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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Že mám rád pěší turistiku, víte z mých cestopisů, 
které vám s chutí servíruji prakticky každé léto, jen co 
se dostanu někam na dovolenou. Dnes si již nedo-
kážu představit, že bych své volno strávil jinak, než s 
batohem na zádech a pohorkami na nohou, přestože 
v mnoha předešlých letech tomu bylo zcela jinak. 
Víkendy jsem trávil pracovně, a tak pochodování po 
naší krásné vlasti bylo na pořadu dne jen občas. Nyní, 
v době epidemiologických opatření, kdy je člověku 
odepřena kultura, sport, pobyt v restauraci a vlastně 
většina běžných volnočasových aktivit, je najednou 
času dost. Přírodu nám zatím nezakázali, takže je to 
vlastně jedna z mála příležitostí, jak se odreagovat a 
nebýt zavřený doma.
 V sobotu 7. listopadu jsem se potkal s jedním svým 
kamarádem. Vím o něm, že je vášnivým turistou a 
několikrát se v minulosti zúčastnil stokilometrového 
pochodu. Během naší debaty mi vnuknul skvělou 
myšlenku. Prozradil mi, že v rámci tréninku na dál-
kové pochody absolvoval denně desetikilometrovou 
vycházku. A tak se v mé hlavě zrodil smělý nápad.
 Hned v pondělí jsem obul pevné boty a vyrazil na 
první výšlap okolo Blanska. Pondělí, úterý, středa, 
čtvrtek, pátek, sobota… V neděli delší túra v nád-
herném prostředí Moravského krasu. S přibývajícími 
dny a kilometry člověk zjišťuje, že „pouhých“ deset 
kilometrů není až taková hračka. Nohy bolí, občas 
venku prší nebo sněží. A pak je tu neúprosný čas! 
Na deset kilometrů je třeba si vyčlenit téměř dvě ho-
diny. Když jsem začal, trvalo mi skoro sto minut, než 
jsem se vrátil zpátky domů. Dnes, více než po dvou 
měsících, jsem na necelých devadesáti minutách, což 
mne velice motivuje… Dal jsem si za cíl především 
vydržet. A přestože občas pracuji do večera, na svoji 
obvyklou „desítku“ vyrážím i večer potmě. Jde to! 
 Koncem listopadu mi zazvonil telefon a na druhém 
konci byl Vlastík Chládek. Oba jsme zažili zvláštní po-
cit, protože mi volal kvůli vycházce a já na ní momen-
tálně byl. Pozoruhodná náhoda :-) Sdělil mi, že by rád 
dal veřejnosti vědět o novém projektu, který vymyslel. 
Vlastík od roku 2000 pořádal každý rok společenskou 
akci s jednoduchým názvem Vycházka. Spočívala v 
tom, že se asi 150 nadšenců pravidelně 29. prosince 
sešla, podnikla výšlap zakončený opékáním klobás. 
Letos z pochopitelných důvodů nešlo setkání v tomto 
formátu zorganizovat, a tak Vlastík vymyslel projekt 
e-vycházka. Jeho hlavní myšlenkou bylo uskutečnit 
tuto tradici i navzdory špatné situaci, a tak vytvořil web 
www.e-vychazka.cz a vyzval lidi, aby 29.12. podnikli 
vycházku a zapsali sem počet kilometrů. Za každý 
kilometr se zavázal vložit jménem své fi rmy jednu 

korunu na speciální účet, peníze budou nakonec 
poskytnuty na dobročinné účely několika organizacím, 
mezi nimiž je také blanenský Domov Olga.
 Projekt se setkal s velkou odezvou veřejnosti, a 
proto byl rozšířen a prodloužen až do konce ledna. 
Stále se tedy může do této akce zapojit kdokoli z 
vás. Jak je zřejmé, vycházkou pomůžete dobré věci, 
nerozhoduje, kolik si naložíte. A limitovaní nejste ani 
lokalitou, vycházku můžete podniknout třeba i v Africe! 
Jen pro zajímavost – právě nyní (11.1.) eviduje web 
e-vychazka.cz již 651 uskutečněných vycházek s 
počtem přes 21.000 km.
 Já sám jsem se do akce zapojil také a 29.12. jsme 
se ženou vyrazili do přírody. Blansko – Boskovice – 
Žďárná – Sloup – Blansko. Naše trasa měřila neuvě-
řitelných 51 km! Nohy bolely, ale pocit, že jsme udělali 
něco dobrého pro sebe i pro ty, kteří to potřebují, byl 
k nezaplacení. 
 Pokud vás tato myšlenka oslovila, neváhejte a jděte 
do přírody. Okolí Blanska je nádherné, vyčistíte si 
hlavu, uděláte něco pro své zdraví a můžete pomoci 
potřebným. Já osobně na takovém plánu vidím pouze 
pozitiva.
 Přeji vám v novém roce především pevné zdraví. 
A pokud se budete inspirovat a vyrazíte ven, připojím 
ještě přání mnoha sil, pevné vůle a spousty šťastných 
kilometrů.

Martin Müller

Už jsem se zmínil v jednom z podzimních úvodníků, že hlavní je se nezbláznit a se současnou 
špatnou situací se vnitřně poprat. Na to si však každý z nás musí vytvořit vlastní recept. 
Do toho svého jsem mimo jiné zakomponoval ještě jednu speciální ingredienci, kterou je 
docela obyčejná chůze. A světe div se – tato „maličkost“ v mém receptu na vnitřní klid dnes 
hraje jednu z hlavních rolí.

Kilometry pro dobrou věc

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpracování znaleckých posudků pro dědická řízení.

Zajištění právního i daňového poradenství pro občany.
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Kruhový objezd zvýší bezpečnost 
provozu u Sportovního ostrova

Voda podraží o více než pět 
korun za kubík
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 V Blansku i v dalších obcích, které jsou členy Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, v 
roce 2021 mírně podražilo vodné a stočné. Cena se meziročně zvýšila o zhruba pět a půl pro-
centa. Domácnosti tak na vodném a stočném zaplatí 106,86 korun za metr krychlový pitné vody 
a odpadní vody, což je asi o 5,48 korun více než v roce 2020.

 „Úprava ceny představuje pro čtyřčlennou 
rodinu, která spotřebuje 120 m³ za rok, což je 
průměrná spotřeba na okrese Blansko, zvýšení 
o zhruba 660 korun ročně. To je v průměru o 55 
korun měsíčně více, je-li fakturováno vodné i stoč-
né,“ upřesnil blanenský místostarosta a předseda 
Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí Ivo 
Polák.
 Ve srovnání s jinými regiony jižní Moravy patří 
ceny vodného a stočného na Blanensku spíše k 
těm nižším. Například domácnosti na Židlochovic-
ku zaplatí za metr krychlový pitné a odpadní vody 
110 korun včetně DPH, na Ivančicku, Šlapanicku 
a Tišnovsku 112 korun včetně DPH.
 Svazková cena vodného a stočného pro rok 
2021 vychází stejně jako v minulých letech z 
Finanční analýzy –  stěžejního dokumentu nut-
ného pro získání dotací z Operačního programu 
životního. V ceně musí být zahrnuto zajištění 
samofi nancování provozu projektů, na které Sva-
zek dotaci žádá, dále zajištění samofi nancování 
obnovy veškerého majetku Svazku a vytvoření 
přiměřeného zisku pro provozovatele při dodržení 
sociální únosnosti cen, přičemž zisk provozovatele 
nemá zásadní vliv na výši stočného a vodného 

Svazku. Pro rok 2021 se pohybuje ve výši 3,25%.
 „Cena vodného a stočného musí tedy garanto-
vat skutečnost, že Svazek je schopen zafi nancovat 
investiční i provozní náklady nejen u projektů, na 
které žádá dotaci, ale ufi nancovat také provoz a 
postupnou obnovu veškerého majetku Svazku, 
tedy Plán fi nancování obnovy (PFO), a to za 
podmínky, že nebude překročena výše takzvané 
sociálně únosné ceny,“ vysvětlil ředitel boskovické 
divize Vodárenské akciové společnosti (VAS) Petr 
Fiala.
 Na období roku 2017 – 2021 plánuje Svazek 
vynaložit v rámci PFO téměř 400 milionů korun 
pouze na obnovu infrastruktury. Přes 200 milionů 
korun mají tvořit dotace.
 „V roce 2021 bude pokračovat realizace jedné z 
nejdůležitějších akcí poslední dekády Pitná voda 
Jedovnicko – za téměř 230 milion korun. Svazek 
dále ve spolupráci s VAS připravuje průzkum vhod-
ných lokalit pro výstavbu nových velkokapacitních 
zdrojů pitné vody pro posílení páteřní vodovodní 
soustavy Velké Opatovice – Boskovice – Blansko. 
Tyto životně důležité akce si samozřejmě vyžádají 
další fi nanční náklady,“ upřesnil Fiala.

