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Nové byty na Písečné - str. 2 Na kávě se spisovatelem Petrem Ondrouškem - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Ledy se pohnuly

 Celou zprávu ze stránek blansko.cz si můžete pře-
číst na str. 3. Zde je alespoň jeden odstavec, abyste 
byli v obraze: 
 „Všichni zájemci o pořádání venkovních veřejných 
produkcí v roce 2020 by v případě zájmu o zkrácení 
doby nočního klidu měli zaslat na město žádost o pro-
jednání s uvedením konkrétního termínu akce. Žádost 
s nadepsaným textem ‚OZV-odbor ŠKOL‘ je nutné 
doručit městu nejpozději do pondělí 10. února 2020,“ 
vyzvala vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Petra Skotáková. Žádost musí obsahovat 
identifi kační a kontaktní údaje, označení pořadatele, 
alespoň předběžný název akce, požadovaný termín a 
čas, místo konání a předpokládaný počet účastníků.
 Zpráva má na webu datum 18.1., ale je dost 
zvláštní, že si jí veřejnost všimla až nyní. I já jsem 
ji musel nějak záhadně přehlédnout! Stránky města 
sleduji prakticky denně a dříve než 31.1. jsem na ni 
nenarazil. Vlastně jsem zprávu zahlédl až poté, co 
se objevila na facebookové stránce místostarosty 
města Františka Hasoně. Ten ji jako jediný sdílel, 
do té doby si nikdo ničeho nevšiml. Na ofi ciálním 
Facebooku města sdílena rovněž nebyla, a to se tady 
postuje i několikrát denně prakticky veškerý obsah 
webových stránek. Skoro to vypadá, jako by město 
nemělo zájem na tom, aby se právě tuto informaci 
veřejnost dozvěděla… Věřím, že jde ale pouze o 
shodu okolností, protože nakonec se přece jenom 
zpráva dostala k veřejnosti.
 Informace je to pozitivní. Blansko – to přece ne-

jsou jen Zborovce, Písečná, Podlesí, 
centrum… Je to taky Těchov, Obůr-
ka, Dolní a Horní Lhota, Lažánky… 
A třeba místní sdružení se musela 
doteď spokojit s diktaturou města a 
pořádat akce přes 22. hodinu pouze 
ve dnech, které jim předepíše úřad. 
Několikrát jsem se marně vztekal nad 
tím, proč vyhláška platí pro celý kata-
str města. Vždyť možnost, že zábava 
v Horní Lhotě bude narušovat noční 
klid obyvatelů Písečné, je pravděpo-
dobná asi tak stejně, jako že stádo 
ovcí vyloupí banku. Tak stejně se mi 
nikdy nelíbil fakt, že kvůli jediné akci 
platí doba zkrácení nočního klidu po 
celém území města, takže se může 

kdekoli směle halekat bez postihu. A to jen proto, že 
se třeba na stadionu koná nějaká akce podporovaná 
radnicí…
 Takže podtrženo, sečteno – nyní snad bude vše, 
jak má být. Pořadatelé zažádají o výjimku, území se 
teritoriálně vymezí a pouze na toto místo se bude 
vztahovat zkrácená doba nočního klidu. Jak prosté… 
Jediné, co by celou věc mohlo zmařit, je zastupitelstvo 
města, které se bude výjimkami zabývat v březnu. 
 Neodpustím si ale pár poznámek… 10.2. je termín 
šibeniční a jak jsem se dozvěděl od Pavly Komárko-
vé, tiskové mluvčí města, je to pro pořadatele jediná 
možnost, jak o výjimku zažádat, jelikož na pozdější již 
zřejmě nebude brán ohled. Představoval bych si, že 
s podobnou výzvou by mělo město přijít daleko dříve, 
zvlášť když jde pro pořadatele o naprostou novinku. 
A když už jsme u slova „dříve“… Divím se, že nad 
tímto systémem přidělování výjimek z nočního klidu 
začalo město přemýšlet až nyní. Vždyť nová pravidla 
jsou tu už více než tři roky a právní oddělení města 
jistě mohlo podniknout tyto kroky daleko dřív. Když už 
si podrobnosti může zjistit obyčejný vydavatel novin 
během pár dní, mohl je tak stejně vypátrat příslušný 
úřad, zvlášť, když na problém bylo několikrát upozor-
ňováno nejen mnou, ale i některými pořadateli. 
 Každopádně nezbývá než všem, kteří se o změnu 
v tomto problému zasloužili, poděkovat. Věřím, že vše 
dobře dopadne a nám všem se v našem městě bude 
žít zase o něco lépe…

Martin Müller

Rádi vám pomůžeme při prodeji 
nebo pronájmu nemovitostí.

• oceníme dům, byt, garáž, zahradu či pozemek

• zajistíme soudní znalecké posudky a PENB

• poradíme vám v oblasti právních služeb a daní

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

Noční klid jsem ve svých úvodnících řešil už nesčetněkrát. Nelíbí se mi, že výjimky jsou zejména 
pro městské akce a události městem podporované a zároveň mi přijde na hlavu postavené, 
že noční klid je v těchto případech zkrácený pro celé území města Blanska. Naposledy jsem 
zde dal našim radním podrobný návod, jak na nešťastnou vyhlášku vyzrát a ve spolupráci s 
kamarádem právníkem jsme dohledali jak výklad Ministerstva vnitra, tak i příklady z obcí, ve 
kterých to funguje. Klíčem je zkrácení doby nočního klidu omezené na určité teritorium. Podle 
poslední zprávy z radnice to vypadá, že se ledy konečně hnuly. Jako vždy to má několik ALE.
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Víte?
Nevíte?

Na Písečné má vyrůst 
několik stovek nových bytů

Příprava na přemostění: 
rekonstrukce Brněnské ulice

 Sídliště Písečná by se mohlo v nejbližších letech rozrůst zhruba o 350 až 450 nových bytů. Radní 
nyní stanovili několik podmínek, za jakých by město mohlo pozemky prodat investorům. 

 V srpnu minulého roku město zveřejnilo záměr 
zřídit právo stavby na pozemcích v lokalitě Písečná. 
„Jedná se o pozemky, které se nacházejí vpravo 
od točny autobusu na ploše o velikosti asi 18 200 
metrů čtverečních,“ uvedl místostarosta města Ivo 
Polák. Město na podzim obdrželo čtyři nabídky od 
developerů a radní v uplynulých dnech defi novali 
požadavky, které musí zájemci splnit.  
  „Zájemci o pozemky, na nichž by bylo možné 
vybudovat nové bytové domy, nyní mají upřesnit 
velikost území, které plánují zastavět, podobu byto-
vých domů i to, jakou kupní cenu městu nabídnou za 
jeden metr čtvereční, nebo kolik bezbariérových bytů 
jsou ochotni bezplatně převést městu,“ vyjmenovala 
tisková mluvčí města Pavla Komárková. 
 Mezi další konkrétní požadavky města patří zbu-
dování dostatku parkovacích míst, přičemž v úvahu 
připadají nadzemní i podzemní parkoviště. Odhadem 
by mělo v lokalitě přibýt zhruba 600 parkovacích 
stání. Byty budou napojeny na systém centrálního 
zásobování teplem. Investoři mají také doložit pře-
hled toho, co vše na Písečné spolu s dalšími byty 
vyroste. To znamená upřesnit velikost komerčních 
prostor, které zde budou vybudovány jako občan-
ská vybavenost, velikost vybavené relaxační části 
veřejného prostoru a plochy pro veřejné služby. 

