
- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtahy, balkony, park... NC – od 908 tis. Kč 

- Prodej obchodního centra Rájec, poz. 969 m2, výtah, parkování… NC – 5 190.000 Kč 

- Prodej krásného RD 6+1 Blansko, poz. 1.017 m2, garáž, jezírko … NC – Info. v RK 

- Prodej bytu 2+1 OV Blansko – Sadová, 3.NP, 54 m2, vlastní kotel ...NC – 1,3 mil. Kč 

- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP ...NC – 19,9 mil. Kč 

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně ... NC – Info. v RK

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Chelčického, 1. NP, od 1.3.2017… NC – 9.000 Kč/měs.

- Podnájem bytu 1+1 Blansko – Stařeckého, 1. NP, vybavený… NC – 7.500 Kč/měs.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832

úv
od

ní
k Prosincové ohlédnutí

www.monitor-bk.cz 6. ledna 201723. ročník, číslo 1/2017

Rozpočet města na rok 2017 - str. 2 Noční klid upravuje vyhláška - str. 6

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

A je to za námi. Pro mnohé z nás nejkrásnější období v roce, dlouho očekávané 
a dětmi zbožňované Vánoce. Jaké byly ty vaše? Byly prožité v pohodě a míru? 
Ochutnali jste cukroví, zabíjeli kapra a pekli vánočku? Na Silvestra jste odpočítávali 
půlnoc? Pro mne byl letošní prosinec v mnohém zcela jiný a přitom tolik tradiční a 
v lecčem stejný jako každý rok. Snažil jsem se předcházet „vánoční horečce“, jak 
to jen šlo. Ne vždy se mi však dařilo.

NÁKUPY. Tentokrát začaly obchodní řetězce 
prodávat čokoládové Mikuláše už koncem září 
a reklamy s vánoční tématikou jsme mohli vidět 
jen o něco málo později. Mediální a obchodní 
masáže našich mozků mi letos přišly ještě na-
léhavější a otravnější než kdy předtím. Já jsem 
nenechal nic náhodě a všechny dárky jsem stihl 
nakoupit v dostatečném předstihu. Televizi jsem 
se snažil vyhýbat obloukem a místo rádia raději 
poslouchal mp3. Náhoda tomu chtěla tak, že 
jsem si byl nucen 23. prosince taky solidně objet 
půl okresu, neboť stromeček, který jsem měl slí-
bený od známého, zčista jasna nebyl. Ale dobře 
to dopadlo. Peněženka chudší o nemalý peníz, 
zato stříbrný smrk doma patřičnou atmosféru 
navodil.

BÍLÉ VÁNOCE. Letos byly opravdu bílé, i když 
pouze na Štědrý den. Alespoň jsme si mohli spo-
lečně zavzpomínat na dobu, kdy zasněžené ulice 
bývaly o Vánocích pravidlem. Pro děti, které nyní 
chodí do druhé třídy, to byla premiéra.

HODOVÁNÍ. Každý rok se mi podařilo se o 
Vánocích přežrat natolik, že jsem se u televize 
nemohl ani převrátit na druhý bok. Pravdou je, 
že pro spoustu Čechů jsou Vánoce symbolem 
hojnosti a podle toho se taky tak chovají. Na štěd-
rovečerní tabuli u nás nechybělo nic z obvyklých 
jídel, cukroví jsme s dětmi napekli také dostatek, 
přesto se mi tentokrát podařilo dopřát si všeho 
velmi střídmě a navíc jsem si o svátcích dopřál 
poměrně dost pohybu. Soudě podle zvýšeného 
počtu jedinců, které jsem denně potkával v okolí 
Blanska v běžecké obuvi, jsem nebyl sám, kdo 
chtěl strávit svátky bez bolavého břicha.

POHÁDKY. Zde jsem výjimku neudělal. Jako již 
tradičně jsem neviděl ani jednu celou pohádku, 
pouze několik útržků. Ani mé děti letos pohádky 
v televizi nebraly a skoro bych odpřisáhnul, že na 
tom budou podobně jako já. Ne že bych pohádky 
neměl v oblibě, ale raději trávím čas s příbuzný-
mi, známými a lidmi, které mám rád. Na televizi 
tudíž příliš času nezbyde. Polemizovat by se dalo 

rovněž nad nabídkou televizních programů, která 
je rok od roku čím dál… stejná.

RACHEJTLE. Silvestr samotný pro mne nebyl 
výjimečný v tom, kde jsem se zrovna nacházel. Již 
mnoho let trávím poslední den v roce prací. Na Sil-
vestru totiž nic významného neshledávám a řízená 
celonárodní pijatika a půlnoční záchvat pyromanie 
jdou zcela mimo mě a asi to bude znít divně, ale 
letos jsem nezahlédl rachejtli ani koutkem oka. 
Z toho důvodu nechodím ani na tradiční ohňostroj 
pořádaný KSMB 1. ledna na náměstí. Nechci o 
této akci nikterak polemizovat, ale za nemalé 
utracené peníze by se místo krátké pyrotechnic-
ké show jistě dal zařídit hodnotnější kulturnější 
zážitek. Ale to je věc vkusu a podle toho, co vím, 
přiláká ohňostroj na blanenské náměstí mnoho 
lidí. Jen mi jaksi uniká smysl celé akce – zatímco 
celý svět slaví Nový rok příchodem jeho prvních 
vteřin, u nás ve městě to o 17 hodin posuneme…

PŘEDSEVZETÍ. Vždy první týden v lednu potká-
vám venku mnohem více sportovců, před fi tness 
centry se tvoří fronty a zatímco prodejci ovoce, 
zeleniny a zdravé výživy si mnou ruce, trafi kanti 
pro změnu nadávají na malé tržby. Nepatřím mezi 
ty, kteří by si nedávali předsevzetí, ale na Silvest-
ra? To je veliké klišé a často končí hned 2. ledna. 
Jsme takoví, jací jsme, o svých neřestech velmi 
dobře víme a měli bychom na sebezdokonalování 
pracovat tehdy, kdy to uznáme za vhodné. Tudíž 
jediné mé letošní předsevzetí bylo, že si nebudu 
dávat žádná novoroční předsevzetí. A to se mi 
vlastně splnilo :-)

 „Na zdraví! Šťastný a veselý! Ať žijeme!“ Těmito 
mnoha různými pokřiky jsme se rozloučili se sta-
rým rokem 2016 a přivítali rok nový s číslovkou 
2017. Přál bych si, aby nám všem sedmička na 
konci přinesla nejen štěstí, ale také pevné zdraví, 
spokojenost a lásku. Z celého srdce přijměte toto 
přání nejen ode mne, ale i od celého týmu, který 
pro vás Monitor připravuje s železnou pravidel-
ností a láskou již dvaadvacet let.

Martin Müller
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Tříkrálová sbírka 2017

Freddieho sloupek
I cesta může být cíl

 Na cestách se přihodí cokoli. Příjemného i nepříjem-
ného. Faktem zůstává, že některé cestovatelské příhody 
budí zdání, jako by je vymyslel někdo nadaný geniální 
představivostí. Leč, nejlepší příhody píše sám život...
 Představte si jeden ze dnů, uprostřed obecného 
předvánočního shonu. Ocitli jste se v něm v hlavním 
městě, ale pracovní den končí, jste unavení, zbývá už 
jen vykonat poslední úkon, co snad nebude tak složitý 
– nastoupit cestu domů. Tentokrát vlakem, takže vše je 
v pořádku, řídit bude někdo jiný a vy se tedy nemusíte 
o nic starat.
 Jízda po kolejích uspává téměř všechny pasažéry, 
cesta je dlouhá, krásně si lze odpočinout. Ve spánku do-
konce přichází sen. Sny mají kromě zábavných obsahů 
také tu vlastnost, že dokáží zásadním způsobem zkreslit 
časovou realitu a tím ovlivnit na okamžik i lidský život. 
Vlak cukne a stojí. Budíte se, letmý pohled na hodinky i 
z okna vám napoví, že jste doma. Ve spěchu posbíráte 
všechny své věci a hlavně rychle ven, abyste nepřejeli 
někam dál...
 Dveře se zavřou. Vlak odjíždí. Soukáte se na perónu 
do bundy a ještě se probíráte ze sna. Něco se ošklivě 
nepovedlo, protože tohle rozhodně není Blansko... Ve 
stresu, abyste nepřejeli jste vystoupili o pár zastávek 
dřív. Pro rozespalé oko vypadají všechny železniční 
stanice (zvlášť do zimního šera zabalené) stejně, drobné 
zpoždění budí dojem, že musíte být u cíle. To jste. Ale 
jen u postupného.
 Naštěstí nejste na trati, která křižuje Americký středo-
západ minulého století a na vlak není třeba čekat další 
dva dny. Teplo nádražního bufetu vám poskytne dočasný 
azyl, abyste přečkali chvíle do příjezdu „náhradního“ 
spoje. Odměnou za pohostinnost místních je pak pro 
vás pocit, jako byste byl Josef Švejk, rádoby cestující do 
Českých Budějovic (do tej války). Abyste rozuměli - vy-
chutnáte si svařáček a netrvá dlouho, s úsměvem míříte 
(na rozdíl od Švejka)  na nástupiště. V dálce, směrem 
k Blansku, můžete už jen zamávat koncovým světlům 
„vašeho“ vlaku, který před vámi (bez rozdílu od Švejka) 
ujel... Naštěstí nebyl toho dne konec a další spoje byly 
k dispozici...
 Inu, vánoční pohoda.
 Nedávno jsem psal o mých cestách letadlem. Ztrace-
ných a zpožděných letech, zavazadlech, pasažérech. Ani 
nevím, jestli jsem se podělil o tu historku, kdy jsem se na 
odlet z Londýna dostavil o celý měsíc dřív (překlep při 
rezervaci zpátečního letu), to je nepodstatné. Podstatné 
je, že i přes všechna úskalí cestování a místy neskutečné 
smůle jsem se doposud vždycky dostal (většinou spíše 
později než dříve) domů.
 Takhle vlaková anabáze (a to jsem z nedostatku místa 
zdaleka nezachytil úplně celý její průběh) byla už jen 
třešničkou na dortu roku 2016, tak snad to letos bude 
lepší. A vám ostatním přeju méně nesnází a více přímých 
spojů, ať již cestujete na krátkou míli, či vás čeká dlouhá 
cesta napříč kontinentem. 
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Víte?
Nevíte?

