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Ohrožený druh

Jsme národ vtipálků a umíme si vystřelit i z tak vážné věci, jako je celostátní karanténa a vládní omezení. Jeden z vtipů se mi líbil hodně: Přijde v 8.30 pán do obchodu
a říká: Jeden rum. Prodavač odpoví: A už vám bylo 65 let? Vtipné, viďte? Už tak
moc vtipné mi nepřijdou některé věci, které se kolem vyhrazené otevírací doby pro
seniory v supermarketech dějí.

V posledních týdnech se musíme smířit s řadou
omezení, která nám servíruje vláda. Jedním z nich
je také vyhrazená nákupní doba pro seniory nad
65 let a pro držitele průkazu ZTP/P starších 50 let.
Na toto nařízení nelze než souhlasně přikývnout.
Věková kategorie nad 65 let má totiž z procentuálního hlediska v případě nakažení menší šanci
na přežití než mladý člověk, jak ostatně dokazují
tabulky a svědectví z nejvíce postižených oblastí.
Jakkoli se snažím chápat, že i pro naše zákonodárce jde o mimořádnou situaci, se kterou se
ještě nikdo nesetkal, přijde mi naprosto nešťastné,
jaké zmatky vznikly v poslední době se změnami
této vyhrazené nákupní doby.
Napřed to bylo od 10 do 12 hodin. To se příliš
nelíbilo reprezentantům maloobchodu, kteří upozornili na skutečnost, že tato hodina není vhodná
pro uvedenou věkovou skupinu občanů. Navíc
si někteří senioři stěžovali na to, že si nestihnou
uvařit, když budou před dvanáctou v obchodě! Navíc – co když zboží, co je v akci, někdo vykoupí?
Takže přišla změna. Od 20. března byl čas
změněn na 7 – 9 hodin. Argumentace byla silná – senioři, kteří jsou nejrizikovější skupinou,
přijdou ráno do čerstvě dezinﬁkovaného krámu,
čímž se tak ještě sníží riziko jejich nákazy. Navíc
si nakoupí potřebné věci, doma stihnou uvařit a

vše bude, jak má být. Jenže nebylo… Dle slov z
krizového štábu se ozvaly tisíce nespokojených
lidí s tím, že si pracující nemají kde ráno koupit
svačinku! O tom, že se tak skutečně dělo, se
můžete přesvědčit sami. Zde je jeden z příspěvků,
který jsem našel v populární skupině Blanenšťáci
na Facebooku.
Slečna v něm píše: „Docela mne vytocily dnesni
novinky. Duchodci budou nově nakupovat od 7
hod - do 9 hod? Většina pracovníků různých firem
si hned po otevření obchodů nakupuje snídaně,
svačiny a v současné době zrovna i něco na oběd,
když jsou restaurace omezený. Ne každý řemeslník má možnost se uprostřed pracovní doby
sbalit a odjet si nakoupit. Stát po nich chce, aby i
za těchto podmínek chodili do práce, stýkali se s
cizími lidmi, vystavovali se riziku. A jeste zůstaňte
hladem?“
A tak přišla změna číslo tři, a sice vyhrazená
doba od 8 do 10 hodin. Obchodníci nepřijdou o
kšeft, dělnická třída o své pravidelné svačinky
a senioři nad 65 let? Ti sice přijdou o čerstvě
vydezinﬁkovanou prodejnu, zato nepřijdou o své
akční slevy a stihnou si včas uvařit. Vypadá to,
že napotřetí se to vládě povedlo – vlk se nažral a
koza zůstala celá.
Pokračování na str. ??

Splňujeme podmínky nového realitního zákona
č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

Rádi vám pomůžeme při prodeji
nebo pronájmu nemovitostí
• ocenění domů, bytů a chat
• posudky pro dědické řízení
• právní a ekonomické služby
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Ivo Polák: Zdraví kohokoliv
je na prvním místě
Zajímalo mne, jak nyní funguje naše radnice, jak ovlivnila současná krize práci blanenských úředníků, jaké budou dopady vládních opatření na chod našeho města. O současnosti s výhledem do
budoucna jsem si povídal s místostarostou města Blanska Ivo Polákem.

Foto Michal Záboj

Jak moc ovlivnila vládní opatření práci na
radnici? Máte nyní více práce?
Vládní opatření, jako všude, ovlivnila práci na
radnici, a to ať již ve smyslu dodržování karanténních
opatření, tak i v omezení styku s veřejností. V úřední
dny je přesto zachován styk s občany, a to od 14.00
do 17.00 hod. Ale i zde byla učiněna prosba směrem
k veřejnosti, aby návštěvu úřadu omezila pouze na
neodkladné záležitosti. Na radnici se od počátku
vyhlášení nouzového stavu schází Bezpečnostní
rada, Krizový štáb a pravidelně každý den probíhají
jednání vedení města a dalších zainteresovaných
vedoucích odborů MěÚ k aktuální situaci.
Předpokládám, že se vedení města nezabývá
pouze současnou krizí.
Vedle řešení krizové situace související s infekční nákazou se snažíme jako samospráva v rámci
opatření normálně fungovat. Zasedá Rada města,
řešíme neodkladnou běžnou agendu v rámci odborů.
To znamená, že pracujeme i na plnění investičního
plánu a dalších věcech, které jsou nezbytné pro chod
města.
Je možné, že v důsledku vládních opatření
budou městu letos odebrány některé již slíbené
dotace?
Zatím nemáme žádné signály, že by se uvažovalo
o zrušení dotačních programů nebo již přislíbených
dotací. Ale v této chvíli nikdo nemůže s jistotou říci,
jak se bude situace dál vyvíjet. Jak mimořádná situace a opatření budou mít ve ﬁnále velké dopady na
ekonomiku a co z toho bude vyplývat pro samotné
obce a města.
Městský úřad má pouze dva zkrácené úřední
dny. Co dělají úředníci ve zbytku pracovní doby?
Úřední dny jsou zkráceny, ale zaměstnanci normálně fungují a jsou k zastižení denně také telefonicky či e-mailem. Na vyžádání rozesílají potřebné
podklady e-mailem a sbírají podané písemnosti, které občané umístí do poštovních schránek na některé
z budov úřadu. Další jsou zapojeni do projektu Město
šije a pomáhají při distribuci a přípravě materiálu
dobrovolníkům a poté při distribuci hotových roušek.
Tvoří se před úřadem fronty?
Jak jsem uvedl výše, pro veřejnost fungují dva
úřední dny, pondělí a středa, s omezenou dobou a
veřejností jsou využívány v omezené míře. Nezaznamenal jsem, že by se tvořily fronty. Lidé opravdu
chodí vyřizovat v době karantény ty nejnutnější
záležitosti, za což bych jim chtěl poděkovat.
Kolik úředníků muselo zůstat doma?
Co se týká počtu úředníků, kteří nechodí do
zaměstnání, je jich v tuto chvíli asi osmnáct. Jsou
to ti, kteří jsou na OČR, to souvisí s uzavřením škol
a přerušením školní docházky, nebo mají pracovní
neschopnost.
V neděli 22.3. jste rozdávali v budově městského úřadu respirátory. To je docela pružné řešení,
pokud vím, jednali jste v podstatě ihned…
Jakmile dorazila první zásilka prvních respirátorů z
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ihned začala
jejich distribuce. Tisícovka putovala do nemocnice,
další tisícovka byla rozdělena mezi praktické i ambulantní lékaře, stomatology a lékárníky na Blanensku
v rámci obce s rozšířenou působností.
Zdravotnictví je v této situaci důležitá oblast, a
proto první zásilka respirátorů směřovala prioritně

právě sem. Doufáme, že další zásilky budou následovat. Blansko také spustilo projekt Město šije.
Nakoupilo materiál a hledá další dobrovolníky na šití
roušek. Stovky kusů už radnice během uplynulého
týdne dodala do nemocnice a pečovatelkám. Šily je
místní ﬁrmy i dobrovolníci, které po dohodě s městem
koordinovala blanenská farnost.
Které velké kulturní či sportovní akce jsou už
nyní zrušeny?
Existují daná opatření vyhlášená vládou. Proto
musela být zrušena nejen sportovní utkání a kulturní
akce jako koncerty, vystoupení a společenské události, ale v rámci dodržení opatření v rámci karantény
byla rovněž uzavřena sportoviště. Z akcí města bude
zrušeno Zahájení turistické sezóny, Pálení čarodějnic
a do odvolání veškeré akce, které pořádá KSMB
a další příspěvkové organizace města. Co se týká
dalších tradičních událostí, které pořádá město nebo
jiní organizátoři v následujících měsících, je těžké
odhadnout, jak se bude situace vyvíjet, zda budou
rozvolňována dosavadní opatření a v jakém časovém
sledu.
Osobně si myslím, že může být ohrožen termín
pořádání YDWR i Morava park festu, i když si to
určitě nikdo nepřeje.
Jaké dopady bude mít podle vás současný stav
na naše město?
Dopady se dají v současné době jen hrubě odhadnout. Bude záležet, jak dlouho bude platit nouzový
stav, karanténní opatření, a v jaké míře. Od toho
se odvíjí pak především fungování služeb a celé
ekonomiky.
Určitě jako město zaznamenáme propad v oblasti
příjmů a je jen otázkou, o kolik. Hovoří se v odhadech
o čísle okolo 10 %, což znamená pro naše město
kolem 30 mil. korun. Celkové dopady se však mohou
přesně určit až po skončení tohoto mimořádného
stavu.
Co vám osobně stav nouze vzal a co naopak
dal?
Mně osobně paradoxně tento stav více dal, než
vzal. Na jedné straně je to absence volného pohybu
a určité omezení věcí, na které byl člověk zvyklý
a bral je doposud jako samozřejmost. Až v těchto
situacích si to člověk uvědomí. Na druhé straně
mně tento stav umožnil trávit více času s rodinou,
dělat práci na zahradě a kolem domu, na které mám
jinak málo času. Také mě donutil přemýšlet nad
žebříčkem stanovených hodnot v životě člověka,
kdy se jednoznačně potvrdilo, že zdraví kohokoliv
je bezkonkurenčně na prvním místě.
Co je podle vás v těchto dnech nejdůležitější?
Jsem přesvědčen, že v těchto dnech je nejdůležitější dodržovat stanovená opatření, hygienické
návyky a být zodpovědný sám k sobě i k druhým.
Nikdy v minulosti jsme se s takovou situací nesetkali,
museli jsme ze dne na den změnit svoje návyky a
zvyknout si na různá omezení.
V těchto chvílích jsou také velmi důležité projevy
solidarity. Solidarity mladých se seniory, s potřebnými, se všemi, kteří zajišťují chod společnosti, mezi
sebou samými. Je vynikající, že tyto projevy se v
našem městě dějí, ať již dobrovolnickým šitím roušek
či jakoukoliv jinou formou pomoci. Všem těmto lidem
a hlavně těm, kteří stojí v první linii boje proti této
nákaze bych chtěl za to moc a moc poděkovat.
Martin Müller

