu, koncem letošního roku by-
chom měli kolaudovat první dva domy, konkrétně 63 
nových bytů. V příštím roce plánujeme s výstavbou 
třetí bytovky s 39 byty.

 Kolik papírování musíte absolvovat, než za-
čnete stavět bytový dům?
 Myslím si, že nejsme ve státě, kde by zrovna tohle 
bylo jednoduché. Jsou to neskutečné stohy papírů. 
Když se do toho jednou pustíte, uvědomíte si, že u 
nás má občan docela dost pravomocí, což v důsledku 
znamená již zmíněné odsouvání stavebního povo-

lení. Jenže práce úřadů jsou 
s tím samozřejmě spojené! 
 Stavební povolení má tři 
fáze. První je proces posou-
zení vlivů na životní prostředí 
neboli EIA, další dvě fáze jsou 
územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Tohle všechno trvá 
dejme tomu rok, ale občan 
se v průběhu může několikrát 
odvolat a protáhnout tak jed-
notlivé procesy až o půl roku. 
V tomto konkrétním případě 
to bylo ještě déle. 

   Co konkrétně jste řešili? 
    Na Písečné jsme řešili hned 
17 bodů, proč nestavět! Třeba 
z důvodů výskytu vzácných 
motýlů – například otakárka 
ovocného. My musíme v tako-
vém případě zajistit posudek, 
který řekne, že to tak není. 
Takže v tomto případě jsme 
oslovili jednu z mála fi rem, 
která se výskytem vzácné 
fauny zabývá, ta poslala na 
pozemky svého zaměstnan-
ce, který prokázal, že tu nic 
takového není. Sepsal dlouhý 
elaborát za nemálo peněz, 

který se potom dostal na přezkoumání k úředníkům. 
Tohle všechno ale trvá neskutečně dlouho, chce to 
pevné nervy a trpělivost. Důležité je, že už stavíme a 
všechny byty jsou prodány.

 Byty jdou tedy na dračku. Důkazem toho je 
fakt, že v Blansku má být v nejbližších letech k 
dispozici snad tisícovka nových bytů. U vás si 
kupovali byty mladí lidé, rodiny, nebo šlo spíš o 
investici a nový majitel bude byt pronajímat?
 Mohu říci, že jsem se osobně setkal se všemi 
budoucími majiteli našich bytů. Tak trochu si na tom 
zakládám, tudíž mohu říci, jak to doopravdy je. Vy-
chází to tak, že zhruba 10 – 15 % bytů si kupují lidi 
na investici a zbylých 85 % na bydlení. Jde hlavně o 
mladší páry do 30 let, které jdou zejména po ceně. 
Blansko má v tomto ohledu stále obrovský potenciál, 
bytů je tu pořád málo. 

 Tisíc bytů je ale dost, nemyslíte?
 Podle mého odhadu a informací, které mám, by se 
měly stavět v průběhu sedmi let, takže 130 nových 
bytů ročně zase tak moc není. 

 Co říkáte na projekt výškové budovy na Wan-
klově náměstí?
 Mně se líbí. Viděl jsem studii a myslím si, že pokud 
se podaří projekt realizovat, mohla by se budova stát 
takovou pěknou dominantou náměstí. Jako občana 
Blanska mě tyto věci samozřejmě zajímají, a přes-
tože se jedná o konkurenci, nezbývá mi než fandit 
odvážnému a modernímu projektu. Mimochodem 
– všechno na tomto místě bude určitě lepší, než 
současný stav. To by si měl každý uvědomit.

 Ceny bytů stále stoupají a mladí lidé už dnes 
mají problém dosáhnout na hypotéku. Přijde 
mi to, nebo situace u nás začíná sklouzávat k 
tomu, že v budoucnu bude více bytů určeno k 
pronájmu?
 Četl jsem, že například v sousedním Německu je 
70 % nájemních bytů. Přijde mi, že v mnoha přípa-
dech si na sebe člověk ušije bič jen z toho důvodu, 
že nemá vlastní bydlení a potřebuje to nutně řešit. 
Spousta mladých dnes žije jinak a některým do-
konce vyhovuje, že bydlí v nájmu. Ono to má i své 
výhody – dnes jsem v pronájmu, zaplatím a nic víc 
neřeším. Zítra můžu bydlet úplně jinde a nebudu stát 
před problémem, co s nemovitostí, na kterou mám 
třicetiletý dluh. 

 Troufnete si odhadnout, jak dlouho budou ceny 
nemovitostí ještě růst?
 Cena bytů, které teď stavíme, vzrostla za rok a půl 
o 15 – 20 %. To je jasný důkaz toho, že vzestupná 
tendence trvá a dle mého názoru to tak ještě nějakou 
chvíli zůstane.

 Mohl by ceny bytů ovlivnit fakt, že se vlivem 
nabídky novostaveb začnou prodávat staré byty?
 Nových bytů u nás vyroste v dohledné době dost 
a já pevně věřím, že staré byty budou levnější. Ne-
stačím se divit, co se v poslední době objevuje za 
nabídky. Čtyři miliony za starý byt o výměře 80 m², 
k tomu když připočtete provizi realitce, daň z nabytí 
a pravidelné platby za teplo, fond oprav a energie… 
Jedná se o velké sumy. Ale lidi takový byt koupí, 
jakkoli se to zdá přehnané. A je to tím, že se jedná o 

nedostatkové zboží. Pokud mohu poradit, počkejte si 
raději na novostavbu, vyplatí se to ve všech směrech.