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

PŘIJMEME PRODAVAČKUPŘIJMEME PRODAVAČKU  
do prodejny obuvi Blansko "SEVER"do prodejny obuvi Blansko "SEVER"
Strukturovaný životopis posílejte na 

e-mail obchod@obuv-konsorcium.cz,

nebo přímo na prodejnu obuvi 

Dvorská 32, Blansko.

Uzávěrka žádostí: 24.1.2017

Nástup od 1.3.2017

 Rozpočet města Blansko na příští rok byl schválen všemi zastupiteli jako vyrovnaný. Výše příjmů 
i výdajů je stanovena na necelých 377 milionů korun. 

 Je naplánováno několik větších investicí, a to vý-
měna oken v kině a zřízení bezbariérového přístupu, 
rekonstrukce tribuny na fotbalovém stadionu na ulici 
Údolní, herní prvky na dětském hřišti na Podlesí, 
třetí etapa výměny veřejného osvětlení ve městě, 

 Tři králové možná v těchto dnech zazvoní právě u vašich domovů. Pokud ne, můžete je potkat v 
ulicích města a přispět do zapečetěné pokladničky. Sbírka potrvá do 15. ledna a letos se koná již po 
sedmnácté. 

 Motto letošní Tříkrálové 
sbírky zní: Kdo dává, sám 
nakonec dostává. Navíc 
v nepříznivé situaci, kdy 
budeme odkázáni na po-
moc druhých, se může 
ocitnout kdokoli z nás. Vý-
těžek poputuje na podporu 
domácí hospicové péče, 
všestranného rozvoje dětí 
a mládeže, na integraci ro-
din ohrožených sociálním 
vyloučením, na podporu 
dobrovolnického centra a 
na pomoc lidem v sociální 
nouzi. 
 „Rodinná politika se 
zaměřuje v rámci dvou 
projektů Klub Ratolest a 
SPONA Blansko na po-
skytování bio-psycho-so-
cio-spirituální podpory všem rodinám s dětmi. Tuto 
pomoc zabezpečujeme nabídkou aktivit, které jsou 
zaměřeny na pohybový rozvoj dětí a zdravý životní 
styl rodin. Psychologickou podporu nabízíme formou 
základního, individuálního a odborného poradenství. 
Podporujeme rodiny ve vzájemném setkávání v 
diskusních a svépomocných skupinách, ale taky v 
rámci komunity. Naše činnosti jsou také zaměřené na 
vzdělávací aktivity a osvětovou činnost. V krizových 
situacích rodin je také žádána duchovní podpora, 
kterou nabízíme,“ uvedla ředitelka Oblastní charity 
Blansko Jana Sedláková. 
 Výtěžek z loňské sbírky přesáhl 1 800 000 korun 
a podpořil domácí hospicovou péči, prorodinné ak-
tivity, preventivní aktivity dětí a mládeže, komunitní 
centrum v Doubravici, koordinaci dobrovolníků a lidi 

v nečekané krizové situaci. Pětašedesát procent z 
výtěžku zůstává v regionu, zbytek jde na potřeby 
Diecézní charity Brno, na humanitární pomoc do 
zahraničí, na potřeby Charity ČR a na režii sbírky. 
 Kromě samotného koledování v ulicích a u do-
movů se bude konat charitativní tříkrálový koncert 
a divadelní představení. V neděli 8. ledna v 15.30 v 
kostele v Olomučanech zazní Charitativní tříkrálový 
koncert scholy Martini Band a jejích hostů. Tentýž den 
v 18 hodin se v Sokolovně v Boskovicích uskuteční 
vystoupení divadelní společnosti Tajtrdlík „Dívčí vál-
ka“. Dobrovolný příspěvek obou akcí bude započítán 
do Tříkrálové sbírky 2017. V pondělí 9. ledna od 
10 do 16 hodin bude umístěn tříkrálový stánek na 
Rožmitálově ulici v Blansku. 

-mha- 

budování a opravy chodníků 
a oprava fasády a sanace 
zdiva budovy ZUŠ Blansko. 
 Další investiční akce 
jsou podmíněny získáním 
dotací z Evropské unie, nic-
méně do rozpočtu byly již 
zahrnuty. Jde například o 
výměnu technologie chlaze-
ní zimního stadionu, stezku 
pro chodce a cyklisty kolem 
mlýnského náhonu na Spor-
tovním ostrově a cyklostez-
ka u autobusového nádraží, 
první etapa regenerace síd-
liště Zborovce, zateplování 
některých mateřských škol a 
modernizace školních uče-
ben odborných předmětů. 

 V rozpočtu se dále počítá se třemi a půl miliony 
korun na vybudování kavárny v parku po hotelu 
Dukla a s téměř devíti miliony na rekonstrukci budovy 
Nemocnice Blansko. 

-mha-

Předvánoční posezení
 V sobotu 17. prosince jsme se jako každoročně 
sešli v předvánočním čase při kulturním programu a 
povídání blanenského pana faráře Jiřího Kani. Hor-
nolhotské děti předvedly svoji dovednost recitační 
a také zahrály na různé hudební nástroje - klavír, 
akordeon, trumpetu i kytaru. Následovalo krásné 
vystoupení našeho tanečního kroužku street dance 
pod vedením studentky Kristýny. 

 Pan farář krátce a velmi poučně promluvil o vá-
nočních svátcích a na závěr programu děti pustily 
na vodu ořechové skořápky se svíčkou pro štěstí a 
také rozkrojily jablíčko, ve kterém našly vytouženou 
hvězdičku. 

 Naší besídky se zúčastili také pozvaní hosté - 
poslanec pan Lubomír Toufar a místostarosta města 
Blanska pan Jiří Crha. Děkujeme všem za projeve-
nou přízeň a přejeme klidné vánoční svátky.

Hornolhotské maminky

Přednášky zahrádkářů
Přednášky pro rok 2017 konané v Domě zahrád-
kářů Blansko:
24.1.2017 – úterý v 16.00
Bc. Jan Tomáš, Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský - Ochrana plodin
7.2.2017  – úterý v 16.00
Ing. Dušan Nesrsta, Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský - Jádroviny Přednáška bude 
spojená s degustací jablíček a vyhodnocením. Psací 
potřeby s sebou!
17.2.2017 – pátek v 16.00
Prof. PhDr. Petr Chalupa CSc., Masarykova univer-
zita - Chile od severu k jihu
Vstup na přednášky volný

Svozy vánočních stromků
 Žádáme občany města Blanska i městských čás-
tí, aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční 
stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou 
umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). 
 Odtud budou sváženy svozovou fi rmou v měsíci 
lednu 2017 a to každé pondělí. Všem doporučujeme 
stromečky řádně odstrojit a zbavit je všech háčků, 
řetězů a jiných ozdob, protože budou dále zpracová-
ny na kompostárně, kam se stromečky sváží. Zde se 
tento materiál drtí a v průběhu celé vegetační sezóny 
se dřevní štěpka přidává k trávě a dalším rostlinným 
materiálům a pomáhá k dosažení optimální kvality 
kompostu.
 Občané města Blanska a jeho městských částí 
mohou využít k odkládání vánočních stromků i 
služeb obou sběrných středisek odpadů (dále jen 
SSO) umístěných v Horní Lhotě u Blanska a na ul. 
Na Brankách. 
 Obě SSO mají provozní dobu úterý až čtvrtek od 
10:00–17:00 hodin, v pátek od 10:00– 18:00 hodin 
a v sobotu od 08:00–12:00 hodin.
Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného 
odběru vyřazených elektrozařízení:
− velké domácí spotřebiče včetně chladniček,
− malé domácí spotřebiče,
− elektrické nářadí a nástroje,
− trubicové a úsporné zářivky a výbojky,
− televizory a PC monitory,
− výpočetní a telekomunikační technika,
− spotřební elektronika,
− hračky, vybavení pro volný čas a sport.
SSO Horní Lhota u Blanska – 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – 723 578 034 

-měú-

Svitavská 872/23, Blansko

(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Pronájem prostor. 

bytu 3+1 v prvním 

patře rodinného 

domu, část. 

zařízený, 

bližší info v RK.  

10.000,- Kč/měs. 

včetně inkasa 

+ provize RK

Prodej zděné chaty 

se zahradou, 

390 m2, krásné 

místo u lesa, 

příjezdová cesta,  

vytápění kamny 

na TP. 

360.000,- Kč  

+ provize RK

Pronájem komerč. 

prostor v centru ve 2.-

4. patře, různé výmě-

ry,  vhodné pro sklady, 

kanceláře, obchod. či 

kontaktní místo...

