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Každému, co jeho jest

S rozporuplnými pocity jsem sledoval v médiích způsob, jakým Pražané slavili příchod
Nového roku. Místo tradičního ohňostroje tamní radnice v čele s primátorem Zdeňkem
Hřibem zvolila takzvaný videomapping. Show se světly, hudbou a mluveným slovem
se promítala na budovu Národního muzea. O tradiční ohňostroj však v našem hlavním
městě nepřišli…

Magistrát hlavního města Prahy se pro tentokrát rozhodl, že zruší tradiční ohňostroj na oslavu
příchodu nového roku a místo něj zvolil variantu
videomappingu. Projekce se promítala na nově zrekonstruovanou budovu Národního divadla a přilákala
plné náměstí zvědavců. Nutno říci, že vzbudila rozporuplné ohlasy. Jedněm se show líbila a pochvalovali
si jak úroveň akce samotné, tak i její šetrnost vůči
životnímu prostředí. Druzí ji zcela zavrhli a přišla jim
o ničem. Nutno poznamenat, že tahle show „o ničem“
vyšla pražskou kasu na dva miliony korun.
S tím, že Praha bude letos bez ohňostroje, se
nehodlala smířit spousta lidí, kteří se prostřednictvím transparentního účtu složili a tradiční ohňostroj
uspořádali. Sbírku pořádala neziskovka Ohňostroj
pro Prahu, celá legrace vyšla na čtvrt milionu korun
a příznivci sledovali rachotící a kouřící světla od
Kongresového centra.
Videomapping jsem viděl pouze ze záznamu na
internetu, ale abych pravdu řekl, nenadchnul mne.
A už vůbec ne natolik, abych tuto „parádu“ chtěl u
nás ve městě, ještě navíc za spoustu peněz. Z druhé
strany mi to však přijde lepší, než tradiční dělobuchy.
Jak jsem se zmínil v úvodníku loni v lednu, ohňostroj nemám rád. Osobně na něm nevidím nic
zvláštního, pro mne je to prostě smrad a rachot pro
nic, akorát tím obzvláště krutým způsobem trpí psi
a kočky, umírají zmatení ptáci.
Ale…
Jde o způsob zábavy, ve kterém i přes to všechno
nachází zalíbení spousta lidí u nás i ve světě. Ani

Blansko není výjimkou a
novoroční ohňostroj i letos
sledovalo zaplněné náměstí
Republiky. Kdyby bylo na
mně, příchod Nového roku
bych nechal pouze na přiťuknutí skleničkami a jiný
druh rachotu bych zcela
vynechal. Ale zase by o
určitý druh zábavy přišla
velká spousta lidí.
Je jasné i to, že městský
ohňostroj něco stojí (v Blansku každoročně asi 50.000
Kč), ale mnoha lidem se líbí,
což dokazuje vysoká účast.
Přestože si dokážu představit využití této částky úplně
jinde a jinak, nad penězi v
této chvíli nechci polemizovat. Jde o jistý druh kultury
pro občany města, a pokud jej zakážeme, můžeme
se tak stejně zamyslet nad tím, zda má smysl pořádat jiné kulturní akce, na které zase nemá náladu
fanda ohňostroje.
Měl bych proto jedno doporučení. Omezit pouštění
dělobuchů na jediný den a po zbytek roku se na
něj těšit. A když bude ohňostroj jen v režii města a
bude jej dělat profesionální ﬁrma, tím lépe! Majitelé
domácích zvířat o akci budou vědět a snad nějak
zařídí, aby jejich mazlíčkové trpěli méně nebo vůbec.
To se přece dá vydržet... Jaký má význam bouchat
rachejtle už týden před Vánocemi do 4. ledna den
co den? O tom, že i letos šlo v mnoha případech
dokonce o rušení nočního klidu, se nebudu bavit
vůbec. Tohle nepochopím nikdy...
Zmíněný kompromis by snad mohl fungovat, co
myslíte? Jenže tady se dostáváme k jádru celého
problému. A ten je v lidech. Některým zjevně dělá
radost, že slýcháme denně šupy z petard a světlic,
pro jistotu jich ještě pár přikoupí a odpálí třeba 15.
prosince kolem 22. hodiny večer. Bez ohledu na psy
nebo na sousedy, kterým to třeba není po chuti. A
právě tito ignoranti k dohodě nikdy nepřistoupí.
Zde už si musí každý sáhnout do svědomí a zamyslet se nad tím, zda má vůbec význam zábavnou
pyrotechniku kupovat a pořádat soukromý ohňostroj
bez ladu a skladu pro hrstku příbuzenstva na úkor
obyvatel, kteří tomuto druhu zábavy nehoví.
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zábavná fotobudka pro Vaše plesy, firemní
remní akce a oslavy

RE/MAX
je
NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ
realitní kancelář na světě
Přesvědčte se o tom i Vy

Nově v Blansku, Smetanova 6
www.remax-topreality.cz
T: 722 722 888

Martin Müller

28 LET NA TRHU S NEMOVITOSTMI
Mnohaleté zkušenosti, seriózní jednání,
důvěryhodnost, právní záruka.
• poradenství v oblasti právní a daňové
• odhady nemovitostí pro notáře
• zajistíme znalecké posudky a PENB
VEŠKERÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ ZDARMA!!!
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Babybox poskytl azyl
novorozenci
Blanenský babybybox zachránil první dítě. Jde o novorozeného chlapečka, kterého někdo v sobotu
4. ledna po jednadvacáté hodině vložil do speciální schránky umístěné v budově základny jihomoravských záchranářů v areálu Nemocnice Blansko. Byl zabalen jen do ﬁalového ručníku.

Blanenská posádka v době odložení novorozence
byla právě přítomná na základně. „Vyzvedla tedy
miminko z babyboxu, zkontrolovala jeho zdravotní
stav a provedená vyšetření nasvědčovala tomu, že
by dítě mělo být v pořádku,“ uvedla tisková mluvčí
jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Chlapec dostal jméno Jan po jednom z hlavních
podporovatelů babyboxů Janu Juchelkovi. Malého
Honzíka záchranáři ihned převezli na novorozenecké
oddělení boskovické nemocnice, jelikož v Blansku
chybí.
Jedná se o první zachráněné dítě v Česku v roce
2020 a zároveň o dvousté dítě odložené do babyboxu. Celkem se takto podařilo od roku 2005 zachránit

