
Prodej bytu OV 3+1 Blansko - Kamnářská, 
3. p., 94 m2, 2 balkony, vlastní kotel, komplet
revitalizace bytu i domu...NC– 2,79 mil. Kč 

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej bytu OV 3+1 Blansko - Dvorská, 
4. p., 76 m2, balkon, výtah, nové vybavení 
interiéru bytu, výhled J-Z...NC– 2,89 mil. Kč 

- Pronájem 3 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 3.500 Kč vč. ink. 

- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, EE bez EM., I/2019...NC – 950 Kč/měs.

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč

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

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

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

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

Celé Česko žije prezidentskými volbami. Respektive od začátku roku až do této chví-
le žilo. Co se strhlo v posledních dnech ve všech médiích, nad tím zůstává rozum 
stát. Šílenství neminulo sociální síť Facebook, veškeré internetové diskuse a téma 
prezidentských kandidátů také plní většinu webových stránek – jak bulvárních, tak 
bohužel i solidních a důvěryhodných.

tábory mají fanatických přívrženců na rozdávání, i 
když v tom Zemanově mi ta skupina přišla přece 
jen trochu početnější. Nejvíc mě na tom mrzí, 
že jsem zahlédl podobné chování v posledních 
čtrnácti dnech i u lidí, jež jsem dosud považoval 
za docela normální. Tímto se moje úcta a míra 
přátelství vůči nim jaksi snížila.
 Ptáte se, čemu tedy věřit? Co si udělat vlastní 
úsudek na základě dostupných faktů? V uplynu-
lých pěti letech jste měli jedinečnou příležitost 
pozorovat vládu Miloše Zemana. Určitě jste 
viděli prezidenta mockrát v televizi nebo jej sly-
šeli v rozhlase. Pokud souhlasíte s jeho výroky, 
názory, nevadí vám jeho občasné balancování 
na hranici slušného chování ani radikální názor 
na cizince, nepřesvědčí vás jistě nikdo na světě, 
že pro Českou republiku není lepší volby, než 
právě náš současný prezident. Pokud jste naopak 
Zemanovým odpůrcem, nelíbí se vám jeho nepo-
chybná a očividná náklonnost k Číně a Moskvě a 
nesouhlasíte s jeho vystupováním na veřejnosti, 
jistě budete rádi za změnu v podobě prezidenta 
nového.
 Můžete se při svém váhání, koho zvolit, opřít 
ještě o obecná fakta: prezident naší země sice 
má svoji moc, ta ale není absolutní a o spoustě 
věcí nerozhoduje. Nerozhodne o tom, kolik naše 
země přijme migrantů, ani o přijetí či odmítnutí 
Eura (to ostatně přijmout musíme, otázkou je, 
kdy to bude, ovšem ani to prezident neovlivní). 
Prezident nerozhoduje ani o EET, o výši důchodů 
a minimální mzdy, o výši DPH, o ceně másla ani 
o legalizaci drog. 
 Myslete na to, že o všech důležitých věcech 
rozhoduje parlament, nikoli prezident. Proto 
taky demokracii u nás říkáme parlamentní, nikoli 
prezidentská. Ale přesto… Myslím si, že potře-
bujeme důstojného, zdravě smýšlejícího, slušně 
vychovaného, sympatického reprezentanta, za 
jehož vystupování se nebudeme muset stydět. 
Chceme na něj přece být hrdí a na oplátku mu 
věnovat naši důvěru a respekt. Pokud jste tak 
ještě neučinili, určitě jděte k volbám. Jednou tu 
společně žijeme, máme právo si zvolit prezidenta, 
tak to taky udělejme! 
 Ptáte se, koho zvolím já? Nechám si to pro 
sebe, je to moje právo. Chytrý čtenář však od-
pověď nalezne v předposledním odstavci. A ti 
ostatní? Ti ať si volí, koho chtějí :-)

Martin Müller

 Jak dopadlo první kolo prezidentských voleb, 
všichni víme. Z celkového počtu devíti uchazečů 
se nakonec podle očekávání dostali do druhého 
kola dva fi nalisté, ze kterých budeme znovu vybí-
rat budoucí hlavu státu. Ta bude na českém trůnu 
hospodařit následujících pět let, proto bychom 
měli k volbám určitě jít. A to bez ohledu na to, že 
náš favorit třeba z prvního kola vůbec nepostou-
pil. Čtrnáct dní jsme dostali na to, abychom se 
rozhodli, ke kterému z uchazečů se přikloníme, 
kterému z nich půjdeme odeslat hlas svobodného 
občana.
 Těchto čtrnáct dní tedy bylo naprosto klíčových. 
Právě proto zaplnily internet i denní tisk doslova 
stovky nejrůznějších zpráv na účet obou kandidá-
tů. Ať už současného prezidenta Miloše Zemana, 
nebo jeho protivníka Jiřího Drahoše. V tomto 
ohledu nebyl ušetřen ani jeden z nich. Je až k 
nevíře, kolik špíny, polopravd, nesmyslů a pomluv 
se kolem nás v posledních dnech prohnalo… 
 Miloš Zeman je alkoholik, „Ruský šváb“, taky je 
smrtelně nemocný, přičemž svůj zdravotní stav 
před veřejností tají. Musí samozřejmě na povrch 
vyjít již starší evergreeny, jako například šedesáti-
tisícový účet za uklizení pokoje v Anglii, který měl 
prezident znečistit cigaretami, jeho hrubá mluva 
v rádiu, přítelíčkování s Čínou a Ruskem a další 
podobné věci… 
 Oproti tomu je Jiří Drahoš pedofi l, bývalý agent 
STB, Česko by nejraději přenechal imigrantům 
nebo prodal Evropské unii. Média dokonce labo-
rují nad tím, zda nenosí své brýle s čirými skly, 
jen aby budil větší důstojnost.
 Články, názory lidí, skandály a senzace zaplnily 
internet prakticky bezprostředně po vyhlášení vý-
sledků prvního kola s dechberoucí intenzitou. Na 
sociální síť Facebook jsem už raději nechodil. Co 
mi vadí v podobných situacích vždycky ze všeho 
nejvíc, je slepá víra lidí, kteří naletí na každou 
hovadinu, co si přečtou někde na internetu. Ještě 
svoji hloupost podtrhnou tím, že takový článek 
veřejně sdílí. Tohle je vážné. Zdravě uvažující 
člověk by měl přece zhodnotit, do jaké míry jde 
o fakta, a kdy už se autor dopouští mírné či větší 
domněnky, případně rovnou nepravdy, chcete-li 
lži. Jenže hlupákovi, který má nasazené klapky na 
očích, stejně nevysvětlíte, že jde o desinformaci, 
protože bude věřit tomu, co se mu zrovna hodí 
do krámu. V tomto případě je úplně jedno, zda 
jde o podporovatele Drahoše či Zemana; oba dva 

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

Po kompletní rekonstrukci, s krbem, se zahradou.

cena: 1.200.000 Kč tel: 775 246 549

CHATA 2+1 BOSKOVICE; CP 1726 M² CHALUPA 3+1 V ORLICKÝCH HORÁCH; CP 1032 M²

Krásné místo, k rekonstrukci.

cena: 570.000 Kč tel: 775 246 549

G

Stav velmi dobrý, cihla, velký sklep, vnitřní byt, výtah.

cena: 1.200.000 Kč tel: 775 582 092

BYT 1+KK, BLANSKO, NA PÍSKÁCH; CP 29 M² POPTÁVKA

C
Pro klienta hledáme 

byt 3+1 na ul. Palackého,

Čelakovského 

v Blansku 

(možná i garáž).

Děkujeme za nabídky.
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Víte?
Nevíte?