Zdroj: Město Blansko

Freddieho sloupek
Nepochopení

 Tak se nám starý rok překulil v nový a spousta 
lidí očekává, jako každý rok, že nějakým zázra-
kem se po Silvestru probudíme do jiného, lepšího 
světa.
 A jako každý rok je třeba na prahu dalšího roku 
vystřízlivět a uvědomit si, že přelom roku je jen 
změna v datu, která probíhá každý rok, měsíc a 
den... Na to, aby byl svět jiný a lepší, musíme být 
jiní a lepší především my sami.
 Rok 2021 začal nepřekvapivými věcmi, jak to už 
tradičně bývá. Například výsledek naší hokejové 
juniorky na MS do 20 let a pokračující mizérií na-
šeho hokeje. Protože o té problematice ledacos ví, 
chtěl jsem původně psát o ní. Původně. Ale něco 
mne donutilo malinko změnit plány.
 To něco se odehrává po celé naší Zemi, téměř 
na všech kontinentech, v naší republice a tedy sko-
ro všude... Ta okem nepostřehnutelná potvůrka, 
která kosí jinak i zdravé jedince nám (což se dalo 
předpokládat) malinko zmutovala a škodí dál.
 Jak už jsem se dobrovolně přiznal, i já jsem 
na prahu první vlny situaci podceňoval a sypu si 
popel na hlavu. Přesto se mi, stejně jako mnoha 
jiným obyvatelům této země, spousta věcí nelíbí. 
Především ten „odezdi-ke-zdismus“ naší vlády, 
která jen mnohými činy potvrzuje, že neví, co má 
dělat a vymýšlí jednu „strategii“ za druhou, aby 
ta další mohla tu předešlou popřít. Nelíbí se mi 
ale ani šíření paniky a strachu, protože tyto dvě 
veličiny, dle mého názoru, ničemu neposlouží.
 Nepochopím, ale některé ze spoluobčanů, 
kteří protestují proti očkování. Pokud již vakcínu 
máme k dispozici, pak nechápu, proč ji nevyužít 
k ochraně našich organismů. To nepochopení z 
nadpisu tkví především v tom, že ačkoli se téměř 
každý z nás touží vrátit k normálnímu životu „před 
virem“, ti protestující především, potom nechápu, 
proč odmítají očkování, které nám k tomu návratu 
může dopomoci.
 Samozřejmě, že to není jisté, protože na světě 
jsou jistoty jen dvě, jak se říká – tedy smrt a daně, 
nicméně i malá naděje na zlepšení stavu je vítaná. 
Argumentace, že na vakcíně vydělají farmaceutic-
ké fi rmy je samozřejmě platná, ale ve fi nále, pokud 
to bude fungovat, na té vakcíně vyděláme všichni. 
Právě tím, že budeme moci vést normální život.
 A na závěr, není mým zvykem kohokoli sha-
zovat, nicméně výjimku musím učinit. Když jsem 
na fotkách viděl některé z demonstrantů s napo-
dobeninou židovské hvězdy na triku a nápisem 
neočkovaný, zvedl se mi žaludek a myslím, že 
ten jedinec, či skupina obyvatelstva, která s touto 
HOVADINOU přišla, by zasloužila pár facek a 
dobře mířených ran. Snad nemusím říkat proč...

Hezký den…

Freddie  
(freddiemail@email.cz)

O „nechodníku“
 Moc jsem se pobavil nad prvním letošním 
Zpravodajem u článku „Cesta pro pěší je bezbeč-
nější“. Ne že by byl článek napsaný špatně, o tom 
bych si netroufal polemizovat! Jen mi přišel až 
směšně paradoxní ve srovnání se zprávou, která 
mi zrovna ten den přišla do redakčního e-mailu. 
Není totiž chodník jako chodník!

 Článek ve Zpravodaji pojednává o novém chod-
níku, jenž navazuje na panelku směrem z Palavy 
a pokračuje na Češkovice. K článku je připojen 
povedený snímek pánů z radnice, kteří vyrazili na 
obhlídku hotového díla. K smíchu mi přišla předsta-
va, že by se pánové mohli přijít vyfotit na cestu pro 
chodce v Palavě, nejlépe krátce po dešti. V lakýrkách 
a fešáckých bílých teniskách by to bylo foto měsíce.
 O tom, jak špatně se v období tajícího sněhu a deš-
tě chodí domů, by vám mohli vyprávět historky nejen 
obyvatelé Palavy, ale také lidé ze sídliště Sever, kteří 
cestu také využívají. Tato fotografi e přišla v ten samý 
den, který jsem obdržel Zpravodaj. Pan Šmíd připsal: 
„Když vidím, kde všude se v Blansku dělají nové 
chodníky z vyšlapaných zkratek a předlažďuje se 
povrch už třeba podruhé, obyvatelům Horní Palavy 
a všem kolemjdoucím (pokud tedy nejdou radši po 
silnici) je do breku.“

 Na stránkách Monitoru jsme na skutečnost, že 
cesta pro pěší je v katastrofálním stavu, upozorňovali 
několikrát. Poslední vyjádření z města, které jsme 
dostali, bylo na podzim 2018 z úst (či pera) Marka 
Štefana, tehdejšího vedoucího odboru investičního 
územního rozvoje: „Již několik let je vypracován pro-
jekt, ale čeká se, až budou volné fi nanční prostředky. 
Na příští rok nebyla tato lokalita v prioritách.“
 Takže projekt máme, priority taky, ale bohužel na 
jiných místech. Protože na rok 2019 se s chodníkem 
nepočítalo, na rok 2020 taky ne. A máme tu rok 2021, 
všude se bude stavět a rekonstruovat, ovšem nikde 
vidu ani slechu o tom, že by se vyřešil letitý problém 
s cestou na Palavě.
Místní to vědí moc dobře. Jakmile napadne sníh a 
začne tát, po bouřce, po větším dešti, v těchto pří-
padech je lepší se na rozmáčenou cestu ani nedívat 
a vykročit po silnici. A vlastně nemusí být ani mokro, 
bohatě stačí tma, protože – světe div se – chybí i 
kloudné pouliční osvětlení, takže chodec neví, kam 
šlape. Provoz je tu sice mírný, ale rapidně zhoustne, 
jakmile se do nových bytů u přehrady nastěhují noví 
obyvatelé. A nepřibude jen aut, ale i pěších! Když se 
potom potkají dvě auta jedoucí proti sobě a mezi nimi 
chodec s dětmi a s taškami, případně s kočárkem, 
šoféři si klepou na čelo. Vždyť má přece chodník!
 Jenže nemá…
 Vzpomněl jsem si na dobu před mnoha, mnoha 
lety, když se řešilo pokrytí signálem jednoho z mo-
bilních operátorů. Při pohledu na mapu byla tenkrát 
republika pokryta asi ze 70 %. Co mne však na 
mapě zarazilo, bylo jedno větší nepokryté území 
na Vysočině, uprostřed kterého se nacházela malá 
tečka, která značila dědinku silně pokrytou mobilním 
signálem. Později jsem se dozvěděl, že v této obci 
má chalupu jeden z nejvyšších šéfů nejmenovaného 
mobilního operátora.

 A to mne nutí k myšlence… Nechtěl by se někdo 
z pánů radních přestěhovat na Palavu?

Martin Müller

 O kruhové křižovatce na ulicích Poříčí a Mlýnská se mluví již dlouho. Letos by však měly plány dostat konkrétní podobu – podle odhadů se má začít 
stavět v druhé polovině letošního roku. Stavba potrvá tři až čtyři měsíce. Křižovatka bude mít elipsovitý tvar. 

 Několikaleté odsouvání této stavby bylo zapří-
činěno nesouhlasem části obyvatel domů v okolí 
křižovatky. Ti během stavebního řízení podali několik 
odvolání. Poslední odvolání krajský úřad zamítl a 
stavební povolení nabylo právní moci. 
 „Současná křižovatka u mostu vedoucího na 
Sportovní ostrov není úplně přehledná a bezpečná. 
Je zde velký pohyb chodců, hlavně dětí, kteří pře-
cházejí hlavní tah městem, a často zde dochází ke 
kolizním situacím. Kruhový objezd dopravu zklidní 

a zpřehlední, přibudou také ostrůvky pro chodce. 
Věřím tomu, že je to správné řešení, a jsem rád, že 
krajský úřad nám dal za pravdu a stavbě okružní 
křižovatky po letech příprav konečně nic nebrání,“ 
říká starosta Blanska Jiří Crha. 
 O fi nancování stavby kruhové křižovatky se podělí 
rovným dílem město Blansko a Jihomoravský kraj. 
Náklady města se odhadují zhruba na čtyři miliony 
korun. 
 „Ve vazbě na ostatní stavby ve městě Blansku, 

se kterými je potřeba stavbu koordinovat, jako je 
například oprava náměstí Svobody, se zahájení 
předpokládá nejdříve od druhé poloviny 2021,“ 
uvádí vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra 
Skotáková.
 Podle vedoucího oddělení investic Marka Štefana 
kruhové objezdy dopravu nezpomalují, pouze pře-
rozdělují propustnost větví křižovatek do optimál-
nějších poměrů. „Obecně jsou okružní křižovatky 
vhodné do intenzity dopravy 20 tisíc vozidel za den, 
nad toto číslo už jsou vhodnější semafory. Aktuální 
počet vozidel projíždějících hlavním průtahem v 
Blansku je asi 12 tisíc denně,“ vysvětluje Marek 
Štefan. 
 Okružní křižovatka tak má zajistit větší plynulost 
a bezpečnost silničního provozu. Zlepší se napojení 
dopravy z ulice Mlýnská a ze Sportovního ostrova a 
dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, kteří v těchto 
místech přecházejí ulici Poříčí. Zároveň by kruhový 
objezd neměl negativně ovlivnit ani dopravu na 
hlavním tahu. 
 Na hlavním silničním průtahu městem v současné 
době leží dvě okružní křižovatky. Jedna u bývalé 
pošty a druhá u autobusového nádraží. Zmiňovaná 
křižovatka u Sportovního ostrova Ludvíka Daňka 
bude třetí a v budoucnu se ještě plánují kruhové 
objezdy na napojení přemostění na Staré Blansko 
(křižovatka Svitavská – Fügnerova) a u Kaufl andu 
v místě vjezdu do plánovaného obchodního centra, 
které má vzniknout místo skleníků. 

