
- Prodej velkého RD se 2 byty Rájec, 698 m2, nadstandard...NC – 7,5 mil. Kč

- Prodej bytu 3+1 Blansko, 79 m2, 3.NP, výtah, rekonstrukce, III/2020...NC – 4 mil. Kč

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

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

- Prodej řadové garáže Blansko – nad přehradou, 20 m2, EE, I/2020...NC – 490 tis. Kč

Hledáme domy, byty i další nemovitosti na prodej 

a pronájem v Blansku a v jeho blízkém okolí.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Politika je, když...

 Téma dnešního úvodníku mne napadlo v mo-
mentě, kdy jsem zjistil, že blanenské SENIOR 
centrum má nového ředitele. Stal se jím ing. Jiří 
Charvát. Pokud je vám jméno povědomé, nemýlíte 
se. V letech 2014 – 2018 byl jedním z blanenských 
zastupitelů za ČSSD, přičemž na kandidátce z roku 
2018 před dalšími volbami stálo u jeho jména také 
sousloví „jednatel společnosti“. Společnost Služby 
Blansko s.r.o, jež je zřízena a provozována přímo 
naším městem, začal Jiří Charvát řídit 1. ledna 
2016. Po volbách 2018 se ing. Charvát do zastu-
pitelstva už nedostal a ve funkci jednatele Služby 
Blansko s.r.o. ho v první polovině loňského roku 
nečekaně vystřídal Zdeněk Grünwald. Pokud vám 
i toto jméno zní povědomě, určitě vám neuniknul 
fakt, že MUDr. Zdeněk Grünwald, jeden z blanen-
ských zastupitelů za ODS, je otcem novopečeného 
jednatele Služeb. SENIOR centrum spadá pod 
Jihomoravský kraj, takže výběrové řízení na místo 
ředitele bylo vypsáno zde, zatímco výběrové řízení 
na post jednatele Služby Blansko s.r.o. vypsalo 
město Blansko.
 Mohli bychom se podívat ještě trošku hlouběji 
do minulosti. Je veřejně známou věcí, že post ředi-
tele KSMB zastával dlouhá léta Jaroslav Jeřábek, 
který zároveň několik volebních období plnil funk-

ci zastupitele města. 
Nahradil jej loni Pavel 
Langr, který se v roce 
2018 také dostal do 
zastupitelstva města.
 V městské knihovně 
zastával funkci ředite-
le Pavel Přikryl. Ano, 
správně – také zastu-
pitel. Po jeho rezignaci 
bylo v roce 2017 vy-
psáno výběrové řízení, 
ve kterém zvítězil a ře-
ditelem se stal Lukáš 
Dlapa. Ten ale zatím v 
žádné politické straně 
nepůsobí. Pavel Při-
kryl nyní pracuje jako 
vedoucí knihovny v 
blanenské nemocnici.
 Otázkou zůstává, 
jak moc ve výběro-

vých řízeních rozhodují schopnosti uchazečů, 
jejich kompetence, praxe, pracovní morálka nebo 
povolanost ve vztahu k požadovaným pracovním 
úkonům. Tímto vůbec nechci na nikoho ukazovat a 
ani podezřívat z protekce. A už vůbec nechci nijak 
napadat schopnost či neschopnost manažerů, 
kteří vykonávají ze svých pozic práci pro nás – 
veřejnost. Za ně nechť hovoří jejich vlastní činy. 
Ale červíček v hlavě poctivě vrtá a ptá se: není 
těch náhod na první pohled trochu moc? 
 Mít tak kouzelný prsten, jako Arabela se proměnit 
v mouchu a tajně se zúčastnit některého z výbě-
rových řízení… To by pak člověk měl hned jasno, 
jestli byl vítěz skutečně nejlepším kandidátem na 
danou pozici, zda se během výběrového řízení 
neobjevil někdo s lepšími předpoklady, co si mezi 
sebou povídali a jak hlasovali členové výběrové 
komise… Jenže tohle nejde, a tak nezbývá než 
věřit, že za podivnou shodou náhod stojí jen ne-
vyzpytatelná ruka osudu.
 Ale jedno ponaučení z toho všeho plyne. Pokud 
chcete pracovat v ředitelském křesle spadajícím do 
kompetence města, kraje či státu, dejte se nejdřív 
na politiku. Vaše šance se tak mnohonásobně 
zvýší.

Martin Müller

Někdo se spokojí s rolí řadového zaměstnance a vystačí s ní k vlastní spokojenosti 
celý život. Někteří naopak dlouho studují, vzdělávají se, pracují na sobě, absolvují léta 
praxe s vidinami lepšího místa, nejlépe v manažerském křesle. V mnoha případech 
však vlastní schopnosti a znalosti očividně nestačí. A tak se stanou případy, kdy dob-
ré místo získá spíš ten, kdo má konexe, případně členství v nějaké politické straně.

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Obchodní centrum 
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P O Z O R 
do 31. 1. 2020 
se odevzdává 
přiznání k dani 
z nem. věcí 
za rok 2020. 
Více info na: 
https://www.
realityhynsto-
va.cz/dan-z-ne-
movitych-veci-
-za-rok-2020-8

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

CHATA 
SE ZAHRADOU, 

BLANSKO

CP 674 m2, 
pěkný slunný 

pozemek, 
chata podsklepená, 

elektřina v chatě, 
užitková voda, 

Cena: 640.000,– Kč.
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Novorozenec z blanenského 
babyboxu už je v náhradní rodině

Dělníci zahájili revitalizaci 
zámeckého rybníčku

Krimi

 Novorozeného chlapce nalezeného v sobotu 4. ledna v blanenském babyboxu se již podařilo umístit 
do náhradní rodiny. Jeho rodiči se stane bezdětný pár. Sociální pracovnice jej vybraly z jihomorav-
ského registru žadatelů o osvojení. 

 Podle lékařů byl novorozenec v době vložení do 
babyboxu starý dva až tři dny. Záchranáři jej ihned 
převezli do boskovické nemocnice na novorozenecké 
oddělení. V pondělí 13. ledna byl z nemocnice pro-
puštěn. „Zdravotní stav chlapečka už umožnil jeho 

propuštění z nemocnice. Podali 
jsme proto soudu návrh na před-
běžné opatření, aby dítě mohlo 
být bez dalších průtahů předáno 
do náhradní rodiny,“ potvrdila 
vedoucí blanenského odboru 
sociálních věcí Jana Fadrná.
 Zakladatel babyboxů Ludvík 
Hess chlapečka symbolicky po-
jmenoval Jan, ale noví rodiče mu 
mohou dát jméno podle vlastního 
uvážení. Rodičovský pár už v 
minulosti splnil všechny záko-
nem stanovené podmínky pře-
depsané pro žadatele o svěření 
dítěte do péče. „Jejich totožnost 
zůstane utajena,“ podotkla tisko-
vá mluvčí města Blanska Pavla 
Komárková. 
 Jedná se o první miminko umís-
těné do blanenského babyboxu 
a zároveň o první odložené dítě 
v Česku v roce 2020. Je také 
dvoustým novorozencem, který 

babyboxy v naší zemi zachránily od jejich založení 
v roce 2005. V Blansku byl zřízen v březnu 2018. 