Freddieho sloupek

 Koledníci zpívali tříkrálovou kole-
du, psali na dveře požehnání domům 
a jejich obyvatelům a každému dárci 
jako poděkování věnovali cukřík. 
Zatímco loni koledovali v třeskutých 
mrazech, letos k nim bylo počasí 
příznivější. Věk koledníků byl různý 
– od malých dětí až po seniory. Ve 
městě Blansko lidé přispěli 178 723 
korunami (loni to bylo 154 325 korun). 
 Také se konaly různé koncerty a 
další doprovodné akce. „Do tříkrá-
lové pokladničky mohli lidé přispět 
také v blanenském kině. Tam se v 
sobotu 6. ledna odpoledne sešly 
desítky lidí na promítání dokumentu 
o řádu dominikánů Psi Páně,“ uvedla 
Vladěna Jarůšková z Oblastní chari-
ty Blansko. 
 Letošní výtěžek Charita použije na zakoupení 
postelí do azylových domů pro matky s dětmi a do 
noclehárny pro muže. Dále podpoří humanitární 
pomoc a další charitní služby na Blanensku. 
 „Děkujeme všem lidem, kteří na počátku nového 
roku otevřeli svá srdce i dveře tříkrálovým kolední-
kům ve městech a obcích na Blanensku. Děkujeme, 
že myslíte na ty, kteří nemají tolik štěstí,“ řekla ředi-
telka Oblastní charity Blansko Jana Sedláková. 
 S organizováním sbírky se začíná již na podzim. 
„Už začátkem října začínám mapovat v obcích, jestli 
se tak jako minulé roky zapojí do sbírky a jestli budou 
mít ochotné koledníky. Připravuji všechny potřebné 
dokumenty ke sbírce, vypisuji průkazy pro vedoucí 
skupinek, chystám pokladničky, plánujeme dopro-
vodné akce. Mezi ně patří hlavně koncerty, divadla a 
fi lmy, na nichž mohou lidé také přispět do tříkrálových 

pokladniček. Postupně rozvážíme vše potřebné 
koledníkům, což mají na starosti převážně charitní 
pracovníci ve svém volném čase,“ popsala přípravné 
práce koordinátorka sbírky Marie Sedláková. 
 Loni vybrané peníze pomohly zejména ve službě 
domácí hospicové péče, dále přispěly na všestranný 
rozvoj dětí a mládeže, na podporu rodin v krizových 
situacích, na pomoc obětem trestných činů, na 
podporu dobrovolnického centra, na pomoc lidem 
v sociální nouzi a na činnosti týmu mimořádných 
událostí. 
 Pětašedesát procent z výtěžku zůstává v regionu, 
zbytek jde na potřeby Diecézní charity Brno, na hu-
manitární pomoc do zahraničí, na potřeby Charity ČR 
a na režii sbírky. Celková částka vybraná ve sbírce 
po celé republice činila 106 037 656 korun. 

-mha-

Druhý...
 Po prvním následuje zpravidla něco druhého. 
 Tento druhý letošní sloupek se shodou okolností 
trefuje do doby, kdy přicházíme (tedy alespoň 
někteří z nás) podruhé k přímé volbě prezidenta 
republiky. Poprvé to, jak jistě víte, bylo před celými 
pěti lety – jak ten čas letí, že?
 Shodou okolností se jedná o druhé kolo letošní 
volby.
 Shodou okolností se jedná i o to, zda ten sou-
časný (první) držitel nejvyšší ústavní funkce ji bude 
vykonávat znovu – podruhé, nebo zda ten druhý 
(zatím jen uchazeč) bude vykonávat tuto funkci 
poprvé. Ale dost už slovních hříček.
 Jsem dalek od toho, abych někomu radil, zda se 
k volbě dostavit a jak se k ní postavit. To mi ani v 
nejmenším nepřísluší. Pouze tuším, jak se k volbě 
postavím já.
 Tak tedy, pokud mi v tom žádná objektivní 
příčina nezabrání, volit půjdu, stejně jako tomu 
bylo v kole prvním, stejně jako tomu bývá u voleb 
sněmovních, senátních, krajských a komunálních. 
Pokud bych si totiž z jakéhokoliv důvodu účast od-
řekl, vzdávám se tím jednoho ze svých základních 
občanských práv, za které moji předkové útrpně 
bojovali. Všeobecné a rovné hlasovací právo totiž, 
jak si můžete pamatovat z hodin dějepravy, nebylo 
vždy takovou samozřejmostí, za jakou ji vnímáme 
dnes.
 Na rozdíl od jednoho z našich prezidentských 
kandidátů se nedomnívám, že by volební účast 
měla být povinností. To už trochu zavání totalitním 
přístupem. Z hlubin vzpomínek našich starších 
spoluobčanů se jistě vynoří obrázky na volební 
komise, které za minulého režimu s přenosnou 
urnou naháněly po domovech voliče, kteří se ne-
dostavili k volbám, nabourávajíc tak jinak jednotný 
postoj obyvatelstva za kandidátkou Národní fronty.
 Byl bych ale upřímně rád, kdyby volební účast 
v jakýchkoli volbách byla větší. Znamenalo by to 
totiž, že nám osud naší země není lhostejný. Nic-
méně připouštím, že i neúčast u voleb je jistou for-
mou volby. Není totiž nikde psáno, že (například) 
volba menšího zla před zlem větším je správná. A 
pokud si volič nedokáže z nabízeného seznamu 
vybrat, má právo i na to, aby se na celou volbu... 
Však víte co...
 Já to tak například celkem úspěšně a pravidel-
ně dělám u voleb do té instituce, bůhvíproč se 
nazývající parlamentem, která zasedá střídavě 
v Bruselu a Štrasburgu. Při svém dostatečně 
známém postoji k EU v té podobě, v jaké existuje 
dnes je to, svým způsobem i logické. Ostatně 
poslední volbou, kterou jsem v souvislosti s EU 
absolvoval bylo, blahé paměti, ono referendum o 
našem přistoupení. 
 K případnému dalšímu referendu bych se do-
stavil také.
 Každopádně teď máme ty volby “naše”. Přeji 
každému z nás, aby se za svoji volbu nemusel 
stydět a nezávisle na tom, jak bude vypadat vý-
sledek vám přeji...
 ...hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Až začne plesová Až začne plesová 

muzika hrát…rát…rát…

…buďte připraveni!…buďte připraveni!

Očima občanů:
Promarněná příležitost

Tříkrálová sbírka vynesla 
přes dva miliony korun

 Nezbývalo než zatleskat vedení města Blanska, když v roce 2014 rozhodlo o zbourání reliktu so-
cialismu hyzdícím centrum města Blanska – hotelu Dukla. Možná se pro tento krok mohlo vedení 
města rozhodnout dříve, hned poté, co v roce 2011 za 30 milionů korun hotel město zakoupilo, možná 
se radnice nemusela alibisticky ptát obyvatel v referendu, nicméně rozhodně to byl krok správným 
směrem, který mohl nastartovat rozvoj centra města. 

 Bohužel pouze mohl, neboť další kroky vedení 
města už nelze sledovat jinak než s údivem a 
zděšením. Předpokládané náklady na demolici se 
odhadovaly na 10 miliónů korun. Podle starosty se 
měly úpravy prostoru, uvolněného zbouraným hote-
lem Dukla, později doladit s architekty. Než se najde 
nejlepší řešení, měl na jeho místě stát dočasně malý 
parčík.
 A realita? Místo toho, aby vedení města napří-
klad vypsalo architektonickou soutěž, zadalo úkol 
jedinému dvornímu architektovi, který nachystal dvě 
nepříliš dokonalé, navíc téměř stejné varianty úpravy 
prostoru po hotelu Dukla.  Město tak promarnilo his-
torickou a jedinečnou šanci upravit centrum města 
jako celek, například posunutím silnice a protažením 
pěší zóny třeba až k možnému budoucímu vstupu do 
zámku. Mohly se samozřejmě objevit i další zajímavé 
možnosti, které by vzešly z otevřené soutěže mezi 
architekty. Kdyby se ovšem konala.
 Stesky vedení města na to, že se ankety o výbě-
ru konečné varianty ze dvou předložených řešení 
zúčastnilo málo lidí, jsou úplně liché – pokud není z 
čeho vybírat, není divu, že jsou obyvatelé Blanska 
zdrženliví. Stejný důvod měla i nízká účast lidí na 
veřejné diskusi k tomuto tématu v městském kině. 
 Výsledkem toho všeho je, že v centru města 

zůstává velká betonová relikvie, 
která rozhodně nespojuje obě 
náměstí a pěší zónu, jak radnice 
původně slibovala. Povznesme 
se nad to, že přes řadu pro-
klamací o termínu dokončení 
není toto sporné dílo ještě stále 
hotovo (původně měly být práce 
ukončeny v listopadu 2016!!!). 
Mnohem palčivější je otázka, 
zda bude parčík skutečně vhod-
ným místem pro odpočinek a 
relaxaci. Zatím tomu nic nena-
svědčuje. Místo pro sezení podél 
Rožmitálovy ulice je trefně zváno 
„autobusovou zastávkou“ (kde 
by snad v budoucnu měla vyrůst 
kavárna). Chybí zde totiž zastí-
nění proti slunci či dešti a ani 

další prvky nevzbuzují příliš nadšení. Betonovému 
parku navíc vévodí železná krychle, která se snad 
někdy v budoucnu stane nezastřešeným podiem, 
teď ale prostoru na kráse rozhodně nepřidává. 
Samostatnou otázkou je využití vnitřních prostor, 
jejichž rekonstrukce také vyjde na nemalou částku 
a je otázkou, zda město vůbec kdy najde vhodného 
nájemce.
 Věci bohužel došly tak daleko, že teď už nezbývá 
než si povzdechnout nad tím, jak vedení města 
prohospodařilo jedinečnou možnost úpravy centra 
města, jež by si něco takového jistě zasloužilo. 
Možná chtělo vedení města, aby po něm zůstal v 
Blansku nějaký výrazný pomník. Koneckonců, stejně 
se chovala i předchozí vedení města, připomeňme 
namátkou brownfi eld po ADASTU (jenž sice nebyl 
majetkem města, nicméně vedení města rezignovalo 
na to, aby místo nevzhledného  průmyslového areálu, 
který rozděluje střed města na dvě části, vyrostla ob-
chodně-bytová část, jež by do středu města zapadla), 
výšková budova, která získala právem pochybný 
primát největšího billboardu v Česku apod. V tako-
vém případě se to blanenské radnici stoprocentně 
povedlo. A městskou kasu to stálo pakatel - padesát 
milionů korun.                     