111 děvčat a 89 chlapců.
Loni to bylo 19 novorozenců. „Miminku přejeme hodně
zdraví, a aby mohlo vyrůstat v láskyplném prostředí,“
vzkázala Bothová.
Smyslem babyboxů je
předejít situacím, kdy rodiče odkládají své nechtěné
děti k popelnicím nebo se
jich zbavují jiným způsobem.
Novorozenec tím dostává
šanci na život v adoptivní
rodině. Po vložení miminka
do schránky se ihned automaticky spustí vyhřívání a
ventilace. Posléze i alarm,
který přivolá zdravotnický
personál. „Jsme moc rádi, že
lidé, kteří se ocitnou v krajní
nouzi a nevidí jiné řešení,
mají i v Blansku možnost
zachránit své dítě tímto způsobem,“ řekl starosta Jiří Crha.
Blanenský babybox byl uveden do provozu v
březnu roku 2018. Zhruba desetinu nákladů na jeho
zřízení pokrylo město, zbytek pochází ze sponzorských darů, které usilovně shání zakladatel těchto
schránek Ludvík Hess. „Provádíme také pravidelné
revize, servis a inovace na všech bedýnkách v republice. Nemáme žádné příjmy ani státní příspěvky –
spoléháme na velkorysé dárcovství. Pomůže doslova
každá koruna,“ upozornil před časem Hess. Zdejší
babybox je třiasedmdesátým v Česku, k dnešnímu
dni se jich na území republiky nachází celkem sedmdesát šest.
-mka-

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

SLEVY

na dětskou zimní obuv
v týdnu od 13.1.- 18.1.2020
Nevztahuje se na již
zlevněné zboží.
Slevy nelze
kombinovat.

Krimi
V Lažánkách řádil
sprejer
V noci z prvního lednového pátku na sobotu řádil
před jedním z rodinných domů v Lažánkách dosud
neznámý vandal. „Na fasádu garáže náležející k
domu vytvořil černou barvou hanlivé obrazce ve tvaru
kosočtverce. Stejně dopadla i posuvná garážová
vrata, plastový elektrorozvaděč, betonová zídka a
dřevěné latě oplocení domu,“ uvedla policejní mluvčí
Lenka Koryťáková s tím, že škoda přesahuje sedmdesát tisíc korun.
Policisté případ vyšetřují. Zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození
cizí věci.
-mka-

OPRAVNA OBUVI - d
drobné
b é opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Nedávno
Nedávno jsem byl na nejmenovaném sportovním utkání... (bystří čtenáři jistě vědí, kde jsem
asi mohl být).
Zaujala mne jedna věc. trenér, tedy rádobytrenér, který na své svěřrnce řval sprostá slova,
posílá je (však asi víte kam).
Takto nevychováme nikoho. Ani sportovce, ani
člověka.
Přísnost má své hranice. Když jsem od svého
tatínka dostal na zadek, sice jsem řval, ale později
nelitoval, protože jsem věděl, že má pravdu.
Možná mě měl přes tu prdel přetáhnout vícekrát.
Moje pointa však je v tom, že malým klukům
a holčičkám nestačí říct „co děláš ty debile“... Je
třeba jim vysvětlit, v čem udělali chybu. Protože
sport i život jsou spolu spojeni. Ať se to někomu
líbí nebo ne, je to pravda.
Zažil jsem v životě spoustu věcí. Úspěchy,
remízy i ztráty. Asi to jiné nikdy nebude. Zklamal
jsem i snad potěšil hodně lidí. Hodlám v tom
těšení pokračovat.
Na začátku roku jsem vám všem chtěl vzkázat
jednu věc. Člověk není nikdy tak nízko, aby se
nedokázal opřít o dno a a odrazit se nahoru.
Vždycky máte kolem sebe lidi, kteří vám věří a
fandí. Važte si jich, kolikrát přijdou ze strany, ze
které to nečekáte. Tak, jako se to stalo mně.
Život je hodně krátký na to, abychom jej promarnili hádkami, opilstvím, neshodami a tím vším...
I svým kritikům, a že jich není málo odpovídám
s noblesou a úctou. To mne naučil můj tatínek,
mamka a sestřička. A to bych chtěl předat dál...
Snad se mi to podaří.
Hezký den…
Freddie
freddiemail@email.cz

Ukončil život skokem
do propasti
Na začátku nového roku našel pracovník správy
jeskyní na dně propasti Macocha tělo osmadvacetiletého muže, který se rozhodl skokem z Horního
můstku ukončit svůj život. Policie jeho totožnost zná
a případ vyšetřuje jako sebevraždu. V posledních
pěti letech skočila do propasti více než desítka
lidí.
-mka-

Víte? Nevíte?
Lidé si z radnice odnášeli
betlémské světlo
Štědrému dni v Blansku již tradičně předchází
možnost odnést si z radnice Betlémské světlo, plamínek symbolizující Ježíšovo narození. Zároveň se
mohou zaposlouchat do tónů adventních a vánočních
písní, které hrají a zpívají místní hudebníci.

Poděkování

Cena tepla v Blansku klesla
Zastupitelstvo města Blanska na posledním zasedání v loňském roce schválilo cenu tepla, pocházejícího ze soustavy centrálního zásobování teplem, na rok 2020. „Byla stanovena na 524,10 Kč za
GJ včetně DPH,“ uvedl na tiskové konferenci místostarosta Ivo Polák. V roce 2019 činila cena za GJ
552,15 Kč. Nový výměr je tak o 28 korun nižší.
Na podzim loňského roku vedení města vypsalo výběrové
řízení na provozování soustavy
CZT. Rada města schválila usnesení, kterým vybrala v koncesním řízení vítěze – společnost
ZT Energy s.r.o. Dále schválila
smlouvu o nájmu technologie
se společností ZT Energy s.r.o.
a ukončení smlouvy o nájmu
technologie a smlouvy o dodávce tepelné energie se Službami
Blansko s.r.o. dohodou ke dni
31. 12. 2019.
Město Blansko nadále zůstává vlastníkem soustavy a po celou dobu čtyřletého trvání smlouvy na
provozování jinou společností má vliv na koncovou
cenu tepelné energie pro obyvatele města, kteří jsou
připojeni k soustavě CZT.
„Cena tepla po celou tuto dobu bude regulována
městem, jakožto majitelem soustavy CZT. Vysoutěžená cena se může měnit pouze s ohledem na

Děkuji všem, kteří jste se 2.1.2020 přišli rozloučit s
mým milovaným manželem Zdeňkem Měšťanem.
Děkuji za květinové dary i vaše laskavá slova ke zmírnění mé bolesti.
Děkuji přátelům,
své rodině, kteří
stáli v této těžké
chvíli po mém
boku. Děkuji panu
faráři Martinu Kopeckému za pravdivá slova, která
měl při posledním
rozloučení.
Dana
Měšťanová

Betlémské světlo dorazilo do Česka z rakouského
Lince. V sobotu 21. prosince je skauti rozváželi po
celé republice. Místní junáci je převzali brzy ráno na
blanenském nádraží. A z radnice si je lidé do svých
domovů odnášeli v pondělí 23. prosince.

