
Pod Horkou 784 Otevřeno po - pá 6 - 18
Jedovnice 679 06 Tel. 724 044 861

úv
od

ní
k

www.monitor-bk.cz 7. května 202127. ročník, číslo 9/2021

Blanenský druholigový sen skončil - str. 2 Na kávě s Vítkem Šujanem - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Kdo si počká...

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

OTEVŘENO od 10. 5. 2021 – těšíme se na Vaši návštěvu.

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení.

• Zajištění právního i daňového 

 poradenství pro občany.

30 let zkušeností a tisíce spokojených klientů

To, co se děje v Blansku v posledních týdnech, by mohli řidiči nazvat peklem. Obzvlášť 
ti, kteří každý den jezdí ráno kolem sedmé do Brna a odpoledne okolo páté zpátky. 
Kolona aut se táhne od kruhového objezdu u bývalé pošty až za skleníky, aut jsou 
plné i boční uličky okolo Severky, řidiči jsou frustrovaní a tráví denně desítky minut 
zbytečného čekání v autech. To je realita každodenního života v našem městě.

 Střed Blanska je uzavřený. Tuto skutečnost do-
stává dennodenně pocítit každý, kdo řídí motorové 
vozidlo. A pokud patříte k nešťastníkům, kteří mají 
namířeno třeba na Lipůvku, čeká vás ještě jeden 
chyták, a sice semafor v Šebrově, který vás takhle 
po ránu dokáže zdržet dobrých pětadvacet minut! 
Když k tomu přičtete frontu v Blansku od Kaufl andu 
až po kruhový objezd u bývalé pošty, výsledkem 
je skoro hodina života promarněná ve vozidle. Za 
tuto dobu se stihne ženská čtyřikrát namalovat a 
chlap si přečte dvakrát noviny. 
 A tak to máme každý den...
 V Blansku se nabízí hned několik řešení, která 
by pomohla nešťastné dopravní situaci. Jedním z 
nich je zobousměrnění Seifertovy ulice. Nejsem 
sám, koho to napadlo, dotaz byl vznesen i na 
město prostřednictvím rubriky Otázky a odpovědi. 
Odpověď od tiskové mluvčí Pavly Komárkové zněla 
následovně: „Zobousměrnění ulice Seifertovy ne-
bylo zvoleno, neboť zkušenosti z dřívějšího obou-
stranného užití ulice nejsou úplně dobré. Problémy 
v minulosti způsobovalo odbočování na křižovatce 
Seifertova x Sadová, řidiči se také potýkali s 
"návykem" vjíždět do ulice i nadále obousměrně 

ještě dlouho poté, co byla opět zjednosměrněna. 
Zainteresované orgány, včetně města, se mj. z 
těchto důvodů na podobě dopravního značení, 
které by umožnilo obousměrný provoz Seifertovou 
ulicí, neshodly.“
 Podle mého názoru by zobousměrnění sice 
situaci nevyřešilo, ale rozhodně by nám usnadnilo 
život. Komplikace při odbočování na křižovatce 
Seifertova X Sadová by se při troše dobré vůle 
dala vyřešit například značkami přikazujícími směr 
jízdy, případně jinak (co třeba Městská policie?). 
Po skončení přestavby centra a opětovném zjed-
nosměrnění by se mohl přikázaný směr jízdy z 
Palavy zvýraznit, případně opět v exponovaných 
hodinách pohlídat příslušným orgánem, však by to 
bylo jen na pár dní… Ale jak vyplynulo z odpovědi 
města – neshodli se, a tak máme smolíka…
 Největší zdržení pro auta směřující od Dolní 
Lhoty na Brno představuje kruhový objezd u bývalé 
pošty. I tady je nasnadě otázka, zda by provoz v 
tomto místě nešel nějak regulovat. 
 I na tohle už se lidé ptali a bylo jim na stánkách 
blansko.cz odpovězeno Pavlou Komárkovou: 

Pokračování na str. 2
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Očkovat se mohou lidé 
od padesáti let
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Kdo si počká...
Dokončení ze str. 1
 „…regulovat dopravu na kruhovém objezdu za 
asistence městské či státní policie není možné. 
Policisté mohou nastoupit při neprůchodnosti 
jiných typů křižovatek, kdy lze postupně regulovat 
dopravu v jednotlivých směrech. Doprava na okruž-
ní křižovatce je regulována už z povahy tohoto 
typu křižovatky, přednost mají řidiči na kruhovém 
objezdu. Snaha změnit daná pravidla za asistence 
policie by byla spíše matoucí, v praxi pak ve chvíli, 
kdy do křižovatky ústí komunikace ze šesti směrů, 
velmi obtížně proveditelná.“
 Tohle se pochopit určitě dá. Ale co takhle aspoň 
semafor pro pěší, kteří míří z vlaku na Rožmitálku, 
případně regulace chodců v tomto místě policis-
tou? Myslím, že tohle by situaci výrazně pomohlo, 
chodců zde chodí nepočítaně. A když musí čekat 
auta, mohou si občas počkat i pěší.
 Další zdržení na tomto tahu probíhá na křižo-
vatce u Sportovního ostrova, kde zprava i zleva 
čekající auta očima prosí o smilování šoféry na 
hlavní silnici, což se jim daří. V pořádku, protože 
jinak by tam mohli taky stát celý den. I sem by se 
hodilo dát aspoň semafor, ovšem řešení mělo stát 
na tomto místě již několik let. Říká se mu kruhová 
křižovatka a za její absenci můžeme poděkovat 
těm, kteří její stavbu léta oddalují. Dočkáme se jí 
letos na podzim.
 Parkování ve městě je také katastrofální, moc 
možností nám nezbylo. Já sám jsem si zvykl chodit 
nakupovat na nám. Svobody, ale kde tu má člověk 
zaparkovat? Na Dukle je neustále plno, zaparkovat 
kdekoli u Severky nebo v okolních uličkách je prak-
ticky nemožné. A tak auto nechávám na Divišové 
ulici u školky a zbytek dojdu pěšky. Je mi skutečně 
líto všech, co provozují v centru obchod, protože 
nyní to pro ně musí být fi nanční propadák.
 Chápu, že rekonstrukce je potřebná, a že to 
bude všechno hezké, až to bude opravené… Ale 
žijeme tady a teď, je tu problém a občané volají 
po nějakém usnadnění. Námětů je dost, nejsou 
však vyslyšeny. Je milé, že na ně město trpělivě 
odpovídá na internetu, ale já sám bych byl mnohem 
raději, kdyby se alespoň některý z nich podařilo 
realizovat. Každá snaha se cení. Jenže snaha o 
řešení problému je přesně to, co z odpovědi cítit 
není. Pouze vysvětlování, proč to nejde a výzvy 
ke společnému těšení se na červen, až ta hrůza 
skončí. 
 Zatím tedy budeme muset čekat, někteří z nás 
každý den. Ale to nevadí, vždyť to bude trvat už 
jen necelé dva měsíce…

Martin Müller

úvodník

 Očkování proti onemocnění covid-19, které zajišťují lékaři a zdravotní sestry Nemocnice Blansko ve sportovní hale na ulici Údolní, 
nabírá na obrátkách. Po několika týdnech, kdy přicházely poněkud skromné dodávky očkovací látky, jsou týdenní počty lahviček s 
vakcínou Pfi zer již optimističtější. 

Komentář
Představme si…

 Představme si člověka, který se jmenuje třeba 
A. Je bohatý a podniká, vlastní mnoho fi rem, má 
velké množství majetku. Tato osoba A přestane 
chtít vykonávat vedení svých fi rem. Založí si tedy 
jinou fi rmu (říká se tomu svěřenský fond) a do ní 
vloží veškerý majetek, tedy akcie svých fi rem. Ve-
dením svěřenského fondu pověří osobu B, které dá 
veškeré pravomoci k řízení fondu. Osobě A však 
jedna unikátní pravomoc zůstane, a to ta, že může 
kdykoli odvolat osobu B a pověřit vedením fondu 
jinou osobu anebo jej může řídit i sám.
 Představme si, že osoba A požádá osobu B o ně-
jaké informace týkající se svěřenského fondu nebo 
jím vlastněných fi rem. Může správce B odmítnout 
je sdělit? Asi ano, může. Ale bude pravděpodobně 
následně odvolán a nahrazen nějakou jinou, loa-
jálnější osobou C.
 Nebo si představme, že osoba A sdělí osobě 
B, že má jisté informace, které by se pro správu 
majetku hodily. Může osoba B takové informace 
odmítnout? To by asi osoba B byla velice hloupá 
a pro svou hloupost by mohla být opět nahrazena 
chytřejší osobou D.
 Anebo si představme, že osoba B přijde za oso-
bou A, a požádá ho, aby něco zjistil, zajistil, zařídil, 
protože osoba A je velmi mocná, nejmocnější v 
zemi, rozhoduje třeba o dotacích a vlastně skoro 
o všem. Odmítne osoba A tento požadavek, když 
by jeho fi rmám mohl přinést veliké zisky? 
 V civilizovaných zemích platí, že vrcholní poli-
tici nesmějí vlastnit (říká se tomu ovládat) fi rmy, 
podniky. Protože by mohli svou politickou moc 
zneužít ve prospěch vlastních fi rem. V některých 
méně civilizovaných zemích si ale někteří myslí, 
že tuto povinnost splní tím, že své fi rmy vloží do 
tzv. svěřenského fondu a tím zákonný požadavek 
„nevlastnit-neovládat“ splní. 
 Představme si, že osoba A není Mirek Dušín.
 Vlastně to ani není tak těžké si představit.