 „Město požaduje minimálně jeden bezbariérový byt 
k převodu, dále zřízení mateřské školy, a to nejméně 
o dvou třídách. I když je dnes kapacita školek ve 
městě dostatečná, s nárůstem obyvatel vzroste také 
potřeba umístit více dětí do předškolních zařízení 
a stávající kapacita školek by nestačila,“ upozornil 
místostarosta. 
 Vedení města seznámí čtveřici fi rem s těmito 
podmínkami a bude čekat na konkrétní podobu 
jejich plánů na výstavbu. Developeři mají předložit 
3D vizualizaci, časový harmonogram výstavby a v 
neposlední řadě řešení dopravní infrastruktury. Na 
základě zaslaných plánů vedení města a členové 
komise vyberou, komu město pozemky prodá. 
 Předpokládané náklady na výstavbu se mají po-
hybovat kolem jedné miliardy korun. „Město se na 
výstavbě nebude fi nančně podílet,“ zdůraznil Polák. 
 Podle starosty Jiřího Crhy zájem o nové bydlení v 
Blansku stále je. „Pořád se staví nové bytové domy a 
byty bývají prodané dávno před dokončením stavby. 
V současnosti se staví hned na několika místech a 
řada dalších projektů je ve fázi územního řízení,“ 
zmínil Crha s tím, že podle odhadů by se do deseti let 
v Blansku mohlo postavit celkem 800 až 900 nových 
bytů. 

-mka- 

Freddieho sloupek
A stále dopředu...

 Minule jsem na téma dopravy slíbil pokračování, tak 
tedy svůj slib plním...
 Zvládnout logisticky dopravu není jednoduché. Své by o 
tom mohli vyprávět řidiči, nebo spíš i dispečeři kdejakého 
závozního podniku...
 Na běžné cestě je pohoda, pokud zrovna nenarazíte 
na „čepičáře“, který sice jinak nejezdí, ale vám se připlete 
do cesty, brzdí si na místech, kde to není třeba a jezdí 
neplynule.
 Minule jsem psal o kruhových objezdech. Ruku v ruce 
s tím jsem se zmínil o mizerné představivosti architektů u 
kreslení přechodů pro chodce. Jenže ona to nemusí být 
nutně kruhová křižovatka, víme???
 Když zůstanu v Blansku... Často jezdím od svého 
domova dolů, po ulici Bartošově, která se následně kříží 
s ulicí Masarykovou...
 Kromě jednoho výjezdu jsou namalovány přechody 
pro chodce všude. Pokud se pak, jedete-li směrem dolů, 
pokoušíte odbočit vlevo, počkáte si, pokud není víkend 
drahnou minutu, či dvě. Auta se totiž objevují na hlavní 
silnici, jako by jezdila pořád dokola. No a do toho nějaký 
chodec a můžete vystoupit a dát si oddech. Kdyby v místě 
vybudovali kavárnu, měli by skvělý obrat. Samozřejmě, 
že přeháním, ale občas mi to tak připadá...
 Když už jsem u těch přechodů pro chodce... Já sám 
chodím pěšky často, konečně po Blansku to není nikam 
daleko a já nejsem líný. Přesto, nebo snad právě proto, že 
řídím i automobil vím, že zastavit téměř dvoutunové auto 
je neskonale těžší, než zastavit sebe sama, jako chodce.
 Mnozí lidé se naivně domnívají, že chodec má na 
přechodu takzvanou absolutní přednost. Nic takového 
neexistuje. Pokud má něco mít absolutní přednost, pak 
je to především lidský život, tím spíš, jedná li se o život 
vlastní, či někoho blízkého...
 Proto je mi záhadou, jak je vůbec možné, že některá z 
maminek, případně babiček, vezoucích svého potomka 
v kočárku si vynucují zastavení projíždějícího vozidla 
strčením onoho kočárku do vozovky... Už jen za takový 
nápad bych je nechal zavřít do „cvokhausu“, protože to 
přece normální člověk neudělá...
 Na podzim, v zimě a v brzkém předjaří se stává, že 
silnice je namrzlá. Počítejte proto s tím, že když někomu 
skočíte pod auto, které se nachází těsně před přechodem 
pro chodce, budete mít oba dva (vy i řidič) velký problém...
 Vždyť je to všechno o domluvě...
 Řidiči by měli předvídat, že se chystá přejít silnici 
blázen, kterému nezáleží na životě a „chodiči“ by si měli 
zopakovat fyzikální zákony... Jenom tak na silnici a v její 
blízkosti přežijeme...Já i vy...
 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

OBUJEME PÁNYOBUJEME PÁNY  
k slavnostním příležitostem 

a na plesy

Pánské elegantní 
polobotky značky KTR a BUGATTI
Materiál – kůže, od vel. 39 do 48.

Pro dámy nová kolekce společenských kabelek

 Kompletní rekonstrukce se brzy dočká Brněnská ulice. Vedení města Blanska její opravy považuje 
za důležitou součást příprav na přemostění železnice na Staré Blansko, protože nový most vyústí 
právě na tuto ulici. 

 „Město Blansko se dohodlo se 
Svazkem vodovodů a kanalizací 
měst a obcí (Svazek) a Správou 
a údržbou silnic Jihomoravské-
ho kraje na tom, že Brněnskou 
ulici opraví společně,“ uvedla 
tisková mluvčí města Blanska 
Pavla Komárková. Součástí 
stavby bude podle ní zbudování 
nového vodovodu a kanalizace, 
opravy všech inženýrských sítí a 
kompletní rekonstrukce vozovky 
i chodníků. 
 „S Jihomoravským krajem a 
Svazkem jsme před několika dny 
podepsali smlouvu o spolupráci 
při realizaci této stavby, město 
Blansko se zavázalo na rekon-
strukci fi nančně spolupodílet. Vy-
budujeme chodníky, kanalizační 
a vodovodní přípojky k domům, veřejné osvětlení, 
zajistíme také veřejnou zeleň nebo nový mobiliář,“ 
vyjmenoval starosta města Jiří Crha s tím, že největší 
objem prací zajistí Svazek, který vybuduje novou 
kanalizaci a vodovod. Kraj poté upraví vozovku až 
po vjezd do Synthonu. 
 Město má pro letošek na rekonstrukci ulice vy-
členěno téměř osm milionů korun, Svazek zhruba 
dvanáct milionů a kraj počítá s dalšími šesti miliony 
korun. „V souvislosti s plánovanou stavbou přemos-
tění je vhodné připravit inženýrské sítě už nyní, dojde 
tím k úspoře na budoucích přeložkách, které by si 
stavba vynutila. Bude nutné přeložit vodovodní řád 
a prodloužit stávající kanalizaci,“ podotkl Crha. 
 Zástupci města nyní vypsali výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. „Stavba stopadesátimetro-

vého mostu by měla začít v roce 2022, na kdy je 
naplánovaná odstávka provozu na železniční trati 
Brno – Česká Třebová. Nyní probíhá území řízení o 
umístění stavby a město jedná se Správou železniční 
a dopravní cesty, krajem i státem o možnostech 
spolufi nancování,“ doplnila Pavla Komárková. 
 Jediná cesta na Staré Blansko v současné době 
vede přes železniční přejezd u vlakové zastávky 
ve městě. Tam se kvůli věčně spadeným závorám 
tvoří kolony, které zasahují až na hlavní tah městem 
a blokují ho. Nový most má tento problém vyřešit a 
zároveň zajistit lepší a rychlejší dostupnost hasičům 
či záchranářům. Po zbudování mostu se přejezd u 
vlakové zastávky pro motorová vozidla uzavře a bude 
zbudován podchod pro pěší i vozíčkáře. 