 Proč myslíte?
 Když si koupíte nový byt, náklady jsou podstatně 
nižší, neplatíte ani daň z nabytí a navíc máte pětiletou 
záruku. Tedy alespoň u bytů, které stavíme my. Navíc 
takový byt potom prodáte daleko lépe a určitě si bude 
lépe držet tržní cenu. Proto se investice do nového 
vyplatí. To je můj názor.

 Plánujete nějakou další výstavbu?
 Ano. V Ráječku hodláme vybudovat něco mezi 
byty a rodinnými domy. Říkáme tomu viladomy a 
budou spíš podobné řadovkám. Všechny budou mít 
nad 100 m², u každé jednotky bude malá zahrada, 
parkovací stání atd. Nic podobného tady není a bude 
to takový pěkný kompromis mezi rodinným domem a 
bytem. Toto bydlení nebude tak drahé jako rodinný 
domek, jen o něco málo dražší než byt. Zkrátka něco 
mezi. Stavět bychom měli začít příští rok. 

 HOPA Group s.r.o. byla jednou z fi rem, které 
projevily zájem o stavbu na nám. Republiky. Když 
necháme stranou fakt, že celý projekt byl poza-
staven… Jaká byla vaše představa o přestavbě 
náměstí?
 V Blansku se cítím doma a rád o sobě řeknu, že 
jsem v tomto velký srdcař. Přestože byly pracovní 
nabídky pro naši fi rmu i mimo region, zůstali jsme 
tady. Nejdeme do Brna ani do Prahy, ale snažíme 
se, abychom zvelebili právě naše město. Líbí se mi 
tu. Samozřejmě, že člověk podniká pro svůj zisk, ale 
pro mne je zisk jen jedním, nikoli jediným důvodem, 
proč se tady realizovat. 
 Už proto mi nebylo jedno, co v centru vyroste. 
Vůbec se nedivím radním, že celou akci shodili, 
protože v tomto případě si občané sami řekli. To 
ale neznamená, že se na nám. Republiky nikdy nic 
nepostaví. A pokud by k realizaci mělo dojít z naší 
strany, určitě bych chtěl, aby přestavba náměstí 
proběhla co nejcitlivěji. Konkrétně jsme měli v plánu 
nechat Duklu Duklou, spíš ji zdokonalit a víc ji otevřít 
veřejnosti. Ve spodních patrech bytové zástavby 
jsme si představovali kavárny, vinárny, třeba jazzový 
klub, divadlo… Zkrátka místa, kde by se lidé mohli 
scházet.

 Nevím, zda jsem se správně vyjádřil… Prostě jsme 
tu nechtěli postavit byty jako králíkárny – za každou 
cenu – ale zrealizovat projekt, který by dával smysl, 
byl ozdobou a dominantou náměstí a přitom plnil ten 
hlavní účel, tedy dobře sloužil občanům Blanska.

 Město zveřejnilo plán další výstavby na Píseč-
né. Přihlásíte se?
 Ano. Jsme jedna ze čtyř fi rem, které projevily zá-
jem, a rád bych, abychom zakázku dostali. Při svých 
různých cestách jsem viděl mnoho architektonicky 
zdařilých budov a byl bych hrozně rád, kdyby se 
nám podařilo něco z toho přenést sem do Blanska. 
Konkrétně? Hrozně se mi líbí třeba skleněné fasády. 
Je mi jasné, že to není levná záležitost, ale jak už 
jsem jednou řekl – záleží mi především na tom, aby 
Blansko bylo hezké město, nejen na výsledném 
zisku. Pevně věřím, že ve výběrovém řízení radní 
přihlédnou i k tomuto faktu a zároveň k projektům, 
které už jsme realizovali.

 Nebyly by tady lepší třeba rodinné domy?
 Myslím, že tohle není nejlepší místo na rodinné 
domy. Je to přece jenom sídliště a podle mého 
názoru se sem více hodí bytová zástavba a k ní 
další infrastruktura, jako workoutové hřiště, školka, 
kavárna apod. Na Písečné tohle zoufale chybí.

 Mimo bydlení se věnujete i dalším aktivitám v 
Blansku. Pořádáte s Tomášem Mokrým Morava 
park fest.
 Tohle mě hodně baví. Morava park fest jde do 
pátého ročníku, letos proběhne třetí ročník BOSKO-
FESTu a druhý ročník Pivní pouti. To vše v naší režii. 
 Před lety jsme se sešli s Tomášem Mokrým a 
dali jsme dohromady myšlenku na hudební festival 
v Blansku. Sedli jsme si spolu mimo jiné i v tom, že 
nám oběma záleží na našem městě, a že bychom pro 
něj a pro občany chtěli udělat něco velkého. Něco, 
co je bude bavit.  
 Když vidím v den konání davy lidí, jak přichází s 
dekou v podpaží, je to skvělý pocit. A když celá akce 
proběhne bez problémů, v noci všichni spokojeně 
odejdou, zatímco my doslova padáme únavou, 
přesto víme, že tohle má smysl.

Martin Müller
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BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

autolaků, lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

PALIVOVÉ DŘEVO - ŘEZÁNÍ, ŠTÍPÁNÍ A PRODEJ 

Řezání a štípání Vašeho dřeva u Vás nebo na místě skládky - odvoz zajistíme. Prodej palivového 

dřeva, kácení stromů, keřů, náletových dřevin. Další práce po vzájemné dohodě. 

