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Nic není zadarmo. 
Nově ani farmářské trhy

 Za místo prodejce 
však nyní zaplatí dvě 
stě korun, pokud si 
přiveze svůj vlastní 
stánek, anebo dvě 
stě padesát korun, 
jestliže využije dře-
věný stánek, který 
připraví zaměstnanci 
kulturního střediska. 
Tato informace ale 
není veřejně dostup-
ná. 
 Porozhlédla jsem 
se po webových 
stránkách některých 
dalších měst v repub-
lice a zjistila jsem, že 
je to různé; někde 
se nájem platí, někde 
ne. Pokud se ovšem 
platí, pak se jedná 
spíše o částky do stokoruny za den. 
 Což o to. Dnes se platí za vše, takže je asi nor-
mální, že si člověk zaplatí za možnost mít nějaký vý-
dělek. Obzvláště tehdy, pokud si chce půjčit stánek. 
(Pominu fakt, že když si přiveze svůj stánek, město 
s ním nemá žádné výdaje. Naopak v zájmu města 
je, aby na farmářských trzích bylo fi rem co nejvíce.) 
Zavedení placení nájemného navíc přichází neče-
kaně v době po koronavirové karanténě, kdy bych 
spíše předpokládala úlevy na podobných poplatcích, 
vzhledem k fi nančním ztrátám, které jistě farmáři kvůli 
opatřením utrpěli. 
 Vadí mi ale jiná věc. Veřejnosti je předkládáno, 
že stánkaři nemusí platit žádné poplatky. Mnozí na-
kupující si tudíž neuvědomují, že ceny za produkty 
mohou být o něco vyšší, pokud se do nich zahrnuje 
nájem za místo. 
 Potom dochází k situacím, kdy ztratí zákazník 
zábrany a poměrně hlasitě komentuje cenu výrob-
ku, která se mu zdá přemrštěná, aniž by si dokázal 
spočítat, že kromě výdajů na materiál, čas strávený 
výrobou produktu a stáním na trhu je k ceně nutno 
připočíst nějakou poměrnou částku na nájem pro-
dejního místa. 
 Jestliže někdo nedokáže ocenit ruční práci a 

bezostyšně v blízkosti prodejce pronese hlášku, že 
on takové věci rozdává zadarmo (slyšela jsem to na 
vlastní uši), pak bych toho člověka chtěla vidět, jak 
nad výrobou nějakého produktu stráví několik hodin, 
investuje peníze do materiálu, zaplatí nájem za stá-
nek a napíše si na něj cedulku: Rozdávám zdarma. 
Ale to je zase na jinou debatu. 
 Druhý zádrhel na místních farmářských trzích 
vidím ještě v tom ohledu, že ačkoliv je doba jejich 
konání stanovena na nějaký konkrétní čas (8 – 14 
hodin, případně nově 8 – 16 hodin), naprostá většina 
prodejců zmizí třeba už v 11 hodin. A když zákazník 
vidí zdálky prázdné stánky, blíž zkrátka nepřijde, aby 
se podíval na to, „co na něj zbylo“. 
 Zástupci kulturního střediska, které má trhy na 
starosti, uvádí, že prodejci se mají zdržet až do 
konce nebo do vyprodání zásob. Z náměstí Repub-
liky ovšem po pár hodinách prodeje mizí i ti, kteří 
rozhodně vyprodáno nemají. Ano, někdo může z 
osobních důvodů někdy potřebovat skončit dřív, ale 
tři čtvrtiny stánkařů? Pak se mi zdá trochu nefér chtít 
poplatky za prodejní plochu, když už nechodí žádní 
zákazníci. Toto by bylo fajn trochu ohlídat a přimět 
fi rmy, aby setrvaly až do konce. 
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Farmářské trhy v Blansku pro prodejce zdarma? To už je minulost, ačkoliv na začátku 
letošního roku a opakovaně ještě na konci dubna články na webu města zdůrazňovaly, 
že pronájem prodejní plochy i stánků je zdarma. 

Splňujeme podmínky nového realitního zákona 

č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

Již téměř 30 let zkušeností na trhu s nemovitostmi. Rádi i vám 
pomůžeme při prodeji nebo pronájmu

• zprostředkujeme prodej domů a bytů

• zpracujeme posudky pro dědické řízení

• právní a ekonomické poradenství

¨̈̈̈̈̈̈̈



14. srpna 20202

Víte?
Nevíte?

Dělníci dokončili další fázi 
oprav předzámčí

Další číslo 

Monitoru 

vychází 28.8. 2020

 Skončila rekonstrukce jedné budovy v předzámčí blanenského zámku. Objekt s adresou Zámek 2, 
který bude nyní využívat Muzeum Blanenska, byl opraven za sedm milionů korun bez DPH. Z toho tři 
miliony korun činila dotace z Jihomoravského kraje. Opravy dělníci prováděli od podzimu minulého 
roku. 

 „V rámci rekonstrukce byla provedena obnova 
fasády objektu, obnova střešního pláště a úprava 
vnitřních dispozic objektu,“ informoval starosta Jiří 
Crha. Fasáda ladí se sousedním zámkem i budovou 
základní umělecké školy. Uvnitř se podařilo zachovat 
původní trámy.  
 Do místností se přestěhují odborní pracovníci a 
konzervátorské a restaurátorské dílny a vzniknou 
v nich depozitáře. V hlavní budově muzea se tím 
pádem uvolní místo pro nové expozice. 
 „Na zámku už máme pro expozice i depozitáře 
nedostatek prostoru. V další fázi budeme rádi, když 
se podaří zrekonstruovat budovu Zámek 3. Do ní se 

přesunou kanceláře vedení muzea a ekonomického 
úseku a vzniknou v ní také další depozitáře,“ uvedla 
ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.
 V minulosti se rekonstruovala i hlavní zámecká 
budova, dále pak část, v níž sídlí základní umělecká 
škola. Na podzim začnou opravy budovy Zámek 3, 
kde se nacházejí výtvarné dílny základní umělecké 
školy. Vedení města na rekonstrukci vyčlenila z 
rozpočtu částku deset milionů korun. Přibude jedno 
patro a fasáda se sladí s ostatními objekty. Mimo jiné 
se také chystá přestavba bývalé hasičky. 
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Freddieho sloupek
Snad už bude líp

 Zdá se, že by se život mohl pomaličku vracet k 
normálu. V Americe se začal hrát zase hokej, i když 
existuje reálné nebezpečí, že ta soutěž nemusí 
být regulérní. Stačí totiž, aby byť jeden z hráčů byl 
pozitivně testován, tak celý tým musí do karantény 
a pravděpodobně i tým, proti kterému zrovna hrál. 
Ale chápu, že NHL je obrovský produkt, generující 
milionové zisky, a proto se jistou  míru rizika šéfové 
rozhodli přijmout.
 Ale zpátky k nám... Už nějakou dobu se zdá, že 
ekonomika se zase začíná rozhýbávat, a to je jedině 
dobře. Není na místě začít přehnaně jásat, ale jistou 
naději snad máme. Jen bychom neměli „usínat na 
vavřínech“. Jen se mi zdá, že spousta fi rem si, po-
dobně jako se tomu stalo v době krize 2008, vzala 
teď virus jako nástroj pro různé úpravy platů, přijímací 
řízení atp. No uvidíme, je to jen moje domněnka.
 Ale jinak je dobře, že můžeme do kina, na kou-
paliště a na všechna místa, kam to v té nejhorší 
době prostě možné nebylo. Opatrnosti není nikdy 
dost, ale šíření všeobecné paniky taky ničemu příliš 
neposlouží. Spíše naopak...
 Lidi v karanténě, pokud mají být zavření doma, 
nebo v nějakém uzavřeném komplexu, jako je tomu 
u těch výše zmíněných hokejistů z NHL, to může mít 
dopad na psychiku. Já pracuji z domu a vidím to sám 
na sobě. Že magořím a chybí mi lidská společnost 
třeba někde v kanceláři. Navíc taková izolace svádí k 
lenosti, různým černým myšlenkám, anebo osvojení 
si zlozvyků. Do toho člověk upadne jedna dvě.
 Takže bych si moc přál, aby bylo všechno zase 
při starém, byť to zřejmě v plném rozsahu možné 
nebude... Uvidíme...
 Když jsem zmiňoval tu paniku v souvislosti s eko-
nomickou krizí před pár lety, napadlo mne tehdy, jak 
by vypadala ekonomická krize při slavném krachu 
na burze v New Yorku na začátku minulého století, 
kdyby tehdy existovaly mobilní telefony a internet. 
Myslím, že ty dopady by byly naprosto katastrofální...
 Stejně by asi jinak vypadala třeba morová epide-
mie z doby dávno minulé, kdyby existovaly moderní 
možnosti cestování tak, jak je známe dnes... To by 
taky zavánělo světovou apokalypsou...
 Já vím, jsou to jen domněnky, ale v něčem jistě 
alespoň trochu oprávněné... Ale i tak Vám všem 
tradičně přeji...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Do roka přibudou na Zborovcích 
dvě hřiště, záhony i stromy

