
- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd...NC – 570 tis. Kč 

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč

- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

- Prodej bytu 3+1 Blansko bytovky za byt 2+1 do 2.NP u parku pod ZŠ Erbenova

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

- Pronájem garáže Blansko – u kina, 18 m2, elektřina není zapojená…NC – 900 Kč/měs.

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

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

„Tak co, máš nakoupeno na Silvestra? Já jo!“ překvapil mne otázkou pár dní před 
koncem roku jeden bývalý spolužák, kterého jsem náhodou potkal ve městě. Po-
pravdě mi hned nedošlo, na co se ptá. „Na chlebíčky nakoupím později, láhev sektu 
mám doma a večer budu pryč, takže…“ Až když jsem si všiml jeho obří nákupní 
tašky nacpané zábavní pyrotechnikou, došlo mi to. Nechtěl jsem mu kazit radost, 
a tak jsem mu potřásl pravicí s přáním zdraví a štěstí a ve spěchu se rozloučil.

Zábava? Jak pro koho

neumí nijak vysvětlit, a tak se zcela přirozeně 
bojí. Za zmínku určitě stojí i ptáci, jež během 
silvestrovské noci zažívají podobný zmatek. 
Podle ornitologů jsou například opeřenci obý-
vající řeky ve velkých městech vystaveni šoku, 
důsledkem čehož vzlétnou a dezorientovaní 
naráží do okolních budov, což má za výsledek 
jejich úhyn. Negativní vliv mají také zplodiny, 
což mimochodem dokazuje zpráva ČHMÚ, 
kterou lehce dohledáte na internetu (to pro ty, 
kteří by se touto problematikou chtěli zabývat 
více zeširoka). Takže v kostce: radost nemají 
majitelé zvířat, ochránci přírody a ekologové. A 
samozřejmě ani ti, kteří jsou na tom podobně 
jako já a ohňostroje jednoduše nemusí, jen je 
mlčky trpí. 
 Například v Praze chtějí příští rok uspořádat 
novoroční show s použitím dronů a laserů. Po-
měrně elegantní řešení, které zcela eliminuje 
hluk i zplodiny, sice bude stát taky spoustu 
peněz, ale aspoň nebude obtěžovat zvěř ani ty, 
kteří na to zkrátka nejsou. Jen se obávám, že 
pro příznivce klasických ohňostrojů tohle nebude 
ono a naopak to zesílí jejich zájem nakupovat 
tradiční pyrotechniku.  
 Skutečně se zamýšlím nad tím, jak může 
někomu přinášet radost skutečnost, že si za 
drahé peníze koupí pár minut hluku, smradu 
a světel… Z mého pohledu jde o naprosto 
zbytečně vyhozené peníze. Z druhé strany 
bez mučení přiznávám, že lidé vyžívající se v 
zábavní pyrotechnice mohou pro změnu kroutit 
hlavou nad tím, že pro některé to zábava není. 
 Každopádně… Zkuste brát ohledy na druhé, 
především na zvířata. Není-li vám lhostejné, že 
se trápí, mohli byste nákup pyrotechniky pro 
příště zcela vypustit. Pokud to nejde jinak a vy 
prostě cítíte nepřekonatelnou potřebu vyrábět 
smrad a hluk, alespoň si to nechte až na posled-
ní den v roce. Zvířátka to snad (až na výjimky) 
přežijí. I my to přežijeme, jelikož to k oslavám 
Nového roku, byť bez většího smyslu, léta patří. 
Ale kdo ví? Třeba se za pár let dočkáme oslav 
příchodu Nového roku bez ohňostroje. Vám by 
to vadilo? Mně určitě ne. A to i přesto, že nejsem 
pes.