-mn-

Blanenský druholigový sen 
skončil ještě před koncem sezóny

 Jarní jízda za záchranou ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži pro FK Blansko skončila, i když zápasy 
se ještě hrají. Do příští sezóny se totiž blanenští hráči budou chystat jen do nižší soutěže, i kdyby 
se celek nenacházel na příčce, která by znamenala sestup. Vedení klubu se totiž rozhodlo, že další 
pokračování na profesionální bázi již je nad jeho fi nanční možnosti. Jak ofi ciálně uvedl na webu již 
minulý pátek před domácím utkáním s Jihlavou předseda klubu Zdeněk Veselý, je toto rozhodnutí 
defi nitivní. (viz více ve vyjádření „Slovo předsedy“ na str. 8)

-boh-

pracovníci, následně se věková hranice po-
stupně snižovala, přičemž v současné době 
se očkování nabízí všem osobám od 50 let, 
dále pak lidem s chronickým onemocněním, 
pracovníkům v sociálních službách, lidem 
pečujícím o osobu blízkou v III. nebo IV. 
stupni závislosti, akademickým pracovníkům. 
Rezervační systém pro výběr termínu dává 
přednost vždy starším občanům. 
 K očkování je vhodné přinést s sebou vy-
plněný zdravotní dotazník, který najdete na 
webu nemocnice, ovšem kdo nemá možnost 
tisku, může se pro něj zastavit v Městské 
knihovně Blansko. Její zaměstnanci všem 
zájemcům o očkování rádi pomohou i s vypl-
něním tohoto dotazníku, stejně jako se samot-
nou registrací. V otevírací době knihovny jsou 
vám k dispozici osobně nebo na telefonním 
čísle 770 152 286.

Ambulance v provozu, 
chirurgické zákroky 
znovu zahájeny

 Plánované operační výkony byly na zákla-
dě vládních opatření pozastaveny ve všech 
nemocnicích, tedy i v té blanenské. Nyní se 
provoz oddělení jednodenní chirurgie po-
stupně vrací k normálu. „V květnu se bude 
operovat vždy tři dny v týdnu a doufáme, že 
v červnu již pojedeme naplno,“ říká ředitelka 
Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková. 
 Specializované ambulance již také všechny 
normálně fungují. Otevřelo se i rehabilitační 
oddělení, na něž jsou přijímáni pacienti po 
operacích pohybového aparátu. V květnu se 
počítá zatím ještě s omezenou kapacitou (20 
lůžek), v červnu s plným provozem (30 lůžek). 
Na září se pak chystá zahájení provozu reha-
bilitačního oddělení B, které bude disponovat 
dvanácti lůžky. 
 Zdravotníci z uzavřených oddělení se 
v uplynulých měsících zapojili do péče o 
covidové pacienty a pomáhali v testova-
cím a očkovacím centru. Maximální počet 
hospitalizovaných pacientů s covidem byl 
pětašedesát, a to 10. března. Koncem dubna 
počet pacientů poklesl pod dvacet, nicméně 
začátkem května již opět vzrostl na třicet. 

-mka-

 Začalo se očkovat v Nemocnici Blansko a 6. 
dubna se vše přesunulo do velkokapacitního 
očkovacího centra ve sportovní hale. Tam je 
připraveno místo pro tři očkovací týmy, které 
by v případě dostatečného množství vakcín 
zvládly naočkovat až 900 zájemců denně. S 
organizací pomáhají zaměstnanci informač-
ního centra Blanka, hasiči a policisté. 
 Zatímco v prvním očkovacím týdnu v 
polovině února bylo k dispozici 240 dávek, 
v týdnu od 10. května jich zdravotní sestry 
aplikují téměř 2000. Doposud má Nemocnice 
Blansko za sebou 9 024 vakcinací, ať už v 
budově nemocnice, nebo ve sportovní hale. 
Nyní platí jednoduché pravidlo: čím více 
zájemců se zaregistruje k očkovacímu místu 
ve sportovní hale na Údolní, tím více vakcín 
blanenská nemocnice dostane přiděleno. 
 Každý zájemce o očkování se musí nejprve 
zaregistrovat v centrálním systému na adrese 
https://registrace.mzcr.cz/. Nejdříve se za-
čali očkovat senioři nad 80 let a zdravotničtí 
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Sponzor rubriky:

Na kávě s Vítkem Šujanem
Vít Šujan je ředitelem Kultury Blansko. Rozhovor nabídne přehled Vítkovy profesní 
dráhy, přiblíží práci v blanenské kultuře v době nouzových opatření, ale podíváme se i 
do budoucna, jak by mohla vypadat nová koncepce kultury v našem městě.

 Do funkce jste nastoupil loni v listopadu. 
To nebyla zrovna optimální doba na pořádání 
kultury, viďte?
 Nastoupil jsem v době, kdy se kultura nedala 
provozovat prakticky žádná, ještě navíc jsem přišel 
s pocitem, že lidé na mne pohlíží s velkým očeká-
váním. Nicméně i na tom špatně vymezeném hřišti 
se nám podařilo něco podniknout, zejména v online 
prostoru. Možná se zdá, že jsme mohli dělat více, 
ale to bychom ekonomicky zcela vykrváceli. Online 
přenosy pro nás znamenaly fi nanční zátěž, zatímco 
příjem nebyl žádný, protože jsme díky nouzovému 
stavu přišli o nejlukrativnější zdroje příjmů, jako jsou 
plesy, taneční, komerční akce…

 Má kultura provozovaná online smysl?
 Já osobně nejsem velkým zastáncem online stre-
amu kulturních pořadů, ale zároveň se tomuto stylu 
zábavy nějak urputně nebráním. Jen si myslím, že 
dnes už chybí poptávka. Lidé by potřebovali někam 
ven, vidět kulturu živě. Obrazovka nám ji vynahradit 
nemůže. 

 Využili jste tuto dobu k nějakému dlouhodo-
bějšímu plánování kultury?
 V prvé řadě jsme si sedli s dramaturgem Honzou 
Machem a zjistili jsme, že naše pohledy na koncepci 
kultury v Blansku jdou podobným směrem. To je 
dobře. Na druhé straně se v době, kdy nejistotu 
střídá další nejistota, moc dlouhodobě plánovat 
nedá. Nicméně jsme se pokusili sestavit dramatur-
gické plány ve dvou variantách: v té příznivé bude 
alespoň částečně rozvolněno a my začneme s ko-
morními podniky, často i open air, a v té nepříznivé 
to bude vypadat jako nyní. Pak bychom se museli 
pokorně vrátit k onlinu. Nedávno jsme tuto koncepci 
představili a myslím si, že oproti té stávající je dost 
odlišná. Nyní budeme zkoušet, jestli jdou naše 
úvahy tím správným směrem také co se týká vkusu 
blanenského publika. 

 V čem má být kultura odlišná od toho, na co 
jsme zvyklí?
 Chtěli bychom rozšířit nabídku kultury hlavně 
žánrově a navázat spolupráci v maximální možné 
míře s místními umělci a skupinami. Tím nemyslím 
jen město a okres, ale třeba celý kraj. Podle mě není 
nutné mít v Blansku čtyřikrát do roka konverzačku 
z Prahy, když můžeme vedle místních divadelníků 
pozvat kvalitní zájezdní divadlo z Brna. Pro typické 
„televizní“ konzumenty se najdou i v těchto vodách 
zvučná jména a dost možná dokážou předvést 
stejný, ne-li lepší kumšt. O ekonomické stránce 
celé věci ani nemluvě. Za dobu několika let svého 
působení v brněnské kultuře jsem navázal mnoho 
kontaktů, které hodlám využít i při své práci v Blan-
sku.