450 - 1.100,- Kč/m2/

rok + zálohy na služby 

450 - 700,-Kč/m2/rok 

+ provize RK (jeden 

měsíční nájem).

Byt SPEŠOV

Chata BLANSKO - HLUCHOV Komerce BLANSKO - SVITAVSKÁ

RD BLANSKO - DOLNÍ LHOTA Prodej řadov. RD 

s vjezdem, dvorem 

a zahradou, 680 m2,

klidná ulice, všech-

ny IS. Garáž a dílny, 

možnost půdní 

vestavby. 

2.400.000,- Kč

+ daň z nabytí + 

provize RK (k jedn.)

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

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

SLEVASLEVA  

10, 30, 50%50%
na zimní obuv a oblečení
platí od 4.1. do 20.1.2017



36. ledna 2017 

Na kávě s Janou Sedlákovou

Ohňostroj v 17 nebo v 18 hodin? 

Ženou na svém místě je bezpochyby Jana Sedláková, ředitelka Oblastní charity Blan-
sko. Tuto funkci zastává od samého vzniku Oblastní charity, tedy od 1. prosince 1992. 
V roce 2017 organizace dovrší pětadvacetileté výročí působení. 

Sponzor rubriky:

 Kde získáváte peníze pro podobné druhy hu-
manitární pomoci? 
 Pomoc, kterou nelze jinak fi nancovat, je hrazena 
z tříkrálových sbírek. Příběhy lidí, kteří vyžadují ne-
tradiční formu pomoci. Peníze z tříkrálových sbírek 
tedy jednou pomohou s dopravou pro postižené, 
jednou pro matky s dětmi na fi nancování azylového 
domu, podruhé na noclehárnu pro lidi bez domova, 
jindy se nakoupí obědy pro děti ze sociálně slabých 
rodin nebo se zorganizuje tábor pro děti, které by 
se jinak nikam o prázdninách nedostaly. Záměry 
jsou pestré jako samotná činnost Charity. Tříkrálová 
sbírka pomáhá tam, kde jiná pomoc selhává. 

 Jakou pomoc mají možnost získat oběti domá-
cího násilí?
 Hovořila jsem nedávno se starostkou malého 
města o domácím násilí, o němž se jednu dobu velmi 
mluvilo, ale teď se to jako by uzavřelo a všechno je 
vyřešené tím, že vznikl zákon, který umožní vyká-
zat agresora z domu. Jenomže problém je ten, že 
partnerské vztahy jsou často takové, že muž a žena 
nebydlí ve společné domácnosti, která by patřila 
majetkově jim oběma. Bydlí třeba u rodičů násilné 
osoby, nebo člověk, který páchá násilí, je majitelem 
domu či bytu, tudíž policie jej nemůže vykázat. Je to 
pořád stejný příběh, že žena musí s dětmi utéci. 
 Nejlepší obrana je najít útočiště někde dál od sou-
časného pobytu. Jenže to už pak nekoresponduje se 
službami, které jsou podmíněné trvalým bydlištěm. 
Platba za tyto služby je vázaná na místo trvalého 
pobytu, tudíž se obtížně získává sociální bydlení v 
jiné lokalitě. 

 Jaké je řešení? 
 Nejúčinnější je mít republikovou síť, do které se 
člověk odněkud někam v takovém příběhu dostane. 
My máme v regionu dvě fary a dva utajené byty, do 
nichž se snažíme ubytovat na přechodnou dobu lidi 
v krizi. 
 Netroufl a bych si, aby tam bylo více než jedna 
nebo dvě ženy. Jsou to malé vesnice a musíme za-
jistit i osvětu v komunitě a vysvětlovat okolí případná 
nedorozumění. 
 Věřím ale, že lidi jsou dobří a že stačí podívat se 
na věc z obou pohledů. Vždycky má někdo důvod, 
proč nějak jedná, z čeho má třeba strach, jaké má 
zážitky z minula, vždycky se to odrazí v chování lidí, 
a to na obou stranách. A v tom je také role charitních 
pracovníků, aby byli prostředníky mezi komunitou 
a lidmi, kteří se do ní dostanou s nějakým svým 
problémem. 

 Jaké nastávají problémy při začlenění do ko-
munity?
 Když člověk vyhledává nějakou pomoc, narazí na 
určité bariéry, třeba i vlastní – že nemáte odvahu o 
pomoc požádat. Dále na problém anonymity, zvláště 
v menších městech a na vesnicích. 
 Když máte začlenit do komunity jednu rodinu 
v nějaké vesnici, tak je to dobře. Kdybyste do té 
vesnice namysleli nějaké bydlení pro víc lidí, je to 
problém, protože žádná komunita to nezvládne. Ale 
malokapacitní chráněné bydlení pro postižené nebo 
pro seniory ano. Deset lidí je maximum. Všichni si 
umíme představit deset zdravotně postižených na 
jednom místě. Ale když už by jich bylo pětadvacet, 
třicet, tak je to problém. Nadávali jsme na komu-
nisty, že dělali zařízení tohoto typu někde v zámku 
za vysokými zdmi, ale my opravdu nejsme schopni 
přirozeně vnímat to, že existuje něco v takové míře. 
Ale to menší množství zvládáme. Každý člověk se 
zdravým úsudkem vidí, že je fajn, když se někdo o 

 Jak se vyvíjela činnost místní charity?
 Oblastní charita Blansko začala v podstatě činností 
ošetřovatelsko-pečovatelské péče, kdy zdravotníci 
navštěvovali staré a nemocné lidi v jejich domác-
nostech. Postupně se přidávaly další a další druhy 
služeb, které v současné době tvoří poměrně pestrou 
nabídku pro další potřebné lidi, ať už se jedná o 
postižené klienty, rodiny s malými dětmi, matky sa-
moživitelky, závislé osoby, lidi bez domova, umírající 
a jejich rodinné příslušníky či lidi v nějakém krizovém 
bodě jejich života. 
 Oblastní Charita se velmi angažovala v pomoci 
po povodních již v roce 1997. Tato událost byla také 
mezníkem pro úvahy, jak zabezpečit pro větší skupi-
nu osob při mimořádné události střechu nad hlavou 
s nouzovým ubytováním a službami. Za podpory 
německé křesťanské organizace Renovabis se zís-
kaly nemalé fi nanční prostředky na nákup pozemku a 
výstavbu charitní pomoci pro region. Byl vybudován 
dům, který nese název Okno dokořán, jako základ 
záchranné sociální sítě pro každého, kdo hledá po-
moc. Po čase se také reagovalo na potřebu pomoci 
v terénu. Vznikl Krizový tým, v pozdějších letech s 
názvem Tým mimořádných událostí, spojený s pro-
fesionální dobrovolnou pomocí. Během času vzniklo 
také dobrovolnické centrum a pořádání tříkrálové 
sbírky.
 Charitní činnost byla vždycky založena na tom, 
nepřemýšlet o tom, jak to nejde, ale jak by to šlo. 
Charita se snaží pomáhat mimo jiné i tam, kde se 
problémy lidí nevejdou do oblasti sociálních služeb 
a zdravotnictví. 

 Co například?
 Člověk třeba onkologicky onemocní, zůstane v 
domácím prostředí a rodina se o něj stará. Nemocný 
předtím podnikal, měl hypotéku. Rodina o něj začne 
pečovat, má třeba ještě nezletilé děti. Živitel rodiny 
zemře, ale dluhy zůstávají. My můžeme rodině po-
moci fi nančně zajistit důstojný pohřeb, poskytnout 
poradenství se splátkami hypotéky, dítě můžeme 
doprovázet do školy a zajistit vhodnou komunikaci 
mezi školou a rodinou. 
 Teď řešíme jednu rodinu. Mají postiženou dceru, 
která nyní skončila základní školní docházku a potře-
buje vyřídit invalidní důchod. Nebyla zaregistrovaná 
na úřadu práce a vyřízení důchodu pár měsíců trvá. 
Má ještě další tři hendikepované sourozence a jednu 
vdanou sestru. Sešlo se to všechno dohromady – 
dostali výpověď ze stávajícího bytu, maminka má 
jen příspěvky na péči a jiný příjem momentálně 
nemají.  Dívka na jiné dávky nárok nemá. Zdánlivě 
nejjednodušší řešení by bylo, kdyby ostatní postižené 
děti šly do ústavu. Ale kromě toho, že jsou na sobě 
citově závislí a mají spolu dobré vztahy, bychom 
stejně museli řešit, co s maminkou bezdomovkyní a 
její dcerou.

 Co tedy uděláte? 
 Od nás dostanou okamžitou pomoc na živobytí – 
jídlo, oblečení, hygienické potřeby. Snažíme se dívce 
co nejrychleji pomoci vyřídit potřebné dokumenty k 
získání invalidního důchodu. A dali jsme jim střechu 
nad hlavou. Nájem platit musí, ale to už jim zase 
pomůžeme s organizací rodinného rozpočtu tak, 
aby to zvládli. Docházíme k nim a předpokládáme, 
že by dívka mohla začít navštěvovat naše sociálně-
-terapeutické dílny, aby získala nějaké pracovní 
návyky. Třeba se ukáže, že je na něco šikovná a 
mohla by dojít k nějakému chráněnému zaměstnání. 
Ale tohle všechno se nevejde – kromě poradenství 
– do sociálních služeb. Říkáme tomu humanitární 
pomoc. 

někoho stará, když je to v přiměřeném množství. 
Jenomže to přiměřené množství má nedostatečnou 
fi nanční podporu. 
 Je problém vybalancovat únosnou míru, kterou je 
možné ufi nancovat a která zároveň bude přijatelná 
pro komunitu. Špatné je, když si někdo řekne, že 
zohlední především ekonomické hledisko a vytvoří 
zařízení pro čtyřicet lidí, ale i naopak, když si řekne, 
že ekonomické hledisko pomine, vytvoří velmi malé 
zařízení a řekne státu – tak nám to doplaťte. Obojí 
je extrém a musí se hledat rozumný kompromis. A 
tím kompromisem je deset až patnáct lidí v jedné 
lokalitě. 

