
Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 
m2, inž. sítě a stavební povolení k disp., 
krásný výhled  na J-Z... NC – 1.350 Kč/ m2 

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  NAŠE  KLIENTY  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 
503 m2, studna, stavební povolení, IS 
připravené k napojení... NC – 3.800 Kč/ m2 

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko – od 26 m2, výtah, záloha jen 10%...NC – od 1 mil. Kč

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, přízemí, výloha, WC...NC – 1 300.000 Kč

- Prodej pozemku na RD Doubravice – cca 8.000 m2, u řeky ...NC – cca 3 999.000 Kč 

- Prodej RD 5+1 Blansko – poz. cca 1000 m2 , vysoký nadstandard ... NC – info. v RK 

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 12.000 Kč/měs.

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. ink. 

- Výstavba RD 2+1 Blansko – Češkovice, + poz. 400 m2, na klíč...NC – 1,59 mil.Kč

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

 Stalo se již tradicí, že první březnová sobota patří v Rájci – Jestřebí rockovému plesu. Jinak tomu 
nebude ani letos. Soukromí pořadatelé připravují další, tentokrát jubilejní desátý ročník rockového 
plesu ve velkém stylu. Hlavním hostem večera, který patří k nejoblíbenějším událostem v sezóně, 
bude letos známý zpěvák Aleš Brichta, který dorazí se svojí doprovodnou skupinou AB project. 
Na plese se však představí také další dvě domácí kapely.

Do Rájce míří bigbít
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

kvalitním programem a obří tombolou, která čítá 
přes 500 položek. Více se dočtete na str. 5.

Sousedský bál – tradiční městský ples v režii 
KSMB. Zřejmě jediný ples v Blansku, který má v 
programu zvučná jména českého šoubyznysu. Letos 
přijal pozvání Roman Vojtek.

Ples ZŠ Speciální – maškarní. Překrásné a nápa-
dité masky, neuvěřitelná tombola a skvělá zábava 
dělají z této akce jednu z nejoblíbenějších v sezóně. 
Není divu – jeho tradice sahá hluboko do minulosti a 
je vidět, že zábava v maskách se Blanenským líbí.

Ples dobrovolných hasičů Blansko – letos teprve 
druhý ročník, ale soudě podle ohlasů z loňska bude 
i letos praskat ve švech. 

Sportovní ples – zcela nový, určitě bude stát za 
návštěvu, pořádá ASK Blansko. Na tomto plese 
proběhne vyhlášení nejlepších sportovců Blanska 
za rok 2015. Více na straně 4.

 Ještě se jednou vrátím k rockovému plesu. Je 
mi moc líto, že jej pořadatelé musí dělat v Rájci. 
Rockový ples vždycky patřil do Blanska, ovšem je 
pochopitelné, že zadarmo jej nikdo dělat nebude. Je 
zajímavé, že na různé pořadatele je KSMB pohlíže-
no ze dvou stran. Zatímco třeba dobrovolní hasiči 
mohli mít loni v Dělnickém domě v rámci nájmu 
také bar, pořadatelé rockového plesu jej k dispozici 
nedostali, přestože o něj usilovali. Pro soukromníka 
se jedná o největší zdroj výdělku a bez něj tak pod-
nikatelský záměr pozbývá smyslu. Věřím, že se tato 
situace v budoucnu změní a hosté nebudou muset 
za rockovým plesem dojíždět do Rájce. 
 Na straně druhé – za dobrou zábavou se vyplatí 
dojíždět. I letos čeká na návštěvníky plesu Taxi 
Florenti s neuvěřitelnou cenou na trase Blansko – 
Rájec, takže se nebojte a přijďte 5. března na X. 
rockový ples s Alešem Brichtou. Nenechte si ujít 
největší pařbu plesové sezóny!

-mumma-

 Aleše Brichtu si 
mnozí spojují se 
skupinou Arakain, 
se kterou Aleš zpí-
val mnoho let. Po 
letech strávených 
u Arakainu se Aleš 
Brichta rozhodl z 
této kapely ode-
jít a vybudovat si 
skupinu novou. 
Jeho rozhodnutí 
bylo tuzemskou 
hudební událostí 
roku 2002. A tak 
vznikla skupina 
Aleš Brichta Pro-
ject. V Rájci za-
zní největší hity 
Alešovy sólové 
dráhy jako Barák 
na odstřel, Dívka 
s perlami ve vlasech, Výlet do bájí nebo Nechte 
vlajky vlát. Mělo by dojít i na nějakou vzpomínku z 
dob Arakainu v podobě pár skladeb. Každopádně 
půjde o skvělý zážitek, Aleš se do Blanska moc 
těší, a jelikož přijal pozvání na kávu ještě před 
plesem, dočkáte se v některém z dalších čísel 
Monitoru také rozhovoru s touto českou rockovou 
legendou.
 Jako první se na pódiu objeví skupina Rosomák 
Olympic revival. Kapelu tvoří muzikanti z Blanska 
– Jura Boreš, Miloš Pernica, Martin Štěpánek a 
Martin Müller. Divákům nabídnou koncert plný těch 
největších hitů skupiny Olympic. Stanou se tak 
důstojným předskokanem hlavní hvězdy letošního 
plesu. Hity jako Želva, Dynamit, Kanagom, Dej 
mi víc své lásky nebo Slzy tvý mámy zazní pro-
střednictvím skupiny Rosomák poprvé po několika 
letech v našem regionu. Kapela sice letos oslaví již 
devět let svého působení, ale poslední čtyři roky 
se u nás neobjevila a koncertuje spíš za hranicemi 
okresu Blansko.
 Třetí kapelou, která bude pro změnu celý rocko-
vý ples uzavírat, je známá skupina Akcent, která 
vznikla v Blansku již před dvaceti lety. Za tuto dobu 
několikrát obměnila své členy, ale pořád je zárukou 
kvalitního provedení českých i zahraničních rocko-
vých skladeb.
 Na plese nebude chybět nic, co na předešlých 
ročnících. Výborná hudba podpořená kvalitním 
zvukem, skvělá zábava, spousta dobrého jídla a 
pití, bohatá tombola. Vstupenky jsou k dispozici v 
informačním centru v Rájci – Jestřebí. Můžete si 
je zarezervovat na telefonu 516432191, případně 
rovnou vyzvednout každý den kromě pátku mezi 
10. a 16. hodinou. Vstupenka stojí 350 Kč a soudě 
dle minulých ročníků o ně bude velký zájem.
 Rockový ples v Rájci není jediným v sezóně, na 
který se schází spousta lidí a je o něj zájem. Řada 
bálů se koná i v Blansku. Zde jsou ty, které byste 
si rozhodně neměli nechat ujít:

Zdravotnický ples – velmi oblíbený, pořádá jej 
Nemocnice Blansko. Vyhlášený je dobrou náladou, 

Další číslo Monitoru vycházíDalší číslo Monitoru vychází
v pátek 5. února 2016v pátek 5. února 2016
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Tříkrálová sbírka: 
rekordní výsledek

Víte?
nevíte?