-mka-

Pozor na facebookové 
podvodníky

 V Česku se podle policie množí případy podvodní-
ků, kteří se vydávají za příslušníky americké armády. 
Přes sociální sítě se snaží vytvořit kontakt s ženami, 
vzbudit v nich důvěru a následně pod záminkou 
různých legend z nich vylákat peníze. „Poslední 
nahlášený případ na Blanensku je z minulého týdne,“ 
uvádí policejní mluvčí Lenka Koryťáková. 
 V tomto konkrétním případě se podvodník na 
internetu vydával za amerického vojáka, který se 
v současné době nachází na misi v Sýrii. Podařilo 
se mu vzbudit důvěru jednačtyřicetileté ženy z Bla-
nenska. „Internetová komunikace trvala půl roku, a 
to v období od srpna 2019 do 16. ledna 2020. Mezi 
poslední komunikaci se jí svěřil, že obdržel za své 
dosavadní služby dvacet kusů zlatých cihel, které by 
potřeboval uschovat,“ popisuje tisková mluvčí s tím, 
že ženě zalichotilo, že si muž vybral za důvěryhodnou 
osobu právě ji, proto se zásilkou souhlasila. 
 Poškozená následně zaslala pachateli svoje osob-
ní údaje včetně kopie občanského průkazu. Ve chvíli, 
kdy jí přišel e-mail od údajné přepravní společnosti s 
žádostí o uhrazení 710 euro za dopravu, jí celá zá-
ležitost začala být podezřelá. Peníze odmítla poslat. 
„Voják poté změnil chování a začal ženě vyhrožovat 
s tím, že pokud neodešle peníze, přepošle celou ko-
munikaci o jejich virtuálním vztahu jejímu manželovi. 
Celou věc hlavně z obavy o zneužití jejího dokladu 
žena následně nahlásila na Policii ČR,“ doplňuje 
Koryťáková. 
 Policie nabádá především ženy, kterým na Face-
booku přijdou žádosti o přátelství od různých za-
hraničních nápadníků, aby byly obezřetné a nikdy 
neposílaly svému virtuálnímu příteli žádné peníze 
nebo důvěrné informace či dokonce kopie dokladů 
a další osobní údaje. 

-mka-

 Zapáchající „louže“ v zámeckém parku. I tak by se dal nazvat rybníček nacházející se v těsné blízkosti 
blanenského zámku. V létě voda zapáchá široko daleko a k posezení v trávě areál skutečně neláká. To 
by se ale mělo letos změnit. Začala totiž revitalizace zámeckého rybníčku. 

 Opravy zahrnují odbahnění, vyztužení břehů, re-
konstrukci ostrůvku a opravu výpustného zařízení, tzv. 
požeráku, který je poškozený a popraskaný. Plánuje 
se také obnova historické vstupní brány do areálu. 
Rybníček a jeho okolí se vrátí do své původní podoby 
ze začátku 18. století. 
 Odbahňovací a opravné práce jsou naplánovány 
minimálně na dva měsíce. „Po celém obvodu rybníčku 
dosypeme lomový kámen, který nyní v mnoha místech 
kvůli erozi chybí nebo se sesunul na dno rybníčku,“ 
popisuje průběh prací vedoucí odboru komunální 
údržby Martin Sklář. Nezapomíná se ani na ostrůvek 
uprostřed vodní hladiny. „Na mnoha místech už je 
ostrůvek rozplavený, proto jeho obvod doplníme lomo-
vým kamenem a ornicí a vyztužíme modřínovými kůly, 
jejichž zbytky se v části našly v rámci památkového 
výzkumu,“ doplňuje Sklář. Vodník, který sedával na 
ostrůvku, byl majetkem bývalého nájemce rybníku a 
již se na něj nevrátí. 
 Od prosince, kdy opravy schválili památkáři i 
stavební úřad, se čekalo na vhodné počasí. „Stroje 
kvůli nebývale teplému lednu zatím k rybníčku vyrazit 
nemohly. Potřebovali jsme, aby několik dní v řadě za 
sebou mrzlo, aby byl zásah technikou do travnatých 
ploch co nejmenší. Teď předpověď slibuje desetistup-
ňový mráz, tak toho chceme využít,“ vysvětluje vedoucí 
odboru komunální údržby. 
 Další etapa bude zahrnovat úpravu okolní zeleně a 
chodníčků. Projekt této fáze opravy nyní zpracovává 

Ateliér docenta Krejčiříka ve Valticích. „Již kolem roku 
1987 byla zpracována studie tehdejším KNV Brno o 
celkovém novém uspořádání zámeckého parku. Nako-
nec k tomu nedošlo. Materiály k tomu sou v okresním 
státním archivu,“ zmiňuje Martin Sklář. Výsledkem 
projektu by měla být nová odpočinková zóna zakom-
ponovaná právě do travnatých ploch kolem rybníčku. 
 Jedním z hybných okamžiků pro zahájení revitaliza-
ce byl zápach linoucí se v létě kolem vody. „Rybníček 
s malou hloubkou vody se v létě přehříval, docházelo 
k úbytku volného kyslíku ve vodě a ryby se dusily a 
hynuly, poté plavaly a rozkládaly se v leknínech a ko-
lem břehové linie,“ říká tisková mluvčí města Blanska 
Pavla Komárková. 
 „Místo kaprovitých ryb, které měly na svědomí 
zvýšenou kalnost nádrže, budou do rybníčku nejspíš 
vpuštěny ryby okrasných druhů,“ dodává Komárková 
s tím, že na revitalizaci je v městském rozpočtu vyčle-
něný jeden milion korun. 
 Pokud to milionový rozpočet dovolí, na řadu by po 
revitalizaci rybníčku mohla přijít také obnova vstupní 
brány u zadní části parku. Podobat by se měla té u 
hlavního vstupu do zámeckého parku. „Nicméně vše 
je závislé na tom, jak fi nančně náročná bude samotná 
revitalizace. Připravuje se také oprava zámecké zdi. 
Ale do její kompletní rekonstrukce je ještě hodně da-
leko. Pokud se vše projektově připraví a povolí, pak 
zmiznou i odporné graffi  ti,“ míní Sklář. 

-mka-

Ministryně Maláčová 
navštívila seniory

 Ve čtvrtek 16. ledna 2020 navštívila SENIOR 
centrum Blansko ministryně práce a sociálních 
věcí paní Jana Maláčová v doprovodu náměstka 
hejtmana Jihomoravského kraje pana Marka 
Šlapala. 
 Společně s panem ředitelem Jiřím Charvátem si při 
své návštěvě prohlédli zařízení, jehož zřizovatelem je 
Jihomoravský kraj. Dále se setkali s uživateli Domova 
se zvláštním režimem a také Domova pro seniory.  
 Na závěr návštěvy proběhlo setkání se zaměst-
nanci SENIOR centra Blansko, na kterém paní 
ministryně představila plánovanou novelu Zákona 
o sociálních službách a připravovanou reformu 
důchodového systému.  Paní ministryně se společ-
ně s panem náměstkem zajímali o aktuální dění v 
SENIOR centru a problémy se zajištěním narůstající 
péčí o seniory.

