
Prodej komerčního objektu Rájec-Jestřebí
s parkovištěm, poz. 662 m2, vše v pronajato,
velmi výhodná investice… NC - 5 190.000 Kč

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  V BLANSKU  A  OKOLÍ  NA  PRODEJ.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej RD 6+1 Staré Blansko s dvojgaráží,
pozemek 1.017 m2, po rekonstrukci, jezírko,
vhodný i k podnikání … NC – info v RK

- Prodej bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtah, balkon, parkování...NC– od 908 tis. Kč 

- Prodej bytu Praha - Žižkov, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP...NC – 19 900.000 Kč 

- Prodej STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 503 m2, studna...NC – Info. v RK

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, včetně ŘRD s garáží...NC – Info. v RK

- Nájem 2 bytů 1+1 Blansko – Údolní, po celkové rekonstrukci…NC – Info. v RK

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

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

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Dotazníky v knihovně - str. 2 Rockový ples se vrací do Blanska - str. 6

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Nestačím se divit, co se v posledních měsících u nás c Česku děje. Jímá mne hrůza z toho, co 
vše našim zákonodárcům prochází a chvílemi se neubráním srovnání s klasickou pohádkou 
Byl jednou jeden král. Věta „Dnes zakázal lidem sůl, zítra jim bude holit hlavy.“ sedí naprosto 
perfektně. Je toho skutečně hodně, co mne trápí, zejména v postoji k malým podnikatelům, ale 
v neposlední řadě také obyčejným lidem. Jak již název úvodníku napovídá, podíváme se dnes 
na nový zákon o nočním klidu.

 Úprava přestupkového zákona, kterou loni na podzim 
schválili naši zákonodárci, diktuje obcím vydání obecně 
závazné vyhlášky, která bude obsahovat výjimky o zkrá-
cení nočního klidu. Tuto vyhlášku obce nezřídka vydávají 
jen jednou za rok a jak tak tuším, Blansko bude zrovna 
tento případ. Ministerstvo spravedlnosti odůvodňuje toto 
opatření tím, že obce při vydávání výjimek obcházely 
zákon, neboť rozhodnutí nevydávaly ve správním řízení. 
Proto jim tato možnost byla odňata.
 Už v minulých novinách jste si mohli přečíst o tom, že 
zastupitelstvo v Blansku schválilo vyhlášku o vymezení 
zkrácené doby nočního klidu. Šlo o konkrétní termíny, 
kdy se na území našeho města pořádají tradiční měst-
ské akce nebo akce většího rozsahu, jež město hodlá 
podporovat. Když se podíváte přímo na termíny, pak 
zjistíte, že jich je pouze sedm, z toho tři z nich se týkají 
letních měsíců. 
 O co jde? Pojďme se podívat, jak bude tento „geniální“ 
zákon vypadat v praxi.
 Případ 1. – zábavy. Letní noci a zábavy jsou u nás v 
Česku raritní záležitostí. Nikde jinde na světě nenajdete 
takovou koncentraci víkendových tanečních zábav, jako 
u nás. Věřím tomu, že letní (samozřejmě i ty zimní) zá-
bavy jsou pro vás dodnes zdrojem těch nejkrásnějších 
vzpomínek na bezstarostné mládí. A přestože dnes už 
zábavy nefrčí tolik jako kdysi, stále patří mezi oblíbené 
víkendové aktivity mladších, ale i starších. S tím je de 
facto konec. Například na území Blanska by to mohlo 
vypadat následovně: První sobota v červenci, poslední 
pátek v srpnu. To jsou jediné prázdninové termíny, pro 
které Blansko schválilo zkrácení nočního klidu. Jiná 
možnost totiž není, jelikož i na stránkách města se píše, 
že na žádné další žádosti o výjimku ze strany pořadatelů 
akcí nebudou reagovat. V tyto dny pořadatelé uspořá-
dají zábavu na Obůrce, na Těchově, na Klepačově, v 
Horní Lhotě a v Dolní Lhotě. Na každé ze zábav bude 
samozřejmě jen pár lidí, pořadatelé budou naštvaní na 
malou účast z důvodů velké konkurence, ale neudělají 
s tím vůbec nic. 
 Případ 2. – plošné hulákání. Zatímco doteď měly 
obce možnost regulovat pouze určité případy a konkrétní 
místa, kde se doba nočního klidu bude zkracovat, nyní 
obecně závaznou vyhláškou omezí noční klid celoploš-
ně. Co to znamená? Máte povolení jít do o ulic a hlasitě 
zpívat. Máte povolení vytáhnout na zahradě repráky a 
pustit do nich muziku tak nahlas, jak vám dovoluje hygi-
enické maximum. Na zahrádce vaší oblíbené hospody 
se budete moci hlasitě hádat s kamarádem u piva. Ano, 

tohle všechno můžete – tohle vám stát, potažmo obec 
dovolí. Mrzuté je, že v těchto termínech budete muset 
slavit narozeniny, přestože je máte úplně jindy. Jinou 
možnost totiž nedostanete. Ale to není všechno. Pokud 
se octnete na druhé straně, pak budete díky celé této 
šaškárně nuceni v těch několika málo případech buď 
užít nějakého silného léku na spaní či jiné drogy nebo 
se prostě obrnit trpělivostí a shovívavostí. Je totiž docela 
možné, že Blansko bude připomínat Oktoberfest. Nebu-
de kam utéct a kde si stěžovat, neboť zkrácení nočního 
klidu bylo plošně povoleno zastupitelstvem města.
 Případ 3. – nepředvídatelné události. Představte 
si, že Češi na mistrovství světa v hokeji postoupí až 
do semifi nále. V tento moment přece na Staromák, na 
Svoboďák a další velká náměstí v českých i moravských 
městech vytahujeme ze skladu velkoplošnou obrazovku 
a svoláváme národ, aby se semknul v rámci tohoto spor-
tovního okamžiku a fandil našim! V momentě, kdy v boji 
o fi nále přejde přenos na obrazovce do samostatných 
nájezdů, začne na věži odbíjet 22. hodina. Co teď? 
Prostě to vypneme a potichoučku odejdeme domů. Nic 
jiného nám totiž nezbývá. Obecně závazná vyhláška 
není nikomu jen tak pro legraci a co je psáno, je dáno. 
Smůla, konec. Jděte domů. A když ne, dostanete pokutu. 
Všichni.
 Případ 4. - hospody. Zatímco mamky s děckama bu-
dou díky čerstvému vzduchu brzy v hospodě jako doma, 
tátové odejdou vykuřovat před hospodu na pískoviště. 
Alespoň tak na mne působí protikuřácký zákon, který 
bude co nevidět uveden v platnost. O tom, že rozjívení 
kuřáci budou holdovat své neřesti venku i po 22. hodině, 
budou se před hospodami sdružovat a hlasitě debatovat, 
není pochyb. To se samozřejmě nesmělo doteď a nový 
zákon o nočním klidu tuto skutečnost neovlivní, ale taky 
nikdo kouřící štamgasty nevyhazoval z hospody. To je 
ale téma na jiný úvodník, třeba na ten příští.

 Cítím potřebu zmínit ještě jednou lidi na druhé straně, 
kteří nočnímu životu nepodléhají, výše zmíněného se 
nezúčastňují a chodí spát takzvaně se slepicemi. Ano, 
celý týden jste v práci, máte spoustu starostí a svatý 
nárok na to, abyste se dosyta vyspali. Tak stejně si ale 
myslím, že ostatní lidé mají právo se bavit, a to nejen 
párkrát do roka, ve vyhláškou vymezeném čase. 
 Jak dlouho si podobné nesmysly necháme ještě líbit? 
Dnes nám zakázali zpěv a zítra? Kdo ví, zda už si ve 
sněmovně nebrousí holící strojky. 