Zápis
Ředitelka Základní školy Blansko, Nad Čertovkou, 
příspěvková organizace sděluje, že zápis dětí, které 
zahájí ve školním roce 2016/2017 povinnou školní 
docházku – tzn. zápis dětí do 1. ročníku základní 
školy – se v naší škole uskuteční ve čtvrtek 11. úno-
ra 2016 v době od 12,00 do 16,00 hodin. Případné 
informace rádi poskytneme na telefonním čísle 516 
410 631.
 Současně kolektiv zaměstnanců Základní školy 
Blansko, Nad Čertovkou, zve zájemce každého věku 
k prohlídce školy, a to rovněž ve čtvrtek 11. února 
2016 v době od 12,00 do 16,00 hodin. 

Koncert v Muzeu
V pátek 5. února v 18 hodin se na blanenském zámku 
uskuteční koncert s názvem Písně pro zimní pohodu. 
Pro návštěvníky je připraven večer plný písní, poví-
dání a příjemné hudby. Vystoupí několik účinkujících. 
Zazpívají Eliška Skálová, Johanka Skálová, Zdeněk 
Krupica, o hudební doprovod se postará Pepino 
Kolář a zimní zamyšlení a průvodní slovo povede 
Pavel Svoboda. Koncert pořádá Galerie Jonáš ve 
spolupráci s Muzeem Blanenska. 

-mha-

Změna provozní doby 
Senior Pointu

 Provozní doba Senior Pointu v Blansku bude od 
1.1.2016 každé pondělí 9.00 - 15.00 hodin. Seniorům 
poskytujeme bezplatně:
* právní poradenství - na objednání
* informace z oblasti sociální, kulturní, zdravotní a 
bezpečnostní 
* časopis Senior Pas Novinky
* přístup na internet
* registraci do senior pasů
Kontaktní osoba: Karla Změlíková, tel. 732747952, 
e-mail blansko@spolecne.info

-r-

Houby v lednu
 Moje dnešní letošní první houbaření u Blanska 
v mínus pěti stupních připomínalo spíš  rybaření v 
Norsku, houby rostly v polozamrzlém potoku a na 
jeho březích. 

 Bylo to samozřejmě ucho Jidášovo a penízovka 
sametonohá. Zmrzlá ucha jdou těžko oddělovat od 
dřeva i nožem, na zbytek musím počkat do jara, až  
rozmrzne :-)
 I tak bylo penízovek na polévku a ucha skončila v 
sekané :-)

-ŠN-

Freddieho sloupek
Slzy, co mě nebolí

 Nepláču často a nepláču rád... Protože když pláču, 
znamená to, že jsem zranitelný... Když jsem (asi po 
čtyřicátédruhé) dostal přes hubu, vždycky jsem vstal. A 
jsem na to hrdý...
 Můj tatínek se mnou měl svatou trpělivost a naučil mě, 
jak se postavit k životu... Jak se prát a dostat přes hubu, 
ale i tak neprohrát... Jak mít rovnou páteř... Nemůžu mu 
víc poděkovat než tím, co teď napíšu... 
 Byl jsem ještě malý a špatně bruslící zmetek (a to u 
mě, jako u bývalého poloprofíka v hokeji, berte vážně), 
když mi ukázál můj tatínek hrob svého kamaráda (nebo 
známého? Už nevím, je to dávno - letce z druhé války). 
Uvědomil jsem si, že svým předkům něco dlužím...
 Malou motlitbu, možná... A taky slib... Tehdy jsem to 
nedokázal formulovat, jako to umím dnes... Jistě, můžete 
mě brát jako radikála nebo rebela nebo COCHCETEfo-
ba... Ale musím... Jsou slzy, které mě nebolí... Jsem na 
ně naopak DOST hrdý...

Bratři ve zbrani

Dostal jsem rozkaz, ale nechtěl jsem jít...
Proč se dnes obětovat, když stojí za to žít?
Proč dávat život v prohraném boji?
Proč se marně prát? Kdo mi za to stojí?

Pak přišel sen, co nezdává se kdekomu...
Vlast v něm ke mě promluvila, nejde ubránit se tomu!
Pochopil jsem posla toho mého snění...
Musím vstát a bojovat, o ničem jiném to není...

Ve zbrani jsme bratři, není odrodilců...
Za svou drahou zemi dám i život svůj...
Včera jsme se neznali a dnes jsou už z nás bratři...
Kamarád ve zbrani, co mu dík můj patří...

Zachránil jsi život, kamaráde můj...
A přitom jsi přišel v boji o ten svůj...
Můžu být zabit, tak jako Ty...¨
Vlast není slovo, fráze, není to ani vtip...

Stovky nás pobijí, stovky jiných vstanou...
Pro naše děti rádi projdem nebeskou tou branou...
Stovky nás zabijí, ale bít se budem dál...
I když by se toho od malého národa nikdo nikdy nenadál...

Malí jsme rozlohou, snad ani moc nás není,
ale srdce naše bít budou i po setmění...
V tom velcí jsme, nenech se kámo mýlit...
Na soupeře připravení jsme, jen ať zkusí přijít...

Čest nám velí za všechny, za vlast naši se bít...¨
Za naši zemi, za ty, co ve svobodě chtějí žít...
Může mi téct po tváři krev vedle mého potu,
nevzdám se ale, vstanu... Zase, zas, a potom znovu...

I kdyby mě do kolen, či na zem poslal nepřítel,
nevzdám se NIKDY! A i když bych nestřílel,
nezničí mne, přísáhám samému na Nebesích Bohu!!!
Já můžu zemřít, ale nepříteli NIKDY nepomohu...

Bratr mi kryje záda a jsem tady rád s ním...
Možná dalšího rána on ani já nespatřím...
Jsme tu ale pro vlast a za VLAST stojí zemřít...
Není prázdných slov, vlast v srdci musíš mít...

Bratře můj ve zbrani, život za Tebe svůj dám...
Uděláš to pro mě Ty? Na to se nezeptám...
Stejnou máme misi, stejné je naše poslání...
Už navždy zůstaneme bratry - ve společné zbrani...

Osud nás svedl ve stejnou chvíli,
na stejné místo, tam, kde se střílí...
Dražší než já sám, je pro mne život Tvůj...
Vím, že to máš stejné... I po mé smrti pevně stůj...

Nikdy se nevzdej, to je ta nehorší z bolestí...
Když srdce pláče, nic dobrého to nevěstí...
Prosím, jen vytrvej, bratře ve společné zbrani...
Vím, netoužíš po poctách, řádech, či po uznáních...

Toužíš (vím o tom), aby tato země žila...
Aby navždy borů větve šuměly po skalinách...
Dáš za mne život, i já dám za Tebe ten svůj...
Jediný rozkaz poslechnem... Ten: "Rovně stůj!!!"

Ve jménu těch, co za naši zem život položili...
Věříme ve váš odkaz... Životy jste nezmařili...
Ve jménu těch, co jim země drahá byla...
Neustoupíme, i kdyby smrtka tisíckrát na dveře nám bila!!!

Hezký den!!!               Freddie (freddiemail@email.cz)

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

 „My tři králové jdeme k vám,“ ozývalo se v prvních čtrnácti dnech nového roku ve většině obcí v celé 
republice. Také na Blanensku koledníci koledovali a dárci přispívali do zapečetěných pokladniček Oblastní 
charity Blansko. Lidé v okrese Blansko věnovali celkem 1 827 836 korun, které pomohou potřebným v 
regionu. Motto letošní sbírky znělo: Kde jsou přátelé, tam je i pomoc.