-mka-

Za sněženkou do krasu
 TJ ASK Blansko všechny  srdečně zve na jarní 
turistický pochod a cyklovyjížďku Za sněženkou 
do krasu. Akci pořádá Tělovýchovná jednota ASK 
Blansko v sobotu 28. 3. 2020
Trasy pěší: 10 km, 25 km, 35 km
Trasy cyklo: 30 km, 50 km
Start a cíl pochodu: herna stolního tenisu na Podlesí
Časy startů: 7,00-8,00 pro trasy 35 a 50 km, 8,00-
10,00 pro trasy 10 km, 25 a 30 km
Startovné: dospělí 40,- Kč, mládež do 18 roků 20,- Kč
 Po cestě všech tras je možné využít areál SDH 
na Obůrce pro občerstvení (čaj, chléb a uzeniny pro 
všechny účastníky zdarma). 
 Všechny trasy vedou po značených turistických 
stezkách, je nutné dodržovat pravidla pohybu v 
CHKO Moravský Kras.

-ms-

Poděkování
 Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit dne 23.1. 
2020 se zesnulým panem Miroslavem Matuškou z 
Blanska.
 Zároveň děkujeme všem za květinové dary a 
projevy soustrasti při našem zármutku.

Jménem rodiny
Marie Matušková, manželka

Rastislav zazpíval 
dětem

 Trocha dobrodružství, vtipu i vážné hudby. Tato 
kombinace dala dohromady představení s názvem 
Indi a Jana Džons aneb Tajemství stříbrné orlice v 
rámci cyklu Rastislav dětem. Soubor Rastislav opět 
po roce nezklamal. Krásný komponovaný pořad bavil 
nejen děti, ale i dospělé. 
 Indi a Jana Džonsovi se dozvědí, že kdo najde 
stříbrnou orlici a kolem ní vyskládá dvanáct hřebů, 
objeví velký poklad. Vydávají se tedy na dobrodruž-
nou výpravu, kterou se jim snaží překazit zloduch 
Konrád. Nakonec vše dobře dopadne a Indi a Jana 
orlici i hřeby najdou. Ovšem místo očekávaného zla-
tého pokladu se dozvědí, že tím největším pokladem 
je dar hudby. 
 Hlavní role ztvárnili Jana Farkašová, Aleš Šnek 
Bláha, Šimon Zukal a Katka Králová. Dále si zahrálo 
i několik dětí z publika. Zpěváci souboru Rastislav 
zazpívali pod taktovkou Dominika Pernici, klavírního 
doprovodu se ujala Šárka Seďová a na zobcovou 
fl étnu zahrála Tereza Vaisová. 

-mka-
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Na kávě s Petrem Ondrouškem
Věděli jste, že v Blansku žije člověk, který napsal hned dvě knihy pro děti? O tom, jak 
se žije blanenskému spisovateli, bude právě dnešní rozhovor u kávy.

Sponzor rubriky:

 Co vás vedlo k nápadu začít psát pohádkové 
knížky? 
 Všechno začalo asi takto. Před patnácti lety 
jsme si s manželkou splnili sen a koupili chalupu 
na samotě v lese. Bydlet na nejrušnější blanenské 
ulici není žádný med, a uniknout z tohoto blázince 
aspoň na víkend do náruče přírody bylo už tehdy 
velmi lákavé. Do roka se nám narodila dcera a já 
jako šťastný otec jsem se ochotně ujal úlohy jejího 
uspávače. Zpočátku jí stačilo držet za ruku, později 
začala vyžadovat před spaním pohádku. Číst jí při 
rozsvíceném světle se mi nezdálo vhodné, proto 
jsem zhasnul a začal si vymýšlet příběhy o malé hol-
čičce Terezce, žijící s rodiči a pejskem na podobné 
chalupě, jakou jsme měli my. Každý večer prožívala 
moje dcerka spolu s Terezkou a jejími kamarády 
nová dobrodružství, mluvila se zvířaty, setkávala se 
s pohádkovými bytostmi a radovala se z toho, jak 
všechno zase dobře dopadlo. Když dosáhla deseti 
roků, řekl jsem jí, že na takové uspávání je již příliš 
velká a že si má číst sama. Nesla to těžce, ale bylo 
to správné rozhodnutí.

 A co vaše příběhy? 
 Brzy ve mně začal hlodat červík pochybností, jestli 
není škoda všechny ty příběhy pustit z hlavy. Mohl 
by z nich přece být pěkný rodinný pohádkový blok, 
sloužící k radosti, poučení i obveselení budoucích 
vnoučat a snad i dalších generací. Vymyslel jsem 
hlavní osu příběhu a obalil ji jednotlivými epizodami 
tak, aby bylo vyprávění napínavé, přitom milé, vtip-
né, lehce poučné a zábavné.

 Jaké kroky jste tedy podnikl? 
 Šťastnou shodou okolností naše fi rma v té době 
zhotovovala vybavení do obecní knihovny v Úsobr-
ně. Napadlo mne dát svůj výtvor přečíst a posoudit 
místní knihovnici. Líbil se jí, vzala ho na setkání se 
svými kolegyněmi, kde dospěly k rozhodnutí, že mi 

pomůžou s jeho vydáním a dokonce mi domluvily 
ilustrátorku. Obrázky Šárky Slavíčkové mne hned 
okouzlily, protože byly přesně takové, jako moje 
vyprávění, a nádherně ho tak doplňovaly. Za vydatné 
pomoci naší koordinátorky paní Heleny Jalové se 
kniha Podivná parta vydala nákladem sto kusů.
 Pro křest knihy jsme využili akci Den pro dětskou 
knihu v boskovické knihovně. K této příležitosti si 
paní Jalová a Slavíčková se svými dcerami nacvičily 
scénické čtení, do kterého zapojily i přihlížející divá-
ky. Svoje vystoupení během roku předvedly ještě v 
Blansku, Rájci a Kladorubech.

 Má kniha pokračování? 
 Neodolal jsem požadavkům svých čtenářů a 
brzy se pustil do psaní druhého dílu. Vydal jsem ho 
stejným nákladem, pochopitelně nemohly chybět 
Šárčiny obrázky. Všechny knihy byly brzy rozebrané 
a mne tížila otázka, co dál. Psát a vydávat knihy 
tímto způsobem by bylo sice povznášející, zároveň 
však ekonomicky sebezničující. Zkusil jsem tedy 
nabídnout svoji tvorbu několika nakladatelstvím. 
Většinou jsem se nedočkal žádné odpovědi, nebo 
se jen setkal s nezájmem o práci neznámého autora. 
Pouze v Albatrosu, kde jsem se s úryvkem z prvního 
dílu Podivné party zúčastnil literární soutěže, předal 
někdo kontakt na mne alternativnímu nakladatelství 
Pointa. 
 Forma předprodeje, neboli crownfundingu, které 
toto nakladatelství využívá, je v současné době asi 
jediná možnost, jak se svým dílem uspět a proniknout 
do celostátní distribuce a tím i do rukou, duší a kniho-
ven dalších čtenářů. O tom, že se kniha povedla a 
není jen pro děti, ale pro celou rodinu, svědčí ohlasy 
a recenze spokojených rodičů i prarodičů.

 Změnilo něco ve vašem životě napsání knihy? 
 Celý život jsem se snažil příliš nevyčnívat. Žít 
klidně a spokojeně se svojí rodinou a naším psem, 

Zastupitelé plánují změnit 
vyhlášku o nočním klidu

vychutnávat si krásy i dary přírody, věnovat se chalu-
paření a včelaření, občas si s kamarády zajeskyňařit. 
Tak nějak jsem si vysnil svoji budoucnost. Nyní se 
vše otočilo a já se snažím zviditelnit a připomínat 
svým známým i neznámým všemi možnými způsoby. 
Potřebuji, aby se o mých knihách i jejich autorovi do-
zvědělo co nejvíc lidí, které navíc musím přesvědčit 
o tom, že objednáním Podivné party nedělají jen 
jakýsi dobrý skutek pro svého kamaráda, spolužáka 
nebo spoluobčana, ale kupují si knížku, která je i 
jejich blízké určitě zaujme a pobaví. Věřím, že mne 
v této snaze podpoří všichni, co se ptají po druhém 
i třetím dílu pohádkového příběhu. Pokud se totiž v 
předprodeji nevybere požadovaná částka, kniha ne-
vyjde a další díl tak zůstane jen ve formě rukopisu v 
mé knihovně. Vybrané peníze by se pak samozřejmě 
vrátily na účty těch, kteří se rozhodli mne podpořit.