Martin Müller

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

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

POPTÁVKA

Elektřina, žádaná lokalita, příroda, CP 468 m².

cena: 250.000,- Kč tel: 775 582 092

ZAHRADA S CHATKOU, BLANSKO  ČEŠKOVICE RD/CHALUPA 2+1 HLUBOKÉ U KUNŠTÁTU

Tři klenuté sklepy, stodola, vlastní studna.

cena: 590.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

HLEDÁMEHLEDÁME PRO KLIENTY 
S PŘIPRAVENÝM FINANCOVÁNÍM 
BYTY V BLANSKU, ADAMOVĚ, 
BOSKOVICÍCH A LETOVICÍCH.
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Dotazníky v knihovně? Čtenáři 
reptají, město zatím mlčí

Freddieho sloupek
VendEETa

 Encyklopedie Brittanica defi nuje slovo z názvu 
jako „sérii činů, prováděných někým po určitou 
(zpravidla dlouhou) dobu, za účelem způsobení 
újmy neoblíbené osobě nebo skupině osob.
 Neodolal jsem tedy kouzlu nechtěného, abych 
si je do svého sloupku nevypůjčil. Především pro-
to, jak jistě žádnému bystrému čtenáři neujde, že 
se výtečně hodí pro svoji kombinaci původního vý-
znamu se zakomponováním oněch tří kouzelných 
písmen, které dnes zná celá republika a někteří 
„šťastlivci“ už mají možnost v praxi vyzkoušet, co 
znamenají.
 EET je jednou z celé řady takových těch vlašto-
viček, které nás, jako obyvatelstvo, mají dovést k 
zítřkům zářivým, šťastným a spravedlivým. Kdyby 
se v mém trezoru objevila jednokorunová mince 
vždy, když slyším některého z „osvícených“ poli-
tiků hovořit o tom, jak chce podpořit a zjednodušit 
podnikání v této zemi, byl bych zcela jistě obviněn 
za poškozování cizí věci. Milý a stříbrnými kolečky 
přeplněný trezor by totiž velmi rychle pod tlakem 
zevnitř explodoval, působíce nemalé škody na 
majetku mém, mých sousedů a dost možná i ve 
vzdálenějším okolí.
 Podnikání provází tak obrovské kvantum ome-
zení, regulací, nařízení a byrokracie, že by si 
jeden pomyslel – „už se snad nedá přijít na nic 
jiného“. Kdepak. Dnešní vrchní úředníci jsou ne-
obyčejně vynalézaví a výtečně plní význam toho 
známého: „Dej blbci funkci a on vymyslí lejstro“. 
Jen s tím, že většina z nich není blbých, ba právě 
naopak. Blbci jsme pouze my, tedy prostý lid, ke 
kterému je laskavě několikrát za neurčitý čas 
sestoupeno, aby nám bylo vysvětleno, že „bude 
líp“, či že „všetci kradnú“ a je třeba jít za plentu a 
hodit to osvícencům na další volební období.
 Není pravda, že na nás vrchnost hned zapo-
mene. Oni si vzpomenou. Teď už nejen proto, 
že každý máme volební hlas, ale považte!!! Oni 
někteří z nás mají dokonce i zbytečný prachy!!!
 Kamarád má ve své provozovně malé, roz-
tomilé „ÉÉŤátko“, které co chvíli vyplázne svůj 
dlouhý, termopapírový jazyk, na němž je spousta 
číslic a kódů, aby jako drobný živnostník nemohl, 
alespoň dle slov ministra „Bureše“ krást. Když se 
totiž nebude tzv. krást v malém, bude o to víc na 
společné hromadě, ze které se dá něco „přikrájet“.
 Víte, jen naprostý pitomec, či zoufalec dnes 
vezme pistoli a jde vykrást benzínovou pumpu. 
Ten, kdo má „pod čepicí“, získá si pro svoji, či 
spřátelenou fi rmu nějakou „dotaci“ a vesele, 
převesele je mu na světě. Věřte mi, přátelé, nezá-
vidím. Peníze zdaleka nejsou zárukou štěstí. Jen 
je mi dost smutno, podívám-li se kolem a vidím 
tolik míst, kde jsou dotacemi ukradené peníze 
potřeba.
 Takže ono to EET, snesené na prostý lid oprav-
du lze vnímat jako další z činů oné vendetty. Dost 
na tom, že „ctí“ princip presumpce viny. V záhlaví 
onoho zákona by mohlo být motto: „Člověče přičiň 
se a stát se ti odmění ještě větší byrokracií...“
 A malá perlička na závěr. Každá účtenka z ono-
ho ÉÉŤátka měří dobrých 15 cm. Termopapír, na 
kterém je vytištěna obsahuje plnidla, která brání 
rozvlákňovaní, což je důvodem, že tento papír 
nelze recyklovat. Čísla na něm jsou vytvořena 
tonerem. Tiskařské barvy, tonery, či inkousty 
jsou pak toxickým odpadem. Při objemu řádově 
milionů, později miliard vydaných účtenek by 
mne oparvdu zajímalo, co na tohoto „částečně 
toxického účtenkového hada“ říká Ministerstvo 
životního prostředí a proč už dávno nejsou na 
fasádě Ministerstva fi nancí vylezlí aktivisté z hnutí 
„Děti Země“.
 
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Anketa na téma spokojenosti návštěvníků Městské knihovny Blansko a její (ne)vyhodnocení vyvolaly vlnu reakcí respondentů, kteří nebyli spokojeni s před-
loženými výsledky. Diskutovalo se zejména na webu knihovny, kde se ozvali čtenáři, kteří dotazníky vyplňovali. 

 Na počátku podzimu minulého roku měli návštěvníci 
blanenské knihovny možnost vyplnit dotazník týkající 
se spokojenosti se službami knihovny. Této možnosti 
využilo devětaosmdesát lidí z dva a půl tisíce zare-
gistrovaných čtenářů. Na začátku prosince vedení 
knihovny zveřejnilo výsledky, přesněji řečeno část 
výsledků dotazníkového šetření. 
 Výsledky obsahovaly pouze grafy, týkající se zejmé-
na toho, jak často návštěvníci do knihovny chodí, jaké 
služby využívají, jak jim vyhovují prostory knihovny či 
kulturní program a podobně. Čtenáře však zajímalo 
zejména zhodnocení otevřených otázek, které do-
tazník také obsahoval, ovšem na ty se při vypraco-
vání výsledků nějak „zapomnělo“. Některé otevřené 
otázky vyzývaly respondenty k uvedení připomínek 
ke službám knihovny, námětů na jejich zlepšení, tipů 
na témata besed, konkrétních požadavků na prostory 
budovy či nápadů na vylepšení knižního fondu.
 Na začátku prosince začali lidé diskutovat na webu 
knihovny o tom, jaký mělo vyplňování dotazníků vůbec 
smysl, když jim nebyla dána kvalitní zpětná vazba. „Do-
tazník byl úplně k ničemu. Nevyjadřuje zpětnou vazbu 
na hodnocení (například řízení knihovny, množství a 
vyhodnocení návštěvnosti jednotlivých akcí a vůbec 
na vztahy knihovny k veřejnosti, návštěvníkům atd.). 
Co dotazník vyhodnocuje, je všeobecně známo,“ píše 
například Zdena Zezulová. 
 To, že byly dotazníky vedením knihovny nedosta-
tečně zpracovány, potvrzuje i Monika Kratochvílová 
z oddělení vzdělávání a krajské metodiky Moravské 
zemské knihovny v Brně, která v blanenské knihovně 
minulý týden provedla metodickou kontrolu. Podle 
ní je třeba, aby se vyhodnocení dotazníků veřejně 
prezentovalo. „Netěší nás absence zhodnocení vý-
sledků a absence reakce na podněty a komentáře ze 
strany respondentů. Na této instituci nám velmi záleží, 
protože je největší profesionální knihovnou v okrese 
Blansko a spolupracujeme s ní již od roku 2002, kdy se 
stala pověřenou knihovnou,“ vysvětluje Kratochvílová. 

Jak se k tomu staví 
město?