 Jak probíhá komunitní plánování?
 Heslo „stát se postará“ už neplatí. A možná je to 
dobře. „Komunita“ je to důležité slovo. Spolupráce 
s ostatními organizacemi i obcemi. Důležité je vědět 
o sobě, vědět o různých typech dalších služeb v 
regionu. Není to jen o Charitě. Jsou tu Podané ruce, 
Červený kříž, Diakonie v Letovicích, Domov Olga 
v Blansku. Je třeba přemýšlet, jak v té komunitě 
pomoct. Každý má jiný tah na branku a je třeba 
dávat to dohromady. Zaměstnanci se setkávají na 
komunitních plánech, poznají se, vědí o sobě, mohou 
si vzájemně zavolat, když mají pocit, že ten druhý by 
mohl nějak pomoct. 
 Nejlepší je, když se pracovníci potkají při nějaké 
konkrétní pomoci, například při povodních, protože 
v nouzi poznáš přítele. 

 S kým dále spolupracujete?
 Důležitá je i spolupráce s farnostmi a podpora 
pastoračních asistentů zaměstnaných biskupstvím 
a podporujících duchovní doprovázení klientů i pra-
covníků. Oblastní charita měla a má mnoho dalších 
spolupracovníků, příznivců na různých místech v 
obcích, spolupracujících organizacích, ve fi rmách. 
Má mnoho anonymních podporovatelů.
 Sázím ale i na sousedy a na sousedskou výpomoc. 
Stalo se nám třeba, že někdo zavolal s tím, že má 
kamarádku, která chce jít na potrat. Ta má dvě děti a 
už to fi nančně nezvládá, má strach, na partnera není 
spolehnutí, pokazila se jí pračka a tak dále. Volající 
řekl, že si myslí, že potrat pro tuto ženu není řešení, 
že ji to trápí a neví, z které do které. Řekla jsem to 
na jednom charitativním koncertě, sehnaly se peníze 

na pračku a na věci pro starší děti. Paní věděla, že 
na to není sama. 

 Dítě si nechala? 
 Ano, nechala. Často jde hlavně o to, nebýt na 
všechno sám. V tomhle případě nebylo nutné ani 
moc peněz a na povzbuzení to stačilo. 
 Člověk se zkrátka občas dostane do nějaké so-
ciální, biologické, psychologické, duchovní nouze a 
hledá kolem sebe nějakou pomoc a otevřenou mysl 
na to, aby s ním někdo po nějakou dobu šel. A nikdo 
nemůže říct, že se mu to nemůže stát. 

 Chybí nějaká služba v našem regionu? 
 V současné době se řeší problematika noclehárny 
pro lidi bez domova. Noclehárna má malou kapacitu 
a ženy bezdomovkyně u nás vůbec nemají žádné 
možnosti a lůžka. Zanikly dvě služby. Jednou z 
nich je pobytová krizová služba. Tu jsme nahradili 
ubytováváním v našich krizových bytech, to je ale 
podporováno pouze z tříkrálové sbírky nebo z darů. 
Když je nejhůř, tuto službu zajistí Brno. A dále zanikl 
ZDVOP – zvláštní ochrana dítěte. To znamená, že 
když se něco stalo s rodiči, mohlo být dítě převezeno 
do tohoto zařízení bez rodičů. Nyní musí dítě jít mimo 
region. Chybí i osobní asistence, ale ta je opravdu 
drahá. Dále by pomohlo zajištění peněz na dopravu 
hendikepovaných lidí do stacionářů. 
 Ale když se mě zeptáte, zda je tady služeb dost, 
myslím si, že jich není málo. Je jen potřeba, aby se 
lidi spojili a poskládali si to tak, aby to fungovalo. 
Současný systém ledacos umožňuje. 

 Na jaké účely bude letos použit výtěžek z tří-
králové sbírky? 
 Na podporu hospicové péče, dále na podporu vše-
stranného rozvoje dětí a mládeže, na integraci rodin 
ohrožených sociálním vyloučením, pro dobrovolnické 
centrum a na pomoc lidem v sociální nouzi. 
 Koledníci se budou po městě Blansku pohybovat 
různě, a to od 3. do 14. ledna dle svých časových 
možností. V pátek 6. ledna bude stánek ve vestibulu 
nemocnice od 10 do 14 hodin. V pondělí 9. ledna na-
vštíví koledníci Městský úřad, Finanční úřad, OSSZ, 
VZP, ÚP, Synthon a.s., a také bude stánek na ulici 
Rožmitálova v době od 10 do 16 hodin.

Marie Hasoňová

 Slavnostní přivítání nového roku. Novoroční ohňostroj. Zábava za několik desítek tisíc korun. Když 
někdo investuje tolik peněz, možná by chtěl, aby to vidělo co nejvíc lidí. Alespoň by se to očekávalo. 
Nebo ne? 

 Proč tedy mnoho lidí vůbec nevědělo, v kolik hodin 
vlastně ohňostroj vypukne? Na webových stránkách 
města se objevily hned dvě reakce od návštěvníků 
akce na nedostatečnou propagaci přesného času. 
„Novoroční ohňostroj byl na vašich stránkách avizo-
vaný v přehledu akcí jako: Novoroční ohňostroj 17: 
00!!! Plakát jsme nikde neviděli – že nejsme přímo 
z Blanska! Ze včerejší akce si mnoho dětí odnese 
do nového roku nachlazení z hodinového čekání!!“ 
vložila Ivana Vintrová na fórum otázek a odpovědí 
svůj dotaz, či spíše slova rozhořčení. 
 Reakce jsou tak trochu zvláštní: „Novoroční oh-
ňostroj je každoročně hojně navštěvován, včerejší 
den nebyl výjimkou. S ohledem na tuto skutečnost 
se domnívám, že informace o začátku ohňostroje 
byla dostatečně dobře zpropagována. Je ale možné, 
že některým návštěvníkům nevyhovoval program 
předcházející samotnému odpalu ohňostroje. To 
se bohužel stává, každý kulturní program má své 
příznivce i odpůrce,“ uvedla vedoucí odboru školství 
Petra Skotáková. 
 Informace o začátku ohňostroje dostatečně zpro-
pagována nebyla. V přehledu kulturních akcí na 
webu Blanska totiž skutečně byla jen holá informace 
bez popisu. Kdybych nevěděla z loňského roku, že 
samotnému odpálení ohňostroje přecházel hodinový 
program, nenapadlo by mě za oznámením „Novoroč-
ní ohňostroj v 17 hodin“ hledat jakoukoliv záludnost. 
Plakáty po městě příliš nesleduji a nepátrala bych po 
nějakých rozšiřujících datech. Mnoho lidí nepřemýšlí 
nad tím, kdo je vlastně pořadatelem akce, když je 
obecně brána jako městský novoroční ohňostroj. 
Takže návštěvníci netuší, že pro přesné údaje musejí 
navštívit web Kulturního střediska města Blanska. 
 Být přespolní a přijet s hodinovým předstihem na 
Nový rok do města, kde jsou všechny obchody dle 
zákona zavřeny a restaurace si také dopřávají od-
počinek, zuřila bych taky. Ale člověk ani nemusí být 
přespolní – když se někdo vypraví z druhého konce 
města vycházkou na náměstí, těžko si ji do hodiny 
zopakuje ještě jednou. 
 A skutečně nejde jen o to, zda někomu program 
žánrově vyhovuje nebo nikoliv. V prvé řadě jde o to, 
že když s žádným kulturním programem nepočítám, 
moc už pak neřeším, zda mi interpret vyhovuje 
nebo ne. Rodina s malými dětmi opravdu nemůže 
postávat hodinu na náměstí, ať už kvůli strachu z 
prochladnutí, nebo proto, že děti dlouho na jednom 

místě jednoduše nevydrží, pokud nejsou adekvátně 
zabaveny. 
 Byla to tedy nedbalost nebo jen průhledná snaha 
dostat lidi i na kulturní vystoupení? 
 Dle dalších reakcí Petry Skotákové jsem vyro-
zuměla, že za nekvalitní informaci na webu města 
může Kulturní středisko města Blanska jako pořada-
tel akce. Chápu, že správce městských webových 
stránek nemůže každého pořadatele upomínat, aby 
včas dodal přesnější údaje. Chápu i to, že když se 
zadala akce do systému s téměř ročním předstihem, 
nebyl znám program. Nemusel by ovšem snad být 
problém do druhého řádku napsat něco ve smyslu, 
že v 17 hodin začne kulturní program, který bude 
později upřesněn, a v 18 vypukne ohňostroj. A pak 
se domnívám, že by neměla být zas taková potíž, aby 
KSMB požádalo správce webu o aktualizaci údajů. 
Podobných akcí během roku zase tolik nepořádá… 

-mha-

Letošní ohňostroj v Blansku. Letošní ohňostroj v Blansku. 
Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová
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Očima občanů

Jak ušetřit za teplo?
Pokračování z minulého čísla

K - BANDK - BAND
 - hudba pro každého - široký repertoár
 - rozumná cena  - mnoho let praxe