Pomáhej
s IGRÁČKEM
S hračkářskou společností Efko spolupracuji již
od roku 1994. Za tu dobu v našem blanenském vydavatelství Tvořivý AMOS vznikla řada vzdělávacích
a tvořivých nápadů pro děti realizovaných právě
touto ﬁrmou. Dospělo to tak daleko, že dnes jsme
součástí této skvělé hračkářské ﬁrmy a pod hlavičkou
Efkoart vytváříme pro děti a rodiče nové hračkářské
vize. Chtěl bych vás s jedním takovým projektem,
který vzniknul v naší blanenské dílně, seznámit. V
dnešní „koronavirové“ situaci totiž platí, kdo rychle
pomáhá, dvakrát pomáhá! Námi vytvořenou akcí
„Pomáhej s IGRÁČKEM“ reagujeme na aktuální
dění v naší společnosti. Samotná ﬁrma Efko bojuje
s pozastavením dodávek do obchodů a uzavřením
celorepublikových výstav Fenomén IGRÁČEK, kterou jste mohli shlédnout i v Blansku. Přes všechny
tyto problémy jsme nakoupili 400 litrů desinfekčního
prostředku v hodnotě 80 000 Kč, které jsme v součinosti s úřady rozdělili do nemocnic zdravotníkům.
Jsme si vědomi toho, že i v době vlastní krize, je
správné pomáhat. Tím však pomoc nekončí. V naší
blanenské pobočce Efkoart byl namyšlen nápad,
jak pomáhat dál. V rekordním čase jsme vytvořili
něco jedinečného a to limitovanou řadu IGRÁČKŮ
s rouškou. My všichni tak touto formou vyjadřujeme
obdiv lidem, kteří jsou v boji s „koronavirem“ v první
linii. Tedy zdravotníkům, hasičům, policistům nebo
vojákům. Mezi postavičky limitované edice jsme
zařadili i členy rodiny. Z každého prodaného kusu
IGRÁČKA s rouškou poputuje 15 Kč na nákup dalších nutně potřebných ochranných prostředků pro
naše hrdiny. Zakoupením těchto výrobků pomáhají
zákazníci hned dvakrát. Dávají tím také totiž práci
našim českým zaměstnancům v společnosti Efko a
pomáhají jim tak přečkat toto těžké období. Zapojte
se i Vy, Blanenšťáci. Speciálního IGRÁČKA najdete
na www.efko.cz
Všem jen vše dobré
Mgr.Jiří Dvořák

Nemocnice potřebuje
pláště a čepice
Roušek a respirátorů typu FFP2 mají v současné
době zaměstnanci Nemocnice Blansko dostatek, a to
díky centrálním dodávkám i vlastním objednávkám.
Ovšem zoufale jim chybí další ochranné pomůcky –
zejména igelitové pláště pro zdravotníky i návštěvy,
jednorázové čepice a respirátory typu FFP3. Jakoukoli nabídku těchto pomůcek vedení nemocnice
uvítá.
-mka-

Freddieho sloupek
A zase ten hokej...
Omlouvám se laskavým čtenářům, ale zrovna v této době, kdy jsou uzavřena všechna
sportoviště, včetně ledních hokejišť, si nemůžu
odpustit ješťě jednu „vycházku do minulosti“...
Snad z Boží milosti...
Kromě mého laskavého tatínka, který vedl
moje první a nejisté kroky na ledě, který teď
tak, i po těch letech, miluju, musím vzpomenout
na dva trenéry, kteří mi nedali nic zdarmo, ale
spoustu věcí mě naučili...
Byli to pan Veselý a pan Šváb... Ten druhý
mě naučil jezdit pozpátku a za to jsem mu
zvlášť vděčný, protože bez toho bych nikdy
nemohl hrát druhou ligu, ani tu třetí v Americe...
Pan Veselý byl něco jako Herb Brooks... Málokdy utrousil hezké slovo, všichni do jednoho
jsme ho nesnášeli, ale vždycky (troufám si mi
mluvit i za své společníky) mu za ten přístup
budeme, nebo snad i jsme vděční...
Podařilo se mu vychovat několik výborných
hokejistů... Sice byl na nás někdy jako saň,
ale ono nám to asi pomohlo... Mně osobně do
té zmíněné druhé ligy a třeba spoluhráči ke
dvěma titulům Mistra světa v tom sportu, který
NIKDY nepřestanu milovat...
Nebýt hokeje, nikdy bych nepoznal lidi, které
mám dodnes v srdci...
A především musím smeknout klobouk před
člověkem, který mě naučil nejvíc...
Jmenuje se Ivan, pochází z Bílovic nad Svitavou a dal mi do vínku ten nejkrásnější dar...
Vlastně mnoho darů... Ani za deset životů mu
to nedokážu splatit...
Dal mi život, do života mi (samozřejmě)
přivedl maminku a k tomu přidal před 12 lety,
než jsem se narodil i moji sestřičku...
A já s tím vším teď riskuju, protože se chovám, no dosti blbě...
Ale ono se to dá do pořádku... Jen doufám,
že se začne hokej brzo hrát, drželo mě to na
nohou celý život, tak snad mě to podrží i dál...
A nejen mou maličkost...
Přál bych vám to všem. O mě nejde... Ale
bez sportu, jakéhokoli, jsme víte kde? V p.....
Hezký den…
Freddie
(freddiemail@email.cz)

Úvodník: Ohrožený druh
Dokončení ze str. 1

Tyto změny přinesly spoustu zmatků. Byl
jsem se minulý týden podívat ráno k některým
supermarketům, povídal si i s ostrahou. Ta jen
nevěřícně kroutila hlavou nad tím, jak zmateně
se cítí senioři, na které byla třetí změna v jednom
týdnu zkrátka moc. Mladým lidem to možná může
přijít k smíchu, ale starší člověk už není tak pružný
a nemůže si všechno pamatovat. Ovšem stačila
chvilka, zvykli jsme si a abych pravdu řekl, jsem
teď trochu nervózní z toho, že jsme už týden beze
změny. To byl samozřejmě vtip :-)
Málem bych zapomněl! Při své obhlídce po
parkovištích před obchody v době vyhrazené
seniorům jsem potkal jednoho pána, který mohl
mít něco po čtyřicítce. Vyšel z Penny marketu a
drobný nákup vyložil do auta na parkovišti. Na můj
dotaz, zda mu bylo 65 roků, odpověděl vražedným
pohledem a odkráčel nakupovat naproti do Lidlu.
Co na to říct?
Na jednu stranu prožíváme dobu, která dokázala, jak ohleduplní a pozorní dokážeme být jeden
k druhému. Šijeme roušky, pomáháme slabým a
nemocným. Myslím, že v posledních týdnech jsme
byli svědky mnoha krásných lidských gest…
Ze strany druhé vidím,
že i přesto vyplouvají na
povrch negativní lidské
vlastnosti. Hamižnost,
nepřejícnost, sobeckost… Skutečně potřebujeme denně čerstvou
svačinu na úkor ohrožení
lidského života? Skutečně máme zapotřebí porušovat nařízení a lézt do
obchodu, do kterého můžeme až po 10. hodině
dopoledne? Haló, jestli
vám to nedošlo, máme
tu skutečně výjimečný
stav, který vyžaduje určitá omezení, toleranci a
ohleduplnost! Pokud to

stále někteří nechápou, je to velice, velice smutné.
Nikdo z nás přece hlady nezemře, tak proč takové
chování?
Osobně bych našim seniorům rád popřál pevné
zdraví a doporučil jim, aby si sedli na balkón či na
zahrádku, pozorovali začínající jaro, případně si
pustili ČT3 a užili si dnů nuceného volna u sebe
doma. Nic vám neuteče! Jste ohrožený druh a já
osobně bych byl velice nerad, kdyby se vám něco
stalo. Naštěstí do obchodu vůbec nemusíte. Stačí
se obrátit na dobrovolníky z řad charity, skautů
nebo dalších, jež pro vás fungují a nákup vám
obstarají i s donáškou až před domovní dveře.
Vyhnete se nejen nebezpečí nákazy, ale také
bezohledným lidem, kteří vás odmítají respektovat. A pokud nikoho nenajdete, obrátit se můžete i
na mne osobně. Číslo najdete na poslední straně,
rád vám pomůžu.
A těm, kteří nechápou, že právě teď je třeba se
v zájmu druhých trochu uskromnit a být ohleduplný? Zde není třeba slov. To raději budu házet
hrách na stěnu.
Martin Müller
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Na kávě s Janem Nečasem
Jan Nečas je předseda oblastní organizace hnutí ANO, blanenský zastupitel a krajský
zastupitel, specialista na dopravu. Dnešní rozhovor bude o problémech Blanska, o
práci JMK a okrajově také o koronavirové krizi.