 O čem bude třetí díl? 
 Děj vám samozřejmě neprozradím, tím bych mohl 
ochudit svoje možné budoucí čtenáře. Bude ale 
navazovat na ten v předchozích dílech a vrátí se do 
něho oblíbený hrdina Bubajda.

 Máte v hlavě další nápady na jiné knihy? 
 Ano, zkusil jsem napsat tři příběhy z prostředí 
mého odvěkého koníčka speleologie. Nejde o tvorbu 
určenou dětem a ohlasy prvních čtenářů jsou zají-
mavé a inspirující, třebaže naprosto protichůdné. 
Název zní: „O jeskyních, lidech a nelidech“ a já v 
úvodu píšu, že jeskyňáři jsou lidé čestní, přímí, s 
otevřeným srdcem a jadrnou mluvou. A právě způsob 
vyjadřování je v knize snad až příliš naturalistický. 
Což ale většině čtenářů vyhovuje.

 Kdo je vaším prvním čtenářem, když napíšete 
něco nového? 
 Zpočátku jsem to zkoušel v rodině, ale příliš to 
nefungovalo. Nyní se obvykle obracím na osvědče-
né přátele, kteří jsou ochotni najít si čas ke čtení i 
odvahu se k rukopisu jakkoliv vyjádřit.

 Bylo už v dětství nebo mládí vaším snem psát 
knihy? 
 Celý život jsem rád a vytrvale četl, ale o napsání 
knížky jsem až donedávna neuvažoval. Vzpomínám 
si ale na dvě slohové práce, za které mi paní učitelka 

dala pětku s odůvodněním, že jsem je někde opsal. 
Snad ve mně už tehdy kousek talentu dřímal.

 Kolik času strávíte psaním? Stanovil jste si 
nějakou pravidelnost, třeba půl hodiny denně? 
 Jsem zcela náhodný psavec. Občas u toho se-
dím hodiny, občas mám období, kdy nepíšu vůbec. 
Neumím si představit, že bych musel psát „v úkole“. 
Psaním se neživím, ale bavím, když mám chuť.  

 Zatím tedy asi nejste spisovatelem na plný 
úvazek – jaké je vaše povolání? 
 Vyučil jsem se truhlářem a téměř celý život se tím 
živil. Alergie na prach mne donutila opustit fi rmu, ve 
které jsem společníkem, a protože mi v létě bude 
šedesát roků, plánuji předčasný odchod do důchodu. 
Jestli se mi podaří si něco přivydělat psaním, budu 
rád.

 Kde si mohou lidé knížku zakoupit?
 Jak už jsem se zmínil, pokouším se Podivnou partu 
vydat v nakladatelství Pointa formou předprodeje v 
crowdfundigové kampani. To znamená, že musím 
přesvědčit dostatečný počet lidí o tom, že moje 
kniha stojí za objednání. Nakladatelství stanoví 
částku, která pokryje všechny náklady spojené s 
vydáním knihy, a teprve potom, co se tato suma 
od objednávajících a sponzorů vybere, začne na 
jejím vydání pracovat. Zájemce si za svůj fi nanční 
příspěvek může vybrat z několika odměn - například 
elektronickou knihu, knihu s podpisem, věnováním 
nebo s neobvyklým dárkem, který bude docela dob-
rodružný. Celá kampaň trvá 30 dní. V případě, že 
by se částka nevybrala, nakladatelství vrátí peníze 
zpět na účty podporovatelů. O tom, jak předprodej 
funguje, se mohou zájemci poučit na stránkách Po-
inty, kde je možné pod kolonkou "knihy" najít právě 
probíhající nebo již úspěšně ukončené kampaně. 
Podivnou partu tam zatím nenajdete, o začátku akce 
vás budu i na stránkách Monitoru včas informovat. 
Kdo by se chtěl o mně nebo mých knihách dozvědět 
víc, podívejte se na facebookovou stránku "Petr 
Ondroušek - autor pohádkových knih” (https://www.
facebook.com/podivnaparta/)nebo mi přímo napište 
na mail petakondrousek@seznam.cz . Budu se těšit 
na vaše dotazy.

Marie Hasoňová

 Organizátoři kulturních akcí, které jsou spojené s venkovní produkcí, by měli zbystřit. Blanenští 
zastupitelé na svém březnovém zasedání projednají návrh nové obecně závazné vyhlášky pro rok 
2020 týkající se nočního klidu. Úředníci v těchto dnech připravují její obsah. Výjimka z povinnosti 
dodržovat noční klid již od 22. hodiny se chystá pro tradiční celoměstské akce, u soukromé akce pro 
veřejnost o ni mohou pořadatelé požádat do 10. února.

 „Všichni zájemci o pořádání venkovních veřejných 
produkcí v roce 2020 by v případě zájmu o zkrácení 
doby nočního klidu měli zaslat na město žádost o 
projednání s uvedením konkrétního termínu akce. 
Žádost s nadepsaným textem ‚OZV-odbor ŠKOL‘ je 
nutné doručit městu nejpozději do pondělí 10. února 
2020,“ vyzvala vedoucí odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Petra Skotáková. Žádost musí 
obsahovat identifi kační a kontaktní údaje, označení 
pořadatele, alespoň předběžný název akce, poža-
dovaný termín a čas, místo konání a předpokládaný 
počet účastníků.
 Každý rok projíždí ulicemi města sv. Martin na 
bílém koni, foto: Martina Hejčová
   Noční klid, který je nutné dodržovat v době od 22 
hodin do 6 hodin ráno, se zkrátí pro naplánované 
městské kulturní akce a předem nahlášené akce 
soukromníků. Seznam výjimek uvedených v městské 
vyhlášce nyní zastupitelé na svém zasedání chtějí 

aktualizovat. Letošní novinkou ale je, že u řady ter-
mínů bude výjimka platit pouze pro konkrétní lokalitu, 
nikoliv plošně pro celé město.
  O chystaných akcích soukromých pořadatelů zatím 
město informace nemá. Přehled velkých celoměst-
ských akcí, které zajišťuje Kulturní středisko města 
Blanska (KSMB) jakožto městská příspěvková orga-
nizace, už se ale rýsuje. Sérii tradičních městských 
akcí na veřejných prostranstvích jako je Pálení ča-
rodějnic, Den dětí v zámeckém parku, Gulášobraní, 
letní kino na Poduklí, Vítání sv. Martina, rozsvěcení 
vánočního stromu, adventní program či novoroční 
ohňostroj, letos doplní i novinky.
 Letní prázdniny například zakončí Festival barev, 
v prosinci se pak centrum města stane místem rojení 
andělů a setkání s Mikulášem. Ve fázi příprav je také 
akce, která má oživit centrum města, podílet by se 
na ní měly všechny blanenské kulturní instituce. 