 Oproti loňské vybra-
né částce, která činila 
bezmála 1,7 milionu 
korun, jde letos o ná-
růst o více než 133 
tisíc korun. Letošní 
sbírka byla již šest-
náctou v pořadí. Sku-
pinky tří králů vyráželi 
do ulic, zvonily u domů 
a zpívaly koledu. Lidé 
kromě peněžního pří-
spěvku do pokladniček 
koledníky obdarovávali 
sladkostmi a drobným 
občerstvením. „Na Bla-
nensku bylo v oběhu 
čtyři sta pokladniček,“ 
uvedla koordinátorka 
sbírky Marie Sedláko-
vá. 
 „Výtěžek bude po-
užit na šest oblastí 
pomoci potřebným. 
Například v rámci 
podpory nemocných 
lidí a klientů Domácí 
hospicové péče z vybraných peněz zakoupíme růz-
né kompenzační pomůcky. Dále půjde o podporu 
prorodinných aktivit, zejména pořádání pobytových a 
příměstských táborů, na pohybové, výtvarné a hudební 
aktivity pro děti z Azylových domů,“ vyjmenovala Sed-
láková. 
 Další prostředky půjdou na preventivní aktivity dětí a 
mládeže, na koordinaci dobrovolníků a podporu komu-
nitního centra v Doubravici nad Svitavou. „Pomoc bude 
směřována také lidem, kteří se dostanou do nečekané 
krizové situace, přičemž nejde jen o situace, kdy ně-
komu třeba vyhoří byt, ale také tehdy, když se rodina 
ocitne bez fi nančních prostředků, například v případě 
dlouhodobé nemoci nebo úmrtí člověka, zvláště tehdy, 
když jsou v rodině děti,“ dodala koordinátorka. 

Nechyběly doprovodné akce
 V rámci sbírky se na Blanensku odehrály charitativní 
Tříkrálové koncerty, a to v Jedovnicích v sobotu 9. 
ledna v 18 hodin v sále V Chaloupkách, kde vystoupila 
skupina Třetí podání a hosté, a v pondělí 11. ledna v 18 
hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích, na němž se 
představili Cimbal Classic, Mariachi Espuelas, Kristýna 
Znamenáčková a Pružiny. Speciální poděkování patří 

Martinu Krajíčkovi, díky kterému všichni hudebníci hráli 
bez nároku na honorář a který se již podruhé ukázal 
jako skvělý dramaturg. 
 Na Tříkrálovém čaji se mohli lidé zastavit ve středu 
6. ledna a ve čtvrtek 7. ledna u prodejny Kik v Blansku 
a na Rožmitálově ulici od 9 do 15 hodin. Ve středu 6. 
ledna proběhlo koledování na úřadech v Blansku. 
 „Chtěli bychom poděkovat všem koledníkům, dár-
cům i úřadům. Lidé byli štědří vždycky, ale na vzrůs-
tajícím výtěžku je vidět, že Charitě důvěřují, čehož si 
vážíme,“ shrnula letošní sbírku Marie Sedláková. 
 Většina vybraných peněz zůstává v regionu, a to 
pětašedesát procent. Patnáct procent je použito na 
projekty Diecézní charity Brno, deset procent putuje na 
humanitární pomoc do zahraničí, pět procent je určeno 
pro potřeby Charity ČR a pět procent dle zákona na 
režii sbírky. 
 Výtěžek z loňské sbírky na Blanensku pomohl 
podpořit několik projektů – podpora krizového ubyto-
vání, pomoc zdravotně postiženým žít v přirozeném 
sociálním prostředí, podpora dobrovolnického centra, 
vzájemná humanitární pomoc a prázdninové aktivity 
pro děti. 

-mha-

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

SLEVYSLEVY
ZIMNÍ OBUVIZIMNÍ OBUVI

Platí do vyprodání zásob. 

Foto Pavel NovákFoto Pavel Novák

VýprodejVýprodej 
skladových zásob skladových zásob 

za fantastické za fantastické 
ceny!!!ceny!!!
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Na kávě s Jiřím Crhou
O tom, jaký byl minulý rok, ale také co vše čeká občany našeho města v tomto roce, 
jsem si povídal s místostarostou Jiřím Crhou.

Sponzor rubriky:

 V průmyslové zóně je volných asi 40.000 m2. Po 
letech nezájmu je o tento volný prostor v současnosti 
nebývalý zájem a městské zastupitelstvo by mělo v 
nejbližší době rozhodnout, jak se s ním naloží. Zájem 
má Pyrotek, GMW, také ČKD Engeneering a další 
prosperující fi rmy. 

 S čím jste byl nejvíce spokojen a naopak - je 
něco, co se podle vás moc nepovedlo?
 Jsem rád, že se podařilo tolik proinvestovat. To se 
nepovede každý rok. Samozřejmě je to i díky tomu, 
že jsme využili možnosti získání příslušných dotací. 
Konkrétně u zateplení budov a to jak zmíněných škol, 
tak budovy MěÚ na náměstí Republiky byly dotace 
procentuálně k rozpočtovým nákladům těchto akcí 
vysoké, čímž šetříme prostředky města.
 Co se naopak nepovedlo zrealizovat, bylo hřiště s 
umělou trávou. Rozhodnutí o přidělení dotace jsme 
bohužel obdrželi až v měsíci srpnu a fi rmy, které se 
následně přihlásily do výběrového řízení, nesplnily 
podmínky tohoto výběrového řízení a celá záležitost 
se musela přesunout k realizaci do letošního roku. 

 Nejrozsáhlejší investiční akcí v Blansku byla 
bezesporu rekonstrukce Svitavské. Jak moc jste 
vnímali tlak občanů v průběhu rekonstrukce?
 Je vidět, že průtah Svitavskou naše občany velmi 
zajímal.  Měli jsme od nich mnoho dotazů a kritických 
připomínek a většinou to byly připomínky oprávněné. 
Myslím, že nakonec je výsledek i při nedodržení 
termínu dobrý a zmíněný tlak občanů k tomu také 
přispěl.

 Co vás v loňském roce nejvíce potěšilo?
 Těch věcí bylo určitě více, teď mě bezprostředně 
napadá například to, že se mi bez tréninku podařilo 
uběhnout Blanenskou desítku. Byl to poměrně šílený 
nápad, ale povedlo se, a dokonce jsem nebyl posled-
ní! Letos určitě budu trénovat a pokusím se zlepšit 
čas. Koketoval jsem i s myšlenkou, že si zaběhnu 
Půlmaraton Moravským krasem, ale myslím, že tento 
sen je pro mě nereálný.

 Odehrála se v loňském roce nějaká událost, na 
kterou rád vzpomínáte, např. v oblasti sportu?