-mka- 
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Na kávě s Jiřím Crhou
Tradičně nabízíme čtenářům první rozhovor v novém roce se starostou města Jiřím 
Crhou. Zhodnocení loňského roku z pohledu investic, výhled do roku letošního, ale 
také povídání o tom, jaký vliv na chod města měla epidemiologická situace.

Sponzor rubriky:

 Začnu nepracovně, jak jste oslavil příchod 
nového roku?
 Silvestrovské oslavy i vánoční svátky byly tento-
krát jiné, než jsme zvyklí. Trávil jsem hodně času 
s rodinou, na procházkách i odpočinkem. Snažil 
jsem se nepracovat, práci jsem si spíš promýšlel a 
připravoval organizačně. Jako asi všichni jsem při 
nástupu druhé vlny koronaviru  doufal, že v současné 
době už se všechna omezení zmírní a vše se bude 
pomalu vracet do normálních kolejí. To se nestalo, i 
proto jsem se přes svátky snažil nabrat síly do další 
práce, myslím, že to bude třeba.

 Jaký byl uplynulý rok z pohledu investic?
 Přestože i v tomto ohledu nám způsobila epide-
miologická situace nemalé nepříjemnosti, dá se říci, 
že rok 2020 byl úspěšný. Na investice v Blansku v 
loňském roce připadla třetina celkového rozpočtu, 
což bylo asi 180 milionů korun. 

 Mohl byste v kostce vyjmenovat nejdůležitější 
z nich?
 Pokračovala revitalizace sídliště Zborovce na 
plochách mezi bytovými domy v ulici Kamnářská 
a Cihlářská, kde se daří naplňovat dlouhodobý 
plán. Provedli jsme odvlhčení Dělnického domu, 
pokračovali jsme také v revitalizaci předzámčí, kde 
byla opravena budova Zámek 2, která slouží Muzeu 
Blanenska. V uplynulém roce jsme nezapomněli ani 
na školy – proběhla rekonstrukce elektroinstalace na 
ZŠ Erbenova, postavili jsme nové sociální zázemí 
v ZŠ Dvorská a ZŠ Salmova. Na ZŠ TGM probíhá 
rozsáhlá stavba nové jídelny a kuchyně se sociálním 
zázemím, kterou město plně platí z vlastních zdrojů. 
Součástí stavby bude také úprava okolí, dvoru i nový 
vstup a šatny školy.
 Dále je tu mnoho drobností, jako jsou třeba opravy 
chodníků a rekonstrukce silnic, které se dělají prů-
běžně, i ty nás stojí nemalé fi nanční prostředky.

 Investovali jste i v oblasti sportu?
 Ano. Na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka jsme 
loni dokončili parkoviště a navazující most u Salmova 
mlýna, což byla akce v hodnotě asi 20 milionů korun. 
Rozsáhlou rekonstrukcí prošla bývalá ubytovna ASK 
a nezbytnou investicí byla také oprava fotbalového 
stadionu ASK a jeho okolí tak, aby splňoval podmínky 
pro II. fotbalovou ligu, kterou hraje místní klub.

 A co příprava dalších velkých projektů?
 Proběhlo úspěšné výběrové řízení na projektanta 
nových městských lázní. Loni také fi nalizovaly pří-
pravné práce na přemostění na Staré Blansko. V 
tomto případě šlo o vykoupení zbývajících pozemků, 
což se nám podařilo.

 Jak moc poznamenala dění ve městě epide-
miologická situace?
 Bylo to samozřejmě složité. Většina roku byla 
ovlivněna tím, že jsme museli respektovat průběžně 
vydávaná nařízení vlády, takže se na sportovištích 
moc nesportovalo, výrazně se omezily také kulturní 
akce. Jakkoli byla a stále je tato doba složitá, potěšilo 
mne, že dokážeme v případě krize spolupracovat v 
rámci města i s jinými subjekty a je-li to třeba, doká-
žeme být operativní a ohleduplní. 
 V náročném loňském roce se také ukázalo, jak 
důležitou roli hraje ve městě nemocnice. Přestože 
nedisponuje infekčním oddělením, bylo zde zřízeno 
asi 50 lůžek pro nemocné s COVID-19. Také zde 
vzniklo odběrové místo, aby pacienti nemuseli dojíž-
dět do jiných měst. Nyní se v Blansku připravuje také 
očkovací centrum, což je další nespornou výhodou 
pro obyvatele města.

 Tím, že byl paralyzován sport i kultura, jste 
logicky museli ušetřit část fi nančních prostředků. 
Jakým způsobem jste je využili?
 Fixní náklady, například na mzdy či nájmy, zůstaly, 
na těch jsme neušetřili nic. Ušetřilo se naopak v do-
tačních programech pro sport a kulturu. Tyto peníze 
se staly součástí  přebytku rozpočtu a využily se na 
kompenzaci ztráty příjmů města. Zajímavé je, že 
třeba Služby Blansko s.r.o. skončily v zisku. Podařilo 
se jim získat nějaké kompenzace od státu ve formě 
platů pro zaměstnance, příjemně nás ale překvapila 
i čísla hospodaření aquaparku, který byl loni i přes 
omezení hojně navštěvován.

 V loňském roce došlo k dost výrazné reorga-
nizaci městského úřadu. Po několika měsících 
určitě víte, zda to bylo správné rozhodnutí.
 Já osobně jsem s reorganizací městského úřadu 
spokojený, splnila naše očekávání. Podařilo se 
nastavit lepší spolupráci i koncepčnější fungování 
některých oddělení, které byly dříve součástí různých 
odborů, které na sebe předtím občas „neviděly“. 
Příkladem může být například těsnější a efektivnější 
spolupráce komunálního a investičního oddělení, 
která má pozitivní dopad na celou řadu projektů. 
Reorganizací jsme také ušetřili asi milion korun ročně 
na mzdových nákladech, což se pozitivně odrazilo 
na loňském i letošním rozpočtu. 

 Stát vynaložil nemalé fi nance na boj s korona-
virem, to se logicky musí projevit na dotacích. 
Jak bude vypadat z pohledu investic tento rok?
 V letošním roce počítáme s tím, že příjmy budou 
nižší řádově o několik desítek milionů korun. Přesto 
se nám podařilo schválit vyvážený rozpočet ve výši 
571,5 milionu korun, z nichž asi 170 milionů půjde na 
investice. To je opět asi třetina rozpočtu. Znamená to, 
že ani v této době peníze „neprojídáme“, ale snažíme 
se o rozvoj. Napomáhá nám i fakt, že jsme bez dluhů 
a máme na účtech asi 75 milionů korun. Jiná města 
jsou na tom ve srovnání s Blanskem daleko hůř.

 Možná ale Blansko pomyslné „zatnutí sekery“ 
v podobě úvěru čeká, například u nových lázní, 
nemyslíte?
 Lázně jsou ve fázi projektování a s jejich výstavbou 
v budoucnu určitě počítáme. Předpokládám, že půjde 
o vícezdrojové fi nancování, mohlo by se nám podařit 
získat fi nance ze státního rozpočtu, z kraje, ale v 
úvahu připadá i úvěr. Lázně jsou sice velmi důležité, 
ale zadlužit město celkovou investicí ve formě vyso-
kého úvěru nechceme. Na druhou stranu počítáme 
se začátkem stavební fáze zhruba na podzim 2022, 
případně na jaře 2023.

 Jaké důležité investice tedy čekají naše město 
v letošním roce?
 V prvé řadě budeme pokračovat v revitalizaci 
sídliště Zborovce, třetí etapa právě běží a měla by 
být dokončena v létě letošního roku. Další velkou 
rekonstrukcí by měla projít budova Zámek 3. Momen-
tálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele, zatím 
registrujeme tři zájemce. Zde očekáváme náklady 
mezi 15 a 17 miliony korun, i v této složité době ale 
počítáme i s nějakou dotací z kraje. Následovat bude 
hasička, ale určitě ne letos, to bychom termínově 
nezvládli. Rekonstrukci poslední budovy předzámčí 
budeme realizovat v dalších letech.