- dřevo sypané jehličnaté 565,- Kč/m
- dřevo skládané jehličnaté 965,- Kč/m
 (další sortiment na dotaz)

Řežeme a štípeme v délkách od 25 

do 30 cm a vozíme v množství od 

2,6 m (za 1469,- Kč sypaného).

Palivové dřevo Kopáček   775 655 855

PRONÁJEM KOMERČNÍCH 
PROSTOR
• celková výměra 170 m2 
• samostatný vchod zvenku
• nájem 19.000/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
• vhodné pro bar, kavárnu apod.
• plánovaná rekonstrukce a výstavba kuchyně

Cenová houpačka
Penny Billa Kaufl and COOP Lidl Hruška Albert

Celer (1 kg) 19,90 29,90 29,90 22,00 29,90 19,90 29,00
Kedluben (1 ks) 14,90 17,90 14,90 20,90 9.90 17,90 14,90
 Mandarinky (1 kg) 49,90 49,90 49,90 45,00 49,90 44,90 40,00
Kukuřice konzerva (100 g) 10,35 6,28 6,29 8,73 8,30 8,50 6,28
Franc. hořčice (100 g) 11,11 19,34 10,74 7,26 9,95 11,06 11,05
Kuskus (500 g) 24,90 27,90 29,90 25,90 24,90 39,90 24,90
Šunka nej. jakosti (100 g) 23,90 19,90 21,18 18,90 26,90 24,90 21,90
Balkánský sýr (100 g) 13,45 16,60 12,45 17,72 14,95 18,06 17,72
Sýr Niva (100 g) 19,91 24,90 15,90 17,90 29,91 19,90 21,90
Majonéza Hellmans’s (1 l) 83,09 78,33 138,40 130,70 130,70 124,00 166,43
Vejce 30 ks 74,70 69,90 79,90 95,70 79,90 107,70 89,90
Cukr moučka (1 kg) 15,90 16,90 15,90 14,90 15,90 19,90 12,90
Celkem 362,01 377,75 425,36 425,61 431,11 456,62 456,88

 Nákup tentokrát vyšel nejlevněji v Penny Marketu, 
nejdráže v Hrušce a Albertu. Na pořadí měla vliv ze-
jména cena majonézy, která byla někde právě v akci 
a u níž jsem pro srovnání brala v potaz cenu za 1 litr, 
protože se prodávají různé velikosti sklenic. Vejce v 
balení po 30 kusech nakonec neměli v prodejnách 
COOP, Hruška ani Penny Market; uvedená cena u 
těchto obchodů je tedy trojnásobkem ceny za balení 
po 10 kusech. 
 Kromě zboží v tabulce jsem chtěla do srovnání 

zařadit ještě cuketu, neměli ji však všude. Stejně 
tak batáty a dýni Hokaido. Cuketa (1 kg) tedy stála 
v Penny Marketu 39,90 Kč, v Kaufl andu 59,90 Kč, v 
COOP 69,00 Kč, v Lidlu 69,90 Kč, v Bille 79,90 Kč. 
Batáty (1 kg) přišly v Penny Marketu a Kaufl andu 
na 44,90 Kč, v Bille na 49,90 Kč, v Lidlu a Albertu 
na 69,90 Kč. Jeden kilogram dýně Hokaido stál v 
Penny Marketu 54,90 Kč, v Lidlu, Bille a Albertu 
59,90 Kč. 

-mha-

Pro posílení našeho týmu přijmeme

OPERÁTORA/KU 
DO ELEKTROTECHNICKÉ VÝROBY
Vaší náplní práce bude:

montáž elektrosoučástek, kompletace výrobků a kontrola skladových zásob

Životopisy zasílejte na adresu info@speltronic.cz
Kontaktovat nás můžete emailem, telefonicky na 515 532 687 

nebo po předchozí domluvě osobně na adrese pracoviště: 

SPELTRONIC, s.r.o., Masarykova 1355/12, Blansko 678 01

Nabízíme:
- dobré platové podmínky 

- zázemí stabilní české společnosti

- řadu benefi tů 

 (5 týdnů dovolené, 13. plat, pružná pracovní

 doba - 7,5 hod. denně, stravenky)

- čisté pracovní prostředí, přátelský tým, zaškolení

Požadujeme:
- manuální zručnost, samostatnost

- zodpovědnost, pečlivost

- aktivní přístup

- uživatelskou znalost práce na PC

- schopnost učit se novým věcem/ postupům

- orientace v oboru elektroniky výhodou
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Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 10 jídel od 95,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

DOMÁCÍ ZABÍJAČKA 22.2. 

prodej specialit +

PEČENÁ KOLENA A ŽEBRA

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

2.
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SERVIS BEZ EKÁNÍ
EXPRESS OPRAVY

Prodej: Radek Polá ek
+420 702 260 712
prodej-suzuki@cartec.cz

Otevírací doba:
8.00 - 17.30

Servis: Petr Julínek
+420 725 522 150
servis-suzuki@cartec.cz

Otevírací doba:
7.30 - 16.30

CARTec motor, s.r.o.
PRAŽÁKOVA 53
619 00 BRNO
www.cartec.cz
     Suzuki CARTec motor

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
CARTec SUZUKI

POSLEDNÍ SKLADOVÉ VOZY
ZA STÁVAJÍCÍ CENY

VÝPRODEJ MANAŽERSKÝCH VOZ
VE 100% TECHNICKÉM STAVU

SLEVY 12 000 -35 000 K

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE 
725 522 150
P i objednání na servis obdržíte
prodlouženou výrobcem podporovanou
5letou záruku SUZUKI. 