Jedna se týkala parkování v celém městě včetně měření
dopravně-inženýrských dat ve městě Blansku. Je to
vlastně vyhodnocení intenzit dopravy v Blansku, které
nám jasně říkají, jaké jsou ve městě dopravní proudy.
Tato analýza by mohla být výborným podkladem pro
navrhovanou studii průtahu městem a je škoda, že se
s ní dál nějak více nepracuje. Druhým materiálem byla
„Studie zklidnění dopravy v okolí nemocnice v Blansku“.
Na komisi dopravy jsme jednoznačně podpořili závěr
této studie, a to zlegalizování parkování v ulicích okolo
nemocnice pomocí vytvoření systému jednosměrných
ulic.
Není jednodušší parkovat nahoře na novém parkovišti?
Jednoznačně ano, ale mnoho lidí si na něj buď
nezvyklo, nebo jej prostě nepřijalo. Dlouho jsme v
komisi dopravy přemýšleli, jak parkování nad nemocnicí vhodně vyřešit, jedním z podnětů bylo například
tříhodinové parkování zdarma s využitím parkovacích
hodin za sklem, jako je tomu například na parkovišti u
pošty. Ale mám za to, že lidé sem budou jezdit parkovat
pouze v případě, že se toto parkoviště propojí s areálem
nemocnice nějakým bezbariérovým přístupem tak, aby
se návštěvníci nemocnice nedostali do kontaktu se sanitními vozy, jenž přijíždějí k nemocnici. I tohle je jeden
z podnětů dopravní komise v Blansku směrem k vedení
města.

Kdy jste se začal věnovat politice? Mohl byste v
kostce shrnout svoji politickou kariéru?
O aktivní politice jsem začal uvažovat někdy v roce
2005, kdy jsem začal studovat vysokou školu v Praze.
O dění u nás jsem se zajímal odjakživa, ale v době, kdy
jsem začal pravidelně navštěvovat naše hlavní město,
jsem si říkal, že by bylo dobré nejen kritizovat, ale zkusit
se na změně aktivně podílet.
Politice jsem se začal věnovat v roce 2010. Byl jsem
mezi prvními lidmi, kteří vstoupili do hnutí ANO. S průkazem č. 277 jsem byl i na prvním sjezdu hnutí, které
se tenkrát teprve formovalo. Hodně jsem věřil idejím a
myšlenkám nového hnutí a do politiky jsem šel s cílem
nastolit rázné změny.
Na Blanensku jsem tenkrát spoluzakládal oblastní
organizaci hnutí ANO. V roce 2013 jsme v parlamentních
volbách zaznamenali velký úspěch, v roce 2014 jsme
v Blansku v komunálních volbách získali čtyři mandáty
a začali jsme tak pracovat i na komunální úrovni v roli
opozice.
V roce 2016 jsem kandidoval do krajských voleb.
Vzhledem k mé specializaci jsem byl osloven, abych
před volbami zpracoval program s tématem doprava,
což jsem také udělal. Přestože jsem si nedělal před
volbami žádné ambice, nakonec jsem po našem zvolení
do čela kraje nastoupil jako uvolněný zastupitel s funkcí
předsedy výboru pro dopravu a územní plánování.
Co jste dělal předtím?
Do roku 2009 jsem pracoval 17 let na hlavním nádraží
v Brně jako výpravčí, poté jsem odešel do manažerské
pozice ČD a od roku 2014 jsem přešel jako regionální
dispečer do Brna, čili opět do nepřetržitého provozu.
Takže jste zřejmě opustil svoje zaměstnání.
Své zaměstnání jsem neopustil úplně. Zůstal jsem
na dohodu o provedení práce a do svého zaměstnání
chodívám na noční, o sobotách, nedělích, svátcích,
případně vypomáhám v období dovolených. Vysvětlení je
jednoduché - pokud bych se práce vzdal úplně, propadly
by mi zkoušky, ztratil bych profesní způsobilost a cesta
zpět by byla velmi složitá.
Ovšem naprosto drtivou většinu času věnuji své práci
v krajském zastupitelstvu.
Promítají se nějak významně vaše zkušenosti v
práci v zastupitelstvu JMK?
Když člověk něco dělá třicet let, je tím samozřejmě
do jisté míry ovlivněný. Dopravou, vlaky především.
Na kraji je v poslední době velkým tématem vlaková
doprava, zejména obnova a modernizace vozového
parku, takže zde mohu uplatnit své znalosti významnou
měrou. Na drahách jsem prošel od dělnických profesí
přes provozní až k těm řídícím, takže se domnívám, že
se v této problematice orientuji velice dobře.

Takové informace nemám, vše by mělo běžet podle
plánu. V těchto chvílích je však těžké určit nějaké dopady. Mohou být a nemusí. Tohle je investice, kterou
by rozhodně měl stát uskutečnit a doufám, že takto k
projektu přemostění na Staré Blansko bude přistupováno
i nadále.
Jsou i další věci, které dokážete udělat pro naše
město z pozice krajského zastupitele?
Na kraji získá člověk jakýsi přehled o tom, co se kde
děje, také mnoho kontaktů, takže z pozice krajského
zastupitele je pak snazší prosazovat zájmy města.
Které problémy se snažíte řešit u nás ve městě?
V Blansku mě konkrétně zajímá téma dopravy.
Trochu vyčítám vedení města, že Blansko jako jediné
větší město v kraji, možná i v republice, nemá radního,
který by měl ve své gesci dopravu jako takovou. I menší
obce jako třeba Boskovice nebo Kuřim mají v této oblasti
navrch. V Blansku potom narážíme na problém, že věci
kolem dopravy se plánují dost nekoncepčně. Je to také
tím, že jednotlivé odbory mezi sebou zřejmě ne úplně
ideálně komunikují.
Jak to myslíte?
Například se spravuje ulice a místo aby se rozšířila
a poskytla tak pohodlnější parkování, nechá se zde
zbytečný zatravněný pruh. Proč? Protože odbor KOM
provádí rekonstrukci stávající komunikace a ta je ﬁnancována jinak, než případné rozšíření komunikace, což
by již musela být investiční akce. Přitom jde všechno z
městské kasy. Kdyby spolu odbory lépe komunikovaly,
nic takového se nestane. Proto si myslím, že by byl na
místě člověk, který by podobné akce zastřešoval. A
takový člověk tu zoufale chybí.
Snažíte se v Blansku téma dopravy aktivně řešit?
S panem starostou jsme měli v posledních měsících
několik schůzek na téma dopravy, při kterých jsem mu
navrhnul, aby si Blansko nechalo zpracovat studii na
průtah městem, která by nám mohla říci, co bude pro
plynulost dopravy nejvhodnější. Jestli to budou kruhové
křižovatky, semafory, případně jiná řešení. Podle toho,
co se zde chystá, by mělo být na úseku dvou kilometrů
hned pět kruhových křižovatek. Z jedné strany se z hlediska statistik jedná o nejbezpečnější typ křižovatky, ze
strany druhé je otázkou, zda je jejich kumulace vhodná
pro plynulost dopravy na průtahu městem. Hovořil jsem
s několika odborníky na toto téma a shodli jsme se, že
studie by nám ukázala, jak nejlépe průtah vyřešit.
Jako nešťastný považuji návrh na ještě neexistující
kruhovou křižovatku u lázní.

Hrály tyto znalosti a orientace v dopravě nějakou
roli v projektu přemostění na Staré Blansko?
Schůzka vedení města, vedení kraje a ředitelství
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), na které
se probírala vzájemná spolupráce, byla zejména mojí
iniciativou a na mou žádost ji s ředitelem SŽDC domluvila paní poslankyně Dražilová. Řešilo se zejména
ﬁnancování, které je dost problematické a zásadní. Je
jasné, že kraj, jemuž silnice patří a ani město, by nikdy
tak velkou částku nebyli sami schopni investovat.
Ředitel SŽDC nakonec přistoupil na můj návrh, že
valná část peněz by mohla jít z „Fondu pro odstraňování
nebezpečných míst na koridorech“ (SFDI). S vedením
města a vedením kraje se SŽDC nakonec dohodlo na
úzké spolupráci s tím, že převážnou část stavby také zaﬁnancuje a postaví. Jedinou podmínkou bylo odstranění
přejezdu - to je právě ten kontext nebezpečného místa
na koridorové trati. SŽDC se zavázalo i ke zbudování
komfortního podchodu/podjezdu pro pěší a cyklisty.

Proč myslíte? Vedení města se přece již léta marně
snaží o její realizaci…
To ano. Ale zatím nikde nezaznělo, že například
krajská policie s kruhovou křižovatkou na tomto místě
vyjádřila nesouhlas. A to zejména proto, že při přípravě
projektu nebyly dopředu určeny vazby na ostatní křižovatky a byla řešena pouze jako samostatný celek. Mohlo
by se tedy stát, že ve výsledku nebude vůbec fungovat.
Nehledě na to, že podle zpracovaného projektu nejde
v tomto případě o plnohodnotnou kruhovou křižovatku,
nýbrž z prostorových důvodů jakýsi ovál. A zde se nabízí
otázka, jestli taková kruhová křižovatka nedopadne
podobně jako v případě té u hospody U Štěpánků.
Když sem vjede větší nákladní automobil, má problém
se otočit. Na průtahu městem by se tak mohlo klidně
stát, že z těchto důvodů se bude doprava zahušťovat a
nebezpečí zvyšovat.
I tohle byl jeden z důvodů, proč jsme zde v Blansku v
dopravní komisi přijali usnesení, v němž vyzýváme Radu
města Blanska, aby nechala zpracovat již zmiňovanou
studii. Podobně jako si město velice chytře nechalo
zpracovat analýzu ohledně parkování.

Není tento projekt v době pandemie koronaviru a
s ní spojenou ekonomickou krizí ohrožen?

O jakou analýzu se jedná?
Ty analýzy si město nechalo zpracovat dokonce dvě.