 Jak to vypadá s přemostěním na Staré Blan-
sko?
 Intenzivně v této věci pracujeme. Celá akce se 
skládá ze tří staveb. Tou hlavní je samotné přemos-
tění, jehož investorem bude JMK společně s městem 

a vyjde zhruba na 300 milionů korun. Z této částky 
zaplatí 200 milionů Státní fond dopravní infrastruk-
tury, JMK 70 milionů a z města by mělo jít 30 milionů 
korun. Druhá stavba, nový podchod u zastávky Blan-
sko-město, bude probíhat od června 2022, by měla 
být hotová do konce roku. Investorem bude Správa 
železnic a celá stavba vyjde asi na 100 milionů korun. 
Třetí stavbou bude uzavření současného přejezdu, 
investorem bude rovněž Správa železnic.
 V současné době se dokončuje dokumentace pro 
výběrové řízení. Pokud vše půjde dobře, mohlo by 
se začít stavět o prázdninách  kruhovou křižovatkou 
na ulici Fügnerova, která s přemostěním souvisí. 
Okružní křižovatka na Starém Blansku u Brněnské 
ulice vznikne v příštím roce.

 Takže kruhových objezdů v Blansku opět při-
bude.
 Ano, v letošním roce dojde ještě k vybudování 
okružní křižovatky u Sportovního ostrova. V této 
věci proběhlo mnoho odkladů a odvolání, ale jsem 
moc rád, že se nám tuto komplikovanou křižovatku 
podaří tímto způsobem vyřešit. Na investici asi 10 
milionů korun se bude podílet zhruba z poloviny JMK. 
Uvědomujeme si, že kruhových křižovatek bude na 
průtahu Blanskem hodně, ale slibujeme si od nich 
větší plynulost dopravy. Podle studií, které máme k 
dispozici, by ke komplikacím v dopravě kvůli existenci 
kruhových křižovatek mohlo dojít v případě, že by 
městem projíždělo okolo 20 tisíc automobilů denně, 
dnes jsme zhruba na polovině, průtahem při běžném 
provozu jezdí mezi devíti až deseti tisíci vozidel za 
den.

 Čekají nás nějaké další investice do dopravní 
infrastruktury?
 Velmi rád bych využil úzké spolupráce s JMK v 
oblasti dopravy. Čeká nás poměrně náročný rok z 
hlediska logistiky, jelikož plánované rekonstrukce a 
výstavby silnic a dopravních staveb na sebe musí 
navazovat. 
 Hned 15. ledna začíná velká investiční akce na 
Starém Blansku na ulici Brněnská. Dojde zde ke kom-
pletní rekonstrukci od vybudování nového povrchu, 
inženýrských sítí i chodníků až po plánovaný kruhový 
objezd, který bude navazovat na přemostění. 
 Plánujeme rekonstrukci ulice Dvorská, a to od 
kruhového objezdu až po ZŠ Dvorská. Chtěli bychom 
opravit špatný povrch a položit nový asfalt. Při té 
příležitosti bychom chtěli udělat také nový nájezd do 
zámeckého parku, po kterém volají nejen pořadatelé 
kulturních akcí. Termínově by se jednalo o období 
letních prázdnin. 
 Momentálně přemýšlíme také nad rekonstrukcí 
silnic v centru města, kde by se měl opravovat také 
vodovod. 
 Vzhledem k dalším již zmíněným plánovaným 
výstavbám kruhových objezdů půjde skutečně o 
složitý proces, kdy budou některé části města uza-
vřeny. Řidiči se tak budou muset obrnit trpělivostí a 
o shovívavost bych rád požádal i ostatní obyvatele 
města. Věřím, že výsledek bude stát za to.

 Postavíte letos konečně kavárnu na Dukle?
 Ano, jednou z dalších velkých investic bude i tato 
stavba, nová kavárna by měla být hotová v červenci 
letošního roku. Uvědomujeme si složitost doby, ale 
pevně věřím, že se situace zlepší a že se budeme 
opět moci setkávat i na tomto místě, kde zázemí dost 
citelně chybělo. Kavárna se zde plánuje již řadu let, 
přišlo nám škoda ji nerealizovat, zejména když máme 
vybraného i ověřeného provozovatele.

 Co další zvelebení prostoru na Dukle? Pořada-
telé si často stěžují na absenci střechy, chybějící 
zázemí pro umělce a nedostatek stínu, který by 
alespoň částečně zpříjemnil kulturní zážitky 
divákům.
 Na letošní rok nic z toho neplánujeme. Uvědomuji 
si, že třeba střecha na pódiu je důležitá, ale kdyby-
chom se rozhodli prostor předělat, museli bychom 
přijít se zcela novým koncepčním řešením. Také je 
stále nevyužitý suterén, stále přemýšlíme, co s ním, 
ale tohle není vzhledem k tomu, co nás letos čeká, 
na pořadu dne. V dalších letech se tím však chceme 
určitě zabývat.

 O prostory v suterénu projevil v minulosti 
zájem například divadelní spolek Kolárka. V této 
souvislosti mne napadá, jak to vlastně s chátrající 
budovou na Kollárově ulici vypadá?
 Budova je skutečně ve velice špatném stavu a 
bude nutné ji opravit. Bohužel nepatří městu, ale 
Jihomoravskému kraji. Z pozice radního o případné 
rekonstrukci jednám, a to i přesto, že JMK má pro-
pad okolo miliardy korun a na investice letos moc 
nezbyde. Koncept, který nám byl předložen, počítal 
s rekonstrukcí ve výši asi 50 milionů, což je nereál-
né. Zároveň však nechci, aby JMK budovu prodal, 
naopak budu usilovat o to, aby zde byl prostor pro 
divadlo Kolárka zachován. Momentálně však nemo-
hu říci, zda se v letošním roce podaří sehnat peníze 
na to, aby se s rekonstrukcí alespoň začalo.

 Jak se vám daří skloubit dohromady funkce 
starosty města a radního JMK? Není to moc velký 
krajíc?
 Samozřejmě je to náročné a práce mi rapidně 
přibylo. Pracuji od rána, e-maily vyřizuji po večerech 
a dny volna se mi smrskly na minimum. Tato práce 
mne ale opravdu baví. Vše je také o organizaci, o 
jakési koncepčnosti práce, bez toho by to nešlo. 
 Měl jsem ze spojení funkcí jisté obavy, ale zjistil 
jsem, že spousta projektů JMK a města je společ-
ných. Například již výše zmiňované přemostění 
nebo kruhová křižovatka u Sportovního ostrova. 
Jako přínosné se také ukázalo, že na pozici starosty 
ani v krajském zastupitelstvu nejsem nováčkem, 
mám vhled do fungování obou úřadů i související 
administrativy, znám projekty, kterým se město i kraj 
věnují. Kdo chce, vidí ve slučování funkcí problém, já 
v něm v tomto případě vidím spíše výhody pro naše 
město.

Martin Müller

Městský rozpočet na letošní 
rok je vyrovnaný

 Přes 570 milionů korun. To je částka, s níž bude v roce 2021 hospodařit město Blansko na pří-
jmové i výdajové straně. Rozpočet schválili zastupitelé na prosincovém zasedání. 

 „Rozpočet na rok 2021 se sestavoval velmi slo-
žitě vzhledem k očekávanému propadu daňových 
příjmů kvůli koronaviru a dopadu superhrubé mzdy. 
Jsem velmi rád, že se i přes komplikace podařilo 
sestavit vyvážený rozpočet, který je navzdory všem 
problémům velice proinvestiční,“ sdělil starosta Jiří 
Crha s tím, že se vedení města při sestavování 
rozpočtu snažilo šetřit na straně běžných výdajů 
a zároveň nezastavit zásadní investice, aby nebyl 
přerušen rozvoj města. 
 „Chceme pokračovat v zásadních investicích, 
jako je další rekonstrukce podzámčí a revitalizace 
sídliště Zborovce, pokračování stavby nové jídel-
ny a kuchyně v areálu základní školy TGM nebo 
přemostění na Staré Blansko. Plánujeme ale i další 
akce, například okružní křižovatku Poříčí – Mlýn-
ská, rekonstrukci ulice Dvorská, opravu průtahu 
centrem města či Brněnské ulice,“ upřesnil starosta. 
 Peníze do městské pokladny putují ze čtyř zdrojů. 
Jsou jimi daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a 
přijaté transfery. Daňové příjmy jsou základním 
zdrojem, který tvoří téměř 70 % celkových příjmů. 
Patří sem daně, místní poplatky, správní poplatky 
a ostatní poplatky.  
 Na výdajové straně zhruba 70 % rozpočtu tvoří 
běžné výdaje a zbytek kapitálové výdaje. V letoš-
ním roce plánuje město proinvestovat téměř 170 
milionů korun, což je o tři procenta méně než v roce 
2020. 