 Co jste tedy dělal před tím, než jste nastoupil 
do ředitelského křesla v Blansku?
 Jsem vystudovaný muzikant, kontrabasista, 
takže jsem od mládí hrál snad ve všech velkých 
orchestrech v Brně. Zlom nastal ve třiceti, kdy jsem 
z působení ve velkých hudebních tělesech odešel, 
jelikož jsem chtěl vyzkoušet taky něco jiného. V 
roce 2000 jsme s několika kolegy založili Divadelní 
spolek Slawjena, ve kterém jsme hráli vlastní hry. 
Ten jsme po sedmi sezónách profesionalizovali, ale 
bohužel to přišlo v době ekonomické recese, takže 
jako profesionálové jsme vydrželi na scéně pouhé 
dva roky.
 Následně jsem působil jako speciální pedagog, 

asi dva měsíce jsem pracoval v továrně jako děl-
ník, do toho jsem hrál jako písničkář na různých 
jevištích. Potom se ke mně dostala informace, že 
v Brně Židenicích hledají dramaturga. S chutí jsem 
po nabídce sáhl, čímž začala moje desetiletá dra-
maturgická dráha v Dělňáku v Židenicích. Odsud 
jsem potom přišel do Blanska.

 S čím jste přišel k výběrovému řízení na funkci 
ředitele Kultury Blansko?
 Měl jsem zkušenosti, takže jsem si říkal, že po toli-
ka letech v kultuře mám Blansku snad co nabídnout. 
Navíc, co si budeme povídat, v našem městě to 
rozhodně chtělo změnu. S tímto jsem šel k výběro-
vému řízení v roce 2019 (tenkrát vyhrál Pavel Langr, 
pozn. red.). Když bylo loni na podzim vyhlášeno 
další výběrové řízení, slyšel jsem z mnoha stran, 
že to mám ještě jednou zkusit. Přihlášku jsem tedy 
den před uzávěrkou nakonec podal a musím říct, že 
jsem tam šel se stejnou vizí a koncepcí, jakou jsem 
měl v roce 2019. Ty jsem také komisi předložil.

 Myslíte si, že by Kultura Blansko mohla gene-
rovat zisk z pořádaných akcí?
 Tohle je dost zavazující, znám to ze soukromého 
sektoru a vlastně i ze svého bývalého zaměstnání. 
Já osobně to vidím tak, že kultura, která dneska 
dokáže pořadateli generovat zisk, pro mne pravdě-
podobně nebude tou pravou kulturou. Ne ze zásady, 
ale prostě mi nesedí mainstreamový styl.

 Takže tento styl nebudete v Blansku prosazo-
vat?
 To jsem neřekl. Jen si myslím, že by mělo být vše 
poměrově vyvážené.

 Budete nějak koncepčně měnit tradiční akce 
v Blansku?
 Rozhodně je chceme zachovat, opřít se o jejich 
tradici a pracovat na jejich obohacení. Konkrétně 
třeba akce Gulášobraní by se měla zcela jasně 
žánrově vymezit a gastronomická nabídka rozšířit 
taky o hudební a později i divadelní program. Tohle 
vše může jít ruku v ruce, ale musí to mít opravdu 
nějakou štábní kulturu.

 Plánujete něco nového?
 Nová bude určitě akce Zažít, která se loni setkala 
s velkým úspěchem. Jelikož letos nebudeme moci 
využít stejné prostory jako loni, pracujeme už nyní 
na tom, jak udělat celou akci jinak.
 V současné době se potýkáme s převisem akcí, 
které jsou domluvené a stále odsouvané z loňského 
roku a letošního jara. Nejsme schopní odhadnout, 
jak velký bude hlad a poptávka po kulturních akcích, 
jak velký ekonomický dopad bude tato doba mít na 
potenciální účastníky kulturních představení. 
 Nové akce chystáme s ohledem na restrikce za-
tím spíš menšího rozsahu. Jsou to jazzové koncerty 
v rámci seriálu Jazzový gauč, dále vážná hudba 
pořádaná na Blanenském zámku. Z těch větších 
akcí máme naplánovaný koncert Visacího zámku, 
skupiny Nezmaři, Pokáče nebo Karla Plíhala. V 
současné době jednáme o tom, že bychom zaštítili 
jeden velký koncert v rámci seriálu Muzika pro Ka-
rolínku. 
 Rád bych ještě letos koncepčně nachystal písnič-
kaření s jistým přesahem, klidně i politickým, už jen 
proto, že tomu bude v prosinci deset let, co zemřel 
Václav Havel. S Městskou knihovnou chystáme 
přednášky v kině a autorská čtení na neobvyklých 
místech…

 Když je řeč o knihovně… Budete pokračovat 
v propojení s dalšími institucemi v Blansku?
 V tom spočívala už idea loňského „Zažítu“. Ne 
mezi sebou soupeřit, ale naopak spolupracovat. 
Existuje tu jedna zatím nedotažená myšlenka tak-
zvaného Kulturního kruhu v Blansku, která má za 
úkol všechny pořadatele spojit a společně pracovat 
na kultuře v našem městě. Nyní pro tuto příležitost 
připravujeme speciální platformu – online kulturní 
kalendář – na němž by mohl Kulturní kruh fungovat. 
Jakmile bude hotový, sejdeme se všichni u kulatého 
stolu a můžeme začít plánovat. A určitě zjistíme, že 
ta instituce může nějak pomoci s tou konkrétní akcí 
a naopak. S tvorbou tohoto kalendáře souvisí nové 
webové stránky Kultury Blansko, které budou již brzy 
představeny veřejnosti. Já sám jsem jejich podobu 
viděl a vypadají velmi dobře.

 Co spolupráce se soukromými pořadateli?
 Kdokoli přijde s dobrým nápadem, má u nás dveře 
otevřené. Pokud nás to ekonomicky nezruinuje, jsme 
ochotní s čímkoli pomoci. Od toho tady taky máme 
kulturní dům, sami ho dokážeme stoprocentně využít 
jen velice těžko. Vlastně by to bylo ideální – my 
budeme mít nějaký plán, nějaký koncept, a mezi tím 
zbude čas a prostor i pro ostatní. Pokud bude jejich 
podnik dávat aspoň trochu smysl, budeme ochotně 
spolupracovat.

 Loni v létě neproběhly prakticky žádné kulturní 
akce v režii Kultury Blansko. Budete letos lépe 
připravení?
 Určitě, i když je to velice těžké, stále čekáme, 
co se bude dít. Abych pravdu řekl, máme akce 
rozjednané, ale tím stylem, že je to zatím pouze 
nezávazné. Trochu by nám nahrálo, kdyby byly akce 
povolené třeba jen pro sto – dvě stě lidí venku. Mohli 
bychom začít představovat kulturu, o které jsem se 
už zmínil. Tu, která není masová, přitom bychom ji 
chtěli pro lidi dělat.

 Pod Kulturu Blansko patří také galerie…
 Moje seznámení s galerií proběhlo v rámci 
zkoušky, kterou jsem tam absolvoval s Rastislavem. 
Docela jsem koukal, protože když je prostor zapl-
něný, má člověk pomalu strach, aby někdo něco 
neshodil nebo nezničil, a když je galerie prázdná, 
připomíná akusticky jednu velkou koupelnu. Vůbec 
jsem si neuměl představit, že bychom do tohoto 
prostoru přemluvili nějakého muzikanta, aby sem 

šel zahrát na vernisáž, při které cinkají skleničky a 
lidé si povídají. Hudební složka podobných akcí se 
musí volit velmi uvážlivě.
 Mně osobně se líbí, že jsou v galerii „sví“, a jakým 
způsobem dělají svoji práci. Navenek to sice může 
vypadat, jakoby se toho tady dělo docela málo. O 
této prostoře se ale mluví v celorepublikovém formá-
tu, přitom to není tak dávno, co se snad uvažovalo 
o jejím uzavření. Přemýšlíme, zda by nebylo lepší 
zde prezentovat ještě ve větší míře lokální umělce. 
Uvidíme.

