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Stavba povolena!
Už roku 2014 se objevily první zprávy o tom, že na Písečné mají vyrůst nové bytové domy. Jen
málokdo tušil, jak složité bude získat stavební povolení. Své by o tom mohl povídat Jan Musil,
jednatel společnosti HOPA Group s.r.o., pro kterou budou Bytové domy Nad Čertovkou již čtvrtou
realizací bydlení v Blansku. Jednou z dobrých zpráv je především fakt, že už se začalo stavět. Ta
druhá je pro všechny, kteří by rádi bydleli v novém bytě.

Společnost HOPA Group s.r.o. již v uplynulých
letech realizovala tři stavební projekty v Blansku.
Jeden bytový dům stojí na ul. Mánesova, druhý
byl Bytový dům Erbenova a za zmínku stojí rovněž
mezonetová nadstavba bytového domu na nám.
Míru. Necelé čtyři roky trvalo, než společnost získala
stavební povolení pro svůj dosud nejrozsáhlejší
projekt: Bytové domy Nad Čertovkou. Ze tří plánovaných domů zatím získala povolení na dva z
nich, a tak by na konci roku 2020 měly být k užívání
předány byty novým majitelům. Konkrétně se jedná
o 63 bytů různých velikostí, od 1+kk po 4+kk. Mnoho
jich je již rezervováno, ale několik 2+kk a 3+kk ještě
může udělat radost budoucím uživatelům.
Bydlení v novém bytě má spoustu výhod. V prvé
řadě jsou to nižší náklady na bydlení. Ve srovnání
starého a nového bytu 3+kk jde o téměř dvojnásobek. Neekonomické teplo, fond oprav, splácení
úvěru, který společenství vlastníků ve starém
bytovém domě musí vzít, aby opravilo potíže, jež
zanechaly desítky let užívání. Tohle v novém bytě
odpadá. 5 let záruka, navíc dalších 25 let se na
novostavbu nemusí sáhnout. O tepelných ztrátách
ani nemluvě; nový bytový dům staví developeři z
energeticky úsporných materiálů, takže se ušetří
nemalá částka.
Přímé srovnání může vypadat následovně:
Starý byt 3+kk – inkaso 6.500 Kč
Nový byt 3+kk – inkaso 3.500 Kč
Z toho vyplývá, že každý měsíc doslova vyhodíte
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oknem 3.000 Kč. Za rok je to 36.000 Kč, což je jedna
pěkná dovolená u moře. A za pár let si za ušetřené
peníze můžete koupit třeba nové auto.
Další obrovskou výhodou je, že při koupi nového
bytu odpadá povinná daň z nabytí ve výši 4 % z
ceny nemovitosti. U bytu v hodnotě 3 miliony už
jde o 120.000 Kč, což je nezanedbatelná částka.
V případě, že kupujete byt starý, musíte k celkové
ceně připočíst i tuto daň. Tak to prostě je.
Do třetice všeho dobrého! O tom, jak bude
vypadat váš nový byt, můžete v průběhu stavby
rozhodovat i vy. Jakožto nový majitel vás developeři
spojí se subdodavateli, se kterými budete konzultovat vybavení, dekor podlah, dlažby, interiérových
dveří, vybavení koupelny apod. Výsledná podoba
bytu může být dokonce jiná, než je plánováno. Mimo
obvodové zdi můžete měnit třeba i příčky. Například
z třípokojového bytu se dá poměrně jednoduše
udělat byt čtyřpokojový, případně zvětšit či zmenšit
některý z pokojů. To zní dobře, co říkáte?
Takže pokud budeme zcela konkrétní, můžeme
si koupit starý 3+kk v Blansku, jehož cena se
dnes pohybuje okolo 3 milionů. Měsíčně budeme
vyhazovat oknem 3.000 Kč, při koupi bytu budeme
muset odvést daň z nabytí ve výší 120.000 Kč a
ještě vstupujeme do bytu po předchozím majiteli
s určitým kompromisem, protože si to zařídil jinak,
než bychom si představovali. No a ve většině případů nás tak čeká rekonstrukce, která vyjde třeba
na 400.000 Kč (samozřejmě může být tato částka
jiná, to jen pro příklad, ovšem v mnoha případech
si pořádně připlatíte).
pokračování na str. 2

- Prodej chaty Olomučany, zahrada 537 m2, kuchyň, wc, studna…NC – 570 tis. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, inž. sítě a komunikace...NC – 2.500 Kč/m2
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, + RD 3+1 s garáží...NC – 1,65 mil. Kč
- Výměna bytu 3+1 Blansko za byt 2+1 do 2.NP u parku pod ZŠ Erbenova Blansko
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. p...NC – od 2.500 Kč/měs.
- Pronájem výletní hospůdky v Blansku na přehradě, vybavení...NC – Info. v RK
Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ ZDARMA!!!
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pokračování ze str. 1
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KVALITNÍ BOTIČKY
pro zdravé nožičky

Dětská jarní kolekce již v prodeji.
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Glosa
Já myslím, že tady vede nový byt na celé čáře a
uvažovat by o něm měli nejen ti, kteří vlastní bydlení
dosud nemají, ale především majitelé starých bytů,
kteří by rádi nějaký ten peníz ušetřili a poprvé v
životě si zařídili bydlení podle toho, jak se jim líbí.
Abychom byli ještě konkrétnější, můžeme se
podívat na třípokojový byt. Vše podstatné vidíte na
obrázku. Byt má výměru pěkných 104 m², žádný z
pokojů není průchozí, záchod je oddělený od koupelny. Co však z obrázku patrné není, je orientace
ložnicí na východ (vstáváte se sluncem) a obývacího pokoje na západ (jdete se západem slunce
spát). Z každého pokoje můžete vyjít bosou nohou
na velkorysou terasu (dohromady 25 m²!) krásnými
velkými francouzskými okny až k podlaze. V základní ceně bytu je podlahové vytápění, plovoucí
podlahy, interiérové obložkové dveře. V každém
bytovém domě je výtah, ke každé jednotce náleží
pěkný zděný sklep. Třešničkou na dortu je nádherný
výhled na zalesněné kopce okolo Blanska.
Zajímavé je i ﬁnancování. HOPA Group s.r.o.
požaduje pouze 10 % ceny nemovitosti předem a
zbytek až po kolaudaci domů. Pomůže vám také s
hypotečním úvěrem. Dnes už není zcela běžné, že

by vám banka půjčila na 90 % ceny nemovitosti a
k tomu nabídla slušný úrok. Pokud nemáte dobré
známosti, jde tohle docela těžko. Developeři vám
však tuto možnost nabízejí, výhodný úvěr poskytne
Česká spořitelna.
Na Písečné je obecně problém s parkováním. U
nových bytovek vznikne asi 70 garážových stání a
zhruba 100 venkovních. Na podzim příštího roku tak
nabídne pro 63 nových bytů hned 170 parkovacích
mít.
Prodej bytů realizuje ARTOSS realitní kancelář,
s.r.o., konkrétně David Langr. Pokud chcete radu
ohledně ﬁnancování, nahlédnout na vizualizace nebo
jakékoli jiné informace ohledně nových bytů v Bytových domech Nad Čertovkou, zavolejte Davidovi na
tel. 702123140 a domluvte si nezávaznou schůzku.
Bytová situace v Blansku není dvakrát růžová,
a tak budou Bytové domy Nad Čertovkou svěžím
závanem pro všechny, kteří chtějí bydlet v novém.
Jak už jsem napsal výše, má toto bydlení celou
řadu výhod a ten, kdo koupí, rozhodně neprohloupí.
Tak neváhejte, nabídka bytů je omezená a kdo dřív
přijde, však to znáte…
-r-