Pavla Komárková, tisková mluvčí
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Vichřice

Mobilní rozhlas již v provozu

Poradna pro rodinu se připojuje 
k Národnímu týdnu manželství

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

 Poslední století otřáslo snad všemi tradičními hodnotami a stranou neponechalo ani manžel-
ství. Ve 30. letech minulého století skončilo rozvodem jedno manželství ze sedmi, v 60. letech 
to už bylo jedno ze čtyř, v dnešní době se rozpadá každé druhé manželství, přičemž jich hodně 
nepřežije ani druhé výročí svatby. U příležitosti Národního týdne manželství, který již tradičně 
probíhá ve Valentýnském týdnu, se odborníci i veřejnost každoročně zamýšlí nad významem 
manželství a probíhá řada akcí, které se snaží ideu dlouhodobých vztahů podpořit.

 Přes letitou tradici instituce manželství a přes 
nesporné přínosy stabilních partnerských vztahů 
se stále častěji vztahy rozpadají a lidé se vydávají 
hledat své štěstí jinam. Dopřávají si druhé i třetí 
šance v naději, že v dalším vztahu se vyhnou 
předchozím chybám a celkově si polepší. Hodnoty 
se relativizují, hledají se alternativy. Je to přirozený 
vývoj, který lze jen těžko zastavit. Tichými svědky 
tohoto hledání jsou naše děti.
 To, že se rozvody pomalu ale jistě stávají 
normou, bohužel neznamená, že jsou pro naše 
děti méně bolestivé. Ohledně psychologických 
důsledků rozvodu na dítě panuje stále mnoho 
otázek: Existuje rozvod šetrný k dětem? Jak se 
děti cítí a co nejvíce potřebují během rozvodu 
a v prvních letech po rozvodu? Ponesou si děti 
následky rozvodu do dospělosti? Jak je možné 
minimalizovat ztráty? Odpovědi na tyto a další 
otázky nabídnou pracovníci blanenské poradny 
pro rodinu v rámci besedy na téma: „Děti a rozvod 
– jak jim ho usnadnit“.
 Akce se uskuteční v prostorách Městské knihov-

ny Blansko ve středu 12. února 2020 od 17 do 
19:30 hod. Cílem besedy je seznámit veřejnost 
s možnostmi, které máme jako rodiče, jak dětem 
účinně pomoci projít tímto náročným životním 
obdobím. Současně bychom rádi veřejnost sezná-
mili se způsobem, jak s tímto tématem nakládají 
psychologové, když pracují s dětmi v rozvodové 
situaci: co mohou rodiče od spolupráce s psycho-
logem očekávat, jak může dítě ze spolupráce s 
odborníkem profi tovat, ale současně také jaké jsou 
limity odborné pomoci, co spolupráci s terapeutem 
narušuje a čeho se vyvarovat, aby mělo dítě ze 
spolupráce maximální užitek.
 Podrobné informace o této akci a také o služ-
bách poradny naleznete na internetové adrese 
www.blansko.cz/poradna. Telefonický kontakt na 
Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vzta-
hy je 516 413 524, 775 870 667. Více informací 
o Národním týdnu manželství naleznete na www.
tydenmanzelstvi.cz.

Gabriela Nečasová, 
vedoucí Poradny

7. 3.
RÁJEC

XIV. ROCKOVÝ 
PLES

PLESOVÉ SEZÓNY!

TOMBOLA | 3 KAPELY | DRINKY | VSTUP ZA KILO

ROCKFÓR
APF
HD acoustic 99

VSTUPNÉ

 Město Blansko v únoru spustilo nový komunikační systém, který má občanům zajistit lepší přehled 
o dění v jejich nejbližším okolí. Informovali jsme o tom v prosincovém vydání Monitoru. Nyní jej tedy 
již může každý využívat, stačí se registrovat na webových stránkách města Blanska. Kdo se k odběru 
přihlásí v únoru, má možnost zapojit se do soutěže. 

 Registrace i využívání je zdarma. „Platforma s 
názvem Mobilní rozhlas umožňuje rychle a efektivně 
informovat občany o všem důležitém, co se ve městě 
děje. Město může zprávy zasílat adresně přes e-mail 
či rychlou SMS zprávu na mobilní telefon. Občané 
zase mohou využít mobilní aplikaci a jedním kliknutím 
posílat městu podněty,“ uvedla tisková mluvčí města 
Pavla Komárková. 
 Po registraci si zájemci mohou zvolit, jaké typy 
zpráv je zajímají – shrnutí nejdůležitějších událostí 
města za uplynulý týden a výhled akcí na týden nad-
cházející, upozornění na blížící se nebezpečí, čištění 
komunikací, odstávky, poruchy a výpadky energií. 

Občané mohou přes aplikaci snadno poukázat na 
nepořádek ve městě, poškozený veřejný majetek 
nebo třeba černou skládku. 
 Vedení města plánuje mobilní rozhlas využívat také 
pro nejrůznější ankety, v nichž se lidé budou moci vy-
jadřovat k aktuálním problémům. „Je to ideální nástroj 
pro zapojení občanů přímo do spolurozhodování o 
dění ve městě. A pro nás nástroj, jak zajistit, aby byla 
účast v anketách co nejširší,“ zmínil starosta města 
Jiří Crha. 
 Kdo se zaregistruje do konce února, bude zařazen 
do losování o poukazy od společnosti Služby Blansko. 

-mka-

 V úterý 4. února se dopoledne 
prohnal Blanskem vydatný vichr, 
který sundal několik větví. Na ně-
jakou chvíli byl přerušený provoz 
na silnici od přehrady na Češ-
kovice. Na nádraží se ze stromu 
ulomila velká větev, která zasáhla 
a poškodila hned tři zaparkovaná 
vozidla. Naštěstí v tu dobu v autě 
nikdo neseděl. 

-r-

PALIVOVÉ DŘEVO - ŘEZÁNÍ, ŠTÍPÁNÍ A PRODEJ 

Řezání a štípání Vašeho dřeva u Vás nebo na místě skládky - odvoz zajistíme. Prodej palivového 

dřeva, kácení stromů, keřů, náletových dřevin. Další práce po vzájemné dohodě. 

- dřevo sypané jehličnaté 565,- Kč/m
- dřevo skládané jehličnaté 965,- Kč/m
 (další sortiment na dotaz)

Řežeme a štípeme v délkách od 25 

do 30 cm a vozíme v množství od 

2,6 m (za 1469,- Kč sypaného).

Palivové dřevo Kopáček   775 655 855
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Děti vyráběly Karolinu 
Meineke i zvon Poledník

Posílejte snímky do fotosoutěže 
Jeskynní pohár 2020

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

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

Poříčí 23, Blansko | tel. 608 600 730 | info@autohrazdira.cz | www.autohrazdira.cz

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

Naše vozy
můžete mít 
ZDARMA!
V případě dopravní nehody má 
poškozená strana vždy nárok 
na zapůjčení vozu zcela zdarma. 
Vše vyřídíme s pojišťovnou, 
poškozený nic nedoplácí!

Příští číslo 
MONITORU

vychází
21.2.2020

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

 Tradiční festival Blanenský čtyřlístek se blíží a pořadatelé zvou veřejnost k účasti ve fotografi cké 
soutěži Jeskynní pohár 2020. Snímky je možné posílat do 10. března. Vyhlášení vítězů se uskuteční 
v úterý 17. března v Dělnickém domě v Blansku v podvečerních hodinách. 