 Celková cena prací se vyšplhá na 16 milionů 
korun bez DPH. Vedení města na podzim požádá o 
dotaci. V případě jejího schválení tedy část nákladů 
pokryje dotace; třetí etapa ovšem proběhne i za 
předpokladu, že město fi nanční příspěvek nezíská. 
Pak by celá částka byla uhrazena z městského 
rozpočtu. 
 „Třetí etapa regenerace sídliště Zborovce je na 
rozdíl od těch předchozích taková klidová. Nevzni-
kají při ní žádná parkovací místa, ale zaměřuje se 
na odpočinkové zóny mezi bytovými domy. Na 
prostranstvích budou vysazeny stromy i květinové 
záhony, nové budou i cesty. Pro děti mezi domy 
vznikne nové 3D hřiště s trampolínami a prolézač-
kami i samostatný prostor s pingpongovým stolem. 
Starší obyvatelé sídliště zase ocení posezení v 
novém parčíku,“ vyjmenoval starosta Jiří Crha.
 Novou podobu areálu navrhla architektonická 
kancelář Dimense Architects. „Cesta pro pěší mezi 
bytovými domy na ulicích Kamnářská a Okružní 

zůstane přímá jako dosud, ale její okraje budou 
zkosené cikcak. Podél chodníku budou také umís-
těny lavičky, aby si lidé mohli po cestě odpočinout,“ 
zmínil Jiří Svoboda z odboru správy a rozvoje 
města.
 Obnova čeká i veřejné osvětlení a místo pro 
kontejnery na odpad. V ulici Okružní vznikne na 
zastávce MHD záliv pro stání autobusů, aby ne-
blokovaly část vozovky. 
 Práce by měly být dokončeny v létě příštího roku. 
A v dalších letech na ně naváže čtvrtá etapa rege-
nerace sídliště, která se má týkat okolí bytových 
domů v ulici Zborovecká. 
 V minulých letech již proběhly první dvě etapy 
rekonstrukcí na Zborovcích; město nechalo upra-
vit plochy mezi ulicemi Okružní a Krajní i v ulici 
Kamnářská. Vytvořila se nová parkovací místa, 
chodníky, hřiště a přibyla zeleň. 

-mka-

 Začíná třetí etapa regenerace sídliště Zborovce. Mezi bytovými domy vznikne klidová zóna s 
posezením a trampolínami pro děti. Novou podobu dostane také centrální chodník mezi ulicemi 
Kamnářská a Okružní. Moštování ovoce

 Od 7. 9. 2020 se zahajuje moštování ovoce v 
Domě zahrádkářů na adrese Křížkovského 59, 
Blansko.
 Objednávky přijímá a informace podává: Lubomír 
Demo, tel. 775 857 581 ve všední dny od 19:00 do 
21:00 hod. Předpokládaná doba moštování je od 
13:00 do 18:00 hodin.

 Dále upozorňujeme zájemce, že moštování bude 
zahájeno až po objednávkách dostatečného množ-
ství ovoce na zpracování. Vlastní nádoby s sebou, 
ideálně větší objemy (např. 3 l, 5 l, …).
 Minimální dávka na den pro jednoho zákazníka 
je 30 kg, pro moštárnu celkem cca 300 kg. Cena 
za moštování je 5,50 Kč/kg ovoce. Ovoce myjeme 
v DZ před moštováním a biologický odpad (zbytky z 
jablek) lze ponechat v DZ.

 Slevu moštování za 4,50 Kč může uplatnit pouze 
člen Základní organizace ČSZ Blansko po předložení 
členského průkazu s vylepenou známkou r.2020 
(sleva na 2x moštování za sezonu).
 Novou registraci člena lze provést vždy před 
moštováním včetně úhrady členské známky na rok 
2020 ve výši 150 Kč.

ZO ČZS Blansko

Pěkná modrá 
přijímá klienty

 Žít plnohodnotně i s duševní poruchou? To 
naučí Pěkná modrá v Doubravici.

 Osvojit si návyky, které usnadní získat a udržet si 
zaměstnání. Osamostatnit se od rodiny, naučit se o 
sebe postarat, rozvíjet svoje záliby a být s ostatními 
lidmi. Cílem Pěkné modré Doubravice je pomoci 
prožít co nejvíce plnohodnotný a samostatný život 
lidem, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nemají 
možnost být zaměstnaní.
 V sociálně terapeutických dílnách se tu schází 
lidé s duševním onemocněním a lehkým mentálním 
a zdravotním postižením. Učí se, jak být soběstační, 
jak získat dovednosti, které jim usnadní vstoupit na 
trh práce, učí se vařit a starat se o domácnost i o 
sebe. Služba je pro klienty vyjma stravování bezplat-
ná. Zájemci o službu se můžou hlásit na telefonním 
čísle 732 747 952 nebo e-mailu peknamodra@
blansko.charita.cz.
 „S klienty ve věku od 18 do 64 let rozvíjíme jejich 
zručnost v domácnosti, na zahradě, v dílnách a v 
dalších běžných činnostech. Zároveň s nimi pracují 
naše sociální pracovnice a psycholožka,“ přibližuje 
vedoucí Pěkné modré Petra Veselá.
 Klienti se můžou sami rozhodnout, jak často chtějí 
do služby docházet. „Asi po měsíci s nimi sestavíme 
individuální plán a podle něj se rozvíjí v činnostech, 
které si zvolí,“ doplňuje Petra Veselá.
 Do Pěkné modré už třetím rokem jezdí vlakem 
Jirka. V létě tam zahradničí, v zimě tvoří v keramic-
ké dílně. „V Pěkné modré si připadám jako doma. 
Vyzkoušel jsem víc podobných zařízení, ale už bych 
měnit nechtěl,“ hodnotí službu Jirka. 
 Jirka vystudoval zahradnickou školu, proto v Pěk-
né modré tráví čas nejraději na zahradě. „Venku mám 
pocit volnosti, na zahradě pracuju rád. Naopak na 
tvořivé činnosti a do kuchyně se moc nehrnu,“ říká 
uživatel Pěkné modré a dodává, že kromě práce na 
zahradě se v Doubravici naučil hlavně komunikovat 
s lidmi. 
 Další z činností, které si lidé v sociálně terape-
utických dílnách můžou vyzkoušet, je práce v ku-
chyni, v šicí, keramické a tvořivé dílně a při údržbě 
areálu. „Každého baví něco jiného a každý zvládne 
práci jinak. Někteří klienti potřebují trvalou asistenci 
pracovníka, někteří dohled a jiným stačí práci jen 
vysvětlit,“ doplňuje Petra Veselá. 
 Hlavní pracovní činnosti v Pěkné modré trvají 
dopoledne. Odpoledne se obvykle klientům věnuje 
psycholožka nebo pracovníci s kognitivními hrami za-
měřenými na trénink paměti a pozornosti. „Pokud si 
ale někdo chce dodělat výrobek nebo si odpočinout, 
samozřejmě může. Pro naše klienty je důležité je i 
sdílení, jak se jim v činnosti daří,“ dodává vedoucí 
zařízení.