Zpátky k průtahu městem. Osobně vidím velký
problém v kruhové křižovatce u vlakové zastávky.
Přestože by mělo být do budoucna vyřešeno přemostění a uzavřen přejezd, lidé zde budou stále vystupovat z vlaku a zpomalovat tak dopravu. Dala by
se na tomto místě plynulost dopravy nějak vyřešit?
A přesně tohle by měla ukázat již výše zmíněná studie! Město by si mělo říct, co všechno do ní zapracovat
a následně zvážit nejvhodnější řešení. Mohou tu být
jednostranné přechody, semafor atd. Nicméně to musí
posoudit a navrhnout dopravní inženýři, kteří se touto
problematikou zabývají.
Proč taková studie nevznikla v době, kdy se stavěl
průtah městem?
Na to se musíte zeptat jinde a dostáváme se tak
zpátky na začátek naší debaty. Městu chybí odborník,
který by se o dopravu ve městě zajímal. Proto na tako-

Sponzor rubriky:

vou studii v době zpracovávání dokumentace průtahu
městem nikdo nemyslel.
Průtah městem ale přece realizoval JMK…
V Blansku se tímto tvrzením úředníci často ohání.
Ve skutečnosti je to tak, že kraj udělá to, co si město
objedná. Například lidmi dost často kritizované travnaté
ostrůvky na Svitavské - na odboru investic v Blansku mi
řekli, že je dělal JMK. Kraj mi zase vysvětlil, že nedělá
tyhle věci bez toho, aniž by byly objednány městem.
Takže asi tak...
V Blansku jste podruhé v řadě v opozici. Jak je
složité prosadit vaše vize?
V zastupitelstvu jsem teprve od roku 2018, takže předchozí období mi nepřísluší příliš hodnotit. Ale pochopil
jsem, že pokud chcete něco prosadit z pozice opozice,
musí to být projednáno předem s vedením města. Pokud
s nějakým požadavkem přijdete přímo na zastupitelstvo,
je to obvykle smeteno ze stolu. Například Piráti přichází
s některými věcmi, o které jsme se snažili v minulosti i
my a naráží právě na tento problém. Mrzí mě to, protože
existují návrhy, které koalice nejprve zamítne a později
s nimi sama přijde.
Například jsme chtěli zveřejňovat podklady pro zastupitelstvo i širokou veřejnost dopředu. Bez šance. Zkoušeli to na konci loňského roku i Piráti, taky neúspěšně.
Nyní s tímto návrhem přišla koalice. Naštěstí byl tento
návrh schválen.
Proč naštěstí?
Na zastupitelstvu v Blansku projednáváme třicet bodů
klidně i více než čtyři hodiny, což je velice frustrující. Z
90 % jde o věci, proti kterým nikdo nic nemá - například
majetkové a není k nim vedena ani žádná rozprava.
Vzhledem k tomu, že materiály nebyly předloženy pro
veřejnost dopředu, musely se vždy číst včetně všech
podrobností, aby přítomná veřejnost věděla, co je vlastně
projednáváno. To bylo velice únavné.
V JMK je to jinak?
V zastupitelstvu JMK projednáme za dvě hodiny třeba
190 bodů. Jelikož jsou materiály zveřejněny dopředu,
každý je s nimi včas obeznámen, jednou větou se řekne,
oč běží, otevře se rozprava a hlasování. Celá práce je
tak velice efektivní.
Pokračování na str. 4
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Na kávě s Janem Nečasem
Dokončení ze str. 3
Proč myslíte, že v Blansku to dosud nešlo?
Určitě je to dáno tím, že tu vládne již mnoho let stejná
koalice. Je tu zaběhlý systém, který jí vyhovuje a ten se
velmi těžko mění.
Nezměnilo se nic ani poté, co do starostenského
křesla usedl Jiří Crha?
S panem Crhou se komunikuje v rámci možností
dobře. Možná je to i tím, že se často potkáváme na
krajském úřadě. Ne všechno se nám daří prosadit, ale
stran komunikace si nemůžu stěžovat. Důležité je, že se
s námi starosta chce bavit, řešit naše návrhy. Některé
z nich jsme prosadili právě touto cestou. Přestože jsme
v opozici, často se starosta obrací třeba na paní Dražilovou, takže komunikace na radnici je nyní na dobré
úrovni.
Na JMK jste předsedou výboru pro dopravu a
územní plánování. A územní plán - to bylo před půl
rokem v Blansku hodně silné téma. Je Blansko na
přestavbu centra připravené? V čem byl podle vás
problém?
Podle mého názoru byla chyba jednoznačně v komunikaci. Myslím si, že spousta věcí, které město zamýšlí,
je dobrá, jen není dostatečně představená veřejnosti, z
čehož následně vznikají fámy a zbytečná nedorozumění.
My jsme chtěli nechat studenty VŠ zpracovat architektonický návrh, přičemž jsme se dozvěděli, že takových
návrhů existuje asi čtrnáct. Dosud jsme je neviděli,
přestože jsme o ně žádali. Ale osobně si myslím, že tohle
je dobrá cesta. Představoval bych si architektonickou
soutěž, ideálně návrhy od těch, kteří v Blansku nebydlí
a mají tudíž dostatečný nadhled. Pak by možná vznikly
věci, které by měly smysl. Možná by občané Blanska
byli sami překvapeni, co se dá všechno udělat a jak se
dá město zvelebit.
Je to jako třeba s bydlením. Když si budete rekonstruovat sami byt, ve kterém bydlíte dvacet let, nikdy
nedosáhnete stejného výsledku jako nezávislý architekt,
který je tu poprvé a vidí věci, které vy už nejste schopni
vidět. Takhle nějak je to u blanenské koalice - vládne už
mnoho let a spoustu věcí nevidí, dělá je automaticky.
Mnoho lidí volalo po referendu...
Osobně nejsem zastáncem referenda v takových
věcech. Podle mě nebylo na místě ani referendum o
zbourání Dukly.
Jak byste si tvář centra města představoval vy?
Přiznám se, že nejsem zastáncem husté zástavby.
Mám rád vzdušnost, i když na nám. Republiky je té
vzdušnosti příliš… Ale podobu náměstí lze řešit určitě
jinak než osmipatrovými budovami. Mně by se hlavně
líbilo centrum bez aut - pěší zóna, obchody. Když se
rekonstruovala Dukla, nebyl jsem z výsledku nijak nadšený, ale když už je výsledek využíván občany, byl bych
pro, aby byl rovněž začleněn do nové podoby náměstí.
Vzhled středu města ovlivní určitě i rekonstrukce hasičky. Málokdo si toho všimne, ale nová budova bude o
metr posunutá, což povede k rozšíření schodiště směrem
k zámku, které bude navazovat na Rožmitálovu ulici a
vznikne tak hezká pěší zóna. Podle mě by se nabízela
i možnost na místě hasičky nestavět nic, ale to je velice
odvážné a chtělo by to opět nějakou studii, vizualizaci.
My jsme viděli pouze jediný návrh, který nám byl prezentován, a na němž by se mělo v blízké době začít rovnou
pracovat..
Nyní se začalo hovořit také o zobousměrnění Seifertovy ulice. To je návrh, se kterým jsme přišli už před
mnoha lety a bylo nám řečeno, že je nereálný z důvodu
napojení Seifertovy na Sadovou. Ale určitě jde o návrh,
který podpoříme, protože se tím velká část dopravy
odkloní z náměstí - auta zde budou jezdit pouze na
parkoviště, nikoli projíždět.

Dá se v tomto exponovaném místě vyřešit plynulost dopravy? Co třeba semafor?
To by bylo dobré řešení, ale přijde mi, že v Blansku je
slovo “semafor” zakázané :-) Kdysi v Blansku semafory
byly, ale fungovaly velice špatně, lidé si na ně udělali
svůj názor a ten tu ještě stále přetrvává. Přitom světelné
značení je velice moderní technologií. Blikající zelená,
odpočítávání chodců, atd.
Budete letos kandidovat v krajských volbách?
Budu kandidovat na sedmém místě kandidátky stejně
jako před čtyřmi lety.
Pomýšlíte ve své politické dráze i na vyšší místa?
Poslanecká sněmovna, senát…
Tak to v žádném případě ne. Takovou ambici nemám
a po pravdě si nedokážu představit, že bych tuhle práci
dělal. Baví mě dělat na úrovni obce, kde je vidět vykonaná práce. I na krajské úrovni je to prima, dostal jsem na
starosti odbornou část a výsledky jsou také vidět, i když
až po několika letech. Poslední tři roky jsem například
usilovně pracoval na nákupu vlaků, který spěje v těchto
chvílích do ﬁnále. I z toho důvodu bych byl rád, kdyby
se mi podařilo pracovat na krajské úrovni i druhé volební
období.
Kraj kupuje vlaky?
JMK jako první v republice nakoupil 37 elektrických
vlakových jednotek. Využili jsme možnosti, kdy 85
% ceny kryje dotace z EU. Tohle nachystali už naši
předchůdci v předchozím volebním období, na čemž je
krásně vidět, jak složité a dlouhé jsou některé transakce.
Nicméně jsme dokázali jako jediný kraj velmi pružně v
této věci zareagovat a na dotaci, která tvoří 5,5 miliardy,
jsme dosáhli. Je to obrovský počin. Kdo jezdí veřejnou
dopravou, ví, že mnoho vlaků je v zoufalém stavu, jde o
muzejní kousky, které by už jezdit neměly. Tímto se ale
všechno mění - do tří let bychom měli jezdit na linkách
S2 a S3 v moderních elektrických vozidlech s veškerým
komfortem a klimatizací, vlaky by měly i nadále jezdit
každou čtvrthodinu, což by mělo vést k částečnému
omezení dopravy automobilové. Lidé, kteří pracují ve
středu Brna, určitě touto rychlou a komfortní možností
nepohrdne.
Ještě nám zbývá vyřešit tratě, které nejsou elektriﬁkované a jezdí po nich motorová vozidla. V těchto dnech v
JMK řešíme a připravujeme půdu pro naše následovníky
a chystáme tržní konzultace se všemi renomovanými
světovými výrobci železničních vozidel. Tyto konzultace
by nám měly říci, jak postupovat dále, zda nakupovat
vozidla motorová, bateriová, či dokonce nějaký jiný
alternativní pohon, například vodík.
Jak se pracuje v JMK v období karantény a dalších
vládních omezení?
Je tu samozřejmě vylidněno. Podobně jako v Blansku
jsou i zde zkrácené úřední hodiny. Zastupitelé a radní
tráví mnoho času záležitostmi ohledně koronaviru, ale
děláme i jiné věci. Třeba my konkrétně nyní řešíme podle
nastavených smluv interiér a exteriér nových vlakových
jednotek. Kdybychom to nestihli včas, mohli bychom být
pokutováni. Vše je o dost složitější, že nemůžeme jednat
tváří v tvář jako v běžném režimu, ale naštěstí jsou tu
moderní technologie, takže si můžeme promluvit třeba
v rámci videokonference.
Jakým způsobem probíhá boj proti koronaviru na
krajské úrovni?
Vláda nyní přerozděluje pro kraje ochranné pomůcky.
Kraj obdrží balík se zásobami a musí jej rozdělit do
jednotlivých zařízení, což není jednoduché. Náš pan
hejtman navíc z vlastní iniciativy sehnal v Číně desítky
tisíc respirátorů pro JMK. Zde jsme třeba řešili problém
s logistikou, ale nakonec vše dobře dopadlo. Snažíme
se, jak se dá.
Martin Müller