 „Do fotografi cké soutěže s názvem Jeskynní pohár 
2020 se mohou přihlásit všichni obyvatelé našeho 
regionu, kteří disponují kvalitními záběry zdejších tu-
risticky atraktivních míst, příp. akcí, které se v našem 
okolí realizují (jeskyně, kulturní a technické památky, 
přírodní zajímavosti, zajímavosti z ubytovacích a 
stravovacích zařízení, momentky ze společenských 
a sportovních akcí apod.),“ informuje Martin Jaglář, 
zástupce ředitele Střední školy cestovního ruchu a 
gastronomie, s.r.o. Blansko, která festival Blanenský 
čtyřlístek pořádá. 
 A jak se zapojit? Na e-mailovou adresu ctyrlis-
tekBK@seznam.cz pošlete 1 – 3 fotografi e pořízené 
v regionu Moravský kras a okolí společně s přihláš-
kou, kterou najdete na webových stránkách pořáda-
jící školy včetně podrobnějších informací o soutěži a 
festivalu. „Pokud jde o konkrétní obsah snímku, téma 
je volné. V úterý 17. března pak budou slavnostně 
vyhlášeni a oceněni autoři tří nejúspěšnějších foto-

grafi í, které vybere komise složená z pořadatele, 
odborné i laické veřejnosti a města Blanska, které 
nad projektem převzalo záštitu. Zveme všechny, 
kteří rádi zachycují kouzlo okamžiku prostřednictvím 
svého fotoaparátu nebo telefonu, k účasti a těšíme 
se na krásné záběry našeho regionu,“ říká Jaglář. 
 Letošní novinkou je to, že fotografi e nemusejí 
soutěžící posílat v tištěné podobě jako v předchozích 
letech. Stačí je poslat v elektronické podobě v poža-
dované technické kvalitě, tisk ve formátu A3 zajistí 
pořadatel. Ze zaslaných snímků pořadatelé vytvoří 
výstavu, která bude k vidění v Dělnickém domě po 
dobu konání festivalu Blanenský čtyřlístek od 17. do 
19. března. 
 Součástí festivalu je také barmanská soutěž pro 
střední školy, prezentační soutěž pro žáky základních 
škol a odborná soutěž pro studenty oboru cestovní 
ruch. 

-mka-

 Část dne pololetních prázdnin mohly děti strávit v Městské knihovně Blansko. V pátek 31. ledna 
od 10 do 16 hodin přicházely v doprovodu rodičů a prarodičů do kulturní místnosti, kde pro ně byl 
připraven dostatek materiálu k tvoření i lektorky, které se jim věnovaly. 

 Vyráběly se papírové loutky, představující 
šlechtičnu Karolinu Meineke, jež žila v 18. 
století na blanenském zámku, a zvon Pole-
dník, který visí ve zdejším kostele svatého 
Martina. „Děti dostaly papírovou šablonu s 
pohyblivýma rukama, kterou si dozdobily 
dle vlastní fantazie. Ze zbylých vánočních 
papírů vystřihly a nalepily šaty a domalovaly 
obličej a vlasy,“ popsala pedagožka základní 
umělecké školy Eva Juračková, která dílnič-
ku vedla. 
 Na výrobu zvonku malí šikulové použili 
papírový kelímek, který si mohli pokreslit, 
popsat či polepit. Dovnitř zavěsili srdce z 
korálku. 
 Přicházely především menší děti před-
školního a mladšího školního věku, a to 
nejen v doprovodu maminek a babiček, ale 
také tatínků a dědečků. Během dne se u 
stolů vystřídala zhruba stovka zájemců. 
 „Tato dílna byla krásnou příležitostí, aby 
se propojilo více organizací – knihovna, 
základní umělecká škola, farnost. Během 
tvoření jsme si s dětmi povídali o tom, že ve 
městě máme kostel, který letos slaví výročí, 
že v kostele jsou zvony a co vlastně ty zvony 
pro lidi znamenají, jaké jim dávají poselství,“ 
řekla Eva Mollová z blanenské knihovny 
s tím, že workshop lektoři uspořádali jako 
doprovodný program k výstavě týkající 
se 880. výročí posvěcení kostela svatého 
Martina na Starém Blansku. Ta je k vidění 
ve výstavní místnosti blanenské knihovny 
do konce února. 

-mka- 
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Setkání s kronikou

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

 V těchto dnech se mluví o plánované výstavbě nových bytových domů na Písečné. Nahlédli jsme 
do kroniky, jak se v Blansku stavělo v osmdesátých letech. 

1981
Nové ulice v Blansku
 Na katastru Blanska, který od nepaměti nese název 
Zborovce, začaly postupně vyrůstat nové obytné 
domy, které si členové stavebního družstva Macocha 
postavili svépomocí. Protože v prosincových dnech 
r. 1980 se do nového sídliště začali stěhovat první 
občané, bylo třeba pojmenovat nové ulice.
 Školská a kulturní komise MěstNV zvážila desítky 
možných námětů. Nakonec se přiklonila k návrhu 
pomístních názvů, které vyjadřují vztah k přenesené 
výrobě, která právě v této části města měla, nebo 
dosud má svoji tradici. Nové ulice dostaly názvy: ul. 
Pekařská, ul. Kamnářská, ul. Cihlářská.
 Ulice vedoucí kolem vodního toku Sloupečník 
dostala stejnojmenný název, tj. ulice Sloupečník a 
hlavní dopravní tepna, která prochází celým sídlištěm, 
byla nazvána ulicí Okružní.
 Návrh předložený ŠKK MěstNV byl bez připomínek 
schválen na plenárním zasedání MěstNV v lednu 
1981.

1984
Bytová výstavba na území Blanska
 V rámci režimů krajské bytové výstavby probíhají 
na území města Blanska v roce 1984 následující 
stavby:

Obytný soubor Písečná
 V roce 1984 byla připravována I. etapa výstavby 
tohoto uvedeného souboru. Obsahuje 416 bytových 
jednotek v bytových domech, mateřskou školu a 
prodejnu potravin. Náklad je vyšší než 100 miliónů 
korun. Projektovou dokumentaci zpracoval Stavopro-
jekt Brno, fi nancování bude zajištováno z přidělených 

prostředků z Okresního národního výboru Blansko, 
dodavatelem jsou Pozemní stavby Brno.
 Ukončeny jsou příjezdové komunikace, přívod 
středotlakového plynu, úprava přeložek vysokého 
napětí. V roce 1984 se budovala dělená kanalizace, 
bylo připraveno rozšíření kalových polí na čistírnu 
odpadních vod.

Obytný soubor Zborovce
 Sídliště Zborovce je budováno postupně. v pře-
vážné míře je určeno pro družstevní svépomocnou 
zástavbu. Je již dokončeno 280 bytových jednotek, 
rozestavěno 72 bytových jednotek a 50 bytových 
jednotek komunálních. Pro příští období se počítá s 
vybudováním inženýrských sítí a budou připraveny 
další obytné bloky pro bytovou výstavbu

1988
Nové byty na Písečné
 V letošním roce nastala pro mnohé občany našeho 
města dlouho očekávaná radostná událost - stěhová-
ní do nového bytu. Na rozdíl od let předchozích více 
než polovina z bytů dokončených v letošním roce byla 
postavena dodavatelskou fi rmou výstavby. Na sídlišti 
Písečná jsou to převážně byty dvoupokojové, ale také 
120 bytů třípokojových, 64 bytů čtyřpokojových, 33 
bytů jednopokojových a 3 garsoniéry. Obytná plocha 
dvoupokojového bytu je 37 metrů čtverečních, třípo-
kojového 55 a čtyřpokojového 70 metrů čtverečních.
 Nejvyšší úroveň bydlení poskytuje však individuální 
bytová výstavba, která je pro Blansko charakteristická 
vysokou intenzitou výstavby. Podíl bytů v individuální 
bytové výstavbě v celkovém počtu se v Blansku stále 
zvyšuje. V šesté pětiletce tvořil 50,5 procenta, v 
sedmé pětiletce již 61,2 procenta a v osmé pětiletce 
se rovněž zvyšuje. 
Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

Rockový ples: 
Přijď na ples za kilo!