Očima občanů
Zrušení nukleární 
medicíny v Blansku

 Zdravotní stav je soukromá záležitost, proto 
se nebudu podepisovat. Nicméně nyní nadešla 
příležitost se veřejně podělit o zkušenosti s léčbou 
mojí nemoci. V 28 letech mi lékaři diagnostikovali 
zhoubný nádor štítné žlázy, kvůli kterému mi byla 
celá žláza odstraněna a následovalo několik pobytů 
na oddělení nukleární medicíny (ONM) v Blansku.
 Pokaždé, když jsem opouštěla blanenskou ne-
mocnici, měla jsem v plánu napsat alespoň děkovný 
dopis paní ředitelce, protože místo nezbytně nutné 
dlouhé léčby jsem absolvovala příjemný ozdravný 
pobyt. Před první hospitalizací jsem byla v šoku z 
těžké životní situace, po ukončení hospitalizace 
jsem kromě naděje odcházela odpočinutá a v 
mnohem lepším psychickém rozpoložení. Na další 
pobyt za půl roku jsem se skoro i těšila, a to vše 
díky atmosféře, o kterou se snaží sestřičky i lékaři 
a kterou nyní noví pacienti v jiných, velkých zdra-
votnických centrech pravděpodobně nepoznají.
 V rámci mojí léčby jsem absolvovala tři léčebné 
pobyty a dva diagnostické. V délce trvání se nic 
nemění, jednalo se vždy o tři týdny strávené v ne-
mocnici. Na rozdíl od režimů na běžných lůžkových 
odděleních, na oddělení nukleární medicíny nejsou 
povolené návštěvy na oddělení, rozdílný je i režim 
samotného pobytu v závislosti na tom, v jaké fázi 
pobytu se pacient nachází.
 V prvním týdnu pacient podstoupí sérii vyšetře-
ní, na základě kterých se rozhodne, zda je nutné 
aplikovat léčebnou dávku radiofarmaka nebo po-
stačí dávka diagnostická pro potvrzení negativního 
nálezu. Pokud je nutná léčba, na začátku druhého 
týdne pacient vypije léčivou dávku radioaktivní 
látky. Následuje izolace, kdy pacienti aplikovaní 
radiofarmakem nesmí vycházet z pokojů a nesmí 
používat nic, co by si později chtěli vzít domů. 
Tedy knihy se dají číst pouze takové, co už nikdy 
neopustí oddělení nukleární medicíny, notebooky 
jsou zamčené mimo pokoj, mobilní telefon lze 
používat uzavřený v igelitovém sáčku. Platí přísná 
hygienická opatření. Pokud pacientovi nestačí 
nemocniční jídlo, musí si zajistit zásoby předem. 
Samozřejmě ale nic, co je potřeba mít v lednici, 
protože ta pochopitelně na pokoji není.
 Jedná se tedy o několik dní zírání na televizi, 
čtení časopisů, luštění křížovek a mluvení se spo-
lubydlícími. Oddělení je malé, může se tedy stát, že 
se na pokoji sejdou různé věkové kategorie, různé 
nátury lidí, s různými návyky, názory apod. Nebo 
je naopak pacient celé dny sám. Je to psychicky 
nejnáročnější část a člověk se opravdu celou dobu 
upíná na to, až bude moci vyjít na chodbu oddělení 
a potkat se zase s ostatními pacienty i personálem.
 V závěru této části pobytu se mohou pacienti 
poprvé vysprchovat a izolace končí. Není ale 
nadále možné opouštět oddělení, tedy ani přijímat 
návštěvy, dokud přeměřování dozimetrem neukáže 
přípustné hodnoty.
 Následuje ještě zhruba týdenní pobyt na oddělení 
z důvodu postupného nasazování léků.