Hyenismus v Blansku
Když odejde blízký člověk, bolí to jako čert. Hodně dlouho. Když je to navíc úplně zdravý člověk,
nechápete to. Jeden den se vidíte, nebo spolu mluvíte po telefonu a druhý den se dozvíte, že už
není. Že zmizel. Potom se možná upnete na pohřeb. Poslední rozloučení by Vám přeci mohlo pomoct
konečně pochopit, co se vlastně v posledních dnech stalo a smířit se s tím.
Představte si smuteční síň
– třeba takovou, jako je u
hřbitova v Blansku. Možná,
že ji znáte. Možná, že i Vy
jste zde byli dát poslední
sbohem osobě Vám blízké.
Představte si tu síň, vyzdobenou nádhernými věnci a
kyticemi. Mluvím o opravdu
krásném pohřbu – pokud lze
toto slovo použít v souvislosti
s pohřbem – v řádu desítek
tisíc korun a vskutku překrásných květinách, které babička
tak milovala. Bylo jich tolik, že
samotný náš rodinný hrob,
kam jsme babičku pochovali,
pod nimi skoro nebyl vidět.
Důstojné rozloučení s naší
milovanou.
Nyní si zkuste představit
jinou situaci. Jste řidič z povolání. Zrovna jste v práci.
Už se pomalu blížíte domů do Blanska, těšíte se na
svou rodinu. Zároveň nemůžete přestat myslet na
to, jak rádi byste zavolali svojí mamince. Když s ní
mluvíte, cesta Vám vždy příjemně ubíhá. Jenže už
nemůžete. Před pár dny jste ji pochovali. Napadne
Vás, co kdybyste nejdřív zajeli na hřbitov, než pojedete domů. Zapálit svíčku, strávit alespoň v duchu pár
chvil se svou mámou. Představte si, jak procházíte
hřbitovem a říkáte si, jak asi vypadá to srdce z růží,
které jste jí nechali z lásky uvázat.
Přicházíte k hrobu. Teď si zkuste představit, jak
se můj strýc, o němž teď vyprávím, cítil, když zjistil,
že všechny růže, co zdobily hrob, byly do poslední
odcizeny. Když na hrobě svojí matky našel pouze

hromadu zeleného listí, které zbylo z těch přenádherných kytic a věnců za tisíce korun. Jako třešničku
na dortu nechal vandal na hrobě ostříhané stonky
– to si zřejmě stihl růže u našeho hrobu i upravit a
sestříhat. A proč by to po sobě uklízel, vždyť ve srovnání s celou tou krádeží je kupička odpadu nepatrný
prohřešek.
Představte si tu bezmoc, kterou cítí naše rodina.
Ten vztek z bolesti, který není komu směřovat. Na
hřbitově, kde nejsou bezpečnostní kamery, totiž těžko dohledáte, kdo je za tu drzou spoušť zodpovědný.
Že se něco takového přihodí zrovna na tak pěkném
a udržovaném hřbitově, jako je ten v Blansku, jen
těžko uvěřit.
Vezměte to, prosím, jako varování – může se to
stát i Vám. Dávejte pozor na
hroby Vašich zesnulých. A
pokud tento můj vzkaz čte
ten, kdo je za to zodpovědný
a snížil se k tak zbabělému
činu, že okradl mrtvého –
doufám, že pociťuje stud tak
hluboký, jako je bolest nás
pozůstalých z toho, co nám
způsobil. Přeji mu, ať ho tento
pocit provází nadosmrti. A až
tato chvíle jednou nastane,
přeji mu hrob plný krásných
květin od jeho milovaných,
které jej budou zdobit, dokud
samy neuvadnou. Protože
to, co provedl s květinami z
hrobu mojí nemilejší babičky,
bych ani jemu nepřála.
-gk-

NAVŠTIVTE NÁŠ WEB!
Čerstvé zprávy z našeho města.
www.monitor-bk.cz
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Roušková anketa

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

Zeptali jsme se několika lidí, jak se jim žije v současných podmínkách. Co vám přísná vládní opatření vzala a co dala? Dokážete na tomto stavu najít nějaká pozitiva? Zvykli jste si na nošení roušky?
Máte jich dostatek? Šijete si je doma? Co byste vzkázali Blanenským?

+420 734 252 959, +420 724 959 699
info@barvyblansko.cz

Věra Koňaříková

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

Současná situace mě
docela omezuje, protože
se nemůžu svobodně pohybovat, ale vzhledem k
tomu, že už díky svému
věku patřím do skupiny
nejohroženějších obyvatel, do zaměstnání nechodím, nemusím vlastně nic
řešit. Nechodím nikam,
protože mi rouška přímo
vadí, špatně se mi přes
ni dýchá. Od vyhlášení
vládních opatření jsem byla pouze jednou v obchodě, který mám prakticky za domem a stačilo mi
to… Mám čtyři roušky, dvě mi ušila šikovná snacha,
jednu jsem dostala od sousedky a jednu jsem měla
ve schránce od města Blanska. Všechny jsou textilní
a dají se prát. Nevím, kolikrát je použiji, ale myslím,
že jich mám dost.
Vadí mi, že nemůžu navštěvovat děti, ale to
se snad brzy změní… Když teď omezím nákupy,
proberu aspoň zásoby v mrazničce a ve spíži a
uvolní se místo na čerstvé. Pozitivní pro mě je, že
mám teď čas na úklid ve skříních, protože nehrozí,
že někdo přijde na návštěvu, když budu probírat ty
hromady věcí, které už ani nepotřebuji, nebo je schovávám jen tak z nostalgie, jako vzpomínku na doby
minulé… :-)
Jana Hasoňová

TISK A ROZNOS
letáků v Blansku
• tisk letáků již od 0,26 Kč
• grafický návrh ZDARMA

Žije se nám celkem
dobře, ale chybí nám kontakty s přáteli a kamarády.
Vládní opatření nám vzala možnost jako rodina
navštěvovat bohoslužby,
ale zároveň jsme si mohli
uvědomit, že to, co ve
svém životě považujeme
za běžné a samozřejmé,
vůbec tak samozřejmé nemusí být. Jako pozitivní
vnímám to, že jsme teď
mnohem více spolu, protože často jsme se potkávali
jen navečer. Na nošení roušek se zvyknout dá, i když
je to nepohodlné, ale chápeme, že v současné situaci
je to asi nutné. Roušky máme ušité, máme šikovnou
babičku a hodné kamarády. Všem Blanenšťákům
přejeme, aby nepodléhali pesimismu a i v této nelehké situaci si dokázali každý den najít něco, z čeho
by mohl mít radost.
Eliška Koňaříková
Je to dobrý. Můžeme
jít s bráchou na zahradu.
Ale do učení se mně moc
nechce. Vzalo mně to kamarády ze třídy a naši
srandovní paní učitelku.
Ale nemusím ráno vstávat a mám víc času. Na
roušku jsem si nezvykla.
Ještěže ji nemusím nosit
tak často. Mám dvě od
mámy.

• kvalitní a rychlý roznos po Blansku
a okolí za bezkonkurenční ceny

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334

Martin Dyčka

PRÁDELNA, MANDL

pradelnablansko@seznam.cz

PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU
OB
BY:
Y
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY:
pondělí 9 - 13 hod.
středa 13 - 16 hod.

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

PEREME, ŽEHLÍME,,
MANDLUJEME!!!

606 720 933 - 720 324 425

Když se v úterý 10. 3.
objevila zpráva omezení
shromažďování, přepla se
mi hlava do prazvláštního
módu. Trvalo mi dva dny
přijmout to, že platí úplně
nová pravidla hry. Chtěli
jsme začít dělat alternativní program pro mládež,
ale vždy se to po pár vteřinách promýšlení zaseklo
na tom, že jsou všechny
aktivity zakázané. Dnes
to zní hrozně vzdáleně, třebaže jsou to jen tři týdny.
Každopádně hned několik dní po vyhlášení karantény nám nabídli v Brně, kde pracuji jako projektant,
možnost pracovat z domu. U nás v Blansku mám na
starosti Katolický dům, který funguje jako společenské centrum, z části kulturní sál, zázemí pro kroužky
a pro víkendové akce skupin. To vše se samozřejmě
zastavilo.
Naopak přišla úplně nová „zábava“, kdy jsme s
partou zprovoznili online video z kostela během mší.
Také jsem se dostal do týmu skupiny Pomáháme
Blansku, kde spojujeme na jedné straně dobrovolníky, na druhé konkrétní požadavky pomoci občanů a
to vše za přímé účasti nebo pomoci farnosti, skautů
a města (ať už odboru sociálních věcí, knihovny a
jiných) nebo i místních ﬁrem, ale hlavně vždy konkrétních lidí.