 Blansko je městem, kde se hodně sportuje, takže v 
průběhu roku těch akcí je opravdu mnoho např. Bla-
nenský Golem, Půlmaratón, Desítka a další. Určitě 
rád vzpomínám na podzimní zápasy blanenských 
fotbalistů, za které začal v loňském roce hrát bývalý 
prvoligový hráč Petr Švancara, jehož zásluhou se 
značně zvedla návštěvnost na fotbalovém stadionu. 
Fotbal se samozřejmě hraje pro diváky a je skvělé, 
že se u nás zejména díky Petrovi začalo hlediště 
zase zaplňovat. Rekordní návštěva na jednom ze 
zápasů byla asi 900 diváků, což je velmi slušné. Rád 
bych také zmínil výkony Vaška Koláře – mistra světa 
v biketrialu, kterého sleduji již dlouho, a nepřestává 
mne udivovat svými výkony. Fandíme také Kamilu 
Vašíčkovi, který reprezentuje Blansko v paralympij-
ském sportu boccia.

 A kultura?
 Kdybychom udělali seznam všech kulturních 
akcí, které proběhly v loňském roce v Blansku, asi 
bychom se divili, neboť jich je opravdu mnoho. Říkám 
to proto, že se v poslední době hodně diskutuje o 
tom, že Blansko kulturně zaostává. Já osobně si to 
nemyslím, už jen proto, že se mnoha kulturních akcí 
osobně účastním. Kdybych měl vzpomenout alespoň 
na jednu z nich, byl by to koncert Michala Prokopa, 
který se odehrál v Dělnickém domě v září v rámci 
Kytarových koncertů Miloše Pernici. Překvapilo mě, 
že na tak kvalitní koncert nepřišlo více lidí.  A to bude 
možná problém kultury v Blansku – akce jsou, více 
či méně se o nich ví, ale lidi na ně nechodí. 
 Někteří lidé také kritizují práci KSMB. Sám uzná-
vám, že úroveň některých akcí pořádaných kulturním 
střediskem by se měla zlepšit. Hodně si slibujeme od 
zavedení grantů na kulturu a sport. Chceme přilákat 
a podpořit pořadatele ze soukromých organizací. 
První vlaštovkou byl Svatomartinský festival, který 
se dle mého názoru vydařil a věřím, že se z něj 
stane každoroční tradice. Blansko by potřebovalo 
více takových akcí.

 Z těchto grantů vyplývá, že do sportu věnuje 
Blansko téměř šest milionů korun, v kultuře jde o 
částku několikanásobně nižší. Není to škoda, že 
se v Blansku více podporuje sport než kultura? 
 Ono to tak jen vypadá. Sportovních klubů je u nás 
asi pětatřicet a všechny potřebují na svoji činnost 
fi nanční prostředky, kromě jiného i na pronájem 
sportovišť, která jsou v majetku města. A mnohé 
kluby jiné fi nance nemají. Jinak je tomu u kultury, kde 
mimo zmíněnou částku, kterou rozdělíme v grantech, 
jsou zde fi nanční prostředky pro kulturní středisko 
na zabezpečení kulturních akcí. Další kulturní akce 
zabezpečuje také Městská knihovna nebo Muzeum. 
Z tohoto pohledu nejde na kulturu méně peněz než 
do sportu. Myslím, že obě oblasti jsou ve městě 
podporovány srovnatelně. 

 Co nás čeká v letošním roce?
 Zcela zásadní a prioritní věc je výstavba parku 
na náměstí po zbouraném hotelu Dukla. Již nyní se 
zpracovává prováděcí projektová dokumentace. Do 
poloviny března by tento projekt měl být předán na 
stavební úřad s žádostí o stavební povolení a sou-
časně bude probíhat výběrové řízení na dodavatele. 
Stavba by mohla začít v červnu nebo v červenci a 
bude trvat pět měsíců. Naším cílem a přáním je, 
aby do rozsvícení vánočního stromu byla stavba 
zrealizovaná. V rozpočtu je na ni vyčleněno deset 
milionů.  
 Další neméně důležitou investiční akcí je vybu-
dování parkoviště nad nemocnicí, což bude stát 
zhruba šestnáct milionů korun. Vznikne zde asi 140 
parkovacích míst a hotové by mělo být do konce 
letošního roku. Již nyní probíhají jednání s nemoc-
nicí ohledně systému parkování, který by zde po 
realizaci měl být zaveden. Parkoviště musí sloužit v 
prvé řadě pacientům, proto se hledá takový systém, 
který by zamezil používat parkoviště jako odstavnou 

 Jak byste zhodnotil uplynulý rok z pohledu 
investičních akcí v Blansku?
 Uplynulý rok se dá zhodnotit jako velmi úspěšný. 
Byly tu investice jak ze strany města Blanska, tak ve 
spolupráci s JM krajem, což často lidé nerozlišují. 
Když bych měl být konkrétnější a vyjmenovat ty 
hlavní, byl by to v první řadě průtah Lažánkami, kde 
se v průběhu stavby vyskytly velké problémy, jak s 
termíny, tak s kvalitou prací a pro obyvatele Lažánek 
to bylo určitě nelehké období. Bohužel město tyto 
problémy mohlo ovlivnit minimálně, neboť hlavním 
investorem byla Správa a údržba silnic Jihomorav-
ského kraje.
 Ulice Svitavská – zde se jednalo o investici 85 
milionů korun, přičemž názory na výsledek se velmi 
různí. Hodně lidí nesouhlasilo se zužováním vozovky 
a s tzv. ostrůvky.  Zde bych rád uvedl, že jde o nový 
trend v rámci tzv. pasivní bezpečnosti, a přestože i 
já jsem byl ze začátku skeptický, nakonec si myslím, 
že výsledek je dobrý.  Ani zde jsme se neobešli bez 
problémů – prodloužila se původně nasmlouvaná 
doba realizace, což bude mít dohru: rada města 
odhlasovala, že budou podle smlouvy uplatněny 
sankce. 
 Mnoho budov v Blansku změnilo v loňském roce 
svoji tvář – například základní školy Salmova, Erbe-
nova, Dvorská, také se dodělává budova bývalého 
okresního úřadu a MŠ na Údolní ulici. Mimo to, že 
budovy hezky vypadají, ušetří nám v budoucnu ne-
málo fi nančních prostředků za energie. Za zmínku 
stojí také fakt, že jsme převzali do majetku města 
dopravní hřiště a začali jsme s jeho postupnou re-
vitalizací. Posledním bodem, který bych rád zmínil, 
je zbourání hotelu Dukla. Přestože panovaly určité 
obavy, zejména jak celá akce omezí život ve městě, 
nakonec vše dopadlo na výbornou. 
 Celkově se ve městě mohlo v loňském roce proin-
vestovat okolo 200 milionů, což je zcela mimořádné. 
Do této částky však nepočítám investice v soukro-
mém sektoru, které byly rovněž vysoké, zejména v 
průmyslové zóně, kde vyrostla nová budova fi rmy 
Pyrotek.

 Dalo by se říci, že průmyslová zóna zazname-
nala v loňském roce nebývalý vzrůst?

plochu pro auta, jejichž majitelé nevyužívají služeb 
nemocnice, tudíž je možné, že bezplatné parkování 
tu bude časově omezeno. 
 Další akcí, na které se má podílet město, je zatep-
lení nemocnice, které má probíhat ve třech etapách 
– tři roky po sobě. Taky máme zažádáno o dotaci 
na umělou trávu, jak jsem již zmiňoval, a doufáme, 
že se nám ji letos podaří na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka vybudovat. Pokračovat by se mělo 
další etapou v revitalizaci sídliště Sever. Za zmínku 
stojí rekonstrukce komunikací – ul. K. H. Máchy, ul. 
Těchovská, Havlíčkova atd. 