Vandalové napáchají
půlmilionové škody ročně
Půl milionu korun. To je škoda, kterou vandalové napáchají v Blansku každý rok, a to nejen ničením veřejného mobiliáře, majetku města či dopravních značek, ale také sprejováním po budovách.
Vedení města se chystá zasahovat rázněji než dosud, jelikož boj proti vandalismu je jednou z priorit
programového prohlášení.
„Vandalské útoky mě opravdu už dlouho štvou.
Třeba jen poničením odpadkových košů ve městě
způsobili vandalové loni škodu přesahující 230
tisíc korun. Vím, že je těžké vandaly dopadnout a
usvědčit, proto navrhnu, abychom uvažovali o odměnách za dopadení sprejerů a dalších vandalů,“
říká starosta Blanska Jiří Crha.
„V loňském roce, když jsme zasadili nové vzrostlé
stromy na Zborovcích, do druhého dne je někdo i s
kořeny vytrhal a odcizil. Je to taková rarita, protože
není přece možné, aby někdo bez povšimnutí ostatních občanů vytrhl strom ze země a odnesl jej pryč.
Škoda byla tenkrát vyčíslena na pětatřicet tisíc korun.
Co se týká sprejerů, ti jen za loňský rok způsobili na

několika budovách včetně radnice škody za zhruba
120 tisíc korun,“ zmínil vedoucí odboru komunálních
služeb Martin Sklář. Právě sprejerství se však těžko
dokazuje. „Sprejera prostě musíte nejlépe chytit za
ruku přímo při činu,“ uvedl ředitel Městské policie
Blansko Lepka s tím, že letos již řešili policisté v
Blansku tři útoky sprejerů. Loni jich bylo celkem
dvaadvacet.
„Množí se však i poškozování zaparkovaných aut.
Proto se snažíme víc věnovat obchůzkové činnosti v
rizikových lokalitách, kde se útoky vandalů objevují
nejčastěji,“ řekl vedoucí územního odboru Blansko
Policie ČR Zdeněk Grénar.
-mha-

Proč hřiště zejí
prázdnotou
Letošní jaro, zdá se, na sebe nenechalo dlouho
čekat. Přiznávám, že v zimě se ze mě a mých dětí
stávají tak trochu peciválové a nemůžeme se
dočkat teplejších dní.
Ano, na vycházku se dá jít prakticky v jakémkoliv
počasí, ale zkrátka jsou s tím komplikace. Dohlédnout, aby se děti pořádně oblékly, včas je přivolat
domů, aby příliš neprochladly… Sněhu na sáňkování
se bohužel v posledních letech moc nedostává, tudíž
zimní počasí je dnes vhodné spíše už jen k procházkám, po kterých většina dětí příliš neprahne. Raději
se prohánějí na hřišti nebo na kole. Jediná možnost,
jak je „vyvětrat“, je jít s nimi, což si z časových důvodů
každý den na několik hodin prostě každý rodič dovolit
nemůže. Takže i já se těším, až je vypustím ven na
bezpečné místo, kde je díky jejich věku už nemusím
bedlivě střežit jako oko v hlavě, ale pořád ještě jsem
ráda, že neběhají po ulicích mezi auty, protože jeden
nikdy neví. Jsem zkrátka klidnější, když vím, že jsou
za plotem a že je tam třeba za hodinu najdu.
Ale kam osmi, desetileté děti v Blansku poslat v
polovině února, kdy sluníčko už celkem hřeje, ale
hřiště na sídlištích jsou nekompromisně uzamčena?
Otevřou se až v polovině března. Do té doby mohou
děti leda pobíhat mezi paneláky. Já vím, že dřív to asi
jinak nebylo. Ale to bychom taky mohli říct, že dřív
nebyl třeba internet, tak ho nepotřebujeme ani teď.
Dřív navíc nebylo tolik aut a nebezpečí na silnicích,
takže oplocené hřiště dnes má každopádně svoje
opodstatnění. Jednou tu ta hřiště jsou, tak proč se
nemohou využívat?
Vznesla jsem dotaz na vedení města, zda by se
hřiště nemohla otevřít dříve. Odpověď, které se mi
dostalo, jsem si mohla napsat dopředu, protože
přesně to jsem tušila. „Podle sdělení vedoucího odboru komunální údržby ing. Martina Skláře se dětská
hřiště, která mají své správce, otevírají v souladu s
provozními řády od 15. března. Do této doby ani
správci nejsou nasmlouváni. Do tohoto data také
probíhají pravidelné revize prvků,“ znělo vyjádření
z radnice. To víme. Ale nějaká snaha o změnu?
Ať se na mě nikdo nezlobí, ale jaktěživa jsem
nezahlédla nikoho, kdo by se věnoval nějaké speciální zimní údržbě hřiště. Ale dobře, nemám okna s
výhledem na herní prvky, tak nechci nikomu křivdit.
Nicméně domnívám se, že by se i tato údržba, která
stejně nejspíše povětšinou spočívá v prohlédnutí
herních prvků a konstatování, že jsou v pořádku,
nebo v případném odmontování nevyhovujících, by
se mohla zvládnout dříve a hřiště se otevřít. Však na
to byl čas od poloviny listopadu, kdy se hřiště uzavřela. A že nejsou nasmlouvání správci? Je takový
problém s nimi prodloužit smlouvu o měsíc?
Koneckonců, ani příliš nerozumím tomu, proč
se vlastně hřiště na zimu zamykají. Pokud je to z
důvodu bezpečnosti, kdy by mohl někdo uklouznout
na námraze, tak to nemá příliš význam v souvislosti
s tím, že hřiště v rekreační oblasti Palava není oploceno vůbec, tudíž ani uzamčeno. Domnívám se, že
případné uklouznutí na sněhové pokrývce, která by
co do počtu dnů za rok dala spočítat na prstech, je
na zodpovědnosti rodičů, zda v tomto období děti na
hřiště pošlou.
A tak nezbývá, než s toužebným pohledem na
prosluněné Blansko čekat, až se nachýlí vhodný čas,
který stanovil někdo od stolu bez schopnosti reagovat
na aktuální situaci, chodit kolem zamčených hřišť a
litovat, že místo pohybu sedí děti doma u počítače. A
doufat, že příští rok by tomu mohlo být jinak, pokud
bude vůle změnit zajeté koleje.
-mha-