Vladěna Jarůšková

Když zákon nic 
nezmůže…

 Na Seifertově ulici již několik let stojí staré osobní 
auto Škoda Felicia. Nikdo se k němu nehlásí, technic-
kou nemá od roku 2013 a zbytečně zabírá parkovací 
místo. Současné zákony jsou však na tento problém 
krátký. Městská policie zatím nemůže v této věci nic 
podniknout, protože pokud má vůz SPZ, nelze jej 
nechat odtáhnout. Majitele se nepodařilo sehnat, 
protože má trvalý pobyt hlášený na městském úřadě 
v Brně. Policisté čekají na listopad, kdy se mění zá-
kon; díky němu potom budou oprávněni nepoužívané 
vozidlo s prošlou technickou nechat odtáhnout.

-mka-

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Chystáte výbavu 

pro školáka?

Pro nový Pro nový 

školní rok školní rok 

nabízíme:nabízíme: 
 - papučky vel. 18-41
 - BIO pantofl e od vel. 28 do 47
 - cvičky do vel. 42
 - sportovní a vycházková obuv, školní batohy

u u 
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Na kávě s Martinem Bezdíčkem
U kávy jsem se tentokrát sešla s předsedou atletického oddílu ASK Blansko Martinem 
Bezdíčkem. Povídali jsme si o úspěších blanenských atletů a dalších sportovních 
plánech. 

Sponzor rubriky:

 Blanenským atletům se daří dlouhodobě…
 Ano, úspěchy stále mají, i přesto, že jsme oproti 
Brnu vesnice, jak říká trenér Ošlejšek. Daří se jim 
i s tím rozpočtem, který máme. Z Blanska vychází 
dobří atleti dlouhodobě – namátkou běžec Zacho-
val, Jana Sotáková, ta se probojovala do fi nále na 
100 m překážek na 1. Dorostenecké olympiádě 
v Singapuru, Pavla Štoudková, která přestoupila 
do Olympu a je nejlepší osmistovkařka a patnác-
tistovkařka v republice. Drží republikové rekordy v 
žactvu i dorostu. Teď máme Veroniku Jakusidiso-
vou, která je mistryní republiky ve vícebojích i v 
dalších disciplínách. Ta nám teď nejspíš odejde 
do Brna, protože tam bude studovat střední školu. 
Starší žákyně byly letos druhé v Jihomoravském 
kraji a postoupily do semifi nále na Mistrovství 
Moravy a Slezska, které bude v září v Olomouci. A 
věříme, že se dostanou ještě dál až na Mistrovství 
republiky.
 Už není veřejným tajemstvím, že atletický oddíl 
odchází z Jednoty ASK do nového subjektu, který 
byl pojmenovaný po blanenské legendě Ludvíku 
Daňkovi. Rozchod je klidný a vstřícný – odcházíme 
kvůli právní subjektivitě, abychom to měli jednodušší 
například při jednání se sponzory nebo s městem, 
ale budeme si dál pomáhat. Není to tak, že bychom 
se rozkmotřili, jak si někteří mysleli. 

 Co je hlavní slabinou blanenského oddílu? 
 Udržet vynikající sportovce u nás. V patnácti le-
tech často odcházejí studovat do Brna a kvůli tomu 
přecházejí do brněnských oddílů, protože přejíždění 
by bylo pro ně časově náročné. 
 Obecně má Blansko jeden obrovský problém, že 
se tady dělají snad všechny sporty, které v repub-
lice jsou. Město je malé, rozpočet omezený, i když 
se snaží vedení města podpořit každého, tak se 
to štěpí. I co se týká vynikajících jednotlivců – ve 
větším oddílu není problém sestavit silné družstvo 
a je potom jasné, že oddíly ve větších městech jsou 
na tom lépe. Když jsem se věnoval cyklistice, taky 
jsem říkal, že by v celém okrese měl být jen jeden 
oddíl. Pak bychom Brňáky převálcovali. Ale třeba 
k tomu jednou dospějeme; je totiž škoda, když se 
nám ani Boskovicím nebo oddílu při základní škole 
Dvorská na závody nepodaří sestavit družstvo a 
musíme hostovat za brněnské nebo vyškovské 
kluby. Přitom bychom mohli mít jeden silný oddíl za 
okres. Tak, jak se spojili fotbalisti, protože viděli, že 
nemá smysl mít dva kluby na ASK a ČKD. A dotáhli 
to až do druhé ligy. 

 Ve sportovních zprávách z atletiky slyšíme 
většinou jen o dívkách. Čím to je? 
 V atletice je to celorepublikový trend, kluci vět-
šinou zavítají do kolektivních sportů, jako je hokej 
nebo fotbal. Atletika je u chlapců druhořadá, spíš, 
až pokud je nebaví kolektivní sport. Snažíme se to 
nějak ovlivnit, ale zatím se to úplně nedaří. 

 Jak ovlivnila koronavirová karanténní opatření 
atletickou sezónu?
 Sezóna se posunula do června a doháněly se 
všechny důležité závody. Takže to byl docela slušný 
fofr. V září to bude podobné; 30. srpna začne Mis-
trovství Moravy a Slezska žákyň a žáků, na konci 
září Mistrovství republiky. Tam asi pojede pět žákyň 
– Verča Jakusidisová, moje dcera Dominika, Natka 
Poláčková, Katka Konečná a Kristýna Nollová.
 Co se týká samotné karantény, během ní se 
trénovalo individuálně, v lese. Nemohli jsme děti 
sloučit do skupin, takže trénovaly s rodiči, prarodiči 
nebo samy. Měly vytvořené individuální plány. Přišly 
na první tréninky a sám trenér říkal, že měl z toho 

strach, ale byl mile překvapený. „Vypadá to až moc 
dobře,“ říkal. 
 Všichni měli natrénováno – asi měli dostatek 
času a vzali to vážně. Což bylo fajn, že se na to 
nevykašlali. Taky mohli ležet. 

 Od kolika let je vhodné s atletikou začít? 
 Navážno od nějakých dvanácti, třinácti let. Do 
té doby by se to nemělo přehánět. Nemá smysl 
to dětem znechutit, protože tréninky jsou celkem 
často. Co se týká úplného začátku – začít se dá 
kdykoliv, není to nutné hned odmalička, jako třeba 
u gymnastiky a podobných sportů. Běhat umí každý, 
každý je nějak obratný a v atletice si najde něco, co 
mu jde. Ale dělají všechno, není to tak, že by někdo 
třeba jen běhal sprinty. 

 Jak často mají děti tréninky? 
 Nejmenší dvakrát týdně, starší třikrát, a nejstarší 
případně i čtyřikrát. Trénink trvá hodinu a půl. Plus 
o víkendu závody. 

 V kolika letech začínají nejmenší děti závodit? 
 Nejmenší mají přípravky, to jsou spíš kroužky pro 
zábavu, aby se naučily běhat, hýbat, koordinovat 
pohyby. Je to individuální, ale závodit se začíná 
obvykle až kolem deseti let. Jsou závody i pro 
mladší, ale to je spíš jen pro ty, co si to opravdu 
chtějí vyzkoušet. 

 Připomínáte jim, kdo byl Ludvík Daněk a vů-
bec historii atletiky? 
 Připomínáme neustále, je to důležité. Teď bude-
me mít na dresech číslo nejlepšího výkonu Ludvíka 
Daňka. Na webových stránkách máme historii 
atletiky od roku 1929.

 Jakou máte podporu od rodičů? 
 Velkou; jezdí s dětmi na závody. Přivezou je a 
ten čas tam s nimi stráví. Jde víceméně o každý 
víkend… 

 Spolupracujete s fyzioterapeutem? 
 K tomu jsme zatím nedospěli, spíš si to děti s 
rodiči řeší individuálně. I když jednu čerstvě vy-
studovanou fyzioterapeutku bychom tu měli, takže 
to vypadá, že by s ní mohl oddíl spolupracovat. U 
dětí je hlavně důležité, aby se naučily protahovat a 
regenerovat. Ani speciální strava se u nich neřeší. 
Je jasné, že den před závodem a v den závodu si 
nemají dát například smažené jídlo, ale jinak by 
měly jíst všechno. Doplňky třeba až v sedmnácti 
letech, a skutečně jen jako doplňky, ne náhradu 
stravy. 
 V Blansku je pomalá tréninková dráha, ale je to 
dobře, protože nejvíc času tráví děti na dráze. Je 
měkká a nikdo z mladých atletů nemá poškozené 
klouby a mají výdrž. I když jsou pak starší, nemají 
zdravotní problémy. 