 V současné době pracujete na rekonstrukci v 
Dělnickém domě. Co všechno vás ještě čeká?
 Proběhlo (a vlastně stále ještě probíhá) odvlhčení, 
přičemž se zjistilo, v jak špatném stavu některé části 
Dělnického domu jsou. Uvažovalo se nad tím, že pod 
pódiem by mohl být třeba sklad kulis pro divadelníky, 
ale i přes rozsáhlé sanování se zde stále ještě sráží 
kondenzát, takže to není možné. V současné době 
se provádí rekonstrukce elektroinstalace.
 V plánu máme přestavbu malého sálu S2 na 
kukátkové loutkové divadlo; uplatnění zde najdou 
zejména kulturní pořady malého rozsahu pro 80 lidí. 
Bylo by skvělé, kdyby Blansko disponovalo různými 
prostory, kde se dají dělat akce. Rekonstrukce se 
snad dočká i Kolárka, která by mohla nabídnout 
prostory pro asi 120 lidí, 350 lidí se vejde do kina 
a Dělnický dům nabízí v hlavním sále ještě větší 
kapacitu. 

 Dramaturg Kultury Blansko Jan Mach nastínil 
v rozhovoru loni v září, že by se Dělnický dům 
mohl dočkat i lepšího hlediště…
 To je výborná myšlenka. Většina sálů, kde se 
odehrává kultura pro sedící publikum, bývá třeba 
uprostřed vyvýšená, zde taková možnost chybí. 
Uvažovali jsme proto o jiném systému elevace, 
který sice funguje, ale u nás v Dělnickém domě je 
velmi těžko skladovatelný. Od této myšlenky jsme 
prozatím upustili, ale třeba technologie pokročí a za 
pár let se dočkáme nějakého zlepšení.

 Všiml jsem si, že se na kultuře v Blansku po-
dílíte i aktivně. Hodláte v tom pokračovat?
 Pokud bych se měl stát pouze úředníkem, tuto 
práci bych dělat nemohl. Chci si zahrát muziku 
i divadlo a na kultuře v Blansku se podílet velmi 
aktivně. Baví mě to.

Martin Müller

VINOTÉKA A SÝRÁRNA 
U BRÁZDŮ

Vinotéka a sýrárna 
U Brázdů

Náměstí Svobody 13/9
Otevřeno každý den 

od 8 do 20 hod.

Zeleně jsme Vám označili místa, 
kde můžete nyní zaparkovat. 

Přímo u prodejny to nyní nejde, 
ale pěšky se k nám dostanete. 

Těší se na Vás naše 
usměvavá obsluha.

www.ubrazdu.cz  |  Vinotéky U Brázdů s 25 letou tradicí

Vinotéka 
U Brázdů

Hybešova 35 (vedle POŠTY)
parkování před prodenou
Po - Čt  od 14 do 19 hod.

Pá od 10 do 19 hod.
So od 9 - 12 hod.

PRODEJ NEPŘERUŠEN

P



7. května 20214

Nová javorová alej 
oživila Sportovní ostrov

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

PO DOBU OMEZENÍ
po  10 - 14
st   13 - 16
út, čt, pá ZAVŘENO

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

NNO

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

 Sázením stromů oslavili Den Země zástupci místních sportovních klubů a organizací společně s 
členy rady města. Ve čtvrtek 22. dubna se vydali na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, kde zkrášlili 
hned několik míst, zejména okolí nejnovější části cyklostezky, která vede od zimního stadionu k 
baseballovému hřišti. 

 „Do akce u příležitosti oslav Dne Země se zapojili 
zástupci FK Blansko, basketbalisté z BBK Blansko, 
zástupce mládežnického oddílu HC Rytíři Blansko, 
Klubu biatlonu Blansko, vedoucí Plaveckého oddílu 
ASK Blansko, nechyběli ani členové Atletického 
klubu Ludvíka Daňka, zástupce ÚAMK Biketrial 
Blansko nebo fandové modelů rychlých autíček z 
RC Blansko. Někteří z nich do kořenových systémů 
umístili také schránky s fotografi emi členů klubu a 
dalšími upomínkovými předměty. Plavci sazenici 
symbolicky zalili živou vodou z místní studánky,“ 
uvedla tisková mluvčí města Pavla Komárková. 
 Podél cyklostezky, konkrétně v prostoru za novou 
tribunou stadionu na ASK, se nyní nachází alej ze 
vzrostlých stromů javoru mléče. Pět metrů vysoké 
sazenice usadili do země sportovci s radními pod 
odborným dohledem. Kolem skateparku pak zasadili 
okrasné hrušně. 
 Starosta města také do kořenů jednoho javoru 

ukryl schránku se vzkazem pro budoucí generace. 
„V přiloženém dopisu příštím generacím jsou po-
psaná současná omezení sportovních aktivit, stav 
blanenských sportovišť na ostrově Ludvíka Daňka 
i plány na jejich vylepšení a plánované investice. 
Ve schránce nechybí ani vybraná čísla Zpravodaje 
města Blanska a v tištěné i digitální podobě také 
fotografi e sportovišť, na fl ash disku je k vidění také 
videospot o Blansku,“ vyjmenovala Komárková. 
 Stromů, které město vysadí, bude letos více. „Jen 
v rámci náhradní výsadby za pokácené stromy, které 
byly z valné většiny skáceny kvůli nevyhovujícímu 
zdravotnímu stavu, letos zatím plánujeme osadit 
dvaačtyřicet stromů a několik desítek metrů živých 
plotů. Desítky dalších stromů a keřů budou vysazeny 
i mimo náhradní výsadbu, jsou totiž součástí každé 
revitalizační akce,” vysvětlila vedoucí odboru správy 
a rozvoje města Petra Skotáková.

-mka-

Provozování vodovodů 
v této mimořádné době 
není jednoduché

 Region * Na Blanensku i Boskovicku byl začátek roku poznamenán zvýšenou četností poruch na 
vodovodní síti. V celkových číslech došlo v roce 2020 ke zvýšení počtu poruch oproti předchozímu 
roku o více než 10 % na 369, což byl nejvyšší počet za posledních 6 let. Letošní tužší zima na zvýšenou 
poruchovost dále navázala. Jestliže jen ve městě Blansku bylo v prvním čtvrtletí roku 2020 celkem 
10 poruch, v r. 2019 srovnatelných 11, pak letos to bylo 17 poruch za stejně dlouhé období. Množství 
poruch na rozvodné vodovodní síti je způsobeno nejen mrazem, ale např. i výstavbou kanalizací v 
obcích. Není výjimkou, že během dne musí naši pracovníci opravit i několik poruch souvisejících 
s výkopovými pracemi při budování oddílné kanalizace v Olomučanech. V regionu kolem Jedovnic 
zase probíhá stavba „Pitná voda Jedovnicko“, která vyžaduje realizaci mimořádných provozních 
opatření a náhradních řešení při zásobování pitnou vodou. Stavba je v polovině harmonogramu.  

 „Zátěž byla během le-
tošní zimy pro naše pra-
covníky opravdu extrém-
ní. Největším problémem 
nebo důvodem častých 
poruch byly pravidel-
né teplotní výkyvy, tedy 
střídání mrazivých dnů s 
oteplením. Je pravdou, že 
Blansko patřilo k lokalitám, 
kde k poruchám docháze-
lo velmi často. Byli jsme 
několikrát nuceni zasaho-
vat i v nočních hodinách, 
aby odběratelé dopad po-
ruch nepocítili. Zvýšená 
poruchovost se objevila 
rovněž v dalších obcích 
a městech okresu, a to 
v Klepačově, Ráječku a 
dalších. V zimním období 
se jednalo o nejvíce poruch za posledních 6-7 let,“ 
přiblížil ředitel boskovické divize VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Petr Fiala.
 Situace byla složitější i díky již rok trvající pande-
mii koronaviru. „Nastavili jsme potřebná a fungující 
pravidla, například, aby se zaměstnanci střídali v 
menších skupinách a zabránili tak výpadku většího 
množství lidí a nebylo tedy ohroženo to nejdůleži-
tější, tedy plynulá dodávka pitné vody a odvádění 
odpadních vod všude tam, kde vodohospodářskou 
infrastrukturu provozujeme. I přes tato důsledná 
opatření jsme v tomto nejtěžším období čelili velmi 
složité situaci, kdy bylo v jednom okamžiku až 15 
pracovníků práce neschopných z důvodu nemoci 
Covid-19. Většina z nich byla součástí provozu, který 
řeší poruchy právě v Blansku a okolí. Situace zde 
pro nás tedy byla skutečně hodně náročná. Poruch 
bylo daleko více než v minulých letech a pracovníků 
na jejich řešení naopak velmi málo,“ uvedl ředitel s 
tím, že v dnešních dnech se situace ohledně stavu 
pracovníků zklidnila, přestože poruch řeší společnost 
i nadále nadprůměrné množství.
 Zlepšila se také míra nemocnosti a poslední týdny 
již VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
své zaměstnance pravidelně testuje, přestože si-
tuace na trhu s potřebnými testy nebyla zpočátku  
nejjednodušší. „Testujeme pravidelně každý týden. 