Vzpomínka
Cena tepla z CZT na jižní Moravě za 1 GJ v Kč v roce 2019

Dne 7.1. nás opustil milovaný manžel, bratr a
dědeček, pan Jaroslav Vyšehrad.
Vzpomínají manželka, děti a vnuk Sebastian

vývoj inﬂace a ceny energií – tedy zemního plynu
a elektrické energie. Položky jako opravy a údržba,
mzdy, režie a zisk jsme v rámci koncesního řízení
deklarovali jako ﬁxní a budou se moci měnit pouze
na základě změny inﬂace + maximálně 3 procentní
body,“ říká jednatelka ZT energy s.r.o.Renata Nezvalová.
-mka-

Přečtěte si naše
noviny na internetu!
www.monitor-bk.cz

V kulturním programu během odpoledne vystoupilo několik hudebních seskupení: Perličky – pěvecký
sbor blanenského gymnázia, HeSki, Martini band,
aKamarádi, Šneci a sboreček SZUŠ Blansko.
-mka-
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Na kávě se starostou Jiřím Crhou
Na začátku roku již tradičně přinášíme našim čtenářům rozhovor se starostou města
Jiřím Crhou. Jaký byl rok 2019 z pohledu investic? Dočkáme se kavárny na Dukle? Co
bude se skleníky? To vše a mnohem více se dočtete v novoročním rozhovoru.
ze čtyř blanenských základních
škol. Chystáte se i na poslední
z nich – ZŠ TGM?
Ano, letos začneme s přístavbou TGM, která má nahradit
současnou jídelnu. Ta je jakýmsi
přílepkem původní budovy a dost
výrazně hyzdí tvář školy. Bude to
velká investice, celý projekt přijde
na 75 milionů korun. Letos vše
zahájíme, ve dvoře začne vznikat
nová přístavba s jídelnou a školní
kuchyní, v rozpočtu na tento rok
máme zatím připraveno 25 milionů korun, pokračovat se bude
v dalších letech. Až bude hotovo,
nevzhledný přístavek zbouráme.
Zateplení školy TGM neplánujeme
vzhledem k tomu, že zdi budovy
jsou dostatečně silné.

Pane starosto, pokuste se shrnout nejvýznamnější investiční akce v Blansku v uplynulém
roce.
Z pohledu investic byl uplynulý rok bohatší, než
ten předchozí. Ve schváleném rozpočtu bývá na
investice běžně vyčleněno okolo 80 – 100 milionů
korun, v loňském roce to byla částka 140 milionů
korun. Letos to bude ještě více.
Pokusím se v krátkosti uvést ty nejdůležitější
investice. Některé z nich přechází i do letošního
roku, což by se dalo říci například o druhé etapě
revitalizace sídliště Zborovce, na kterou se nám
podařilo získat k penězům z města také šest milionů
korun ze Státního fondu pro rozvoj bydlení. Letos je
v plánu třetí etapa a chtěli bychom takto pokračovat
dál a toto sídliště postupně opravit celé.
Rád bych také zmínil kompletní rekonstrukci ulice
Údolní, kde vznikla nová parkovací místa, opravili
jsme povrch vozovky, vybudovali nové chodníky…
Zatím chybí zeleň, ale s tím počítáme také, výsadba
proběhne dodatečně v letošním roce. Tato investice
byla velice významná, na ulici Údolní se nachází
mateřská škola, Dům dětí a mládeže, sportovní
hala a fotbalový stadion. Dříve tu nebylo k hnutí,
problém byl jak s parkovacími místy, tak s vývozem
komunálního odpadu, nyní se zde situace výrazně
zlepšila.
Na ulici 9. května došlo k úpravě vozovky a
rozšíření jedné její strany, čímž vzniklo několik nových parkovacích míst. I zde býval velký problém s
parkováním, mnohdy zde měly kvůli zaparkovaným
vozidlům problém projet autobusy MHD. Teď by měla
být situace daleko příznivější.
Mimo plán započala v loňském roce výstavba
nového mostu, parkoviště a komunikace u Salmova
mlýna. Po skončení prací by tak Sportovní ostrov
Ludvíka Daňka a přilehlý aquapark měly získat
vhodné zázemí.
Jedním z našich cílů v tomto volebním období je
také postupná kompletní oprava tzv. Předzámčí. V
loňském roce jsme začali budovou Zámek 2, letos
by se mělo pokračovat budovou pod ní.
Chtěl bych vyzdvihnout také dvě akce ve školství:
úpravu MŠ Rodkovského, kde byla provedena nová
fasáda a zasklení průčelí budovy, což zajistilo lepší
bezpečnost dětí i rodičů a v neposlední řadě samozřejmě snížilo energetické nároky budovy a zlepšilo
její vzhled; a také nové učebny, které získaly Základní
školy Salmova, Erbenova a Dvorská. Jednalo se
o akci ve spolupráci s Integrovaným regionálním
operačním programem (IROP), při němž panovaly
docela přísné podmínky stran dodržení termínů,
kvality dodavatelů apod. Dělaly se tu stavební úpravy,
nový nábytek, konektivita… Některé práce musely
probíhat i za provozu škol, ale vše jsme zvládli a
výsledek je výborný. Celý projekt vyšel na necelých
30 milionů korun, navíc tuto investici z 90 % pokryly
dotace.
Revitalizací, alespoň tou venkovní, prošly tři