 Co je vaším úkolem v oddílu? 
 Předchozí předseda pan Ošlejšek mi loni koncem 
srpna předal svou funkci, kterou jsem s díky přijal 
(smích). V týmu je nás pár, takže musíme v pod-
statě všichni dělat všechno – Jiří Ošlejšek, Bohumil 
Kazda, manželé Ellingerovi, Jan Nečas, moje man-
želka a z mladých Martina Hlaváčková. O práci se 
vždycky nějak podělíme. Zajišťujeme závody a další 
podobné záležitosti, aby toho na trenérech bylo co 
nejmíň. Občas za trenéry i zaskočíme. Jsme rádi, 
že kolem atletiky vznikla fajn parta, která se o oddíl 
stará, a funguje to. 

 Jaká je vaše životní sportovní cesta? 

 Začínal jsem v Metře se sjezdovým lyžováním. 
Pak jsme přešli do Sokola. Potom přestal být sníh, 
tak jsme se se spolužáky domluvili a začali pod 
Sokolem jezdit na kolech. S Erikem Řezníkem jsem 
zůstal u horských kol. Dvacet let jsem pak trénoval 
děti a občas i dospělé. K atletice jsem se dostal díky 
svým dětem, které začaly běhat. Na kole si už teď 
jen jezdím odpočinout od atletiky (smích). 

 Kdyby se někdo třeba i z dospělých rozhodl 
běhat a chtěl by se poradit, jak správně na to, 
může se na vás obrátit? 
 Kdykoliv. Není problém. Trenéry najdete v pondě-
lí, ve středu a v pátek na stadionu ASK. Myslím, že 
jsou všichni vstřícní. Začít běhat se dá kdykoliv, stačí 
jenom chtít. Běh je přirozený a je nejjednodušší. 
Kdokoliv je vítaný. 

 Vyvíjí se v průběhu let výkony atletů podob-
ně jako například v krasobruslení nebo jiných 
spotech? Snižují se nejrychlejší časy apod.? 
 Výkony se zrychlují díky materiálu, díky pro-
pracovanému tréninku. Dřív se běhalo po škváře, 
povrchy byly jiné, tretry byly jiné. Všechno je o vývoji 
a nevím, kde se to zastaví. Je to jako v dráhové 
cyklistice, tam se taky neustále zrychluje. Povrchy 
a kola jsou víceméně stejná, ale jsou lehčí, aero-
dynamika je jiná. 

 Co se týká výhledu do budoucna – už se těšíte 
na nový ovál, který se má rekonstruovat? 
 Doufám, že už nebude příští rok koronavir a že 
nám to nenaruší veškeré plány na soustředění a 
závody. Když se povede rekonstrukce stadionu, 
tak to bude super. Nejenom pro nás, ale pro celou 
veřejnost. A že se zlepší zázemí na ASK a tribuna. 
Jsem rád, že jsme byli přizvaní do diskuze o plá-
nované rekonstrukci. 

 Jaké se chystají v Blansku závody? 
 Děláme hlavně závody pro mladší žactvo a pří-
pravky, protože pro starší žáky není stadion zatím 
vybavený, pro ně je potřeba klec na hod diskem 
a kladivem. Ta se bude budovat na Údolní na 
bývalé škváře. Potom budeme moct jít do větších 
závodů. 
 Pořádáme Memoriál Věry Bušové-Gilkové. Letos 

jsme ho museli zrušit kvůli koronaviru. Nechtěli jsme 
ho přesunovat z dubna na podzim, protože bychom 
se zase někomu připletli do termínů jiných závodů. 
Na příští rok tedy chystáme větší akci, aby vznikl 
nadregionální mítink. Rádi bychom pozvali hosty, 
jako je Jarmila Kratochvílová nebo Lída Formanová. 
Při tomto memoriálu by měl být i dětský závod. 
 Ještě letos se ale v Blansku uskuteční 31. srpna 
Čokoládová tretra pro děti do jedenácti let. Dále 16. 
září pořádáme druhé krajské kolo družstev mlad-
šího žactva a 4. října Mistrovství Moravy a Slezska 
družstev mladšího žactva. Takže závody pořádáme 
a určitě budeme pořádat. V plánu je rozšířit je ještě 
třeba o nějaký cross. 

Marie Kalová

Čokoládová Čokoládová 
tretratretra

 Čokoládová tretra se vrací do Blanska pod záštitou 
starosty města Blansko pana Ing. Jiřího Crhy. Tento 
projekt je největším atletickým svátkem pro děti od 
6 do 11 let. Od roku 1961 je Čokoládová tretra a její 
fi nále součástí předprogramu Zlaté tretry v Ostravě. 
Jsme velice potěšeni, že Atletický klub Ludvíka 
Daňka Blansko byl opět osloven k uspořádání takto 
významného podniku pro dětské kategorie v našem 
městě. 
 V Blansku se tretra uskuteční 31.8.2020 od 9 
hodin na stadionu Mlýnská. Začínáme těmi nejmen-
šími - během na 30 m ročníků 2020 až 2019 a poté 
pokračují běhy na 60 m, 100 m, 200 m a 300 m. V 
programu je zahrnut i hod raketkou pro ročníky 2010 
a 2009, kteří v této disciplíně postupují do ostrav-
ského semifi nále. Z běhů na 100 m, 200 m a 300 
m postupují vždy tři nejlepší do semifi nále, které se 
koná v Ostravě 7.9.2020 a z kterého postupuje osm 
nejlepších do fi nále 8.9. 2020 při Zlaté tretře.

 V Blansku jsme směřovali tretru na konec prázd-
nin, jako rozloučení s prázdninami. Při akci bude 
nachystán doprovodný program.

Více informací na www.cokoladovatretra.cz
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Čerstvé zprávy z našeho města.
www.monitor-bk.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

PROVOZNÍ DOBA:
po-čt 8 - 16 hod.
pá zavřeno

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

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

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

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

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

Všem čtenářům Monitoru 

a příznivcům palety vlámské 

přejeme pohodové prázdniny!
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Západní Čechy: Hory a lázeňská města
 V minulém úvodníku jsem psal o tom, že vlastně ani nevím, kam pojedeme letos na dovolenou. Vzhledem k situaci, která stále panuje po celém světě, 
jsme se nakonec rozhodli strávit týden volna u nás v Česku a navštívili jsme kout naší země, kde jsme ještě nikdy nebyli. Dnešní prázdninové čtení bude 
o turistice, krásné přírodě i korzování po lázeňských městech.

 Přestože mnoho bezpečnostních opatření v okol-
ních státech bylo zrušeno, situace se mění takřka 
ze dne na den, a tak jsme neponechali nic náhodě, 
zvolili dovolenou u nás a odcestovali do pro nás zatím 
neznámého kouta republiky. Jelikož jsme destinaci 
nechávali na poslední chvíli, dlouho jsme nemohli 
najít chalupu, která by vyhovovala našim potřebám. 
Ne že bychom byli nějak nároční, ale nabídka byla 
čtrnáct dní před odjezdem mírně řečeno omezená. 
Ale všechno dobře dopadlo a na začátku srpna jsme 
odjeli.
 Po téměř pěti hodinách jízdy, která zahrnovala i 
naši slavnou D1, co nyní připomíná spíše zacpané 
střevo, jsme dorazili do cíle, kterým byla obec Horní 
Blatná, jež se nachází malý kousek od hranic s Ně-
meckem. Toto město dnes čítá necelé čtyři stovky 
obyvatel, přičemž ještě před válkou tu žily téměř 
tři tisícovky lidí. Loni byla Hornická kulturní krajina 
Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar zapsána na 
Seznam světového dědictví UNESCO a slavnou 
památku Blatenský vodní příkop jsme měli přímo 
pod okny. Celá oblast se vyznačuje pozůstatky po 
stříbrné a cínové horečce v podobě mnoha zaniklých 
dolů. Krajina je velice zachovalá a zatím zůstala 
takřka nezasažena masivní turistikou, což se však 
do budoucna může změnit. I proto jsem byl rád, že 
jsme se vydali právě sem. Ale pozor – skutečnost, že 
sem nejezdí žádné velké davy, se zřejmě promítá na 
vzhledu místních vesnic. Ne že by tu nebyly hezky 
opravené domečky, ale daleko častěji tu lze vidět 
polorozpadlé nevzhledné baráky. Alespoň tam, kde 
jsme byli my. Troufnu si říct, že v jiných horách, na-
příklad v Beskydech nebo v Jeseníkách, je to úplně 
jinak.
 Krušné hory jsou sice nejrozsáhlejším masivem 
u nás, ale nejde o žádné velehory. Ovšem pořád 
jsou to hory, a ty dají nohám občas pěkně zabrat. 
Naše místo pobytu bylo ideální, jelikož pár metrů od 
chalupy začínaly turistické trasy na nejrůznější místa 
v horách. 