Velký problém byl zejména zpočátku v tom, že testy 
na seznamu, který jsme dostali od Ministerstva zdra-
votnictví, byly pro první týdny velice těžko k sehnání. 
Třeba i v noci před plánovaným dodáním nám bylo 
oznámeno, že testy i přes potvrzení objednávky 
nepřijdou. Ale s tím měla problém asi každá fi rma,“ 
říká Fiala, který vedl, že pracovníci VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI nejsou zahrnuti do kri-
zové infrastruktury. „To se týká pouze vodárenských 
společností v Praze a Plzni, takže se prozatím ne-
můžeme spolehnout ani na očkování našich zaměst-
nanců. Ale právě očkování zejména vodárenských a 
kanalizačních montérů bych považoval pro zajištění 
plynulé dodávky vody do domácností, fi rem i všech 
strategických zařízení jako jsou nemocnice a další 
sociální ústavy jako velmi potřebné,“ podotkl Ing. Petr 
Fiala. Dodal také, že boskovickou divizi VODÁREN-
SKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., stály ještě před 
zahájením povinného testování náklady na opatření 
proti koronaviru téměř 1 mil. Kč.

Mgr. Iva Librová, MBA
Tisková mluvčí VAS

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Oprava poruchy v Bořitově.Oprava poruchy v Bořitově.

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  |  516 411 805  |  608 112 112 | prodej@maxmobile.cz

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

MÁME OTEVŘENO! MÁME OTEVŘENO! 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

NEKUPUJTE 
NOVÝ NOTEBOOK!

Můžete výrazně zrychlit 
Váš stávající. 
Šetříte tím životní protředí 
i svoji peněženku.

Do druhého dne Vám vyměníme 
pomalý disk HDD za rychlý SSD 
bez ztráty Vašich dat!!!
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BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 
suterénní prostor

 
samostatný vchod

 

vlastní sociální zařízení

 

samostatné energie

 

vhodné k zrealizování 

 

jakéhokoliv podnikatelského 

 

záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

Kupujte bazénovou chemii 
i desinfekci přímo od výrobce

 Specializovaná prodejna Wetter, která se nachází v areálu fi rmy VIA-REK v Rájci-Jestřebí nabízí 
vše pro váš bazén – od speciální chemie až po příslušenství. V prodejně najdete také úklidové pro-
středky, tekutou a nově gelovou dezinfekci VIA-hand dezi, která je vhodná na pokožku a povrchy a 
v současné době „koronavirové krize“ by měla být nedílnou součástí prakticky každé domácnosti. 
Jelikož je společnost VIA-REK přímým výrobcem, v jejich obchodě najdete vše za bezkonkurenční 
ceny.

 V dnešní době provozuje domácí koupání více 
než polovina Čechů, které spojuje jedna věc – čistá 
voda. Bez chemie to dneska nejde, ale jak regulérně 
postupovat a vybrat správné přípravky, o tom se jed-
noznačnou odpověď asi nikde nedočtete. Ovšem ře-
šení existuje. Specializovaná prodejna Wetter, která 
se nachází v areálu fi rmy VIA-REK v Rájci – Jestřebí 
nabízí vše, co potřebujete. Abych se o problematice 
nejen bazénové chemie dozvěděl co nejvíc, sešel 
jsem se s provozním ředitelem společnosti VIA-REK 
Milanem Štrýglem.

 Jak jste přišli na to, že jako velkovýrobce 
chemie zřídíte prodejnu pro veřejnost? Je to pro 
takovou velkou společnost vůbec zajímavé?
 První myšlenka provozovat podnikovou prodejnu 
vznikla více než před deseti lety. Jelikož už tenkrát 
jsme svými výrobky zásobovali velká koupaliště a 
věděli jsme, že ty samé prostředky jsou vhodné i do 
malých bazénů, přišla nám škoda je zákazníkům 
také nenabídnout. Navíc jako přímí výrobci můžeme 
nabídnout bazénovou chemii za ceny, které by jinde 
těžko hledali. Koncový zákazník je pro nás velmi 
důležitý a snažíme se mu vždy vyjít vstříc.

 Když vám někdo zavolá s prosbou o pomoc, 
dokážete mu i poradit nebo jen prodáváte?
 Většina provozovatelů domácích bazénů se o 
něj bohužel moc dobře nestará. Buď do bazénu 
vpraví ohromné množství bůhví čeho, nebo do něj 
nalije naprosto nevhodný přípravek. My se snažíme 
prodat zákazníkovi jen to, co bude potřebovat – nic 
víc, nic míň. Za těch mnoho let praxe už víme, co 
voda v bazénu potřebuje, takže se nás lidé nemusí 
bát zeptat a svěřit svoji vodu do našich rukou. My 
mu vždy doporučíme vhodné řešení. 
 Chodí k nám často zákazníci, kteří si pořídili ba-
zén, napustili do něj vodu a najednou nevěděli, jak 
dál. Nás v tuto chvíli zajímá pouze jediný fakt, a to 
je množství vody napuštěné v bazénu. Nic víc vědět 
nemusíme – doporučíme vám vhodné prostředky na 
základě měření pH vody, ke kterému samozřejmě 
máme i vhodné testery.

 Prodáváte i dnes tolik populární tablety?
 Původní sada naší bazénové chemie byla pouze 
tekutá, což mělo řadu výhod. Nemuselo se nikde 
nic rozmíchávat, majitel bazénu prostě jen odměřil 
danou dávku a nalil ji do skimmeru. Postupem času 
jsme museli přidat i pevnou chemii v tabletách, neboť 
se stala mezi zákazníky oblíbenou a vyhledávanou. 
Zde je třeba zmínit, že pokud někdo hledá tablety, 
může je koupit prakticky kdekoli – v podstatě celá 
republika je bere od jediného distributora, nás 
nevyjímaje. Na rozdíl od některé konkurence však 
máme na tablety veškeré testy, jsou schválené mi-
nisterstvem zdravotnictví a jsou zcela nezávadné. 
Nakupujeme je ve velkém množství, a tak je prodá-
váme za velice výhodnou cenu. Dnes tedy můžeme 
nabídnout jak pevnou, tak tekutou chemii a je na 
kupujícím, čemu dá nakonec přednost. Na rovinu 
však mohu říct, že tekutá chemie je jak levnější, tak 
uživatelsky pohodlnější. 

 Prodáváte pouze chemii na bázi chloru?
 Naše originální výrobky byly až donedávna všech-
ny na bázi chloru. Jelikož jsme chtěli vyjít vstříc 
zákazníkům, kteří požadovali bezchlorovou chemii, 
rozhodli jsme se nabídnout granulovaný přípravek, 
který je od loňského roku k dispozici na naší prodej-

ně. Sortiment je tak kompletní a vybere si skutečně 
každý.

 Chodí k vám i majitelé levných nadzemních 
bazénů? Máte jim co nabídnout?
 U nás dobře nakoupí každý, majitele malých bazé-
nů nevyjímaje. Náš sortiment netvoří pouze chemie, 
prodáváme také veškeré příslušenství, jako jsou 
teploměry, síťky, také vysavače, schůdky, fi ltrace a 
další produkty. Jako velkoodběratel můžeme konco-
vému zákazníkovi nabídnout velice dobrou cenu. Na 
rozdíl od různých prodejců na internetu poskytujeme 
veškerý servis a dobrou radu na počkání, kterou 
vždy s úsměvem podá náš proškolený personál. To 
na internetu nenajdete.

 Pohodlný člověk však na internetu tráví po-
měrně dost času, nemyslíte?
 I na tohle jsme mysleli. Společně s  renovací a 
kompletní reorganizací prodejny Wetter jsme spustili 
internetové stránky www.wetter-bch, na kterých pro-
vozujeme internetový prodej. Zákazník tak má dost 
času na prostudování kompletní nabídky námi nabí-
zených produktů, může si zboží objednat a následně 
vyzvednout u nás v prodejně na ulici Oldřicha Blažka 
v Rájci – Jestřebí. Prodejna se nachází v areálu fi rmy 
VIA-REK a přímo v ulici vedoucí k vlakové zastávce 
či v opačném směru jej upozorní navigační tabule.