Víte? Nevíte?
Vyšetří ledviny
Bezplatné vyšetření ledvin jako prevence vážných
onemocnění. Ve čtvrtek 14. března od 7 do 16 hodin
se bude provádět v blanenské nemocnici v rámci
Světového dne ledvin. Nefrologické oddělení se do
této akce zapojí letos již podesáté.
Půjde o vyšetření krve a moči. Zájemci se mohou
dostavit nalačno se vzorkem středního proudu ranní
moči, případně se odběr udělá na místě. Zdravotnický
personál dále pacientům odebere krev. Selhávání ledvin v počátečním stadiu člověk obvykle nerozpozná,
proto je důležité věnovat pár minut prevenci. Vyšetření
bílkoviny v moči a stanovení ﬁltrační funkce ledvin je
snadné a levné.
„V České republice je odhadem asi 5 % obyvatel s
významně sníženou ﬁltrační funkcí ledvin. Nemocní
se sníženou funkcí ledvin mají zvýšené riziko onemocnění srdce a cév (infarktu myokardu, srdečního
selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby
dolních končetin) a jsou také ohroženi vývojem selhání
ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou
či transplantací,“ uvedla ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková s tím, že včasná diagnóza
může pomoci zabránit nutnosti nahradit funkci ledvin
nebo ji výrazně oddálit. Ledviny jsou životně důležitým
orgánem a každý den pročistí 180 litrů krve.
-mha-

Freddieho sloupek
Výročí
Každý z nás má nějaké výročí. Jeden to vlastní,
jiný to rodinné, všichni dohromady to státní.
Ke každému výročí se patří ohlédnout a zavzpomínat. Jsou výročí, která jsou připomínána až moc,
jsou výročí, na která by se nemělo zapomenout a
pak jsou také výročí, která se „zapomenou“.
Tak schválně, kdo z vás, laskavých čtenářů, si
uvědomil, že to letos v březnu, toho měsíce dne
třetího, uplynulo neuvěřitelných 25 let od smrti pana
Karla Kryla?
Toho člověka, o kterém se říkalo, že mu v roce
1994 z těch poměrů u nás doma „puklo srdce“?
Já vím, ta příčina smrti je nadsázkou, ale pravdou
zůstává, že se pan Karel nikdy nesmířil s rozpadem
Československa, země, ve které se narodil, mnohé
prožil a z níž odešel, aby se mohl vrátit a následně
zase odejít.
Pan Karel byl ve svých verších, písních a glosách
nesmiřitelný. To mnohým vadilo. Jak v bolševickém,
tak v tom moderním režimu. Jak už to tak bývá, tak
v něčem pravdu měl, v něčem již míň. Nic to ale
nesmazává z věci, že to byl člověk upřímný a nebál
se označit věci pravými jmény... Když někdo krade,
je to zloděj. Když někdo lže, je to lhář. Když někdo
podvádí, je to podvodník. Velmi jednoduché, praktické a pravdivé. Z toho se nikdo nemůže „vylhat“.
Upřímnost bolí, to se všeobecně ví. A poslové
upřímnosti, stejně jako poslové špatných zpráv mezi
námi nejsou vítáni. Proto pan Karel narazil. To však
neznamená, že neměl v mnoha věcech pravdu a měl
ji i ve své vizi o budoucnosti.
Aniž bych jej chtěl porovnávat s Ježíšem, tak na
pana Karla pasují skvěle slova z Písma: „Žádný
prorok není vítán ve své vlasti“. A pan Karel takovým
prorokem byl.
Víte, mám zvláštní pocit, když jsou někteří z nás
schopni uctívat (v rámci výstavy) nedopalek cigarety
Václava Havla a přitom si nevzpomenou na člověka,
který nepřestal být vlastencem ani v „Mmíšku pod
Alpou“. A kterému, jen tak mimochodem, tehdejší
prezident ani nepřišel na pohřeb.
Nemnoho lidí si čtvrtstoletí od skonu pana Kryla
vzpomnělo. Média mlčela... Ale abych znovu použil
biblický příměr, kameny kolem cesty nemlčely. Kdož
máš svědomí, vzpomenul sis...
Odpočívejte v pokoji, pane Karle...
Freddie, freddiemail@email.cz
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Na kávě s Michalem Kalou
Málokdo možná tuší, že v blanenské knihovně má možnost nahlédnout do historických kronik
našeho města. Třetím rokem se o ně stará a nové zápisky pořizuje knihovník Michal Kala. Popovídala jsem si s ním o tom, co tato práce obnáší.

kroniky potvrzuje podpis starosty nebo místostarosty
města a musí být opatřena kulatým razítkem.
Co všechno z blanenského dění zapisuješ?
Zaznamenávám jak události, které jsou běžnou
součástí života v Blansku (kulturní akce, koncerty),
tak i to, když se přesune nějaká prodejna do jiných
prostor nebo se zbourá dům a místo něj se postaví
nový. Důležitá témata jsou také školství, úspěchy
sportovců z Blanska, činnost zdravotnických a sociálních služeb, policie, hasičů a také hospodářský
život města, politika a počasí.
Kde sbíráš informace o počasí?
V roce 2016 jsme do knihovny pořídili meteostanici,
pomocí níž můžeme měřit i srážky a rychlost větru.
Co se týká teplot, sleduji jejich vývoj, ale zapisuji
pouze když zaznamenám nějaké teplotní výkyvy nebo
extrémy.
Překvapil tě nějaký konkrétní zápis ze starých
kronik?
Například mě překvapilo, že v roce 1935 v Blansku
proběhl Letecký den. Co mě mrzí, že kroniky ze 60.
až 80. let jsou zaplněny spíše informacemi o sjezdech
a schůzích a moc hodnotných informací v nich není.
Ale taková bohužel byla doba. O to zajímavější je,
když si můžete přečíst, kdy byly v Blansku postaveny
školy, instituce, nebo pojmenovány ulice.

Jak ses dostal k funkci kronikáře?
Práci kronikáře jsem začal vykonávat v lednu
2016, kdy byla vedením kroniky pověřena Městská
knihovna Blansko. Jako jejímu zaměstnanci mi bylo
nabídnuto, jestli bych nechtěl tuto funkci vykonávat.
Pochopitelně jsem neměl ponětí, co všechno obnáší
práce kronikáře, a nebyl jsem si jistý, jestli bych to
zvládal. Alespoň rámcově jsem si zjistil, o co jde,
nabídku jsem přijal a rozhodně nelituji.
Kdo se o kroniky staral dřív?
Dříve psaní kronik spadalo do kompetencí muzea.
Prvním kronikářem byl učitel a badatel Hugo V. Sáňka, který ji začal psát od roku 1927. Blansko již mělo
na dvě desítky kronikářů, přičemž více než tři roky
se tomu věnovali Petr Müller, Dagmar Baumannová
(autorka publikace Dějiny Blanska do roku 1848) a
Jindřich Čeladín.
Co tato práce obnáší?
Na jednom školení kronikářů nám bylo sděleno, že
kronikář je největší drbna své obce či města, ale do
toho mám asi daleko (smích). V zákonu o kronikách je
napsáno, že ve městě s počtem obyvatel nad 10 000
by měl kronikář trávit prací nad patnáct hodin týdně.
Ale z vlastní zkušenosti vím, že se to nedá žádným
způsobem zaškatulkovat a je to různé. Někdy je to
víc a někdy méně. Hodně záleží na tom, kolik událostí

se v našem městě za určitý týden děje. Pro mě je to
napůl práce a napůl zábava, protože mám Blansko
moc rád. Nejde jen o to navštěvovat kulturní akce, ale
zajímá mě, co se v našem městě mění nebo změnilo
v minulosti. Rád poslouchám vyprávění pamětníků
a snažím si dávat různé události do souvislostí při
pročítání starších blanenských kronik. Až v průběhu
jsem zjistil, že je to vlastně spojení toho, co bylo, co
je nyní a co bude. Důležité je i pořizovat fotograﬁe,
protože ač se to nezdá, těch věcí se ve městě mění
hodně.