A co jsem si uvědomil? Život všech se zpomalil,
abychom se mohli podívat na to, co je podstatné.
Ujistili jsme se, že všude v každé oblasti se najde
ochotný člověk, který podá pomocnou ruku. A i když
to pro nás v tuto chvíli není nejsilnější myšlenka,
věřím, že až se vrátíme k “normálnímu” životu,
budeme dávat větší pozornost vztahům, péči o
naše města a obce, o naše prostředí. Že se vynasnažíme nastartovat znovu ekonomiku a třeba nám
dojde, že máme začít s tou naší lokální - nákupem
od našich sousedů, i kdyby to mělo být o korunu
dražší. Návštěva našich hotelů a penzionů, nákup
od farmářů. Nejen proto, aby drobné obchody nemuseli zavřít, ale hlavně proto, že se tím do života
vrátí lidství.
Jaké změny to znamenalo konkrétně pro mě?
Jsem doma, po letech. Uklidil jsem si a přestavěl
nábytek, aby mi tu bylo příjemně. Prakticky obden s
někým volám videohovorem, protože maily nestačí
- není nad smích během porad. Sepisuji si své koníčky a dívám se na ně novýma očima. Těším se na
hraní s kapelou. Snažím se být užitečný a dělat věci,
které zůstanou i za týden. Karanténu nepřežívám,
ale prožívám. Každý den totiž stojí za to, abych jej
žil naplno a pro druhé.
Jiří Klimeš
S přijatými opatřeními
se toho pro mou rodinu
moc nezměnilo. Pracuji v
oblasti IT, která bez omezení funguje i na home-oﬃce. Jinak jsem otec
dvou malých dětí (necelé
tři roky a necelý jeden
rok) a ve volném čase
se věnuji hlavně jim. Do
hospod, kaváren nebo do
kina jsem proto nechodil
ani před epidemií. S nemluvnětem jsme omezili i cestování do zahraničí.
Koronavirová krize mě zkrátka zastihla v době, kdy
mi vadí nejméně. Mnohá opatření se mě samozřejmě
dotýkají a jsou nepříjemná, ale respektuji je a chápu,
proč jsou potřeba.
Vládní opatření mi vzala především sociální kontakt s přáteli. I na starší dceři vidím, že by si chtěla
hrát s jinými dětmi. Přínosy se mi hledají těžko.
Hodně se mi líbí snad jen to, že chodíme mnohem víc
do lesa, ale děti by spíš potřebovaly aktivity střídat.
Nejvíc nám asi chybí chození na hřiště.
Roušky nám ušila moje máma, a co máme, to
nám stačí. Já nošení roušek na veřejnosti podporuji
jako velmi důležité opatření a jsem hrdý na Čechy
za to, že to tak rychle přijali za své, i když jsme na
to nebyli zvyklí. Upřímně mi ale rouška na obličeji
vadí a překáží. Její nošení naštěstí dokážu omezit
například tím, že vše vyřizuji on-line, včetně nákupů.
Ven chodíme především s dětmi do lesa, přičemž si
vybírám místa, kde jsme sami. Tam si pak dovolím
roušku sundat, ale mám ji vždy připravenou pro
případ, že někoho potkáme.
Blanenšťákům bych vzkázal, aby nebrali situaci
na lehkou váhu. Pocit, že „mně se to nemůže stát“,
může být falešný. Porušováním nařízení trestáme jen
sami sebe, protože možná budou trvat o to déle. A
nezapomeňte, že jedním z nezbytných opatření, co
musíte přijmout, je i udržení psychické pohody. O to
se musíme stále snažit. Myslím, že se to v Česku
zatím daří okolnostem navzdory, tak doufám, že v
tom nepolevíme.
Jan Koňařík
Jelikož chodím ještě do
práce (zatím jí máme vcelku dost), tak moc omezení nepociťuju. Jenom
bych řekl, že se všechno
kolem zklidnilo, což mně
osobně nevadí, protože
tahle uspěchaná doba
mně moc nesedí. Mně
vládní opatření nevzala
nic. Vždyť to není napořád. Naopak. Můžu být
víc s rodinou. Akorát pro
děti to není moc dobrá situace, když nechodí do
školy. Chybí jim disciplína. Nechce se jim vstávat a
kolikrát to přemlouvání do učení, které mají alespoň
po internetu…
Na nošení roušky si nezvyknu asi nikdy. Budu rád,
až ji nebudu muset nosit. Hlavně v práci. Osm hodin
v roušce, to mě opravdu nebaví. Ale vydržet se to
dá. Mám do práce čtyři roušky. Dvě na cestu do a z
práce a dvě přímo do haly. Dvě mám od švagrové,
která šije. Jednu od manželky a jednu nafasovanou
v práci. To mně zatím stačí. Vzkaz pro Blanenšťáky:
Vydržte. Je to jen dočasně.
připravila Marie Kalová
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VOLNÉ
KANCELÁŘE
K PRONÁJMU
od 1700 Kč/m²/rok
www.zamecekblansko.cz

Setkání s kronikou
Nahlédli jsme do starých blanenských kronik, jakým způsobem v minulosti probíhalo výběrové
řízení například na zbudování vodovodu do kašny na náměstí Svobody. Zdá se, že jednání v té
době byla poměrně transparentní, veřejnost se dozvěděla přesné nabídky jednotlivých ﬁrem. Za
pozornost stojí také to, že vybraná ﬁrma navrhla provést své práce za konkrétní částku, ovšem
podle kroniky jí bylo nakonec uloženo účtovat si částku ještě o 1500 Kč nižší.

1928
Hledání vodních pramenů z Hořic
Ve schůzi měst. rady dne 9. srpna 1928 usneseno na návrh radních Roberta a Aug. Habeše
sestaviti komisi pro zkoumání vodních pramenů na
Hořickém kopci, jež by byly zásobárnami vodními
pro zamýšlený vodovod města Blanska na levém
břehu Svitavy. Do komise jmenováni: hospodář V.
Nejezchleb, radní Rob. Stařecký, Fr. Sedláček a Ant.
Polášek s přizváním znalců J. Štěrbáčka a hajného
Ondrouška.
Předání vodovodu na St. Blansku do správy
obce
K návrhu hospodáře V. Nejezchleba usneseno
ve schůzi měst. správy 9. srpna 1928 pověřiti p.
Ant. Kučeru, zámečníka na St. Blansku, správou a
dohledem na vodovod staroblanenský a požádati
instalatéra J. Štěrbáčka, aby jmenovanému předal
vodovod se vším příslušenstvím. Současně bude
o vodovod pečovati i městský hospodář V. Nejezchleb.
Vodovod do kašny na náměstí
(nynější náměstí Svobody – pozn. red.)
Ve schůzi měst. rady dne 1. září 1928 bylo jednomyslně usneseno provést zřízení nového vodovodu
pro kašnu na náměstí z loučky za domem p. Ranného. Má se zříditi nová jímka a litinové potrubí až do
kašny na náměstí dle návrhu a rozpočtu instalatéra
J. Štěrbáčka z Dolní Lhoty s tou změnou, že potrubí
nemá míti světlost 200 mm, jak v rozpočtu navrženo,
ale toliko 80 mm, následkem čehož se vydání na
potrubí zmenší o 22 400 Kč. Celkový náklad bude
činiti okrouhle 30 tisíc Kč.
Bylo usneseno vyzvati k soutěži se lhůtou osmidenní ﬁrmy: Emil Káš v Brně, Jan Štěrbáček v Dolní
Lhotě, Samek Brno, Klein Brno a Valách a Vagner
Brno. Celkový náklad se má uhraditi komunální
půjčkou u některé spořitelny. Stavba vodovodu má
být provedena s největším urychlením. Rozpočty
mají dodati jednotlivé ﬁrmy zdarma.
Ve schůzi měst. rady dne 13. září 1928 byly otevřeny oﬀerty (Oferta je návrh na uzavření smlouvy.
Jde o projev vůle, který musí být dostatečně určitý
ohledně podstatných náležitostí navrhované smlouvy, musí být konkrétně adresován a musí z něj
vyplývat vůle navrhovatele – oferenta – pozn. red.)
na zřízení vodovodu do kašny na náměstí. Oﬀerta
ﬁrmy Samuel Klein Brno zní na 41 501 Kč, E. Káš
Brno 35 710, a Jan Štěrbáček, Dol. Lhota 33 531
Kč.
Městská rada se usnesla požádati okresní politickou správu v Boskovicích za vodoprávní komisi.
Usneseno na základě dodaných tří oﬀert zadati
zřízení vodovodu pro kašnu na náměstí podnikateli
Janu Štěrbáčkovi, majiteli koncesse pro zřizování
vodovodů v Dol. Lhotě za paušální obnos 32 000
Kč, slovy třicet dva tisíce korun čs., za kterýžto peníz
povinnen jest Jan Štěrbáček tento vodovod provésti
se vším příslušenstvím a s úplným vzorným provedením dle oﬀerty Jana Štěrbáčka ze dne 11. září
1928. Podnikatel jest povinnen zříditi dle pokynů a
příkazů stavebního dozorce zařízení pro odbočky do
ulic Mlýnské a do ulice Sloupské, dále na náměstí
směrem jižním za odbočkou ke kašně na náměstí.
Potrubí musí býti připojeno na kašnu tak, aby do
kašny voda dvěma proudy vytékala zahrnujíc v to i
provedené připojení do kašny a v kašně samé.
Podnikatel ručí po 2 roky za to, že vodovod

bezvadně fungovati bude a ručí za práci i materiál
bezvýminečně po 2 roky.
Schválený obnos 32 tisíce Kč je splatný do
měsíce po úřední kolaudaci vodovodu. Za plány
a rozpočet nesmí p. Štěrbáček ničeho účtovati. S
prací na vodovodě se začne v pondělí dne 17. září
1928 a celé dílo se dokončí nejdéle do 17. října 1928
pod pokutou 100 Kč za každý promeškaný den. Práce byla dle ujednání řádně a včas provedena.

1929
Blansko hodlá zříditi městský vodovod
Ve schůzi městské rady dne 13. července 1929
usneseno jednati ohledně získání informací o vodovodu pro město Blansko s profesorem Hlavinkou
a jednati s obcí Těchovem ohledně pramenů na
Královce a pokračovati v jednání o získání pramenů
od obce Vavřince.