 Jako výrobci chemických přípravků jste přišli 
s výrobkem VIA-hand dezi. O jakou dezinfekci se 
jedná?
 Naše společnost reaguje na koronavirovou krizi 
tím, že zahájila minulý rok výrobu a prodej dezin-
fekčního výrobku VIA-hand dezi. Ten je vhodný na 
pokožku i povrchy a dodáváme jej jak v malospotře-
bitelském balení 0,5l, 1l lahve, tak i v kanystrech a 
IBC kontejnerech. Dezinfekci nabízíme také v gelové 
formě v balení 100 ml, 500 ml, 1000 ml a také v 
kanystrech. Jelikož jsme přímými výrobci, koupíte v 
našem obchůdku v Rájci-Jestřebí i tento přípravek 
za výjimečnou cenu. Přijďte se sami přesvědčit.

-r-
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

Rekonstrukce chodníku 
v Horní Palavě je v dohledu

 Obyvatelé Horní Palavy a přilehlých oblastí se po letech dočkají opravy chodníku vedoucího podél 
potoka Palava. Vždy po dešti jej „zdobí“ bláto a louže, a jestliže člověk nechce domů přinést nánosy 
bahna, musí chodit po silnici. Pokud v zimě napadne sníh, těžko jej z neupravené cesty odhrnout. 

 Úsek od hřiště po-
dél proudu potoka až 
k jeho ústí do podze-
mí, který vede kolem 
necelých dvou desí-
tek rodinných domů, 
je jedním z posled-
ních míst v Blansku, 
na které jakoby se při 
všech rekonstrukcích 
zapomnělo. Chodník 
využívají nejen oby-
vatelé Horní Palavy 
(mnohdy senioři, kteří 
mají značné problémy 
s chůzí po této cestě), 
ale také lidé ze Severu, 
dále částečně i ze Zbo-
rovců. Samozřejmě též 
návštěvníci rekreační 
oblasti Palava, která je zejména v době mimořádných 
opatření celkem v kurzu. Navíc se dokončuje stavba 
bytových domů pod přehradou, tudíž se dá očekávat 
zvýšený pohyb chodců i motorových vozidel, až se 
do bytů nastěhují lidé. Proto je oprava chodníku již 
skutečně na místě. 
 První etapu oprav se podařilo zahrnout mezi le-
tošní investiční akce. Nejprve je však nutná celková 
rekonstrukce všech inženýrských sítí, oprava mostků 
i veřejného osvětlení a vybudování zálivů pro parko-
vání. „Koordinace oprav všech sítí je časově hodně 
náročná. V těchto místech navíc nejde o klasický 
chodník, ale o takzvanou komunikaci se smíšeným 
provozem, kterou místní používají také pro příjezd 
ke svým nemovitostem. Náklady na opravu úseku 
dlouhého necelých 250 metrů se tak odhadem určitě 
vyšplhají přes deset milionů korun. Hlavně kvůli slo-
žité přípravě projektu, nutnosti zkoordinovat všechny 
práce a vysokým nákladům se tuto akci v uplynulých 
letech zatím nedařilo zařadit do rozpočtu,“ vysvětlil 
vedoucí investičního oddělení Marek Štefan.
 „Jde o velkou investici do relativně krátkého úseku 

chodníku. S ohledem na rostoucí počet lidí, kteří 
se v této lokalitě pohybují, jsme ji ale nechtěli déle 
odkládat,“ podotkl starosta Blanska Jiří Crha.
 Práce začnou ještě letos na podzim. Do konce 
roku by měly být hotovy opravy a přeložky sítí. Na 
jaře pak všechny ostatní práce. „Kompletní rekon-
strukce tohoto úseku tak potrvá zhruba dvanáct 
měsíců. Její součástí bude přeložení a oprava všech 
inženýrských sítí, oprava mostků, veřejného osvětle-
ní, položení nových povrchů komunikace, výsadba 
nové zeleně a také vytvoření parkovacích zálivů,“ 
vyjmenovala tisková mluvčí města Pavla Komárková. 
 Jelikož do zahájení oprav ještě pár měsíců zbývá, 
oddělení komunální údržby zajistí v nejbližších týd-
nech alespoň dočasné lokální vysprávky v místech, 
kde je stav chodníku po zimě nejhorší. 
 Na výše vyjmenované opravy by měla v roce 2023 
navázat druhá etapa rekonstrukce, jež se zaměří na 
úsek od hřiště směrem k přehradě až po vyústění 
cesty z Lovětína, která spojuje ulici Horní Palava s 
blanenskou nemocnicí. 

-mka- 

Ručně vyráběné domácí paštiky.

Čistá chuť masa. 
Bez chemie, bez lepku.

www.odmartina.cz
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany.
Tel. 604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Koupím chatu nebo menší rodinný dům v Blansku bez  
realitky.  Finance zajištěny. Tel. 737430621.
* Hledám k pronájmu zahradu nebo sad v Blansku a okolí. 
Tel. 724121145.
* Prodám stavební vrátek, nosnost 250 kg, výška 7m. Cena 
6000 Kč. Dále rohové akvárium cca 500 l. Cena 3000 Kč. 
Tel. 737523462.
* Koupím cihlový byt 2 + KK nebo 2 + 1 na sídlišti Písečná. 
Nepotřebuji ho ihned k nastěhování - možnost domluvy, 
např. v případě dostavby jiné nemovitosti. Tel. 737900946.
* Prodám tři díly Matthioli herbář 1200 stran za 100 Kč kus.
Tel. 702621247.
* Prodám byt 2+1 v OV s garáží, Mahenova ul., vlastní 
vytápění plynovým kotlem, 2 sklepy. Cena 3 300 000 Kč. 
Tel. 608808636 v pracovní dny 17 - 18 hod.

      RŮZNÉ     

Do muzea zavítají pověsti 
z Moravského krasu

BLANKA OZNAMUJE
 Od 10. května 2021 je pro Vás Informační kance-
lář Blanka opět otevřena, a to ve zkrácené otevírací 
době (Po–Pá 9:00–17:00, So 9:00–12:00 hodin) a za 
zvýšených bezpečnostních pravidel. Vstup bude 
povolen maximálně dvěma osobám najednou, s 
nasazeným  respirátorem. Pro zákazníky je připra-
vena desinfekce i rukavice. Veřejný internet bude 
až do odvolání mimo provoz.
Aktuální předprodej:
ZRUŠENO! Michal z Kouzelné školky. Představení 
se s ohledem na aktuální epidemiologická nařízení 
nemůže uskutečnit  a je zrušeno. Vstupenky lze vra-
cet v  Informační kanceláři Blanka po znovuotevření. 
ZRUŠENO! Dva nahatý chlapi. Představení bude 
přesunuto na nový náhradní termín (pravděpodobně 
podzim 2021). Vstupenky zůstávají v platnosti.
Divadelní představení: Osm eur na hodinu – 25. 5. 
2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 430 Kč/ 400 Kč/ 370 Kč. 
ZMĚNA TERMÍNU! Koncert Hradišťan - 15. 9. 2021 v 
19:00 h, Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 430 
Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Partička - 21. 9. 2021 ve 20:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku  - 17. 10. 2021 v 17:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Pojďte s námi za pohádkou - 6. 
11. 2021 od 14:00 h. Start: areál herny stolního tenisu 
na Podlesí, Blansko. Cena vstupenky: 30 Kč – děti/ 
50 kč – dospělí. Zakoupené vstupenky zůstávají v 
platnosti i na podzimní termín.
ZMĚNA TERMÍNU! Horkýže Slíže a The Desperate 
Mind - 19. 11. 2021 od 19:30 h. Dělnický dům, Blansko. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.
ZMĚNA TERMÍNU! Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 
11. 2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky zůstá-
vají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Pokáč + Support - 2. prosince 2021 
v 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
390 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Vánoční turné 2020: Petr Bende - 
7. 12. 2021, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
330 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Karel Plíhal – recitál - 9. 12. 2021 
v 19:00 h. Kino, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Divadelní představení: Na ostro - 
16. 2. 2022 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2022 v 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 
Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Čarovné tóny Macochy 8. – 12. 
6. 2022: Již zakoupené vstupenky na program roku 
2020 zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující 
v programu roku 2022.