 Neformální ples s titulem „Rockový“ má na Blanensku již dlouhou tradici, konkrétně jde již o 14. 
ročník. Rockový ples je událostí, kterou si každoročně nenechá ujít několik stovek příznivců rockové 
hudby, dobré zábavy, jídla, pití, tomboly a všech ostatních věcí, které k  plesu patří. Letos se ples 
uskuteční 7. března v rájecké sokolovně a láká veřejnost na levné vstupné.

 Dvouciferná suma za vstupenku na ples? To není 
vtip. Pořadatelé Rockového plesu v Rájci - Jestřebí 
se letos rozhodli udělat ples tak trochu jinak. Každý 
rok na plese zahráli interpreti zvučných jmen jako 
třeba Katapult, Turbo, Blue Eff ect, Aleš Brichta a 
další… Důvod, proč letos podobná hvězda bude chy-
bět, přibližuje jeden z pořadatelů Martin Štěpánek: 
„Doba před 14 lety, kdy si Olda Říha s kapelou řekl 
o honorář, který jsme mu mohli dát, je dávno pryč. 
Dnes mají cenovky podobných kapel šestimístná 
čísla, a abychom je mohli na plese mít, museli 
bychom výrazným způsobem zdražit vstupné. A to 
už se vymyká původní myšlence plesu. Chtěli jsme 
vždy uvolněnou zábavu pro dospělé, při které se 
všichni dobře pobaví, zablbnou si jako za mlada, a to 
vše za vstupné, které nikoho nezruinuje. Na našich 
plesech jsme prakticky vždycky hráli s některou z 
našich skupin, ať už se jednalo o Rosomák Olympic 
revival, HD acoustic, MOTO band nebo HD elek-
trik… Vždycky se lidi úžasně bavili a mnoho našich 
známých nám říkalo, že máme příště na plese hrát 
sami. A tak jsme to zkusili. Většinu výdajů vstupné ve 
výši 99 Kč asi pokryje a my nízkou cenou vstupenky 
odměníme ty, kteří jsou s námi už čtrnáctým rokem.“
 Ples zahájí ROCKFÓR – mladá skupina z Horní 
Lhoty, která byla už před mnoha lety založena pod 
názvem Kaštánci. Kapela, kterou tvořily malé děti, 
změnila před pár let název a vystupuje s vlastními 
skladbami po celém kraji, dokonce předskakovala 
Petrovi Bende. Posluchači se mohou těšit na svěží 
mladou rockovou muziku a energii, kterou kapela 
mladých hudebníků přímo překypuje. Martin, Filip, 
Dominik a Vendy zahájí ples ve 20 hodin.
 Ve 22 hodin vystoupí oblíbená kapela HD Acous-
tic, kterou Blanenští znají například ze Svatomartin-
ského koštu, kterého je už několik let součástí. V loň-
ském roce se například objevila na akci KAŠTÁNEK 

FEST nebo jako součást Letního DUKLA festivalu. 
Jejich koncert sem přilákal na tři stovky posluchačů. 
Čtyřčlenná skupina ve složení Miloš Pernica, Martin 
Štěpánek, Martin Müller a Dominik Pernica hraje 
české bigbítové legendy v akustické podobě (Blue 
Eff ect, V. Mišík, P. Novák, Helmutova stříkačka, 
Arakain, J. Schelinger, Olympic a další). Tato kapela 
zní velmi netradičně a jejich téměř dvouhodinový 
playlist si jistě návštěvníci užijí jako vždy.
 APF – to je název poslední kapely, která 14. 
Rockový ples zakončí svým dvouhodinovým vystou-
pením. I tohle seskupení mohli slyšet Blanenští na 
Letním DUKLA festivalu v roce 2018, ovšem v trochu 
jiné sestavě. Lídrem kapely je Martin Štěpánek jr., 
ze kterého srší energie v každém jeho pohybu. Na 
basu hraje jeho táta Martin Štěpánek, na klávesy 
Martin Müller, na kytaru Petr Kavka a na bicí nástroje 
Radek Pehal. Poslední dva zmiňovaní pánové tvoří 
podstatnou část skupiny Akcent, kterou můžete znát 
z tanečních zábav a plesů nejen na Blanensku. 
Repertoár odpovídá frontmanovi skupiny – jde pře-
vážně o tuzemskou moderní muziku od skupin jako 
Kryštof, Mandrage, Jelen, Marek Ztracený a další…
 Co na sebe? Tak jako každý rok. Džíny se příliš 
nehodí. Nebudete se cítit špatně v obleku či plesové 
róbě, ale neuděláte chybu ani v případě, že necháte 
motýlka doma a vyrazíte pouze v košili. Saka si 
pánové na Rockovém plese stejně odkládají ještě 
před 21. hodinou. Atmosféra je uvolněná, po desáté 
hodině bouřlivá.
 Rockový ples v Rájci – Jestřebí je letos napláno-
ván na 7. března. Kromě programu je pro všechny 
zúčastněné připravena opravdu bohatá tombola, 
široký výběr alkoholu i nápojů lihuprostých a v kuchy-
ni výběr hned několik druhů teplých jídel. Vstupné 
je 99 Kč, předprodej zajišťuje rájecké informační 
centrum, můžete sem zavolat na tel. 516432191 

a přeptat se, zda ještě 
nejsou volné vstupen-
ky. Více informací, sou-
těž a představení kapel 
najdete také na Face-
booku. Stačí, když vy-
hledáte Rockový ples 
Rájec Jestřebí.

 O tento ples bývá 
každoročně veliký zá-
jem, proto s nákupem 
neotálejte a nenechá-
vejte jej na poslední 
chvíli. Nenechte si 
ujít největší pařbu 
plesové sezóny!

-r-

- 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

Skupina APFSkupina APF
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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.
* Fritézu elektrickou 8 l - FE07 Redfox. Celonerezová, 
nepoužitá v záruce. Tel. 605780712.
* Povlečení do dětské postýlky, oblečení po holčičce 5-6 
let. Tel. 723881133.

* 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.
* Pronajmu garáž v Blansku na ulici Úvoz (za restaurací 
Sýpka). Kontakt: kamil.aljamal@gmail.com nebo SMS 
na 735509685.
* Daruji větší množství elektrosoučástek (odpory, 
kondenzátory atd.) Je mi to líto vyhodit. Blansko. Tel. 
776081214. 
* Nabízím pronájem garáže u zastávky ČD Blansko-
-město. Tel: 608723153

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

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:
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).
Screamers vás baví - 26. 02. 2020, 19:00 hod. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. 
Ladislav Špaček: ETIKETA NENÍ VĚDA - 09. 03. 2020, 
19:00 hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 
390 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat online na 
https://vstupenky.ticket-art.cz/ nebo přímo zakoupit v 
Informační 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, 19:00 
hod., Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 
Kč/ 200 Kč. 
Koncert: Michal Horák – Michalova šňůra - 24. 04. 2020 
v 19:00 hod. Katolický dům, Blansko. Vstupné: 160 Kč. 
Brněnský MajáleS - 01. 05. 2020 od 12:00 hod. Výstavi-
ště, Brno. Cena vstupenky: do 20.04. 2020: 540 Kč/ do 
30.04. 2020: 599 Kč. Předprodej vstupenek v Informační 
kanceláři Blanka od 03. 02. 2020.
Talkshow Aleše Cibulky: Když princové jsou na draka - 
18. 05. 2020 v 19:00 hod. Hotel Lysice, Lysice. Účinkují: 
Jan Čenský a Ivana Andrlová. Vstupné: 280 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
více na www.buse.cz

Masarykova 9 / 678 01 BlanskoINFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

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

Krásenští ochotníci 
zahráli na Těchově

Další MONITOR
vychází za 14 dní

21. 2. 2020

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

www.monitor-bk.cz

Plesová sezóna 
v Blansku

8. února: Reprezentační ples Ulity
Katolický dům, hraje skupina Sprint. 