-vba-

Freddieho sloupek
Doprava, doleva, rovně, 
zpět

 Nedávno jsem kdesi četl, jak se Praha, Pardubice 
i jiná města potýkají s problémy s průjezdností rizi-
kových a frekventovaných křižovatek i přesto, že se 
je snažila tato města eliminovat nebo alespoň zmírnit 
vybudováním kruhových objezdů.
 Nefunguje to a odborníci se snaží přijít na to, jaká je 
příčina. Bohužel situaci na těch konkrétních kruhových 
objezdech v uvedených městech neznám, tak těžko 
mohu soudit, nicméně situaci, kterou mám takříkajíc 
„před nosem“, tedy v Blansku, posoudit snad mohu.
 Před několika „pětiletkami“ jste si jistě začali 
všímat do té doby jevu nevídaného, tedy dopravní 
zácpy i v takových městech, jako je Blansko. Na 
vině je samozřejmě neustále se zvyšující počet aut, 
připadajících na rodinu a uvědomíme-li si, ve které 
době byla dopravní infrastruktura vytvářena, není se 
čemu divit. V 70. i 80. letech minulého století nebyl 
problém Blanskem projet, ale nebyl problém ani se 
zaparkováním po skončení jízdy. Bohužel, s tím se 
těžko dá něco dělat, zejména v městské zástavbě.
 Rovněž tak parkování je a dále bude velkou výzvou 
pro vedení města i architekty, protože moc míst tu na 
jejich výstavbu nezbývá. Stačí se podívat na sídliště 
Písečná či Sever a každému to musí dojít. Není to 
však výtka, pouhé konstatování faktu. Sám bych tu 
problematiku k řešení dostat nechtěl.
 Ale zpět k motorovým vozidlům „v pohybu“. Na ulici 
Svitavská, tedy jakési dopravní tepně našeho města, 
je v odpoledních hodinách situace blízká katastrofě. 
I přes přítomnost kruhového objezdu. Několik řešení 
již bylo na tomto místě vyzkoušeno. Pamatujete si 
třeba na semafory? To byla tak trochu slepá ulička. 
Já osobně se domnívám, že problém spočívá ve dvou 
věcech. Jednak mají doposud řidiči problém s tím, jak 
se na kruhovém objezdu chovat a jak jím projet, ačkoli 
za tu dobu, co existují v hojné míře po celé republice, 
bych předpokládal, že jsme se mohli dávno naučit, 
jak je využívat. Druhým brzdícím elementem je pak 
to, že architekt mnohých objezdů nechá nakreslit 
přechody pro chodce příliš blízko k výjezdům z něj, 
nehledě na to, že někde je jich až příliš mnoho. Když 
potom na zastávku ČD dorazí ve špičce vlaky téměř v 
patnáctiminutových intervalech a cestující se vyhrnou 
v dlouhém procesí, je doprava zablokovaná. Přidá-
me-li pak k tomu to řidičské neumění, je na zácpu, 
táhnoucí se severním směrem už téměř na úrovni 
žlutočerveného supermarketu, zaděláno a ve směru 
jižním auta na silnici „parkují“ až téměř u mostu pro 
pěší, často ještě dál.
 Opět se budu opakovat, je to jen můj názor, ale 
něco na něm snad bude. 
 Pokračování příště. Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Glosa
Revitalizace rybníčku: 
palec nahoru, ale… 

 Projít v létě kolem rybníčku u zámku chtělo skuteč-
ně odvahu, nebo slušnou výdrž: proběhnout kolem se 
zadrženým dechem a nadechnout se až po několika 
metrech. Bohužel zápach nezastavila ani zámecká 
zeď a zkažená voda byla cítit i na ulici Dolní Palava. 
Jsem moc ráda, že tomu tak už nebude. 
 Revitalizaci rybníčku považuji za velmi dobrý krok 
a užitečnou investici a děkuji za ni. Ono nejde jen 
o obyvatele Blanska, kteří by se mohli v příjemném 
stínu třeba na chvíli posadit do trávy nebo na lavičku. 
Ale smrdutá tůň nebudí dobrý dojem ani na turisty. 
Když si vybavím mnohá města v republice, v nichž 
jsem navštívila zámecký parčík, snad nikde taková 
hrůza nebyla. A ještě s podivným vodníkem. Nechtěla 
bych vidět fotografi e svatebních obřadů, které se zde 
konávají… 
 A jen tak mě napadlo, že když už se má vybu-
dovat na prostranství kolem rybníčku odpočinková 
zóna (jejíž podoba mi prozatím zůstala utajena a na 
otázku, jak konkrétně areál bude vypadat, jsem byla 
v podstatě odkázána na státní okresní archiv, který 
má údajně uchovávat nějaký návrh z roku 1987), 
doufám, že se zastupitelé nebudou bát udělat krok 
ke zrušení volného pohybu psů na tomto místě. 
 Z odboru komunální údržby mi na otázku, zda 
náhodou neplánují zrušit možnost volného pohybu 
psů kolem rybníčku, odpověděli lehce mlživě. „Do 
doby kompletní rekonstrukce se nepočítá se zru-
šením výběhu psů. Tato problematika se bude řešit 
po ukončení všech prací,“ sdělil vedoucí odboru 
Martin Sklář. Proto doufám, že vedení města tuto 
záležitost skutečně zváží. V současné době areál 
kolem rybníka v podstatě patří psům, protože usadit 
se do trávy, sundat boty a čekat, že se po nich vrhne 
nějaký nepřivázaný pes, to mě tedy neláká. Kéž by 
pěkný areál v budoucnu zase mohl patřit lidem, aby 
v něm mohli nerušeně relaxovat. 

-mka-

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

OPRAVNA OBUVI d b é

SLEVASLEVA
Držák ve sněhu i mrazu. 

Lehká, protiskluzová, 
nepromokavá.

Vhodné na hory i do města. 
Více modelů.  

Slevy probíhají v týdnu 
od 27.1. do 31.1.2020.

Pouze tento týden 
na dámskou zimní 

obuv s TEX-ovou membránou
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Na kávě s Lenkou Dražilovou
Při odpoledním čaji jsem si popovídala s poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky a zároveň zastupitelkou Jihomoravského kraje a zastupitelkou města 
Blanska Lenkou Dražilovou. Bavily jsme se o tom, co se právě ve sněmovně projednává, 
i o sociálních službách v Blansku.

Sponzor rubriky:

 Stále vás baví práce v Poslanecké sněmov-
ně?
 Asi každý nový poslanec jde do Poslanecké 
sněmovny plný ambicí, co všechno udělá, ale 
potom zjistí, jak je dlouhý legislativní proces a jak 
jsou některé věci tak zakonzervované, že se s tím 
těžko hýbá. Není tak lehké něco změnit, protože 
na danou oblast vždy něco navazuje, co by se tím 
pádem muselo změnit také, ale to už by byl třeba 
problém. To mě štve, ale s tím nic nenadělám. Jinak 
mě ale práce poslankyně baví a naplňuje.

 Co se ve stávajícím volebním období zatím 
podařilo v sociální oblasti?
 Podařilo se zvýšit příspěvek na péči – od dubna 
u čtvrtého stupně invalidity a od července i u třetího 
stupně. Mám dojem, že to lidem obrovsky pomohlo. 
Hlavním důvodem, proč jsme to dělali, bylo to, 
aby lidé zůstávali víc doma ve svém přirozeném 
prostředí. Aby peníze šly ne do ústavní, ale do 
terénní péče. Přiznám se ale, že si nejsem jistá, 
zda se peníze zpět do systému – tedy v tomto 
případě do terénní péče – vrací. Neexistuje kvalitní 
kontrola využívání peněz, a to si myslím, že by se 
mělo určitě zlepšit. Je ale pravda, že obzvláště 
v regionech, kde je nedostatek pracovních míst, 
mnoho lidí stáhlo žádosti o umístění do domovů 
seniorů. Mnohem častěji, než dřív, zůstávají rodinní 
příslušníci se seniory doma a pečují o ně. Nevíme, 
jaká je kvalita péče, ale zájemců o pobytové služby 
skutečně ubylo.

 Je potřeba v blanenském okrese budovat 
další domovy pro seniory?
 Pro seniory určitě ne. Blanensko je na rozdíl 
od mnoha jiných okresů velmi dobře pokryto. 
Blansko, Boskovice, Letovice, Černá Hora, Křtiny. 
Navíc mám informaci, že zde mají vzniknout další 
soukromé domovy.
 Naštěstí se v poslední době v evidenci žadatelů 
v jednotlivých domovech dělá pořádek. Když jsem 
ještě vedla blanenský domov pro seniory, sociální 
pracovnice pravidelně prověřovaly skutečný zájem 
žadatelů nastoupit. Dnes můžete zájemce odmít-
nout, když jeho osoba nevyžaduje celodenní kom-
plexní péči a jeho potřeby zvládne terénní sociální 
služba. Pokud zjistíte, že si člověk vyloženě jenom 
hledá bydlení, nemusíte žádost přijmout. Pořádek 
se tak dělá ve všech sociálních zařízeních Jiho-
moravského kraje a troufám si říct, že pořadníky 
o 250 zájemcích jsou minulostí. V úvahu je také 
třeba brát skutečnost, že během roku až třetina 
klientů v domovech pro seniory zemře, a dochází 
tak k pravidelné obměně i padesát osob za rok.