 Za mých několik hospitalizací jsem se setkala s 
poměrně dost pacienty. Pokaždé byl ještě někdo 
další z blanenského okresu. Průměrně bych řekla 
plus tři pacienti za každý pobyt. Mezi ostatními 
převládali pacienti z Jihomoravského kraje, případ-
ně z okolí Svitav, Třebíče. Důvod je jednoznačný, 
nejbližší další lůžkové oddělení je v Olomouci.
 Ačkoliv je po určitou dobu hospitalizace vychá-
zení z oddělení, a tedy i setkání s návštěvami, 
zakázané, ve zbytku času jsou vždy velmi osvě-
žujícím zpestřením. Právě díky poloze Blanska 
mohly většinou za každým návštěvy pohodlně přijet 
i několikrát za hospitalizaci, my místní jsme to měli 
ještě lepší.
 Většinou se v daném období sešlo kolem de-
seti pacientů na 13 dostupných lůžek. Důvodem 
je rozmístění do pěti pokojů kvůli pohlaví a kvůli 
léčebným postupům. Organizace a nastavený 
systém pro využití kapacit při splnění všech pod-
mínek byl obdivuhodný. Pacienti se díky malému 
počtu mezi sebou rychle seznámili a pokaždé za 
mojí hospitalizace se většina scházela v jídelně, 
případně na venkovní zahrádce u oddělení a živě 
se debatovalo o všem možném. Obzvláště novým 
pacientům s touto nepříjemnou diagnózou to my-
slím velmi pomáhalo. Žádná anonymita, naopak 
skupinka stejně zasažených lidí, všech věkových 
kategorií (18-80 let), kteří si sami dobrovolně toto 
setkání nevybrali.
 Takřka lázeňskou atmosféru na oddělení udr-
žoval personál. Nevím, jaké vztahy fungovaly na 
pozadí oddělení, ale pro pacienty byly sestřičky i 
lékaři vždy obrovskou oporou. Se vším ochotně po-
radily a pomohly, po celé dny udržovaly na oddělení 
veselou náladu a hodně si s pacienty povídaly. Díky 
tomu opravdu člověk neměl pocit, že je v nemocnici 
a dokonce i ta dlouhá doba rychleji utekla. Za to jim 
patří obrovský respekt a co nejvřelejší dík.
 Je ale bohužel veřejným tajemstvím, že oddělení 
ONM nebylo v nemocnici vítané. Ačkoliv je většina 
zdravotnického personálu vzdělaná, dokázal se na-
příč nemocnicí rozšířit odpor a ničím nepodložený 
strach z radioaktivity. Pacienti ONM dostávali na 
zápěstí jinak zbarvené evidenční pásky než ostatní 
pacienti. Tedy veškerý personál i na dálku věděl, s 
kým se v prostorách nemocnice potkal. Případné 
akutní ošetření na jiném oddělení nemocnice nebo 
polikliniky býval vždycky problém. Přitom prostředí 
ONM je kontrolováno a personál vždy dodržoval 
stanovená pravidla. V těchto situacích by člověk 
očekával manažerský zásah od vedení, zajištění 
lepší osvěty pro všechny pracovníky, ujištění o 
bezpečnosti provozu, případné další dovzdělání 
zaměstnanců. Místo toho oddělení ONM postup-
ně dožívalo ve své, uvnitř instituce pochybné 
pověsti, jediná investice za poslední roky byla 
na rekonstrukci společné koupelny a toalety na 
chodbě oddělení. V době různých dotací nejen na 
specializované přístroje lze spíše odtušit dávno 
naplánovaný osud oddělení ONM na dobu, kdy už 
zastaralé prostory nebudou splňovat přísné legisla-
tivní podmínky, kdy personál zestárne a „zapomene 
se“ včas hledat řešení, kdy se změní vedení města 
a radnici bude zajímat pouze ekonomický přínos a 
fi nanční návratnost.
 Musím říct, že díky atmosféře, která na ONM 
panovala, se všichni pacienti na oddělení velmi rádi 
vraceli a nikoho ani nenapadlo přemýšlet nad jinou 
nemocnicí. Naopak se o Blansku díky tomuto vědě-
lo v celém kraji, protože i když nádory štítné žlázy 
nejsou v žebříčku na prvních místech, noví pacienti 
přibývají, a to i mezi mladými lidmi. Prognózy jsou 
relativně příznivé, ale jako u všech onemocnění je 
velmi důležité psychické nastavení pacienta. Jsem 
opravdu velmi ráda, že jsem svůj boj s nemocí 
mohla zahájit a realizovat právě v Blansku, v tak 
příjemném kolektivu pacientů i personálu. Přitom se 
nejedná o moji jednorázovou zkušenost, stejně tak 
si troufám tvrdit, že nejsem jediná s tímto názorem.
 Je možné, že budoucnost kontrolní diagnostiky 
je v ambulantním postupu, jestli se ale jedná o 
fi nanční úsporu nebo o medicínský pokrok, bohu-
žel nedokáži posoudit. Pořád to ale nemění nic na 
tom, že nově nemocní pacienti budou v neradost-
né situaci ochuzeni o léčbu v tak sympatickém a 
povzbuzujícím prostředí, jaké vládlo uvnitř ONM 
Blansko.
 Tímto bych chtěla z celého srdce poděkovat 
současnému i bývalému personálu ONM Blansko, 
všem přeji hlavně hodně zdraví a šťastný vývoj 
budoucích událostí.

Pacientka ONM Blansko

DISTRIBUCE
 tiskovin v Blansku

• grafika
• tisk
• roznos

• levně
• rychle
• spolehlivě

monitor@monitor-bk.cz   |   tel. 606 728 334
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Pacienty blanenské nemocnice 
vyšetří nový mamograf

V galerii vystavují obrazy 
blanenského malíře

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 29 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko

tel. 516 417 035 | s-tour@post.cz 

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENY  od 304 CK

 * JISTOTA NEJNIŽŠÍCH CEN, AŽ 2 DĚTI POBYT  ZDARMA   
 * PROGRAM SENIOR 55 + / SLEVA AŽ 50% ! NÍZKÁ ZÁLOHA!

VYBERTE SI HOTEL, TERMÍN A SLEVU VČAS DO 29.2.

ZA EXOTIKOU, NA HORY, K MOŘI, DO TERMÁLŮ NEBO ZA POZNÁNÍM?
TIP: THAJSKO, KAPVERDY – VÝHODNĚ Z VÍDNĚ A PRAHY

PRODEJNÍ PROSTORY PRODEJNÍ PROSTORY 
U HLAVNÍ BUDOVY ADASTU HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 100 m2

• 15.800 Kč/měs. 

• prodejna

• sklad

• kancelář

• služby
• energie dle spotřeby www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Příští číslo 
MONITORU

vychází
6.3.2020

 Pro včasné odhalení patologických, zejména nádorových změn na prsu poslouží nový mamo-
grafi cký přístroj, který pořídila Nemocnice Blansko na radiodiagnostické oddělení. Jeho provoz byl 
slavnostně zahájen v pátek 14. února 2020.