S čím jste byl v loňském roce
nejvíce spokojen a co se naopak
příliš nepovedlo?
Kromě už zmíněné revitalizace
Zborovců a rekonstrukce ulice
Údolní jsem rád, že se podařilo
dodržet přísné podmínky IROPu
a nové učebny dnes žákům na
základních školách pomáhají na
cestě k lepšímu vzdělávání.
Co mne nepotěšilo, je fakt, že
se nám kvůli odvolacím řízením
nepovedlo zrealizovat výstavbu
okružní křižovatky u Sportovního
ostrova. Uvidíme, jak bude situace
vypadat letos. Také se nám zatím
nepodařilo dotáhnout do konce
projekt kavárny v prostranství po
zbouraném hotelu Dukla. Tato
investice sice byla v rozpočtu, ale nepodařilo se
vysoutěžit ﬁrmu, která by stavbu zrealizovala. Věřím,
že letos už to vyjde.
Například Piráti v Blansku se netají tím, že se
jim zdá další kavárna v centru zbytečná. Vy si to
nemyslíte?
Nemyslím. Stačí nahlédnout ráno do některého z
podobných podniků v centru, chodí sem spousta lidí.
Navíc k výstavbě kavárny na Dukle je ještě jeden dost
podstatný důvod, a tím jsou akce, které tu probíhají.
Osobně zastávám názor, že pokud tu chceme udělat příjemné místo pro kulturu a setkávání občanů,
musíme sem přivést služby. Takže kde jinde, když
ne tady? Po pravdě řečeno mě udivuje, že Pirátům
přijde kavárna zbytečná, já mám informace takové,
že občané Blanska naopak kavárnu ve středu města
uvítají.
Nejsou to jen Piráti. Podobné názory se objevily i na Facebooku.
Diskuse na Facebooku samozřejmě vnímám, na
druhou stranu je neberu jako hlavní měřítko spokojenosti či nespokojenosti občanů. Kritika velmi
často přichází z anonymních proﬁlů, jejichž hlavním
účelem je vyvolávání negací i u ostatních, s tím já se
neztotožňuji. Bavím se o problémech města s občany
na různých akcích, řeším, jak se nám daří naplňovat
program, se kterým jsme šli do voleb. Snažím se
věnovat svůj čas hlavně věcem, které jsme si v něm
vytyčili – pracujeme na přemostění, rekonstrukci
Předzámčí, projektu lázní, revitalizaci Zborovců…
Kdybychom se měli řídit kritikami anonymů z Facebooku, nebylo by v Blansku (a možná ani jinde v
naší zemi) nikdy nic. Někteří lidé zkrátka budou šířit
negativní náladu neustále, s tím nic nenaděláme.
Já si rád si vyslechnu jakýkoli názor, konstruktivní
kritice ani věcné debatě s veřejností se samozřejmě
já ani kolegové z vedení města nebráníme. Trávit dny
válkou s anonymy na Facebooku ale nehodlám.
Jak vypadá rozpočet pro letošní rok?
Letošní rozpočet je jednoznačně proinvestiční,
celkový objem investic je okolo 190 milionů korun,
což je zhruba 33 % z celkového rozpočtu. Tohle
je rekordní suma, kterou jsme v Blansku doposud
neměli. Ve zdravém rozpočtu bývá obecně alespoň
okolo 20 % ﬁnancí, které jsou investovány do rozvoje
obce. Ještě o 13 procent vyšší údaj naznačuje, že
Blansko je na tom ekonomicky velice dobře a že se
rozvíjí. Z toho mám radost.
Jaké investice nás čekají letos?
Kromě už zmíněné rekonstrukce ZŠ TGM se
chystají investice i do dalších škol. Na MŠ Divišova
a Údolní dojde k venkovním zahradním úpravám,
v plánu jsou rekonstrukce, stavba opěrné zdi a
podobně. Na ZŠ Erbenova budeme pokračovat
v rekonstrukci elektroinstalace, každý rok se zde
opraví jedno patro. Podobné je to i na ZŠ Dvorská

a ZŠ Salmova, tam nás letos také čeká jedno patro,
na kterém zrekonstruujeme toalety.
V Předzámčí by letos mělo být proinvestováno
asi 6 milionů korun při rekonstrukci šedé budovy
Zámek 2. V budoucnu zde bude mít kanceláře
Muzeum Blanenska, aby uvolnilo prostory zámku
pro nové depozitáře. Zahájit chceme i rekonstrukci
budovy Zámek 3. Zde se kromě opravy také přistaví
jedno patro, které by měla využívat blanenská ZUŠ
a Muzeum Blanenska. V letošním a příštím roce by
se zde mělo proinvestovat asi 20 milionů korun.
S 20 miliony korun počítáme také na třetí etapu
revitalizace sídliště Zborovce. Zde budeme znovu
žádat o dotaci, doufám, že se nám podaří uspět
podobně jako v loňském roce, kdy jsme získali maximální možnou dotaci 6 milionů.
Na ulici Sladkovského budeme zateplovat Azylový
dům pro matky s dětmi, chceme dělat novou fasádu
a vyměňovat okna. Vzniknou zde také čtyři sociální
byty a rozšíří se také kapacita ubytování pro svobodné matky s dětmi. Tato akce přijde na 33 milionů
korun, 27 milionů korun ale pokryje dotace.
Na konci loňského roku, v prosinci, jsme začali
budovat Zázemí sportovních aktivit na Sportovním
ostrově Ludvíka Daňka, tudíž asi 14 milionů korun
přechází z loňského roku do letoška. Zázemí zde
budou mít atleti, vzniknou tu šatny, kanceláře i nové
sociální zázemí.
Chystáme ale i celou řadu drobnějších investic,
například na hřbitově, kde se předloni zbudovalo
kolumbárium. S ohledem na velkým zájem veřejnosti
letos počítáme s částkou 1 milion korun na jeho
rozšíření.
Je už jisté, že na místě budovy Městských lázní
vznikne zcela nový areál. Můžete říct, jak dlouho
bude Blansko bez bazénu, kdy se začne stavět a
jak bude vypadat výsledek?
Když jsme se rozhodovali, jak naložíme s Městskými lázněmi, vyšlo nám z nejrůznějších studií a analýz
jediné vhodné řešení. Než složitou rekonstrukci,
raději za stejné peníze postavíme novou budovu,
zcela nové lázně. Tuto vizi jsme představili v prosinci zastupitelstvu, které ji jednohlasně schválilo.
V Blansku bohužel nemáme možnost začít stavět
nové lázně na zelené louce, proto je třeba počítat s
tím, že bude období asi dvou let, kdy Městské lázně
nebudou v provozu.

Sponzor rubriky:

Chceme tu vybudovat nový plavecký bazén, který
budou využívat hlavně školy a blanenští sportovci,
samozřejmě ale myslíme také na veřejnost. Rádi
bychom tu měli relaxační část s vířivkou a dalšími
atrakcemi, uvidíme, co projekt umožní. Tím, že zařízení bude primárně určené pro sport, otevře se nám
možnost využít dotace, ať už z úrovně státu nebo
kraje. Tam už nyní z pozice krajského zastupitele o
možnosti využití dotace jednám.
Letos se začne zpracovávat projektová dokumentace, v rozpočtu jsme si na ni vyčlenili 10 milionů
korun. S vlastní výstavbou počítáme nejdříve na
začátku roku 2022. Trvat by měla asi dva roky. Zatím
je ale velmi předčasné slibovat nějaké konkrétní
termíny, jsme na začátku.
Dva roky - to je poměrně dlouhá doba. Kde
zatím budou trénovat blanenští plavci?
Jsme připraveni jednat s vedením okolních měst
o možnosti využití jejich sportovišť. Školy mají plavání povinné, blanenští plavci ASK musí také někde
trénovat. Chceme jim pomoci tyto dva roky překonat
bez výraznějších obtíží. Věřím, že s omezeními se
všichni vypořádáme a výsledek bude stát za to.
Bude propojený venkovní areál s vnitřním?
Zatím nemáme ani vybraného projektanta, ale
požadavek, aby se oba areály nějak propojily, určitě
vzneseme.
Je nějaký posun ve věci přemostění na Staré
Blansko?
Na posledním zastupitelstvu se schválil dodatek k
memorandu mezi městem a JM krajem ohledně projektové dokumentace na bezbariérový podchod na
místě současného železničního přejezdu. Kraj se s
městem bude podílet na zaplacení projektu. Samotný
přejezd bude po výstavbě nového přemostění zrušen. Dál intenzivně jednáme se Správou železniční
a dopravní cesty (SŽDC), kde je velký zájem na tom,
aby k realizaci přemostění došlo.
Je něco, co by vám mohlo plán výstavby přemostění překazit?
Existuje samozřejmě mnoho potenciálních překážek a problémů, které se mohou vyskytnout, ale
skutečně usilujeme o to, aby se celý projekt dotáhl
do konce.
pokračování na str. 4
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Na kávě se starostou
Jiřím Crhou

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...
Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Dokončení ze str. 3
Momentálně spěje do ﬁnále dohoda o vypořádání
za poslední pozemky, vše bychom rádi měli dořešeno
do konce února. Současně vybíráme projektanta
na projekt bezbariérového podchodu a s JM krajem
připravujeme memorandum čtyř subjektů (Jihomoravský kraj, Blansko, SŽDC a SFDI). Vše se směřuje
na rok 2022, kdy bude velká výluka na trati. Právě s
ní je nutné budování přemostění sladit, jinak by se
vše velice zkomplikovalo. Termíny nebude jednoduché zvládnout, už vzhledem ke lhůtám stavebního a
územního řízení, ale stihnout se to dá. Pro nás je to
zásadní investice.
Bude pokračovat výstavba dalších cyklostezek?
Chtěli jsme realizovat propojení cyklostezek na
Skalní mlýn, bohužel se ale celý projekt pozastavil
kvůli věcným břemenům. Insolvenční správce ČKD
Blansko chce počkat na nového majitele, až potom
začnou znovu jednání o případné výstavbě cyklostezky. To je velká škoda.
Pro letošek ale počítáme s realizací cyklostezky
Blansko – Ráječko; ta by měla stát 2,8 milionu
korun, vše ale závisí na dotaci z Jihomoravského
kraje, budovat cyklostezku budeme, jen pokud
dotaci získáme.
Jak to vypadá se skleníky? Podle původních

plánů mělo na tomto místě v současnosti už stát
obchodní centrum…
Ano, to je pravda. Ale teprve v prosinci 2019
nám investor dodal veškeré podklady pro zahájení
územního řízení, které v tuto chvíli probíhá. Od ledna
společnost také platí řádný nájem, k žádným dalším
dodatkům tedy nedošlo a rada i zastupitelstvo už
odmítlo nájemné odpouštět. Předpokládáme, že letos
by mělo proběhnout územní řízení a následné stavební povolení, stavba by tedy mohla být zahájena
začátkem příštího roku.
Mělo by tu vyrůst obchodní centrum se supermarketem, 17 obchody a restaurací. K němu bude
náležet parkoviště pro 370 automobilů a kruhová
křižovatka u Kauﬂandu.

www.barvyblansko.cz

PRÁDELNA, MANDL

Jaké akce čekají město ve sportu a kultuře?
Určitě letos proběhnou tradiční akce jako Vítání
sv. Martina nebo Dětský den, s jejich podporou v
letošním roce opět počítáme. Hodně se teď probírá
podpora každoročního ohňostroje. Já osobně ohňostroj mít nemusím, na druhou stranu – náměstí je
každý rok plné, což dokazuje, že lidem se líbí.
Chystáme ale také několik novinek, například
Festival barev, který je populární v řadě měst, nebo
Rojení andělů. Novinku také připravuje KSMB ve
spolupráci s blanenskou knihovnou a Muzeem Blanenska, podrobnosti včas odtajníme.
Martin Müller

pradelnablansko@seznam.cz

Otevírací doba:
po - čt 8 - 16 hodin
n
pá
ZAVŘENO

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

Vánoční stromky poslouží
jako přísada do kompostu

barvylakyulumira

PEREME, ŽEHLÍME,,
MANDLUJEME!!!

606 720 933 - 720 324 425

Až budete po Vánocích řešit otázku, kam s ním, tedy
s odstrojeným stromečkem,
máte na výběr pár možností.
Jednou z nich, kterou však
nemůže využít každý, je přiložit s ním do vlastního nebo
sousedova krbu. Pokud vaše
domácnost krbem ani kotlem
na tuhá paliva nedisponuje,
není nic snazšího, než řádně
odstrojený stromek odložit k
barevným kontejnerům na tříděný odpad.
Každé lednové pondělí je svozová ﬁrma odváží do kompostárny. Důležité je řádné odstrojení
a sundání všech háčků a ozdob, protože na kompostárně se
stromky dále zpracovávají. Drtí
se a v průběhu celé vegetační
sezóny se dřevní štěpka přidává
k trávě a dalším rostlinným materiálům, čímž pomáhá k dosažení
optimální kvality kompostu.
Poslední možností je odvézt
vánoční stromek do sběrného
dvora v ulici Na Brankách nebo
v Horní Lhotě, odkud budou také
převezeny do kompostárny.
V Blansku natáčela příspěvek
o odvozu vánočních stromků
i Česká televize. Reportáž je
možné vidět na webu televize v
pořadu Události v regionech ze
dne 6. ledna 2020.
-mka-

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy
- parkety
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Regenerace Zborovců bude
pokračovat třetí etapou