 Vyřízení příspěvku na péči však trvá pořád 
dlouho…
 Problematiku lékařské posudkové služby řešíme 
pravidelně v sociálním výboru a posouvá se to 
strašně pomalu. Ale to ještě můžeme říct, „zlaté 
Blansko“. Když vidím, jak to někde strašně dlouho 
trvá… Určitě čím větší město, tím je vyřizování 
složitější. V Blansku to funguje dobře, v průměru do 
dvou, třech měsíců je příspěvek na péči vyřízený.
 Ovšem pokud se bavíme o případech, kdy člověk 
onemocní třeba onkologicky a během krátké doby 
zůstane upoutaný na lůžku, přičemž mu třeba už 
zbývají právě jenom ty dva, tři měsíce – pak je 
tříměsíční vyřizování příspěvku docela problém…
 To je další věc, která se řeší. Skutečně jeden z 
návrhů je, že pokud by příslušný lékař specialista 
napsal, že jde o terminální stádium, posudkový 
lékař okresní správy by mohl jen na základě tohoto 

vyjádření bez složitého šetření schválit příspěvek 
na péči čtvrtého stupně. Zatím to ale schváleno 
není.

 Co se dále řeší ve sněmovně?
 Ze sociálních témat se řeší zálohované výživné. 
Jde o to, že pokud matkám samoživitelkám otec 
dětí neplatí alimenty, mohly by peníze získat od 
státu. Existuje několik návrhů, asi nejvíce reálný 
je ten, že kdyby otec čtyři měsíce prokazatelně 
neplatil, byl na něj podán návrh trestního stíhání a 
návrh na exekuci, pak by stát platil ženě výživné ve 
výši maximálně tři tisíce korun na dítě. Samozřejmě 
se musí zvážit všechny možnosti, jestli zákon nelze 
nějak zneužít. Mám dojem, že spousta zákonů se 
dělá složitých proto, aby se neobcházely. Pojistit si 
všechno několika složitými nařízeními.
 Koaliční smlouva obsahuje kromě zálohovaného 
výživného také zvýšení rodičovského příspěvku a 
proplácení nemocenské první tři dny nemoci. Tyto 
dvě věci se už podařilo schválit a o výživném se 
tedy jedná.
 Dalším obrovským tématem je novela Zákona 
o sociálních službách. Novela má řadu odpůrců, 
nyní je ve vnějším připomínkovém řízení a mám 
informace, že nespokojenost s ní je opravdu velká. 
Financování sociálních služeb by se mělo opět 
centralizovat na MPSV, což se mi vůbec, ale vůbec 
nelíbí. Uvidíme, k čemu se dospěje. V každém 
případě rozhodování o tom, jestli je v dané lokalitě 
potřeba nějaké sociální zařízení, by mělo zůstat na 
kraji. Měla by být zodpovědnost kraje, které služby 
ve svém regionu bude preferovat.

 Velkým tématem je také důchodová reforma…
 Ano, to bezpochyby. Měla jsem to štěstí, že 
když Radka Maxová, která byla členkou Komise 
pro spravedlivé důchody, byla zvolena do Euro-
parlamentu, nastoupila jsem do té komise místo ní 
já. Uvidíme, jakým směrem se bude vyjednávání 
vyvíjet.
 Diskutuje se o důchodech pečujících, protože 
ženy mají kvůli péči o děti a příbuzné až o dva a 
půl tisíce korun menší důchody. Také se diskutuje, 
a je na tom shoda, o dřívějším odchodu do důchodu 
u náročných profesí. Jejich seznam se vytváří.
 To nejdůležitější, jak bude celý systém do 
budoucna fi nancován, se začalo poprvé řešit na 
lednovém jednání komise a v tuto chvíli se opravdu 
neodvážím předpovídat výsledek.

 Vaše kolegyně z hnutí ANO se chystá před-
ložit zákon o eutanázii. Už víte, jak budete 
hlasovat?
 Ano, zúčastnila jsem se několika seminářů a 
vyslechla si názor jak zastánců, tak odpůrců euta-
názie. Zatím ale fi nální návrh zákona není na světě. 
Osobně se domnívám, že na legalizaci není česká 
společnost připravena a já sama jsem zastáncem 
kvalitní paliativní péče. Moje oblíbená věta, že u 
porodů už umíme být, ale u umírání zatím moc ne, 
má určitě něco do sebe. Každopádně se rozpoutala 
obrovská diskuze a na základě ní se minimálně 
zlepší „kvalitní umírání“. A to je moc dobře.

 Co děláte pro Blansko z pozice poslankyně? 
Co se podařilo vyjednat?
 Je pravda, že vedení města po mně téměř nic 
nechce. Spíš mě oslovují Boskovice a další obce, 
které se snažím navštěvovat v mých poslaneckých 
týdnech. Nicméně ve spojitosti s Blanskem bych na-
šla dvě věci: když se jednalo o přemostění na Staré 
Blansko, vyjednala jsem schůzku s generálním 

ředitelem SŽDC. To bylo poměrně důležité jednání, 
kdy se jednalo o možných způsobech fi nancování 
přemostění. Dále jsem domlouvala jednání starosty 
a ředitelky nemocnice s ministrem zdravotnictví ve 
věci akreditace vzdělávání. Co není vidět, je pomoc 
občanům okresu Blansko, kteří se na mě obracejí 
se svými problémy, které řeším s různými úřady.

 Co byste změnila v Blansku?
 Jsem stále přesvědčená, že blanenské radnici 
chybí ženská ruka. Na mnoho věcí určitě není 
potřeba vynakládat vysoké prostředky, jen chodit s 
otevřenýma očima a řešit obyčejné problémy, které 
lidi trápí. Štve mě vzhled města, i když objektivně 
musím říci, že se zlepšuje.
 Nedávno jsem byla za starostkou jedné nejme-
nované obce, které jsem rozuměla, když říkala, 
že největším problémem obce je, že se lidé v 
obci vůbec nedruží. Vymyslela akci a podařilo se 
jí zaktivizovat jednotlivé obecní spolky, zapojili se 
všichni od hasičů až po myslivce.
 V obcích by nemělo jít o soutěž politických stran, 
ale o schopné jednotlivce. A v Blansku by radnice 
potřebovala hodně omladit.
 Pokud bych měla uvést nějaký konkrétní krok, 
co by se v Blansku mohlo změnit, vůbec bych se 
třeba nebála uvolnit funkční místo na zaměstnan-
ce, který by aktivizoval osamělé seniory ve městě, 
vyhledával je, kontaktoval a sdružoval. U nás se 
preferuje hlavně sport, neříkám, že je to špatné, 
ale chybí mi větší podpora seniorů jako v jiných 
městech.

 Bývala jste ředitelkou Domova seniorů v 
Blansku. Co říkáte na nového ředitele?
 V tomto zařízení byla zavedena spousta dobrých 
věcí, které samotížkou fungují dál, ale je potřeba 
je zdokonalovat a pokračovat v souladu s novými 
moderními trendy péče. Stojím si za tím, že by se 
do vedení domovů pro seniory neměli dosazovat 
ředitelé, kteří mají technické vzdělání. Panu ředi-
teli přeji hodně úspěchů v jeho práci, protože si to 
senioři zaslouží.