Ing. Jan Nečas

 V letošní Tříkrálové sbírce se v okrese Blansko vybralo 2 106 080 korun, což je téměř o 150 tisíc 
víc než loni. Dohromady bylo k dispozici 412 zapečetěných pokladniček, s nimiž skupinky tří králů 
obcházely domácnosti a úřady. Potkat jste je mohli i v ulicích Blanska či u stánku ve vestibulu ne-
mocnice. 

Pohybem k řeči
 Logopedická ambulance Nemocnice Blansko ve spo-
lupráci s DDM Blansko přijímá přihlášky na příměstský 
tábor v termínu jarních prázdnin.
 Nejen v průběhu letních měsíců, ale i o jarních 
prázdninách, uspořádá Ambulance klinické logopedie 
Nemocnice Blansko ve spolupráci Domem dětí a mlá-
deže v Blansku PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.
 Příměstský tábor se uskuteční v termínu 5. – 9. 2. 
2018 a jeho název i téma je POHYBEM K ŘEČI.
 Tábor je určený pro děti ve věku 5 – 8 let. Cena je 1 
500,- Kč a zahrnuje program, materiál a oběd dítěte. 
 Přihlášky je možné zasílat do 31.1.2018 na e-mai-
lovou adresu: gasicova@nemobk.cz nebo kostka@
ddmblansko.cz. Na těchto e-mailových adresách je 
možné získat i více bližších informací.

-ko-

V Hustopečích brali 
džbánek Šťávová a Bezděk

 První plavecké medaile v roce 2018 padaly v Husto-
pečích. A že jich bylo. Početná blanenská skupina čítající 
čtyřiadvacet plavců přivezla z tradičního „Hustopečské-
ho džbánku“ pětadvacet zlatých medailí a dva džbánky 
z hlavního závodu.
 Tím byla padesátka a stovka prsa. Ze džbánků se 
radovala v kategorii mladšího žactva Anna Šťávová a 
ve starších žácích Štěpán Bezděk. Na medaili si sáhnul 
skoro každý, i když osobáky na začátku sezóny moc 
nepadaly. Zlaté medaile si pověsili na krk Anna Šťávová, 
Štěpán Bezděk, Pavel Slezák, Jan Reka, Tomáš Reka, 
Roman Hanusynec, Jáchym Jirků, Matěj Měšťan, Ondřej 
Hašek, Vašek Drábek, Sára Burgetová, Jana Suchá, 
Petra Wutková a Irena Novotná. 

Věra Vencelová

Vyhlášení dotační výzvy
 Místní akční skupina Moravský kras vyzývá zájemce 
o dotace k přihlášení do dotačního programu v oblasti 
veřejné dopravy a Programu rozvoje venkova. 
 V rámci Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu je vyhlášena výzva Terminály veřejné dopravy a 
systémy P+R (park &ride) – žádosti lze předkládat do 2. 
března 2018. Výzva je určena zejména pro kraj, obce, 
svazky obcí a organizace těmito subjekty zřizované, 
případě dopravce ve veřejné dopravě. 
 V rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 
– 2020 jde o oblasti konkurenceschopné zemědělství, 
konkurenceschopné potravinářství a krmivářství, za-
kládání a rozvoj podniků, ochrana přírodního dědictví, 
konkurenceschopné lesnictví a spolupráce v krátkých 
dodavatelských řetězcích. Žádosti se předkládají do 27. 
března 2018.
 Kancelář MAS MK ve Sloupě je připravena poskyt-
nout všem potenciálním žadatelům veškeré potřebné 
informace a součinnost. Veřejnost a žadatelé mají také 
možnost navštívit seminář věnovaný problematice pří-
pravy projektů, který se koná 30. ledna 2018 v 9 hodin 
v sídle MAS MK ve Sloupě.
  Více se o aktuálních výzvách dozvíte na www.mas-
-moravsky-kras.cz. 

MAS

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz
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Na kávě s Jiřím Crhou
Rekapitulace loňských investic města Blanska a výhled do roku letošního. Co nás 
čeká a nemine, kde všude bude město investovat peníze ze svého rozpočtu, ale také 
o kultuře, sportu, dopravě, o Dukle i Půlmaratonu Moravským krasem jsem si povídal 
v jednom z prvních letošních rozhovorů již tradičně s místostarostou města Blanska 
Jiřím Crhou.

Sponzor rubriky:

Prezidentské volby 
2018 v Blansku

 Pane místostarosto, pokuste se zhodnotit 
investice města v loňském roce.
 Rád bych se ohlédl nejen za posledním rokem, ale 
za posledními třemi roky. Právě za toto období se 
totiž v Blansku opravdu mimořádně proinvestovalo. 
Bavíme se o částce okolo 250 milionů korun, přičemž 
skoro polovina této částky byla pokryta z dotací. 
Právě fakt, že se nám stále daří na investiční akce v 
našem městě fi nanční prostředky z dotací získávat, 
vnímám jako pozitivum, které stojí za zmínku.   
 Konkrétně jsme v rámci těchto investic zateplili 
budovu bývalého Okresu a blanenské základní 
školy. Ve čtyřech základních školách proběhly navíc 
i rekonstrukce tělocvičen. Loni jsme také dokončili 
regeneraci sídliště Sever, která probíhala ve čtyřech 
etapách. Nesmím zapomenout na nové parkoviště 
nad nemocnicí a ruku v ruce s ním zefektivnění 
parkovacího systému nejen v tomto kritickém místě, 
ale v celém Blansku. Navázali jsme také spolupráci 
s plynaři a loni se nám podařilo opravit i mnoho 
chodníků ve městě. Komunikaci pro pěší i nadále 
průběžně opravujeme.
 Postupně pracujeme na výměně veřejného osvět-
lení, v loňském roce jsme dokončili zhruba polovinu. 
Jen pro představu: v Blansku je asi 2400 světelných 
bodů. Na jejich výměně pracujeme již tři roky, kaž-
doročně vydáme zhruba 2,5 milionu korun, zhruba 
polovinu této částky opět kryjí dotace. 
 Nemalé investice jsme věnovali do sportu. Umě-
lá tráva nebo rekonstrukce kuželkářských drah a 
sportovního zázemí na Údolní ulici byly investice 
potřebné a tyto prostory si rekonstrukci opravdu 
zasloužily. Na zmíněné čerstvě zrekonstruované 
kuželkářské dráze proběhl takřka vzápětí Světový 
pohár v kuželkách a Blansko bylo i díky moderní a 
funkční dráze hrdým hostitelem tohoto klání. 
 Hotova je také řada „drobností“, jako opravy a vy-
budování některých autobusových zastávek, opravy 
na dětských hřištích a také doplnění či obnovení 
městského mobiliáře - nové lavičky na blanenských 
náměstích, odpadkové koše atd. Staré lavičky, které 
byly ještě v ucházejícím stavu, jsme nevyřadili, ale 
rozmístili na další potřebná místa v Blansku, napří-
klad podél cyklostezek.
 Loni jsme také dokončili úpravu prostranství po 
hotelu Dukla. Nyní pracujeme v okolí bývalé Dukly 
na rekonstrukci chodníků a prostranství jako takové 
je v podstatě hotové.