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Restaurace MYSLIVNA
PŘIJĎTE OCHUTNAT NAŠE DENNÍ MENU!
   *  výběr z 10 jídel

   *  XXL menu pro náročné strávníky 

 (příplatek jen 20,- Kč)

   *  zaměstnanci, co spěchají, 

 mohou být obslouženi přednostně

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

ZABÍJAČKA NA MYSLIVNĚ 
sobota 21. ledna 2017

Tradiční moravská zabíjačka, prodej specialit

Oprava městského 
penzionu

 Dobrý den, dovoluji si poslat něco k opravě měst-
ského penzionu na Písečné. Začnu odkazem na můj 
dotaz i s odpovědí pana Riznera, viz. http://www.
blansko.cz/otazky/detail/3026.

vložil Martin Veselý » 15.11.2016, 09:43
Dobrý den, jsem s dotazem kdo provádí stavební 
dozor na výše uvedené investiční akci. Za druhé, 
zdali uvedené dozoruje i přímo odbor správy ma-
jetku. Za třetí o sdělení odkazu na stavební hmotu 
a její certifi kaci, která umožňuje lepení stavebních 
izolačních desek v teplotě pod nulou, případně i v 
mínus 5 stupních a je při provádění rekonstrukce 
využívána. Děkuji

Petr Rizner, 16.11.2016, 07:29
Dobrý den, 
odpověď na Vaše první dvě otázky je následující: 
stavební dozor je zajišťován odborem komunální 
údržby MěÚ Blansko. Uvedenou 
investiční akci zajišťuje zaměst-
nanec Města Blansko, pan Petr 
Alexa.
K Vašemu třetímu dotazu uvádí-
me následující: Na lepení izolan-
tu je standardně používán lepící 
tmel Weber klasik. V období s 
teplotami od +5 st.C do +1 st.C 
je používán lepící a stěrkový 
tmel Weber Elastik Z. při nižších 
teplotách do maximálně -7 st.C 
je používán lepící a stěrkový tmel 
Weber mínus 7.  Upozorňuji, že 
při těchto teplotách nebyly na 
stavbě DPS Blansko mokré pro-
cesy prováděny. Všechny výše 
uvedené materiály jsou součástí 
systémové certifi kované skladby 
kontaktního zateplovacího systé-
mu Weber therm mineral. 
Ing. Petr Rizner
vedoucí odboru KOM

 Pan Rizner samozřejmě nemá 
pravdu, pouze narychlo dohledal 
takové stavební hmoty, aby šlo 
práce v tomto období zdůvodnit. 
Základním problémem je podle 
mne to, ze si Město nasmlouvá 
opravu, kde to technologie ani 
neumožňují na období prosinec 
atp.
 Např. balkony se opravují opa-
kovaně, vždy vše opadalo. A tak 

se zadává každý rok znovu. Nyní probíhá kompletní 
rekonstrukce, kdy jsou prováděny venkovní stavební 
práce při teplotách mínus 5, mínus devět stupňů. 
V uvedených teplotách jsou stěrkovány balkony a 
fasádní prvky stěrkovou cementovou hmotou, která 
vyžaduje teplotu +5!! stupňů. Žádná jiná stěrka se 
nepoužívá, protože je dražší. Navíc pro mínus devět 
ani taková hmota neexistuje.
 Dále se štětkou dotírá a dostěrkovává fasáda 
žlutou fasádní barvou a pastovitými omítkami, a to 
opět v mrazech.
 A v průběhu uvedeného se natírají i ocelové bal-
konové konstrukce, zábradlí..z původní zelené barvy 
na hnědou, vše provedeno při mínus 7 stupních. 
Žádná barva ani na syntetické bázi není určena pro 
nanášení v mínusových teplotách. Navíc i v době, 
kdy je zábradlí podryto námrazou.
 Přílohou zasílám fotografi e, pořízeno dopoledne, 
teplota mínus 9 až mínus 7, na fotografi ích patrná i 
námraza.
 Takto Město hospodaří s fi nančními prostředky, a 
pokud je na problém upozorněno, tak ho "zatluče" a 
navíc se pokračuje stejným stylem dál.

Martin Veselý

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

 V minulých článcích Jak ušetřit za teplo několikrát zaznělo slovo nájemné, které je po položce 
palivo druhou největší položkou v ceně tepla. Pojďme se v dnešním rozhovoru zaměřit právě na tuto 
položku, protože naši čtenáři k ní mají nejvíce dotazů.

 Proč, komu a za co se platí nájemné?
 Nájemné se platí fi rmě innogy Energo s.r.o.(dříve 
Harpen ČR, KA Contracting, RWE Energo) a městu 
Blansku.
 Firma innogy Energo provedla investici v letech 
2002-2003, v rámci které byla modernizována 
většina řídících kotelen a tepelných rozvodů. A tato 
investice se splácí po dobu 15 let ve formě nájem-
ného, v roční výši 13.452.671 Kč bez DPH
 Městu Blansku za budovy, ve kterých se nacházejí 
tepelné zdroje a dále za investici připojení nových 
bytových domů na Písečné v roce 2005 v roční výši 
514.444 Kč.
 Celkem tedy za 1 rok se na nájemném zaplatí 
13.967.115 Kč.

 Kolik tedy stála modernizace, provedená fi r-
mou innogy Energo?
 Zde je třeba rozlišit mezi provedením modernizace 
a jejím zainvestováním. Investorem byla společnost 
innogy Energo, ale samotnou modernizaci provedla 
fi rma Vrba s.r.o. (dnes CERGOMONT s.r.o.). Celkově 
tato modernizace stála cca 85 mil. Kč bez DPH.

 Vracím se k odpovědi v první otázce, kde jste 
uvedl, že byla modernizována většina řídících 
kotelen a tepelných rozvodů. Mají tomu čtenáři 
rozumět tak, že tato nákladná investice se netý-
kala všech kotelen a tepelných rozvodů?
 Ano. Pro začátek je potřeba si uvědomit, že CZT 
Blansko se skládá z 5 řídících kotelen, které jsou v 
provozu po celý rok a dále ze 3 špičkových kotelen, 
které fungují při odběrových špičkách.
 Přičemž tato investice se netýkala špičkových 
kotelen (kotelny na ulici 9.května, Družstevní a 
Salmova). Dále se tato investice také netýkala te-
pelných  rozvodů v okruhu kotelny K 332, tj. kotelna 
na Písečné, které zůstaly původní.

 Pokud dobře počítám, fi rma innogy Energo in-
vestovala 85 mil. Kč bez DPH, ale celkově obdrží 
cca 200 mil. Kč bez DPH. Kolik z těchto peněz 
investovala zpět do CZT Blansko?
 Firma innogy bohužel žádným způsobem obdr-
žené peníze z nájemného do technologie CZT v 
Blansku neinvestovala a bohužel si troufám říct, že 
už ani asi nezainvestuje.

 Kolik by činila cena tepla bez nájemného?
 Jak už bylo řečeno položka nájemného činí v ceně 
tepla zhruba 180 Kč bez DPH na GJ, takže pokud 
vycházíme z výsledné ceny tepla za rok 2015 (566 
Kč/GJ bez DPH ), cena bez této položky by byla nižší 
než 500 Kč na GJ.

 Pokud se ale podíváme na kalkulaci tepelné 
energie CZT Blansko, např. za rok 2014, tak ná-
jemné zde uvedené není přeci 13,9 mil. Kč, čím 
to je?
 Přesně tak. Konkrétně v roce 2014, který zmiňu-
jete, bylo nájemné zahrnuté do ceny tepla   10 282 
554 Kč. Správně se proto ptáte čím to je. Energetický 
regulační úřad, který má za úkol regulovat ceny te-
pelné energie, nám zkrátka nepovolí uplatnit v ceně 
tepla celé nájemné, které musíme platit innogy a 
městu Blansku. Proč? Protože innogy Energo odmítlo 
rozklíčovat z čeho se vlastně položka nájemného 
skládá. Proto naše společnost za poslední 3 uza-
vřená období (2013, 2014, 2015) zadotovala cenu 
tepla v Blansku 4,5 mil. Kč ze svého. Konkrétní čísla 
naleznete v tabulce níže.

 A jak si stojí Vaše fi rma ZT energy? Ta do CZT 
něco zainvestovala?
 Ano, naše fi rma v letech 2011 – 2012 provedla in-
stalaci kogeneračních jednotek na všechny špičkové 
kotelny, vyjma té na 9. květnu. Tato investice dosáhla 
výše cca 37 mil. Kč. Tuto instalaci KGJ realizovala 
naše fi rma a současně ji i zainvestovala.

 Jaký přínos má Vaše investice do KGJ přínos 
pro koncové odběratele? 
 Kogenerační jednotky pokrývají významnou část 
výroby tepelné energii a tím významně snižují dobu 
provozu stávajících kotlů, jimž se tímto výrazně 
prodlužuje životnost, čímž se snižuje výše dalších 
potřebných investic do CZT. 