 Celý svůj profesní život jste byla aktivní v prá-
ci se seniory. Nechybí Vám ten přímý kontakt?
 Chybí a moc. Víte, senioři mají spoustu zdravot-
ních problémů a my je často řešíme – to uspoko-
jování základních potřeb. Ale oni hlavně potřebují, 
aby nebyli sami. Nejvíce seniory tíží samota. A tak 
mě v Blansku napadlo uspořádat sportovní hry 
seniorů. Loni se konal již druhý ročník, zúčastnil 
se dvojnásobný počet seniorů než předchozí rok. 
Úžasná akce, doufám, že jsem založila tradici…

 Jste velmi vytížená. Máte vůbec nějaký čas 
pro sebe?
 Popravdě, moc ho nezbývá, jsem ráda za ale-
spoň nějaký volný víkend. Pak ho samozřejmě 
trávím s rodinou a svými nejbližšími. Naštěstí mám 
skvělého manžela, který mě v mé práci podporuje. 
A moje osmaosmdesátiletá maminka je mi vzorem, 
jak být v kondici a nevzdávat péči o svůj vzhled ani 
v tomto věku.

Marie Kalová

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
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Cenová houpačka

Nominace na Cenu města Blanska 

- 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

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

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

NAVŠTIVTE NÁŠ nový WEB!
Každý den čerstvé zprávy z našeho města.

www.monitor-bk.cz

 V šesti kategoriích mohou nyní blanenští obyvatelé nominovat osobnosti na udělení Ceny města 
Blanska. Za přínos v oblasti umění, v oblasti sportu, v oblasti vědy a techniky, za záchranu lidského 
života, za hrdinský čin jiný, než je záchrana lidského života, za dílo nebo činnost výše neuvedenou, 
kterými fyzická osoba významným způsobem pozitivně reprezentuje město Blansko. 

 „Nominovat mohou lidé osobu, která se narodila v 
Blansku, žije zde nebo je svým působením významně 
spjata s městem. Někoho, kdo výrazně přispěl k 
šíření dobrého jména města, nebo svou odbornou 
činností, morálními kvalitami či společenskou odpo-
vědností v kalendářním roce 2019 přispěl k posílení 
mezilidských vztahů ve společnosti,“ uvedla vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Petra 
Skotáková s tím, že cena může být udělena jak žijící 
osobě, tak osobě in memoriam.

 Pokud tedy znáte osobnost, která si takové oce-
nění zaslouží, vyplňte nominační list a do 12. února 
do 16 hodin jej odevzdejte na městském úřadě. Z 
podaných návrhů pak zastupitelé na březnovém 
zasedání vyberou nejvhodnější kandidáty. 
 Loni ocenění získal galerista Pavel Svoboda 
za celoživotní přínos v oblasti kultury a projektant 
unikátních vodních elektráren Antonín Petlach za 
celoživotní přínos v oblasti vědy a techniky. 

-mka- 

Billa Kaufl and Albert Penny Lidl COOP Hruška

Paprika červená (1 kg) 69,90 47,90 69,90 69,90 69,90 77,00 74,20

Česnek (100 g) 10,99 8,99 8,99 19,95 19,95 11,90 11,63

Zelí bílé hlávkové (1 kg) 24,90 19,90 19,90 19,90 19,90 11,90 11,60

Piškoty (100 g) 10,37 6,21 6,20 5,96 5,96 9,92 8,75

Žampiony v konzervě (100 g) 14,69 6,65 17,90 10,52 9,94 13,95 13,95

Křen ve skleničce (100 g) 8,95 9,68 12,43 9,94 9,68 8,06 12,92

Máslo (250 g) 24,90 34,90 39,90 39,90 39,90 49,90 44,90

Vejce (10 ks) 32,90 29,90 32,90 32,90 32,90 31,90 33,90

Rybí prsty (100 g) 11,08 11,09 15,53 11,08 17,47 11,16 14,30

Sušená smetana do kávy (100 g) 6,95 6,45 6,45 6,95 6,45 7,95 9,45

Olivový olej extra panenský (500 ml) 79,90 119,90 89,90 99,90 99,90 119,00 145,90

Kapsička pro kočku (100 g) 7,00 6,90 6,90 7,00 7,00 9,90 11,97

Celkem 302,53 308,47 326,90 333,90 338,95 362,54 393,47

 Kde se mi podařilo v lednu ulovit nejlevnější zbo-
ží? Nejlépe vyšel nákup v Bille, nejhůře v Hrušce. 
Tam také neměli několik produktů, které jsem chtěla 
zařadit do srovnání – hrozny, květák ani banány. 
Květák neměli ani v prodejně COOP. Ale stejně je 
v těchto dnech poměrně drahý všude. V Bille 69,90 
Kč za kus, v Lidlu 59,90 Kč, v Kaufl andu a v Penny 
Marketu 49,90 Kč. Půl kilogramu bílých hroznů stál 
v Bille 29,90 Kč, v Lidlu 39,90 Kč, v COOP 44,95 
Kč, v Penny Marketu 49,95 Kč, v Kaufl andu 59,95 
Kč a v Albertu 63,90 Kč. Banány v Albertu 24,90 Kč, 
v Kaufl andu 32,90 Kč, v Bille, Lidlu a Penny Marketu 
34,90 Kč a v COOP 37,90 Kč za kilogram. 
 Piškoty jsem brala v potaz nejlevnější, které v 
obchodě byly. Jinak měli všude i piškoty Opavia, 
které stály ve všech prodejnách stejně – sáček 240 
g pořídíte za 29,90 Kč, což pro srovnání s ostatními 
vychází 12,45 Kč za 100 gramů. 

 Jen bych se ráda zamyslela nad tím, jak to, že se 
může prodávat plesnivá zelenina. Chápu, že se asi 
nedá úplně zabránit tomu, aby se sem tam nějaký 
kousek v bedýnce nevyskytl. Zaměstnanci by měli 
pravidelně ovoce a zeleninu prohlížet a špatné 
kousky vyřazovat; někde se tím příliš nezaobírají, 
jinde jsou preciznější. Ale pokud se jedná o jednotlivé 
plody, zákazník si může každý vzít do ruky a pro-
hlédnout. Horší je to pak s baleními po kilogramech 
apod. Ovšem v jednom supermarketu jsem narazila 
na velmi levnou brokolici, která byla balená ve fólii. 
Ta byla zapařená a po pořádném prohlédnutí zblízka 
jste zjistili, že brokolice je plesnivá, a ne málo. A ne 
jedna, ale všechny. Takže pozor na super slevy, mějte 
oči na šťopkách, a pokud nemáte zrovna zrak jak 
ostříž, raději si při nákupu nasaďte brýle… 

-mka-
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Tříkrálová sbírka: vybrala 
se rekordní částka

PRODEJNÍ PROSTORY PRODEJNÍ PROSTORY 
U HLAVNÍ BUDOVY ADASTU HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 100 m2

• 15.800 Kč/měs. 