 Neměla na tomto místě stát kavárna?
 Měla. Problém je v tom, že jsme vypsali zakáz-
ku na stavbu kavárny a přihlásila se nám pouze 
jedna fi rma, jejíž návrh byl dražší, než se počítalo 
v rozpočtu. Nevzdáváme to ale! V současné době 
hledáme možnost, jak by se celá stavba dala zlevnit, 
a tedy i zrealizovat. Každopádně prostor může a 
bude zatím žít i bez kavárny. Lidé tam chodili už na 
podzim, věřím, že ještě větší zájem bude v jarních a 
letních měsících. Součástí této zóny je také pódium 
a hlediště, mohou se zde tedy konat jak koncerty, 
tak i divadelní představení. Věřím, že střed Blanska 
opravdu ožije a já v tomto směru osobně podpořím 
jakýkoli smysluplný plán a aktivitu. 

 Také jste loni koupili soustavu CZT. Čeho jste 
tím docílili?

 Především se obča-
nům využívajícím tuto sou-
stavu výrazně snížila cena 
za teplo. V roce 2016 byla 
cena za GJ 692 Kč, v roce 
2017 byla cena 535 Kč a 
letos se ještě o sedm korun 
sníží. Takže místo obecné-
ho zdražování - my naopak 
cenu snižujeme. Chceme 
tuto soustavu udržet. V 
rámci okresních měst Ji-
homoravského kraje máme 
nejlevnější teplo, což je 
jistě pozitivní zpráva. Dále 
plánujeme připojení dalších 
objektů, v letošním roce 
Základní a Mateřské školy 
Dvorská, aby došlo ke sta-
bilizaci ceny dodávaného 
tepla. Ani tím ale nekončí-
me. V průběhu letošního 
roku budeme připravovat i 
převzetí provozování sou-
stavy CZT na městskou 
společnost Služby Blansko, 
s.ro.
 Naším cílem je při-
pravit nové smlouvy s 
odběrateli tepla tak, aby 
cena za dodávku tepelné 

energie byla stanovena jako jednosložková, což 
zjednoduší orientaci ve spotřebě a platbách všem 
odběratelům. 

 Jaké investice se odehrají tento rok?
 V oblasti dopravy by se mělo uskutečnit hned 
několik akcí. Jednak jsou to vysprávky silnic ve výši 
3,8 milionu. Za polovinu by se měly opravit zejména 
výtluky po zimním období, druhá polovina této částky 
přijde do velkoplošné dopravy, například na Pekařské 
ulici na Zborovcích nebo větší opravy některých 
komunikací. 13,8 milionu korun investujeme do 
oprav vozovky na Starém Blansku. Tohle bude velká 
akce, při které se budou měnit sítě i povrch. Na ulici 
Dobrovského opravíme silnici i chodníky. Nemalá 
částka přijde také na rekonstrukci chodníků. Zde 
utratíme asi 10 milionů korun. 4 miliony investujeme 
do vybudování okružní křižovatky na ulici Poříčí a 
Mlýnská 
 Dalších 5 milionů padne na projekční přípravu 
přemostění na Staré Blansko. 

 První pozitivní výhledy počítaly se zahájením 
prací na přemostění v roce 2019. Jak to vidíte 
dnes?
 Celou situaci řešíme ve spolupráci s Jihomorav-
ským krajem už od roku 2012. Tato investice ve 
výši asi 200 milionů je pro dopravu ve městě velmi 
strategická, ale také zdlouhavá. Věřím, že zhruba za 
tři roky by se mohlo reálně začít stavět.

 Budete pokračovat s rekonstrukcemi v blanen-
ských školách?
 Kromě příspěvků do škol máme v plánu rekon-
strukci budov MŠ Rodkovského. Prosklená část této 
budovy je energeticky náročná a letos projde změ-
nou. Počítáme zde s částkou asi 6,6 milionu korun. 
Na údržbu mateřských škol jako takových máme 
vyčleněny dva miliony korun. Dalších 3,6 milionu 
investujeme do údržby základních škol. V budově 
Základní umělecké školy budeme letos realizovat 
odvlhčení, výměnu fasády a oken v hodnotě zhruba 
6,5 milionu korun.
 Na ZŠ TGM má proběhnout modernizace zázemí 
pro školní družiny, což bude stát 2,6 milionu korun, 
ale 2,4 milionu pokryjí dotace. Na ZŠ Erbenova, 
Dvorská a Salmova zainvestujeme do vybavení 
odborných a jazykových učeben. Co je podstatné – 
tuto nemalou investici ve výši 26 milionů korun opět 
pokryje asi z 90 % dotace. 
 Chceme postupně provádět i úpravy dětských 
hřišť a zahrad při mateřských školkách a úpravy 
venkovních areálů a pozemků základních škol. Před-
pokládané náklady na tyto práce odhadujeme na 3,2 
milionů korun, přičemž počítáme s padesátiprocentní 
dotací.

 Co revitalizace sídliště Zborovce? Neměla začít 
první etapa už loni?
 Měla, ale nedostali jsme dotaci. Letos máme zažá-
dáno znovu, ale rozhodli jsme se, že na dotaci čekat 
nebudeme a práce na revitalizaci sídliště Zborovce 
zahájíme v letošním roce tak jako tak. Během tří až 
čtyř let by měla být rekonstrukce hotová. 

 Rozšíří se letos i průmyslová zóna?

 Rádi bychom. Zájem mají zatím menší investoři, 
ale my bychom rádi přivedli do Blanska nějakou větší 
fi rmu, která by zaměstnala sto i více pracovníků. V 
tomto smyslu jednáme se zástupci agentury pro pod-
poru podnikání a investic CzechInvest. Zastupitelstvo 
s tímto postupem vyslovilo souhlas a současně se 
připravuje vypsání záměru na obsazení průmyslové 
zóny, do kterého se mohou samozřejmě přihlásit i 
místní fi rmy. 

 Uvažujete o osvětlení oválu na Sportovním 
ostrově?
 Ano, osvětlení bychom rádi vybudovali. Máme již 
zpracován projekt pro územní řízení. Odhadovaný 
náklad je 2,5 milionu korun, sledujeme dotační tituly 
a v případě možnosti získání dotace projekt zreali-
zujeme.

 Počítá se s dokončením rekonstrukce autobu-
sového nádraží?
 Tento projekt by měl být dokončený v létě letošního 
roku. Tato investice je v režii ČAD Blansko, ale město 
samozřejmě s touto společností úzce spolupracuje.

 Před koncem roku byl otevřen další úsek cyk-
lostezky podél autobusového nádraží. Proč jste ji 
otevřeli až po sezóně? Plánuje se další rozšíření 
sítě cyklostezek v Blansku?
 Zmíněnou část cyklostezky jsme neotevřeli, neboť 
po jejím dokončení se ihned začalo s rekonstrukcí 
autobusového nádraží. Jinak tam, kde využíváme 
dotačních programů, se někdy termíny komplikují. 
My nikdy dopředu nevíme, kdy a jestli vůbec nám 
dotaci přiklepnou. V mnoha případech se to dozvíme 
v průběhu roku a tím se celá investiční akce protáhne 
do podzimních měsíců a konce roku.
 Letos máme zažádáno o dotaci ve výši 2 milionů 
na rozšíření cyklostezky směrem ke Sportovnímu 
ostrovu. Celá investice by měla být ve výši 4 milionů. 
Postupně chceme pokračovat v budování cyklostez-
ky tak, aby protnula celé Blansko.

 Co kultura a sport?
 V oblasti kultury nás čeká mezinárodní fi lmový 
festival amatérského fi lmu na přelomu srpna a září. 
Jedná se o velkou a prestižní akci. Také bychom rádi 
opravili schody před kinem a v budově kina podlahy v 
předsálí. Řešit bychom chtěli i odvlhčení Dělnického 
domu. Na podpoře a rozvoji kultury nám záleží. Proto 
jsme v  oblasti kultury zavedli dotační program, ve 
kterém jsou na zájmovou a kulturní činnost vyčleněny 
dva miliony korun. Podpoříme samozřejmě i tradiční 
kulturní a sportovní akce ve městě. 
 Například Půlmaraton Moravským krasem nebo 
Blanenský golem jsou akce, nad nimiž mám osobně 
záštitu. Jsou to akce, které mají svoji tradici, svoje 
pevné místo v kalendáři kulturního a sportovního 
dění města Blanska, svoje neustále narůstající 
portfolio účastníků a hlavně jsou to akce, které město 
Blansko zdravě rozhýbou. Osobní záštitu věnuji 
nejen na pomoc se zajištěním fi nančního krytí akce, 
ale také dopomoci s propagací akce a v neposlední 