-r-

2015
Zaplacené nájemné Uplatněné v kalkulaci Zisk Celkem v ceně tepla Rozdíl
13 967 115 Kč 10 103 497 Kč 3 863 618 Kč 13 967 115 Kč 0 Kč

2014
13 967 115 Kč 10 282 553,73 Kč 940 000 Kč 11 222 553,7 Kč -2 744 561,3 Kč

2013
13 967 115 Kč 11 199 106,00 Kč 940 000 Kč 12 139 106 Kč -1 828 009 Kč

Celkem
41 901 345 Kč 31 585 156,7 Kč 5 743 618 Kč 37 328 774,7 Kč -4 572 570,3 Kč
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- 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

Komiksoví autoři 
si nakreslili cestu 
do knihovny

 Nově jsme zakoupili výběr oceňovaných komik-
sů a grafi ckých románů. V oddělení pro dospělé 
čtenáře na zájemce čekají superhrdinové a pa-
douši, milenci prchající před válečným konfl iktem, 
vyšetřovatelé, sny a noční můry, pohádky ve víru 
všedního amerického života, všichni bezpečně 
zarámovaní v panelech a bublinách. Pokud se tedy 
náhodou nerozhodnou probourat čtvrtou stěnu a 
nenavštíví vaše podvědomí.
 Klasikové komiksového žánru Frank Miller a 
Alan Moore představí své temné vize společnosti 
v dílech jako Z pekla a Návrat temného rytíře, 
okouzlí vás nespoutaná fantazie Neila Gaimana a 
otevřou se před vámi čtyři série, a to dobrodružná 
Sága a sci-fi  Y: poslední z mužů scénáristy Briana 
K. Vaughana, postmoderní Mezi řádky scénáristy 
Mikea Careyho a Mýty o vyhnanství pohádkových 
postav scénáristy Billa Willinghama.
 Kromě komiksů samotných si u nás můžete 
půjčit i knihy o nich, jejich vývoji, jak je číst a jak je 
chápe literární teorie. Jsou to například publikace 
V panelech a bublinách, Signály z neznáma a 
Dějiny československého komiksu 20. století.
 Komiksy budou mít vyhrazené místo v sekci 
sci-fi  a fantasy a doufáme, že si je najdou i mezi 
vašimi výpůjčkami. 

Lednové Hudební toulky 
- Andrea Bocelli

 Andrea Bocelli je nevidomý od svých dvanácti 
let, kdy při sportu utrpěl úraz hlavy. Vystudoval 
práva, ale podle vlastních slov šel za hlasem 
hudby. 
 Kvalitou svého hlasu zaujal příznivce klasické 
hudby a oslnil také posluchače pop music. Školil se 
u Franka Corelliho, později u Luciana Pavarottiho. 
Kantilénový tenorista s romantickým repertoárem 
navazuje na italskou písňovou tradici. Hostoval v 
operetě Veselá vdova, ve Verdiho Requiem a v 
opeře Luisa Millerová. 
 O jeho životě a díle si přijďte poslechnout v 
úterý 10. ledna 2017 od 14 hodin do multifunkční 
místnosti Kulturka Městské knihovny Blansko.

Spokojené stračeny
 První výstava roku 2017 v Městské knihovně 
Blansko bude patřit žákovi teprve 4. ročníku ZŠ 
TGM Blansko a výtvarného oboru ZUŠ Blansko 

Jonáši Jurovi. Bude zamýšlena jako veselý vstup 
do právě začínajícího nového roku - Jonáš se totiž 
na svých obrazech zaměřuje na zvířata, a sice na 
krávy. 
 Součástí zahájení bude vernisáž, kde se můžete 
s malým nadějným umělcem setkat. 
 Jonášovy malby budou potom k vidění do 3. 
února 2017 v provozní době knihovny.

GENEALOGIE III.
Na období leden až duben 2017 připravila Městská 
knihovna Blansko čtyřdílný cyklus přednášek s 
besedou pod označením GENEALOGIE III., který 
navazuje na dva předchozí.
Tento cyklus je určen jednak pro ty, kdo již mají 
základní rodokmen hotový. Vědí, kdy se osoby, o 
které se zajímají, narodily, oženily (vdaly), zemřely 
a rádi by jim přidali další „lidský rozměr“ a již ne-
mají žádného pamětníka, kterého by bylo možné 
se zeptat (popřípadě si chtějí "kriticky ověřit" různé 
historky).
GENEALOGIE III. může rovněž zaujmout i fa-
noušky regionální historie a historiografi e. Blíže 
totiž seznámení s dalšími typy archiválií v různých 
archivech a jejich vzájemnými vztahy (jak se 
informace navzájem doplňují). Hovořeno bude o 
pozemkových knihách (kde je najdeme a jak s nimi 
pracovat - co vše obsahují) a také o možnostech 
bádání v justičních (soudy), školských a fi nančních 
(katastry) fondech. Svoje místo budou mít i spe-
ciální případy (zachované osobní spisy různých 
zaměstnanců, zejména státních -  učitelů apod.).
Přednášet bude ředitelka Státního okresního ar-
chivu v Blansku PhDr. Božena Kovářová.
První přednáška se uskuteční ve středu 25. ledna 
2017 od 17 hodin v KULTURCE Městské knihovny 
Blansko.

Workshop Překlad 
mikropovídky

 Latinská Amerika se v první polovině 20. století 
stala kolébkou literárního žánru mikropovídky. 
Španělsko-peruánský autor Fernando Iwasaki 
navázal ve své tvorbě na tradici tohoto žánru v 
hispanofonním světě a vybrousil své mikropovídky 
k dokonalosti.  
 Hispanista Mgr. Jan Střítecký, Ph.D. představí, 
jak se vypořádal s překladem Iwasakiho sbírky 
mikropovídek Ajuar funerario (Pohřební výbavička) 
do češtiny. Workshop bude zaměřen zejména na 
praktické a zajímavé stránky překladu. 
 Akce se uskuteční ve středu 18. ledna 2017 
od 18 hodin v KULTURCE Městské knihovny 
Blansko. 

Připravila Městská knihovna Blansko

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny

BYTOVÝ DŮM 
ABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 
SEVERSEVER

HRUBÁ STAVBA
DOKONČENA

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

+420 734 281 010, +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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Velkoobchodní společnost nabízí volnou pracovní pozici:

SKLADNÍK, SKLADNICE
Práce ve skladu, příjem a expedice zboží. 

Solidní platové podmínky, dobrý kolektiv, stabilita.

Pracoviště Žďár, okr. Blansko, info: 602 588 223
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Zpoplatnění parkování 
u polikliniky je nesmysl

Noční klid upravuje 
nová vyhláška

HOKEJHOKEJ
POJĎ POJĎ HRÁTHRÁT

www.hcblansko.euwww.hcblansko.eu

V BLANSKUV BLANSKU

v 15:45 hod. na zimáku v Blansku

@hcblansko

• Dvě hodiny zábavy na ledě i mimo něj pro děti ve věku 4 - 8 let a jejich rodiče

• Na akci se setkáte i se známými hokejisty a nejen odchovanci blanenského hokeje jako jsou
Milan Hnilička (vítěz ZOH Nagano, 3x mistr světa), 

Martin Procházka (vítěz ZOH Nagano, 4x mistr světa), 
Roman Meluzín (2x mistr světa), Tadeáš Král, Filip Král...

pro více informací navštivte náš facebookový profil a www stránky

s15:45 hod. na zimáku v Blans
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PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

24. ledna 201724. ledna 2017    
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 Na semináři určeném pro zastupitele města Blansko dne 5. 12. 2016 byly mj. pouze ústně před-
neseny plánované změny v parkování ve městě Blansku. Zastupitelé na semináři k tomu neobdrželi 
žádný pokladový materiál. Všechny změny byly řečeny jen ústně s odkazem, že rada města schválila 
jakýsi Návrh cen parkování na vybraných místech města Blansko s účinností od 01.02.2017.

 Netrpělivě jsem tedy očekával, že plánovaným 
změnám v parkování bude věnován samostatný 
bod v programu 11. zasedání Zastupitelstva města 
Blansko konaném dne 13. 12. 2016. K mému údivu 
návrh programu nic takového neobsahoval. Proto 
jsem při schvalování programu navrhl problematiku 
parkování doplnit. Doplnění programu nebylo těsně 
o 3 hlasy schváleno.
 Město Blansko nedávno slavnostně otevíralo 
nově vybudované parkoviště nad nemocnicí. Dle 
ústních informací bude 1. hodina parkování zdarma, 
další hodiny budou zpoplatněny. Předpokládám, že 
primárním důvodem vybudováním parkoviště bylo 
to, aby pacienti polikliniky a nemocnice komfortně 
zaparkovali, nikoliv aby se vydělávalo na parkovném. 
1. hodina parkování zdarma v dnešních dlouhých 
čekacích dobách u lékaře je naprosto nedostatečná. 
Proto jsem navrhoval, aby se na novém parkovišti 
platilo parkovné až po 3 hodinách stání. Tím se 
zabrání tomu, aby toto parkoviště zneužívali jako 

odstavnou plochu místní obyvatelé (tak jak se to teď 
děje u pošty) a pacienti si v klidu stihnou navštívit 
svého lékaře aniž by museli platit za parkování. 
Navíc plánované zpoplatnění stávajícího parkoviště 
u polikliniky považuji za naprostý nesmysl. Jelikož 
tam bude klasický automat bude muset pacient od-
hadnout, jak dlouho na parkovišti bude stát. Málokdo 
ví, jak dlouho se u lékaře zdrží. Když nestihne včas 
odjet riskuje pokutu od městské policie.
 Kroky jaké má vedení města v plánu dosáhnou 
pouze k tomu, že pacienti budou nadále parkovat 
v přilehlých ulicích (B. Němcové, K. H. Máchy či 
Sladkovského), kde se tím bude nadále komplikovat 
doprava a zpoplatněné nově vybudované parkovi-
ště nebude využíváno v plné kapacitě. Parkoviště 
u nemocnice nemá vydělávat, ale zlepšit komfort 
parkování.