 Prošli jsme tu asi 100 km turistických tras, z čehož 
nejdelší a zároveň nejzajímavější byla bezesporu 
túra přes Boží Dar a vrchol Klínovce až do bývalé 
osady Königsmühle a zpátky do Božího Daru. Jelikož 
celý pochod čítal asi pětatřicet km, vyrazili jsme brzy 
ráno. Necelé dva kilometry od Horní Blatné se nachá-
zí Vlčí jámy. Vznikly odtěžením cínovcového pásma 
a pozdějším částečným zřícením stropů podzemních 
komor a skalních stěn. Propadlina je přes 120 metrů 
dlouhá, široká asi čtrnáct metrů a hluboká asi dvacet 
metrů. Je to nádherné místo. O kousíček výše je 
Ledová jáma, do které vede kamenné schodiště a 
ve níž se nachází něco, co jsem ještě nikdy neviděl. 
Při pohledu hlouběji do jámy totiž část skály výrazně 
zeleně fosforeskuje a vytváří tak velice zvláštní, až 
bizarní podívanou. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, 
čím je tento jev vyvolán.
 Kousíček nad Vlčími jámami se nachází Blatenský 
vrch s rozhlednou a odsud je možné pokračovat na 
více stran. Naše kroky směřovaly po červené značce 
na Boží Dar. Ráno jako malované a nikde ani živáčka, 
pouze v jeden moment se ze silnice ozýval hlasitý 
zpěv a usměvavý soused z Němec nám na dálku 
přál „Guten Morgen!“. 
 Po cestě jsme míjeli další z propadlin cínových 
dolů – Červenou jámu a první krátkou pauzu jsme 
si dopřáli u dolu Mauritius. Ten nabízel turistům 
placené prohlídky, ale na ty bylo ještě brzy. Šli jsme 
po nádherných svazích s úchvatnými výhledy na 
okolní hory, absolutně sami, pouze občas se objevil 
sběrač borůvek. Až necelé tři kilometry od Božího 
Daru se začaly objevovat první známky civilizace. 
Kola, elektrokola, elektrické koloběžky, kočárky, čím 
blíže městu, tím více nahusto. 
 Po sedmnácti kilometrech chůze jsme byli v 
městečku, vyzuli si boty a vychutnávali občerstvení 
v jedné z místních restaurací. Věděli jste, že Boží 
Dar je nejvýše položeným městem u nás? Nachází 

se ve výšce 1020 metrů nad mořem a je nejzná-
mějším výchozím místem na Klínovec, nejvyšší 
horu Krušných hor. Jinak tohle město nedisponuje 
ničím zvláštním, co by stálo za návštěvu. Prostě jen 
městečko v horách :-) 
 Cesta na vrchol měří asi čtyři kilometry a hora vás 
potrápí více než dvěma sty výškovými metry. Vím – 
nic moc, asi jako z Blanska na Hořice, ale po cestě 
jen marně hledáte stín, ve kterém byste se mohli 
schovat, navíc turistů už tu je poměrně dost, i když 
jich většina jde směrem dolů. Přišlo mi to zvláštní, 
přece jen bylo ještě poměrně brzy, ale v momentě, 
kdy jsem na vrcholu spatřil lanovku, bylo mi to jasné. 
Nahoru vsedě, dolů pěšky.
 Vrchol Klínovce se pyšní téměř šedesátimetrovou 
budovou vysílače a krásnou rozhlednou. Ta byla 
ještě před pár lety úplně na rozpadnutí, ale díky 
dotaci milionu Eur místní provedli v roce 2013 její 
rekonstrukci. Vlastně museli věž celou rozebrat a z 
původního materiálu s použitím nezbytných doplňků 
postavit znovu. Věž je hezká, což se však nedá říct 
o budově hotelu, která je v havarijním stavu.
 Po strmém svahu sjezdovky jsme došli až do 
obce Háj, kde nás nenápadná cedule poslala vpra-
vo na louku směrem k vytyčenému cíli naší cesty. 
Königsmühle.
 Na 70 tisíc objektů v Sudetech bylo v 50. letech 
armádou srovnáno se zemí, zachovalo se jen velice 
málo budov, většinou jde pouze o nějaké obvodové 
zdi, které v létě zarostou travou. Königsmühle ne-
boli Královský mlýn je však výjimkou. Nachází se v 
místech, kde nemohla projet těžká technika, a tak 
se obyvatelé Háje přimluvili, že toto místo rozeberou 
sami a materiál použijí na stavbu domů v nedaleké 
obci. To se naštěstí nikdy nestalo, a tak Königsmühle 
sice zmizel z katastru a z mapy, ruiny domů jsou 
však dodnes zachované. Po bývalém mlýnu zde 
zůstala nejen dvoupatrová budova, ale i náhon, 
kanál a rybníček a zbytek mlýnského kola. Místo je 
to velice zvláštní a bývá cílem různých umělců, kteří 
tu vystavují svá díla ze dřeva, z kovu i z kamene. 
Můžete zde vidět dřevěné ruce čouhající z potoka, 
prádlo visící na šňůře, různé sochy… Königsmühle 
není místem známým, nenajdete zde zástupy turistů, 
ale z hlediska atmosféry jde o jedinečnou podívanou 
a rozhodně stojí za návštěvu.

 Toulky přírodou nebyly jediným naším záměrem 
při návštěvě v západních Čechách. Třicet kilometrů 
od Horní Blatné se nachází asi nejznámější české 
lázeňské město Karlovy Vary. Zatímco naši známí 
zvolili romantickou cestu vlakem, my jsme osedlali 
kola a z kopce dolů se hnali do lázeňského ráje. Na 
nádraží jsme nechali bicykl v úschovně, převlékli se a 

vyrazili korzovat. I zde nás překvapilo, že je tu poměr-
ně málo lidí. Od jednoho z turisticky nejvytíženějších 
míst u nás jsme čekali určitě více, ale tento fakt jsem 
bral spíše jako výhodu pro nás. Žádné tlačenice 
u pramenů a na promenádě, fronty ani obsazené 
zahrádky restaurací a kaváren. Karlovy Vary mne 
doslova uchvátily svojí architekturou, velkolepostí a 
atmosférou. Přemýšlel jsem, že v době konání MFF 
Karlovy Vary to tady musí být nezapomenutelné. 
Ochutnali jsme horké prameny, prošli se malebným 
městem až ke Grandhotelu Pupp, nechyběla ani 
horká lázeňská oplatka nebo pohárek Becherovky. 
Jediným negativem byly hodně vyšponované ceny 
občerstvení, ale i tohle jsme čekali… Cesta zpátky 
do kopců na kole byla náročná, ale kombinace spor-
tovního a turistického zážitku byla výjimečná.
 Do Františkových lázní jsme se vydali také na 
kolech. Čekala nás šedesátikilometrová štreka, při 
které jsme občas dostali hodně pocítit fakt, že se 
stále nacházíme v Krušných horách… Oproti Kar-
lovým Varům jsou Františkovy Lázně velice klidným 
městečkem, kde na vás dýchne pohoda a relax. 
Pokud bych měl jet někam do lázní, budou to tyhle. 
Město bylo opět téměř bez turistů a vlastně jsem si 
nevšimnul ani žádných lázeňských hostů; nejspíš 
byli někde na procedurách. Architektura lázeňských 
domů je překrásná, stejně tak kolonády a promenády. 
Vše je hezky opravené, všude je pořádek a totální 
pohodičku občas lehce naruší jen turistický vláček, 
bez kterého by se Františkovy Lázně podle mého 
zcela určitě obešly. Ale taková už je doba…
 Jako poslední jsme navštívili Mariánské Lázně a 
udělali jsme tu jen krátkou zastávku. Z trojice zná-
mých lázeňských měst se mi líbily ze všech nejmíň, 
ale i tak jde o pamětihodnost hodnou k návštěvě. 
Když už nic, je tu moc hezká kolonáda, místní prame-
ny jsou kupodivu občas i chutné a pokud se zdržíte 
déle, doporučuji nevynechat Zpívající fontánu, která 
každé dvě hodiny za doprovodu hudby chrlí ze všech 
svých otvorů hektolitry vody.
 Nerad bych zapomněl ještě na jedno zajímavé 
místo, které jsme navštívili, ovšem s lázeňskými 
městy nesouvisí. Je to město Loket se stejnojmen-
ným hradem. Více než středověká pevnost mne 
však uchvátilo centrum s úžasnou architekturou, s 
fontánami, malebnými domečky a věžičkami. Pokud 
budete někde poblíž, Lokti se určitě nevyhněte a 
zajeďte sem aspoň na kávu.