 V poslední době se mluví o přejezdu na Staré 
Blansko. Jste ve fázi vykupování pozemků. Myslí-
te si, že se tento záměr podaří? O jakém časovém 
horizontu v tom případě můžeme mluvit?
 Jedná se o projekt, který přesahuje horizont jedno-
ho volebního období a je nad fi nančními možnostmi 
města.  Proto celá příprava probíhá ve spolupráci s 
Jihomoravským krajem.  Celá realizace by měla stát 
asi 200 milionů korun a fi nancování se předpokládá 
zejména z dotací.  V letošním roce máme v rozpoč-
tu 5,5 milionu na výkup pozemků. Zpracovaná je i 
studie, která byla prezentována na stránkách města. 
Budeme dělat vše proto, abychom veškeré přípravy 
dokončili v tomto volebním období. Realizace by 
pak měla probíhat v následujících letech tj. od roku 
2019. Městu toto přemostění velice pomůže. Na 
Starém Blansku žije asi 2500 obyvatel města, je tu 
také průmyslová zóna. Závory přes železniční trať 
a jejich časté uzavření velice komplikují život nejen 
této městské části, ale komplikují také dopravu na 
Svitavské ulici. Jak to v těchto místech vypadá napří-
klad v pátek odpoledne, když jsou spuštěné závory, 
asi nemusím blanenské veřejnosti popisovat.

 Jak to vypadá se skleníky? Zaznamenáme letos 
nějaký posun i zde?
 Projekt na umístění stavby je hotový. Nyní se řeší 
lávka přes řeku, neboť jednou z našich podmínek 
bylo propojení areálu se Sportovním ostrovem Ludví-
ka Daňka. V letošním roce by mělo probíhat územní 
řízení a následně získání stavebního povolení, vlast-
ní realizace se předpokládá v letech 2017 – 2018. 
Současně s touto stavbou se bude realizovat kruhový 
objezd u Kaufl andu, což bude znamenat plynulejší 
průjezd naším městem. 

-mumma-

Foto Klára KučerováFoto Klára Kučerová

KOUPÍM 
BYT 

2+1 (3+1) 
Tel. 720 519 375

Hledám ke koupi 

DŮM 

se zahradou. 

Tel. 728 996 814
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Sportovní ples 2016

Srdce s láskou darovanéFRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAA

AAAAA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Fotoseriál: Fotoseriál: Na ledové ploše Desítky prťat, starších dětí i slečen přijalo pozvání blanenského Domu dětí a mládeže Oblázek k 
účasti na karnevalu na ledě. Kdo se dostatečně nezapotil při pohybovkách a hrách, ten se mohl 
zahřát hrnkem horného čaje z várnice přistavené hned za mantinely.

 Letos se nám objevilo 
několik nových plesů a 
jeden z nich je sportov-
ní. Jak vznikal, o tom až 
později, ale proč, to je 
prosté: chceme podpo-
řit výtěžkem i propagací 
mladé sportovce v Blan-
sku. 
 Vedení města – Jiří 
Crha a Ivo Polák – a 
sportovní komise v čele 
s Jakubem Skotákem – 
pochopili, že oceňovat 
nejlepší sportovce Blan-
ska za rok 2015 je lepší 
na velké akci, než někde 
v restauraci. Již předem, 
jim za to patří velký dík.
 Vedení ASK Blansko 
nabízí prezentaci i pří-
padným sponzorům 1. 
sportovního plesu. Stačí 
se ozvat na sekretariát 
Mlýnská, nebo předse-
dovi Josefu Vrbovi.
 Všem, se kterými se 
na této prestižní akci 
potkám, přeji příjemnou 
zábavu.

Miloš Polák

 Školní družina Olomučany se zapojila do 2. ročníku soutěže s časopisem AGE - Srdce s láskou 
darované. Před výrobou jsme se všichni zamysleli, komu vlastně srdce darujeme.1.oddělení (VLČATA) 
se rozhodlo okamžitě. No přece naší Elišce z Blanska. 

 Sběrem víček z PET lahví ji 
podporujeme již druhým rokem. 
Srdíčko jsme vyrobili z motýlků 
a doplnili ručičkami a nožičkami. 
Všichni si přejeme, aby se Eliška 
co nejdříve uzdravila a běhala s 
ostatními dětmi. A poletující mo-
týlci jsou tím pravým symbolem 
radostného pohybu.
 Děti z 2. oddělení (ŠTĚŇATA) 
se shodly, že srdce věnují svým 
maminkám. Vyrobily jedno velké 
symbolické srdce a každé dítě 
ještě jedno malé, které mamince 
darovalo. Každé srdce bylo dě-
láno s velikou láskou, trpělivostí 
a úctou, kterou všichni cítí ke 
svým maminkám.
 Potěší nás, když lidé budou pro naše srdce hla-
sovat a my se dostaneme mezi deset nejlepších a 
získáme odměnu. O tu bychom se chtěli podělit i s 
Eliškou. Vždyť pomáhat ostatním, kteří neměli tolik 

štěstí jako my, je krásná věc. A my, děti ze ŠD Olo-
mučany, to již víme a vždy budeme pomáhat těm, 
kteří to potřebují.

-iv-
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Zdravotnický ples: Mercedes, 
kouzelník i mistr světa

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

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

OD 1.1.2016 - 30.11.2016 VZP PŘISPÍVÁ AŽ 1000,- NA DENTÁLNÍ HYGIENU!OD 1.1.2016 - 30.11.2016 VZP PŘISPÍVÁ AŽ 1000,- NA DENTÁLNÍ HYGIENU!

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba a montáž ocelových konstrukcí
- dodávka a montáž průmyslových hal a opláštění
- montážní, zámečnické 
 a klempířské práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- prodej hutního materiálu

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.czmatessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

NEMOCNICE BLANSKO
A ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA

Vás srdečně zvou na

Zdravotnický
ples

konaný v pátek 19. 2. 2016 od 20.00 hodin
v prostorách Dělnického domu Blansko, Hybešova ul. 1

Večerem provází MERCEDES PETR ŠVANCARA
Hraje hudební skupina VELVET BLANSKO

Program:
Taneční vystoupení, kouzelník, biketrialová show mistra světa Vaška Koláře, 

Fit studio Cvicsnami.cz

Občerstvení a bohatá tombola
Vstupenky s místenkou je možno zakoupit na sekretariátě ředitelky

Nemocnice Blansko, Sadová 33, Blansko, více informací na 
tel.: 724 206 762 nebo e-mailu: kalova@nemobk.cz.

 Zdravotnický ples bude v pátek 19.2.2016 od 20.00 hodin v Dělnickém domě Blansko. Bude jej 
moderovat Petr Švancara, známý fotbalista a bavič.