řadě osobní účastí. Když vidím, kolik běžců se sejde 
na startu půlmaratonu, je mi ctí stát mezi nimi na 
startovní čáře. Tohle pro mě není práce, ale radost, 
a to, že ji vidím i v tvářích ostatních běžců, je pro mě 
neuvěřitelná zpětná vazba a motivace do dalších 
ročníků. 
 Také se uskuteční třetí ročník hudebního festivalu 
Morava park fest, kterému letos vypomůžeme i 
fi nančně. Myslím si, že akce tohoto rozsahu v Blan-
sku si to opravdu zaslouží. Osobně tomuto projektu 
velice fandím. Dva ročníky zpět byly profesionálně 
zmáknuté, naprosto srovnatelné s velkými hudebními 
festivaly velkých měst. Za to patří velké poděkování 
organizátorům akce. Morava park fest je pro město 
velký přínos, zviditelnění města jako takového, 
přiláká spoustu návštěvníků, ale současně nabídne 
kvalitní hudební a doprovodný program místním 
obyvatelům. Toho všeho jsme si plně vědomi, a proto 
tuto akci letos podpoříme. Také podpoříme další 
velké akce ve městě jako Blanenskou desítku, Den 
dětí v zámeckém parku, Den pro děti v Nemocnici 
Blansko, Vítání sv. Martina a další. Všechny tyto akce 
budují pozitivní tvář našeho města a současně nabízí 
obyvatelům města a okolí kvalitní kulturní vyžití.
 S fi nančními prostředky počítáme i ve sportovní 
oblasti, a to na rekonstrukci dna v městských lázních, 
dále na rekonstrukci tribuny na fotbalovém hřišti na 
Údolní ulici. V dotačním programu věnujeme spor-
tovním oddílům částku 7,5 milionu korun. 
 Pod ASK vzniknul nový oddíl pétanque, a protože 
chceme podporovat pestré spektrum sportovců ať už 
do záběru sportovních aktivit, nebo do široké škály 
věkové, počítáme s vybudováním dvou sportovních 
hřišť na pétanque na Sportovním ostrově Ludvíka 
Daňka.

 Pod vaší záštitou se již tradičně pořádá Půlma-
raton Moravským krasem. Je pravda, že letos jej 
nebude pořádat sdružení Sportuj s námi?
 Pan Bartošek ze sdružení Sportuj s námi mi v 
prosinci loňského roku oznámil, že po několika 
letech organizace již půlmaraton pořádat nebude. 
Tuto skutečnost jsem vzal na vědomí, a přestože 
mi tato informace vzhledem k časové náročnosti 
přišla v daný okamžik nefér, věřím, že Půlmaraton 
Moravským krasem se i v režii ASK Blansko, která 
s touto tradicí kdysi začala, uskuteční k všeobecné 
spokojenosti veřejnosti i samotných závodníků. Zá-
vod by měl proběhnout 18. srpna, podpořím jej tak 
jako každý rok a také počítám s tím, že se některého 
ze závodů osobně zúčastním.

 Povedete jako lídr ODS i do letošních voleb? 
Pokud ano, s jakým cílem?
 Ve straně zatím není úplně rozhodnuto, kandidátka 
se bude teprve sestavovat. Nicméně bych se rád 
ucházel o pozici lídra do dalších komunálních voleb. 
Každá politická strana jde do voleb s cílem a vidinou 
co nejlepšího výsledku, ale samozřejmě rozhodnou 
voliči.

Martin Müller

 Ve dnech 12. a 13. ledna se konalo první kolo prezidentských voleb. Z devíti kandidátů 
do druhého kola postoupili dva: Miloš Zeman (38,56 %) a Jiří Drahoš (26,60 %). A jak volili 
Blanenští? 

 Volební území města Blanska se skládalo z 30 okrsků. K volbám se dostavilo 10 443 občanů, 
což je 63,37 % voličů. Je to o něco více, než celková republiková volební účast (61,92 %) Plat-
ných hlasů bylo v Blansku odevzdáno celkem 10 386. Miloš Zeman získal 4 401 hlasů (42,37 
%) a Jiří Drahoš 2 578 hlasů (24,82 %). 
 Dalšími v pořadí byli Pavel Fischer, Marek Hilšer, Michal Horáček, Mirek Topolánek, Jiří Hynek, 
Petr Hannig a Vratislav Kulhánek.               

-mha-

Kandidát
Navrhující strana Politická 

příslušnost

1. kolo

číslo příjmení, jméno, 
tituly hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 425 4,09

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 794 7,64

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 1 093 10,52

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 128 1,23

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 50 0,48

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 30 0,28

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 4 401 42,37

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 887 8,54

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 2 578 24,82
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Nové CT v nemocnici 
vyšetří více pacientů

- 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

Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko-japonská společnost s dlouholetou tradicí 

TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku hledá vzhledem k rozšiřování výrobních 

prostor a kapacit zájemce na pozici 

ELEKTRIKÁŘELEKTRIKÁŘ
OPERÁTOR NC STROJŮOPERÁTOR NC STROJŮ
SVÁŘEČ (hliník)SVÁŘEČ (hliník)
Co nabízíme:
  nadstandardní platové podmínky
  zázemí zahraniční společnosti

Zájemci, hlaste se osobně, 
písemně nebo telefonicky na adrese:

TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko
telefon: 516 428 411
e-mail: info@tatsuno-europe.com, www. tatsuno-europe.com

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK

Alexandria * Blue Style * Čedok * Exim * Firo * Fischer * Neckermann * VTT,aj

EXOTIKA EGYPT*KUBA*MEXIKO*KAPVERDY*ZANZIBAR aj.
  

!!! SLEVY až 23% POKRAČUJÍ – VYUŽIJTE do 31.1.!!!!!! SLEVY až 23% POKRAČUJÍ – VYUŽIJTE do 31.1.!!!
LÉTO: BULHARSKO,ŘECKO, TURECKO–dítě ZDARMA! 

ŠPANĚLSKO MAR MENOR – ráj mezi 2 moři: z BRNA!

Šlágr dovolená 50+ EXLUZIVNĚ JEN U NÁS!Šlágr dovolená 50+ EXLUZIVNĚ JEN U NÁS!

TIP: * Valentýnské romantické víkendy *TIP: * Valentýnské romantické víkendy *  
Pomůžeme splnit Vaše přání, naše věrnostní slevy se Vám vždy vyplatí! 

DO SVĚTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS!

Máš chuť něco změnit a vzít svůj osud do vlastních rukou ?
Baví tě strojařina a máš základy němčiny ?
Pokud ano, pokračuj ve čtení, pokud ne, díky za Tvůj dosavadní čas.

Koho hledáme:
- další spolupracovníky s technickým vzděláním a základní znalostí
 německého jazyka pro pracoviště v Blansku na obchodně-technické profese

Co tě u nás čeká:
- rozhodně ne nuda, budeš důležitou součástí týmu
- příležitost zažít skvělý pocit, kdy se věci dobře daří a jsi za ně dobře oceněn

Pro lepší představu co děláme mrkni na naše stránky www.metaliko.cz, 
kde se můžeš také virtuálně projít po našem závodě ve Slavkově u Brna.

Pokud máš zájem, pošli nám tvůj životopis na adresu kamil.smerda@metaliko.cz
nebo volej 601 374 070. Těšíme se na tebe!

 Zaměstnanci blanenské nemocnice a představitelé města Blanska společně oslavili pořízení nového 
přístroje CT, které slouží k vyšetření vnitřních orgánů pomocí zobrazovací metody. 

 Staré CT fungo-
valo od roku 2002. 
„Za poslední dva 
roky již podstoupilo 
celou řadu fi nančně 
náročných oprav, pro-
to jsme se rozhodli 
přístroj vyměnit. Měli 
jsme čtyři požadavky: 
zkvalitnění CT obrazu, 
zkrácení doby vyšet-
ření, snížení radiační 
zátěže pro pacienty 
a rozšíření spektra 
vyšetřovacích me-
tod,“ sdělila ředitelka 
nemocnice Vladimíra 
Danihelková. Podrob-
né informace o výho-
dách přístroje jsme 
uveřejnili v minulém 
vydání Monitoru. 
 Šestnáctimilionovou investici uhradila z větší části 
Nemocnice Blansko za přispění peněz z městského 
rozpočtu a z Jihomoravského kraje. 
 Během pětačtyřiceti let se technologie počítačové 
tomografi e vyvinula neuvěřitelným způsobem. „Díval 
jsem se do starých statistik a na prvním CT přístroji, 
který byl v blanenské nemocnici od roku 1972, je-

den obrázek vznikal asi čtyři a půl minuty. V dnešní 
době jeden obrázek skenujeme tři desetiny sekundy. 
Vyšetřovaná vrstva byla tenkrát silná 8 mm, dnes 
je to 0,6 mm,“ porovnal parametry zařízení primář 
radiodiagnostického oddělení Ladislav Kalas. 