 Nemohu se ubránit ještě jedné poznámce. V Horní 
Blatné se nachází velmi zvláštní místo – hřbitov u 
Kaple sv. Kříže. Samotná kaple sice nedávno prošla 
rekonstrukcí, ovšem teprve návštěva hřbitova se stá-
vá nezapomenutelným zážitkem. Přestože je vidět, 
že se tu pravidelně provádí údržba a seká tráva, 
většina hrobů je v naprosto neuvěřitelném zoufalém 
stavu. Mnohdy již nečitelné nápisy, upadené kříže, 
náhrobky porostlé mechem, opadané kusy náhrob-
ních kamenů… Je to zřejmě proto, že nebožtíci tu 
byli pohřbeni ještě před válkou, kdy bylo ve městě 
mnoho lidí, v drtivé většině Němců. Po válce byli 
němečtí obyvatelé Horní Blatné odsunuti a nemohli 
tak o hroby svých rodin pečovat. Jde o jedno z nej-
zvláštnějších míst, které jsem kdy navštívil.

 V součtu jsme urazili asi 120 km na kolech a 120 
km pěšky, viděli jsme mnoho zajímavých míst a 
navštívili města, která jsou od nás natolik vzdále-
ná, že se sem nedá podniknout jednodenní výlet. 
Velikou devízou této části naší země je v této době 
minimum turistů a zajímavá místa, která na Moravě 
nenajdete, lehkou přítěží může být dražší oběd či 
káva v lázeňských městech, kde se s tím ale tak ně-
jak počítá. Pokud jste ještě nebyli letos na dovolené 
a přemýšlíte, kam se vydat, mohu Karlovarský kraj 
vřele doporučit. 
 Přeji všem čtenářům Monitoru krásný zbytek léta.

Martin Müller

Reakce na záměry 
města 

 Na úřední desce Městského úřadu Blansko 
se dne 30. července 2020 objevily záměry, je-
jichž předmětem jsou úpravy smluv či založení 
smluvního vztahu mezi městem Blanskem a spo-
lečností M. S. Blanenská, s. r. o. Jde o pozemky, 
na nichž stojí zchátralé skleníky a které mají být 
zastavěny obchodním centrem. Do patnácti dnů 
od zveřejnění záměru může veřejnost podávat 
připomínky. Této možnosti využil Petr Kavka z 
Blanska a svoje vyjádření poskytl též redakci 
Monitoru:

 „Na úvod jako občan města vyjadřuji své osobní 
stanovisko, že nesouhlasím, aby předmětné pozem-
ky byly v budoucnu převedeny kterékoliv osobě za 
účelem vybudování obchodního (nákupního) centra. 
Využití této lokality spatřuji, díky umístění v zátopové 
oblasti, spíše v pokračování méně náročné zeměděl-
ské činnosti anebo pro volnočasové aktivity občanů 
nejen našeho města. Případné stavební objekty 
navrhuji koncipovat tak, aby na nich možná povodeň 
nenapáchala velké materiální škody, tj. vydlážděné 
či vyasfaltované dráhy, průlezky, pokud budova tak 
menšího půdorysu… 

 V další fázi tohoto textu již přejdu ke konkretizaci 
připomínek:

 a) opakované prodloužení termínů – oba zá-
měry považuji za neurčité, neboť nenabízejí žádnou 
konkrétní lhůtu, o níž se odkládá splnění závazků 
na straně developera. Podívám-li se na celkovou 
genezi této akce, pak mě dlouhodobý postup města 
vede k závěru, že neustálé prodlužování termínů, v 
nichž má developer splnit nějakou povinnost, není 
pro město výhodný či minimálně není řádně odů-
vodněno, proč město opakovaně „vylepšuje“ pozici 
developera na svůj úkor. Uzavření původní smlouvy 
č. 2015/000650/INV/OS je datováno dnem 22. 5. 
2015 a zveřejněním záměrů se vytváří předpolí pro 
uzavření již šestého dodatku během pěti let. Obstojí 
takový postup města při konfrontaci se zásadou 
péče řádného hospodáře? Osobně se domnívám, 
že postup města je již na samé hraně této zásady 
a možná už i malinko za ní. Neměla by být tahle 
opakující se situace již podnětem k tomu, aby se 
hledalo jiné východisko, než znovu naplnění závazků 
developera odkládat? O pozemky se mnoho let nikdo 
prakticky nestará, vše tam postupně chátrá. Je tohle 
péče řádného hospodáře? Má město nějaký fi nanční 
prospěch z tohoto majetku? To jsou jistě alespoň 
některé z otázek, které si racionálně uvažující člověk 
položí;

 b) cena v daném místě a čase obvyklá - § 39 
odst. 2 zákona o obcích nastavuje striktní pravidlo, 
kdy při úplatném převodu má být cena sjednána zpra-
vidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. 
Odchylka směrem dolů musí být zdůvodněna, jinak je 
takové právní jednání (tedy smlouva) absolutně ne-
platné. Nemám nejmenší pochybnosti o skutečnosti, 
že v roce 2015, kdy byly předmětné smlouvy schva-
lovány, by sjednané ceny v tomto zákonném testu 
obstály.  Obstojí ale tyto ceny požadavku zákona i v 
době, kdy dojde k uzavření realizačních smluv? Mezi 
těmito dvěma okamžiky totiž uplynulo již minimálně 5 
let a tři měsíce a nikdo neví, kolik dní, měsíců a roků 
ještě uplyne. Faktor plynutí času považuji za podstat-
nou právní skutečnost. Smlouvy o smlouvách budou-
cích obsahovaly lhůty, kdy se očekávalo uzavření 
realizačních smluv, proto předpokládám, že i ceny za 
převod tomu odpovídaly. Lhůty prošly a z veřejných 
zdrojů nemám informace o tom, že by „míč byl na 
straně města“. Ceny nemovitých věcí na trhu mezitím 
raketově rostly. Rovnováha smluv se díky odsunu 
lhůt vychyluje směrem k výhodnosti pro developera 
a ochraně jeho majetkových hodnot. Město má ale 
prioritně bojovat za potřeby svých občanů nikoliv za 
zájmy podnikatelského subjektu, který bezpochyby 
do projektu investoval spoustu peněz, úsilí a času. 
Jsem toho názoru, že díky značnému časovému 
posunu realizace celé akce by mělo být otevřeno i 
jednání o kupních cenách a výši nájemného, jinak 
se zastupitelé města vystavují riziku, že nedostojí 
péči řádného hospodáře s možnými nepříznivými 
následky v rovině trestního práva a současně může 
dojít k napadení platnosti realizačních smluv u soudu, 
neboť sjednané ceny neodpovídají požadavkům § 39 
odst. 2 zákona o obcích. Jestli mám správnou infor-
maci o tom, že developerovi bude nakonec prodána 
menší výměra, tím pádem menší příjem do rozpočtu 
města a současně městu zůstane více plochy, kterou 
ale reálně k ničemu zásadnímu nevyužije, jen se o 
ni bude starat, pak o to víc pochybuji, zda město 
přistupuje k celé transakci s péčí řádného hospodáře;

 c)  nesouhlas se zřízením práva stavby – jak 
jsem již na začátku stručně vysvětlil, jsem jako občan 
města proti záměru vybudovat na předmětných po-
zemcích obchodní centrum, proto nesouhlasím, aby 
pozemky (nebo jejich) části byly zatěžovány právem 
stavby podle § 1240 občanského zákoníku.“ 

-r-

Očima občanů
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V Rudici se na podzim otevře 
nové bydlení pro seniory

- 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

PRONÁJEM KOMERČNÍCH 
PROSTOR
• prostory po bývalé diskotéce
• celková výměra 170 m2 
• samostatný vchod z ul. Svitavská
• nájem 21.500/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
• vhodné pro bar, kavárnu, restauraci apod.