• prodejna

• sklad

• kancelář

• služby
• energie dle spotřeby www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

divize Boskovice

hledá vhodného kandidáta,-ku na tato 2 pracovní místa:

Provozní elektrikář (-ka)
Charakter práce: 

• Diagnostika a odstraňování poruch na elektrických zařízeních

• Provádění plánované preventivní údržby elektrických zařízení

• Provádění montáží, oprav a údržby elektroinstalací

• Provádění montáží a následného oživení systémů MaR a ASŘ na vodárenských objektech

• Podílení se na technickém vylepšování a provádění preventivních opatření 

 proti vzniku poruch na vodárenských zařízeních

Požadované znalosti a dovednosti: 

• Platné osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb., minimálně § 6, orientace v technické dokumentaci 

 (návody, výkresy, schémata atd.), znalosti PLC systémů výhodou

• Dobré diagnostické schopnosti, samostatnost, spolehlivost, přesnost, technická zručnost, 

 aktivní přístup k práci a dobrý zdravotní stav - práce ve výškách/nad volnou hloubkou

• Minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem (vyučen) v oboru elektrikář

• Řidičský průkaz sk. B

• PC dovednosti výhodou

• Praxe v elektro údržbě a montážích elektroinstalací

• Praxe v údržbě automatizovaných systémů výhodou

Předpokládaný termín nástupu:  od 1. 3. 2020 nebo dle dohody

Místo výkonu práce:    Boskovice a obce na okrese Blansko

Výrobní provozní dispečer(-ka), 
referent(-ka) GIS
Charakter práce: 

• Dálková kontrola a řízení objektů vodohospodářského dispečinku

• Aktualizace GIS

• Jednání se zákazníky

• Nepřetržitý provoz, 12-ti hodinové směny (7-19, 19-7 hod.)

Požadované znalosti a dovednosti:

• Dobrá znalost práce na PC v prostředí MS Windows, znalost MS Offi  ce (MS Excel, MS Word), 

 znalost Microstation výhodou

• Nekonfl iktnost, samostatnost, spolehlivost a časová fl exibilita

• Středoškolské vzdělání nejlépe technického směru, orientace v elektro slaboproud výhodou

• Řidičský průkaz sk. B

Předpokládaný termín nástupu:  od 1. 3. 2020 nebo dle dohody

Místo výkonu práce:   Boskovice

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice 

nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 10. 2. 2020

Případné bližší informace:

tel.: 737 221 673  – Pavel Černý, vedoucí útvaru energetiky

tel.: 516 427 249 – Ctibor Petr, vedoucí útvaru dispečinku

 V první polovině ledna již podvacáté vyrazili do ulic koledníci, kteří přáli lidem štěstí a zdraví a psali 
na domovní dveře písmena K + M + B. Do zapečetěných pokladniček se v letošní tříkrálové sbírce v 
blanenském okrese podařilo vybrat téměř dva a půl milionu korun. 

  „Letos se vybralo přibližně o 240 tisíc korun více než 
v loňském roce. Významnou část výtěžku Tříkrálové 
sbírky věnujeme Mobilnímu hospici svatého Martina, 
pro který koupíme nové auto, abychom mohli dále 
rozvíjet hospicovou péči po celém okrese Blansko,“ 
říká ředitel Oblastní charity Blansko Pavel Kolmačka s 
tím, že pokladniček bylo celkem 451. V Blansku se od 
štědrých dárců podařilo získat téměř 220 tisíc korun. 
 V roce 2019 pečoval tým zaměstnanců Mobilního 
hospice sv. Martina o sto klientů a zájem o tyto služby 
dále stoupá. Od prosince loňského roku tedy vedení 
hospice přijalo další zdravotní sestru. „Dále plánujeme 
za prostředky z Tříkrálové sbírky pomoci seniorům a 
zdravotně postiženým, rodinám s dětmi v nouzi, koupit 
nové pomůcky do Půjčovny kompenzačních pomůcek 
a podpořit Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřeb-
nějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a 

obcemi, to vše dle aktuální potřeby,“ vyjmenovává 
Kolmačka a přidává poděkování. 
 „Děkujeme dárcům za štědrost a všem lidem, kteří 
se na sbírce a na doprovodných tříkrálových akcích 
jakkoliv podíleli. Děkujeme městu Blansku a městu 
Boskovice za volné vstupy do bazénů pro koledníky. 
Děkujeme za odvahu koledovat skautům, orlům, ha-
sičům, studentům ze Střední školy cestovního ruchu 
a gastronomie v Blansku a z Vyšší odborné školy a 
střední školy Boskovice a všem dalším králům, kteří 
nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic. Velmi 
si vaší podpory vážíme,“ děkuje ředitel blanenské 
Charity.
 Kompletní seznam, kolik se vybralo v jednotlivých 
obcích na Blanensku, najdete na webových stránkách 
oblastní charity. 

-mka-
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Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

PEČENÁ KOLENA A ŽEBRA

1.2. a 2.2.

ZBÍJAČKA NA MYSLIVNĚ 22.2.

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

A

2.
Atletický rok ASK Blansko

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 29 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko

tel. 516 417 035 | s-tour@post.cz 

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz

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

 * GARANCE NEJNIŽŠÍCH CEN, AŽ 2 DĚTI POBYT  ZDARMA*   
 * PROGRAM SENIOR 55 + / SLEVA AŽ 50% ! NÍZKÁ ZÁLOHA!

ZAJISTĚTE SI VÝBĚR HOTELU, TERMÍNU A SLEVY VČAS!

ZA EXOTIKOU, NA HORY, K MOŘI, DO TERMÁLŮ NEBO ZA POZNÁNÍM?
TIP: THAJSKO, KAPVERDY – VÝHODNĚ Z VÍDNĚ A PRAHY

Úspěch basketbalistek U12

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

 Pro atletický klub ASK Blansko to byl rok plný úspěchů a změn. Již halová sezóna ukázala, že  
Blanenský klub bude patřit k předním v kraji.
 K oporám oddílu pa-
třily Dominika Bezdíč-
ková s Veronikou 
Jakusidisovou , když 
vybojovaly medaile z 
Mistrovství Jihomorav-
ského kraje, Mistrov-
ství Moravy a Slezska, 
ale i Mistrovství České 
republiky. I ostatní po-
dávali kvalitní výko-
ny, když překonávali 
osobní maxima.
 Z halové sezóny 
jsme přešli do té letní, 
ve které byla jedním 
z vrcholů Olympiáda 
dětí a mládeže v Li-
berci. Přes těžké no-
minační limity se podařilo děvčatům Bezdíčkové a 
Jakusidisové na tuto akci probojovat. Obě startovala 
v bězích na 300 m a shodně dovezly pro blanenský 
oddíl bronzové medaile. V nominaci na tuto akci byla 
jako náhradnice na 60 m vybrána Kristýna Nollová.
 Z velkého Mistrovstí České republiky ještě dovezla 
Jakusidisová bronz v běhu na 300 m. Ale i ostatní 
děvčata, pro něž byl vrchol Mistrovství Moravy a 
Slezska, se neztratila. Z této akce přiváží do Blanska 
medaile Bezdíčková a Natálie Poláčková. V druž-
stvech jsme letos závodili v přípravkách, kde naše 
družstvo patřilo k nejmladším.
 Družstvo mladších žákyň se probojovalo do kraj-
ského fi nále. Zde jim postup na Mistrovství Moravy a 
Slezska utekl o 11 bodů. Družstvo žen letos posílené 
o žákyně a dorostenky vybojovalo v druhé lize krásné 
šesté místo.
 V loňském roce jsme pořádali základní krajská kola 
přípravek a mladšího žactva, tradiční Memoriál Věry 
Bušové Gilkové a krajské fi nále mladšího žactva.
 Během roku došlo v klubu ke změně vedení, když 
s postu předsedy po dlouhých a úspěšných letech 

odstoupil pan Jiří Ošlejšek, který i na dále bude v klu-
bu působit ve vedení a jako šéftrenér. Pana Ošlejška 
doplnili ve vedení na postu předsedy Martin Bezdíček 
a jako člen vedení paní Gabriela Ellingerová.
 A co nás čeká v roce 2020? V družstvech posta-
víme přípravky, od kterých očekáváme postup do 
krajského fi nále, mladší žactvo a nově starší žákyně, 
které by měly patřit k jedněm z nejlepších v soutěži. 
Ženy se v druhé lize poperou o postup do baráže 
o první ligu. Po letech stavíme družstvo mužů. Ze 
soutěží pořádaných oddílem se můžete těšit na 
již tradiční Memoriál Věry Bušové Gilkové, který 
se uskuteční v pátek  8.5. v novém formátu.  Opět 
zde bude vrcholem běh na 800 m žen. Pořádáme i 
základní kolo mladšího žactva, a to 21.5. Vrcholem 
pořadatelské práce bude Mistrovství Moravy a Slez-
ska družstev mladšího žactva 4.10.
 Na závěr děkujeme za podporu naší činnosti měs-
tu Blansku, Jihomoravskému kraji, TJ ASK Blansko 
a všem co nás podporují a fandí.