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

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

KUCHAŘKU (KUCHAŘE)

• Náplní práce je samostatná příprava teplé a studené kuchyně, 

 příprava dietního stravování. 

Podmínkou je výuční list v oboru.

POMOCNOU KUCHAŘKU (KUCHAŘE)

• Náplní práce je příprava polévek, salátů, příloh. 

Výuční list není podmínkou.

Bližší informace podá paní Smíšková:

tel. 516 838 140 | e-mail: smiskova@nemobk.cz

PŘIJMEME:

PODĚKOVÁNÍ

Rodina Martinkova děkuje 

všem občanům z Blanska 

a Dolní Lhoty, kteří se zúčastnili 

pohřbu a posledního rozloučení 

s Vítězslavem Martinkem.

Děkuje zarmoucená rodina.

Lenka Dražilová 
je novou oblastní 
předsedkyní ANO 2011

 V pondělí 3. května, se uskutečnil Oblastní 
sněm hnutí ANO 2011 v Blansku. Novou oblastní 
předsedkyní byla zvolena Lenka Dražilová, která 
na tomto postu vystřídala dosavadního dlouho-
letého předsedu Jana Nečase.

 Zároveň  sněm nominoval kandidáty pro podzimní 
volby do Poslanecké sněmovny. Lídrem kandidátky 
za oblast Blansko byla zvolena rovněž Lenka Dra-
žilová, stávající poslankyně. Ta by ráda navázala na 
svoji dosavadní činnost v Poslanecké sněmovně, kde 
se věnuje především sociální a zdravotní oblasti. 
Protože se ve stávajícím období pravděpodobně již 
spousta novel zákonů právě z této oblasti nestihne 
projednat, je tudíž  její prioritou, všechny rozpraco-
vané podněty z praxe dokončit a dovést do cíle.

-r-

 Zajímá vás, co se děje v muzeu, když máme pořád zavřeno? Chystáme pro vás výstavy na celý 
rok. Těšit se můžete třeba na Kreslené pověsti z Moravského krasu. Díky kreslíři Arnoštu Bechrovi 
z Ráječka ožijí známé pověsti, které zapsala Karla Bufková-Wanklová. 
 Oprášili jsme knihu 
pověstí a pohádek Z 
Ječmínkovy říše a 
přepsali jsme pro 
vás pověsti, které 
by měl každý místní 
znát. Třeba tu o pro-
pasti Macocha nebo 
o Kateřinské jeskyni, 
nebude chybět ani 
pověst o zlém rytíři 
Vokovi, který pobý-
val na hradě Holštej-
ně, nebo o Čertově 
mostě. Arnošt Bechr 
všechny pověsti do-
plnil perokresbou, a 
protože se věnuje 
také kresleným vti-
pům, odlehčil často 
smutné konce po-
věstí i dvěma vtípky. 
Občas mu připadlo, 
že některým místům 
pověsti chybí, tak jim je vymyslel. 
 Celkem bude od 24. června čekat čtrnáct pověstí, 
aby potěšily nejen dětské oko, ale i ucho. V nestálé 
době jsme totiž všechny pověsti nechali namluvit, 
aby děti nemusely jen číst v muzeu, ale mohly si je 
třeba poslechnout před spaním nebo v autě při cestě 
z muzea. 
 Celou výstavu budou hlídat malovaní čertíci, 
trpaslíci a nebude chybět ani Kačenka se zatoula-
nými ovečkami. Všechny namluvené pověsti budou 
dostupné na novém podcastu muzea, který jsme 
spustili 15. dubna. Můžete je poslouchat online nebo 
si je stáhnout a nechat na později. 

 V dubnu a květnu budou na podcastu rozhovory 
se šachovými velmistry, poslechnout si můžete 
Radka Kaloda, velmistra, který žije v Blansku, Jána 
Markoše – nejlepšího hráče na Slovensku, Davida 
Navaru, který kraluje šachu v České republice a 
Vlastíka Chládka, šachového mecenáše. 
 Už se moc těšíme, až se budeme moc setkat na 
blanenském zámku. Zatím můžete sledovat náš You-
Tube, Facebook nebo Instagram a aktuální informace 
sázíme taky na www.muzeum-blanenska.cz. Tak na 
viděnou a na slyšenou. Snad už od 11. května.

Pavlína Komínková, Muzeum Blanenska
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Blansko v dalších třech zápasech 
nedosáhlo na žádný bod

Slovo předsedy FK Blansko

 Poslední tři utkání blanenských fotbalistů nepřinesla žádný bodový zisk. Ač jarní část sezóny pro 
celek vedený ambiciozním trenérem Martinem Pulpitem začala velice slibně a tým pod jeho vedením 
sbíral body jak na běžícím pásu, vše se zadrhlo v posledních dvou týdnech. Po poměrně nešťastné 
prohře na Julisce v dohrávce utkání s pražskou Duklou, proběhla další dvě utkání, v nichž Blansko 
nedosáhlo na žádný bod. To, že souběžně proběhla tisková a internetová přestřelka ohledně dalšího 
působení klubu v druhé lize, mělo na určitě na atmosféru v kabině nepochybně vliv. Přesto lze na hru 
Pulpitových svěřenců stále nahlížet s uznáním. Jak bude vypadat ve zbytku jara, uvidíme v nejbližších 
dnech. 

FK Dukla Praha – FK Blansko 2:1 (2:1). Branky: 5. 
Faleye, 11. Buchvaldek – 41. Bartolomeu. Blansko: 
Halouska – Sedlo, Aggoun, Černín, Koraksič (72. 
Ngoma) – Bartolomeu, Kopičár, Buchta, Klusák – 
Vasiljev (62. Kepl) – T. Machálek (62. Lhotecký).
 Zápas na Julisce se začal vyvíjet neskutečně smol-
ně. Ze dvou šancí Dukly, do nichž se dostala, přišly 
dva góly a to by srazilo na kolena kdekoho. Hráči 
hostí se ještě ani nerozkoukali a po centru padla po 
přesné hlavičce první branka, aby krátce nato po 
Halouskově chybě v rozehrávce skončil v jeho síti i 
další míč. Hosty to ale nezlomilo a Vasiljev mohl po 
chvíli snížit. To se ale povedlo až v závěru poločasu. 
Agilní Klusák, který se konečně probil do základní 
sestavy, našel Bartolomeua a ten dal na 2:1. Mohlo 
být i pro Blansko lépe, ale Aggoun po Kopičárově 
centru minul hlavou těsně pražskou branku.  
 Po změně stran hosté pokračovali ve snaze s 
průběhem zápasu něco provést. V šancích se po-
stupně ocitli Machálek, Koraksič a i střídající Kepl, 
ani jeden však neuspěl. Tlak Blanska pokračoval. 
Nevyšla rána Kopičára po akci Kepla a Ngomy. Na 
skóre se nakonec již nic k radosti hráčů Dukly, kteří 
tak Blansku oplatili podzimní porážku, nezměnilo. 

Blansko – Jihlava 1:3 (1:1). Branky: 42. Sedlo – 16. 
Vedral, 86. Červ, 90. Křišťál. Blansko: Halouska – 
Sukup, Helebrand, Aggoun, Sedlo – Ngoma (80. Va-
siljev), Kopičár, Buchta, Vlachovský (69. Bartolomeu) 
– Žák (80. Koraksič), T. Machálek (46. Lhotecký).
 Hosté začali aktivněji a dostali se po čtvrthodině 
hry do vedení. Středem obrany domácích se prosmý-
kl Vedral a prostřelil Halousku. Blanenští se nevzdali 
a snažili se o srovnání. To se jim v závěru poločasu 
opravdu podařilo, když se o ně postaral, kdo jiný 
než ten, na něhož je v koncovce spolehnutí – Martin 
Sedlo. Ten se prosadil zblízka po rohu Vlachovského.  
 Když už se zdálo, že zápas skončí dělbou bodů, 
přišel pro domácí nečekaný direkt. Při nepřehledné 
situaci ve vápně Blanska se obránce Sukup nepříliš 
šťastně pokusil o odvrácení míče nůžkami. Byl z toho 
faul, penalta a červená karta nádavkem. Po gólu 
na 1:2 pak v závěru ještě přišel brejk do otevřené 
domácí obrany a pečetící třetí branka Jihlavy.  