Tel. 605 248 400Tel. 605 248 400

Pro naši kancelář v Brně a Blansku 

HLEDÁME OBCHODNÍKA
Jaká práce na vás čeká? Úkolem obchodníka je pečovat o své klienty. A to doslova.  Být jejich 

pečovatelem a také rádcem. A být dobrým pečovatelem a rádcem znamená pracovat na sobě, i 

to bude váš další důležitý úkol. Samozřejmě budete také rozšiřovat okruh svých klientů a prodávat 

pojistky, hypotéky, investice…

Co budete potřebovat ke své práci? Předpoklad dobrého obchodníka zahrnuje především ob-

chodní talent – umět klientům naslouchat, vidět příležitost , mít jiskru v oku, vytrvalost.  Podmínkou 

je minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Jaké další přínosy práce obchodníka má? Časově pracujete dle vašich potřeb, fi nanční nezávis-

lost, pracovní poměr u nás můžete mít jako zaměstnanec, nebo formou spolupráce na živnostenský 

list.  Dále získáte vzdělání, které se vám bude hodit i v dalším profesním životě a standartní benefi ty, 

které k práci u renomované společnosti patří.

Prémiová kancelář 
Allianz pojišťovny, a.s. 

Svitavská 2390/14b

Blansko 678 01

tel. 603 143 926

www.allianz-blansko.cz

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.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"

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 9-17, Pá 9-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

 Letos na podzim se do novostavby bytového domu v Rudici nastěhují první nájemníci, a to zejmé-
na z řad seniorů. Na více podrobností k tomuto novému bydlení jsme se zeptali vedoucího projektu 
Lukáše Vladislava Nezvala z blanenské fi rmy ZT energy s.r.o., která je investorem celé akce.

 Kde se ve vaší fi rmě vzala myšlenka realizovat 
takový projekt, když jste dosud v sociální oblasti 
vůbec nepůsobili?
 Před několika lety jsme začali řešit, jak naložit 
s objektem bývalé kovárny a přilehlých stavení.      
Tento objekt historicky patřil naší rodině. Posledním 
rudickým kovářem byl můj pradědeček Metoděj 
Šebela, po jeho smrti tento objekt neměl bohužel 
plnohodnotné využití. A protože jsme rodinná fi rma, 
hledali jsme smysluplné využití této nemovitosti, 
která by se dala označit jako brownfi eld. Proto jsme 
zde nechtěli dělat nějakou vyloženě komerční čin-
nost, jako např. postavit klasické byty, které bychom 
následně prodali. 
 A tak nás napadlo podpořit důležitou, ale často 
opomíjenou skupinu naší společnosti, tedy seniory. 
Tak jsme se pustili do přípravy bydlení pro seniory. 
Následně se nám podařilo získat podporu Minister-
stva pro místní rozvoj, a proto jsme mohli začít loni 
v létě stavět.
 Myslím, že se projekt skutečně vydařil, jedná se 
o pěkný prostorný objekt zvenku i zevnitř. Autorkou 
architektonického návrhu je paní architekta Sirná. 
Velkou výhodou je klidné a krásné prostředí Morav-
ského krasu.
 Jaké jsou hlavní výhody pro nájemníky oproti 
standardnímu bydlení?
 Celý objekt je bezbariérový. I když se skládá z 
přízemí a jednoho nadzemního podlaží, je zde insta-
lován výtah, který zajistí potřebný komfort. I samotné 
byty samozřejmě plní veškeré podmínky bezbarié-
rovosti a usnadní tak život budoucím nájemníkům.
 Další výhodou je regulované nájemné, které 
určuje ministerstvo. Oproti klasickému nájemnému 
například v Blansku zde vychází zajímavá úspora.
 V neposlední řadě, jak jsem již zmiňoval, je to 
klidné a skutečně pěkné prostředí Rudice a jejího 
okolí.
 Kolik v bytovém domě vznikne bytů?
 Jedná se o 14 bytů o dispozici 1+kk. Každý byt má 
přístup buď na samostatný balkón nebo na terasu. 
Ke každému bytu náleží sklepní kóje nebo je přímo 
součástí bytu malý sklad.
 Pro koho přesně jsou tyto byty určeny?
 Bydlet zde mohou senioři nad 65 let a osoby 
závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
o sociálních službách. Zájemci musí splnit několik 
podmínek. Zaprvé nesmí vlastnit žádnou nemovitost. 
Zadruhé pak jejich příjem nesmí překročit 0,75 náso-
bek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné 
domácnosti a 1 násobek průměrné měsíční mzdy v 
případě dvoučlenné domácnosti. Maximální měsíční 
příjem tedy činí zhruba 24 000 Kč, respektive 32 000 
Kč v případě dvoučlenné domácnosti.
 Do jednoho bytu se 
tedy mohou nastěho-
vat třeba i manželé?
 Ano, maximální počet 
lidí, kteří v bytě mohou 
bydlet, je dva. 
 Jaké sociální služby 
budou poskytovány?
 I když se celý projekt 
ofi ciálně nazývá ,,Pečo-
vatelské byty Rudice“, 
tak na místě nebudou 
poskytovány přímo po-
bytové sociální služby. 
Název projektu vychází 
z názvu, který je použí-
ván ministerstvem. Po-
skytování pobytových 
sociálních služeb nám 

ani neumožňují pravidla ministerstva pro podporu 
takovýchto projektů. Nicméně nájemníci budou moci 
v případě zájmu využívat služeb terénní sociální 
služby, Charity Blansko.
 Jsou ještě nějaké byty volné?
 Ano, ještě je k dispozici několik posledních volných 
bytů. Předpokládáme, že je naplníme během tohoto 
měsíce.
 Co vše musí zájemce o bydlení udělat pro to, 
aby si mohl jeden z bytů pronajmout?
 Stačí zavolat na číslo 728 266 963 nebo napsat 
na e-mailovou adresu asistentka@zt-blansko.cz. Na 
tyto kontakty se zájemci mohou obracet se svými 
dotazy ohledně dalších potřebných kroků. 
 Na kdy je naplánováno otevření bytového 
domu?
 Předpokládáme, že nájemníci by se měli začít 
do svých nových bytů stěhovat na přelomu října a 
listopadu tohoto roku. 
 Uvažujete i nad dalšími projekty v této oblasti?
 Ano, pokud se nám podaří najít vhodnou nemovi-
tost, ideálně nějaký nevyužívaný objekt, rádi bychom 
realizovali další projekt obdobného charakteru jako v 
Rudici. Bydlení pro seniory je u nás stále nedostatek 
a situace se nijak výrazně nelepší.
 Vaše fi rma je ale známá spíše jako dodavatel 
tepla a elektřiny. Co za projekty chystáte v této 
oblasti?
 Velkým tématem nejen v naší fi rmě je rozvoj ob-
novitelných zdrojů energie. Snažíme se využívat tyto 
,,zelené“ zdroje tam, kde to skutečně dává smysl. 
Hledáme stále nové cesty, jak zvyšovat efektivitu 
výroby energie a tím šetřit životní prostředí a zároveň 
snižovat náklady na energie našim zákazníkům.
 V této oblasti působíme poslední tři roky a za tu 
dobu jsme vybudovali rozmanité portfolio zdrojů 
ekologické energie, ze kterých dodáváme elektřinu 
i teplo tisícům domácností. 
 V loňském roce jsme například rozšířili působnost 
i do zahraničí, konkrétně do Maďarska. Zelenou 
elektřinu tam vyrábíme v naší elektrárně nedaleko 
Budapešti.
 Jaký je reálný přínos vaší výroby elektřiny a 
tepla z obnovitelných zdrojů?
 Loni jsme vyrobili z našich ekologických zdrojů 
takové množství elektřiny, které by stačilo zhruba 
dvěma tisícům domácností na pokrytí spotřeby po 
celý rok. Díky tomu jsme ušetřili téměř 4 000 tun 
oxidu uhličitého (CO2). Pro představu to znamená, 
že jsme ušetřili takové množství emisí, jaké všech-
na auta v Blansku vypustí za tři měsíce. Je to tedy 
jakoby v Blansku celé tři měsíce neprojelo ani jedno 
auto.