Martin Müller

 Rok co rok se opakuje stejný scénář. Někdy 
kolem 15. prosince se začnou pomalu, ale jistě 
ozývat městem více či méně hlasité rány, ob-
čas vyletí světlice a nezřídka ve městě člověk 
potká hlouček děcek, jak utíkají z místa, kde se 
po pár vteřinách ozve drobný výbuch. Strašná 
sranda. Ergo když vám něco takového přistane 
za zadelí - to je pak na přebalovací pultík… 
Pamatuju si, že když jsme byli malí, občas 
někdo přinesl pár kousků dělobuchů. Říkalo se 
jim PIRÁT, zapalovaly se škrtátkem od sirek a 
vydávaly poměrně solidní rány. Už tenkrát mi 
tato zábava nepřinášela žádný extra požitek, na 
rozdíl od kamarádů z party. Na Silvestra jsem se 
pak s rodiči z balkonu koukal na směsici kouře, 
blikajících světel a všelijakého hluku zcela bez 
emocí. 
 To mi vydrželo v podstatě dodnes. Ohňostroj 
je zkrátka druhem zábavy, který jde absolutně 
mimo mě. Proto na Silvestra o půlnoci místo 
postávání venku na mrazu raději vyhledávám 
tichý kout a pestrobarevný rachot nechávám 
pro oči a uši těch, kteří jej rádi mají. Přemýšlel 
jsem, k čemu je tohle všechno vlastně dobré. 
V neuvěřitelném chaosu a zmatku, jedné ohlu-
šující ráně za druhou a směsi smradu a kouře 
nenacházím nic, co by se mi mohlo alespoň 
trochu líbit. Přestože jsem nikdy nebyl v žádné 
válečné bitvě, myslím, že půlnoc prakticky v 
kterémkoli městě v posledních letech připomíná 
bitvu u Stalingradu. 
 Jsou však i ohňostroje účelové, například 
ten novoroční u nás ve městě. Odehrává se 
na Nový rok, v době, kdy není ohroženo poru-
šování nočního klidu a na rozdíl od půlnočního 
silvestrovského zmatku k němu hraje hudba a 
přihlížející konzument tak dostává trochu jiný 
zážitek. Radnice za něj i letos utratila kolem 
padesáti tisíc, a přestože se setkala s příznivý-
mi ohlasy od mnoha občanů, kteří se přišli na 
náměstí podívat, našla se i spousta těch, kteří 
tento tradiční „zážitek“ řádně zkritizovala. 
 Nejvíce negací jsem si v internetových dis-
kusích přečetl od pejskařů. Tady není o čem 
polemizovat. Psi mají mnohem lepší sluch než 
lidé, a co je pro nás velká rána, je pro ně nepřed-
stavitelná šupa. Navíc takový pes si ohňostroj 
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 Ani to netrvalo dlouho, že? A zase je tady 
rok s novou číslicí, pro mnohé s novými na-
dějemi a tužbami, předsevzetími a tak všelijak 
podobně.
 Pro mě osobně byl přelom roku dnem, jako 
každý jiný, ostatně tomu je tak už dávno. Jen 
si zase připadám o něco starší.
 Dopadlo to na mě až nedávno. Ten zvláštní 
pocit, že čím jsem starší, tím nostalgičtější se 
cítím. Dojímají mě romantické fi lmy, pláču u 
obrázků z olympiády v Naganu, ptám se mého 
tatínka na jeho dětství a na předky, které jsem 
nikdy nemohl poznat...
 Pláču nad výročím narozenin naší republiky, 
nepochybně uroním i slzu při výročí té tragic-
ké oběti Jana Palacha, které je za dveřmi a 
je mi čím dál tím víc smutno nad celou naší 
společností. Stačí se podívat do zpráv nebo 
na naši politickou „reprezentaci“.
 Ale nechci naříkat. Pokud se ocitnete na 
dně, můžete se aspoň od něčeho odrazit. A 
navíc... Kolikrát jste se byli podívat po okolí? 
Vždyť na dosah ruky máme jednu z nejkrás-
nějších lokalit naší země – Moravský kras, 
který nám leckdo závidí.
 Já si tam vycházky pravidelně dělám a 
přiznám se, že mě ta majestátnost okolní 
přírody zase dojímá (někdy) až k pláči. Tam, v 
přírodě, kde vás nikdo neruší přicházíte na jiné 
myšlenky. Pochopíte, jak malicherné mohou 
být některé lidské spory, od těch hospodských 
až po ty z vysoké politiky. Pochopíte svoji 
malost, vzhledem k přírodě, ale zároveň se 
cítíte být její součástí. Něčím, čím máte být. 
Že jste nebyli stvořeni „pro srandu králíkům“, 
jak říká klasik, ale vaše existence má hlubší 
smysl. Náplň, chcete-li, pak poslání.
 A na každém z nás je, jak s tím darem, 
který nám byl na nějakou chvíli propůjčen 
naložíme. Někdo s ním naloží lépe a někdo 
hůř. Ale každý má na tomto světě místo, čas 
a možnost jiné lidi ovlivňovat. Jak správné to 
působení na jiné je může určit jen to, jakou 
stopu po sobě zanecháme...
 Ale přestanu být nostalgický a zamyšlený. 
Příště se, slibuji, vrátím zase ke konfrontační-
mu a (pro některé) protivnému tónu ze svých 
sloupků...
 A do té doby... 
 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

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

SLEVYSLEVY
Velký výprodej 

skladových zásob

zimní a celoroční obuvi.

SLEVY až 8080%%
Platí do vyprodání zásob. 

Štědrodenní zastavení 
na zámku

 Příležitost k setkání na Štědrý den dali všem 
Blanenským již třetím rokem zaměstnanci Muzea 
Blanenska. Na zámeckém nádvoří se od 10 do 12 
hodin zdarma vydávala zelná polévka, svařené víno 
a nealkoholický punč. 
 Přišlo kolem pěti set lidí – dětí i dospělých. Příchozí 
mohli strávit pár chvil se známými, popřát si krásné 
Vánoce a navštívit výstavu Igráčka. Občerstvení 
připravila restaurace Zámecká Sýpka, vinotéka U 
Brázdů a společnost Tropico. 

-mha- 

Ztratil se v lese 
a zavolal policii 

 Na linku 158 ve čtvrtek po vánočních svátcích 
krátce před osmnáctou hodinou zatelefonoval třia-
čtyřicetiletý muž s tím, že se ztratil v lese a netuší, 
kde je. Uvedl, že si chtěl zkrátit cestu lesem z Hořic 
ke Starému Blansku. 
 Operátorce sdělil, že je mu hrozná zima a sedí u 
nějakého potoka, do kterého spadnul. „Do pátrání 
v terénu se ihned pustila městská a státní policie 
společně s psovodem. Policisté zjistili, že podle mapy 
mezi Hořicemi a Starým Blanskem protékají celkem 
tři potoky. Dva ze tří hlídky následně prošly, ale ani 
u jednoho oznamovatele nenašly,“ popsala mluvčí 
policie Lenka Koryťáková. Poté se hlídky vypravily 
k třetímu potoku. Mezitím opětovně zavolal ztracený 
muž a policii informoval, že už jej našel jeho kamarád. 
 Následně se policisté s mužem sešli a zjistili, že 
incident se obešel bez zranění. Poučili jej o vhodném 
chování v noci v lese. „Muž jim s omluvou přislíbil, 
že už si příště cestu lesem v noci krátit nebude,“ 
uzavřela Koryťáková. 

-mha- 

Kriminalisté řeší první 
letošní pokus o vraždu 

 Silvestrovská noc v Blansku s sebou přinesla spor, 
který vznikl kvůli užívání pyrotechniky. Několik minut 
po půlnoci po slovní rozepři týkající se odpalování 
zábavné pyrotechniky vyhrožoval poškozenému 
plynovou pistolí třiatřicetiletý muž, který po krátkém 
fyzickém kontaktu zmizel k nedalekým garážím. 
 „Vzápětí na scénu přišel jeho sedmapadesátiletý 
příbuzný, který poškozeného ohrožoval nožem a 
sekerou. Osmadvacetiletému muži se naštěstí ránu 
sekerou do hlavy podařilo vykrýt rukou a utrpěl jen 
lehčí zranění,“ sdělil mluvčí policie Pavel Šváb s tím, 
že oba podezřelé na místě zadrželi blanenští policisté 
a agresoři skončili v cele. Mladší z nich bude čelit ve 
zkráceném přípravném řízení podezření z výtržnictví 
a nebezpečného vyhrožování. Za to mu hrozí až 
tříletý pobyt ve vězení. Starší se bude zodpovídat z 
pokusu o vraždu, za což může skončit ve vězení až 
na dvacet let. 