-mha-

RESTAURACE U GOLEMA
přijme

SAMOSTATNÉHO 
KUCHAŘE

Informace na tel. 

608707625

Společnost BERYL BK, s.r.o. 
výrobce nerezových madel

nabízí práci – pozice 

svářeč TIG
Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek, 

místo práce: Černá Hora
Praxe výhodou, absolventy zaškolíme, 

Plat 23 - 25.000,-
Možný nástup od 1.3.2018 nebo i dříve

Více informací: info@beryl.cz 

tel. 733 531 651
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Nakupte bez obalu 
při dobré kávě!

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

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

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a

pi

k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ

 Třídíte odpad? Záleží Vám na životním prostředí? Pojďme pro naši planetu udělat ještě víc. Všimli 
jste si někdy, kolik Vaše rodina produkuje každý týden odpadu, zejména plastů? Chtěli byste toto 
množství zredukovat? Tak nekupujte obaly, ale pojďte nakupovat bez obalu do nové blanenské ka-
várny Julie´s. Zároveň zde můžete strávit příjemnou chvilku u kávy, domácího zákusku nebo chutné 
snídaně či svačiny.

 Kavárna a obchod „bez obalu“ Julie´s se nachází 
na Rožmitálově ulici na břehu řeky Svitavy, jejíž 
opeřené obyvatele můžete z tepla obchůdku pozo-
rovat. V Blansku je to jediný podnik svého druhu. O 
podobné věci jsem slyšel poprvé a můžu říci, že jsem 
byl velmi příjemně překvapený. 
 Provozovatelé mi vysvětlili, že problém, jak se 
zbavit našich odpadů, je mnohem hlubší a zasahuje 
daleko za hranice České republiky. Největším zpra-
covatelem evropského odpadu byla až do loňského 
roku Čína, která již odmítá plasty k recyklaci vyku-
povat. Důvodem je hlavně rostoucí střední třída v 
této zemi a boj proti tzv. „cizímu odpadu“. Evropská 
unie nemá dostatečnou kapacitu na recyklaci všech 
plastů, které její obyvatelé vyprodukují. Jak jinak pak 
celá situace skončí, než nárůstem skládek v našem 
bezprostředním okolí a devastací naší přírody. Nejen 
proto se blanenští průkopníci bezobalové myšlenky 
rozhodli tento nápad zrealizovat. Ulevit životnímu 
prostředí se dá i po troškách a někde se začít musí, 
že…
 Jak funguje obchůdek bez obalu v praxi? Přinesete 
si vlastní nádoby – dózy, pytlíky, sklenice, cokoli – ty 
Vám obsluha zváží, aby dále byla vážena pouze ku-
povaná surovina, a vy si do nich naberete, co zrovna 
potřebujete nebo Vám přijde k 
chuti. Na výběr jsou například 
slunečnicová, dýňová nebo chia 
semínka, z luštěnin pak čočka, 
hrách žlutý i zelený, několik druhů 
fazolí, těstoviny, několik druhů 
oříšků, bulgur, kuskus, ovesné 
vločky (i bezlepkové!), jáhly a 
veliké množství sušených plodů, 
jako jsou rozinky, kustovnice, 
fíky, švestky, datle nebo rajčata. 
Celý sortiment je ve výborné 
kvalitě, a pokud byste tu nenašli 
něco, co byste rádi koupili, ne-
styďte se říct obsluze. Nabídka 
se přizpůsobí Vašim potřebám, 
a co není, může být za pár dní. 
Na prodej tu jsou i různé textilní 
sáčky a skleněné dózy, čili i bez 

vlastní výbavy nemějte obavy 
přijít. Papírové sáčky poskytuje 
obsluha zcela samozřejmě, takže 
pokud třeba jdete na vlak a dali 
byste si oříšky, zastavte se! Sami 
provozovatelé se s myšlenkou 
bez obalu naprosto ztotožňují. 
Třídí veškerý odpad, který jim při 
provozu vznikne, zboží nakupují 
převážně  v papírových či juto-
vých pytlích a ve velkém balení, 
aby přírodu nezahlcovali dalšími 
obtížně rozložitelnými plasty.
 Kavárna nabízí v Blansku též 
výjimečnou věc. Každý týden tu 
můžete ochutnat jiný druh kávy: 
brazilskou, kolumbijskou, etiop-
skou apod. Všechny nabízené 
druhy čerstvě pražené zrnkové 

kávy si rovněž můžete koupit domů, a to od soboty 
27. ledna. Bohužel ji zatím není možné nakupovat 
bez obalu, protože káva po upražení opakovaným 
přebalováním přijde o svoji čerstvost, aroma i spe-
cifi ckou chuť. Z tohoto důvodu se vždy prodává v 
originálním balení z pražírny. 
 Ristretto, espresso, cappuccino, latté macchiato 
s příchutí nebo bez,… Káva se sójovým mlékem 
pro alergiky a vegetariány je samozřejmostí. Jistě 
Vás potěší možnost uplatnit slevu na kávu s sebou, 
kterou získáte v případě, že si přinesete vlastní hr-
níček. Ochutnat můžete domácí švédskou bábovku, 
mrkvový dort, cheesecake nebo jiný dezert, případně 
čerstvou bagetu nebo chlebíček. Nabídka se neu-
stále obměňuje a bude podléhat aktuální sezóně a 
dostupnosti surovin (dýně, jahody, lesní plody…).
 Myšlenkou nákupu bez obalu jsem nadšený. Jsem 
přesvědčen, že by lidem nemělo být životní prostředí 
lhostejné a už nezáleží na tom, jakým způsobem 
jej budete šetřit. Nikdo Vás nenutí hned prodat 
automobil a chodit všude pěšky. Pro začátek bude 
stačit, když nakoupíte bez obalu. Při té příležitosti si 
v kavárně Julie´s můžete vychutnat domácí dezert a 
lahodnou kávu dle vlastního výběru. Nezní to skvěle?

-r-

• 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
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RÁJEC-JESTŘEBÍ 
3.3.2018

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

nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!

legendy 
se vrací 

motoband 
akcent

silák franta 
bohatá tombola

speciální cena taxi

NOVĚ OTEVŘENO!

* domácí kuchyně 
* denní menu od 87 Kč
* svatební salonek 
* rauty, svatby, 
   oslavy a party 

Třetí týden v lednu 

Zvěřinové speciality

Rezervace na tel. 

722106902 

Víkend pro rodiny: oběd - děti jídlo ZDARMA

MUSIC BAR PROBE
* živá hudba, DJ, koncerty 

* výborné drinky 

* billiard, karambol, šipky 

* velkoplošná projekce 

Pátek a sobota DJ TOMKA
Nordic Ice party! Drink 55 Kč  3+1 zdarma 

Sobota 03.02. BILLIARD TURNAJ - 1. MÍSTO 5000 Kč
Přihlášky na e-mail Probe-Blansko@seznam.cz. 

Občerstvení a zábava! 
facebook.com/probemusicclub/

1 zddaaaarrrmmmaaaa

Hraje KREYNH   ILONA 

2. února 2018 ve 20 h

          

    
   

        

 S SEDS

  L

Další číslo Monitoru vychází 9. února 2018Další číslo Monitoru vychází 9. února 2018
Chcete inzerovat za nejlepší cenu? Tel. 606728334Chcete inzerovat za nejlepší cenu? Tel. 606728334



Řádkovou inzerci posílejte emailem 
na monitor@monitor-bk.cz, 
případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

726. ledna 2018

* 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.
* EURO TAXI Blansko PŘIJME ŘIDIČE TAXI. 
Víkendové noční a denní směny - brigádně. 
Tel. 608879318.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Malotraktor Vari s příslušenstvím. Tel. 728162909.
* Rozkládací jídelní stůl. Tel. 728162909.
* Plynový kotel PROTHERM 12KOZ, zásobník 45 litrů. Tel. 
776114600.
* 6 židlí na selský způsob, 6000 Kč. Sektorová skříň se 
sklem, cena dle dohody. Tel. 722034834.
* Kredenc, dřevěné větší police a dětskou dřevěnou ohrádku 
(postýlku) na kolečkách. Tel. 516413604.
* Automatickou pračku levně. Tel. 723484803.
* Nové prošívané deky a polštáře z ručně draného husího 
peří o rozměrech 140x200, 90x70. Tel. 731233963.
* Pěknou obývací stěnu - šatní skříň, 4x komoda + prosklená 
vitrína. Tel. 724192895.