Atletika ASK Blansko

 Minižákyně Basketbalového klubu Blansko se zúčastnily vánočního turnaje O ZUBATOU ŽÁBU, kte-
rý pořádal BK Bruntál. Turnaj byl pořádán pro hráčky kategorie U12 a účastnilo se ho celkem 6 týmů. 
Kromě Blanska a domácího SK Bruntál to byly OSK Olomouc, TJ MEZ Mohelnice, BK Start Ostrava a 
Lokomotiva Krnov. 

 Mladý blanenský tým hrál ve všech 
zápasech výborný kolektivní basketbal, 
vzájemně se děvčata povzbuzovala a 
držela při sobě ve chvílích, kdy se jim 
nedařilo. Nakonec Blansko nestačilo 
pouze na Olomouc a se čtyřmi vítěz-
stvími a jednou porážkou skončilo na 
druhém místě. Výborně zahrály obě ro-
zehrávačky Viktorie Alexová a Barbora 
Sedláková, která byla nominovaná do 
nejlepší pětky turnaje. 
Výsledky:
BK Blansko x TJ MEZ Mohelnice 25:22 
(7:5, 9:6, 6:7, 3:4)
BK Start Ostrava x BK Blansko 7:35 
(2:11, 2:10, 3:8, 0:6)
BK Blansko x SK Bruntál 52:21 (16:8, 
12:9, 20:2, 4:2)
OSK Olomouc x BK Blansko 30:18 
(10:1, 6:11, 12:2, 2:4)
BK Blansko x Lokomotiva Krnov 42:8 (14:2, 8:2, 8:0, 
12:4)
Body celkem: Sedláková Barbora 43, Alexová Viktorie 
26, Zachovalová Lucie 26, Reisiglová Magda 17, Ku-
chařová Adéla 13, Alexová Ella 11, Kotlánová Gabriela 
10, Hégrová Valérie 7, Popelková Iva 6, Kubíková 
Kristýna 4, Streitová Michaela 3, Krchňáková Viktorie 
2, Beranová Justýna 2, Musilová Michaela 2.

Turnaj mladších minižákyň U11 v Dubňanech
 V úvodu nového roku 2020 se mladší minižákyně 
zapojily do mistrovské soutěže zápasy proti smíšeným 
týmům kluků a děvčat na turnaji oblastního přeboru 
v Dubňanech. K zápasům odjelo 15 basketbalistek 
odhodlaných podat co nejlepší výkon.
 I. poločas úvodního utkání se SAM Brno nevypadal 
příznivě a 14 bodový rozdíl ve skore se zdál příliš velký. 

Po bezvadném kolektivním výkonu ve II. poločase a 
také zásluhou střelecky úspěšných Hégrové a Kucha-
řové, zvítězil po dramatické koncovce ryze holčičí tým 
Blanska nad brněnským soupeřem.
 Bezprostředně následovalo druhé utkání proti fyzic-
ky daleko lépe vybaveným a odpočinutým domácím, 
ve kterém přes bojovný výkon Blansko Basketbalu 
Dubňany podlehlo. Také v tomto střetnutí blanenské 
hráčky prokázaly nejen velkou bojovnost při obran-
ných činnostech, ale i krásné basketbalové momenty 
založené na útočné kombinaci dvojic.
Výsledky:
BK Blansko x SAM Brno 36 : 32 (16 : 30)
Basketbal Dubňany x BK Blansko 69 : 25 (43 : 17)
Body celkem: Kuchařová 24, Hégrová 16, Pro-
cházková 8, Alexová 6, Vdolečková 2, Kotlánová 2, 
Broďáková M. 2 a Černochová 1.

Karolína Gyurgyik
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* VÝROBA NÁBYTKU, tel. 608889821.
www.npdesign.cz - eshop židle, křesla.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Krásně zbarvené andulky, cena 50 Kč. Tel. 737902404.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* Kusový koberec do dětského pokoje, zeleno oranžový 
s medvídky a kytičkami, 120x170cm, nyní 500,- Kč, PC 
2.700,- Kč. Čistý, nepoškozený. Foto zašlu e-mailem. 
Tel. 776565690.

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.
* Hledám štíhlou ženu pro vážný vztah, věk do 72 let. 
Blansko. Tel. 720141133.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Krásenští divadelní ochotníci: 1+1=3 - 31. 01. 2020 
v 18:30 hod. Hospůdka na Točně, Blansko – Těchov. 
Cena vstupenky v předprodeji 80 Kč / na místě 100 
Kč. Vstupenky v předprodeji v Hospůdce Na Točně a v 
Informační kanceláři Blanka. 
XXIV. Maškarní ples (Ples ZŠ speciální Blansko) - 31. 
01. 2020 ve 20:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč.
Sousedský bál 2020 - 07. 02. 2020 ve 20:00 hod. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 350 Kč/ 330 
Kč/ 310 Kč.
Josef Klíma: život reportéra - 13. 02. 2020 v 18:30 hod. 
Hospůdka na Točně, Blansko – Těchov. Cena vstupenky: 
120 Kč (v předprodeji)/ 150 Kč (na místě).
Ladislav Špaček: ETIKETA NENÍ VĚDA - 09. 03. 2020 
v 19 hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 390 
Kč. Vstupenky si můžete rezervovat online na https://
vstupenky.ticket-art.cz/ nebo přímo zakoupit v Informač-
ní kanceláři Blanka.
Horkýže Slíže - 14. 03. 2020 od 19:30 hod. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v předprodeji) 
/ 400 Kč (na místě).
Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní Kanady - 20. 
03. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, Lipovec. Cena vstu-
penky: 220 Kč
Divadelní představení: Na ostro - 22. 04. 2020 v 19 
hod., Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 
Kč/ 200 Kč. 
Divadelní představení: Dva nahatý chlapi - 25. 05. 2020 v 
19 hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 420 Kč/ 
390 Kč/ 360 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat online 
na https://vstupenky.ticket-art.cz/ nebo přímo zakoupit v 
Informační kanceláři Blanka.
Summer Festival 2020 - 29. – 30. 05. 2020 Fotbalové 
hřiště, Tyršova 27, Letovice. Cena vstupenek: Perma-
nentka 29. -30. 5. 2020  590 Kč/ Permanentka 29. -30. 
5. 2020 (děti 9 – 14 let)  220 Kč/ Pátek 29. 5. 2020 490 
Kč/ Sobota 30. 5. 2020 590 Kč. Děti do 8 let zdarma. 
Slevy ZTP, ZTP/P ani jiné nejsou poskytovány. 
Čarovné tóny Macochy 10. – 14. 06. 2020:
10. 06. 2020 Lenka Nová & Petr Malásek: To co prodám 
(Sloupsko – šošůvské jeskyně). Cena vstupenky: 540 Kč
11. 06. 2020 Arrythmia a Moravská škola tance: Svatební 
košile (jeskyně Výpustek). Cena vstupenky: 590 Kč 
(sezení)/ 530 Kč (stání)
12. 06. 2020 Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený prach 
(jeskyně Výpustek). Cena vstupenky: 690 Kč (sezení)/ 
560 Kč (stání)
13. 06. 2020 Boni Pueri: Hollywood Medley (Kateřinská 
jeskyně) Cena vstupenky: 490 Kč
14. 06. 2020 Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Naděje 
(Punkevní jeskyně). Cena vstupenky: 490Kč
MORAVA PARK FEST - 20. 06. 2020 Zámecký park, 
Blansko. Cena vstupenky:
I. VLNA: 399 Kč (v prodeji 500 ks). Dítě 6 – 15 let: 200Kč. 
Děti do 5 let (včetně): vstup zdarma. Vstup v doprovodu 
rodičů nebo zákonného zástupce. K prokázání věku 
může být nutný průkaz (např. průkazka pojišťovny atp.). 
Držitelé a držitelky průkazu ZTP/P zdarma (předloží 
průkaz u vstupu na festival, doprovod si zakoupí stan-
dardní vstupenku v předprodeji). Slevy ZTP, TP ani jiné 
nejsou poskytovány.
K8 KilianGang Motosraz - 17. – 19. 7. 2020. Voděrady 
(okres Blansko). Cena dvoudenní vstupenky (3. vlna): 
650 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