 Na Městský úřad Blansko měly údajně v minulosti 
přijít stížnosti na ředitele knihovny, což však vedení 
města veřejně nepotvrdilo. Také ředitel knihovny 
tvrdí, že doposud nebyl nikým kontaktován s tím, 
že se někomu něco na jeho práci nelíbí, proto jej 
velmi překvapila útočná diskuze na webu, která dle 
jeho názoru byla vedena snahou ho lidsky, profesně 
i občansky poškodit. Ozývaly se například hlasy, 
že ředitel táhne knihovnu ke dnu, dotýkaly se i jeho 
nejbližších. „Člověku to bere spoustu energie, když 

musí překonávat podobné zákeřné 
anonymní útoky. Nechtěl jsem to 
v diskuzi dál rozpitvávat. Nejsem 
si vědom žádného pochybení, 
proto jsem raději do debaty příliš 
nevstupoval. Už i z toho důvodu, 
že pokud se mě někdo zastal, byl 
také okamžitě napaden. Nikam 
by to nevedlo,“ říká Pavel Přikryl, 
který je ve funkci ředitele knihovny 
již osmým rokem. 
 Monika Kratochvílová se ov-
šem pozastavuje nad způsobem, 
kterým ředitel celou záležitost s 
diskuzí o dotaznících řešil. Kaž-
dého diskutéra totiž pozval k sobě 
do kanceláře a nabízel mu osobní 
konzultaci. „Nabídka osobních se-
tkání v kanceláři pana ředitele není 
příliš šťastné řešení,“ podotýká. Anonymní dotazníky 
potom ztrácejí svůj význam a anonymitu. „Navrhla 
jsem panu řediteli, aby na téma dotazníků uspořádal 
veřejnou diskusi s prezentací výsledků,“ uvádí Krato-
chvílová. 
 Uspořádání ankety bylo doporučeno vedení blanen-
ské knihovny právě Moravskou zemskou knihovnou. 
Metodický dohled provádějí zaměstnanci MZK z titulu 
funkce krajské knihovny. „Z této poslední návštěvy 
bude vyhotoven zápis, který obdrží kromě ředitele 
Přikryla současně i zřizovatel knihovny - tzn. Městský 
úřad Blansko. Z pozice krajské knihovny můžeme či 
musíme vykonávat koordinační, metodickou i pora-
denskou činnost, ale do toho, kdo vede knihovnu ve 
městě, mluvit nemůžeme,“ upřesňuje Adéla Dilhofová, 
vedoucí oddělení vzdělávání a krajské metodiky Mo-
ravské zemské knihovny. 
 Do toho, kdo a jakým způsobem povede městskou 
knihovnu, může naopak mluvit vedení města. Mís-
tostarosta Jiří Crha se ale prozatím odmítl vyjádřit s 
tím, že nejprve chce vidět výsledky šetření, na jejichž 
základě může město činit nějaké závěry. 

Počet kulturních akcí a 
bezdomovci v knihovně

 Jedním z velmi diskutovaných témat je také velmi 
častá přítomnost bezdomovců ve studovně a pořádání 
kulturních akcí v Městské knihovně Blansko. Je jich 
moc nebo málo? Kvantita převyšuje kvalitu? Jsou 
vybírána vhodná témata? 
 „Přehršle akcí a žádná účast. Zbytečně vyhozené 
městské peníze a mrhání časem zaměstnanců,“ ozývá 
se diskutující na webu knihovny Ina Kocourková. 

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

SLEVASLEVA  

10, 30, 50%50%
na zimní obuv a oblečení

Slevy končí 31.1.2017!

 Ředitel knihovny se obhajuje tím, že nikdy se nedá 
dopředu odhadnout, kolik lidí akci navštíví. „Snažíme 
se vytvářet pestrou paletu kulturních akcí, určenou pro 
všechny od mateřských školek až po seniory. Nevytvá-
říme žádné soutěžení v počtu, ale vycházíme ze zamě-
ření instituce, které se opírá o základní charakteristické 
znaky moderní knihovny 21. století knihovny, což je 
poskytování knihovnických a informačních služeb, 
vzdělávací, osvětová, socializační a také komunitní 
činnost. Řada projektů má svoji dlouholetou tradici a 
pravidelně se setkává s nebývalým ohlasem veřejnosti, 
např. za všechny Blanenská univerzita (nejen) pro 
seniory,“ říká Přikryl. 
 Dále si návštěvníci stěžují na zápach ve studovně. 
„Já sám, když jsem ještě studoval, jsem navštěvoval 
konkrétně studovnu a opravdu v ní dříve byli studenti. 
V současné době mi to přijde jako nízkoprahové cent-
rum, a to už tady v Blansku jedno je. Neříkám, že vždy, 
ale několikrát jsem byl svědkem toho, jak pracovnice 
ve studovně upozorňovala podnapilého návštěvníka, 
aby nespal a opustil budovu. Není to o profesionalitě, 
ta je u pracovníků knihovny na velmi vysoké úrovni, jde 
o to, aby se v kulturní instituci slušní a vzděláníchtiví 
lidé nesetkávali se zbloudilci, kteří se jen potřebují 
ohřát,“ vstupuje do debaty na webu Martin Dvořáček. 
 „Tuto skutečnost samozřejmě vnímám a na po-
radách ji se spolupracovníky řeším. Nutno je však 
objektivně uvést, že na služby veřejné instituce má 
každý občan právo. Pokud se ale jakkoliv dostane 
do konfl iktu s Knihovním řádem, tak tuto možnost 
okamžitě pozbývá,“ doplňuje Přikryl. 
 Těžko učinit nějaký jednoznačný závěr. Snad nějaké 
rady přinesou výsledky metodického šetření Moravské 
zemské knihovny v Brně, o nichž vás budeme infor-
movat. A snad je vedení města vezme v potaz. 

-mha-

 Téměř dva miliony korun. To je výtěžek z letošní, již sedmnácté Tříkrálové sbírky. Peníze budou po celý rok pomáhat lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé 
životní situaci. 
 Letos musely skupinky Tří králů obcházet obce zrovna v těch největších mrazech. 
„Ale musím říct, že i přes mrazivé počasí koledníci vyráželi do ulic a byli nadšeni. 
Hlásili, že příští rok půjdou zas,“ řekla koordinátorka sbírky Marie Sedláková z 
Oblastní charity Blansko. 
 Konečná vybraná částka tedy činí 1 957 596 korun. Na území města Blanska 
bylo vybráno 154 325 korun, což je více než loni. Peníze poputují na podporu 
domácí hospicové péče, všestranného rozvoje dětí a mládeže, na integraci rodin 
ohrožených sociálním vyloučením, na podporu dobrovolnického centra a na pomoc 
lidem v sociální nouzi.
 Část loňského výtěžku, který činil něco přes 1 800 000 korun, byla použita na 
domácí hospicovou péči, odlehčovací službu a na dva azylové domy v Blansku a 
Boskovicích. „Dále jsme podpořili projekt Betany v Boskovicích – sociálně-terapeu-

tické dílny i týdenní stacionář. Další peníze šly na podporu noclehárny pro muže a 
na projekt Spona – rodinná politika, při němž se pomáhá přímo v rodinách, zejména 
prostřednictvím slaďování mezigeneračních vztahů a pomoci lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci, ať už kvůli nemoci či ztrátě zaměstnání. V neposlední 
řadě jsme přispěli na dofi nancování Klubu Ratolest,“ vyjmenovala Marie Sedláková. 
 Motto letošní Tříkrálové sbírky znělo: Kdo dává, sám nakonec dostává. Pětaše-
desát procent z výtěžku zůstává v regionu, zbytek jde na potřeby Diecézní charity 
Brno, na humanitární pomoc do zahraničí, na potřeby Charity ČR a na režii sbírky. 
„Hrozně ráda bych poděkovala všem dárcům i koledníkům, a také organizaci Služby 
Blansko za dobrou spolupráci a úřadům za pomoc při zapečeťování a rozpečeťování 
pokladniček,“ vyjádřila svůj dík koordinátorka sbírky.                                    

-mha- 
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Na kávě s Jiřím Crhou
Nový rok 2017 znamená nový začátek, nové plány, ale také nutí člověka k zamyšlení 
nad tím, co všechno se událo v roce uplynulém. Nad klady i zápory investic Blanska v 
roce 2016, ale i nad plány do roku 2017 a dál, jsme u kávy debatovali jako již tradičně 
začátkem ledna s místostarostou Blanska Jiřím Crhou.