 Zdravotnický ples začne úderem dvacáté hodiny, 
k tanci zahraje oblíbená skupina Velvet Blansko a 
připraven je i bohatý doprovodný program.  Ples 
otevře ukázka latinsko-amerických tanců. Můžete se 
těšit i na exhibiční show Vaška Koláře, mistra světa 
v biketrialu. Fit klub Cvicsnami.
cz rozduní sál v rytmu aerobikové 
choreografi e a o půlnoci přijde i 
kouzelník! Své kousky předve-
de kouzelník Magic-R. Jeden z 
nejnavštěvovanějších plesů bla-
nenské sezóny si pro příchozí 
připravil ještě jedno překvapení. 
Celý večer bude totiž moderovat 
známý fotbalista a vyhlášený br-
něnský showman Petr Švancara.
 Pro příchozí je připravena také 
bohatá tombola. Seznam cen 
smotkové tomboly čítá každo-
ročně téměř 500 položek, tj. zají-
mavých cen. Pokud ještě váháte, 
vězte, že Zdravotnický ples má 
ještě jedno lákadlo. Každá za-
koupená vstupenka je totiž au-
tomaticky zařazena do slosování 
o hlavní, hodnotné ceny. Vyhrát 
tedy může opravdu každý!
 Vstupenky na ples je již nyní 

možné zakoupit na sekretariátě ředitelky Nemocnice 
Blansko. Cena vstupenky - 200,- Kč. Více informací 
na tel.: 516 838 101 nebo e-mailu kalova@nemobk.
cz.

-ko-

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

www.k-band.czwww.k-band.cz

734 514 325
734 514 325

Pronájem kanceláří, 
skladových a obchodních skladových a obchodních 

prostorprostor

ambroz@atgraphic.cz
www.halablansko.czwww.halablansko.cz

Chytrá záloha již od 500 Kč
Nejširší nabídka First Minute na trhu

17. listopadu, Boskovice, 

Wanklovo nám. 1436/3, Blansko, 

V nabídce nově zájezdy německých 
CK s odletem z Vídně!

ceny
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Svatý Valentýn 
už je za dveřmi!

 Čím obdarovat milovanou osobu k svátku sv. 
Valentýna? Zkuste být letos originální a kromě 
tradičních šperků, plyšáků, hrníčků a čokolády 
zkuste i vlastní báseň o lásce. 
 Budete-li přesvědčeni, že je to ta nejkrásnější 
báseň o lásce, pochlubte se s ní a pošlete ji do 
naší soutěže! 
 Letos pořádáme již 7. ročník SVATOVALENTÝN-
SKÉ SOUTĚŽE - Nejkrásnější báseň o lásce. 
 Své příspěvky (maximálně tři) libovolného roz-
sahu a formy můžete poslat na adresu Městská 
knihovna Blansko, Rožmitálova 2302/4, 678 22 
Blansko (obálku označit heslem Svatovalentýn-
ská soutěž), na e-mail gargosova@mk.blansko.
cz  nebo osobně předat v oddělení pro dospělé 
čtenáře. 
 Soutěž trvá od 1. do 29. února 2016. Odborná 
porota sestavená z pracovníků knihovny vybere 
tři nejlepší příspěvky, které zveřejníme na našem 
webu a odměníme knižní cenou.  

Bc. Pavlína Gargošová

Fanfi kce aneb 
Půjč mi svůj svět

 Fanfi kcí nebo také fanfi ction se rozumí literární 
tvorba, jejíž autoři si svět, postavy či zákonitosti 
příběhu půjčují z již existujících knih, fi lmů a seriálů. 
Vznik tohoto specifi ckého fenoménu, který ukrývá 
mnoho možností seberealizace, je spojen se se-
riálem Star Trek. Největší rozvoj fanfi kce prožívá 
díky internetu a knižní sérii Harry Potter. Dokonce i 
diskutovaný bestseller Padesát odstínů šedi vznikl 
původně jako fanfi kce.

 Říká vám to něco? Píšete? Čtete? Ono je to 
úplně jedno. Tvůrčí podvečer má v úmyslu infor-
movat, zapojit a inspirovat každého, kdo bude mít 
chuť přijít. 
 Program Lenky Jančové, autorky i čtenářky 
fanfi kce, se uskuteční 1. února 2016 od 17 hodin 
v multifunkční místnosti KULTURKA Městské 
knihovny Blansko.

Lenka Jančová, DiS.

Autorské čtení Blanky 
Hoškové 

     Ve středu 3. 
2. 2016 od 17 
hodin se usku-
teční v KUL-
TURCE Měst-
ské knihovny 
Blansko autor-
ské čtení známé 
české spisova-
telky Blanky Ho-
škové.
   Knihy paní Ho-
škové jsou psa-
né lehkou čtivou 
formou, text má 
spád, příběhy 
mají děj. Jsou 
určené přede-
vším ženám, 

které si chtějí u čtení odpočinout a relaxovat. 
Jednotlivá vyprávění sice vybízí k zamyšlení, ale 
bez hlubokomyslné fi lozofi e. 
 Hlavní hrdinky mají problémy jako mnoho dneš-
ních žen, často je řeší s nadhledem a sebeironií. 
 Poselstvím příběhů je to, aby si ženy uvědomo-
valy samy sebe a svým rozhodnutím a sebekázní 
změnily ve svém životě to, co se jim vymklo z rukou 
a činí jejich život nepříjemným.

Michal Kala

Pozvánky do blanenské 
knihovny
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* EURO TAXI Blansko přijme řidiče taxi. Ví-
kendové směny - brigádně. Tel. 608879318.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Kvalitní med přímo od včelaře z čisté přírody Bla-
nenska. 120,- Kč/kg - květový, 140,-Kč/kg - lesní po 
1 a 5 kg. Po domluvě dovezu do Blanska a Boskovic. 
Tel. 723967473.
* Za nákupní cenu, tj. 670,- Kč/bal. (balení = 5 kg) 
směs na pečení bezlepkový chleba, výrobce Nominal. 
Mám jedno balení na chléb s lněnou vlákninou a jedno 
balení na chléb rustikální. Tel. 777023769.
* Garáž v Blansku. Tel. 737900946.
* 1+kk v nadstandardní úpravě, Okružní 2385/1b, 
Blansko - Zborovce. Bez RK! Bližší informace na tel. 
733655674.

* Pro bydlení nebo kancelář!  Nabízím levně dva velké 
pokoje v Dolní Lhotě u Blanska. Tel. 602882227.
* Pronajmu garáž na ul.9.května - pouze 10m2 na 
dočasné uložení auta, motorky, materiálu ap. za 500/
měs. Tel. 602724073.
* Pronajmu 1+kk, Okružní 2385/1b, Blansko - Zborovce 
(4000,- Kč + inkaso). Volný od 1.1.2016. Bez RK! Bližší 
informace na tel. 733655674.
* Kurzy numerologie, výkladu karet, astrologie a au-
tomatické kresby v Blansku. Lektorka: Ilona Regina 
- znáte z TV Relax a TV Rebel (pořad Vědmy radí). 
V případě zájmu pište na e-mail: ilona.grimova@
seznam.cz či SMS 607907166.
* Koupím dřevěné pendlové hodiny a plastový sud na 
vodu. Tel. 732450506.
* Pronajmou byt v rodinném domku Blansko Klepačov 
2+kk, volný od 1.1.2016, možnost nastěhování ihned. 
Parkovací místa jak za domem i před domem. Možnost 
využívání zahrady. Klidná část, spojení do BK a pěšky 
cesta trvá 10 minut. Cena dohodou. Tel. 607756480.
* Najdou se hodní lidé, kteří pomohou in. důchodkyni 
58 k jakékoli funkční pračce? Zadarmo či menší obnos, 
odvoz nemám. SMS 722605184.
* Pronajmu byt 3+1 po revitalizaci na Písečné, volný 
od 04/16, 5. Patro, lodžie, upravené jádro, lednička, 
pračka, klidní sousedé, výhled na kamenolom. Tel. 
606171186.
* Pronajmu 1+1 na Severu. Byt se nachází ve třetím 
patře revitalizovaného panelového domu, s krásným 
velkým balkonem. Volný od 4/2016. Cena 7500 Kč vč. 
inkasa. BEZ RK. Tel. 728428983, lucka.zh@email.cz