Co pro tebe osobně znamená práce kronikáře?
Je pro mě vždy zajímavé nahlédnout do historie
našeho města.
Je to v první řadě o tom, že víc sleduju dění v
Blansku a události si průběžně zaznamenávám. Další
věcí je, aby byly v kronice informace, které nejsou
zkreslené ani vymyšlené. A v neposlední řadě je to
zodpovědnost za samotné kroniky, tak aby se jim nic
nestalo. S poznáváním historie Blanska mi hodně
pomohl a vlastně doposud pomáhá pan Svoboda z
Galerie Jonáš, který je největším znalcem Blanska a
velmi nápomocná mi byla i ředitelka Státního okresního archivu Blansko paní Kovářová.
Jsou kroniky volně přístupné komukoliv?

Je nějaký předepsaný formát, jak se má kronika
psát a co v ní všechno má být zaznamenáno?
To, jak má kronika vypadat, je velmi podrobně
popsáno v publikaci „Kroniky“ od autorů Tomáše
Hromádky, PhDr. Aleny Moskovčiakové a Mgr. Věry
Schollarové nebo v návodu „Jak psát obecní kroniku“,
který vytvořil Státní okresní archiv v Karviné. Jedná
se především o doporučení, co v kronice uvést, např.
zmínit hospodářské poměry obce, počet obyvatel, jak
rozčlenit roční zápis kroniky atd. V zákonu o kronikách
obcí č. 132/2006 Sb. jsou totiž pouze základní informace o tom, jaký papír je vhodný pro ručně psané
kroniky (nebo pro tisk, pokud se píše v elektronické
formě), že je třeba ji zabezpečit proti poškození či
ztrátě a že nedílnou součástí jsou písemné, obrazové
nebo zvukové dokumenty doplňující zápis. Platnost

VOLNÉ
KANCELÁŘE
K PRONÁJMU
od 1700 Kč/m²/rok
www.zamecekblansko.cz

Sponzor rubriky:

Jakým způsobem do nich mohou lidé nahlédnout?
Ano, kroniky jsou volně k nahlédnutí v Městské
knihovně Blansko na oddělení pro dospělé. Kroniky
od roku 1927 (původně Pamětní knihy) do roku 1979
máme pouze na CD. Jsou psány ručně psacím písmem a převedeny do formátu PDF, takže si je každý
může prohlédnout, pokud si přinese svůj notebook.
Případně můžeme zapůjčit náš pracovní notebook.
Kroniky od roku 1980 do roku 1996 jsou psány na
psacím stroji a je možné si je prohlédnout jako klasickou knihu. V roce 1997 se začaly psát na počítači
a máme je vytištěné. K dispozici jsou i fotokroniky z
let 1966 – 1990. Jedinou podmínkou je, že musím
být přítomen, protože jsem za kroniky zodpovědný
a žádný z kolegů je nemůže vydat. Proto je možná
lepší se předem telefonicky domluvit, pokud by měl
někdo zájem do kronik nahlédnout.
Zajímá lidi historie jejich okolí? Kdo nejčastěji
do kronik nahlíží?
Lidé se sice o historii našeho města zajímají, ale
spíše využívají regionální literaturu ze studovny. Do
kronik přišlo nahlédnout pár studentů, kteří potřebovali informace kvůli školním referátům. Párkrát se
někdo přišel podívat i na fotokroniky. Byl bych rád,
kdyby byly využívány častěji.
Čím si vysvětluješ malý zájem o prohlížení
kronik?
Myslím si, že za tím stojí malá informovanost;
mnoho lidí zřejmě neví, že v knihovně takovou
možnost mají. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci
s Monitorem každý měsíc otisknout vybrané zápisky,
abychom třeba ve čtenářích vzbudili i zvědavost po
dalších informacích.
Spadá do kompetencí blanenské kroniky také
dění v okrajových částech města?
V městských částech Blanska (například Olešná,
Horní Lhota atd.) byly obecní kroniky vedeny pouze
v určité roky nebo nebyly vedeny vůbec. Proto si
události v těchto městských částech pro jistotu také
zaznamenávám.
Marie Hasoňová

Odpadkové koše
skončily v řece
Blanenským strážníkům se podařilo dopadnout vandalku, která hodila odpadkové koše do řeky.
Městská policie se tak posunula o krok dále v boji proti vandalům, který zahájila blanenská radnice.
„V sobotu 2. března navečer oznámili svědci výtržnost
v parku v ulici Svatopluka
Čecha u železniční zastávky. Hlídka strážníků pak i za
pomoci kamer vypátrala a
zadržela v Rožmitálově ulici
skupinku mladých lidí,“ uvedl
tiskový mluvčí radnice Ondřej
Požár s tím, že mezi lidmi
byla i dvacetiletá žena, která
vytrhla dva odpadkové koše
ze stojanů a poté je hodila do
řeky Svitavy.
„Dívka se k činu přiznala
a jeden z košů pak z vody
vytáhla. Druhý koš – hozený
až doprostřed proudu řeky
– byl vyproštěn v pondělí odpoledne,“ upřesnil Požár. Pachatelka nedokázala vysvětlit motiv svého chování.
Pravděpodobně byla pod vlivem omamných látek.
Způsobila škodu na městském majetku ve výši čtyř
tisíc korun a v přestupkovém řízení jí hrozí pokuta
až padesát tisíc.
Podobný trest by mohl postihnout také muže,
který měl v krvi skoro jedno promile alkoholu a který
minulý čtvrtek v noci poškodil kovový sloupek před
blanenskou radnicí na náměstí Svobody. Skupinka
čtyř mladíků se potloukala po okolí. „Jeden z nich při
tom chytil sloupek, zapuštěný v dlažbě, a cloumal s
ním tak dlouho, až ho vyvrátil. To však netušil, že
jeho vandalský čin sleduje kamera strážníků,“ popsal
zástupce ředitele městské policie Stanislav Sotolář.
Tři minuty poté pachatele zastihla policejní hlídka
v prostoru bývalého hotelu Dukla.
„Co se týká poškozování majetku, řeší Městská
policie Blansko ročně desítky případů. S tímto
nešvarem se setkáváme především v souvislosti s
pořádáním různých kulturně-zábavních akcí, diskoték, tanečních zábav, ale také s provozem různých
hostinských zařízení, kdy po ukončení akcí se skupinky lidí dopouštějí tohoto nežádoucího jednání,“
sdělil ředitel městské policie Martin Lepka. Podle něj