Tělovýchovná jednota ASK Blansko
vás zve na

Od pátku 20. prosince mohou lidé využívat rekonstruovanou Kamnářskou ulici s více než stovkou
parkovacích míst. Opravy trvaly téměř čtyři měsíce.
„Rekonstrukce se týkala Kamnářské ulice v celkové délce 220 metrů,
opravila se vozovka, chodníky, veřejné
osvětlení. Součástí stavby byly gabionové zídky, ale také nový vodovod a
plynovod,“ vyjmenoval Jiří Svoboda
z odboru investičního a územního
rozvoje s tím, že v ulici vzniklo více
než sto parkovacích stání, včetně míst
pro vozíčkáře a motocyklisty. Podle něj
jde téměř o zdvojnásobení kapacity
parkování oproti předchozímu stavu.
Opravená ulice se bude kolaudovat
až na jaře letošního roku po terénních
a sadových úpravách. Tímto se dokončí druhá etapa regenerace sídliště
Zborovce, na niž bylo v městském
rozpočtu vyčleněno více než 18 milionů korun. Dalších 6 milionů korun
se podařilo získat ze Státního fondu
rozvoje bydlení.
V první etapě v roce 2018 se zrekonstruovala ulice Krajní a okolí bytových
domů na Krajní 2 a 4 a na Okružní 1. V
letošním roce bude regenerace sídliště
pokračovat třetí etapou. Při ní dojde k
opravám vnitrobloku ulic Kamnářská,
Cihlářská a Okružní. „Projekt zahrnuje
opravy chodníků a komunikace, parkovacích stání, nové veřejné osvětlení,
zeleň, doplňkové zpevněné plochy,
mobiliář, dětské herní prvky,“ sdělil
starosta města Jiří Crha. Vedení města
počítá s podobnou částkou jako loni,
přičemž se opět pokusí získat šestimilionovou dotaci ze Státního fondu
rozvoje bydlení.
-mka-

25. ledna 2020
20.00 h
Dělnický dům
Blansko

začátek
součástí bude

Vyhlášení
nejlepších
sportovců
města Blanska
za rok 2019

hraje

Kreyn

diskotéka
DJ Robert Juřek
Bohatý program
Tombola

Vs tup n é 29 0 Kč (50 + 24 0) / Pře dp ro d ej Info r mační k an ce lář B lank a
Mediální partneři

PRODEJNÍ PROSTORY
U HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 100 m2
• 15.800 Kč/měs.
• prodejna
• sklad
• kancelář
• služby
• energie dle spotřeby

www.zamecekblansko.cz

Fotoreportáž: Nový rok přivítali ohňostrojem
Na Nový rok krátce po 18. hodině se nad Blanskem rozzářil tradiční novoroční ohňostroj. Byl odpálen z náměstí Republiky za přítomnosti několika stovek přihlížejících. Před jeho spuštěním promluvili
zástupci vedení města – starosta Jiří Crha, místostarostové František Hasoň a Ivo Polák. Dále Helena Kintrová, aktuálně pověřená vedením kulturního střediska. Kromě přání do nového roku se starosta
zmínil o tom, co se v uplynulém období ve městě Blansko podařilo a co se chystá na letošek.
-mka-
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Setkání s kronikou
Jaká byla zima v letech dávno minulých? Podívali jsme se do blanenských kronik.

Rok 1929
Tuhá zima roku 1929
Tento rok vyznamenal se mrazy tak krutými, jakých
nebylo u nás pamětníka. Již druhá polovice prosince
roku předchozího byla značně studená a pouze v
posledních dnech prosincových pohybovaly se denní
teploty kolem nuly. Avšak již od počátku ledna r. 1929
počaly se mrazy stupňovati a 11. ledna ráno bylo –
21°C, načež pak až do konce měsíce pohybovala se
teplota většinou mezi – 5°C až – 18°C.

Rok 1933
Jinovatka způsobila velké škody
Po několik týdnů koncem roku 1932 a počátkem
roku 1933 slunce téměř nezasvítilo. Následovala za
sebou dlouhá řada dní stále stejných, kdy při teplotě
několika málo stupňů pod nulou byl vzduch stále
zcela klidný bez větérku a celá obloha i naše vůkolní
lesy zastřeny stále hustou studenou mlhou.
V údolích a nižších polohách byla mlha jen někdy
a celkem řídká, avšak čím výše, tím více houstla
zahalujíc svým šedobílým závojem okolní lesy tak dokonale, že jich po dlouhou řadu dní ani viděti nebylo.
A když jsme ze zvědavosti vydali se na cestu do těch
zahalených lesů směrem k Hořicím nebo k Těchovu,
jak jsme byli překvapeni! Zde pojednou uviděli jsme
svět jako v pohádce. Toť opravdu království „Zimy“.
Ze studené mlhy usazená jinovatka obalila celé
lesy sněhobílým povlakem. Den po dni víc a více ten
bílý jiskřivý obal z krystalků na větvích, kamenech,
listí a jehličí… Den po dni víc a více ohýbaly se větve
pod tíhou té studené krásy.
Jinovatka se zálibou usedala také na dráty telegrafního a telefonního neb elektrického vedení a
to ve vrstvě tak mocné, že původně tenké dráty se
proměnily v bílá silná lana.
A plynul den za dnem, dny stále stejné, mlhavé
a jinovatka stále narůstala. Pod její tíhou prohýbaly
se dráty vedení v obloucích k zemi, a ač ji zřízenci s
drátů otloukali, bylo všude plno drátů zpřetrhaných.
Nejhůře bylo v lesích. Jinovatka narostla již do
takové síly, že pod její tíhou zprohýbané větve stromů
počaly se lámati. Ba celé stromy, pokud neměly dosti
pevné kořeny, nesnesly ohromnou tíhu jinovatky a
ze země se vyvracely. Lámaly se kmeny hned nad
zemí, jiné v polovici a tisícům jehličnatých stromů
zlomily se vršky jejich korun.
Procházka lesem v měsíci lednu 1933 naplňovala

nás údivem nad čarovnou krásou zimy, avšak zároveň srdce se svíralo bolestí při pohledu na ty spousty
polámaných větví, zulámaných stromových vršků a
na ty křížem krážem po zemi ležící vyvrácené stromy
i na ty k zemi již se klonící kmeny, jež snad zakrátko
také na zem dopadnou.
V lese nespouštíme se cesty neb silnice, neb neustálý praskot lámajících se větví a rachot tu a tam k
zemi padajících stromů je nejen smutným divadlem,
ale varuje nás zároveň, abychom se nevydávali
zbytečně na cestu lesem, kde stále hrozí nebezpečí.
I přes silnici v lese často položil se se jinovatkou a
ledem přetížený strom a bylo stále třeba v lesích
cesty uvolňovati.
V lednu 1933 byla v mnoha lesích situace přímo
katastrofální. Štěstím byla obleva, jež se dostavila
počátkem února a jež zbavila lesy té pohádkové a
zároveň tíživé krásy. Roztála a opadala ze stromů
jinovatka, led i sníh a dřevaři po dlouhé týdny a měsíce zpracovávali dříví z polámaných a vyvrácených
lesních stromů. Škody v revírech byly neobyčejně
veliké a na mnohých panstvích odhadovány do
milionů.