-mha-

 Před koncem loňského školního roku se na blanenském gymnáziu v rámci výuky sociologie v 
prvním ročníku uskutečnil happening s názvem Jinej neznamená špatnej: I muži mají právo nosit 
sukni. Ovšem po půl roce jedna fotografi e z akce, kterou zaměstnanci školy zveřejnili na webových 
stránkách gymnázia, začala kolovat napříč internetem. 

 Chlapci si v onen červnový den ve škole oblékli 
sukně a dívky mužské oblečení. Ne proto, aby se 
snad vysmívali mužským a ženským rolím, ale 
proto, aby dali prostor k diskuzi na téma genderové 
problematiky a rovnosti pohlaví. Motto akce znělo: 
„Ukaž, že máš smysl pro humor a předsudky jsou ti 
cizí…“ 
 „Jednu z fotek z této akce použil pan poslanec 
SPD Radim Fiala, vytrhl ji z kontextu a připojil k ní 
katastrofi cký scénář o tom, jak naše gymnázium 
propaguje zvrácenou genderovou teorii, jak jsou hoši 
nuceni chodit v sukních a jak je dehonestován model 
tradiční rodiny,“ uvádí ředitel blanenského gymnázia 
Radek Petřík. 
 Ke zveřejnění fotografi e a poslancova příspěvku 
došlo 2. ledna letošního roku. „Perverzní genderová 
teorie tvrdí, že rozdíly mezi mužem a ženou nejsou 
biologicky dané, ale jsou společenským konstruktem. 
Dle této teorie by muži měli kojit a rodit děti a ženy by 
měly dělat třeba hasiče a záchranáře v extrémních 
podmínkách. Přitom je například jasné, že muž má 
větší sílu, čili z ohně může vytáhnout osoby s větší 
hmotností. Byla by to legrace, kdyby kvůli tomu v „po-
krokových zemích“, jako je Švédsko, neumírali lidé 
v plamenech...,“ píše na svém Facebooku poslanec 
SPD Radim Fiala. 
 Ovšem již v článku, který vysvětloval smysl pro-
jektu a byl přiložen k fotografi ím na stránkách školy, 
zaznělo, že smyslem akce nebylo popřít funkci tra-
diční rodiny. 
 Vyhrocená diskuze pod příspěvkem obsahuje přes 
650 komentářů, mnohých nenávistných vůči škole a 
osobě ředitele gymnázia. Ten následně vydal prohlá-
šení, které zveřejnil na webových stránkách školy. 

 „Jako ředitel školy s tímto tvrzením nesouhlasím. 
Takové akce podporuji, protože si myslím, že ve 
svém výsledku díky respektu, diskusi a kritickému 
myšlení podporují např. model fungující  tradiční 
rodiny daleko víc, než různé zákazy a příkazy, na-
dávky, netolerance a katastrofi cké scénáře, které se 
objevily na facebookovém profi lu pana poslance.
 Je škoda, že si pan poslanec a další diskutující 
detailně neprošli celé naše stránky. Pokud by totiž 
narazili např. článek Připomínka 100. výročí založení 
republiky nebo fotografi e z akce Suit up day 2017, 
nemohli by mluvit o nedostatku vlastenectví, totalitě 
a neomarxismu.
 Jsem šokován agresivitou a vulgaritou diskuse, 
která se rozpoutala na FB profi lu pana poslance. 
V ní jsou slovně napadáni naši studenti a je nám 
vyhrožováno dokonce fyzickou likvidací. Jako ředitel 
jsem povinen se proti tomu důrazně ohradit a využít 
všech relevantních právních kroků ke zjednání 
nápravy (neoprávněné stažení a sdílení fotografi e z 
našich www stránek, dehonestace našich studentů 
a našeho gymnázia).
 O účinnosti těchto kroků si bohužel nedělám iluze. 
Přesto se cítím jako vítěz. Díky odvaze, slušnosti, 
věcnosti  a schopnosti logicky argumentovat dokázali  
naši studenti, absolventi a další čelit šíření strachu a 
nenávisti. Já jim za to moc a moc děkuji. Pan posla-
nec je samozřejmě označil za sluníčkáře, demagogy, 
lepšolidi a snad už opomněl použít pouze výrok pana 
Ovčáčka o nacistické lůze,“ píše Petřík se vzkazem 
pro pana poslance, že již nyní se připravuje projekt 
s názvem Jinej neznamená špatnej: Tvůj názor nás 
zajímá, pokud ho umíš slušně vyjádřit!

-mha-

 Na začátku byl nevinný školní projekt v rámci výuky sociologie. Na konci vulgární diskuze na Face-
booku, vzájemné urážení (do něhož ke všemu se vložili nejvíce nezasvěcení) a možná soudní spor. 
Proč? To nikdo neví. Snaha se zviditelnit? Touha rozeštvávat společnost? Anebo někoho prostě baví 
dělat z komára velblouda.
 Nemyslím si, že by tato školní aktivita měla být 
nějak škodlivá pro vývoj mladých lidí. Nešlo přece o 
nabádání, aby chlapci začali nosit sukně a dívky si 
našly nějaké pořádné chlapské zaměstnání a výcho-
vu dětí přenechaly mužům. Šlo zejména o příležitost 
k debatě na téma odlišností mezi lidmi a bourání 
stereotypů. Proč ne? Kde jinde by si měli mladí lidé 
utvářet zdravé názory, než ve vyrovnané diskuzi, 
kterou jim poskytne školní prostředí? Jak jinak se mají 
naučit slušné komunikaci a zohledňování odlišností 
ostatních? Taková debata ve škole je moderována 
vyučujícím, který může případné vyhrocené názory 
usměrnit. Až se později mladí lidé dostanou do 
podobné diskuze v hospodě u piva (a že se do ní 
dostanou), kde už na ně žádný supervizor dohlížet 
nebude, měli by to zvládnout bez urážek a pěstních 
soubojů.
 Sukně u chlapců v tomto případě byla zřejmě jen 
taková metafora; zjednodušené vyjádření, že lidé, 
pokud po tom touží, mohou dělat jiné věci, než které 
jim společnost přisuzuje na základě jejich pohlaví. 
 Já sama jsem zastáncem spíše tradičních rolí. Mo-
del, kdy muž pracuje a žena se stará o domácnost mi 
přijde jako normální (leč v době, kdy jeden plat rodinu 
prostě neuživí, bohužel nereálný). A já bych byla mezi 
prvními, kdo by se ozval, kdybych měla dojem, že se 
někdo snaží mým dětem ve škole vtloukat do hlavy 
nějaké zvrácené teorie. Pokud v naší společnosti na-
příklad existují snahy přestat nazývat těhotnou ženu 