-r-
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Služby typu HODINOVÝ MANŽEL. Opravy, 
montáže, úklid a údržba. Tel. 721108085, 
www.karban.org

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Hledám pronájem garáže na čtyřmetrový motoro-
vý člun na podvozku v Blansku a okolí do 15 km, 
nejlépe směr Dolní Lhota, Horní Lhota, Ráječko, 
Rájec, Černá Hora, Jedovnice. Cena do 1.000,- Kč 
měsíčně, platba předem. email: mg65v@seznam.cz, 
tel. 605788460.
* Koupím 10 balíků pšeničné slámy. Tel. 724266931.
* Pronajmu garáž, lokalita Zborovce - Sloupečník. Cena 
dohodou. Tel. 608867250.
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.
* Nabízím za odvoz hlínu, cca malý kontejner. Tel. 
776073629.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Restaurace U Golema přijme:

Kuchaře - kuchařku 
(možno i s menší praxí  - zaučíme)

Pomocnou sílu do kuchyně
Brigádnici na úklid + úklid pokojů 

(práce převážně o víkendech dopoledne) 

Info na tel.: 608707625

* Mladé, krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Lehký skládací kočárek CAM, tmavě šedý, sluneční 
stříška, fusak, pláštěnka, úložný košík, pěkný stav, cena 
400 Kč. Tel. 720750492.
* Funkční myčku nádobí Siemens. Cena 1000 Kč. Info: 
pepabk@email.cz.
* Nové bezpečnostní dveře včetně zárubně, prahu, levé 
80 ořech, 2 zámky. Levně. Tel. 605165633.
* Nepoužitý odšťavňovač Rohnson R 427 za 500 Kč. 
Tel. 702621247.

Žalman a spol. – 28. 8. 2020 v 19:00 hod. Kino, 
Blansko. Cena vstupenky: 300 Kč. Benefi ční koncert 
Oblastní charity Blansko. Výtěžek podpoří Charitní 
záchrannou síť.
Pavel Fajt – 5. 9. 2020 v 16:00 hod. Jeskyně Býčí 
skála. Cena vstupenky: 300 Kč. Benefi ční koncert na 
podporu Občanského sdružení BlueLand.
Pivní pouť 2020 - 19. 9. 2020 od 11:00 hod. Pivovar 
Černá Hora, Černá Hora. Cena vstupenky: 290 Kč.
PŘESUNUTO! Horkýže Slíže - 25. 9. 2020 od 19:30 
hod. Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 350Kč 
(v předprodeji) / 400 Kč (na místě). Vstupenky zů-
stávají v platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a zá-
padní Kanady - 30. 9. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, 
Lipovec. Cena vstupenky: 220 Kč. V případě nevy-
hovujícího nového termínu bude vstupné vráceno.
PŘESUNUTO! Talkshow Aleše Cibulky: Když prin-
cové jsou na draka – 
30. 9. 2020 v 19:00 hod. Hotel Lysice, Lysice. Vstup-
né: 280 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
Katapult Boskovice 45let Nostalgia Tour - 24. 10. 
2020 v 19:00 hod. Sokolovna Boskovice. Cena 
vstupenky: 390 Kč.
Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 od 15:00 h, 
Kino Blansko. Cena 195 Kč/děti od 3 let vč. a dospělí. 
Dítě do 2,99 let v doprovodu min. dvou platících osob 
zdarma bez nároku na sedadlo. 
Čarodějky v kuchyni - 6. 11. 2020 v 19:00 hod. Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 
300 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit 
online na ticketportal.cz nebo přímo v Informační 
kanceláři Blanka od 11. června 2020.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 2020, 19:00 h, 
Dělnický dům Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 
360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky si můžete rezer-
vovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo přímo 
v Informační kanceláři Blanka od 1. června 2020.

Blanka oznamuje

Příští číslo 
MONITORU

vychází
28.8.2020

Partička - 8. 12. 2020 ve 20:00 hod. Dělnický dům 
Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2021 v 19:00 hod., Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají 
v platnosti. Pokud Vám nevyhovuje nový termín, 
vstupné Vám vrátíme (nejpozději do 30. 6. 2020).
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Dva nahatý 
chlapi - 23. 2. 2021 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Čarovné tóny Macochy 9. – 13. 6. 
2021:
Již zakoupené vstupenky na program roku 2020 
zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující v 
programu roku 2021.
9. června 2021 Lenka Nová & Petr Malásek: To 
co prodám (Sloupsko – šošůvské jeskyně) – cena 
vstupenky: 540 Kč
10. června 2021 Dan Bárta & Illustratosphere: Zvíře-
ný prach (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 690 
Kč (sezení)/ 560 Kč (stání)
11. června 2021 Arrythmia a Moravská škola tance: 
Svatební košile (jeskyně Výpustek) – cena vstupen-
ky: 590 Kč (sezení)/ 530 Kč (stání)
12. června 2021 Boni Pueri: Hollywood Medley (Ka-
teřinská jeskyně) – cena vstupenky: 490 Kč
13. června 2021  Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: 
Naděje (Punkevní jeskyně) – cena vstupenky: 490Kč 
(přidaný koncert ve 20 hod.) 
PŘESUNUTO! K8 KilianGang Motosraz - 16. – 18. 
7. 2021. Voděrady (okres Blansko). Cena dvoudenní 
vstupenky (3. vlna): 650 Kč. Vstupenky zůstávají v 
platnosti.  

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: 
infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz

IV. Kaštánek FEST 
již příští týden!

 22. srpna se v Horní Lhotě u Blanska uskuteční 
již tradiční festiválek místních kapel s názvem 
Kaštánek FEST. Loni se zcela změnil koncept a 
z původního festivalu pro dospělé se stal den, 
který si užije celá rodina. Stejně tak tomu bude 
i letos.

Malé pódium:
15.00 otevření areálu
15.30 Hornolhotské maminky
16.00 Rockfór
16.20 Kouzelník Magic R
16.35 Hornolhotské maminky
16.50 Rockfór
17.10 Kouzelník Magic R
17.20 Hornolhotské maminky
17.30 Rockfór
18.00 Silák FRANTA
18.30 Rockfór
19.00 KONEC odpolední části

Velké pódium:
20.00 Netopýr
22.15 HD acoustic
00.15 Rosomák Olympic revival
02.00 KONEC

Doprovodný program:
Malování na obličej
Skákací hrad
Tvořivé dílničky pro děti a další...

Vstupné 150 Kč, děti zdarma. 

Těšit se můžete na skvělou atmosféru, báječné drin-
ky, studené pivo, speciality z grilu a míchané nápoje.

IV. Kaštánek FEST
22.8. 2020 od 15 hodin
Horní Lhota - Hospůdka U Kaštánka
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA FABIA: 4,5–4,9 l/100 km, 102–111 g/km

Ilustrativní fotografi e

Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. K nadstandardní výbavě 
vám navíc nabízíme i celou řadu vzájemně kombinovatelných 
benefitů. Využijte například pojištění schopnosti splácet nebo 
záruky prodloužené až na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. 
Při výměně starého modelu za mladší získáte za svůj stávající 
vůz výkupní bonus ve výši až 25 000 Kč. Bližší informace 
k nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství 
nebo na www.skoda-auto.cz. Osobně vám naši akční nabídku 
představíme v našem autorizovaném dealerství ŠKODA. 
Zastavte se, už můžete.

Jezdíme spolu už 125 let.

se zvýhodněním až

ŠKODA

FABIA

Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

již od

KAŠTÁNEK
FEST

4

22.8. 2020 od 15 hod.

horní lhota
Hospůdka u kaštánka

• NETOPÝR
• HD ACOUSTIC
• ROSOMÁK
 OLYMPIC REVIVAL

• silák franta
• KOUZELNÍK MAGIC R
• rockfór
• SKÁKACÍ HRAD

vstupné 150,- Kč | děti do 150 cm zdarma | spousta dobrého jídla a pití | zábava pro celou rodinu