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE

NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

KOB 2016: Celoroční 
výzva pro chodce i běžce

Blanka 
oznamuje

Aktuální předprodej:
Maškarní reprezentační ples Speciální školy – 
29.1.2016 ve 20:00 hod, Dělnický dům. Cena 250 Kč.
Sousedský bál – 5.2.2016 ve 20 hod, Dělnický dům. 
Cena 310-350 Kč.
Včera, dnes a zítra – nové scénky Felixe Holzmanna 
– 16.2.2016 v 19:30 hod, Dělnický dům. Cena 150 Kč
Ples dobrovolných hasičů – 26.2.2016 ve 20:00 
hod, Dělnický dům. Cena 170 Kč s místenkou, 150 
Kč bez místenky.
Jarní ples Tanečního studia M – 12.3.2016 ve 20:00 
hod, Dělnický dům. Cena 220 Kč.
SEMAFOR – J. Suchý a J. Molavcová – 21.3.2016 
v 19:30 hod, Dělnický dům. Cena 300 Kč.
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – 21.4.2016 v 
19:30 hod, Dělnický dům. Cena 390 Kč
Partička – 24.5.2016 ve 20:00 hod, Dělnický dům. 
Cena 430 Kč
UPOZORNĚNÍ: Divadelní představení KŠANDA 
(12.4.2016) bylo zrušeno. Vstupné vracíme v naší 
kanceláři.
Aktuálně v prodeji:
Výroční turistická známka – 880. výročí první zmínky 
o městě. Cena 30 Kč.
Kalendář Blansko 2016: 880 let – cestou historie. 
Stolní kalendář mapuje nejvýznamnější události v 
historii města Blanska, obsahuje historické i součas-
né fotografi e města. Cena 88 Kč
Karolina Meineke – Sborník k 200. výročí jejího úmrtí. 
Publikace vychází z původní knihy V. Poláka a je 
doplněna o nové poznatky a objevy z jejího života. 
Cena 200 Kč.
Neuvěřitelné příhody Šneka Krasíka – druhý díl po-
hádek z Moravského krasu. Šnek Krasík představuje 
ve dvanácti nových pohádkách místa Moravského 
krasu. Cena 160 Kč.
Likéry a pálenky z Moravského krasu – deset druhů 
pálenek se značkou regionálního produktu z Morav-
ského krasu z produkce Lihovaru a likérky Vančura z 
Rudice. Vybrané pálenky mají etikety s regionálními 
motivy. Tip na zajímavý dárek z Moravského krasu!

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

-MaT-

HLEDÁ SE

AUTOMECHANIK
na hlavní

pracovní poměr

Tel. 777 744 888

Nová realitní 

společnost

Zabezpečujeme veškerý servis spojený s realitami.

POZOR! Máme program na ODMĚNU pro prodávajícího i kupujícího!

V nabídce 1+1 Sever s balkonem - cena 950.000,- Kč

Makléři: Tereza - tel. 725293337, Honza - tel. 603707132

SMETANOVA 6

678 01 BLANSKO

www.realityhynstova.cz

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Vytápění na plyn a TP. Po č. rekonstrukci.

cena: 3.900.000,-Kč tel: 775 246 549

RD DRNOVICE 3+1, 2+1, GARÁŽ, CP 1378 M2 USEDLOST KUNŠTÁTTOUBOŘ 3+1,2+1

stodola, garáž ,chlévy, sklep, zahrada.

cena: 2.490.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Možnost výstavby rek. objektu, projekt.

cena:  u makléřky tel: 775 582 092

Prostorný,výborný stav, i k podnikání.

cena: u makléřky tel: 775 582 092

POZEMEK ZAHRADA ČEŠKOVICE, CP 379 M2 RD 4+2, ZAHRADA, BLANSKO, CP 282 M2

D

 S narůstající popularitou běhu vznikla v poslední době spousta závodů. Velký počet účastníků 
a s tím spojená komerce však nevyhovují každému, a tak se blanenské sdružení sportovců 
Horizont rozhodlo uspořádat sportovní událost dle svého gusta a vyhlásilo celoroční etapovku 
nazvanou KOB, neboli Kolem okresu Blansko 2016.

 KOB chce na-
bídnout alternativu 
pro všechny, kteří 
milují běh či chůzi 
v přírodě. Při bě-
žeckém putování 
kolem blanenské-
ho okresu každý 
z účastníků pozná 
nová zajímavá 
místa, na která by 
se jinak nedostal.
 Autor tras, bě-
žec Olda Šperka, 
jednotlivé etapy 
navrhl tak, aby 
starty i cíle byly 
dobře dostupné a 
vzdálenosti zvla-
datelné pro běžné 
sportovce. Celko-
vá trasa se snaží 
kopírovat hranice 
blanenského okre-
su, s odchylkou v 
řádu stovek metrů 
vede po značených i neznačených cestách. Za-
končení s vyhlášením nejvýraznějších výkonů a 
nejzajímavějších zážitků se plánuje na festivalu 
Rajbas (Blansko, 25.-27.11.2016).

Jak na to?
 Vlastně vše bude záležet na každém z účast-
níků přesně v duchu hesla RUN FREE! Nejde o 
akci svázanou pravidly a verdikty rozhodčích. Na 
každý měsíc bude vyhlášena trasa a spolu s ní i 
termín společného běhu. Ani účast na společném 
běhu však není podmínkou účasti na KOB. Je na 
každém, kdy a s kým se na trasu vydá a pocho-
pitelně i jak rychle půjde či poběží. Organizátoři 
počítají i s tím, že ne všichni stihnou absolvovat 
vyhlášenou etapu v tom daném měsíci. Nebude 
problém své výkony doplnit dodatečně. Cílem 
snažení každého, kdo přijme výzvu KOB, by 
mělo být oběhnutí okresu v průběhu jednoho 
kalendářního roku.
 Drtičům časomíry a polykačům kilometrů nic 
nebrání odběhnout etapu třeba několikrát a 
zapsat si nejlepší výsledek. Organizátoři budou 
na webových stránkách průběžně zveřejňovat 
„tabulku“ účastníků a reagovat na aktuálně při-
cházející nápady a připomínky.
 Pravidla jsou tedy velmi volná. Každý může 
zdolat trasu jak chce a kdy chce, zcela svobodně 
a jen sám za sebe. Společná je především cesta 
a její cíl. Výsledky účastníci sami nahlásí na e-
-mailovou adresu KOB kolemokresu@seznam.
cz. Uvádí se jméno a příjmení, ročník narození, 
bydliště nebo oddíl a dosažený čas, připojit lze 
také zážitky z putování.

LEDNOVÁ ETAPA
ADAMOV - LIPŮVKA 15,87 km, 
aneb začínáme od A, pěkně podle abecedy.