nastávající maminkou, ale označit ji jako „těhotný 
člověk“, a tyto názory by moje děti začaly přinášet 
ze školy, to už bych se taky ohradila. Ovšem k těmto 
teoriím má zmíněná akce na gymnáziu skutečně 
daleko. 
 Podle mě ženy i muži byli stvořeni tak, aby se cho-
pili určitých rolí a vzájemně se doplňovali. Ale beru na 
vědomí, že každý člověk to má jinak. A to, že někdo 
tíhne k jiným činnostem než těm, které „by dělat měl“, 
je každého věc. Život je přece pestrý a každý jsme 
jiný, tak proč to odsuzovat? A právě aby tyto odlišnosti 
mladí lidé neodsuzovali, ale tolerovali a respektovali, 
k tomu slouží podobné projekty na školách. Jestliže 
si někdo myslí, že škola nemá vychovávat, ale pouze 
učit strohé matematické poučky a gramatiku, pak je 
na omylu. Protože mnozí rodiče to dnes evidentně 
sami nezvládají a každou jinou činnost, při které se 
dětem ve škole někdo věnuje mimo samotné učení, 
bychom měli – když ne oslavovat lahví šampaňského 
– tak alespoň přijímat s povděkem. 
 Mezi lidmi existuje totiž mnoho dalších odlišností, 
než jen ty, které vyznačují mužskou sílu a ženskou 
jemnost nebo jinými zájmy; jde například o zdravotní 
znevýhodnění, barvu pleti nebo samotný vzhled, které 
si člověk nevybírá. Dále třeba náboženské vyznání 
nebo politická příslušnost. 
 „Jinej“ je vlastně i sám poslanec Fiala. Ovšem co 
to znamená v jeho případě, ať posoudí jiní. 

-mha-



311. ledna 2019 

Na kávě s Jiřím Crhou: 
Každý týden řešíme vandalismus ve městě

V prvním letošním čísle přinášíme již tradiční rozhovor s Jiřím Crhou, starostou města Blanska. 
Rekapitulace investic města v roce 2018, přehled investic na letošní rok, výhled do budoucna, 
Dukla, lázně a další... Odpovědi najdete v dnešním rozhovoru.

Sponzor rubriky:

 Pane starosto, pokuste se zhodnotit investiční 
akce Blanska za loňský rok.
 Loňský rok byl rokem volebním, což se vždy pro-
jeví na výsledcích práce, neboť každá samospráva 
se pouští do takových investic, aby byly hotové 
nejpozději k termínu voleb. Loni  byla v Blansku 
realizována celá řada investičních akcí. K těm nejdů-
ležitějším patří  rekonstrukce Komenského ulice na 
Starém Blansku, zateplení a nová fasáda na Domu 
s pečovatelskou službou, první etapa revitalizace 
sídliště Zborovce, výměna oken a nová fasáda 
budovy Základní umělecké školy, rekonstrukce 
rehabilitačního oddělení v Nemocnici Blansko nebo 
vybudování magnetické rezonance.

 S čím jste byl nejvíce spokojen a co se naopak 
příliš nepovedlo?
 Spokojen jsem byl nejen s realizovanými investice-
mi, ale i s celou řadou sportovních a kulturních akcí, 
které se v Blansku odehrály, a ne všechny pořádalo 
město, jako například Morava Park Fest nebo série 
letních koncertů na prostranství po zbouraném hotelu 
Dukla. Naopak se nepovedlo zrealizovat kruhový 
objezd u Sportovního ostrova, jehož výstavba je 
zařazena v investičních akcích na letošní rok. 
Nespokojen jsem pak zejména s přístupem někte-

rých spoluobčanů k majetku města. 
Například nová fasáda na budově 
Základní umělecké školy je již po-
sprejovaná a prakticky každý týden 
řešíme vandalismus ve městě: od 
převrácených odpadkových košů, 
poničených laviček až po zničené 
dopravní značky nebo poničené 
fasády budov. V některých zemích, 
například v Japonsku nebo Singa-
puru odpadkové koše na ulicích 
nemají a přesto je tam čisto. Nosí 
si odpadky domů a tam je likvidují. 
U nás si odpadky domů nenosíme, 
ale mnozí je házejí na zem a někteří 
dokonce škodí tím, že odpadkové 
koše v noci vysypávají na ulici a pak 
nadávají na vedení města. Z toho 
je mi smutno.

 Jaké investice se chystají 
letos?
 V letošním roce se chystá celá 
řada investic, které jsou součástí 
schváleného rozpočtu na rok 2019. 
Celkový rozpočet města je přes 500 
mil. Kč a z toho více jak 147 mil. Kč 
jsou právě investice. Z těch největ-
ších bych uvedl druhou etapu re-
generace sídliště Zborovce, oprava 
budovy tzv. Zámek 2 v Zámeckém 
parku, rekonstrukci a přestavění 
ubytovny na Sportovním ostrově na 
zázemí sportovních aktivit, dokon-
čení úprav na náměstí Republiky a 
středu města, nová fasáda a zatep-
lení Kulturního domu v Lažánkách, 
osvětlení oválu kolem baseballové-
ho hřiště tzv. „triangl“, vybudování 
dětského hřiště na Olešné, podpora 

infrastruktury tří základních škol (jazykové a odborné 
učebny), oprava budov Mateřské školy na ulici Rod-
kovského  a takto bych mohl pokračovat. Dále jsou 
v rozpočtu čtyři akce, jejichž realizace je podmíněna 
získáním dotace. Největší z nich je přístavba jídelny 
a školní kuchyně a odborných učeben na ZŠ TGM 
na ulici Rodkovského.