Sponzor rubriky:

 Myšlenku na divadlo v centru Blanska jste tedy 
defi nitivně opustili?
 Projekt, který navrhoval spolek Cirkulus pro di-
vadlo Kolárka, bylo divadlo místo kavárny a zde 
je rozhodnuto defi nitivně – divadlo v této podobě 
nebude. Ve hře však zůstávají prostory v suterénu, 
které jsou však podle divadla Kolárka nedostačující. 
My samozřejmě chceme podporovat činnost blanen-
ského divadla. Kolárka nyní sídlí v budově patřící 
Jihomoravskému kraji, která je ve špatném technic-
kém stavu. Jednáme s Jihomoravským krajem, aby 
budovu zrekonstruoval. Čili ve zkratce: podpora ano, 
divadlo v centru dle projektu navrhovaného Kolárkou 
jednoznačně ne.
 Jaké investice se chystají na letošní rok?
 Největší investicí by měla být rekonstrukce tech-
nologie chlazení na zimním stadionu. Zde se bavíme 
o projektu asi za 38 milionů korun, přičemž se počítá 
s dotací z operačního programu životního prostředí 
ve výši 70%. Za těchto podmínek by byla škoda tuto 
investici nezrealizovat. Nehledě na to, že současná 
technologie chlazení je zastaralá, ohrožuje životní pro-
středí a bezpečnost. Stávající chlazení je energeticky 
náročné a v republice jsme jedni z mála, kdo tento 
systém ještě používá.
 Další z našich priorit je regenerace sídliště Zborov-
ce. Po rekonstrukci sídlišť Písečná a Sever jsme se 
tak rozhodli investovat do dalšího sídliště; pro letošní 
rok počítáme s částkou asi 10 milionů korun, z toho 
dotace by se měla pohybovat okolo 4,5 – 5 milionů. 
Projekt je rozdělen na několik etap, začít bychom měli 
v okolí „výškových domů“ nad ulicí Krajní a postupně 
zrekonstruovat chodníky, vybudovat parkovací místa, 
upravit zeleň atd. 
 Další investice by se mohla týkat budovy města s 
městskými byty na ulici Údolní. Pokud získáme dotaci, 
rádi bychom provedli nadstavbu, ve které by vzniklo 
několik sociálních bytů. 
 V letošním roce bychom chtěli pokračovat v bu-
dování cyklostezky za autobusovým nádražím. Zde 
počítáme s investicí asi 6,5 milionu korun, z toho by 
dotace měla činit asi 4 miliony.

 Autobusové nádraží se má také rekonstruovat. 
Stihne se to ještě letos?
 Dlouhodobě jednáme s majitelem o rekonstrukci, 
několikrát se žádalo o dotaci a vždycky to skončilo 
nezdarem. Dobrou zprávou je, že k dohodě nakonec 
došlo a investice v hodnotě asi 50 milionů korun by 
měla začít v letošním roce s termínem dokončení v 
průběhu roku 2018. 

 Máte v plánu i letos pokračovat se zvelebováním 
Sportovního ostrova?
 „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka“. To je název projektu, jehož podstata je 
zcela triviální – jedná se o ubytovnu, která se nachází 
naproti lázním, jež by měla letos projít zásadní rekon-
strukcí v hodnotě 10 milionů, přičemž 50% by mělo být 
zaplaceno z dotace ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. Mělo by tu vzniknout zázemí pro sportovní 
kluby, zejména pak pro atlety, kteří doposud žádné 
nemají.

 Počítáte v rozpočtu s investicemi do mateřských 
a základních škol?
 Určitě ano. Žádáme o dotace na zateplení mateř-
ských škol: v letošním roce počítáme s budovami 
mateřské školy Rodkovského a Divišova.
 Za zmínku stojí určitě podpora infrastruktury zá-
kladních škol. Jedná se například o vybudování po-
čítačových, jazykových a dalších odborných učeben  
V případě získání dotace by první etapa proběhla na 

 Pane místostarosto, pokuste se zhodnotit inves-
tiční akce Blanska za loňský rok.
 V posledních letech se investovalo v Blansku oprav-
du dost. Strategie města je taková, že se snažíme co 
možná nejvíc využívat dotačních programů a to na 
všech úrovních. V tomto ohledu nám hodně pomáhá 
také aktivní zapojení na krajské úrovni, odkud lze řadu 
prostředků čerpat. Když získáme pro určitý projekt 
dotaci 50 – 60%, tak jednak šetříme peníze z vlastní 
pokladny, ale zároveň zvládneme investovat na více 
místech. Jako příklad mohu uvést zateplení základních 
škol a budovy městského úřadu. 
 Za loňský rok bych rád vypíchnul tři investiční akce, 
i když jich bylo samozřejmě daleko víc.
 Bezesporu velkou akcí bylo vybudování fotbalo-
vého hřiště s umělým povrchem, které přišlo na 24 
milionů. Z toho 3 miliony poskytl Jihomoravský kraj a 
zbylých 10 milionů ministerstvo školství. Zde bych rád 
poznamenal, že nové hřiště využívají nejen blanenští 
fotbalisté, ale i další sportovci z Blanska a okolních 
obcí. Dá se říci, že hřiště je nyní plně využito a počítá-
me s tím, že tato investice oživí aktivity na sportovním 
ostrově.
 Další významnou investicí bylo parkoviště nad 
Nemocnicí Blansko, které přišlo asi na 18 milionů 
korun, přičemž jsme využili dotace 4 milionů korun 
z Jihomoravského kraje. Otevřeno veřejnosti bylo v 
závěru loňského roku. 
 Třetím velkým projektem byla oprava prostranství 
po zbouraném hotelu Dukla, která nyní pokračuje a 
měla by být v letošním roce dokončena.
 Investovalo se samozřejmě na více místech, 
například jsme vybudovali dětské hřiště na Podlesí, 
rozšířili jsme workoutové prvky u baseballového hřiště 
na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka a pokračovalo 
se také na rozšíření cyklostezek v Blansku. V závěru 
loňského roku jsme se snažili vložit fi nanční prostředky 
do rekonstrukcí chodníků, což vidíme například na 
Seifertově ulici. Tady jsme například využili peněz z 
akcí, které se buď zpozdily nebo stály nakonec méně, 
než se předpokládalo. V trendu rekonstrukce chodníků 
chceme pokračovat i v letošním roce.
 Co se v loňském roce příliš nepovedlo?
 Obecně je potřeba chápat, že každý projekt rea-
lizovaný ve veřejném prostoru může narazit i přes 
sebelepší přípravu na načekaná úskalí a problémy, 
které je třeba operativně řešit. Díky zákonným pod-
mínkám však v těchto situacích město nikdy nebude 
schopné reagovat tak pružně a rychle, jak je to možné 
v soukromé sféře.
 Pravdou je, že v několika případech nebyla taková 
připravenost projektů, jak jsme si původně mysleli. To 
platí například o mostku na Sportovním ostrově. S 
realizací této investiční akce jsme počítali v roce 2016. 
Chtěli jsme zde využít možnosti parkování směrem k 
baseballovému hřišti pro návštěvníky aquaparku a 
zimního stadionu. Mostek měl být hotový již loni na 
podzim, nicméně se vše zpozdilo a k realizaci zatím 
nedošlo. 
 Druhou záležitostí, která si bezesporu zaslouží 
kritiku, je situace v ulici Těchovská. Problém s její 
rekonstrukcí byl sice již několikrát zmiňován a disku-
tován, ale alespoň krátce jej zmínit musím. Došlo zde 
ke špatné koordinaci fi rem vlastnících inženýrské sítě, 
čímž se celý projekt protáhl na dlouhé měsíce. Mně 
osobně je jasné, že pro lidi bydlící na místech, které 
prochází takovou změnou, to není jednoduchý život. 
Naštěstí už je hotovo.
 Za zmínku stojí rovněž úprava prostranství po Dukle. 
Projekt s plánovanou stavbou zahrnující kavárnu, který 
byl zpracován, se pozdržel zejména kvůli projednávání 
situace ohledně divadla Kolárka. Tudíž dokončení 
úprav proběhne až v letošním roce. 

ZŠ Erbenova, Dvorská a Salmova. Projekt v hodnotě 
více jak 20 mil. Kč je pokryt 90% dotací.

 Můžeme nahlédnout ještě více do budoucnosti?
 Chceme řešit rekonstrukci sportovní haly na Spor-
tovním ostrově a také pokračovat ve snížení energetic-
ké náročnosti, tj. zateplení budov dalších mateřských 
škol. V plánu máme vyřešit protipovodňová opatření 
na toku Sloupečník a při ulici Pražská. Zde se to 
projekčně připravuje a rádi bychom letos zažádali 
o dotaci. Průběžně probíhá příprava na přemostění 
železniční tratě na Staré Blansko s cílem mít projekt 
připraven k realizaci v roce 2019.