bývá hlavním spouštěčem konání výtržností alkohol.
„Z poslední praxe si nevzpomenu na případ, že bychom dopadli pachatele a ten by nebyl pod vlivem
alkoholu,“ podotkl Lepka.
Nejčastějším terčem „zábavy“ podnapilých lidí se
stává soukromý i městský majetek, zejména pak
lavičky, odpadkové koše, veřejná zeleň, autobusové
zastávky, veřejné osvětlení. Objasněnost případů je
poměrně malá. „Je to dáno především tím, že naše
zjištění nebo oznámení občanů přicházejí až s velkým časovým odstupem, takže se nám velice těžko
daří zajišťovat svědky,“ dodal Lepka, který vyzývá
občany, aby si všímali, co se děje v jejich okolí a
případné páchání vandalství neprodleně – klidně i
anonymně – oznámili na telefonním čísle 156.
Městská policie může při zastižení pachatele na
místě uložit blokovou pokutu až deset tisíc korun.
Pokud případ postoupí správním orgánům, může
pokuta činit až padesát tisíc, případně sedmdesát
tisíc korun při opakovaném jednání.
„Vedení města hodlá investovat do rozšíření a
modernizace kamerového systému, který monitoruje
dění v ulicích,“ zmínil blanenský starosta Jiří Crha.
-mha-
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Poradna pro rodinu se připojuje
k Národnímu týdnu manželství

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

Národní týden manželství (NTM) se již tradičně koná kolem 14. února, valentýnského svátku. Mnoho
lidí si tento svátek spojuje s komerčními kampaněmi na prodej květin, bonboniér a valentýnských
menu.

+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...
Nově v nabídce také barvy přímo na rez

www.barvyblansko.cz

barvylakyulumira

Skáceli nebezpečný topol
v zámeckém parku
Prohnilý prasklý topol černý, který byl nebezpečný a hrozil pádem na chodce, skáceli poslední
únorový čtvrtek v zámeckém parku v Blansku pracovníci odborné ﬁrmy ve spolupráci s Technickými
službami. Likvidaci zhruba 90 let starého stromu po prohlídce doporučil valtický dendrolog Přemysl
Krejčiřík.
V kmeni asi 30 metrů vysokého stromu, jehož stáří
odborník na místě ve středu
odhadl na 90 až 100 let, totiž
byla zhruba tři metry dlouhá
prasklina. „Ta je tak široká,
že do ní strčíte ruku. Strom je
nestabilní a může se kdykoliv
zřítit. Proto je třeba ho odstranit,“ uvedl Krejčiřík.
Kácení stromu bylo podle
něj konzultováno s památkáři,
kteří s tím souhlasili. Samotné kácení trvalo necelé dvě
hodiny. Jeden z pracovníků
odborné ﬁrmy nejprve motorovou pilou odřezal dvě velké
větve a topolu před skácením
ulehčil, protože k rybníčku
nakloněný strom se viditelně
trochu narovnal.
Druhý dřevorubec pak ořezaný topol motorovou
pilou skácel tak, aby padl na trávník u rybníka. Poté
se kmen a větve rozřezávaly a dřevo postupně

Mohlo by se tak zdát, že hlavním cílem této iniciativy je zvýšit obrat obchodníkům, jak se někteří
skeptici domnívají. My, manželští a rodinní poradci,
vnímáme tuto iniciativu jako příležitost připomenout
si význam dlouhodobých oddaných vztahů. Dobře
fungující partnerské vztahy jsou nezbytným základem
spokojeného a šťastného života. Dávají hlubší smysl
našemu žití. Naše protějšky patří k tomu nejcennějšímu a nejkrásnějšímu, co nás v životě potká. Jsou
nám oporou i v chvílích nejtěžších. NTM je skvělou
příležitostí, kdy se páry mohou inspirovat, jak pracovat na rozvoji a kvalitě svého vztahu, ať už žijí „na psí
knížku“ či je jejich vztah stvrzen pečetí manželství.
Letos v týdnu od 11. do 17. února proběhl již třináctý ročník Národního týdne manželství, a akce na jeho
podporu se nesly v duchu motta „Zabijáci manželství
a jak se jim bránit“.
Poradny pro rodinu v celé ČR se k této iniciativě
každoročně připojují a podporují její hlavní myšlenku
nejrůznějšími akcemi pro veřejnost. Blanenská Poradna pro rodinu letos nabídne veřejnosti možnost
diskutovat nad významem manželství a dlouhodobých vztahů, a to ve středu 10. dubna 2019 od 16
do 18 h přímo v prostorách Poradny.

Cílem besedy je posílit důvěru v dlouhodobé a
trvalé vztahy a podnítit k odvaze kreativně hledat
cesty v různých, mnohdy obtížných situacích, které
jsou v dlouhodobých vztazích nevyhnutelné. Budeme se zabývat otázkou vztahových dovedností jako
předpokladů dobrého manželství a také - v duchu
letošního ročníku NTM – některými významnými
vztahovými zabijáky. Máte-li chuť podělit se s námi
o Vaše zkušenosti a dozvědět se na toto téma něco
víc, zarezervujte si prosím místo nejlépe mailem
na adrese poradna@blansko.cz. Účastníci besedy
budou mít možnost prohlédnout si prostory Poradny, osobně se seznámit s jejími pracovníky a získat
informace týkající se její činnosti. Navíc si odnesou
tipy na zajímavou literaturu z oblasti partnerských
vztahů.
Podrobné informace o této akci a také o službách
poradny naleznete na internetové adrese www.blansko.cz/poradna. Telefonický kontakt na Poradnu pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy je 516 413
524, 775 870 667. Více informací o NTM naleznete
na www.tydenmanzelstvi.cz.
Gabriela Nečasová,
vedoucí Poradny

Družina uspořádala karneval
Čarodějové, potápěči, loupežníci, kovbojové, muzikanti, víly, princezny, různá zvířátka a další
postavy rejdily v pátek odpoledne sálem Katolického domu na karnevale, který pořádala družina
Základní školy TGM Blansko. Děti a jejich rodiče tak měli možnost strávit společně pěkné odpoledne.
„Karneval má nejen zábavný charakter, ale také
charitativní podtext. Žáci z celého prvního stupně
se totiž zapojili a vyráběli dárečky, z jejichž prodeje
získáme peníze na
projekt Stonožka,
který naše škola
podporuje,“ řekla vedoucí vychovatelka
školní družiny Lucie
Střížová.
Na konto Stonožky jde také výdělek
z prodeje zákusků,
které pekly vychovatelky a některé
maminky žáků. V
programu vystoupil kouzelník a dva
mladé taneční páry,
dále nechybělo ani
malování na obličej
či tvarovaná zvířátka z balónků. Kromě

diskotéky také vychovatelky ze školní družiny uspořádaly různé hry a soutěže.
-mha-

pracovníci Technických služeb odklízeli a odváželi
k likvidaci.
Ondřej Požár, tiskový mluvčí