 Bezesporu velkou investicí bude rekonstrukce 
městských lázní. Vznikne tu vnitřní akvapark jako 
mají třeba v Boskovicích?
 S rekonstrukcí městských lázní počítáme v roce 
2020. Vybudovat vnitřní akvapark znamená srovnat 
stávající budovu se zemí a zainvestovat ve výši 250 
až 300 mil. Kč v dnešních cenách. Nechali jsme si 
udělat odborný odhad. Podotýkám, že získat do-
tace na takovouto stavbu je nereálné a realizovat 
tak velkou investici pouze z městského rozpočtu je 
nezodpovědné. Chceme jít cestou celkové rekon-
strukce městských lázní v současném půdorysu s 
hlavním využitím jako dosud, tj. plavecký stadion s 
rozšířením zázemí pro koupání rodin s malými dětmi. 
Samozřejmě rekonstrukcí projdou celé lázně, tedy i 
wellness prostory.

 Regenerace sídliště Zborovce - získalo město 

na letošní rok dotaci? Bude revitalizace pokra-
čovat?
 Každý rok počítáme s realizací jedné etapy re-
generace sídliště Zborovce. V letošním roce jde o 
druhou etapu. O dotaci máme zažádáno, rozhodnutí 
o jejím přidělení padne v průběhu roku. Chtěl bych 
však zdůraznit, že 2. etapa regenerace zmíněného 
sídliště  letos proběhne bez ohledu na to, zda zís-
káme dotaci nebo ne. V rozpočtu máme vyčleněno 
na tuto akci 12 mil. Kč.

 Bude letos pokračovat výstavba dalších cyk-
lostezek?
 Ano, v letošním roce počítáme s vybudováním 
dalšího úseku cyklostezky Blansko – Ráječko. Před-
pokládáme, že se podaří získat na tuto akci dotaci z 
Jihomoravského kraje.

 Oblíbené téma Dukla. Dočkáme se letos ka-
várny? Jsou na tento rok zase v plánu nějaké 
kulturní akce?
 Nevím, jestli téma Dukly je oblíbené. Každopádně 
není možné toto téma přehlížet, a proto v rozpočtu 
na letošní rok počítáme s vybudováním kavárny, 
aby celkový projekt, tak jak byl naplánován, byl do-
končen. Navíc zázemí tohoto typu v daném prostoru 
chybí. 
 Předpokládám, že kulturní akce v tomto prostoru 
budou letos pokračovat. Kromě provozování letní-
ho kina jsem připraven opět podpořit sérii letních 
koncertů, které v loňském roce byly velice hojně 
navštěvovány.

 Přemostění na Staré Blansko: stihnete v tomto 
volebním období zahájení stavby?
 V současné době se celá stavba projektuje a vy-
kupují pozemky. Následně bude probíhat územní a 
stavební řízení. Pokud vše dobře půjde, mohlo by se 
začít v roce 2021 až 2022. Vzhledem k legislativním 
lhůtám je dřívější termín nereálný.

 Jak to vypadá se skleníky? Začne se letos 
stavět plánované obchodní centrum?
 V současné době je podána žádost o územní 

řízení, po jeho vydání bude následovat proces sta-
vebního povolení. Pokud vše dobře půjde, mohlo by 
se začít s výstavbou příští rok. 

 Když už se v Blansku opravilo tolik chodníků... 
Občané Palavy a ti, kteří tudy denně chodí, volají 
po novém povrchu pro pěší. Dočkají se letos?
 Do rozpočtu pro letošní rok tato investice nebyla 
zahrnuta. 

 Jaké investice čekají město ve sportu a kultu-
ře? Chystáte se podpořit nějaké nové zajímavé 
akce?
 V oblasti sportu mají velice špatné podmínky 
blanenští atleti. Získají odpovídající zázemí po rekon-
strukci a přestavbě ubytovny na Sportovním ostrově 
na zázemí sportovních aktivit. Další investicí v oblasti 
sportu bude rekonstrukce městských lázní. V oblasti 
kultury je v plánu rekonstrukce elektroinstalace a 
vstupního schodiště kina a komplexní rekonstrukce 
„Předzámčí“ s využitím pro Muzeum Blanenska a 
Základní umělecké školy, která potřebuje ke své 
činnosti zejména nový taneční sál.

 Neuvažujete o více dnech, ve kterých by byla 
zkrácena doba nočního klidu? Mnoho soukro-
mých pořadatelů i účastníků zábav a letních nocí 
by tento krok potěšil. 
 Problém je v tom, že každé zkrácení doby noční-
ho klidu znamená, že na celém území města může 
kdokoliv pořádat jakoukoliv akci a rušit noční klid, 
což je obrovský problém. Dříve měla Rada města 
Blanska možnost povolovat jednotlivé akce. Jedi-
nou možností, jak tento nevyhovující stav změnit, je 
legislativní změna přes poslance parlamentu.

 Město má nového tiskového mluvčího. Co si 
vy osobně slibujete od nového pracovníka města 
a co konkrétně bude náplní jeho práce?
 Nový tiskový mluvčí nastoupí k 1. únoru letoš-
ního roku. Město bylo opakovaně kritizováno za 
malou informovanost práce radnice. Lidé mají právo 
být informováni o všech krocích jak samosprávy, 
tak úředníků města. Navíc by měl tiskový mluvčí 
komunikací s veřejností zajistit zpětnou vazbu od 
občanů. Já osobně si slibuji, že bude Blansko více 
prezentováno nejen v místním a regionálním tisku, 
ale i v celostátních médiích. To by mohlo přispět ke 
zvýšenému zájmu turistů o naše město.

Martin Müller

Cenová houpačka

Chybička 
se vloudí

 Po delší době se vracíme k rubrice Cenová houpačka, kdy pro vás sledujeme ceny potravin v 
místních obchodech. Pokud byste měli zájem zjistit cenu konkrétního zboží v těchto prodejnách, 
kontaktujte nás.

 Tento týden jsme tedy nejlevněji nakoupili v Kau-
fl andu a nejdráže v Lidlu. U některých věcí jsme 
narazili na aktuální letákové slevy, které jsou hojnější 
ve větších supermarketech. Ovšem těmto národním 
řetězcům nelze důvěřovat bezmezně; vejce jsou 
například dlouhodobě nejlevnější v menších místních 

obchodech. U másla a mléka jsme brali v potaz 
klasické české značky dodávané do více obchodů; 
nezahrnovali jsme diskontní zboží vyráběné pro 
konkrétní řetězec (kromě Lidlu – tam jiné čerstvé 
mléko nemají, než to „lidlové“).