 Tohle byly investice, které budou fi nancovány 
z dotací. Co projekty fi nancované pouze z měst-
ského rozpočtu?
 V letošním roce chceme pokračovat v tom, co jsme 
načali loni, a to jsou chodníky. Běžně do údržby chod-
níků v Blansku investujeme zhruba 5 milionů ročně, 
letos to bude částka o dost vyšší, konkrétně 11,1 
milionu korun. Z toho by měly být 3 miliony na běžné 
opravy, 2,5 milionu na rekonstrukce ve středu města, 
jeden milion máme vyčleněný na nákup materiálu po 
rekonstrukci plynových rozvodů. Plynaři totiž musí 
po svých pracích uvést chodníky do původního stavu 
a pro nás je daleko výhodnější jim nakoupit novou 
zámkovou dlažbu, než aby na místo usazovali staré 
kachle, které bychom dřív nebo později museli vymě-
nit. Takhle ušetříme za práci, kterou platí provozovatel 
plynových rozvodů. Zbylá částka jde na několik dalších 
ulic v Blansku i v městských částech.
 Další velkou investicí, kterou budeme fi nancovat z 
rozpočtu, je rekonstrukce budovy  Základní umělecké 
školy v prostorách zámku kde vyměníme okna, a 
budova získá novou fasádu. 
 Dva miliony letos investujeme do zvelebení kina. 
Měla by se řešit elektroinstalace a také máme nějaké 
plány ohledně bezbariérového přístupu. Do kina se v 
posledních letech investovalo poměrně dost, ať už 
se jednalo o novou kavárnu nebo digitalizaci. Tohle 
všechno občané vnímají velmi pozitivně, kino je hojně 
navštěvované, a tak pokračujeme v tomto trendu. 
 Na jaře se bude pokračovat v rekonstrukci křižovat-
ky Sušilova (pod Písečnou) a na podzim již zmíněná 
rekonstrukce mostu k baseballovému hřišti.
 Dále by se měla opravit tribuna na fotbalovém 

hřišti na Údolní, za zmínku určitě stojí nové oplocení 
a oprava světelné signalizace na dopravním hřišti. 
Částku půl milionu vložíme do rekonstrukce zázemí 
smuteční síně.
 Nedílnou a každoroční součástí investic je údržba 
a obnova městského mobiliáře – lavičky, odpadkové 
koše atd. Zde počítáme s částkou zhruba jeden milion 
korun.

 A nová kavárna po Dukle?
 Samozřejmě, nová kavárna. Letos dokončíme její 
stavbu a nabídneme k pronájmu. Uvažujeme i o tom, 
že by si nový provozovatel mohl pronajmout také místo 
v suterénu po bývalém hotelu Dukla.

 Co skleníky? Zaznamenáme v letošním roce 
nějaký posun?
 Ačkoli to vypadá, že situace kolem skleníků spí, 
opak je pravdou. Investor dlouze jednal s vedením 
Povodí Moravy a také částečné přepracovával projekt, 
aby vyhověl některým požadavkům „Povodí“– v novém 
projektu se počítá s více zelení, což je jistě dobrá zprá-
va. Termín zahájení stavby se ovšem posunul, investor 
musí začít nejpozději v červenci 2018, nicméně termín 
dokončení zůstal stejný – srpen 2019. Pokud všechno 
půjde hladce, mělo by se v letošním roce vyřídit územní 
rozhodnutí a stavební povolení. 

 V současnosti vykonáváte práci místostarosty v 
Blansku na plný úvazek a k tomu jste byl na podzim 
zvolen do krajského zastupitelstva. Dají se tyto dvě 
židle zvládat?
 Osobně si myslím, že někteří politici si na svá bedra 
berou daleko větší břemeno. Brno je přece jenom za 
rohem a tyto dvě funkce se dají bez problémů zvlád-
nout. Jen si samozřejmě člověk musí ukrojit určitou 
porci času, kterou by jinak mohl věnovat svému volnu.  

 Plynou z toho našemu městu nějaké výhody?
 Mít delší ruce rozhodně není na škodu a když se 
podíváme na přísun dotací z Jihomoravského kraje pro 
naše město, určitě můžeme být spokojení. Už proto je 
dobré při projednávání těchto záležitostí sedět přímo 
v místnosti, ve které se o dalším zvelebení Blanska 
také čas od času rozhoduje.

Martin Müller

Svitavská 872/23, Blansko

(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Pronájem prostor. 

bytu 3+1 v prvním 

patře rodinného 

domu, část. 

zařízený, 

bližší info v RK.  

10.000,- Kč/měs. 

včetně inkasa 

+ provize RK

Prodej zděné chaty 

se zahradou, 

390 m2, krásné 

místo u lesa, 

příjezdová cesta,  

vytápění kamny 

na TP. 

360.000,- Kč  

+ provize RK

Byt SPEŠOV

Chata BLANSKO - HLUCHOV Nabídka našich služeb

RD OLOMUČANY Prodej samostatně 

stojícího RD 3+1, 

434 m2, s dvorkem 

a zahradou, nutná 

rekonstrukce,  

klidné místo.

 

Info o ceně v RK

Prodáváte či pronajímáte nemovitost a neorientujete se 

dobře v cenách, zákonech, máte obavy z komplikací a rizik 

při prodeji nebo pronájmu? 

Nebo potřebujete jen radu, konzultaci, nezávazné ocenění 

nemovitosti nebo odhad pro dědické řízení? 

Obraťte se na mne, ráda se Vám budu věnovat. Nabízím 

bezpečný a profesionální doprovod v realitní džungli. 
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Galerie Blansko: Flashback

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ BLANSKA 2016

PINK REVIVAL

Zveme přátele sportu a tance na obnovenou tradici 

sportovních plesů. Kromě zaručeně příjemné zábavy 

a vystoupení hostů všechny čeká také bohatá tom-

bola, kvalitní jídlo a občerstvení v modernizovaných 

barech.

Vstupenky jsou v prodeji v informační kanceláři Blanka.

28. 1. 2017  -   20.oo hod.
2. sportovnÍ ples

MEDIUM

- 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

BYTOVÝ DŮM 
ABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 
SEVERSEVER

HRUBÁ STAVBA
DOKONČENA

 Zapomenuté vzpomínky, opakující se záblesky z dob minulých. Téma návratu k minulosti a poodkrytí 
intimních momentů vlastního života zpracovaly výtvarnice Daniela Mikulášková a Maud Kotasová na 
nové výstavě v Galerii Blansko. První letošní výstava nese název Flashback. 

 Hlavním grafi ckým prvkem je výšivka, kterou 
autorky aplikují na různé předměty, od klasické látky 
určené k vyšívání až po části vnitřního vybavení 
automobilu. Díla však nejsou jen patetickou zprávou 
o osobním prožitku samotných výtvarnic. Nutí nás 
hledat možná již zapomenuté vzpomínky, ať už v 
moři stehů nebo zakleté do starého umyvadla.
 A jak vnímají 
pojem fl ashback 
autorky? „Vzpo-
mínka je něco, 
co chceme, a 
f lashback je 
něco, co přijde 
a neptá se nás, 
jestli to chceme 
nebo nechce-
me,“ řekla Maud 
Kotasová na ver-
nisáži výstavy. 
  „Pro mě je to 
nějaká vzpomín-
ka. Vzpomínka, 
která se vrací 
a kterou ve své 
tvorbě nějakým 
způsobem po-
j m e n o v á v á m . 
Buď se ji snažím 

uchovat, nebo ji zapomenout. Pokud bych to měla 
pojmenovat konkrétněji a upřímně, tak fl ashback 
je pro mě vzpomínka na mého muže, tedy něco, 
co bych si chtěla v sobě uchovat,“ doplnila Daniela 
Mikulášková. 

-mha-

Restaurace MYSLIVNA
PŘIJĎTE OCHUTNAT NAŠE DENNÍ MENU!
   *  výběr z 10 jídel

   *  XXL menu pro náročné strávníky 

 (příplatek jen 20,- Kč)

   *  zaměstnanci, co spěchají, 

 mohou být obslouženi přednostně

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

VALENTÝNSKÉ MENU 
10. - 12.2.2017

Zajistěte si rezervaci včas!

HOKEJHOKEJ
POJĎ POJĎ HRÁTHRÁT

www.hcblansko.euwww.hcblansko.eu

V BLANSKUV BLANSKU

v 15:45 hod. na zimáku v Blansku

@hcblansko

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

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

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

pro více informací navštivte náš facebookový profil a www stránky

s15:45 hod. na zimáku v Blans

hodiny zábábábbavavavyyy nanana lllll ddedededěěěěě iiii imimimimomomo nnnějěějějěj prprprooo ědědědědětitititi vvveee ěěvěvěvěkkkukuku 4444 -- 888 llet a jejich r

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

24. ledna 201724. ledna 2017    

HC_Blansko_2017_A5_inzerce.indd   1 02.01.2017   19:11:16
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Rockový ples 
se vrací do Blanska

 Tradiční hojně navštěvovaný ples se po pěti letech vrací do míst, kde jeho tradice vznikla – do 
sálu Dělnického domu v Blansku. V minulých letech byla jeho dějištěm sokolovna v Rájci-Jestřebí. 
Rockový ples se každý rok nesl v bujaré náladě za doprovodu rockových tónů a zajímavých hostů. 
Ani letos tomu nebude jinak. Do Blanska se 4. března zběsile přiřítí Děda Mládek illegal band.