8. února: Rybářský bál
Dělnický dům, hraje skupina Prorock. 

14. února: Ples Futurum – ZŠ Erbenova
Dělnický dům, hraje skupina Akcent. 

21. února: Šibřinky – Maškarní ples
Katolický dům, hraje skupina Sprint. 

28. února: Ples Nemocnice Blansko
Dělnický dům, hraje skupina Akcent. 

29. února: Ples dobrovolných hasičů
Dělnický dům, hraje skupina Akcent. 

13. března: Ples ZŠ TGM Blansko
Dělnický dům, hraje skupina Prorock. 

20. března, Ples Gymnázia Blansko
Dělnický dům, hraje skupina Prorock. 

 Jedny snězené noviny, série zmatků a šokových situací i poněkud nezvládnutá bigamie. Krásenští 
divadelní ochotníci publikum nezklamali. Předvedli bláznivou komedii o tom, že dvě manželky jsou 
příliš velkým soustem pro jednoho obyčejného muže. 

 Těchovský kulturní sál v 
Hospůdce Na Točně se v pá-
tek 31. ledna před půl sedmou 
večer zaplnil diváky dychtivými 
po divadelním představení s 
názvem 1 + 1 = 3, které přijeli 
zahrát ochotníci z Krásenska 
a okolí. Jejich skvělé herecké 
výkony ochotníků si nezadaly 
s profesionálními herci a lidé 
odcházeli s pocitem skvěle 
stráveného večera. 
 Na webových stránkách 
Monitoru je k vidění bohatá 
fotogalerie i videozáznam z 
vystoupení. Do konce března 
Krásenští ochotníci hru zahrají 
ještě na více než deseti mís-
tech blanenského i sousedních 
okresů. Stačí sledovat jejich 
facebookové stránky.

-mka- 
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Blansko

www.nastojaka.cz

21. ÚNORA 2020 od 21:00 

Lukáš Pavlásek, Adéla Elbel,
Pavel Tomeš

r

fo na telefon

Blanenští vyhlásili 
nejlepší sportovce

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 V sobotu 25. ledna byli na Sportovním plese v Dělnickém domě vyhlášeni nejlepší sportovci města 
Blanska za rok 2019. Ocenění obdržely dva sportovní kolektivy, pět jednotlivců a jedna osobnost 
blanenského sportu. 

 Z kategorie kolektivů si cenu převzali mladí base-
ballisté Olympie Blansko a fotbalisté FK Blansko. 
Baseballoví hoši do devíti let loni oslavili dosažení 
nejvyšší možné mety v této věkové kategorii, kterou 
je získání titulu Mistra republiky. Mistrovství republiky 
se konalo v Blansku a účastnilo se ho šestnáct týmů 
z celé České republiky. Ve fi nále porazilo Blansko 
Hrochy Brno. Jedná se skutečně o skvělý sportovní 
kolektiv nejen nejvyššími možnými dosaženými 
sportovními úspěchy, ale také týmovým duchem, 
disciplínou a morálkou. V jeho vedení stojí trenéři 
Jaroslav Krejčíř a Marek Novotný. 
 Blanenští fotbalisté překvapili fotbalovou veřejnost 
již v divizi v ročníku 2018/2019, kterou suverénně 
vyhráli a postoupili do MSFL, kde navázali na své 
výkony z divize. Po podzimní části soutěže vedou 
tabulku s pětibodovým náskokem. Za celý podzim 
prohráli pouze třikrát. Třikrát remizovali a jedenáct-
krát vyhráli. Jako jediní neprohráli na domácím hřišti. 
Průměrný věk družstva je 24 let a trenérem mužů je 
Zbyněk Zbořil. 
 Prvním vyhodnoceným jednotlivcem (bez udání 
pořadí) byl nejúspěšnější blanenský plavec za rok 
2019 Milan Kučera. Účastnil se všech nejvyšších 

českých soutěží a českého poháru s mezinárodní 
účastí. Na mistrovství ČR dorostu a dospělých v 
Českých Budějovicích získal tři medaile. Je druhým 
plavcem po Veronice Zamazalové, který získal v 
novodobých dějinách blanenského oddílu medaile 
z juniorského šampionátu. Úspěšně absolvoval s 
českou juniorskou reprezentací mezinárodní závody 
olympijských juniorských nadějí v polské Osvětimi 
a svými vynikajícími výkony na motýlkových tratích 
přispěl k celkové bronzové medaili českého výběru. 
 Další cenu převzala atletka ASK Blansko Veronika 
Jakusidisová. Patří mezi nejlepší atletky České re-

publiky v běhu na 300 m. V této disciplíně obsadila 
na MČR v hale druhé místo a na MČR na dráze třetí 
místo. Na mezinárodním pětiutkání žactva obsadila 
celkové druhé místo. Zúčastnila se rovněž meziná-
rodních závodů EKG Brno, kde obsadila druhá místa 
ve výšce i v dálce a zvítězila v běhu na 300 m. Je 
mistryní Moravy a Slezska ve skoku do výšky. 
 Kuželkář Karel Pařil na ME zrakově postižených v 
Záhřebu získal titul mistra Evropy, stříbrnou medaili v 
českém poháru slabozrakých rovněž v Záhřebu a v 
dlouhodobé soutěži vybojoval první místo. V podor-
lické lize v Ústí nad Orlicí také v dlouhodobé soutěži 
obsadil první místo. Na Memoriálu Josefa Habřiny 
v Blansku získal první místo, na celorepublikovém 
turnaji Slaviacup v Praze opět první místo, stejně tak 
na celorepublikovém turnaji Blanenská kuželka. 
 Čtvrté ocenění obdržela běžkyně Jana Kakáčová. 
Je absolutní vítězkou seriálu závodů Horská výzva 
2019 v kategorii dogtrekking ženy se psem Carl Le-
vis na tratích 40 km. Je několikanásobnou vítězkou 
závodů seriálu dogmaratonů ČR na tratích 40 až 50 
km. Získala titul mistryně ČR v ultramaratonu 2019 
na Máchově jezeře. Je absolutní vítězkou závodů 
Jihomoravské triatlonové ligy 2019 ve své kategorii. 

Zvítězila v závodě Brněnský masakr 
v kategorii dvojic. 
 Tradičním účastníkem ankety 
Nejlepší sportovec města Blanska 
je Václav Kolář. V sezóně 2019 
získal  biketrialu titul mistra Evropy 
v italském Brumanu a titul mistra 
světa v českém Kramolíně i přesto, 
že v druhém závodě škaredě spadl. 
Je to jeho šestý titul mistra světa v 
nejprestižnější elitní kategorii a jede-
náctý titul mistra světa v jeho kariéře 
i s tituly z juniorských kategorií. V 
trialu se stal mistrem ČR, vyhrál 
jeden ze závodů UCI-C1 při účasti 
mistra světa v této disciplíně a na MS 
v čínském Chengdu i přes zdravotní 
problémy skončil dvanáctý. 
 Ocenění v kategorii osobnost 
blanenského sportu za rok 2019 
obdržela členka TJ ASK Blansko 

Dagmar Kuncová, která je dlouholetou trenérkou 
a předsedkyní oddílu plavání. Této činnosti věnuje 
většinu svého volného času. Byla u plaveckých za-
čátků řady reprezentantů ČR, její svěřenci dosahují 
výborných výsledků v okresních, krajských i repub-
likových soutěžích. Kromě práce s dětmi se věnuje i 
dospělým, pro které pořádá kurzy plavání. Odměnou 
je dobrý pocit, že z neplavců malých i velkých udělá 
ty, kteří se nebojí vody. 

Připraveno ve spolupráci 
s Karlem Ťoupkem