1930
Obec pomýšlí zříditi vodovod
Zemský úřad v Brně přípisem ze dne 7. 1. 1930
vyzval město Blansko, aby přispělo obnosem 63
tisíc Kč na přípravné práce na vybudování skupinového vodovodu z Velkých Opatovic. Ve schůzi
městské rady dne 6. února 1930 bylo usneseno
sděliti zemskému úřadu, že žádost se zamítá z
důvodů ﬁnančních, ježto obnos požadovaný složiti
nelze, neboť obecní ﬁnance nesnesou takového
zatížení. - Usneseno, aby nejprve byly využity vody
z okolí blanenského pro vodovod gravitační.
Ve schůzi měst. rady 10. července 1930 byl podán
referát o pochůzce po pramenech vodovodu v lesích
na Starém Blansku. Bylo usneseno pozvati instalatéra J. Štěrbáčka k přípravným pracem za účelem
zachycení pramene v lese „U krbu“ a jinde a pak
požádati prof. Hlavinku o prozkoumání. - Ve schůzi
městské rady dne 24. 7. 1930 usneseno provésti
otevření pramenů čís. 1, 2, 3, 4 a 3a) dle plánku p.
Štěrbáčka z ceny jím oﬀerované. S prací se má započíti ihned. - Dne 6. září 1930 bylo ve schůzi měst.
rady usneseno jednati s obcí Olomučany ohledně
zřízení dílčího vodovodu pro město Blansko. Za tím
účelem bude měst. rada usilovati o dohodu s obcí
olomučanskou a podnikne do Olomučan pochůzku,
aby zjistila vydatnost tamních pramenů.
Státní pozemkový úřad v Brně vyzval město
Blansko, aby se připojilo k vodnímu družstvu v
Dolní Lhotě. Na schůzi měst. rady 4. října 1930
bylo usneseno navrhnouti zastupitelstvu připojiti
se k nově ustavenému vodnímu družstvu a učiniti
dotaz, proč Stát. pozemkový úřad tuto akci vede.
Zároveň vyžádá si město stanovy onoho družstva
od obce Dolní Lhoty.
Ve schůzi měst. rady dne 11. listopadu 1930 bylo
usneseno pozvati p. Ing. Rosíka (zem. Staveb.
Úřad), aby prozkoumal prameny vodovodní na
St. Blansku za účelem sesílání staroblanenského
vodovodu.
Kromě toho má se ohledně všech pramenů v
hořických lesích, městskou radou již komisionelně
prohlédnutých, jakož i ohledně pramenů v obci
Těchově – Obůrce, zejména „na Královce“, žádati
za vodoprávní řízení za účelem hledání a zkoumání
pramenů pro zásobování města Blanska zdravou
pitnou vodou.
Připraveno ve spolupráci
s městskou knihovnou

Příští číslo
MONITORU
vychází
17.4.2020

Město koupí další pozemky kvůli
přemostění na Staré Blansko
V nedávné době se městu podařilo vyjednat nejdéle domlouvaný odkup pozemku v souvislosti s
přípravami na stavbu přemostění na Staré Blansko. Smlouvy o prodeji pozemků schválili zastupitelé
na svém březnovém zasedání. Cenu za odkup parcel stanovil znalec na téměř dvanáct a půl milionu
korun.
Materiály k prodeji byly
nejprve projednávány ve ﬁnančním výboru, následně v
městské radě a na samotném zasedání zastupitelstva.
„Všichni členové uvedených
orgánů hlasovali pro návrh
usnesení tak, aby mohl být
uskutečněn odkup,“ uvedl místostarosta Blanska Ivo Polák.
Do majetku města přejdou
parcely o celkovém rozměru
3899 metrů čtverečních včetně
několika staveb. Jde o areál
bývalých Uhelných skladů na
Svitavské ulici, který vlastní
Jan a Miloš Librovi. Jednání o
odkupu trvala několik let a šlo
o jednu z posledních překážek
v zahájení příprav na stavbu
přemostění.
„Díky prodeji ale padla jedna z největších překážek
stavby přemostění. Už to začínalo vypadat beznadějně. Kdybychom se nedomluvili, v úvahu připadalo
už jen řešení s využitím institut vyvlastnění,“ podotkl
místostarosta s tím, že se řešily nejrůznější možnosti,
jak získat potřebné části areálu do vlastnictví. „Jednali jsme s Librovými postupně o možnosti zřízení
věcných břemen, nájmu a podobně. Vedli jsme celou
řadu jednání, nakonec se podařilo domluvit prodej
celého areálu, tedy všech pozemků a všech staveb
na nich,“ popsal Polák.
Podle něj již bude město mít smluvně ošetřeno
drtivou většinu parcel nutných k výstavbě nového
mostu. „Jsou buď zapsány v budoucích kupních
smlouvách, směnných smlouvách nebo s nimi počítají
smlouvy o spolupráci. Poslední jednání nyní Blansko
vede s vedením obchodního řetězce Penny Market,“
upřesnil místostarosta.
Stavba přemostění o délce sto padesát metrů

včetně zbudování bezbariérového podchodu na vlakové zastávce Blansko-město má stát tři sta padesát
milionů korun. Spoluﬁnancování vyjednává vedení
města Blanska se Správou železniční a dopravní
cesty (SŽDC), Jihomoravským krajem i Státním fondem dopravní infrastruktury. „Bezbariérový podchod a
uzavření současného přejezdu je podmínkou SŽDC,
aby městu s ﬁnancováním pomohla.,“ dodal Ivo Polák.
Nový most má zvýšit bezpečnost a zlepšit plynulost
dopravy ve městě. Také zrychlí dobu dojezdu pro
záchranáře nebo hasiče, kteří míří na Staré Blansko, Olešnou nebo Hořice. Často spadené závory
na přejezdu u vlakové zastávky Blansko-město v
současné době způsobují kolony, které pak blokují
kruhový objezd a hlavní tah městem.
Stavba přemostění by měla začít v roce 2022, kdy
je naplánovaná odstávka provozu na železniční trati
Brno – Česká Třebová.
-mka-

Restaurace MYSLIVNA

FUNGUJEME!!!
zlevěné menu za 95 Kč
včetně menuboxu

Výběr z 10 jídel
po tel. domluvě i dovezeme
Děkujeme těm všem zákazníkům kteří
nás v této době podporují.

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

Otevřeno denně
od 10,30 hod.
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na
monitor@monitor-bk.cz, případně SMS
na tel. 606728334. Soukromá je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.
604585530.
* Přijmeme ihned všeobecnou sestru na
krátký úvazek na ortopedii v Blansku do
ambulantního provozu v Blansku Volejte
na 724161468.

RŮZNÉ
* Hledáme dobrovolné švadleny pro výrobu roušek,
které budou dále distribuovány ke všem lidem, kteří
je potřebují - lékárny, obchody, střediska, senioři,
děti. Materiál na výrobu bude dodán a dle domluvy
lze k výrobě poskytnout šicí stroje. Tel. 608260805,
e-mail: anna.fojtova@seznam.cz
* Nabízím pronájem garáže u zastávky ČD Blansko
město. Tel. 608723153.

Svoz bioodpadu
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a prodloužením karanténních opatření, o kterém v těchto
dnech rozhodla vláda, se prozatím odkládá svoz
biologicky rozložitelného odpadu formou plastových
kontejnerů o objemu 240 litrů. Jejich distribuce nemohla být kvůli mimořádným opatřením dokončena,
proto bude v měsíci dubnu i v místních částech města
Blanska prováděn nadále svoz bioodpadu pouze v
plastových pytlech.
Biologicky rozložitelný odpad v pytlech se v
místních částech bude v dubnu svážet v těchto
termínech: 2. 4., 16. 4., 30. 4. 2020.

Vzpomínka
20. března by se dožil 64 let pan Jaroslav Vyšehrad z Rájce. Vzpomínají manželka, děti a vnuk
Sebastian

Lidé bez domova mohou
zůstat v noclehárně i přes den
Oblastní charita Blansko v pondělí 23. března zahájila nepřetržitý provoz Noclehárny pro muže bez
domova. Oproti běžnému provozu, kdy bývá noclehárna otevřená pouze na noc, je nyní lidem bez
domova přístupná čtyřiadvacet hodin denně. Budovu mohou opustit jen na nezbytné nákupy.
„Noclehárnu otvíráme
v nepřetržitém provozu z důvodu eliminovat
pohyb našich klientů po
Blansku a okolí. Výrazně
tak snižujeme možnost
nakažení nebo nahodilého přenosu,“ informuje
vedoucí Noclehárny pro
muže Jiří Papiž s tím, že
na noclehárně platí už od
minulého týdne zvýšená
hygienická opatření.
I nyní v ní budou muži
bez domova pobývat za
přísných hygienických
podmínek. „Všichni uživatelé budou povinně v
noclehárně i v přilehlých
prostorách nosit roušky,
nebudou tvořit skupinky a
z noclehárny můžou odejít jen ve vymezené době
z důvodu nezbytných nákupů,“ upřesňuje podmínky
pobytu Jiří Papiž.
Zpřísněné podmínky se týkají také zvýšené hygieny klientů, což znamená užívání jen vlastního
nádobí a pravidelného dezinﬁkování společných
prostor. „Navíc budeme i nadále klientům měřit několikrát denně teplotu bezdotykovým teploměrem.
V případě, že bychom u někoho teplotu naměřili a
zaznamenali i další projevy inﬁkace na koronavir,
kontaktovali bychom hygienickou stanici a udělali
další opatření pro zamezení šíření nemoci,“ dodává
vedoucí noclehárny.
Původně byl čtyřiadvacetihodinový provoz noclehárny vyhlášen jako zkušební, nyní se však zdá, že
se osvědčil, a proto se v něm pokračuje. Klienti si
během dne například čtou noviny, poslouchají rádio
nebo si mohou něco malého uvařit či ohřát.
Blanenská noclehárna je v rámci diecézní charity jediným zařízením tohoto druhu, které zavedlo

nepřetržitý provoz. Podle Papiže možná ještě pár
lidí v Blansku na ulici zůstává, vesměs jsou ale
muži bez domova rádi za možnost strávit tyto dny
v noclehárně. „Jinak by nevěděli, kam jít. Na naše
podmínky ohledně nošení roušek, zvýšených hygienických opatření a omezení vycházek přistoupili,“
ujišťuje Papiž. Roušky pro klienty i pracovníky všech
charitních zařízení šijí zaměstnanci Oblastní charity,
ale přinášejí je i další lidé z Blanska.
Podle strážníků jsou lidé bez domova v ulicích
ukáznění. „S touto skupinou občanů jsme nezaznamenali větší problémy, řešili jsme pouze několik
případů na místě domluvou, kdy tyto osoby neměly
nasazenou roušku. Po výzvě strážníka si ji nasadily.
Máme k dispozici i náhradní roušky, které v případě
potřeby bezdomovci věnujeme,“ uvádí zástupce
ředitele Městské policie Blansko Stanislav Sotolář.
-mka-