 Rozpočet na rok 2021 svým hlasem na zasedání 
podpořilo dvaadvacet ze třiadvaceti přítomných 
zastupitelů. Jeden byl proti, a to zastupitel za Pi-
ráty Zbyněk Pokorný. „Letošní rozpočet je výborně 
připravený. Stejně jako loni ale obsahuje položku, 
proti které jsem už loni vystoupil, a navrhoval jsem 
její vyjmutí, konkrétně je to šest milionů korun na 
stavbu mobilní kavárny na Dukle. To je důvod, proč 
jsem hlasoval proti,“ vysvětlil Pokorný. 
 „Rozpočet je ve své podstatě vyrovnaný. Zároveň 
se udržely investice, které Blansko posunou dopře-
du. Mezi nimi je zcela zásadní projekt přemostění a 
podchodu na Staré Blansko. Pokud bychom to nyní 
neuskutečnili, tak je to tabu na dalších dvacet let. 
Stejné je to se stavbou nové jídelny a kuchyně ZŠ 
TGM. Neměli jsme důvod takto nastavený rozpočet 
nepodpořit,“ uvedl zastupitel za KSČM a předseda 
kontrolního výboru Stanislav Navrkal.
 „Otázky, které jsem k rozpočtu měla, jsme si 
vyjasnili na semináři pro zastupitele. Jako před-
sedkyně fi nančního výboru jsem ráda, že se dál 
pokračuje v investicích. Rozumím také tomu, že se 
v tuhle chvíli nepokračuje v některých projektech, 
které nejsou až tak zásadní pro chod města. My-
slím, že rozpočet je připravený dobře,“ reagovala 
také Lenka Dražilová, zastupitelka a poslankyně 
za ANO 2011. 

-mka- 
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Očima občanů: Luxusní 
toaleta? Ne, tvrdá realita!

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
 Koupili jsme dům (2016). Konečně. Naplánovali rekonstrukci a po nemalých trampotách, které zažije 
snad každý, kdo to chce mít podle sebe a ne těch, co to dělají, jsme se začali zabydlovat (2018/2019). 
První větší déšť a v celém baráku neskutečný smrad. Příčina? Vytopený sklep. V něm nová pračka, 
sušička, regály…a na podlaze asi pět centimetrů neskutečně zapáchající vody a všeho ostatního, co 
patří do odpadní stoky.

 Zatnete zuby, uklidíte a doufáte, že je to jen po-
zůstatek po stavebním řádění.  Další déšť….a znovu. 
Voláte na havarijní čísla fi rem, které by vám měly 
umět pomoct. Vyděsí vás ciframi, které nemáte chuť 
jen tak vypláznout. Poplatek za výjezd…a podobně. 
Uklidíte, hodíte do poznámky: Volat SEBAK, objednat 
čištění.
 Jsme asi v půlce roku. Přijel Sebak, zkoušeli 
možné i nemožné a odjeli s verdiktem HAVARIJNÍ 
STAV, NEPRŮCHODNÉ – NUTNÝ VÝKOP. Nechali 
fakturu na zhruba šest tisíc. 
 Proběhlo neskutečné množství telefonů s měs-
tem. Vyslechli problém, sdělili mi, že s tím nemají 
nic společného a odkázali mě, nebo přepojili na 
jiné oddělení. Když už jsem mluvila asi s desátým 
člověkem, řekla jsem dost. Dělají si ze mě srandu, 
nebo to jako vážně nikdo nepomůže? 
 Někdo radil, že se máme pokusit rozebrat terén 
kolem odpadních trubek v největším rozsahu co to 
půjde. Včetně chodníku. Město nám to telefonicky 
dovolilo, jak jinak, s tím, že poté musíme doložit, že 
je vše uvedeno do původního stavu. 
 V některém z mailů bychom našli zmínku o tom, že 
přípojka byla asi poškozena při rekonstrukci silnice 
(2015), ale reklamace přípojky není předmětem 
smlouvy o dílo, které fi rma IMOS měla v péči. 
 Na hranici pozemku našeho a městského (chod-
níku) jsme narazili na první rozbitou trubku. Přes ní 
přehozený kus hadru…asi jako že opraveno, kolem 
střepy a super promočený terén. Pod chodníkem 
jsme našli zadlážděný kanál, o kterém nikdo neví…
že jsou do něj svedený všechny trubky z domu, 
včetně dešťovky, byla asi náhoda? Samozřejmě v 
něm plno…odtok do hlavního řadu nebyl ani vidět. 
 Další čištění, pokus o zprůchodnění a revizi 
kamerou objednané tentokrát u Vodárenské a.s. s 
výsledkem NEPRŮCHOZÍ, UCPANÁ PŘÍPOJKA. 
Další faktura. 
 Někdy na přelomu srpna – září jsme měli domlu-
venou schůzku na ředitelství blanenských silnic. Tam 
jsme sice měli prostor k vysvětlení problému, ale tím 
to skončilo. Dostali jsme studenou sprchu. Jich se 
to netýká, dávají od toho ruce pryč. Není to jejich 
starost. 

 Ještě jeden pokus o průzkum a snaha najít příčinu. 
Svépomocí. Výsledek: v zaústění mezi šachtou a 
kanalizační trubkou vede chránička elektrického ve-
dení, zasahuje asi do třetiny. Po zhruba metru trubka 
ucpaná kameny, pár kusů se podařilo odstranit. Díky 
tomu odtéká aspoň voda. 
 Ptáte se, jak jsme to měli s toaletou? Jak za krále 
klacka. Do pytlíku. Proto máme tak velkou popelnici. 
Nebo vydržet do práce. A pořídili jsme si chemický 
záchod. Do sklepa. A na zahradě nám svítila pome-
rančová TOYka. 

 Zhruba v průběhu ledna a února se k našemu 
problému postavila nejmenovaná fi rma. V první fázi 
jsem těžce pracujícímu poskytla rukavice, lopatu, 
rýč, kýbl….a volala šéfovi, co se bude dít. Řval na 
mě jako bych byla já, kdo to tam po… nedověděla 
jsem se nic.
 V průběhu jednoho měsíce mi téměř znepřístupnili 
vstup na pozemek. Telefonovat proč to tak je a jak 
jsou na tom, jsem si samozřejmě musela sama. 
Informace, které mi byly servírovány, nebyly žádné 
novinky. Vede tam elektrika, našli jsme díru, kudy se 
to snaží odtéct a je to ucpané. Nejvtipnější na tom 
bylo, že se tam pracovalo asi tak tři dny. A faktura. 
Honosný název OPRAVA KANALIZACE a třicet tisíc. 
Ale aspoň zmizla elektrika. 
 V půlce února loňského roku jsme dostali po-
souzení stavu kanalizační přípojky od Vodárenské 
a.s. divize Boskovice. V závěru zápisu stojí BEZ 
PROVEDENÍ OPRAVY HROZÍ VZNIK KAVERNY A 
PROPAD VOZOVKY. 
 V počátcích tohoto kolotoče jsem nezávisle na 
sobě vyslechla od dvou lidí (zaměstnanec Vodáren-
ské, zaměstnanec úřadu), že toto je problém města 
a vodáren. Mají to řešit oni. 

 I přes vyjádření vodáren, které bylo podle mě 
alarmující a mělo by se to řešit jako havárka hned, 
se nic nestalo. Jim. 
 Ale hnulo to s Ředitelstvím silnic Blansko a byla 
jednání a bylo povolení k zásahu do vozovky. Tak 
striktní a přesné, že se nedalo splnit. 
 Už teď to stálo dost. Nejen peněz. Psychicky člo-
věka odrovná to, v čem žije. Zvlášť, když ne vlastní 
vinou. A pak přístup těch, co by měli pomoct. Ale 
místo toho to protahují a zcela upřímně, můj pocit, 
dělají naschvály. Objednala jsem si fi rmu, která se 
s mou „podělanou“ přípojkou poprala.  Víc než sta-
tečně.
 Když se to všechno sečte, bez pár korun to stálo 
půl milionu. 
 Ptáte se, kde vzít a nekrást? Byla jsem nucena 
prodat byt. Byt, který jsem si vysnila a musela 
vybojovat. Není snadné dostat hypotéku, když jste 
invalidní.  Teď už nemám nic. Jen přítele, kterému 
tenhle zpropadený barák patří, za kterého jsem to 
celé bojovala. Můžu jen doufat, že naše láska bude 
věčná. 
 Blansko je krásné město, ale nesmíte mít problém 
a chtít, aby vám ho pomohlo vyřešit. Je sice pár lidí, 
kteří pomohli. Moc. Ale těm poděkuji osobně. A pak 
je spousta těch, které byste s chutí kopli. 
 Kvůli špatně položeným kostkám na kruháči jsou 
schopni zavřít trasu třeba na dva měsíce. Kvůli spor-
tovním akcím taky. Ale to, že má člověk existenční 
problém…je v pořádku. 
 A potom plaťte daně, vodné a stočné. Dělejte vše 
proto, abyste to ve svém okolí zvelebili… Oni vám 
poděkují. Nejlépe, jak umí. Ignorací a lhostejností. 

-pp-

Daruj radost seniorům: 
Poděkování

 Na začátku byl nesmělý nápad, jenž vystřídalo ohromné překvapení a na konci štěstí, slzy dojetí a 
upřímný obdiv. Akce našich novin Monitor a pizzerie Pizzazz, která nesla název Daruj radost seniorům, 
předčila veškerá očekávání. Tímto článkem bychom rádi poděkovali všem, kteří se do charitativní 
události zapojili. A že vás bylo!