-mha-

Sortiment Kaufl and Penny Albert Billa Lidl COOP Hruška
Vejce 10 ks 36,90 49,80 44,90 42,90 36,90 31,90 32,90
Máslo (české) 39,90 49,90 56,90 46,90 49,90 49,90 49,90
Mléko čerstvé 1 l 27,90 14,50 19,90 23,90 16,90 19,90 17,90
Rohlík 1 ks 1,10 1,90 1,90 1,90 1,20 2,50 2,30
Cukr krystal 1 kg 11,90 9,90 11,90 7,90 11,90 15,90 13,90
Cibule 1 kg 23,90 29,90 29,90 26,90 21,90 30,00 23,20
Brambory 1 kg 9,98 16,60 21,90 19,90 17,45 14,90 13,70
Banány 1 kg 24,90 32,90 34,90 29,90 29,90 29,90 24,90
Citrony 1 kg 19,90 39,90 27,90 34,90 49,90 38,90 42,90
Kuře 1 kg 54,90 44,90 39,90 64,90 79,90 72,80 69,20
Celkem 251,28 290,20 290,00 300,00 315,85 306,6 290,8

 Zrekonstruované blanenské autobusové 
nádraží má ve svém vybavení také uzamy-
katelnou úschovnu kol. Ale zdá se, že někde 
se stala chyba – výrobce zřejmě testuje 
inteligenci cyklistů, zda umějí číst i vzhůru 
nohama.

-r-
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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

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

WWW.HCBLANSKO.EU@hcblansko

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE NÁŠ FACEBOOKOVÝ PROFIL A WWW STRÁNKY

MÍSTO KONÁNÍ: ZIMNÍ STADION BLANSKO | ZAČÁTEK: 10:30 HOD. 

m e d i á l n í  p a r t n e r p a r t n e r  U T K Á N Í 

ZÁPAS KRAJSKÉ LIGY PŘÍPRAVEK

12. 1 .  201812. 1 .  2018

K

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 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!!!

n
nn

,,

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Letošní investice: osvětlení 
cyklostezky i výstavba kavárny

 Pět set dvacet tři miliony korun je částka, s kterou bude město Blansko hospodařit v roce 2019. Z 
toho zhruba třetinu tvoří investice. 

 Na postupné 
zvelebování měs-
ta má jeho vedení 
147 milionů korun. 
„Z hlavních inves-
tičních akcí, které 
jsou do rozpočtu 
na příští rok zařa-
zeny, bych zmínil 
akci infrastruktura 
základních škol 
ve výši dvaatřiceti 
milionů korun, kde 
počítáme s deva-
desátiprocentní 
dotací z Integrova-
ného regionálního 
operačního programu, nebo vybudování zázemí pro 
sportovní kluby a aktivity za patnáct milionů v bývalé 
ubytovně na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v 
souvislosti s plánovanou kompletní opravou lázní. 
Dále přistoupíme k dokončení úprav prostranství 
po bývalém hotelu Dukla, kde přibude původně 
plánovaná kavárna,“ přislíbil místostarosta Jiří Crha. 
 Opomenuto nezůstane ani sídliště Zborovce, 
kde započne druhá etapa jeho revitalizace. Na ni je 
vyčleněno dvanáct milionů korun. Sedm milionů pak 
půjde na opravy budovy Zámek 2. „Avizovali jsme, že 
chceme postupně zrevitalizovat celé podzámčí, takže 

začneme s horní budovou. Měly by tam vzniknout 
kanceláře Muzea Blanenska, díky čemuž se v muzeu 
uvolní prostory na další depozitáře,“ doplnil Crha. Na 
jaře se také začne pracovat na zbudování osvětlení 
na bruslařském oválu kolem baseballového hřiště. 
 Čtyři investiční akce se pak uskuteční v případě, 
že se podaří získat dotace: rekonstrukce azylového 
domu, cyklostezka Blansko – Ráječko, přístavba jídel-
ny, školní kuchyně a odborných učeben na Základní 
škole TGM a pořízení speciálních nádob na sběr 
bioodpadu pro město Blansko a jeho městské části. 

-mha- 
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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

přijme do pracovního poměru:

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
PRO PŘÍMOU OBSLUŽNOU PÉČI

Požadované kvalifi kační předpoklady: 

absolvování akreditovaného kurzu (možno až po nástupu) 
nebo osvědčení pečovatelka 
(v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění platných předpisů).

Předpoklady a dovednosti: 

• základy práce s PC
• psychická stabilita 
• empatie
• komunikace
• odpovědnost

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na adresu:

Jana Štolpová – personalistka 
e-mail: stolpova.jana@ddblansko.cz, 
tel. 516 412 358

Případně poštou: 

SENIOR centrum Blansko, p. o. 
Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

VINÁRNA 
STARÁK
• soukromé degustace
• fi remní degustace
• ROZVOZ VÍN 

AŽ DO DOMU
• lahvová a rozlévaná vína

Blansko, Komenského 8 | Tel. 605 266 088, 602 502 601 | vinostarak@seznam.cz

- 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

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

Novoroční ohňostroj
Stejně jako v předchozích letech, také letos 1. ledna se lidé mohli přijít podívat na tradiční 
novoroční ohňostroj, který se odpaloval z náměstí Republiky. Předcházely mu krátké proslovy 
starosty a obou místostarostů, kteří všem popřáli úspěšný rok 2019. Barevné a hlučné podí-
vané s hudebním podkladem přihlížely stovky Blanenských i přespolních. 
Foto: Stanislav Mrázek
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VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Za Tříkrálovou sbírku chce 
charita koupit auto pro hospic