Pro posílení našeho týmu 
přijmeme 

VEDOUCÍHO VÝROBY

Masarykova 9 / 678 01 BlanskoINFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Kontaktujte nás na buckova.lenka@buse.cz
nebo na tel.516 482 045; více na www.buse.cz

Charitativní sbírka 2020

Příští číslo 
MONITORU

vychází
7.2.2020

 Tradičně začátkem roku pořádáme již posedmé charitativní sbírku na pomoc handicapovaným z 
našeho okolí. Sbíráme plyšáky na karnevalové plyšákobraní a také peníze do zapečetěné pokladničky 
od přejících návštěvníků našeho mateřského centra.

 Letošní sbírka bude 
věnována Elišce Spur-
né z Brna. Eliščina 
maminka nám zaslala 
stručný životopis:

 Eliška se narodila 
21. srpna 2012 chví-
li před půlnocí jako 
„zdravé“ dítě. Nic ne-
nasvědčovalo tomu, 
že o tři měsíce později 
si začneme uvědomo-
vat, že Eliška se málo 
hýbe a její tělíčko je 
jak hadrová panenka. 
Začátkem prosince 
jsme po nástupu na 
Neurologické odděle-
ní Dětské nemocni-
ce v Brně začali být 
obeznamování s tím, 
že Eliška má S.M.A. 
– Spinální Svalovou 
Atrofi i.
 Eliška ležela v nemocnici vždy krátce a zase jsme 
si ji vzali domů, a to až do 1. června 2013, kdy ji 
záchranná služba odvezla do nemocnice, kde si na 
ARU prožila léto a byla ji udělaná tracheostomie (aby 
mohla být připojena na domácí plicní ventilátor, který 
jí pomáhá dýchat) a vyvedena sonda ze žaludku, kte-
rou je jí podávána strava. V nemocnici také oslavila 
své první narozeniny a díky péči sester a doktorů za 
každodenní asistence maminky se vrátila domů. 
 Od té doby proběhlo spousty radostí i starostí, 
ale snažíme se s Elčou podnikat výlety po městě i 
přírodě. Jezdíme na návštěvy k přátelům i rodině, do 
ZOO a táboříme s príma partou kamarádů na táboře 
nebo u babičky a dědečka v lese v údolí Oslavy. Teď 
má sedm let, a ač nemluví a nehýbá se, umí rozdávat 
lásku a radost ze života svým úsměvem a očima.
 Od září 2019 je taky žačkou ZŠ Tyršova, do školy 
chodit nemůže, ale paní učitelka přichází za ní a 
pomocí počítače s očním ovládáním se učí číst a 
skládat slova. Přijde den, kdy bude díky tomu moci 
“normálně“ dorozumět s širokým okolím a vybírat si 
sama, na co se třeba bude dívat nebo kam pojedeme!
 Za to se jí dostává lásky a pomoci od celé rodiny 
včetně devítiletého brášky, od blízkých kamarádů, 

přátel, a také od lidí, které ani neznáme, ale oni mají 
pocit, že pomoct Elišce je správné.
 Za tuto lásku a pomoc jsme moc vděční a moc 
děkujeme. 
 Děkujeme i za fi nanční pomoc, která pokrývá 
velkou část toho, co my už nedáme. Z darů jsme 
pořídili odsávačku, lehátko, sedačku, outdoorový 
vozík, kašlátor… A další věci nás ještě čekají, nový 
vozík (po šesti letech)… A spousta jiného.

 Naše přispění vyvrcholí na dětském karnevale, 
pořádaném naším sdružením v neděli 9. února, kde 
proběhne „plyšákobraní“.
 Vybraní plyšáci se rozlétnou po sále a všechny 
děti si budou moci vybrat svého oblíbeného. Rodiče 
potom přispějí do naší charitativní kasičky libovolnou 
částkou. K této částce přidáme i dobrovolné vstupné 
a další vybrané prostředky. 
 Celou částku předáme mamince Elišky a budeme 
doufat, že jsme přispěli ke zlepšení jejich nelehkého 
životního údělu alespoň malou pomocí. 
 Přejeme Elišce i její rodině šťastný rok 2020! 

Hornolhotské maminky

Dívky soutěžily 
v aerobiku

 V sobotu 18. ledna se sportovní halou na 
Mlýnské ulici nesly tóny rytmických skladeb, 
které doprovázely několik desítek děvčat soutě-
žících v disciplíně aerobiku. Čtyřiadvacátý ročník 
pořádalo Regionální centrum Sport pro všechny 
Blansko. 

 V kategorii 7 – 8 let první místo obsadila Neli 
Viktorie Nedoma, druhé Denisa Kakáčová a třetí 
Sofi e Hrnčířová, všechny ze Sportovního týmu K-
-Aerobic Blansko. V kategorii 9 – 10 let první místo 
získala Erika Bukalová ze Sport 4U (Bystřice nad 
Pernštejnem), druhé Veronika Pokorná z Relax klubu 
Rájec-Jestřebí a třetí Anika Kajnarová ze Sport 4U 
(Bystřice nad Pernštejnem). 
 Kategorii 11 – 12 let ovládla Lucie Zábojová ze 
Sportovního týmu K-Aerobic Blansko. Ze stejného 
týmu uspěla ještě Nela Holcnerová, která obsadila 
druhou příčku. Na třetí stanula Mia Nečasová z Relax 
Klubu Rájec-Jestřebí. 
 V kategorii 13 – 14 let nejlépe dopadla Julie 
Minářová ze Sportovního týmu K-Aerobic Blansko, 
stříbro získala Lucie Nováčková z klubu Orel Blan-
sko a bronz Aneta Šebelová ze Sportovního týmu 
K-Aerobic Blansko. V kategorii nad 15 let na prvním 
místě stanula Anna Gatláková, na druhém Linda 
Pečinková a na třetím Veronika Černá, všechny ze 
Sport 4U (Bystřice nad Pernštejnem). 

-mka-
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BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV

Blansko

www.nastojaka.cz

21. ÚNORA 2020 od 21:00 

Lukáš Pavlásek, Adéla Elbel,
Pavel Tomeš

r

fo na telefon

7. 3.
RÁJEC

XIV. ROCKOVÝ 
PLES

PLESOVÉ SEZÓNY!

TOMBOLA | 3 KAPELY | DRINKY | VSTUP ZA KILO

ROCKFÓR
APF
HD acoustic 99

VSTUPNÉ