Emil Pernica, 
zastupitel města Blansko za KSČM

 Od začátku nového roku platí v Blansku nová vyhláška o vymezení zkrácené doby nočního klidu. 
Zastupitelstvo ji schválilo na zasedání konaném 13. prosince 2016. Jde o konkrétní termíny, kdy se 
každoročně pořádají tradiční městské akce většího rozsahu. 

 Úplně zrušena doba nočního klidu po celou noc 
je v době konání akce You dream we run, což letos 
připadá na 9. – 10. června. V osmi dnech v roce je 
zkrácená doba nočního klidu, a to od 2.00 do 6.00 
hodin. Jde o termíny: 

• V noci z 31. prosince na 1. ledna (Silvestr)
• V noci z 30. dubna na 1. května (pálení čarodějnic)
• V noci z třetího pátku na sobotu v květnu (Bambi-
fest)
• V noci z třetí soboty na neděli v červnu (Morava 
park fest)
• V noci z první soboty na neděli v červenci (akce 
na zahájení prázdnin)
• V noci z posledního pátku na sobotu v srpnu (akce 
na ukončení prázdnin)
• V noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v 

listopadu v době konání městské slavnosti Vítání sv. 
Martina

 V ostatních dnech v roce platí noční klid od 22.00 
do 6.00 hodin a jeho porušení znamená vystavení 
se riziku přestupkového řízení. Nelze žádat o udělení 
výjimek. 
 Výhodou této vyhlášky je to, že v uvedené termíny 
může kdokoliv pořádat venkovní akci na celém území 
města bez omezení a bez nutnosti žádat o povolení. 
Nevýhoda spočívá zejména v tom, že různé spolky 
budou svoje taneční zábavy a podobné akce sou-
středit právě na těchto pár nocí, což zřejmě způsobí 
nízkou návštěvnost na jednotlivých akcích z důvodu 
velké konkurence. 

-mha- 

Morava park festMorava park fest
Zdroj: Facebook MPFZdroj: Facebook MPF



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Adventní koncert Hany Korčákové 
a Miloše Pernici na zámku

Sním o vesmíru na míru

76. ledna 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 602882227.
* BOX a JU – JITSU – SEBEOBRANA – NÁ-
BOR pro muže i ženy od 15let. Vilém Hrunek  
Tel. 608 316 426  Hrunvill@seznam.cz
* Prodám kavárnu v OV, Blansko – Sever. Zn. 
Po rekonstrukci. Tel. 602882227.
* Restaurace U Golema přijme pomocnou sílu 
do kuchyně na HPP. Tel. 608707625.
* OLMAN SERVICE s. r. o. přijme šikovné bri-
gádnice/ky  na úklid v ranních i odpoledních 
hodinách. Pracoviště Blansko. Bližší infor-
mace na telefonu 730 186 797 nebo email: 
nabor@olman.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Chcete být zdraví? Kupte si nejlepší přírodní 
lék! Kvalitní letošní med přímo od včelaře z čisté 
přírody Blanenska. Cena: 120,- Kč/kg - květový 
(světlý), 140,- Kč/kg - smíšený (tmavý) po 1 a 5 
kg. Po domluvě dovezu větší množství do BK a 
Boskovic. Tel. 723967473.
* Krásná velká šťavnatá jablka na uskladnění, z 
domácího sadu - nestříkaná. Po domluvě jablka 
přivezu. Tel. 603945673.
* Úplně nové bílé lakované lodičky (uzavřená špice 
a pata, boky lodiček volné - pouze spojující pásek, 
pásek také kolem kotníku) vel.č. 36, cena: 1 300,- Kč, 
výška podpadku: 9 cm. V případě zájmu zašlu foto 
lodiček na e-mail. Tel. 777023769.
* Zánovní sedací soupravu rozkládací 1,5lůžko, tm. 
modrá, za 2000 Kč. Tel. 604651358.
* Běžky 205 cm zn.VISU EXTRA + vázání, cena 
150,- Kč, sjezdovky 170 cm zn. ARTIS 6115 + vázání 
MARKER M27, za 550,- Kč. Boty na běžky BOTAS 
č.5-6, za 80,- a boty sjezd - lité přezkáče vel. 8-9 za 
550. Tel. 737622786.
* 2+kk po celkové rekonstrukci na ulici Chelčického! 
Cena 1.38 mil. Bez RK. Tel. 776117788.
* Celočalouněnou válendu s úlož. prostorem, hně-
dou. Cena 1000 Kč. Tel. 739546262.

* Pronajmu zahradu v OV u přehrady Křetínky. Dlou-
hodobý pronájem. Tel. 602882227.
* Pronajmu garáž za žel. zastávkou. Tel. 604785207.
* Důchodkyně hledá příležitostnou práci v obchodě 
na zástup za dovolenou, nemoc nebo pravidelně 
max. 1-2 dny v týdnu  4-6 hod. denně. Spolehlivá, 
aktivní. Tel. 77474173.
* Pronajmu dlouhodobě garáž na Podlesí. Tel. 
603172353.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Koupím byt 
na investici. 

Tel. 720 423 567
 

Hledáme ke koupi 
RD, i k opravám. 

Tel. 739 940 808
 

Koupíme 
chatu/chalupu. 

Tel. 720 519 375

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
II. Sportovní ples – 28.1.2017 ve 20 hod, Dělnický 
dům. Cena 250 Kč.
Divadelní představení Zůstane to mezi námi – 
21.1.2017 v 19:00 h. V hlavní roli Eva Holubová a 
Bob Klepl. Vstupné 330/290/260 Kč.
Diashow Jiřího Kolbaby: Island – 3.2.2017 v 18:30 
h, Sokolovna Lipovec. Vstupné 170 Kč.
Michalova brnkačka – dětské představení Michala 
Nesvadby – 5.3.2017 v 10:00 h, Kino Blansko. 
Vstupné 170 Kč.
Divadelní představení Sex pro pokročilé – 14.3.2017 
v 19:00 h, Dělnický dům Blansko. V hlavních rolích 
Karel Roden a Jana Krausová. Vstupné 390/350/310 
Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12:00 h, 
Zámecký park Blansko. Vstupné do 31.3. 449 Kč, 
děti 3-15 let 199 Kč. 
Aktuálně v prodeji:
Publikace Blansko – brána Moravského krasu. 
Výpravná publikace představuje historii i součas-
nost Blanska, jeho památky, osobnosti i kulturní a 
sportovní život. Může sloužit jako vhodný vánoční 
dárek. Cena 280 Kč.
Kalendář Blansko s nadhledem 2017 – formát A3, 
obsahuje letecké snímky Blanska a jeho místních 
částí. Cena 99 Kč.
Publikace Růžová ulička vypráví – autorka Květa Po-
korná představuje téměř zapomenutý kout v centru 
města Blanska. Cena 100 Kč.
Pexeso a leporelo Město Blansko – oblíbené suve-
nýry pro děti. Cena 40 Kč.
Publikace Blanensko 1945 – Vzpomínání na poslední 
roky války – publikace vydaná Muzeem Blanenska 
je souborem vzpomínek pamětníků na válečné roky 
v Blansku a je doplněna fotografi emi z Blanska a 
okolí. Cena 190 Kč.
Publikace Jeskyně ČR na historických mapách 
– reprezentativní publikace RNDr. Petra Zajíčka 
představuje nejvýznamnější historické mapy českých 
jeskyní, osoby, které se podílely na jejich tvorbě a 
období jejich vzniku s mnohdy neobvyklými příběhy. 
Součástí publikace je box se 46 rozkládacími věrnými 
kopiemi historických map. Cena 795 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr. 
Janou Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii 
ve fotografi ích i datech. Cena 150 Kč.
Kapesní kalendáříky Blansko s nadhledem 2017 – 
ZDARMA.
Aktuálně:
Stejně jako každý rok před začátkem turistické 
sezony se bude Město Blansko prezentovat na 
veletrzích cestovního ruchu, a to v rámci expozice 
Jihomoravského kraje.
Najdete nás na těchto veletrzích:
Regiontour Brno – 19.-22.1.2017
Slovakiatour Bratislava – 26.-29.1.2017
Holiday World Praha – 16.-19.2.2017
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

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

-MaT-

!!! NOVÁ KAMNA !!!
RŮZNÉ DRUHY

VÝKON 11 AŽ 25 Kw

PRO 200 AŽ 600 m³

BAZAR D.LHOTA
Tel. - 602 882 227

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

 Zatímco dříve adventní období zakazovalo zpěv, zábavu i tanec, dnes ho můžeme vítat koncerty 
v různých společenských a kulturních centrech. Letos poprvé Muzeum Blanenska ve spolupráci s 
Galerií Jonáš Blansko po čtyři neděle, které předcházejí nejkrásnějším svátkům roku – Vánocům, 
uspořádalo adventní koncerty. 

 Čtvrtou adventní 
neděli se zcela za-
plněný sál blanen-
ského zámku zapo-
slouchal do zpěvu 
Hany Korčákové a 
kytarového recitálu 
Miloše Pernici. Celé 
vystoupení obou 
umělců mělo neo-
byčejnou atmosfé-
ru. Těsně po šesté 
hodině, po zapálení 
čtvrté adventní sví-
ce, svíce „Míru „ di-
váci pocítili blízkost 
hudby a blízkost 
vlídného slova. Za-
zněly vánoční pís-
ně a koledy, árie 
starých mistrů a 
sólové skladby pro 
koncertní kytaru. 
Poslední píseň byla dozpívána a účinkující se se-
tkali s velkým aplausem a následujícím poděkováním 
celého obecenstva. Již během prvních tónů jsem 
sledoval, jak koncert přijímají posluchači a nachá-
zel jsem tu údiv, tu úžas a nejčastěji úsměv. Vlídný 

úsměv zračící přání, sympatii a pevnou víru. Koncert 
byl pro mne z mnoha důvodů zážitkem. Genius loci 
místa, skladby, jež zazněly, lidé, co přišli a účinkující, 
kteří zahráli. Tak zase příště, přátelé. 