 Nový přístroj nahra-
dil zařízení, které za-
městnanci nemocnice 
používali již deset let. 
Jevilo výrazné zámky 
opotřebení a nefunkč-
nosti některých sou-
částí. Také končila jeho 
servisní podpora. Pů-
vodní přístroj sice při 
pravidelných kontrolách 
splňoval veškeré radi-
ační i další technické 
podmínky, nyní už byl 
však z pohledu zákona 
na hranici existence. Z 
těchto důvodů se vede-
ní nemocnice rozhodlo 
mamograf vyměnit. 
  „Přístroj mimo jiné 
slouží i k cílenému odbě-
ru histologických vzorků 
z potenciálně problema-
tického ložiska v prsu. Odběr se provádí za pomoci 
zařízení pro prostorovou navigaci – stereotaxe. Tato 
komponenta byla u minulého přístroje opotřebením 
nefunkční. Pacienty jsme byli nuceni odesílat k to-
muto zákroku mimo nemocnici na jiné akreditované 
pracoviště,“ vysvětluje primář radiodiagnostického 
oddělení blanenské nemocnice Ladislav Kalas. Nyní 
bude oproti předchozím měsícům možné veškerá 
potřebná vyšetření provést v Nemocnici Blansko.
 Na sklonku léta roku 2019 proběhlo výběrové 
řízení, ve kterém byl vysoutěžen přístroj splňující 
kritéria vyhlášky o mamárním screeningu v ceně čtyř 
milionů korun. Na závěr roku 2019 byl přístroj nain-
stalován do stávající vyšetřovny, kde byly provedeny 
nutné stavební úpravy. Od druhého týdne měsíce 
ledna 2020 je celé mamografi cké pracoviště opět v 
provozu. 
 Jelikož se technologie neustále vyvíjí, nový ma-
mograf pořídí přesnější snímky. „Zařízení obsahuje 
moderní zobrazovací řetězec – tj. zdroj záření a 
receptor obrazu. Tyto komponenty se podílejí zásad-
ně na kvalitě vzniklého snímku. A kvalitní snímek je 
základem pro snazší a přesnější rozlišení normálních 
a patologických změn a tedy pro správné stanovení 
diagnózy,“ říká primář oddělení.
 Na radiodiagnostickém oddělení jsou pravidelně 
prováděny audity v intervalech dvou až čtyř let. Od 
nainstalování dřívějšího přístroje pracoviště splňuje 
náročné podmínky Komise odborníků pro mamární 
diagnostiku (KOMD) při Ministerstvu zdravotnictví 
České republiky. Poslední podrobný audit, ve kterém 

zařízení hrdě obstálo, se uskutečnil na podzim roku 
2019. Ministerstvo zdravotnictví v prvních dnech 
roku 2020 vydalo osvědčení blanenské nemocnici 
na další tři roky. Je tedy zařazena mezi 65 zařízení 
mamárního screeningu v České republice.
  „Ročně naše pracoviště vyšetří kolem 6000 scree-
ningových mamografi í, tj. časný záchyt patologických 
změn u bezpříznakových žen. Dalších necelých 600 
vyšetření je tzv. diagnostických, tj. těch pacientů, kteří 
jsou buď sledovaní se zjištěným onemocněním prsu, 
nebo ti, kteří přicházejí k vyšetření s tím, že mají 
nějaké potíže s prsy. A to se netýká jen žen, ale i 
mužů,“ upozorňuje lékař. 
 Prevence je velmi důležitá. Ženám nad pětačtyřicet 
let zdravotní pojišťovny hradí screeningové – pre-
ventivní mamografi cké vyšetření prsu každé dva 
roky. Nemocnice Blansko se každoročně zapojuje 
do preventivní akce s názvem Boj za zdravá prsa, 
kdy se v kombinaci s poukázkami společnosti Avon 
mohou nechat zdarma vyšetřit i ženy pod pětačtyřicet 
let.
 Včasný záchyt onemocnění výrazně zvyšuje šanci 
na uzdravení. „Každá žena by si měla jednou měsíč-
ně po skončení menstruace provést samovyšetření 
prsů. Pokud při tomto vyšetření zjistí, že má v prsu 
něco nového, co tam dříve nebylo, měla by se objed-
nat ke svému gynekologovi, který ji vyšetří a vystaví 
žádanku k ultrazvukovému nebo mamografi ckému 
vyšetření,“ doporučuje Ladislav Kalas.

-mka-
 Nejen připomínkou dávné venkovní galerie, kterou v Blansku provozoval místní malíř Zdeněk 
Táborský, má být nová výstava v Galerii města Blanska. Nese název Galerie na plotě. Její vernisáže 
se v sobotu 8. února zúčastnily desítky lidí. 
 Zdeněk Táborský byl malíř samouk. Svoje obrazy 
vystavoval v 70. letech minulého století na plotě 
svého, dnes už neexistujícího domu, který stával 
kousek před Blanskem. Venkovní galerie tenkrát 
lákala návštěvníky Moravského krasu ke koupi 
malované vzpomínky na jeho krásy. U plotu se 
však nezastavovali pouze turisté, ale – jak dokládá 
i současná výstava – mnoho obrazů si zde zakoupili 
také obyvatelé Blanska a okolí. 
 „Projekt vznikl ve spolupráci s Táborského rodinou 
a místními občany, kteří na výstavu zapůjčili autorovy 
obrazy. Jedná se převážně o krajinomalbu, portrét a 
zátiší, přičemž je to právě místopis Blanska a jeho 
okolí, který tvoří stěžejní motiv Táborského děl,“ 

uvádí kurátorka výstavy Jana Písaříková. Výstavu 
je možné navštívit do 15. března. 