 Už osmnáctý rok lidé potkávají u svých dveří a v ulicích skupinky tří králů. Od 1. do 14. ledna vyšle 
Oblastní charita Blansko do vesnic a měst na Blanensku nad čtyři sta skupinek tříkrálových koled-
níků.Tradičně chodí od domu k domu, žádají lidi o dar do zapečetěné pokladničky, zpívají typickou 
koledu, obdarovávají lidi cukříkem a tomu, kdo má zájem, napíší na vstupní dveře domu tříkrálové 
požehnání. 
 „Od svých počátků se 
sbírka postupně rozši-
řovala, v současnosti 
chodí koledníci už v pod-
statě ve všech obcích a 
městech na Blanensku, 
za což jim patří velké 
díky. Hodně se na sbírce 
podílejí také skauti,“ říká 
koordinátorka sbírky Ma-
rie Sedláková.
 Zatímco na vesnicích 
jsou už lidé na koledo-
vání zvyklí, těší se na ně 
a koledníci se většinou 
hlásí sami, ve městech 
koledníci chybí. „Hlavně 
v Blansku a v Bosko-
vicích není dost skupi-
nek na to, aby pokryly 
všechny domácnosti. 
Proto bychom byli rádi, 
kdyby se nám v příštích 
letech přihlásilo v těchto městech víc dobrovolníků,“ 
dodává Sedláková.
 Peníze z pokladniček využije Oblastní charita 
Blansko na pomoc konkrétním zařízením a projek-
tům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském 
regionu. V Tříkrálové sbírce v roce 2018 získali 
tříkráloví koledníci přes 2 miliony korun. Tyto peníze 

charita použila na bezbariérovou úpravu budovy 
komunitního centra Doubravice, na nákup postelí 
do Azylových domů pro matky s dětmi v Blansku i v 
Boskovicích a do noclehárny pro muže a na podporu 
humanitární pomoci na okrese Blansko. „Za peníze 
z letošní Tříkrálové sbírky bychom chtěli koupit auto 
pro Mobilní hospic svatého Martina, podpořit matky 

s dětmi v nouzi, pomoci 
seniorům a zdravotně 
postiženým a podpořit 
Charitní záchrannou síť 
- pomoc nejpotřebnějším 
v regionu,“ doplňuje Ma-
rie Sedláková.
 Děkujeme dárcům za 
štědrost, koledníkům za 
ochotu a odvahu kole-
dovat a také úřadům, 
které nám zapečeťují a 
po sbírce rozpečeťují 
pokladničky.
 Ke sbírce pořádá 
charita doprovodné 
akce, koncerty, filmy, 
divadla. Jejich aktuální 
seznam najdete na www.
blansko.charita.cz nebo 
na facebooku Oblastní 
charity Blansko.

Vladěna Jarůšková
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* 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.
* Nabízím obchodní prostor k pronájmu na 
ulici Svitavská Blansko. Bližší informace 
osobně. Tel. 777715888.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dámské kalhotky 8ks vel. 68 100% bavlna zakoupeno u paní 
Kupkové na Wanklově náměstí v Blansku. Jedná se o kvalitní 
český výrobek původní cena 140,-kč nyní cena 70,-kč 1ks.Dále 
prodám horské kolo zn. Merida, velmi pěkný stav. Nutno vidět 
cena dohodou. Tel. 728539471.
* Gramofonové desky velké - pohádky, písničky a malé desky 
písniček. Cena dohodou  Tel. 722034834 po 16. h.
* Levně automatickou pračku. Pouze volat na 777305730.

      PRODEJ    

* Pronajmu garáž na Starém Blansku, elektřina zavedena. 
Hned za železničními kolejemi. K pronájmu od 1.1.2019. Tel. 
776853995.
* Koupím Jawa Pionýr 20, 21, 05, 555, může být i ve špatném 
stavu. Tel. 776469659.
* Hledám za odvoz nefunkční nebo starý nepoužívaný PC nebo 
Notebook. Tel. 728217197.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Sportovní ples – 26. 1. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč.
Sousedský bál – 1. 2. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350/330/310 Kč.
Miroslav Donutil – Ptejte se, na co chcete… – 14. 
2. 2019 od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky 390 Kč.
Jiří Kolbaba - Nepál – 1. 3. 2019 od 18:30 h, Soko-
lovna, Lipovec. Cena vstupenky 220 Kč.
Divadlo Doktor v nesnázích – 1. 4. 2019 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 350/320 Kč.
Koncert Alkehol, Morčata na útěku, Sagittari – 12. 
4. 2019 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky 300 Kč.
Cestovatelská beseda Vandráci Vagamundos (Pavel 
Liška a Jan Révai) – 9. 5. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 300 Kč. Vstupenky 
lze rezervovat online přes předprodejní systém 
Ticketstream nebo přímo zakoupit v Informační 
kanceláři Blanka. 
Divadlo Světáci – 16. 5. 2019, od 19:00 h, Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky 390/350 Kč. 
Vstupenky lze rezervovat online přes předprodejní 
systém Ticket Art nebo přímo zakoupit v Informační 
kanceláři Blanka. 
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h, 
Zámecký park, Blansko. Cena vstupenek do 18. 6. 
2019: 549 Kč/dospělý, 250 Kč/dítě 6-15 let. Děti do 
5 let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.

Nově v prodeji
Publikace Historie Adamova a jeho strojíren v obra-
zech, Jaroslav Budiš – cena 750 Kč.

Pozvánka
V pátek 1. února 2019 se v Dělnickém domě koná 
tradiční Sousedský bál. Večerem bude provázet 
Kateřina Brožová, k poslechu a tanci zahraje kapela 
Kreyn. Vstupenky lze zakoupit v Blanenské informač-
ní kanceláři Blanka.

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

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 
Jena. Těšíme se na Vás.

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v Blansku, RK nevolat! 

Tel. 602786025. 

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 
vychází vychází 

25. ledna 201925. ledna 2019
Chcete inzerovat? Chcete inzerovat? 