      PRODEJ    

* KOUPÍM motocykl Simson, Jawa 250, Babeta, Korádo, 
Pařez, Pionýr-Mustang a jiné do r.89, dále automobily do r.89. 
Tel. 736741967, altnabytek@seznam.cz
* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko pod Horní 
Lhotou. Tel. 604550828
* Koupím LES, alespoň 1 ha. Tel. 735261422.
* Daruji kuchyňskou linku délky 1,6m včetně nerez. dřezu, 
vhodné na chatu. Tel. 605263222 po 13. hod.
* Hledám zkušeného sadaře, který by pomohl s prořezáním 
ovocných stromů. Jedná se o 6 ovocných stromů v lokalitě 
Žlíbek v Blansku. Tel. 728034533.

      RŮZNÉ    

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální předprodej:
Sousedský bál - 2. 2. 2018 ve 20:00 hod, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350/330/310 Kč.
Jiří Kolbaba: Ostrov Bali – můj druhý domov - 23. 2. 
2018 v 18:30 hod, Sokolovna, Lipovec. Cena 200 Kč. 
SCREAMERS (Travesti show) - 26. 2. 2018 v 19:00 
hod, Dělnický dům, Blansko. Cena 280 Kč.
Kollárovci - 7. 3. 2018 v 18:30 hod, Dělnický dům, 
Blansko. Cena 370/320 Kč.
Divadelní představení Můžu k Tobě? - 12. 3. 2018 v 
19:00 hod, Dělnicky dům, Blansko. Cena 300/280 Kč.
Divadelní představení S Pydlou v zádech - 23. 4. 
2018 v 19:00 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
350/300 Kč. 
Čarovné tóny Macochy 2018 
13. 6. 2018, 18:00 – FELIX SLOVÁČEK, Sloupsko-
-šošůvská jeskyně Eliška, Cena 380 Kč
14. 6. 2018, 18:00 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou, 
Jeskyně Výpustek, Cena 620/520 Kč. 
15. 6. 2018, 18:00  – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou, Jeskyně Výpustek, Cena 620/ 520 Kč 
16. 6. 2018, 18:00 – MÁME RÁDI JAZZ A EVER-
GREENY, Jan Smigmátor s Dashou , Kateřínská 
jeskyně, Cena 520 Kč
17. 6. 2018, 18:00 – KONCERT PRO DESET STRUN 
– Jaroslav Svěcený (housle) a Miloslav Klaus (ky-
tara), Punkevní jezírko na dně propasti Macocha, 
Cena 480 Kč
Morava PARK FEST 2018 - 23. 6. 2018 od 12:00 
hod, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v 
předprodeji do 18. 6. 2017: 499 Kč/dospělý, 200 Kč/
děti 6-15 let. Děti do 5 let a ZTP/P mají vstup zdarma.
BOSKOFEST - 4. 8. 2018 od 12:00 hod, Zámek 
Boskovice. Cena vstupenek v předprodeji do 30. 3. 
2018: 399 Kč/dospělý, 100 Kč/dítě 6-15 let, děti do 
5 let a ZTP/P mají vstup zdarma. 

Aktuálně v prodeji:
Plátěná taška Blansko - v barvě aqua modré. Cena 
49 Kč.
Papírová taška Blansko – Cena 3 Kč.
Svíčka Blansko - v sedmi barvách. Cena 59 Kč.
Publikace Moravský kras v ponorné řece času, Petr 
Zajíček - Kniha provede čtenáře Moravským krasem 
od počátků jeho vzniku až do současnosti. Přiblíží 
základní milníky postupného vývoje, historická fakta 
i neúnavnou práci několika generací badatelů. Cena 
555 Kč.

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

Blanenský policista hlídkoval 
na srbských hranicích

NEMOCNICE BLANSKO

Zdravotnický
konaný v pátek 16. 2. 2018 od 20.00 hodin

Národní 
rekord

 Pavla  Štoudková z ASK Blansko v neděli  překo-
nala halový národní rekord v žákyních na 1 500 m 
časem 4:39,66. Dosud byla držitelkou Lada Brázdi-
lová 4:41,8, která ho zaběhla v  roce 1993.

V roce 2018 bude Atletika ASK Blansko pořádat 
pět závodů:
25.4. 2018 Čokoládová tretra 
seriál závodů pro děti ke Zlaté tretře - fi nále je při 
hlavním závodě Zlaté tretry
26.4.2018 Štafetový pohár 
- závody štafet Základních škol
29.4.2018 Memoriál Věry Bušové - Gilkové 
- mítink pro všechny kategorie - hlavní závod na 
800m žen
10.5.2018 1. kolo mladšího žactva - jihomorav-
ský kraj
30.9.2018 Mistrovství Moravy a Slezska mladšího 
žactva jednotlivců 
- nejvyšší závod pro žactvo ročníku 2005/2006

Martin Bezdíček,
atletika ASK Blansko

 Před Vánocemi se vrátil z další zahraniční mise blanenský policista Jaroslav Hloušek. Poprvé 
se jí zúčastnil v březnu, kdy hlídal hranice mezi Řeckem a Makedonií v oblasti Gevgelija. Tentokrát 
patnáctičlenný kontingent Policie ČR, jehož byl Hloušek velitelem, vyrazil do Srbska. 

 V Srbsku byl od 31. října do 19. prosince 2017. 
Stejně jako první mise v Makedonii, i tato souvisela 
s migrační krizí a ochranou hranic států, které leží 
na takzvané Balkánské trase a které byly migrační 
krizí v uplynulých letech zasaženy nejvíce. 
 „Migrační krize na Balkánské trase je víceméně na 
ústupu, problém tam spíše už doznívá a přesunuje 
se směrem ke středozemnímu moři. Ale to už je jiný 
typ migrace,“ říká plukovník Jaroslav Hloušek. 
 Krize na Balkánské trase souvisela s uprchlíky z 
Blízkého Východu; týkala se válečných konfl iktů a 
vyvrcholila v roce 2015. Nejnovější uprchlické vlny, 
které směřují přes Středozemní moře do Evropy, jsou 
spíše o ekonomických imigrantech z Afriky. 
 V minulosti zahraniční kontingenty z ČR působily 
také ve Slovinsku, Maďarsku a Chorvatsku. Dnes 
čeští policisté jezdí pouze do Makedonie a Srbska, 
přičemž do Makedonie směřují výpravy o čtyřiceti 
policistech, do Srbska patnáctičlenné skupiny v šesti 
autech. 
 A jak služba probíhá? Jde o zajištění hlídkové 
služby na hranici, přičemž hlídka je vždy smíšená 
– skládá se ze srbského policisty, který disponuje 
výkonnou pravomocí, a z českého policisty, který 
působí jako pomocná síla. „Vybavení a služební 
dopravní prostředky se používají naše,“ objasňuje 
Hloušek. 
 Kontrolují se nákladní a dodávková vozidla, v 

nichž by se mohli nelegální imigranti 
přepravovat. Také je nutná kontrola 
železnic, autobusů, dále kontrola 
terénu pomocí termovize. Nákla-
dy spojené s misemi – ubytování, 
strava či pohonné hmoty – jsou 
zajištěny z peněz Evropské unie. 
 Hranice mezi Srbskem a 
Buhlarskem je převážně hornatá, 
takže míst, kde se dá překonat, není 
zase tolik. „Působili jsme u města 
Negotin, což je na trojmezí hranic 
Srbska, Bulharska a Rumunska, 
kde Dunaj tvoří hranici mezi Rumun-
skem a Bulharskem. Situace je tam 
už klidná, během naší služby bylo 
zadrženo jen pár desítek uprchlíků,“ 
tvrdí policista. 
 „Nemuseli jsme řešit žádnou 
mimořádnou událost, spíše šlo o 

běžné věci, které souvisejí s výkonem zajištění 
nepřetržité hlídkové služby,“ dodává. 
 Složitost podle něj spočívá hlavně v tom, že 
je třeba sladit obvyklý způsob fungování a zažitá 
pravidla českých policistů s tím, jak funguje tamní 
bezpečnostní sbor. „Je to hodně o diplomacii, dialo-
gu a kompromisech. Nejtěžší je to, že tam nemáte 
žádnou podporu dalších oborů – ekonomické útvary, 
autoopravárenství… Tam se neustále improvizuje v 
polních podmínkách,“ vysvětluje velitel kontingentu. 
 Pracoval v podstatě nonstop, protože neměl žád-
ného zástupce. Se všemi záležitostmi se tedy ostatní 
členové kontingentu obraceli pouze na něj. 
 „I bez nějakých mimořádných událostí máte 
zkrátka dvě patroly venku přes den, dvě patroly 
venku přes noc a neustále řešíte nějaké problémy s 
technikou, s lidmi, úrazy, škodné události,“ popisuje 
Hloušek, který se v letošním roce chystá opět na misi 
do Makedonie. 
  „Celkově bych řekl, že tam život plyne poklidněji a 
společnost není tak uspěchaná jako u nás. Některé 
věci, které se řeší u nás, se tam prostě neřeší, nebo 
se řeší jinak,“ nastiňuje rozdílnost obou kultur. „Ale 
pracovní povinnosti, které mají, si plní profesionálně. 
Jde spíše o odlišnosti v oblasti práva, zaběhnutých 
policejních postupů a podobně,“ doplňuje policista. 