 Důvodů, proč tento lehce neobvyklý ples přitahoval 
spoustu návštěvníků, je hned několik. Jednak je to 
atmosféra, která je každý rok naprosto fantastická. 
Sotva se objeví na pódiu první kapela, tanečníci se 
dychtivě zvednou a zaplní parket. Mnozí ocení také 
poněkud méně přísná pravidla plesového oděvu. Na 
rockový ples sice chodí i dámy v róbách a džentlmeni 
v obleku, chybu však neudělá ten, kdo místo formální 
kravaty či motýlka zvolí ležérnější styl a košili si u 
krku rozepne, aby se mu dobře tančilo. Tričko a džíny 
určitě nechte tentokrát doma, ale bílé rukavičky také. 
Na rockovém plese by vám překážely.
 Hlavním lákadlem letošního v pořadí již 11. Roč-
níku bude skupina Děda Mládek illegal band. Ta 
se proslavila netradičními úpravami skladeb Ivana 
Mládka jako Jožin z bažin, Brno je zlatá loď, Když je v 
Praze hic či Hlásná Třebáň. Kdo zažil tyhle muzikanty 
naživo, jistě mi dá za pravdu, že jejich podání hudby 
je strhující. Díky tomu, že texty skladeb jsou obecně 
velmi dobře známé a také vzhledem k originálnímu 
soundu kapely slibuje Děda Mládek nebývalou a 
živočišnou show. Možná by někteří mohli namítnout, 
že letošní hlavní host není 
příliš rockového zaměře-
ní, ale rozhodně se mají 
návštěvníci plesu na co 
těšit. Bude to nářez.
 Další dvě skupiny jsou 
místní. HD Acoustic není 
žádným nováčkem a 
přestože loni na rocko-
vém plese chyběla, letos 
se vrací se skladbami od 
Vladimíra Mišíka, Progre-
su 2, Vítkova Kvarteta, 
Pražského Výběru a mno-
hých dalších českých roc-
kových matadorů. To vše 
v akustickém provedení 
blanenských hudebníků 
Miloše Pernici, Martina 
Štěpánka, Dominika Per-
nici a Martina Müllera. 

Tato kapela zní velmi ne-
tradičně a pro první dvě 
hodiny plesu bude jistě 
výborným rozjezdovým 
prvkem pro tancechtivé 
publikum i pro hlavního 
hosta.
 Dohrávku zaj is-
tí kapela HD Elektrik. 
Podobenství názvu s 
předchozí skupinou není 
náhodné. Muzikanti HD 
Acoustic jen rozšíří své 
řady o Martina Štěpánka 
mladšího a předvedou 
obecenstvu show slože-
nou z písní jak českých, 
tak i slovenských i zahra-
ničních. Těšit se můžete 
na rockové pecky od sku-
pin Škwor, Horkýže Slí-
že, Team, Kabát, Queen, 

Tublatanka, Geen Day a dalších. Tentokrát kapela 
své nástroje zapojí do elektřiny a nikoho z přítomných 
nenechá v klidu sedět.
 Pořadatelé slibují jako již každoročně taky nějaké 
nehudební překvapení. V minulých letech to byla 
například exhibice Vaška Koláře, silácká show Že-
lezného Zekona nebo vystoupení mistrů ČR v pole 
dance. Letos zatím ještě není rozhodnuto. Nebude 
chybět ani bohatá tombola, skvělé jídlo a široký výběr 
alkoholu i lihuprostých tekutin.
 Pokud jste na rockovém plese ještě nebyli, určitě 
si najděte čas a do kalendáře si napište datum 4.3. 
2017. Ve 20 hodin v sále Dělnického domu v Blansku 
zahájíme XI. Rockový ples s kapelami HD Acoustic, 
Děda Mládek illegal band a HD Elektrik. Vstupenky 
v hodnotě 370 Kč si můžete zakoupit v informační 
kanceláři Blanka na Rožmitálově ulici a pokud vám 
mohu poradit, pospěšte si. Kapacita sálu je limito-
vaná a každoročně bývá o vstupenky velký zájem.
 Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!

-r- 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!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota 
 tel. 516 411 150, 

 hostinecmlyn@email.cz

Přijďte k nám! Přijďte k nám! 

Lednové zabíjačkové Lednové zabíjačkové 
pochoutkypochoutky

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

Rostoucí velkoobchodní společnost nabízí volnou pozici v obchodním oddělení pro 

SPOLUPRACOVNICI SPOLUPRACOVNICI / SPOLUPRACOVNÍKASPOLUPRACOVNÍKA
-- Práce na PC, aktivní, spolehlivý, samostatný, SŠ, VŠ. 

-- Solidní platové podmínky, dobrý kolektiv, stabilita. 

-- Preferujeme farmaceutické nebo veterinární 

 vzdělání (není podmínkou).

Pracoviště Žďár, okr. Blansko, info: 602 588 223

Děda Mládek Illegal BandDěda Mládek Illegal Band



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Nový rozvrh Nemocvičny

720. ledna 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 602882227.
* BOX a JU – JITSU – SEBEOBRANA – NÁ-
BOR pro muže i ženy od 15 let. Vilém Hrunek  
Tel. 608 316 426  Hrunvill@seznam.cz
* !!! NOVÁ KAMNA !!! RŮZNÉ DRUHY. VÝ-
KON 11 AŽ 25 kW PRO 200 AŽ 600 m³. Tel. 
602882227.
* Bazar Strojů, Nábytku a všeho možného v 
Dolní Lhotě má zájem o Vaše peníze. Výmě-
nou za hezké zboží :-) Tel. 602882227.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nekupujte náhražky! Kvalitní letošní med přímo od 
včelaře z čisté přírody Blanenska. Cena: 120,- Kč/
kg - květový (světlý), 140,- Kč/kg - smíšený (tmavý) 
po 1 a 5 kg. Po domluvě dovezu větší množství do 
BK a Boskovic. Tel. 723967473.
* 2+kk po celkové rekonstrukci na ulici Chelčického! 
Cena 1.38 mil. Bez RK. Tel. 776117788.
* Krásná velká šťavnatá jablka na uskladnění, z domá-
cího sadu - nestříkaná. Po domluvě jablka přivezu. Tel. 
603945673.
* Úplně nové bílé lakované lodičky (uzavřená špice a 
pata, boky lodiček volné - pouze spojující pásek, pásek 
také kolem kotníku) vel.č. 36, cena: 1 300,- Kč, výška 
podpadku: 9 cm. V případě zájmu zašlu foto lodiček na 
e-mail. Tel. 777023769.
* Zánovní sedací soupravu rozkládací 1,5lůžko, tm. 
modrá, za 2000 Kč. Tel. 604651358.
* Pletací stroj zn. Dopleta, dvojlůžkový. Tel. 732779990.