Rok 1938
Severní záře
Ve večerních hodinách v úterý dne 25. ledna 1938
byla pozorována velmi intensivní severní či polární
záře v různých končinách Evropy. I u nás v Blansku
se objevil tento nádherný přírodní úkaz. Svou nádherou a intensitou světla překonala letošní záře dle
zpráv novin všechny podobné úkazy pozorované v
našich krajinách za posledních dvanáct let. Úkaz byl
pozorován na celém území naší republiky. Záře se
jevila současně na západní i severní obloze a u nás
se táhly pruhy světla k Hořicím a směrem k Rájci.
Záře byla rudočervená s občasnými žlutými, zelenavými i bílými pruhy, jak tomu bývá u tak zvaných
obloukových září na severní nebo jižní točně.
Úkaz se podobal velmi záři při požáru a v mnohých
obcích troubilo se na poplach a z mnoha obcí vyjeli
hasiči k neznámému požáru. Stalo se tak nejen na
venkově, ale i v Brně, Kroměříži, Bratislavě a jinak
byl způsoben planý hasičský poplach, který byl v
některých obcích hlášen i sirénami. Po 10. hodině
večerní záře u nás již slábla, ale v některých místech
republiky byla viditelná až do jedné hodiny v noci.
Připraveno ve spolupráci
s Městskou knihovnou Blansko

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

Poříčí 23, Blansko | tel. 608 600 730 | info@autohrazdira.cz | www.autohrazdira.cz

AUTOPŮJČOVNA
VOLNÉ
KANCELÁŘE
K PRONÁJMU
od 1700 Kč/m²/rok
www.zamecekblansko.cz

Půjčte si auto u nás!
* Škoda OCTAVIA COMBI II
* Škoda FABIA COMBI II
* Škoda ROOMSTER
* Mercedes-Benz CLK Kabriolet
* FORD TRANSIT

NOVĚ
v Blansku!

Naše vozy
můžete mít
ZDARMA!
V případě dopravní nehody má
poškozená strana vždy nárok
na zapůjčení vozu zcela zdarma.
Vše vyřídíme s pojišťovnou,
poškozený nic nedoplácí!
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.
604585530.

PRODEJ
* Krásně zbarvené andulky, cena 50 Kč. Tel. 737902404.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bezpečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel.
702591648.
* Blok na 8 nožů, ocilku a nůžky. Nový, nepoužitý,
nevhodný dar. Foto pošlu mailem. Cena 550 Kč. Tel.
606722724.
* Piáno zn. Bárta - prvorepubliková výroba, výborný stav,
vyčištěno, naladěno, vlastní odvoz, cena dohodou. Volat
večer 723553189.
* 2+1 v BK, zasklený balkon, lokalita ul. 9. května. Cena
2.8 mil. Kč. Kontakt: inka05@email.cz

RŮZNÉ
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.
* Pronajmu na klidném místě ihned větší zařízený byt
v ŘRD v Blansku na sídlišti Sever. Cena dohodou. Tel.
736529239.

Plesová sezóna
v Blansku
11. ledna: Myslivecký bál
Dělnický dům, hraje skupina Akcent.
18. ledna: Orelský ples
Dělnický dům, hraje skupina Prorock.
24. ledna: Ples OA s SZdŠ Blansko
Dělnický dům, hraje skupina Arcus.
25. ledna: Sportovní ples
Dělnický dům, hraje skupina Kreyn.
31. ledna: Ples ZŠ speciální Blansko – maškarní
Dělnický dům, hraje skupina Velvet.
7. února: Sousedský bál
Dělnický dům, hraje skupina The People.
8. února: Reprezentační ples Ulity
Katolický dům, hraje skupina Sprint.

BLANKA
OZNAMUJE

Lednové pozvánky
do knihovny
10. ledna 17.30 hod.
Kino Blansko: Blanenská univerzita třetího věku
– Kontroverzní obyvatelé našich lesů
Mgr. Ondřej Mikulka a Ing. Jakub Drimaj, dva odborníci z Ústavu ochrany lesů a myslivosti brněnské
MENDELU, poutavě pohovoří o zajímavém životě,
smyslu a dalším osudu dvou kontroverzních obyvatel
českých lesů – bobra evropského a prasete divokého. Vstupné pro nezapsané zájemce je 70 Kč.
16. ledna 17.00 hod.
Výstavní místnost knihovny:
Sv. Martin v běhu času – vernisáž
Víte, že kostel sv. Martina letos oslaví již 880 let?
Co si o tom myslí mladí talentovaní výtvarníci a keramici pod taktovkou pedagogů výtvarného ateliéru
ZUŠ Blansko, spatříte na slavnostním zahájení jejich
výstavy. Výstava potrvá do 27. 2. 2020 a je volně
přístupná v otevírací době knihovny.
16. ledna 18.00 hod.
Dětské oddělení knihovny:
Novoroční koncert – Perličky
Pěvecký sbor blanenského gymnázia vystoupí
pod vedením Mgr. Vladimíra Šenkýře s doprovodem
skupiny Antiperle. Zazní skladby s vánoční tematikou
a české i zahraniční populární melodie.
18. ledna 10.30 hod.
Kulturní místnost knihovny:
Dětské knižní promítání – Strakáč a TiOni
Příběh o tom, že na jinakosti není vůbec nic
špatného. Co bys dělal, kdyby tvůj kamarád vypadal
úplně jinak než všichni ostatní? A co bys dělal, kdybys
byl odlišný ty a jiní (TiOni) by se ti smáli? Knížka
přivádí děti k poznání, jak důležité je skutečné přátelství. Učí je, jak se z nedostatku dá udělat přednost
a že smích bývá dobrým lékařem na každou bolest.
22. ledna 18.00 hod.
Kulturní místnost knihovny:
Paměti Palavy – příběh jedné blanenské ulice
Beseda s amatérským historikem Milanem Sýkorou o životě v jedné blanenské ulici. Připomeneme
si i zajímavé osobnosti narozené v údolí Palavského
potoka.

31. ledna 10.00 – 16.00 hod.
Kulturní místnost knihovny:
Prázdninové tvoření pro děti
Doprovodná výtvarná díla k výstavě a výročí 880
let kostela sv. Martina pod vedením pedagožky výtvarného ateliéru ZUŠ Evy Juračkové pro všechny
děti, které se o pololetních prázdninách nechtějí
nudit doma. Určeno dětem od 3 let, výtvarné potřeby
zajištěny.

Soutěž o nejhezčí
záložku do knihy
Městská knihovna Blansko vyhlašuje výtvarnou
soutěž o nejhezčí dětskou záložku. Šablonu si mohou děti vyzvednout na dětském oddělení knihovny
nebo stáhnout z webových stránek a vyzdobit ji podle
vlastní fantazie. Díla se odevzdávají do 7. února
na dětském oddělení. Vznikne z nich výstava. Její
vernisáž a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se
uskuteční 2. března v 16.30 hodin. Nejzajímavější
záložky nechají zaměstnanci knihovny vytisknout a
budou k dispozici pro všechny čtenáře.
-mka-

8. února: Rybářský bál
Dělnický dům, hraje skupina Prorock.