BUSE

Zrušené akce:
Peníze za vstupenky na zrušené akce se budou
vracet až po ukončení nouzového stavu v České
republice, kdy bude znovu zahájen provoz informačních center. Doporučujeme všem sledovat informace
na předprodejních portálech na internetu a našich
webových stránkách. Většina pořadatelů se snaží
najít nový termín akce, informace budou postupně
oznamovat. Vstupenky na přeložené akce ve většině
případů zůstávají v platnosti.
ODLOŽENO! Koncert Hradišťan - 30. 03. 2020 v 19
hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 430
Kč. Koncert se přesouvá a po skončení mimořádného opatření bude zveřejněn NOVÝ NÁHRADNÍ
TERMÍN. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ODLOŽENO! Divadelní představení: Na ostro - 22.
04. 2020, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky:
250 Kč/ 200 Kč. Nový termín: 16.02.2021 v 19:00
hod. Vstupenky zůstávají v platnosti, komu nebude
vyhovovat nový termín, tomu bude vstupné po znovuotevření infocentra vráceno.
ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ! Horkýže Slíže
- 25.09.2020 od 19:30 hod. Sokolovna Boskovice.
Cena vstupenky: 350Kč (v předprodeji) / 400 Kč
(na místě). Akce přesunuta do Boskovic z důvodu
rekonstrukce Dělnického domu v Blansku. Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací. SVOZ
ZDARMA Blansko – Boskovice. Odjezd v 18:00 hod.
z hlavního autobusového nádraží v Blansku. Zpět po
skončení akce.
PŘESUNUTO! Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní Kanady - 30.09.2020 v 18:30 hod. Sokolovna,
Lipovec. Cena vstupenky: 220 Kč. Komu nebude
vyhovovat nový termín, tomu bude vstupné po znovuotevření infocentra vráceno.
PŘESUNUTO! Talkshow Aleše Cibulky: Když princové jsou na draka – 30.09.2020 v 19:00 hod. Hotel
Lysice, Lysice. Účinkují: Jan Čenský a Ivana Andrlová. Vstupné: 280 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
Předprodej pozastaven:
Koncert: Michal Horák – Michalova šňůra 24.04.2020 v 19:00 hod. Katolický dům, Blansko.
Vstupné: 160 Kč.

Vážení a milí, posílám pozdravy z Těchova.
Doufám, že jste v pořádku a využíváte tuto "divnou
dobu", jak to nejlíp jde. A kdybychom přece jenom
nějaký ten virus lapli, ať jsme všichni co nejdřív zase
v pořádku, protože brzy přijde jaro a sluníčko.

Chceš se podílet na vývoji a výrobě informačních
systémů pro vozidla městské hromadné dopravy?
Hledáme kolegy:
- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ
- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ
…aktuální volné pozice na http://www.buse.cz/cs/kariera
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

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

Na základě rozhodnutí vlády je naše informační
kancelář až do odvolání pro veřejnost uzavřena!
Veškeré dotazy vám zodpovíme e-mailem či
telefonicky ve všední dny v době 09:00–15:00
hodin. E-mail: infocentrum@blansko.cz, tel. 516
410 470, 516 775 185.

Pozdrav z hospůdky
Na točně

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
Masarykova 9, 678 01 Blansko / http://www.buse.cz

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

BLANKA
OZNAMUJE

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

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

Zase to bude dobrý, určitě!
Máme všichni jiné starosti, ale protože jsme prodali vstupenky na akce, které jsme chtěli pořádat
a prozatím nebudeme, posílám bližší informace
týkající se jednotlivých programů. Něco jsme museli
úplně zrušit, na některé akce jsme se s vystupujícími
domluvili na přesun.
Pokud je akce úplně zrušená - s vrácením peněz
za vstupenky zakoupené v hotovosti je třeba počkat
až budeme moci v hospůdce otevřít. V nutných případech se mi prosím ozvěte a zkusíme to vymyslet.
Omlouvám se, ale jinak to řešit nelze - s ohledem
na zákazy a nařízení.
Koncert kapely Kandidát rock - přesunuto na
později - moc se těšíme, neradi bychom o koncert
přišli, tak snad na podzim nebo v zimě - doladíme
termín a dám vědět
3. ples Hospůdky Na Točně - zrušeno - viz pokyny
ke vstupenkám nahoře
Beseda s Rudou Desenským o psychologii psů
- přesunujeme po dohodě na začátek příštího roku ideálně na sobotu v lednu. Termín upřesníme, jakmile
se situace zklidní.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud je chcete ale přesto vrátit, ozvěte se prosím na
email jana.skotak@seznam.cz - pokud jste je platili
převodem na účet, vrátíme vám vstupné obratem,
pokud jste vstupenky zakoupili v hotovosti, je třeba počkat až budeme moci v hospůdce otevřít. V
nutných případech se mi prosím ozvěte a zkusíme
vše pořešit.
Přednáška Kuby Vengláře o Kavkaze - zrušená zakoupené vstupné v hotovosti vrátíme, až budeme
moci v hospodě otevřít. V nutných případech se mi
prosím ozvěte a zkusíme vše pořešit.
Děkuji za pochopení. Už teď se na vás všechny
těšíme. Buďte na sebe opatrní a držte se!
Z Hospůdky Na Točně zdraví
Jana Skotáková
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Do pomoci potřebným se zapojili také místní skauti
Ve chvíli, kdy ústředí Junáka oﬁciálně pozastavilo skautskou činnost na bázi organizování dětí ve skupinách, rozhodli se blanenští skauti pro změnu organizovat svoje dospělé
členy. V koordinaci s farností sv. Martina a městem spustili systém pomoci těm, kdo ji v době současných vládních opatření potřebují.
krásný příběh jedné postarší paní, která zavolala
na telefonní linku do knihovny a prostě si chtěla
jen chvilku popovídat. Když se takhle zpomalí svět,
člověk si uvědomí, čemu vlastně dáváme přednost
a kolik takto potřebných je pořád kolem nás. Tak
věříme, že se nám podaří mít oči dokořán i poté, co
vyjdeme z karantény,“ zamýšlí se skaut, který se v
rámci projektu zabývá tvorbou obsahu portálu www.
pomahameblansku.cz, správou systému, sdílení dat.
„Nyní nastupuje téma sociálního odloučení a
takzvané „ponorky“. Projekty pro jeho prevenci
jsme již spustili. Proto je naším cílem šířit dobrou
náladu a podporovat lidskou komunikaci. Z iniciativy
blanenského faráře Jiřího Kani jsme spustili malování obrázků dětmi. Tyto pak distribuujeme spolu s
nákupy apod. například seniorům. První zapojení
jsme spustili ve skautských dětských družinách,
ale momentálně se už zapojuje i široká veřejnost,“
popisuje Martinek s tím, že sběrným místem pro
obrázky, které děti namalují, je schránka blanenské
knihovny. Kdokoliv do ní může vhodit obrázky, které
děti namalují.

Téma sociálního odloučení bude pravděpodobně
s postupem času ještě více aktuální a bude narůstat.
Pokud se objeví nějaký speciální požadavek, jsou
dobrovolníci schopni jej řešit díky široké provázanosti
s ostatními organizacemi.
Do pomáhající činnosti se tedy kromě skautů
zapojili i další dobrovolníci. Je jich v současné době
dostatek, nebo tým přivítá i nové pomocníky? „V
tuto chvíli nikdo přesně nevíme, v jakém časovém
horizontu bude naše pomoc potřebná a v kterých
odvětvích se ještě zapojíme. Z tohoto důvodu jsme
rádi za každého nového pomocníka, který zároveň
při registraci vyplní, čím by se mohl zapojit a tím
i často přinese svůj nový pohled na věc,“ vyzývá
případné zájemce o dobrovolnictví spolukoordinátor
projektu Pomáháme Blansku. Dobrovolníci i lidé s
žádostí o pomoc se mohou hlásit prostřednictvím
formuláře na webových stránkách projektu, případně
non stop na telefonních číslech 777 485 565 nebo
775 970 030.
-mka-
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Aktuálně se zabývají zejména třemi oblastmi, a to
je nákup seniorům, zajištění roušek a hlídání dětí.
„Jde o pomoc lidem, kteří musí do práce, ale nemá
se kdo postarat o jejich děti, protože školy a školky
jsou zavřené. Dále o podporu seniorů, ale i rodin,
které nějak podobně zasáhlo omezení pohybu osob,
a potřebují pomoc s nákupem jídla, léků, odbavení
pošty aj. Projekt je propojený s odborem sociálních
věcí, některé požadavky jdou přímo přes ně, některé
jim přeposíláme. Našimi dobrovolníky pokrýváme
ty krátkodobé a praktické úkoly,“ vysvětluje jeden
z koordinátorů blanenských skautů a dobrovolníků
Miroslav Martinek.
V době, kdy vláda vydala nařízení nosit roušky,
kdykoliv vyjdeme z domu, byl těchto ochranných
pomůcek naprostý nedostatek. Chyběly seniorům i
rodinám s dětmi. Společně s dílčím projektem „Město
šije“ se podařilo zajistit základní roušky pro nemocnici a ostatní pracovníky, kteří jsou v každodenním
kontaktu s lidmi. Poté nastal čas distribuce všem
občanům nad pětašedesát let.
„Snažíme se ale zároveň šířit myšlenku, že hlavní

a zásadní je co nejméně vycházet ven. Při předání
roušek tedy zároveň nabízíme zejména starším
občanům, že jim vše potřebné a neodkladné zařídíme. Podle mne je zřejmé, že v této situaci všichni,
kteří mohli, spojili síly, aby pomohli sobě i ostatním.
Dobrovolnické šití roušek má obrovskou kapacitu.
Nechci tvrdit, že jsme celé Blansko nějaká super
komunita, nebo velmi ohleduplní, ale fakt je, že
společně máknout umíme, a opravdu cítím, že na
té ohleduplnosti všichni pracujeme,“ říká Martinek.

Projekt se rozšiřuje.
Momentálně o kreslení
obrázků seniorům
Pomoc však podle dobrovolníků není jen o zajištění dostatku roušek a o nákupech. „Mimo shánění
nákupů, vyzvedávání léků a prosby o roušky tu byl
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