Rastislav zazpíval dětem
Již tradiční koncert pro děti uspořádal soubor Rastislav Blansko v neděli 3. března odpoledne v
Dělnickém domě. Divadelní představení protkané známými i méně známými kousky vážné hudby
letos neslo název Legenda o Rastislavu, aneb jak víla Eliška potkala doktora Jindru.
Příběh vtipně a mile poukazoval na
dobu, v níž Cyril a Metoděj přinesli písmo
a srozumitelný jazyk na Velkou Moravu.
Za klavír usedla Šárka Seďová a dirigentské taktovky se ujal Dominik Pernica.
Hlavní postavy příběhu – vílu Elišku a
doktora Jindru – ztvárnili Klára Martinásková a Olda Němec. Dále vystoupili Kája
Růžička, Katka Králová, Michal Navrátil,
Jan Martinásek a Mirek Pukl. Herci však
zapojili také malé diváky; několik děvčat
a chlapců si mohlo zahrát víly a rytíře.
Děti i dospělí se rozhodně bavili a při
tom měli možnost poslechnout si několik
skladeb klasické hudby od skladatelů
Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka,
Bedřicha Smetany a dalších.
-mha-

Přečtěte si
naše noviny
na internetu!
www.monitor-bk.cz
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chytrá

VODA TOPENÍ PLYN

je u 211 a ví proč

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE

qǊƘŔĿŝĘşîǃïƘîƍƒĽşïƛĿŝĘ
ǃïŝǃǖđǊşěĊŪşîǃĿĊ

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

až 4 000 Kč pro 4člennou
rodinu z fondu prevence

INSTALACE A VÝMĚNY KOTLŮ

Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března
Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program
slev a výhod

Na trhu působíme již 25 let,
naše zkušenosti

Lékař na telefonu – nonstop
linka pro zdraví
Potřebujete rychle zkonzultovat váš momentální zdravotní stav, vysvětlit výsledky laboratoře nebo
objasnit nějaký odborný lékařský termín? Není nic snazšího než vytočit nonstop linku pro vaše zdraví
na čísle 283 002 772 a zeptat se.
Největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP 211) totiž přišla s novou službou
Lékař na telefonu. K dispozici je pouze pojištěncům
zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, a to 24 hodin
denně, sedm dní v týdnu. Konzultace jim poskytují
kvaliﬁkovaní lékaři.
„Je řada věcí, které bychom se svým lékařem
rádi prodiskutovali či konzultovali, ale on v ordinaci
většinou nemá tolik času. Pro tyto situace jsme se
rozhodli nabídnout našim klientům rychlou a účinnou
pomoc v podobě nové nonstop služby – Lékař na
telefonu,“ říká generální ředitel ZP 211 David Kostka. Upozorňuje však, že služba je konzultační a v

jsou zárukou kvality!

Kontaktujte nás pro nezávaznou
cenovou nabídku:
Tel.: 549 410 646 e-mail: servis@vrba.cz

žádném případě nenahrazuje rychlou záchrannou
pomoc. Máte-li akutní zdravotní potíže, např. krvácení či prudké bolesti, volejte přímo linku 155 nebo
112.

Za první tři měsíce přes
700 dotazů
Jak prokážete, že jste klientem ZP 211? Stačí
lékaři na telefonu nadiktovat posledních deset čísel
z čísla průkazu pojištěnce. Pokud máte v mobilu staženou aplikaci
ZP211, máte v ní svoji
průkazku pojištěnce
naskenovanou, takže
nemusíte kartičku pojištěnce nikde zdlouhavě hledat. „Nová
služba se setkala s
velkým zájmem pojištěnců. Za první tři
měsíce na linku zavolalo přes 700 klientů
pojišťovny. Nejčastěji
s lékařem konzultovali svůj zdravotní stav
či si nechali vysvětlit
některé medicínské
pojmy,“ dodala tisková mluvčí ZP 211
Hana Kadečková.
-r-

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK
Alexandria*Americatours*BlueStyle*Brenna*Čedok*Exim*Eso
Firo* Fischer*Neckermann*Nev-Dama*Riviera*Travel2002*Victoria aj.

BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* KUBA* MEXIKO* OMÁN*
PANAMA* SRILANKA* THAJSKO* VIETNAM* ZANZIBAR aj.

Cenová houpačka
Sortiment

Kauﬂand Penny

Albert

Billa

Lidl

COOP

Hruška

Pomeranče (1 kg)

29,90

29,90

39,90

34,90

34,00

37,50

34,90

Mandarinky (1 kg)

49,90

49,90

34,90

39,90

49,90

29,90

39,30

Cuketa (1 kg)

49,90

39,90

39,90

49,90

29,90

49,00

37,30

Mrkev (1 kg)

15,90

25,90

21,90

21,90

24,90

25,00

26,10

10 rohlíků

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

25,00

23,00

Tvaroh měkký (250 g)

12,90

17,90

17,90

17,90

17,90

14,90

19,90

Sm. ke šlehání (200 g)

19,90

26,90

20,90

25,90

19,90

19,90

22,90

Šunka (100 g)

22,90

19,90

23,90

18,90

22,90

19,90

18,70

Eidam 30 % (100 g)

12,90

15,90

15,90

13,90

15,90

15,90

12,50

Hladká mouka (1 kg)

7,90

7,90

10,90

7,90

7,90

11,90

11,90

Cukr krystal (1 kg)

11,90

8,90

11,90

11,90

11,90

15,90

13,90

Papír. kapesníčky (10 ks) 12,90

12,90

9,90

14,90

14,90

17,90

27,90

Celkem

279,90

256,90

281,90

269,90

279,20

290,90

265,90

Tentokrát jsem nejlevněji nakoupila v Albertu
a nejdražší byla Hruška. Překvapila mě cena
mandarinek, které mnohde stojí i 50 Kč/kg. Ovoce
jsem brala v potaz to, které si lze volně nabrat v
libovolném množství; některé obchody je nabízí již
navážené v síťce třeba levněji, ovšem tam si člověk těžko zkontroluje kvalitu a stává se, že nějaký
kousek musí doma vyhodit. Smetanu ke šlehání
jsem vybrala trvanlivou v kelímku, vždy nejlevnější
značku, která se v dané prodejně nabízela, stejně
jako u mouky, krystalu, Eidamu a šunky (šunka je
vybírána nejvyšší jakosti s obsahem masa kolem

LÉTO – VYUŽIJTE VČAS = jistota hotelů, nízká záloha!
DÍTĚ do 16 LET ZCELA ZDARMA nebo SLEVY AŽ 42 % aj.!!!
LETY Z BRNA: BULHARSKO, Č. HORA, EGYPT, KALÁBRIE,
MALLORCA, ŘECKÉ OSTROVY, S. KYPR, TUNISKO, TURECKO
POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V ČR, EVROPOU I EXOTIKOU
DO SVĚTA OD NÁS = 28 let GARANCE PRO VÁS!