      PRODEJ    

JEDNOPOKOJOVÝ BYT JEDNOPOKOJOVÝ BYT 
V BK – „SEVER“V BK – „SEVER“

++
PRODEJNU - KAVÁRNUPRODEJNU - KAVÁRNU

VE STEJNÉM DOMĚVE STEJNÉM DOMĚ
2.500.000Kč

Tel. - 602 882 227

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Screamers: Videopůjčovna – 25.1.2017 v 19 hod. Tra-
vesti skupina Screamers uvádí zábavnou show. Vstupné 
300 Kč.
II. Sportovní ples – 28.1.2017 ve 20 hod, Dělnický dům. 
Cena 250 Kč.
Diashow Jiřího Kolbaby: Island – 3.2.2017 v 18.30 h, 
Sokolovna Lipovec. Vstupné 170 Kč.
Sousedský bál – 3.2.2017 ve 20 hod, Dělnický dům. Cena 
350/330/310 Kč.
Miroslav Donutil - Ptejte se mě na co chcete a já Vám 
odpovím – 13.2.2017 v 19 hod, Dělnický dům. Cena 
360/330 Kč.
Ples Základní školy speciální Blansko – 24.2.2017 ve 20 
hod, Dělnický dům. Cena 250 Kč.
Rockový ples – 4.3.2017 ve 20 hod, Dělnický dům. Cena 
370 Kč.
Michalova brnkačka – dětské představení Michala Ne-
svadby – 5.3.2017 v 10 hod, Kino Blansko. Vstupné 
170 Kč.
Divadelní představení Sex pro pokročilé – 14.3.2017 v 19 
hod, Dělnický dům Blansko. V hlavních rolích Karel Roden 
a Jana Krausová. Vstupné 390/350/310 Kč.
Divadelní představení Byt na inzerát – 21.4.2017 v 19 hod, 
Dělnický dům Blansko. Vstupné 360/330 Kč. č.
Čarovné tóny Macochy – 14.6.-18.6.2017, vždy v 18 hod. 
14.6.2017 Skvosty klasiků – Komorní soubor Quartetto Te-
lemann (Sloupsko–šošůvské jeskyně). Cena stání 350 Kč.
15.6.2017 Letní nálady – Lucie Bílá a Petr Malásek 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 540 Kč, sezení 640 Kč.
16.6.2017 Čarovné tóny – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou (Výpustek). Cena stání 450 Kč, sezení 550 Kč.
17.6.2017 Souznění – 4TET s Jiřím Kornem (Kateřinská 
jeskyně). Cena stání 450 Kč.
18.6.2017 Pocta Vivaldimu – Jaroslav Svěcený a orchestr 
Virtuosi Pragenses (dno propasti Macocha). Cena stání 
450 Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017, Zámecký park 
Blansko. Vstupné do 31.3. 449 Kč, děti 3-15 let 199 Kč. 
Aktuálně v prodeji:
Publikace Blansko – brána Moravského krasu. Výpravná 
publikace představuje historii i současnost Blanska, jeho 
památky, osobnosti i kulturní a sportovní život. Může 
sloužit jako vhodný vánoční dárek. Cena 280 Kč.
Kalendář Blansko s nadhledem 2017 – formát A3, ob-
sahuje letecké snímky Blanska a jeho místních částí. 
Cena 99 Kč.
Publikace Růžová ulička vypráví – autorka Květa Pokor-
ná představuje téměř zapomenutý kout v centru města 
Blanska. Cena 100 Kč.
Pexeso a leporelo Město Blansko – oblíbené suvenýry 
pro děti. Cena 40 Kč.
Publikace Blanensko 1945 – Vzpomínání na poslední roky 
války – publikace vydaná Muzeem Blanenska je souborem 
vzpomínek pamětníků na válečné roky v Blansku a je 
doplněna fotografi emi z Blanska a okolí. Cena 190 Kč.
Publikace Jeskyně ČR na historických mapách – repre-
zentativní publikace RNDr. Petra Zajíčka představuje 
nejvýznamnější historické mapy českých jeskyní, osoby, 
které se podílely na jejich tvorbě a období jejich vzniku s 
mnohdy neobvyklými příběhy. Součástí publikace je box 
se 46 rozkládacími věrnými kopiemi historických map. 
Cena 795 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr. 
Janou Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii ve 
fotografi ích i datech. Cena 150 Kč.
Kapesní kalendáříky Blansko s nadhledem 2017 – 
ZDARMA.

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

-MaT-

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

+420 734 281 010, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Minivolejbalové 
pokračování

 V neděli 8. 1. 2017 se v Letovicích konalo další kolo 
minivolejbalového jihomoravského přeboru. K tomuto 
turnaji jsme odjeli vzhledem k nemocem a zranění 
pouze s 11 hráči, tedy ve značně improvizované a 
oslabené sestavě. 
 Ale zbývající hráči zabojovali  a po nepřesvědčivém 
začátku turnaje a několika zbytečných porážkách ne-
zklamali a zaslouží pochvalu za předvedené výkony. Ty 
jim nakonec přinesli následující medailová umístnění. 
 Nejlepšího výkonu dosáhlo družstvo v modré 
kategorii ve složení Katka Vašíčková, Kája Seďová 
a Stefanie Matalová, které jen jediná porážka o bod 
dělila od 1. místa. S kladnou bilancí čtyř výher a dvou 
porážek skončil turnaj pro trojici modré kategorie ve 
složení Tom Novotný, Matěj Souček a Adam Prudík 
což stačilo na 3. místo v tabulce a stejně tak 3. místo 
obsadilo provizorně sestavené družstvo Jana Králová, 
David Zukal a zaskakující Kája Seďová.
 Zelená trojice ve složení Natálie Jeřábková, Denisa 
Skřipská a Naďa Pospelová se příliš  tentokrát nedo-
kázala prosadit a skončila na 6. místě svojí tabulky.
 Doufejme, že do dalšího turnaje, který se koná v 
neděli 29. 1. 2017 v hale jedovnické průmyslovky již 
nastoupíme v nejsilnějším možném složení trojic a 
dočkáme se třeba i vytouženého prvenství v některé ze 
skupin. Srdečně zveme všechny fanoušky a kamarády, 
začátek turnaje je v 9,00 hodin.
 Případní další zájemci ve věku od 10 – 12 roků o tuto 
dynamickou kolektivní sportovní hru se mohou k nám 
připojit.  Najdete nás každé pondělí od 18,00 hodin v 
městské sportovní hale na Údolní 10, Blansko. 

Michal Souček,
předseda volejbalového oddílu ASK Blansko

 SPORTUJ ZDRAVĚ. ZDRAVÉ SPORTOVÁNÍ. ZDRAVÁ NEMOCNICE. To vše jsou slogany, kterými 
skloňujeme náš nový, a ve svém obsahu i měřítku pro nemocnici naprosto výjimečný projekt: NE-
MOCVIČNA.
 Tento unikátní projekt, zaměřený na zdravý po-
hyb pro každého pod vedením zkušených trenérů, 
zahájil svůj provoz 5. prosince 2016. Téměř měsíční 
testovací provoz vedl k úpravě rozvrhu dle reálných 
podnětů klientů Nemocvičny a od 9. ledna 2017 star-
tuje Nemocvična v novém kabátě. Přibyly například 
lekce pro děti, cvičení pro těhotné, seniory a také 
lekce pro opravdové začátečníky.
 Od ledna 2017 představíme 18 lekcí týdně a 
záběr je opravdu široký: TABATA, TRX, CORE 
TRÉNINK, FUNKČNÍ TRÉNINK, KRUHOVÝ TRÉ-
NINK, KRUHOVÝ TRÉNINK – ZAČÁTEČNÍCI, 
POWER YOGA, RELAX YOGA, YIN YANG YOGA, 
FIT DANCE, KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ, DĚTSKÉ 
POHYBOVKY či cvičení zaměřené na zpevnění 
BŘICHA A POZADÍ. 
 Nabízené lekce jsou moderní metody, které posilují 
nejen všechny hlavní svalové skupiny, ale také kardio 
systém, zlepšují dýchání, vyrovnávají skoliotické 
držení těla, zvyšují fyzickou kondici, spalují kalorie a 
vedou ke krásné vypracované postavě. V neposlední 
řadě jsou to všechno lekce, které zdraví nezatíží 
ani neohrozí, což je bohužel nešvar řady masově 
populárních lekcí.
 Všechny cvičební programy jsou vedené zaměst-
nanci blanenské nemocnice - zkušenými trenéry s 
praxí, trenéry s potřebnými licencemi nebo akreditací 
a fyzioterapeuty, tedy lidmi, nad kterými Nemocnice 
Blansko drží záštitu a záruku jejich kvality.
 K dispozici jsou moderní cvičební programy a 
samozřejmě moderní cvičební pomůcky (kettlebelly, 
aerobic bally, gym bally, TRX, švihadla, posilovací 
gumy, medicinbaly, veslovací trenažer, rotoped, 
běžecký pás aj.). 
 Nemocvična poskytuje ucelenou nabídku pro 
zdravý životní styl, v nejbližší době i včetně nutričního 
poradenství nebo sestavení cvičebního plánu takzva-
ně na míru. Samozřejmostí je sympatické, moderní 
a čisté prostředí včetně oddělených pánských a 
dámských šaten, sociálního zařízení se sprchami, in-
dividuálním cvičebním boxem a masérnou. Součástí 
prostor je i klidová zóna s vířivkou a saunou. Nechybí 
ani sportovní bar, ve kterém je k dispozici naprosto 
všechno, co je k cvičení potřeba - sortiment sportovní 
výživy (iontové nápoje, spalovače, proteinové nápoje 
a tyčinky aj.), balená voda, káva, ale i možnost koupit 
si ručník nebo ponožky. Nabízíme také wi-fi  free a 
možnost parkování. Naprostou novinkou na blanen-
ské poměry bude možnost využít fi tness hodinek, 
které při příchodu na lekci budou zdarma k dispozici 
pro všechny klienty. Rádi bychom, aby Nemocvičnu 
do budoucna využívaly fi rmy pro své zaměstnance 
jako benefi t a rádi bychom v prostorách realizovali 
i víkendový provoz (soukromý pronájem prostor, 
individuálně vypracované tréninky a soustředění na 
míru), což bychom chtěli nabídnout zejména spor-
tovním klubům.  