Hradec – Blansko 1:0 (0:0). Branky: 78. Dvořák. 
Blansko: Halouska – Sedlo, Aggoun, Černín, Klusák 
– Kopičár, Koraksič (66. Lhotecký), Vasiljev, Buchta 
(80. Kepl) – Ngoma (66. Vlachovský), Žák.
 Zápas nevypadal jako duel favorita na postup s již 
daným padajícím. V první čtvrthodině měli Hradečtí 
sice více ze hry, ale Blansko druhé housle nehrálo. 
Defenzívní úkoly si jeho hráči plnili vzorně. Do jediné 
větší šance se ale přece jenom dostali domácí, rána 
Prekopa šla ale nad Halouskovo břevno. 

 Po změně stran se přece jenom začal více hrát 
fotbal. Nad pálil po Prekopově akci Vašulín. Stejný 
hráč mířil po přihrávce kapitána Vlkanovy vedle. Ten 
se pro změnu těsně minul o chvíli později. A byl to 
znovu Vlkanova, jehož zastavil Černín jen za cenu 
faulu. Z odpískané penalty pak padl, jak se později 
ukázalo, jediný gól utkání, který rozhodl o třech bo-
dech pro Hradec. Autorem byl po přesné ostré ráně 
k tyči Dvořák. 

Bohumil Hlaváček

Blansko - Jihlava 1:3. Foto: Josef KratochvílBlansko - Jihlava 1:3. Foto: Josef Kratochvíl

Hradec - Blansko 1:0. Foto: Josef KratochvílHradec - Blansko 1:0. Foto: Josef Kratochvíl

Aktuálně 
20. kolo: Líšeň – Žižkov 1:1, Ústí – Hradec 0:3, 
Prostějov – Chrudim 1:1, Třinec – Vyšehrad 3:0, 
Dukla – Vlašim 1:1, Varnsdorf – Táborsko 0:0. 
21. kolo: Ústí – Prostějov 1:2, Táborsko – Třinec 2:0, 
Jihlava – Vlašim 3:3, Vyšehrad – Líšeň 1:2, Chrudim 
– Dukla 0:1, Žižkov – Varnsdorf 1:0.

Další zápasy Blanska: Blansko – Chrudim (středa 
5.5., 17.00), Ústí – Blansko (sobota 8.5., 16.00), 
Blansko – Vyšehrad (sobota 15.5., 17.00). 

Ostatní týmy, 22. kolo: Prostějov – Hradec, Dukla 
– Žižkov, Líšeň – Táborsko, Třinec – Ústí, Varnsdorf – 
Jihlava, Vlašim – Vyšehrad. 23. kolo: Hradec – Dukla, 
Prostějov – Líšeň, Vyšehrad – Varnsdorf, Chrudim 
– Třinec, Žižkov – Vlašim, Táborsko – Jihlava. 24. 
kolo: Jihlava – Žižkov, Třinec – Prostějov, Varnsdorf 
– Hradec, Vlašim – Chrudim, Dukla – Táborsko, 
Líšeň – Ústí.       

(boh) 

1. Hradec 21 15 4 2 43:16 49

2. Líšeň 21 11 8 2 36:20 41

3. Prostějov 21 11 6 4 35:27 39

4. Ústí 21 9 5 7 20:26 32

5. Dukla 21 8 7 6 30:23 31

6. Chrudim 21 9 4 8 28:21 31

7. Vlašim 21 8 6 7 31:26 30

8. Žižkov 21 9 3 9 28:30 30

9. Jihlava 21 7 5 9 33:36 26

10. Varnsdorf 21 5 9 7 16:23 24

11. Táborsko 21 6 5 10 19:22 23

12. Třinec 21 6 5 10 25:30 23

13. Blansko 21 5 5 11 22:27 20

14.  Vyšehrad 21 1 2 18 10:49 5

 I když je o mně známo, že nikdy nereaguji na novinové články či komentáře na webu, dnes musím 
udělat výjimku a vyjádřit se ke snůšce polopravd a spekulací obsažených v článku s názvem „Trable 
fotbalistů Blanska. Hrozí jim pád do divize. Nebo i níž,“ uveřejněný dne 21.4.2021 na iDNES.cz a v 
tištěném vydání MF DNES.

 Předně bych se chtěl vyjádřit k údajným sporům 
mezi mnou a panem Mertou. Žádné spory se ne-
konaly. Jen jsem začátkem února odmítnul návrh 
pana Merty angažovat k nám do klubu druholigového 
hráče na půlroční hostování za částku 200.000 Kč, 
protože takovou částku považuji za zcela mimo 
realitu. Výsledkem bylo, že mi pan Merta po tomto 
odmítnutí druhý den oznámil, že končí jako spor-
tovní ředitel a následně, po dalších třech dnech, že 
defi nitivně končí své působení v Blansku. Toto své 
rozhodnutí doprovodil doručením odstoupení od 
platně uzavřené a řádně plněné reklamní smlouvy, 
kterou jeho společnost s klubem uzavřela na začátku 
sezóny a zavázala se jí uhradit částku odpovídající 
cca 10 % ročního rozpočtu klubu. Polovinu ze slíbené 
částky tedy neposkytla. I když tento způsob ukončení 
spolupráce považujeme za nekorektní, respektovali 
jsme ho a považujeme proto kapitolu působení pana 
Merty v blanenském fotbalu za ukončenou.
 V akciové společnosti, kterou jsme plánovali za-
ložit v souvislosti se vstupem investora, měl mít pan 
Merta (ještě předtím, než se rozhodl své působení 
v Blansku ukončit) třetinový podíl bez jakéhokoliv 
závazku fi nancování v následujících sezónách. Když 
jsme se v průběhu sezóny bavili o tom, že bude slo-
žité letošní sezónu dofi nancovat, řekl opakovaně, že 
víc, než slíbil, tedy částku odpovídající oněm 10 % 
ročního rozpočtu klubu, dát nemůže. Nakonec nedal 
ani to, co slíbil.

 V textu uvedené tvrzení, že „bez Merty Blansko 
nečelí jen tomu, že nezaloží akciovou společnost, 
ale především že bude bez peněz,“ je tak pravdivé 
jen částečně. FK Blansko by totiž nedostatku peněz 
čelilo, i kdyby pan Merta v klubu zůstal. Základním 
problémem totiž je, že se nepodařilo dokončit jed-
nání o vstupu investora, na který byl vedení klubu 
dán kontakt panem Mertou a panem Mikou. Tento 
investor měl pokrýt mezi 40 až 50 % ročního rozpočtu 

klubu. Jednání probíhala od června loňského roku, 
ukázalo se ale, že se jedná o neseriózní subjekt, 
který prostředky na vstup do klubu neměl, a z celé 
transakce, nikoliv vinou klubu, sešlo. Následně 
jsme jednali s řadou dalších subjektů ohledně jejich 
investorského vstupu do klubu, bohužel neúspěšně.
 Výsledkem je velký výpadek v příjmech klubu, 
s nímž se potýkáme celou sezónu. Vše je ještě 
umocněno pandemickou situací, kdy prakticky celou 
sezónu hrajeme bez možnosti pustit do hlediště divá-
ky a s velkými mimořádnými výdaji za proticovidová 
opatření. Nebýt fi nančních prostředků, které se nám 
podařilo získat od dalších sponzorů a peněz, které 
se do klubu půjčily, chyběly by prostředky na chod 
klubu už v listopadu či prosinci loňského roku. Jen 
pro informaci dodávám, že k založení nové akciové 
společnosti je potřeba částka 2 miliony korun.

 Pravdou tedy je snad jen to, že klub nepodal žá-
dost o licenci na 2. ligu pro příští sezónu, protože ji v 
dnešní nelehké době, kdy má ekonomické problémy 
řada fi rem, není schopen fi nančně zabezpečit. Bez 
vstupu seriózního investora a jeho přínosu do roz-
počtu je druhá liga pro Blansko fi nančně moc velkým 
soustem. Je nutné podotknout, ani těch údajných 150 
tisíc euro by na tom nic nezměnilo. Na druhou ligu 
je třeba částka několikanásobně větší.
 Tato situace nás velice mrzí. I s ohledem na vý-
kony hráčů jsme se snažili udělat maximum pro to, 

aby druholigová účast Blanska měla jiný konec. V 
současné chvíli ale nevidíme jiné řešení. Fanoušky 
mohu ubezpečit, že rozhodně nehrozí, že bychom 
příští sezónu hráli krajský přebor. Naopak všichni v 
klubu děláme maximum pro to, abychom jednak řád-
ně dohráli letošní sezónu a dále abychom fi nančně 
zajistili účast klubu v příští sezóně MSFL.

Zdeněk Veselý, 
předseda klubu FK Blansko, 23. dubna 2021