-mka- 

Polygrafi cká společnost NOVATISK se sídlem v Blansku hledá do svého týmu 

Praxe není podmínkou – na práci Vás rádi zaškolíme!

Více informací na vybihalova@novatisk.cz,

tel.: +420 516 426 862, www.novatisk.cz

NOVATISK, a. s. Pražská 1602/7, Blansko 678 01

KNIHAŘ

  obsluha svěřeného
knihařského stroje
  další ruční práce
v průmyslové knihárně

KNIHAŘ / STROJNÍK

  seřizování a obsluha
polygrafi ckých strojů
 kontrola kvality v průběhu výroby
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* VÝROBA NÁBYTKU, tel. 608889821.
www.npdesign.cz - eshop židle, křesla.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* Zánovní dámské kolo, málo  používáné, pořizovací 
hodnota 7.000,- Kč, nyní 1.500,- Kč. Tel. 774741734.
* Půdní frézu Vari-Honda, přívěsný vozík, orební 
dvoujpluh, rotavátor. Udržované. Tel. 721376155.
* Mini Cooper za 65 tis.Kč. Tel 730655978

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná 
se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 
604550828.
* Sháním podnájem bytu, nebo pokoje v domku 1+1 
nebo 1+kk nejlépe v Blansku, nebo maximálně 10 
km od Blanska. Pracující, klidný nekuřák, rodák z 
Blanska. Nabídněte prosím na tel. 776744547.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Screamers vás baví - 26. 02. 2020, 19:00 hod. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč.
Rockový minifest - 28. 02. 2020 v 20:00 hod. Hos-
půdka na Točně, Blansko – Těchov. Cena vstupenky: 
140 Kč (v předprodeji)/ 160 Kč (na místě). 
S drony na cestách - 05. 03. 2020 v 18:30 hod. Hos-
půdka na Točně, Blansko – Těchov. Cena vstupenky: 
130 Kč (v předprodeji)/ 150 Kč (na místě).
Ladislav Špaček: ETIKETA NENÍ VĚDA - 09. 03. 
2020, 19:00 hod., Dělnický dům Blansko. Cena 
vstupenky: 390 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat 
online na https://vstupenky.ticket-art.cz/ nebo přímo 
zakoupit v Informační kanceláři Blanka.
Horkýže Slíže - 14. 03. 2020 od 19:30 hod. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v předpro-
deji) / 400 Kč (na místě).
Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní Kanady - 20. 
03. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, Lipovec. Cena 
vstupenky: 220 Kč
Koncert Hradišťan - 30. 03. 2020 v 19 hod., Dělnický 
dům Blansko. Cena vstupenky: 430 Kč. Vstupenky 
si můžete rezervovat online na https://vstupenky.
ticket-art.cz/ nebo přímo zakoupit v Informační 
kanceláři Blanka.
Divadelní představení: Na ostro - 22. 04. 2020, 19:00 
hod., Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 
Kč/ 200 Kč. 
Koncert: Michal Horák – Michalova šňůra - 24. 04. 
2020 v 19:00 hod. Katolický dům, Blansko. Vstupné: 
160 Kč. 
Brněnský Majáles - 01. 05. 2020 od 12:00 hod. Vý-
staviště, Brno. Cena vstupenky: do 20.04. 2020: 540 
Kč/ do 30.04. 2020: 599 Kč. Předprodej vstupenek v 
Informační kanceláři Blanka od 03. 02. 2020.
Talkshow Aleše Cibulky: Když princové jsou na draka 
- 18. 05. 2020 v 19:00 hod. Hotel Lysice, Lysice. Účin-
kují: Jan Čenský a Ivana Andrlová. Vstupné: 280 Kč
Divadelní představení: Dva nahatý chlapi - 25. 05. 
2020 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstu-
penky: 420 Kč/ 390 Kč/ 360 Kč. Vstupenky si můžete 
rezervovat online na https://vstupenky.ticket-art.cz/ 
nebo přímo zakoupit v Informační kanceláři Blanka.
Summer Festival 2020 - 29. – 30. 05. 2020 Fotba-
lové hřiště, Tyršova 27, Letovice. Cena vstupenek: 
Permanentka 29. -30. 5. 2020  590 Kč/ Permanentka 
29. -30. 5. 2020 (děti 9 – 14 let)  220 Kč/ Pátek 29. 
5. 2020 490 Kč/ Sobota 30. 5. 2020 590 Kč. Děti 
do 8 let zdarma. Slevy ZTP, ZTP/P ani jiné nejsou 
poskytovány. 
Čarovné tóny Macochy 10. – 14. 06. 2020:
10. 06. 2020 Lenka Nová & Petr Malásek: To co 
prodám (Sloupsko – šošůvské jeskyně). Cena vstu-
penky: 540 Kč
11. 06. 2020 Arrythmia a Moravská škola tance: 
Svatební košile (jeskyně Výpustek). Cena vstupenky: 
590 Kč (sezení)/ 530 Kč (stání)
12. 06. 2020 Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený 
prach (jeskyně Výpustek). Cena vstupenky: 690 Kč 
(sezení)/ 560 Kč (stání)
13. 06. 2020 Boni Pueri: Hollywood Medley (Kateřin-
ská jeskyně) Cena vstupenky: 490 Kč
14. 06. 2020 Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Naděje 
(Punkevní jeskyně). Cena vstupenky: 490Kč
MORAVA PARK FEST - 20. 06. 2020 Zámecký park, 
Blansko. Cena vstupenky:
I. VLNA: 399 Kč (do konce února). Dítě 6 – 15 let: 
200Kč. Děti do 5 let (včetně): vstup zdarma. Vstup v 
doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce. K pro-
kázání věku může být nutný průkaz (např. průkazka 
pojišťovny atp.). Držitelé a držitelky průkazu ZTP/P 
zdarma (předloží průkaz u vstupu na festival, dopro-
vod si zakoupí standardní vstupenku v předprodeji). 
Slevy ZTP, TP ani jiné nejsou poskytovány.
K8 KilianGang Motosraz - 17. – 19. 7. 2020. Vodě-
rady (okres Blansko). Cena dvoudenní vstupenky 
(3. vlna): 650 Kč