Příští číslo
MONITORU
vychází
24.1.2020

14. února: Ples Futurum – ZŠ Erbenova
Dělnický dům, hraje skupina Akcent.
21. února: Šibřinky – Maškarní ples
Katolický dům, hraje skupina Sprint.
28. února: Ples Nemocnice Blansko
Dělnický dům, hraje skupina Akcent.

Aktuální předprodej:
Stopem se psem v Asii - 15. 01. 2020 v 18:30 hod.
Hospůdka na Točně, Blansko – Těchov. Cena
vstupenky 120 Kč
Jirka Kolbaba: To je Havaj - 22. 01. 2020 v 18:30
hod. Hospůdka na Točně, Blansko – Těchov. Cena
vstupenky předprodeji 200 Kč, na místě 240 Kč.
V. Sportovní ples - 25. 01. 2020 ve 20:00 hod.
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč.
XXIV. Maškarní ples (Ples ZŠ speciální Blansko) 31. 01. 2020 ve 20:00 hod. Dělnický dům, Blansko.
Cena vstupenky: 250 Kč.
Sousedský bál 2020 - 07. 02. 2020 ve 20:00 hod.
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 350 Kč/
330 Kč/ 310 Kč.
Ladislav Špaček: ETIKETA NENÍ VĚDA - 09. 03.
2020 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat
online na https://vstupenky.ticket-art.cz/ nebo přímo
zakoupit v Informační kanceláři Blanka.
Horkýže Slíže - 14. 03. 2020 od 19:30 hod. Dělnický
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v předprodeji) / 400 Kč (na místě)
Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní Kanady
- 20. 03. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, Lipovec.
Cena vstupenky: 220 Kč
Divadelní představení: Na ostro - 22. 04. 2020 v 19
hod., Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250
Kč/ 200 Kč. Vstupenky v předprodeji v Informační
kanceláři Blanka od 25. 11. 2019.
Divadelní představení: Dva nahatý chlapi - 25.
05. 2020 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. Cena
vstupenky: 420 Kč/ 390 Kč/ 360 Kč. Vstupenky
si můžete rezervovat online na https://vstupenky.
ticket-art.cz/ nebo přímo zakoupit v Informační
kanceláři Blanka.
Čarovné tóny Macochy 10. – 14. 06. 2020:
10. 06. 2020 Lenka Nová & Petr Malásek: To co
prodám (Sloupsko – šošůvské jeskyně). Cena
vstupenky: 540 Kč
11. 06. 2020 Arrythmia a Moravská škola tance:
Svatební košile (jeskyně Výpustek). Cena vstupenky: 590 Kč (sezení)/ 530 Kč (stání)
12. 06. 2020 Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený
prach (jeskyně Výpustek). Cena vstupenky: 690 Kč
(sezení)/ 560 Kč (stání)
13. 06. 2020 Boni Pueri: Hollywood Medley (Kateřinská jeskyně) Cena vstupenky: 490 Kč
14. 06. 2020 Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Naděje
(Punkevní jeskyně). Cena vstupenky: 490Kč
MORAVA PARK FEST - 20. 06. 2020 Zámecký
park, Blansko. Cena vstupenky:
I. VLNA: 399 Kč (v prodeji 500 ks). Dítě 6 – 15 let:
200Kč. Děti do 5 let (včetně): vstup zdarma. Vstup
v doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce.
K prokázání věku může být nutný průkaz (např.
průkazka pojišťovny atp.). Držitelé a držitelky
průkazu ZTP/P zdarma (předloží průkaz u vstupu
na festival, doprovod si zakoupí standardní vstupenku v předprodeji). Slevy ZTP, TP ani jiné nejsou
poskytovány.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail:
infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz

29. února: Ples dobrovolných hasičů
Dělnický dům, hraje skupina Akcent.
13. března: Ples ZŠ TGM Blansko
Dělnický dům, hraje skupina Prorock.
20. března, Ples Gymnázia Blansko
Dělnický dům, hraje skupina Prorock.

OPRAVY
ODĚVŮ
DLOUHOLETÁ PRAXE!
Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

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

BAZAR-NÁBYTEK ĂƚĚ͘
Provozní doba:

ÚT-PÁ : 9.30 - 1ϱ.ϯ0
SO: dle domluvy

Tel.: 777 870 817

www.bazar-nabytku-blansko.cz
Email:bazardlbk@seznam.cz

D.Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
sĂƓĞǌďŽǎşŶĂĨŽƛƚĞĂǌĂƓůĞƚĞŶĂĞŵĂŝů
ƐƚĞů͘ē͘ĂƉƎĞĚƐƚĂǀŽƵŽĐĞŶĢ͊

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

Masarykova 9 / 678 01 Blansko

Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegu/kolegyni na pozici VEDOUCÍ VÝROBY
Náplň práce:
- zodpovědnost za komplexní zajištění procesů výroby společnosti,
počínaje technologickou přípravou výroby až po expedici výrobků
(řízení, plánování, organizace výroby)
- organizační řízení a komunikace včetně kooperace technických
pracovníků - vzájemná kooperace úseku konstrukce, vývoje,
zásobování, výroby a expedice
- úzká spolupráce s obchodním oddělením
- zodpovědnost za vykonávané činnosti přímo vedení společnosti
- zodpovědnost za analýzu systému plánování zakázek, koordinaci
a optimalizaci výrobních kapacit

Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání (technického směru výhodou)
- předchozí zkušenost s řízením výroby
(30 pracovníků a více)
- řidičský průkaz sk. B
- aktivní přístup k práci, samostatnost
a zodpovědnost
- velmi dobré organizační schopnosti a řídící
schopnosti
- schopnost motivovat zaměstnance

Nabízíme:
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře
různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu
odpovídající platové ohodnocení / 13.plat / 5 týdnů dovolené /
stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)
Kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz

…aktuální volné pozice na http://www.buse.cz/cs/kariera
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KUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

ČASTOLOVICE

PROSTĚJOV

7. února 2020 od 20 h
° M#LANSKO
%²ELNICK¥DUUM#LANSKO
K tanci zahraje skupina The People
Z programu:

#ARMANSKA67SHOW
4V²ETELNSHOW*LUMIA
1²REDTAN²CENTANE²CNKOLA%ANZA#RNO
%ISKOTKA1AVLA#ORKA

1DwLSDUWQHĵL
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