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

90 %). Taktéž papírové kapesníčky jsou vybrány
vždy ty nejlevnější – balení 10 balíčků po 10 kusech.
Do srovnání jsem chtěla zařadit ještě půllitrovou
lahev rumu – Božkov Original (37,5 %). Ovšem
v Lidlu jej nemají a nemohla jsem tuto značku
srovnávat s ošizenými alternativami. Ve zbylých
šesti prodejnách vypadaly ceny rumu Božkov následovně (v některých byl právě v akci): Kauﬂand,
Penny Market a Albert – 154 Kč, Hruška – 119,90
Kč, COOP – 109,90 Kč, Billa – 99,90 Kč.
-mha-

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parkety

přijmeme
STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned
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Škola oslavila dvojité
výročí
Střední škola cestovního ruchu a gastronomie
Blansko si připravila pro členy mezigeneračního
klubu a přátele školy cvičný raut, který se nesl v
duchu stoletého výročí vzniku republiky. Tato akce
je již tradičně jakousi předzvěstí festivalu Blanenský
čtyřlístek, jež se bude konat ve dnech 19. – 21.
března v Dělnickém domě. Škola však zároveň také
oslavila pětadvacetileté výročí od svého založení.
Raut byl rozdělen na tři sekce – První republika,
Éra socialismu a Porevoluční doba. Z dob první
republiky mohli návštěvníci ochutnat například bílou polévku, nadívané kuře nebo jablečný kompot.
Dominantou druhé sekce byl například smažený sýr
nebo míša řezy a z porevoluční doby byla k dispozici
minipizza, lasagne či muﬃny. Nechyběly ani pravé
prvorepublikové chlebíčky či ruské vejce.
Kromě teplé a studené kuchyně a pestrého výběru
nápojů studenti také připravili výstavu, která mapuje
stoletou historii naší země, miniexpozici dobových
kuchařských knih a retro pohled na čtvrtstoletí fungování školy.
-mha-

Díky programu ŠKODA Plus
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Starosta podpořil dobrovolné
hasiče okrsku Blansko
Starosta Blanska Jiří Crha na výroční valné hromadě podpořil a ocenil práci dobrovolných hasičů
okrsku Blansko. Do něj patří jednotky z místních částí Horní Lhota, Dolní Lhota, Olešná, Obůrka,
Těchov, Klepačov a Lažánky a sedmou jednotkou jsou dobrovolní hasiči ze Spešova.
Zřizovatelem jednotek
sboru dobrovolných hasičů (SDH) je město, které
hasiče ﬁnančně podporuje.
Zástupce SDH Klepačov Ondřej Šaur v této souvislosti
připomněl, že díky ﬁnanční
podpoře města se například
loni pořídily nové přilby pro
členy zásahové jednotky.
Starosta okrsku Blansko
Milan Křivánek upřesnil, že
na okrese působí celkem
150 sborů SDH, které čítají
víc než 8600 členů. Zásahové jednotky pak vyjíždějí
k zásahům po celém okrese
a často při nich spolupracují
s profesionálními hasiči.
„Práce dobrovolných hasičů je v městských částech
Blanska nenahraditelná, protože pokud nastane nějaký
problém, tak to řeší právě
dobrovolní hasiči, za což jim velmi děkuji,“ uvedl
blanenský starosta Jiří Crha.
Vyzdvihl také lví podíl dobrovolných hasičů na
společenském a kulturním životě v jednotlivých
městských částech Blanska a ve Spešově. „Proto

PRÁDELNA, MANDL

pradelnablansko@seznam.cz

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

také podporujeme občanské aktivity v městských
částech, jejichž jsou dobrovolní hasiči nedílnou součástí,“ uvedl Jiří Crha a vyzdvihl také práci hasičů s
mládeží.
Text a foto: Ondřej Požár, tiskový mluvčí

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

PEREME, ŽEHLÍME,,
MANDLUJEME!!!

606 720 933 - 720 324 425

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

jarní
nabídka
Blansko
Svitavská 14b

475,- *
545,- 15 + 3 kg
54

Po - Pá: 7.00 - 17.00
So: 8.00 - 11.00

IDOVÁ JÍDLA
R
A
H
C
A
S
O
K
NÍZ
ích diet
podle modern
ENU!
I V DENNÍM M

*Akce platí do vyprodání zásob.

www.dumbarev.cz

Najdete nás na přehradě v Palavě.
Rezervace na tel. 777 547 927

Otevřeno denně
od 10,30 hod.
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Řádková Inzerce

OPRAVY
ODĚVŮ

Podnikatelská
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské,
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel.
724937250.

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU!
Mutlifunkční budova blízko centra.
Vhodné např. pro kancelářské práce,
služby, ordinace.
Informace na tel: 603 210 397.

DLOUHOLETÁ PRAXE!
Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou
Jena. Těšíme se na Vás.

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá

KRÉMOVÁ POLÉVKA

BLANKA OZNAMUJE

bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.
Přijďte k nám ochutnat!

PRODEJ
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bezpečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel.
702591648.
* Pletací indický stroj SIMAC, model DX 2000 se
vzorníkem. Tel. 723881133.
* 3+kk v Blansku bez RK. K bytu náleží soukromé parkovací místo. Cena 2.790.000,- Kč. Tel.
734726035.

Koupím byt 1+1 nebo 2+1
v Blansku, RK nevolat!
Tel. 602786025.

RŮZNÉ

Nejmladší plaváčci měli
sraz v Blansku
Na sto sedmdesát nejmenších plavců navštívilo v sobotu 2. března blanenský bazén při již 16. ročníku
Blanenského závodu. Soutěž tradičně pořádá blanenský oddíl ASK ve spolupráci s DDM Blansko.
znát. Ani ta však nezkazila jejich
nadšení a chuť vybojovat některou
z medailí a ukázat se před diváky
a trenéry v tom nejlepším světle.
Naproti tomu na závodnících nejstarší kategorie bylo vidět, že jsou
to ostřílení borci, kteří už závodit
umí, a letos v červnu zahájí své
první republikové soutěže.
Za domácí Blansko nastoupilo
do bojů o medaile osmadvacetičlenné družstvo, které vybojovalo
celkem devět medailí, což je oproti
loňským čtyřem výrazné zlepšení.
Starší plavci závodili na padesátimetrových tratích, mladší ročníky
měly za úkol zdolat pouze jednu
délku bazénu, což představovalo

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (vhodná
ke zhutnění); odběr průmyslová zóna Blansko; tel.
604550828.
* 64-letá/175 hledá vyššího nezadaného, nekuřáka
do 67 let, který umí být sám i se ženou. Se smyslem
pro kulturu, cestování a přírodu. Tel. 774741734.
* Pronajmu garáž na Písečné, ul. Pod Javory. Tel.
731670781.
* Hledáme pronájem chatky se zahrádkou v blízkém
okolí Blanska za práci a údržbu. Jsme rodina, které
chybí zahrada. Tel. 776683020.

BAZAR-NÁBYTEK +
vybavení domácností, bílá technika,
elektro, stroje atd.