Jak si rezervovat lekci?
 Spolu s Nemocvičnou vznikly i nové webové strán-
ky www.nemocvicna.cz. Ty nabízí nejen moderní a 
přehledný náhled do naší „kuchyně“, ucelený přehled 
lekcí, lektorů, aktualit, ale především naprosto jed-
noduchý rezervační systém, díky němuž se zvládne 
i z pohodlí domova zaregistrovat a stát se naším 
klientem opravdu každý. Samozřejmě Vám s tím 
naše recepční ráda pomůže i osobně při návštěvě 
Nemocvičny. Cena za lekci je 90 korun (u dětských 
pohybovek pak 60,- Kč). Zaregistrovaným klientům 
nabízíme zvýhodněné vstupné – při nabití kreditu nad 
500,- Kč přidáme na účet automaticky bonus 10 % 
z nabité částky. K dispozici je také možnost nákupu 
dárkového poukazu v libovolné hodnotě.

ROZVRH OD 9.1.2017:
Pondělí:
18:15 – 19:15 TABATA – Hynek
19:15 – 20:15 CORE TRÉNINK – Hynek
Úterý:
16:15 – 17:15 DĚTSKÉ POHYBOVKY – Nela
17:15 – 18:15 DĚTSKÉ POHYBOVKY – Nela
18:15 – 19:15 BŘICHO A POZADÍ – Denisa
19:15 – 20:15 FUNKČNÍ TRÉNINK –Denisa
Středa:
16:15 – 17:15 KRUHOVÝ TRÉNINK ZAČÁTEČNÍCI 
– Barbora (start od 18.1.2017)
17:15 – 18:15 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ – Barbora 
(start od 18.1.2017)
18:15 – 19:15 FIT DANCE – Nela
19:15 – 20:15 RELAX YOGA – Věra
20:15 – 21:15 YIN & YANG YOGA - Věra
Čtvrtek:
18:15 – 19:15 POWER YOGA – Marek
19:15 – 20:15 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ - Marek
Pátek:
16:15 – 17:15 KRUHOVÝ TRÉNINK – Hynek
17:15 – 18:15 TABATA – Denisa
18:15 – 19:15 BŘICHO A POZADÍ – Denisa
19:15 – 20:15 TRX – Jakub

 KONTAKT: Smetanova 8, 678 01 Blansko, Tel.: 
720 987 564, e-mail: recepce@nemocvicna.cz, 
www.nemocvicna.cz.
 Naším cílem není změnit ze dne na den celosvě-
tový problém. Nechceme ani, aby k nám lidé chodili 
jen „pálit kalorie“. Naší cílovou skupinou jsou lidé, 
kteří si chtějí zlepšit svoji fyzičku, nezadýchat se 
při chůzi do schodů, zlepšit si držení těla, odstranit 
drobné zdravotní problémy. To je hlavní cíl. Najít si 
chuť k pravidelnému sportování, změnit životní styl.

-ko-

* Pronajmu garáž na Písečné, ul. Pod Javory. Tel. 
731670781.
* Pronajmu byt 2+1 v Blansku. Tel. 604712635.
* Pronajmu dlouhodobě garáž za žel. zastavkou. El. 
energie, cena dohodou. Tel. 605425651.
* Žena 63 let/175 hledá muže do 65 let nad 180 cm ak-
tivního nekuřáka, nezadaného, se smyslem pro přírodu 
a kulturu. Kutil a motorista vítán. Vážně, fl irt ne. Tel. 
774741734.
* Darujte retro oblečky na miminko a cokoliv pro něj. 
Chrastítka, peřinky, panenky apod. I poškozené. Děkuji, 
sběratelka. Tel. 731084464.
* Hledám podnájem 1+kk nebo 1+1 v Blansku. Tel. 
722185560.
* Důchodkyně hledá příležitostnou práci v obchodě na zá-
stup za dovolenou, nemoc nebo pravidelně max. 1-2 dny v 
týdnu 4-6 hod. denně. Spolehlivá, aktivní. Tel. 774741734.
* Přijmeme šikovnou paní na úklid v odpol. hodinách na 
2 hodiny denně. Tel. 773076239.
* Kdo daruje jakýkoliv funkční starý psací stroj,nejlépe do 
r.1960. Tel. 737002332.

      RŮZNÉ    

Na PRÁCI VE SKLADU přijmeme

s možností okamžitého nástupu

další spolupracovnici/spolupracovníka

Pracoviště Žďár, okr. Blansko, info: 602 588 223
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

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

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

skoda-auto.cz

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním Předplaceného servisu

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

Dvě prohry BK Blansko

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

 Po třech čtvrtinách Blansko prohrávalo pouze 
o 3 body – 21 : 24. Závěrečná čtvrtina byla zvlášť 
dramatická – necelé dvě minuty před koncem byl 
stav 25 : 24 v neprospěch SŠMH. V posledních dvou 
minutách zkušenější tým domácích tvrdou obranou 
přinutil svoje soupeřky k chybám v rozehrávce. Při 
neproměnění šancí Blanenšťaček ke skórování, 
vyhrálo Brno závěrečný úsek o 8 bodů.
 Druhé utkání se vyznačovalo opět velkou bojov-
ností blanenských děvčat, která chtěla nad zkuše-
nějšími soupeřkami zvítězit. Účinná obrana a solidní 
zakončování protiútoků vedlo k poločasovému vede-
ní 20 : 12. Druhý poločas zahájilo družstvo SŠMH 
velkým náporem. Důsledným presinkem a zlepšenou 
střelbou obrátilo vývoj utkání. Třetí čtvrtinu prohrálo 
Blansko 14 : 0. Když do závěrečné čtvrtiny nemohla 
nastoupit zraněná rozehrávačka Monika  Kučerová, 
bylo o výsledku rozhodnuto. 
 Za herní nasazení proti pravidelnému účastníkovi 
Přeboru ČR si všechny blanenské hráčky zaslouží 
velkou pochvalu.  

SŠMH Handicap Brno – BK Blansko 32 : 25
Body: Sedláková – 16, Kaldová – 4, Ondrová A. – 3 
a Papírníková – 2

SŠMH Handicap Brno – BK Blansko 36 : 24
Body: Kaldová - 11, Sedláková – 6, Illková – 2, 
Ondroušková – 2, Kučerová – 2 a Ondrová D. – 1.

Více o klubu na www.bkblansko.cz
Text: Ing. Luděk Bezděk

Foto: Archiv klubu BK Blansko

Zdařilý podzim mladých 
basketbalistů

 Mladí basketbalisté BBK Blansko zakončili základ-
ní skupinu Oblastního přeboru v kategorii U 13 šesti 
výhrami v řadě, což znamenalo postup do fi nálové 
části z prvního místa. Zde budou hrát o přeborníka 
Jihomoravského kraje s družstvy Renocar Podolí, 
SAM BŠM Brno a TJ Slavia Kroměříž.
Výsledky:
BBK Blansko : JBC Tygři Brno 74 : 37 (36 : 19) 
BBK Blansko : JBC Tygři Brno 72 : 34 (34 : 19) 
TJ Sokol Podolí : BBK Blansko 7 : 96 (2 : 52) 
TJ Sokol Podolí : BBK Blansko 16 : 96 (7 : 46) 
BBK Blansko : Sokol Šlapanice 78 : 47 (43 : 25) 
BBK Blansko : Sokol Šlapanice 74 : 52 (42 : 22) 
Body celkem: 
Nečas 103, Berka 93, Jelínek 74, Svěráková 51, 
Streitová 49, Ševčík 32, Křížová 26, Zouhar 15, 
Špačková 12, Ježek 11, Pavloňová 10, Dymáček 8, 
Tyleček 6, Hynek 3.

-kaj-

 Do prvního zápasu oblastního přeboru v basketbale U 12 s SŠMH Handicap Brno, musela blanenská 
děvčata nastoupit v pozměněné sestavě, ale s obrovskou snahou uhrát co nejlepší výsledek. Dobrou 
obranou, doprovázenou úspěšnou střelbou Moniky Sedlákové, se stále držela na dostřel favoritkám. 

NEMOCNICE BLANSKO

Zdravotnický
konaný v pátek 10. 2. 2017 od 20.00 hodin

VELVET BLANSKO