První etapa KOB vede účastníky z Adamova, 
přes rozcestí pod Novým hradem, přes hřeben 
Babího lomu až do Svinošic. Termín společného 
běhu: neděle 24.1.2016 v 9:45 hodin
Start: 49.3023111N, 16.6500675
Cíl: 49.3392986N, 16.5527033E  

 Další informace najdete buď na webu www.
horizont-bk.cz nebo na facebooku ve skupině 
Kolem okresu Blansko.

-kkuc-

Dlouhodobě prosperující fi rma se sídlem 

v Blansku nabízí volné pracovní místo 

na pozici 

REFERENT/ka 
zákaznického servisu 

pro Slovensko.

Požadujeme: 

- slovenský jazyk 

 na úrovni rodilého mluvčího

- znalost práce na PC (MS Offi  ce) 

- komunikační a organizační

 dovednosti

Znalost českého jazyka 
není podmínkou!! 

Nástup ihned. 

Informace na tel.: 

702 209 792



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

SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

22. ledna 20168

 Prosincový squashový turnaj nenadělal nějaké 
výrazné odstupy v obou doprovodných soutěžích. 
Dalo by se naopak říci, že se pole soutěžících do-
rovnalo. 
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde jednotlivým 
hráčům připočítáváme skutečně odehrané sety, se 
vedení ujal Matěj Bartoň se 49 sety. Druhý Ivo Grafy 
odehrál 48 setů. Dvojice Michal Hrazdíra a Jiří Pánek 
má na třetím místě 45 setů. Na pátém místě se tlačí 
šestice Richard Derink, Nabil Lai, Jaromír Matal, 
Ladislav Musil, Pavel Procházka a Tomáš Wágner, 
kteří jsou na 44 bodech. V soutěži je zatím vedeno 
18 hráčů.

 V soutěži „Turnajový Leader“, kde bodujeme 
prvních deset míst jednotlivých turnajů od dvaceti 
do jednoho bodu, vede Jaromír Matal s 34 body 
před Richardem Derinkem s 26 body. Třetí je vítěz 
Vánočního turnaje Jan Zezula s 20 body následován 
trojicí Ondřej Mikulášek, Jakub Sedláček a Tomáš 
Wágner 16 bodů. Další trojice Matěj Bartoň, Ivo 
Grafy a Karel Hudec má 12 bodů. V této soutěži 
bodovalo zatím 14 hráčů.
 Obě výše uvedené soutěže stále čekají na další 
nově zapojené hráče do našich turnajů. Stále máte 
možnost svými výkony získat potřebný počet bodů 
nebo setů vedoucích ke konečnému vítěznému ce-
loročnímu umístění v začínající patnácté squashové 
sezóně.

-rl-

Basketbal
 V neděli 17.1. hostily blanenské hráčky soupeřky 
z Velkého Meziříčí. Zápasy slibovaly zajímavé porov-
nání sil. Blanenské hráčky chtěly oplatit soupeřkám 
první smolnou porážku o jeden bod z úvodního utkání 
soutěže. Aktuálně šlo také o utkání prvních dvou celků 
v tabulce.
 Hosté přijeli pouze v počtu sedmi hráček. Proto 
chtělo Blansko soupeře uběhat. Velkému Meziříčí v 
první čtvrtině vycházela střelba ze střední vzdálenosti. 
Blanenské hráčky jim to chybami v obraně umožnily, 
a proto po první čtvrtině vedli hosté 17:14. Ve druhé 
čtvrtině začalo blanenské družstvo lépe bránit a do 
poločasu vydřelo vedení 36:30. Ve druhém poločase 
Blansko změnilo obranu. Přes stále výbornou střelbu 
soupeřek odskočilo na 11 bodové vedení. Ve čtvrté 
čtvrtině se soupeř pokusil o snížení ztráty, ale domácí 
tým si náskok pohlídal a zvítězil.

BK Blansko – BK Velké Meziříčí 66:55 (14:17, 
36:30, 49:38)

Střelkyně BK Blansko: Kohútová 18, Zouharová 10, 
Sedláková 8, Oláhová 6, Formánková Z. 5, Lakotová 
5, Šmerdová K. 4,  Buřtová 3, Formánková K. 3, 
Hlavoňová 2, Šmerdová J. 2.

 Začátek druhého utkání měl naprosto jiný průběh. 
Blansko rychle získalo vedení zásluhou úspěš-
ně zakončovaných rychlých protiútoků. Soupeři již 
nevycházela střelba jako v prvním utkání. Druhá 
čtvrtina ukázala výhodu většího počtu blanenských 
hráček. Hráčky V. Meziříčí již nestíhaly běhat, začí-
naly být všude později. Tím Blansko navýšilo skóre 
na poločasové vedení 36:19. Do druhého poločasu 
vlétly domácí basketbalistky obranou po celém hřišti. 
Defi nitivně zlomily odpor soupeře, kterému v této části 
hry povolily dát pouze jeden koš a navýšily vedení na 
54:21. Čtvrtá čtvrtina už jen rozhodovala o konečném 
rozdílu ve výsledku. Basketbalistky Blanska mohly sla-
vit další dvě vítězství na domácí půdě, což znamená 
zasloužené první místo v tabulce.

BK Blansko - BK Velké Meziříčí 67:30 (15:7, 36:19, 
54:21)

Střelkyně Blanska: Lakotová 10, Sedláková 10, Zou-
harová 10, Ríznerová 7, Formánková Z. 7, Kohútová 
7, Buřtová 4, Hlavoňová 4, Šmerdová K. 4, Formán-
ková K. 2 a Oláhová 2.

 Příští utkání hraje BK Blansko v sobotu 30.1.  na 
palubovce Valosun Sokol Šlapanice.  Další výsledky, 
fotky a informace na www.bkblansko.cz

Pavel Zouhar

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění 
čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný 
prestižní cenou Red Dot 2014 za design.  
Bohatě vybavený akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto jsme 
pro vás připravili lákavější nabídku, kdy jej můžete získat s 5letou 
zárukou, úsporným TSI motorem, klimatizací, rádiem s dotykovým 
displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše s financováním 
ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás a objednejte se na 
testovací jízdu.

skoda-auto.cz

PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU
PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů  
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Přijďte si pro bohatě vybavený akční model 
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 300 CK    

DOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – 1. MINUTADOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – 1. MINUTA
SSLLEVY EVY POKRAČUJÍ, DĚTI ZDARMAPOKRAČUJÍ, DĚTI ZDARMA
LETECKÉ POBYTY - i poznávací pro 55+ SENIORY! 

CENY OD 12.490 SVOZY Z BRNA, POLOPENZE + NÁPOJ
ŠPANĚLSKO*ANDALUSIE*MAR MENOR*MENORCA*SICÍLIE
SARDÍNIE*RHODOS*MADEIRA*ČERNÁ HORA*ALBÁNIE*aj. 

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

oddinn
odo iin

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

PRODEJ  PRODEJ      počítačů, notebooků, mobilních telefonů

SERVISSERVIS        vyčištění, odvirování počítačů a notebooků

NEJVĚTŠÍ VÝBĚRNEJVĚTŠÍ VÝBĚR  počítačů, telefonů, notebooků, tabletů, GPS...