Provozní doba:

ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO: dle domluvy

Tel.: 777 870 817

www.bazar-nabytku-blansko.cz
Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

Nejmladší plavecká drobotina ze šestnácti moravských a českých klubů zde chtěla předvést své
plavecké umění přeplněné galérce, skládající se
především z rodičů, prarodičů a ostatních příznivců
plavání. Cílem těchto závodů je především seznámit
děti se závodní atmosférou a pravidly plaveckých
závodů, k čemuž přispělo i mírnější oko rozhodčích,
které tolerovalo některé drobné nedostatky na startu
i v závodě.
Někteří malí plavci a plavkyně ve věku 7 až 10 let
závodili poprvé a předstartovní nervozita na nich byla

pětadvacet metrů.
V kategorii desetiletých bodovali Stella Hanzlíčková (jedno zlato a dvě stříbra), Eliška Zamazalová
(bronz) a Ondřej Hašek (bronz). V kategorii devítiletých dosáhl na bronzovou medaili Václav Drábek.
Na pětadvacítkách se předvedli nejlépe s jednou
bronzovou medailí osmiletá Karolína Nečasová a
dvěma medailemi stejné hodnoty teprve sedmiletá
Zuzana Sedláková.

Aktuální předprodej:
Kytarový koncert: Miloš Pernica a Štěpán Rak – 27.
3. 2019 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena
230 Kč/dospělí, 190 Kč/děti, důchodci.
Koncert Rastislav – 31. 3. 2019 od 16:00 h, kostel
sv. Petra a Pavla, Jedovnice. Cena místenky 75 Kč.
Divadlo Doktor v nesnázích – 1. 4. 2019 od 19:00 h,
Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Koncert Alkehol, Morčata na útěku, Sagittari – 12.
4. 2019 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena
300 Kč.
Michal z Kouzelné školky – 27. 4. 2019 od 10:00 h,
Kino Blansko. Cena 195 Kč/děti od 3 let vč. a dospělí.
Dítě do 2,99 let v doprovodu min. dvou platících osob
zdarma bez nároku na sedadlo.
Brněnský Majáles 2019 – 4. 5. 2019 od 12:00 h,
Výstaviště, Brno. Cena 499 Kč do 22. 4., 580 Kč
do 3. 5. 2019.
Cestovatelská beseda Vandráci Vagamundos (Pavel
Liška a Jan Révai) – 9. 5. 2019 od 20:00 h, Dělnický
dům, Blansko. Cena 300 Kč.
Divadlo Světáci – 16. 5. 2019, od 19:00 h, Dělnický
dům, Blansko. Cena 390/350 Kč.
Čarovné tóny Macochy 12.–16. 6. 2019:
Skupina Arrhythmia (přidaný koncert) – 12. 6. 2019
od 20:00 h, Sloupsko-šošůvská jeskyně Eliška.
Cena 490 Kč.
Miro Žbirka – 13. 6. 2019, 18:00 h, Jeskyně Výpustek.
Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Marie Rottrová – 14. 6. 2019, 18:00 h, Jeskyně Výpustek. Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Spirituál Kvintet – 15. 6. 2019, 18:00 h, Kateřinská
jeskyně. Cena 540 Kč.
Tango-Nuevo / Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák
– 16. 6. 2019, 18:00 h, Punkevní jezírko propasti
Macocha. Cena 490 Kč.
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h,
Zámecký park, Blansko. Cena vstupenek do 18. 6.
2019: 549 Kč/dospělý, 250 Kč/dítě 6-15 let. Děti do
5 let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.
Aktuálně v prodeji:
Publikace Historie Adamova a jeho strojíren v obrazech, Jaroslav Budiš – cena 750 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

Věra Vencelová

Další úspěch
pro blanenskou atletiku
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegy na pracovní pozice:
- VEDOUCÍ VÝROBY
- PROJEKTOVÝ MANAŽER

- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ

- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ
- ELEKTROMECHANIK/ČKA
- ELEKTROMECHANIK - OBSLUHA PÁJECÍ VLNY
Nabízíme:
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře
různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu / odpovídající platové ohodnocení
13. plat / 5 týdnů dovolené / stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)
Zaujala-li Vás nabízená pozice či máte dotazy, kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz; více na www.buse.cz

Na Mistrovství žáků ČR v Ostravské hale se dařilo
i atletkám blanenského oddílu atletiky ASK Blansko.
Veronika Jakusidisová potvrdila že je jednou s
favoritek v běhu na 300m. Ve ﬁnálovém závodě obsadila vynikající druhé místo v čase 40.69 a potvrdila
že patří do absolutní české špičky. Naši účast byla i
na 800m v podání Dominiky Bezdíčkové, bohužel se
naše přání nesplnilo v postup do ﬁnálové osmičky,
které Dominice jen těsně uteklo. Ale i tak v konkurenci
starších žaček obsadila krásné desáté místo. Náš
oddíl nasadil i štafetu na 4 x 200m ve složení Natálie
Poláčková, Katka Šebková, Dominika Bezdíčková a
Veronika Jakusidisová. Holky suverénně vyhrály svůj
rozběh a v konkurenci 32 štafet složených převážně
z ročníků 2004 a 2005 skončily na 21. místě, 4s od
medaile. Naše štafeta je složena s ročníků 2006 a
2005 a patří k jedněm z nejmladších.
MB

8

8. března 2019

Poměřili síly v Blanenské
dvěstěpadesátce
Dvě stě padesát metrů, ale ne jen tak ledajakých, musí pokořit ti, kteří si troufnou zúčastnit se
náročné soutěže vodních záchranářů. Tradiční závod, vyhlášený svou přátelskou atmosférou, se
konal v sobotu 23. února v krytých lázních.

Závodník při zdolávání dvě stě padesáti metrů nemá
lehký úkol, ovšem koneckonců záchrana lidského života sama o sobě také není snadná a vyžaduje mnoho
sil a soustředění a všem záchranářům patří hluboký
obdiv.
Při soutěži tedy plavec nejprve třikrát hodí pěnovou podkovu
s úkolem treﬁt ji na plovoucí
bójku vzdálenou zhruba sedm
metrů, jako by házel záchranu
tonoucímu člověku. V pracovní
kombinéze se vrhne do vody
a uplave v ní padesát metrů.
Oděv ve vodě svlékne a hodí
na břeh. Při svlékání kombinézy
se nesmí držet okraje bazénu,
při vyhazování již ano. Žádná
část vyhozeného oděvu nesmí
přesahovat vnitřní okraj bazénu.
Poté uplave dalších padesát
metrů, po nichž si sedne na
okraj bazénu a nasadí si ploutve
a potápěčské brýle. Následuje padesátka plavání s cihlou,

kterou nejprve musí vylovit ze čtyřmetrové hloubky. Čtvrtá padesátka
se plave s barelem představujícím
lidské tělo. Barel musí držet oběma
rukama. Poslední pětina závodu
spočívá v potopení se pod bójku, kde
závodník vytáhne ze zavěšeného
koše puk. S ním doplave na konec
bazénu, kde ho položí na okraj a
zbývá mu poslední délka do cíle.
Absolutním vítězem se letos
stal Michal Špaček z Blanska s časem 4:51,41, druhou příčku obsadil
Michal Vondráček z Blanska a třetí
byl Jakub Piňos z Brna. Další čtyři
pozice patřily také Blanenským:
Jan Vencel, Michal Vencel, Tomáš
Gabriel a Radek Burian.
Blanenská dvěstěpadesátka má
simulovat jednotlivé úkony při záchranářských akcích
ve vodě. Svoje síly každoročně poměřují záchranáři z
celé republiky.
-mha-
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