Pavel Svoboda, Galerie Jonáš Blansko

Čas jako roztočená mince se dokutálel do prosince. 
 V nás, lidech (alespoň v některých) se pomalu, ale jistě rozhořívá plamínek klidu, světla a očekávání. 
Zase je tu advent a společenským trendem by nemělo být rychlejší pracovní tempo s cílem rychle dohonit, 
co jsme nestihli, ale spíše zvolnit, zklidnit se, užít si toto překrásné předvánoční období v celé jeho kráse.

  PROSINEC a jeho první nedělní podvečer ne zrovna 
málo lidem splnil PŘÁNÍ. Než ANDĚL PERUTÍ MÁCH  a 
rok se s rokem sešel, poctila nás svojí přízní, návštěvou 
a uměním HVĚZDA. První předvánoční pětidenní štaci, 
od Ostravy přes Hranice na Moravě, Karvinou a Otroko-
vice, která je součástí koncertního turné a křtu nového 
CD, ukončil totiž právě v našem milovaném Blansku 
zpěvák a hudebník Petr Bende se svým bandem. 
 Již tradiční koncert byl nabitý energií, skvělou hud-
bou, dokonalou světelnou efektní šou i milým průvod-
ním slovem hlavního protagonisty. A i když ŠTĚDREJ 
VEČER ještě neNASTAL, tak si všichni v publiku mohli 
společně s Petrem zanotovat třeba starou českou vá-
noční klasiku PÁSLI OVCE VALAŠI  nebo americkou 
lidovou píseň s českým textem a v autorské úpravě s 
názvem ROLNIČKY.  Koncertní program byl oživen, 
jako již každoročně, novými hosty, o doprovod se kro-
mě domovského Petr Bende bandu postaral úžasný 
Shadow Quartet, návrat k hudebním kořenům, k folku, 
příjemně oživil Jaroslav Samson Lenk. Již starým dob-
rým známým byl však pěvecký sbor gymnázia Blansko 
Perličky, který se pod vedením Vladimíra Šenkýře 
bravurně postaral o vokální doprovod mnoha písní. 
Diváci byli téměř ŠÍLENÍ, PŘÍMÝ ZÁSAH do jejich duší 
znamenala zejména skladba THE POWER OF LOVE, 
jejíž originální předvedení nelze pouhými slovy popsat. 
ŽIVÍ TO NEPŘEŽIJEM – pomyslel si možná leckdo v 
publiku, ale i na pódiu, spravila by to jedna TEQUILA a 
pak v té záplavě hudebních aranží můžeme společně 
UTONOUT… 

 Zpěvák měl pravdu v jednom – SAMI JSME NIC. 
Kéž by o letošních Vánocích nebyl nikdo sám, než 
přejde SNÍH S DEŠTĚM, opět se zazelená TRÁVA a 
naše životy osvěží nové jaro, ať zažíváme především 
zázraky, kouzla a splnění tajných přání. Ať nový rok pro 
všechny znamená jakýsi RESTART a návrat k lepšímu, 
k lásce, touze i k upřímným myšlenkám a činům všech 
těch, kteří naopak mají pro koho žít. A místo aby se 
snažili prolézat UCHEM JEHLY, spíš mohou svým 
milovaným nefalšovaně říct: ČÍM BYCH BEZ TEBE 
BYL…
I  takhle umí pohladit písničky Petra Bende, muzikanta 
s více jak dvacetiletou hudební kariérou. 
 NAD HORŮ SVÍTÁ není jenom známá píseň s 
nádhernou melodií, jenž je návratem k tradicím našeho 
národa, k lidovému umění. Je výpovědí o životě, emo-
cích, historii a o lidech, kteří nejsou prázdní. Petr Bende 
rozhodně není jenom prázdnou skořápkou s nálepkou 
umělec. Je to člověk, který umí rozdávat radost, dát lidi 
do pohybu, rozjitřit jejich vášně a odhalit hloubku jejich 
duší - díky tomu žijeme, milujeme, dáváme, přijímáme, 
jsme. A tak jestli mi to Petr dovolí, i já s ním tiše SNÍM O 
VESMÍRU NA MÍRU, a slova, včetně titulů písní nechť 
jsou jen malou výpůjčkou, kterou tímto navracím.
 P.S. Tento dárek jsem si předčasně rozbalila a 
vychutnala s nadšením i pokorou, poděkovat se sluší 
všem, kdo se na jeho zrodu, realizaci i uvedení podíleli. 
A že by to byla pěkná řádka lidí… Děkuji. 

IRENA ČEPOVÁ
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km 

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo 
Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě. Ke každému 
vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění 
Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní 
prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích 
svíček. Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás 
a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

skoda-auto.cz

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním Předplaceného servisu

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329, 678 01  Blansko,
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

Fotbalista roku

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz

Prohra žen BK Blansko
 V předehrávaném utkání OP žen přijely na bla-
nenskou palubovku basketbalistky Univerzity Brno.  
Začátek utkání byl oboustranně nervózní se spous-
tou chyb. Přesto si hosté vytvořili menší náskok. 
Blansko ve druhé čtvrtině zabralo a dostalo se do 
vedení.  Opětovné neproměňování trestných hodů 
vrátilo Univerzitě náskok. Vstup do druhé poloviny 
utkání domácím vůbec nevyšel a soupeřky odsko-
čily na 12 bodů. V poslední čtvrtině se blanenským 
basketbalistkám podařilo snížit na rozdíl 4 bodů.  
Neproměněním několika „tutovek“ však nakonec 
dovolily soupeřkám zvítězit o 6 bodů.
BK Blansko – Univerzita Brno   61 : 68
Body: Lakotová 13, Čermáková 10, Kohútová 8, 
Sedláková 8, Hlavoňová  6,  Formánková K. 4, Zou-
harová 4, Šmerdová J. 3, Oláhová  2,  Večeřová 2, 
Šmerdová K. 1 bod.
 První domácí zápasy v novém roce sehrají  hráč-
ky  BK Blansko v sobotu 14.1.2017 od 17 hodin 
s  Jihlavou a v neděli  15.1.2017 od 10 hodin se 
Šlapanicemi. Přijděte hráčky povzbudit do haly na 
Údolní.
 Basketbalový klub Blansko děkuje všem svým 
příznivcům a sponzorům za podporu v roce 2016. 

-kp-

 Výkonný výbor OFS Blansko zve všechny příznivce fotbalu na slavnostní vyhlášení XIV. ročníku  
ankety FOTBALISTA ROKU 2016. Slavnostní večer se uskuteční v pátek 13. ledna 2017 od 18,00 hod 
v boskovickém zámeckém skleníku.

 Anketa, které se zúčastnilo 29 okresních klubů 
probíhala dvoukolově. V prvním kole měly kluby 
nominovat po třech uchazečích v každé z kategorií. Z 
nich byl o prvenství v jednotlivých kategoriích udělán 
seznam, ze kterého měly kluby v mužské kategorii 
přidělit nominovaným hráčům pořadí od 1. do 11. U 
ostatních kategorií od 1. do 3. Muži podle toho, na 
které místo je ten který oddíl nominoval, dostávali 
body od 11. do 1. U ostatních kategorií to bylo od 3. 
do 1. bodu.

Pořadí jedenácti nejlepších v mužské kategorii, 
bude vybráno z těchto hráčů:
Gromský Petr FK Blansko, Janda Jan SK Jedovnice, 
Juran David FK Blansko, Keprt Daniel SK Olympia 
Ráječko, Koudelka Jan FK Blansko, Martínek Lukáš 
FC Boskovice, Matuška Jan ml. Rudice, Nečas Jan 
FK Rájec-Jestřebí, Preč Antonín FC Boskovice, 
Sehnal Martin SK Olympia Ráječko, Trtílek Jan FK 
Blansko.

V kategorii dorostenec roku:
Feik Tomáš FK Blansko, Havelka Jan FC Boskovice, 
Prudil David FK Blansko.

V kategorii žák roku:
Alexa Štěpán FC Boskovice, Farník Tomáš FK Blan-
sko, Janíček Martin FC Boskovice.
V kategorii hráč přípravky roku:
Chmelíčková Sára Žijeme hrou, Jurášek Tobias ASK 
Lipůvka, Všianský Tadeáš FC Boskovice.

V kategorii trenér roku:
Havlíček Jan FC Boskovice, Helán Pavel TJ Vyso-
čany, Veselý Zdeněk FK Blansko.

V kategorii rozhodčí roku:
Hlubinka Jakub, Kosička Libor, Nejezchleb Miroslav.

VV OFS vybere osobnost, která bude uvedena v síně 
slávy OFS Blansko. V ostatních kategoriích mimo 
mužské, bude vyhlášeni pouze prvního v pořadí. 
Ceny v jednotlivých kategoriích budou předávat 
starostové, sponzoři akce a sportovní osobnosti. 
Mezi vyhlašováními v jednotlivých kategoriích, bude 
kulturní program. Bude připravena tombola. VV OFS 
Blansko zve všechny ať sportovce, či nesportovce k 
účasti na této akci.                                          

-mj-