 Koncem listopadu jsme se s Honzou, Petrem a 
Radkem z restaurace Pizzazz bavili na téma koro-
navirus a lidé, kteří to odnesli nejvíc. Shodli jsme se 
na tom, že u nás v Blansku to byli bezesporu senioři 
z Písečné, kteří byli nuceni kvůli přítomnosti viru 
zůstat několik týdnů v naprosté izolaci. A tak jsme 
přemýšleli, jak právě těmto lidem zpříjemnit Vánoce. 
Došli jsme k závěru, že podobně možná uvažují i 
ostatní lidé, které bychom mohli do akce zapojit a 
dát tak každému možnost udělat dobrý skutek.
 Co takhle koupit jim dárky? To je nápad!
 Prostřednictvím vedoucí oddělení sociálních 
služeb v Blansku Ivety Čípkové jsme oslovili klienty 
domova na Písečné, aby na-
psali, co si přejí. Z celkového 
počtu 74 seniorů si o dárek 
napsalo asi 30 z nich. Přání 
byla tak skromná, až nám 
skoro vyrazila dech. Knížka, 
ovoce, aviváž, vánoční hvěz-
da, svíčka… 
 Postavili jsme před re-
staurací stromeček a pod 
něj nechali vyrobit speciální 
stojan, na který jsme pověsili 
přání seniorů. Následně jsme 
akci rozšířili mezi lidi, pozvali 
je ke stromku s výzvou, aby 
koupili seniorům dárek. Říkali 
jsme si, že dárky, které nikdo 
nekoupí, seženeme sami. 
To, co se stalo vzápětí, však 
nikdo z nás nečekal.

 Akce začala v pátek 4.12., lidé 
začali na naši výzvu reagovat a 
hned první den byla téměř všech-
na přání rozebrána. Neskutečné! 
Rozhodli jsme se obdarovat i 
ostatní klienty domova balíčkem 
kosmetiky, vitamínů či ovoce a 
udělali další kartičky. A vy jste 
chodili, brali si přání a do pizzerie 
nosili občas neskutečně štědré 
dary. Bylo jich tolik, že jsme akci 
rozšířili i na domov na ul. 9. květ-
na, což dohromady s domovem na 
Písečné dělalo okolo 140 seniorů!
 Akce byla ukončena 22.12. 
Napočítali jsme více než 140 darů 
a v kasičce, která byla součástí 
sbírky, leželo necelých 4.000 Kč, 
za které jsme slíbili nakoupit kli-

entům domova rehabilitační pomůcky. 
 O den později jsme vzali dodávku a další dvě auta, 
dárečky do nich naskládali a odvezli na Písečnou. 
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme nemohli 
být přítomni rozdávání dárků klientům, ale to vůbec 
nevadilo. Důležité je, že se nám podařilo uspořádat 
smysluplnou akci, ve které hrála hlavní roli solidarita, 
empatie a ohromná chuť občanů Blanska udělat 
radost těm, kteří si jí v posledních měsících užili jen 
velice málo. 
 Vám všem, kteří jste se naší akce zúčastnili, patří 
obrovský dík. 

Martin Müller

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  |  516 411 805  |  608 112 112 | prodej@maxmobile.cz

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

Servis telefonů, PC,
tabletů, notebooků

MÁME OTEVŘENO! MÁME OTEVŘENO! 
po - pá 09:00 - 12:00
  13:30 - 17:00

Možnost vyzvednutí objednaného zboží nebo zasíláme.

MÁME SKLADEM
TELEFONY TELEFONY značek Xiaomi, Poco, Realme, 
Samsung, Motorola, Doogee, Alcatel...

TABLETY TABLETY 
Huawei, Alctatel, Lenovo 

TLAČÍTKOVÉ TELEFONYTLAČÍTKOVÉ TELEFONY 
Nokia, Alcatel, Aligator, CPA...

NOTEBOOKY A POČÍTAČE  NOTEBOOKY A POČÍTAČE  
nové i repasované - Huawei, Acer, Asus, 
Lenovo, Toshiba, Fujitsu, DELL...

PŘÍSLUŠENSTVÍ:PŘÍSLUŠENSTVÍ:  pouzdra, ochranná skla, 
nabíječky, držáky, kryty...
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PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 suterénní prostor
 samostatný vchod
 vlastní sociální zařízení
 samostatné energie
 vhodné k zrealizování 

 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru
Více info na e-mailu: info@amica.cz

Tři králové tentokrát 
online

V nemocnici očkovali zdravotníky

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

 Letos u našich domovů nezazvoní, ani je nenajdeme v ulicích. Řeč je o Třech králích – kolednících, 
kteří každým rokem přináší zvěst o narození Krista. Letošní dvacátá první Tříkrálová sbírka se kvůli 
epidemiologické situaci, stejně jako většina jakýchkoliv dalších aktivit a projektů, odehrává poněkud 
jinak. V on-line prostoru. Ale na klasické pokladničky můžete ve městě narazit také. 

 Termín koledování byl mimořádně prodloužen 
až do 24. ledna 2021. Na webových stránkách 
Oblastní charity Blansko https://blansko.charita.cz/
trikralovasbirka2021/ a na Facebooku charitablansko 
je připravena online koleda, v níž se Tři králové po-
kusí do vašich domovů přinést radost z tříkrálového 
požehnání. „Osobní kontakt koledníků a dárců je při 
sbírce důležitý a jen velmi neradi o něj přicházíme. 
Řada lidí se na koledování a požehnání těší, proto 
kromě online koledy jsme hledali i způsob, jak při-
nést požehnání svěcenou křídou přímo na dveře 
lidí,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity 
Blansko Marie Sedláková. 
 Zapečetěné pokladničky jsou tedy umístěny v ob-
chodech, kostelích a na obecních úřadech po celém 
okrese. Seznam míst se nachází na webu Charity 
a je průběžně aktualizován. V Blansku najdete 
zapečetěnou pokladničku ve vestibulu Nemocnice 
Blansko a v pěti různých prodejnách. Vedle kasiček 
leží požehnané křídy, které si můžete odnést domů 
a sami si nad dveře napsat K+M+B 2021. 
 „Tříkrálovou sbírku v Charitě Blansko mohou lidé 

podpořit přes bankovní účet 66008822/0800, VS 
77706000, dále pomocí QR kódu, který najdou na 
našich webových stránkách, a prostřednictvím online 
kasičky na www.trikralovasbirka.cz, kde zadáním 
města či obce lidé sami určí konkrétní Charitu, které 
pomohou,“ upřesnila Vladěna Jarůšková z blanenské 
Charity.  
 Výtěžek sbírky je určen na zkvalitnění péče o 
umírající, nemocné, lidi s postižením, s duševním 
onemocněním, na pomoc maminkám s dětmi v 
tísni a dalším, kteří se ocitli v nouzi a žijí v okrese 
Blansko. Část sbírky putuje na humanitární pomoc 
do zahraničí. Z daru, který dárci hodí do pokladničky, 
zůstává 65 % Charitě Blansko, 15 % využije na své 
projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže 
potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty 
a zákonných 5 % tvoří režie sbírky. 
 Zaměstnanci blanenské Charity velmi děkují lidem, 
kteří sbírku podpoří. Stejné díky patří i koledníkům a 
všem ostatním, kteří se na sbírce podílí a nezištně 
věnují svůj čas ve prospěch druhých. 

-mka-

 Těsně před koncem roku 
obdržela Nemocnice Blansko 
první zásilku vakcín proti one-
mocnění covid-19. Ve středu 30. 
prosince tak mohla být naoč-
kována první část zdravotníků. 
Další várka vakcín dorazila v 
úterý 12. ledna a naočkováni 
byli zbývající zaměstnanci, kteří 
měli zájem. 
 Od poloviny ledna se bla-
nenská nemocnice stává oč-
kovacím centrem a zdravotníci 
začnou očkovat veřejnost. Dle 
celostátní strategie půjde v prv-
ní fázi o seniory nad 80 let. Od 
února pak přijdou na řadu další 
rizikové skupiny obyvatel, jako 
jsou lidé nad 65 let a osoby s 
chronickým onemocněním. 

-mka- 
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Kino žádá o zapůjčení 
historických fotografi í

Město pořídí kontejnery na bioodpad 
pro rodinné domy

- 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

Dolní Lhota 221, Blansko
Tel. 601 211 975
rezervace @war-zone.cz
www. war-zone.cz

- střeliště 100 m a 50 m
- zážitková střelba
- taktická střelba
- půjčovna a servis zbraní
- prodejna zbraní
- střelecké kurzy
- fi remní večírky
- i bez zbrojního průkazu 
- denně od 9 do 21 hod. 

VÝHODNÉ BALÍČKY

JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 
A NEJMODERNĚJŠÍCH 
STŘELNIC V EVROPĚ

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

 Osm set kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad plánuje pořídit město Blansko z dotace Stát-
ního fondu životního prostředí. Nabídne je zdarma obyvatelům rodinných domů ve městě. Zájemci 
se však o ně musí přihlásit nejpozději do konce ledna. Každá domácnost má nárok na jeden kus. 

 Příští rok uplyne celých sto let od založení kina. K výročí chystáme několik akcí a jednou z nich 
bude výstava kopií historických fotografi í a plakátů ve vestibulu kina. Díky spolupráci s Muzeem 
Blanenska jsme již z archivu získali kvalitní skeny dobových plakátů z let 1935-1940 a pár historických 
fotografi í.