 Tel. 606728334 Tel. 606728334

KADEŘNICTVÍ MATRIX 
Antonína Dvořáka 15a, Blansko

Dámské, pánské, dětské. 
Prodlužování vlasů metodou SO.CAP

Sabina Kučerová 
tel. 724 937 250 

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

Lednové svozy 
vánočních stromků 

 Žádáme občany města Blanska a jeho měst-
ských částí, aby opětovně odkládali v měsíci 
lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti 
míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (ba-
revné kontejnery). Občané blanenských sídlišť 
mohou stromky odkládat i vedle kontejnerových 
stanovišť. 
 V měsíci lednu 2019 odtud budou stromky sváženy 
svozovou fi rmou, a to každé pondělí. Všem dopo-
ručujeme stromky řádně odstrojit a zbavit je všech 
háčků, řetězů a jiných ozdob, protože budou dále 
sváženy a zpracovány na blanenské kompostárně. 
Stromky se zde drtí a vzniklá dřevní štěpka se v prů-
běhu celé vegetační sezóny přidává k trávě a dalším 
rostlinným materiálům, čímž pomáhá k dosažení 
optimální kvality kompostu.
 Obyvatelé města mohou využít k odkládání vánoč-
ních stromků také obě sběrná střediska odpadů (dále 
jen SSO), která se nachází v Horní Lhotě u Blanska 
a na  ul. Na Brankách. 

Provozní doba obou středisek:
Út–Čt 10–17 h
Pá 10–18 h
So 8–12 h

Kontaktní údaje:
SSO Horní Lhota u Blanska – 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – 723 578 034  

-měú-

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

JÍDLO OD NÁS DO VAŠÍ FIRMY!

Nechte si přivézt skvělý oběd! 

Přijímáme objednávky 

na rozvoz pro letošní rok.

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

Y!

d! 

Slavnostní vyhlášení OBL přivítá 
Spešov. Zahájení nové sezóny Rájec.

 Spešov, Rájec – Jestřebí – Je doběháno, dobojováno, obodováno. Tedy alespoň pro letošní ročník 
Okresní běžecké ligy. Poslední bodíky byly připsány po závodě v Petrovicích. Teď už je vše sečteno 
a podtrženo. Zbývá jen slavnostní fi nále, které představuje vyhlášení výsledků ve všech kategoriích, 
vyhlášení nejlepší ženy a muže a také ocenění pravidelným běžcům v rámci Žákovské ligy Tajovský 
reality. Je znám termín a je známo i místo. Na slavnostní vyhlášení jste všichni srdečně zváni v neděli 
20. ledna 2019 od 16.30 hodin do Obecního domu ve Spešově.

 Letošní ročník OBL nemá své vyhlášení spojené 
s Během okolo Blansko, jak tomu bylo v minulých 
letech. Letošní termín BOBu je totiž až v únoru, tedy 
po prvním závodu v termínovce na rok 2019. Proto 
jsme se od BOBa pro tentokrát oddělili. Neradi by-
chom předjímali, zda tato rozlučka bude defi nitivní či 
zda se za rok zase vrátíme. Co však defi nitivní je, je 
soupis běžkyň a běžců, kteří letos dosáhli na bednu 
a moc rádi bychom je ve Spešově na té bedně viděli. 
Všem byla odeslána e-mailová zpráva s pozváním 
na tuto událost. Pokud by 
se však stalo, že někomu z 
vás toto pozvání nedorazí 
a jste na bedně celkového 
pořadí, tak jistě přijďte. Ur-
čitě v tom není úmysl, ale 
technika je jen technika. To 
platí samozřejmě i pro žactvo 
a přípravky v rámci Žákovské 
ligy Tajovský reality. Kdo z 
vás dosáhl alespoň na bron-
zovou medaili, tak vám jí s 
radostí předáme. A kdo má 
zlatou a bude přímo ve Spe-
šově, tak má šanci na jednu 
z pěti pěkných sportovních 
cen. Letos vás je celkem 18 a 
tak šance na výhru je vysoká.
 Srdečně zváni jsou i všich-
ni ostatní, kteří celý rok pil-
ně bojovali, ale na bednu 

to nestačilo. Můžete 
svým spolubojovníků 
pogratulovat a vymy-
slet taktiku do dalších 
let. Stejně tak jsou zvá-
ni rodinní příslušníci, 
kamarádi i trenéři.
 Zároveň jsou všichni 
příznivci běhu zváni na 
první závod letošní se-
zóny. Tím je již tradiční 
závod Rájecká desít-
ka, která navázala na 
úspěšnou předchůdky-
ni Ráječkovskou desít-
ku. Letos se pořádá již 
4. ročník a závod je šitý 
na míru všem vyznava-
čům ultraběhu. Ultra 
není svou délkou, ale 
především pořádným 

převýšením na všech distancích. Závod se koná 26. 
ledna 2019 od 9.00 hod. v Rájci – Jestřebí. Prezen-
tace na závod se uskutečňuje v budově gymnázia. 
Starty se odehrávají poblíž – na ulici Šafranice. Na 
závod srdečně zvou Zdeněk Vašíček, Zdeněk Přibyl 
a jejich realizační tým.

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
foto z archivu OBL

www.oblblansko.cz

S Martini Band do 
nového roku 2019

 V neděli 13. ledna v 16 hodin jste srdečně zváni 
na vystoupení blanenské scholy Martini Band. Ten-
to tradiční novoroční koncert se letos uskuteční v 
kostele sv. Martina na Starém Blansku. V roce 2019 
oslaví tento „malý“ chrámový sbor 50 let trvání, proto 
se plánuje ještě jedno velké vystoupení na konci 
školního roku. 

-mha-
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11. ledna 20198

RÁJEC-JESTŘEBÍ 
9.3.2019

Rockový ples
předprodej vstupenek v IC rájec-jestřebí od 21.1. 
tel. 516 432 191. Cena 290 Kč.

nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!

VILÉM ČOK 
& BYPASS 
hd acoustic

třetí zuby

bohatá tombola
speciální cena taxi
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V s t u p n é  2 5 0  K č  ( 5 0  +  2 0 0 )  /  P ř e d p r o d e j  I n f o r m a č n í  k a n c e l á ř  B l a n k a

Tělovýchovná jednota ASK Blansko
v á s  z v e  n a

s o u č á s t í  b u d e 

Vyhlášení 
nejlepších  
sportovců 
města Blanska 
za rok 2018

Bohatý program 

Tombola

M e d i á l n í  p a r t n e ř i

26. ledna 2019
z a č á t e k  20.00 h
Dělnický dům 

Blansko

h r a j e  Kreyn
d i s k o t é k a  

DJ Robert Juřek