-mha-

Linea s.v.d. Blansko, 

provozovna Olomučany

přijme na hlavní 
pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře  
na výrobu nábytku
Nástup možný ihned.

Tel.: 721864102, 724859434 



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: Marie Hasoňová, 
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.

26. ledna 20188

Klepačov přivítal nejlepší 
okresní běžce roku 2017

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si svůj volný čas. Starosti s vyřízením STK
a měřením emisí vyřešíme za vás.

Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku kvůli platnosti 

technické kontroly? Pokud se již blíží, naši technici se o vše postarají. 

Nabízíme kompletní zajištění technické kontroly a měření emisí na 

profesionální úrovni. Odstraníme případné nedostatky včetně takových 

detailů, jako je prošlá autolékárnička. Na opravy je možné využít slev

až 20 % z Šekové knížky. Další 2 roky tak můžete jezdit opět bez starostí.

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

TECHNICKOU KONTROLU
       VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

 Již potřetí jsme se s okresním běžci sešli na Samsaře, abychom měli možnost zhodnotit a zejména 
vyhodnotit další uplynulý ročník Okresní běžecké ligy. I letos jsme měli tu možnost spolupráce s po-
řadatelským týmem BOBu, který měl na Samsaře zázemí svého závodu. Nedělní ráno sice nevypadalo 
nijak lákavě, ale při začátku vyhlašování výsledků OBL již svítilo sluníčko, a tak úsměvy, zejména 
dětí, měly možnost vyniknout.

Starší žáci
1. Milan Musil, ASK Blansko, 265 b.
2. Lukáš Svoboda, ASK Šošůvka, 250 b.
3. Štěpán Kameník, Drahanský sport team, 135 b.

 Bohužel ne všichni závodníci, kteří byli na bedně, 
se mohli dostavit. Věříme však, že příští rok budou 
stupně vítězů zaplněny oceňovanými a budou si moci 
vychutnat potlesk publika. V případě dospělých bylo 
těch volných míst minimum, a i když se v jednom 
případě ceremoniál opakoval, proběhlo vše korektně 
a připravené ceny byly předány do správných rukou. 
No a za ten rok 2017 to v dospěláckých kategoriích 
dopadlo následovně.

Ženy veteránky II
1. Alena Žákovská, Horizont kola Novák Blansko, 
405 b.
2. Margita Jalová, Letovice, 306 b.
3. Zdenka Suchánková, Blansko, 219 b.

Ženy veteránky I  
1. Zdeňka Komárková, Kometky Olešnice, 491 b.
2. Martina Polášková, Blansko, 414 b.
3. Ivana Grünová, AC Okrouhlá, 384 b.

Ženy 
1. Lucie Nedomová, Kometky Lysice, 556 b.
2. Kateřina Kolářová, Blansko, 343 b.
3. Ludmila Odehnalová, Boskovice, 295 b.

Junioři
1. Jaroslav Říha, UNI Brno/Újezd u Černé Hora, 440 
b.
2. Stanislav Široký, Blansko, 420 b.
3. Lukáš Štětina, SDH Jásinov, 412 b.

Muži veteráni III  
1. Jaroslav Landa, Minerva Boskovice, 716 b.
2. Pavel Svoboda, TJ Sloup, 693 b.
3. Aleš Stráník, Blansko, 593 b.

Muži veteráni II
1. Pavel Bachratý, Blansko, 932 b.
2. Alois Tichý, Blansko, 733 b.
3. Vladimír Matěna, VZS Blansko, 723 b.

Muži veteráni I
1. Stanislav Široký, AK Blansko Dvorská, 1096 b.
2. Tomáš Jančík, Elite Sport Boskovice, 1025 b.
3. Gustav Grün, AC Okrouhlá, 980 b.

Muži
1. Vojtěch Grün, Elite Sport Boskovice, 1116 b.
2. Lukáš Koudelka, AC Okrouhlá/AK Drnovice, 1051 
b.
3. Patrik Bejček, AK Drnovice/Ostrov u Macochy, 
1017 b.

 Z tohoto souhrnu jste jistě došli k závěru, že 
loňskou nejlepší ženou byla Lucka Nedomová z 
Kometek Lysice a nejlepším mužem Vojta Grün 
z Elite Sport Boskovice. Je to skutečně tak a oba 
si odnesli pěknou fi gurku běžce, na které se i pro 
tentokrát podílel Petr Boháček z Boskovic.

 Po této bodované části jsme velmi rádi ocenili 
spoustu dívek a chlapců, kteří se účastnili alespoň 
čtyř závodů loňské sezóny a dosáhli tak na bronzo-
vou medailí. Kdo měl účastí více, tak dosáhl samo-
zřejmě na stříbro a ten úplně nejpilnější (osm závodů 
a více) bral zlato. Takových kluků a holek jsme měli 
loni celkem 26, což je moc pěkné číslo. Věřím, že 
sezona roku 2018 přinese takových medailistů ještě 
více. Co říkáte, bude vás za rok třicet nebo dokonce 
čtyřicet? Nechme se překvapit.

 No a na úplný závěr přišlo velké napětí, protože 
nás čekalo losování o věcnou cenu. Mobilní telefon 
iPhone, který jako třešinku na běžecký dortík věnova-
la společnost Tajovský reality, která byla celoročním 
partnerem této soutěže a co je radostnější, vydrží to 
s námi i letos. Byť jsme při losování neměli ani notáře 
ani státní dozor, ale udělalo se vše proto, aby loso-
vání proběhlo nestranně a objektivně. Nejdůležitější 
osobou se tak stal malý klučina, který zašátral svou 
ručkou v kouzelnickém klobouku a vylovil jednou 
šťastného, respektive šťastnou. Telefon vyhrála Mar-
tina Šamšulová a měla ohromnou radost. Věříme, že 
kvůli této moderní vymoženosti na běhání nezanevře 
a že se co nevidět znovu uvidíme.

 A když říkám co nevidět, tak třeba hnedle v sobotu 
27. ledna na Rájecké desítce.

Za Okresní běžeckou ligu, 
Jiří Vrtílka, ředitel

 Ve 13.00 hod. se hlavní sál penzionu Samsara 
nevídaně naplnil a co bylo velmi potěšující, že šlo z 
drtivé většiny o mladé závodníky. Děvčat a chlapců 
tam bylo téměř 50. Podobný počet medailí čekal i na 
účastníky Žákovské ligy Tajovský reality, která byla 
také součástí vyhlašování. Tato primárně necílila na 
umístění a bodový zisk, ale na pečlivou docházku a 
chuť do zdravého pohybu. 

 První na řadu však přišly právě kategorie, kde o 
ty body šlo, a kdo měl alespoň 7 dětských závodů, 
tak měl možnost vybojovat maximální počet, a to 280 
bodů. Takových závodníků tam bylo poměrně dost, 
však posuďte sami.

Přípravka dívky
1. Viktorie Křížová, Elite Sport Boskovice, 280 b.
2. Dominika Bezdíčková, ASK Blansko, 276 b.
3. Martina Šamšulová, Elite Sport Boskovice, 243 b.
   
Přípravka chlapci
1. Richard Křivánek, Elite Sport Boskovice, 280 b.
2. Dušan Lát, AK Blansko Dvorská, 250 b.
3. Jakub Komárek, ACT leraK Blansko, 237 b.

Mladší žákyně
1. Eliška Široká, AK Blansko Dvorská, 280 b.
2. Adéla Kubinová, Elite Sport Boskovice, 254 b.
3. Pavla Tajovská, Biatlon Blansko, 249 b.

Mladší žáci
1. Pavel Berka, Klepačov, 280 b.
2. Adam Nečas, AK Blansko Dvorská, 265 b.
3. Tomáš Komárek, ACT leraK Blansko, 248 b.

Starší žákyně
1. Pavla Štoudková, ASK Blansko, 280 b.
2. Tereza Charvátová, Elite Sport Boskovice, 258 b.
3. Aneta Fritzová, Drahanský sport team, 214 b.