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: 
infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz

Pro posílení našeho týmu přijmeme 
VÝVOJÁŘE ELEKTRONICKÝCH 

OBVODŮ (HW)
více na www.buse.cz

Masarykova 9 / 678 01 BlanskoINFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Kontaktujte nás na buckova.lenka@buse.cz
nebo na tel.516 482 045

Morava park fest: Nejlevnější 
vstupenky jen do konce února

 I letos se nejen občané Blanska mohou těšit na hudební festival MORAVA PARK FEST, který se 
uskuteční 20. června. Jaký bude program? Na co všechno se můžou festivaloví nadšenci těšit? Kdo 
bude letos akci moderovat? Kolik stojí vstupenky? Čtěte dál…

 Festival Morava park fest je největší hudební 
akcí v Blansku, to bezpochyby. Každoročně je o něj 
velký zájem, letos půjde už o pátý ročník. Pokud i 
vy patříte mezi stálé účastníky této akce, neměl by 
vám uniknout fakt, že nejlevnější vstupenky za 399 
Kč budou k mání jen do konce února. Od 1. března 
je už koupíte dráž. Proto byste neměli otálet a koupit 
si je co nejdříve. Předprodej probíhá v informačních 
kancelářích v Blansku a Boskovicích, ale koupit si je 
můžete i z pohodlí domova online v síti Ticketstream.

 Teď to hlavní. Kdo vás bude bavit? Celý program 
se skládá tradičně z šestice hlavních účinkujících. 
Letos to budou RICHARD MÜLLER, MIRAI, MICHAL 
HRŮZA, IVAN MLÁDEK, DEBBI a MAJK SPIRIT. 
Pátý ročník MPF slovem provede Ondra Urban, který 
celou akci zakončí jako DJ v následné afterparty.

 Sedmým hudebním interpretem vždy býval někdo 
místní. Ani letos tomu nebude jinak. Pořadatelé MPF 
navázali spolupráci s pořadateli BAMBIFESTu, je-
hož součástí bývá každoročně také hudební soutěž 
amatérských kapel s názvem be.FEST. Vítěz této 
soutěže dostane možnost si zahrát na velkém pódiu 
před kapelou MIRAI, což bude určitě pro všechny 
soutěžící obrovskou motivací. 

 Letos pořadatelé připravili jednu velkou novinku. V 
přípravě je totiž nový způsob placení formou čipů s 
kreditem, který si každý návštěvník nabije dle svých 
potřeb. Aktuálně probíhají jednání s dodavatelem 
této služby a více budeme vědět během měsíce 

dubna. Snad vše dopadne podle plánu a dočkáme 
se nového platebního systému, který zajistí menší 
fronty, větší pohodlí návštěvníků, ale také vyřeší 
problémy se zavedením poslední vlny EET, která 
zásadně ovlivňuje nároky na prodejce (pokladny, 
připojení na internet a za každou položku nebo pivo 
vytisknutí dokladu).

 Jako každý rok bude k mání kvalitní a pestrá 
nabídka ve food zóně. Mraky točeného piva a cider 
z Černé Hory, koktejly, drinky a panáky budou v 
nabídce na více než deseti stáncích. O kvalitní jídlo 
se postarají restaurace a kvalitní cateringové fi rmy s 
nabídkou burgerů, hot dogů, gyrosu, trhaných mas, 
pizzy, zvěřinových specialit, palačinek a trdelníků...

 A co doprovodný program? Určitě se můžeme i 
letos těšit na spolupráci s blanenským zámkem, ve 
kterém loni probíhaly prohlídky. Dále by měl probíhat 
doprovodný program v podobě soutěží a atrakcí. 
Jeho rozsah se ale dozvíme až dle možností využití 
ploch kolem rybníčku, kde v současné době probíhají 
úpravy. Zatím není jisté, zda bude toto místo možné 
i letos využít, ale věřme, že ano.

 Brány pátého MORAVA PARK FESTu se otevřou 
20. června v poledne a uzavřou se o půlnoci. Hudební 
festival nabídne pestrý program a neměl by na něm 
chybět žádný příznivec kultury. Už jen proto, že v 
Blansku je podobná akce k vidění jen jednou za rok 
a myslím si, že máme být na co pyšní. 

-r-



MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává MONITOR PRESS, spol. s r.o., adresa redakce: Dolní Lhota 212, 678 01 Blansko, tel. 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP, Cyrilská 14, 602 00 Brno. Články a fotografi e: Marie Kalová, 
Martin Müller (pokud není uvedeno jinak). Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

21. února 20208

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV

7. 3.
RÁJEC

XIV. ROCKOVÝ 
PLES

PLESOVÉ SEZÓNY!

TOMBOLA | 3 KAPELY | DRINKY | VSTUP ZA KILO

ROCKFÓR
APF
HD acoustic 99

VSTUPNÉ

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720