 Rádi bychom získali více materiálů 
a dovolujeme si tímto oslovit širokou 
veřejnost s prosbou. Budeme vděčni 
především za jakékoli dobové fo-
tografi e exteriéru i interiéru včetně 
kavárny, promítací kabiny, zázemí 
apod. Okrajově nás zajímají také 
atraktivní dobové tiskoviny, jako jsou 
plakáty či programy, které můžeme 
skenovat až do velikosti A3.
 Od svého otevření roku 1921 kino 
prošlo několika rekonstrukcemi a na-
ším záměrem je ukázat podoby kina 
v různých obdobích. Kromě výstavy 
ve vestibulu chceme shromážděné 
materiály publikovat online – na Face-
booku a Instagramu Kino Blansko a 
Kultura Blansko.
 Máte ve svém domácím archivu zajímavé obrazo-
vé materiály z historie kina, nebo víte o někom, kdo 
by mohl mít? Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu: 
kino@blansko.cz, telefonicky na čísle 731 507 672 
či osobně na pokladně kina, až bude opět otevřeno. 

Fotografi e nám nemusíte půjčovat, naskenujeme je 
na počkání v Dělnickém domě. Pokud budete chtít, 
rádi vám při zveřejnění jmenovitě poděkujeme.

Jan Mach

 Žádost o hnědý kon-
tejner o objemu 240 lit-
rů je možno podat buď 
elektronicky, nebo pro-
střednictvím papírového 
formuláře. Loni na jaře 
nádobu na bioodpad ob-
drželi obyvatelé okrajo-
vých částí Blanska, nyní 
přišly na řadu i domác-
nosti na území vnitřního 
města. 
 „Žádáme občany, kteří 
mají zájem o kontejne-
ry, aby se nejpozději do 
konce ledna 2021 přihlá-
sili. Stačí na e-mailovou 
adresu nadobybro@
blansko.cz zaslat kon-
taktní údaje, jako jsou 
jméno, adresa a tele-
fonní číslo. Mohou také 
vyplnit papírový formulář 
(který je ke stažení na webu města – pozn.red.) a 
odevzdat ho buď v informační kanceláři Blanka, nebo 
do podacích schránek v obou budovách městského 
úřadu,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje 
města Petra Skotáková.
 Upozornila také, že bude postupně zrušen pytlový 
svoz biologicky rozložitelného odpadu od rodinných 
domů na území vnitřního města a bioodpad z do-
mácností v rodinných domech se v budoucnu bude 
svážet pouze z hnědých kontejnerů, jak to funguje 
od loňského jara v místních částech. 

 I nadále zůstane možnost vyhodit tento odpad do 
velkokapacitních kontejnerů o objemu 1 100 litrů, 
které jsou umístěny na sídlištích a u zahrádkářských 
kolonií. Dále je samozřejmě také možnost odvézt jej 
do městské kompostárny nebo do sběrných středisek 
odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách. 
 Dodavatel kontejnerů bude vybrán na základě 
výběrového řízení. Firmy se mohou hlásit do 22. 
ledna do 10 hodin. Hnědé nádoby na bioodpad by 
pak domácnosti měly dostat letos na jaře.

-mka- 
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Fotoseriál: Zima na Hořicích

BLANKA OZNAMUJE
 Na základě rozhodnutí vlády je naše informační 
kancelář až do 22. ledna 2021 pro veřejnost uza-
vřena! Po dobu uzavření naší kanceláře nabízíme 
možnost on-line objednání našeho sortimentu! 

Osobní odběr 
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky (info-
centrum@blansko.cz, 516 410 470) a vyzvedněte si 
je u nás v dohodnutý termín.
 
Poštou
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky  (in-
focentrum@blansko.cz, 516 410 470) a my vám jej 
zašleme společně s fakturou.

Nabídku sortimentu naleznete na www.blansko.cz v 
sekci Poznejte Blansko -> Informační kancelář Blanka 
-> Objednejte si on-line.

Aktuální předprodej:
ZRUŠENO! Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 od 
15:00 h, Kino, Blansko. Představení se s ohledem na 
aktuální epidemiologická nařízení nemůže uskutečnit a 
je zrušeno. Vstupenky lze vracet v  Informační kanceláři 
Blanka po znovuotevření. 
ODLOŽENO! Koncert Hradišťan – 30. 3. 2020 od 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Koncert bude přesunut na 
nový termín (předběžně 19. dubna 2021).  Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2021 v 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 
Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.
PŘESUNUTO! Karel Plíhal – recitál - 18. 5. 2021 v 
19:00 h, Kino, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Divadelní představení: Osm eur na hodinu – 25. 5. 2021 
v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
430 Kč/ 400 Kč/ 370 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit 
online na https://vstupenky.ticket-art.cz/.
PŘESUNUTO! Partička - 21. 9. 2021 ve 20:00 h, 
Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. Za-
koupené vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou pís-
ničku  - 17. 10. 2021 v 17:00 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
PŘESUNUTO! Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 11. 2021 
v 19:00 h, Dělnický dům Blansko, Blansko. Cena vstu-
penky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Vánoční turné 2020: Petr Bende - 7. 12. 
2021, Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 330 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA! Divadelní představení: Na ostro - 16. 2. 2022 v 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 
Kč/ 200 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

Řádkovou inzerci posílejte emailem na 
monitor@monitor-bk.cz, případně SMS 
na tel.  606728334.  Soukromá je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Provádím drobné čalounické práce - opra-
va židlí, taburetů, křesel, ušáků, rohových 
lavic, matrací atd. Vše dle domluvy. Olomu-
čany 354, tel. 604 219 277.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Pronajmu garáž v Blansku u kolejí. Tel. 721669559.
* Daruji za odvoz sušičku prádla Siemens, rok výroby 
2010. Tel. 602759653.
* Koupím byt nebo menší rodinný dům v Blansku 
v osobním vlastnictví bez realitky. Tel. 737430621 
po 16. hodině.
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná
se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel.
604550828.
* Koupím byt Na Pískách o velikosti 2 + KK. Tel. 
737900946. Děkuji za případné nabídky.
* Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 2+kk v novo-
stavbě, Blansko-Písečná. Částečně zařízený. Volný 
od 2/2021. Tel. 723886646.

      RŮZNÉ    

OPRAVY ODĚVŮ
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16, Pá 8-13

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

Tel. 734 586 495

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

PO DOBU OMEZENÍ
po  10 - 14
st   10 - 14
út, čt, pá ZAVŘENO

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

NNO

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Komenského 8, 
678 01 Blansko +420 605 266 088

www.vino-rozvoz.cz

Rozvoz zdarma
+420 605 266 088

Bag in Box 
vína a mošty

Sýry, paštiky 
a pochutiny

Sortiment 
pro oslavy 

a svatby
Dárkové balíčky

 Kdo by neznal značku domácích 
spotřebičů ETA. Znáte také okolnosti 
a jména spojená s jejich vznikem? 
A víte, jak jsou propojena s Blan-
skem? Dozvědět byste se to měli na 
nové výstavě, kterou Muzeum Bla-
nenska zahájí rok 2021. Už nyní ji ve 
spolupráci s Národním technickým 
muzeem v Praze a Technickým mu-
zeem v Brně připravuje. A věří, že 
se zajímavé exponáty podaří získat 
i od místních.

Muzeum hledá na výstavu 
spotřebiče značky ETA

 Vrchním designérem společnosti ETA 
byl v 60. a 70. letech akademický architekt 
Stanislav Lachman. Právě jeho synovec 
Ivo, který s rodinou bydlí na Blanensku, 
muzeum oslovil s nápadem výstavu uspo-
řádat. V roce 2021 by totiž jeho strýc 
Stanislav Lachman, nazývaný též „pan 
ETA“, oslavil sté narozeniny.
 Stanislav Lachman má na svém kontě 
více než dvanáct set návrhů průmyslových výrobků, 
z nichž se většina opravdu vyráběla. Navrhoval fény, 
žehličky, mixéry, vysavače s názvy planet, které 
ve své době patřily k výbavě většiny domácností v 
Československu. Vymýšlel jejich podobu i technické 
řešení.
 První výstava jeho designérských prací se v 
Národním technickém muzeu v Praze uskutečnila 
v roce 2001 k jeho osmdesátinám. V roce 2006 se 
stal držitelem prestižní ceny Czech grand design a 
vstoupil do síně slávy.
 Výstava, kterou připravujeme, vás seznámí nejen 
s designérskými kousky Stanislava Lachmana. Díky 
spolupráci jeho rodiny budete mít také unikátní 
možnost seznámit se s jeho zajímavými koníčky a 
osobními zážitky.
 Chcete nám s výstavou také pomoci? Roz-
hlédněte se doma, a pokud objevíte něco z dílny 
Stanislava Lachmana, ozvěte se ideálně e-mailem 
na tormyseva@muzeum-blanenska.cz. Rádi si od 
vás poklady na výstavu půjčíme.

Pavlína Komínková
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Aktuálně: Novým trenérem 
Blanska je Martin Pulpit

Vzpomínka na všestranného 
sportovce

 Nemile, 16. listopadu 2020, překvapila sportovní veřejnost a zvláště pak členy Tělovýchovné jedno-
ty Asociace sportovních klubů Blansko, bolestná a smutná zpráva, o úmrtí významného sportovce, 
funkcionáře a trenéra atletického klubu pana Ing. Jiřího Ošlejška, který odešel na věčnost ve věku 61 
roků. Kdo a jaký byl Ing. Jiří Ošlejšek?

 Narodil se 18. 5. 1959 v Brně a celý svůj 
bohatý a plodný život prožil v Blansku. Po 
studiu na střední zemědělské škole v Bos-
kovicích, absolvoval Mendlovu univerzitu v 
Brně, obor zootechnik. Následně v letech 
1983-1988 pracoval v JZD Malá Haná 
v Knínicích a 1988-1996 v Agropodniku 
Skalice nad Svitavou.
 V TJ ASK Blansko, v oddíle atletiky, 
začínal sportovat roku 1974. Zprvu se 
věnoval hodu diskem, oštěpem a kla-
divem, aby poté přestoupil na závod v 
běhu 400 m a desetiboj. Později se jeho 
nejoblíbenějšími disciplínami staly běhy na 
110 m a 400 m překážek. Ve všech těchto 
disciplínách, dosáhl v regionálním měřítku 
pozoruhodných výsledků a jeho výkony 
patří stále na přední místa dlouhodobých 
atletických tabulek na Blanensku.
 Od roku 1978 působí v oddíle jako tre-
nér, v roce 1988 se ale veškeré sportovní 
činnosti vzdává / péče o děti, stavba domu 
/. Roku 2003 se do ASK jako člen výboru 
a trenér vrací a spolupracuje s M. Kazdou 
a Karlem Stloukalem. Trénuje starší žáky, 
žákyně a dorost, kromě toho je vedoucím 
družstva druholigových žen.
 V roce 2004 přichází velký úspěch bla-
nenské atletiky, kdy pod jeho vedením je 
starší žákyně Marika Bukáčková v bězích 
na 60 m a 150 m nominována do reprezen-
tačního B týmu ČR. V letech 2006 - 2016 je 
členem atletického svazu Jihomoravského 
kraje a do srpna roku 2019 též předsedou 
atletického oddílu TJ ASK Blansko.
 Rok 2010 bude navždy zapsán zlatým 
písmem ve sportovní kronice pana Ošlejška. Tehdy 
blanenská atletika vstupuje nesmazatelným způso-
bem do světa velkého sportu. Jeho nejúspěšnější 
svěřenkyně Jana Skotáková je mistryně ČR v ha-
lovém pětiboji, držitelkou 6 medailí z MČR, členkou 
repretýmu a výběru pro MS juniorek. Zúčastnila se 1. 
OH mládeže v Singapuru, kde vybojovala v kvalifi kaci 
postup ziskem bronzové medaile na 100 m překážek.
 Za svoji práci byl několikrát ohodnocen nejen re-
zortním vyznamenáním, ale i v roce 2016 v anketě 
Nejlepší sportovci města Blanska vyhlášen nejlepším 
trenérem v této kategorii a v roce 2018 pak nejlep-
ším trenérem v anketě nejlepších sportovců okresu 
Blansko.
 Ke svěřeným úkolům přistupoval vždy obětavě a 
zodpovědně. U svých svěřenců byl velmi oblíbený a 
ti o něm dodnes hovoří jen v superlativech. Zkráceně, 
ze vzpomínek Jany Skotákové vyjímám a cituji: Naše 
tréninky byly zábavné a neomrzely se. Co kdo chtěl, 
to se mohl naučit. V tomto směru byl i náš trenér 
jedinečný – i to, co sám neuměl, se naučil. A nebál se 
nechat si poradit od zkušenějších trenérů, nebál se 
seminářů, vyhledával si novinky na internetu, třeba, 
aby nám pomohl spočítat nejlepší rozestupy bloků 
na startu, nebo našel na cokoliv nějaké nové cviky. 
A fungovalo to. Na tréninky vzpomínám opravdu v 
dobrém. Trenér se nám vždy snažil vytvořit co nejlepší 
podmínky. A na stadionu, při tréninku, s námi trávil 
téměř neomezený čas…
 Mimo sportu, který velice miloval a rodiny, která 
v jeho životě zaujímala vždy první místo, měl celou 
škálu jiných zájmů, pohybujících se v tom nejširším 

spektru. Byl neobyčejně všestranný a všeobecně 
sečtělý. Každou volnou chvíli se s oblibou procházel 
v přírodě, kde mu snad nejvíce učaroval Moravský 
kras, jižní Morava a Vysoké Tatry. Měl rád knihy a 
jestliže ho nějaká zaujala, dokázal trávit při její četbě 
celé hodiny.
 Další jeho oblíbenou činností byl chov nejen domá-
cích, ale i exotických zvířat. Z toho pramenil i pozdější 
způsob studia a následné zaměstnání. S nemenším 
zaujetím se věnoval i fotografování a bez fotoaparátu 
zavěšeným na krku, na jakoukoliv oslavu, závod, či 
výlet, téměř z domu nevycházel.
 Co dodat závěrem. Od 1. ledna 2021 oddíl atletiky 
po vzájemné dohodě s Výkonným výborem z TJ ASK 
odchází a nadále bude na veřejnosti vystupovat jako 
samostatný subjekt pod novým jménem. Pan Ošlej-
šek by dál jistě v tomto novém uskupení pracoval 
a zkušenosti za léta v TJ ASK nabyté, rád novým 
generacím předával. Bohužel, osud rozhodl jinak a 
tuto činnost mu neumožnil.
 V myšlenkách všech sportovců, funkcionářů, 
trenérů a příznivců TJ ASK, navždy zůstane jako 
dobrý, ochotný a charakterní člověk, s vynikajícími 
schopnostmi, podílející se na řízení sportovních ko-
lektivů. Za veškerou vykonanou práci mu patří naše 
poděkování.

ČEST JEHO PAMÁTCE

Za Tělovýchovnou jednotu 
Asociace sportovních klubů

Josef Hrazdíra, předseda RK

 Blansko na začátku zimní přípravy vyměnilo trenéra. Do prvního přípravného utkání proti Zlínu 
ještě druholigový tým vedl Oldřich Machala. Od pondělního tréninku však mužstvo převzal nový 
kouč, kterým se stal Martin Pulpit.

 V úvodním letošním utkání blanenské fotbalisty 
čekal ještě pod nyní již bývalým trenérem Macha-
lou prvoligový Zlín. Po bezbrankovém poločase se 
pomyslný pytel s brankami roztrhl. Během necelé 
čtvrthodiny jich padlo hned pět. O jediný gól hostí 
se postaral Haris Harba. 
 FC FASTAV Zlín – FK Blansko 4:1 (0:0). Branky: 
63. Toutou – 1:0, 65. Fantiš – 2:0, 72. Dramé – 3:0, 
74. Harba – 3:1, 76. Hrdlička – 4:1. Blansko: 1. po-

ločas: Halouska – Sukup, Helebrand, Štrbák, Konan 
– Lahodný, Kopičár, Vasiljev – Ilko, Bartolomeu, Žák. 
2. poločas: Nešetřil – Sedlo, Huška, Conan, Klusák 
– Lahodný, Vasiljev, Harba – Přerovský, Holek, Žák. 
 V prvním poločase se k prvnímu vážnějšímu ohro-
žení branky dostal ve 25. minutě hostující Vasiljev, 
který ale zamířil jen do tyče. Podobně si vedl zlínský 
Fantiš po změně stran. Obsluha ukazatele skóre 
začala pracovat naplno až v 63. minutě, když se trefi l 
chytrou střelou na vzdálenější tyč Toutou. Tentýž hráč 
připravil za chvíli další šanci, na jejímž konci byl po 
dorážce Fantiš. Hosty dorazil další krásnou trefou v 
72. minutě Dramé. Kontroval sice krátce nato lobem 
přes gólmana zkušený Harba, gólový účet zápasu 
pak ale uzavřel zlínský Hrdlička.
 Po několika dnech se ukázalo, že toto utkání bylo 
labutí písní Oldřicha Machaly na blanenské trenérské 
lavičce. Jak zveřejnil na klubovém webu prezident 
klubu Zdeněk Veselý, na místo hlavního trenéra 
čerstvě přichází Martin Pulpit. „Je to zkušený a velmi 
erudovaný trenér, který má navíc pověst muže, co 
dokáže mužstvo rychle probudit a zvednout," uvedl. 
Brzy čtyřiapadesátiletý Pulpit působil do svých osma-
dvaceti nejprve jako trenér u mládeže v klubech, 
kde hrál. Následně v profi fotbale prošel celou řadu 
angažmá, mimo jiné i v Sigmě Olomouc, Baníku 
Ostrava či Příbrami. Je znám jako emotivní trenér 
bouřlivák se svérázným stylem, kterého provází 
mnohdy kontroverzní pověst. Jak se mu na novém 
působišti povede, může naznačit již v dalším příprav-
ném utkání proti béčku prvoligového Slovácka. 

Bohumil Hlaváček

Najdete nás na:Najdete nás na:www.racom.eu

Máme vlastní vývoj, kvalitní produkty a schopný tým, Máme vlastní vývoj, kvalitní produkty a schopný tým, 

Radmila Rolinková
jobs@racom.eu  607 081 429

Obsluha SMT linky
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