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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Úmorná vedra, kterých jsme si letos opravdu užili, nás prý budou provázet i v dalších 
letech. Někomu vadí, někomu ne. Každopádně neprospívají krajině v tom ohledu, že 
chybí dostatek vláhy. Chodec, hledající každý sebemenší stín, si pak všímá toho, jak 
je na tom vlastně město, co se týká výsadby stromů. 

Stromů není nikdy dost

 Když ale pomineme toto místo, které by si po-
sezení ve stínu opravu zasloužilo, jelikož se zde 
pořádají letní koncerty a další akce, domnívám 
se, že v blanenských ulicích je pořád ještě dost 
prostoru pro vysázení dalších stromů. 
 Namátkou: Třeba na ulici Vodní od koupaliště 
směrem ke kruhovému objezdu po obou stranách. 
Na zastávce Poříčí by stromy poskytly stín ces-
tujícím, kteří čekají na autobus a nemají se kam 
schovat. Naproti před úřadem práce je také místa 
dost. Podél Svitavské, také kolem autobusové za-
stávky u Billy či dále před autosalonem nebo ulice 
Fügnerova kolem Penny Marketu. Široká ulice 
Sušilova od křižovatky nad Albertem k výsadbě 
přímo vybízí. Obzvláště pak na okraji sídliště 
Písečná z boku bytových domů – zde by košaté 
koruny jistě zpříjemnily únavné kopcovité návraty 
domů. A ulice Čapkova? Podél hřiště za Domem 
dětí a mládeže je takřka nevyužitý prostor.  
 Dále obecně u všech parkovišť, kde by větve 
rozhodně nezasahovaly do oken obytných domů, 
ani by nebránily přehlednosti v dopravě. Zejména 
pak u parkovišť všech místních supermarketů bez 
výjimky. 
 V letošním roce se v Blansku pár stromů vysa-
dilo a ještě vysadí. Bohudíky za to, ale myslím, 
že to pořád nestačí. Na jaře se sází habry na 
Sportovním ostrově Ludvíka Daňka a v září se 
zasadí čtyři pamětní lípy (tři v Blansku a jedna 
na Klepačově) u příležitosti výročí vzniku naší 
republiky. Akci pořádá Jihomoravský kraj. Také 
v rámci dvacátého festivalu Rajbas bude v říjnu 
vysazeno dvacet ovocných stromů v Moravském 
krasu, přičemž devatenáct stromků pořadatelé 
vysadí ve spolupráci s CHKO Moravský kras a 
spolkem OKRAS na různých místech krasu a dva-
cátý má být v Blansku. Organizátoři tak vyzývají 
veřejnost k zaslání tipů, kde by mohl být strom ve 
městě vysazen. Nápady můžete posílat na email 
horizont.cz@seznam.cz.
 Je mi jasné, že stromy nelze zasázet úplně 
všude, on se vždycky nějaký důvod najde, proč to 
nejde. Ale jak se říká, kdo nechce, hledá důvody, 
kdo chce, hledá způsoby. Také je to určitá investi-
ce. Ale myslím si, že tato investice se nám jednou 
vrátí stonásobně. A když ne nám, tak našim dětem 
a dalším generacím určitě.  

Marie Hasoňová

 Dnes se sází samé miniaturní javory, přičemž 
však mnoho odborníků poukazuje na to, že tyto 
stromy velké výhně nezvládají a často usychají. 
Ale nejen to. Člověk nemusí být odborníkem, aby 
si všiml, že tyto stromky ani neposkytnou skoro 
žádný stín, ve vedrech tolik žádaný. 
 Facebookem se v létě šířila srovnávací foto-
grafi e dvou brněnských ulic – jedna bez stromů 
a jedna s letitými lípami. Na ulici bez stromů 
pak jsou pochopitelně mnohem vyšší teploty na 
lavičkách, na silnicích, v zaparkovaných autech i 
na domech. 
 Je známo, že kromě poskytnutí stínu velké 
stromy také zadržují vláhu. Tráva pod nimi vydr-
ží déle zelená, když už okolní trávník sesychá. 
Stromy pohlcují prašnost a díky odpařování vody 
v jejich okolí vzniká lepší klima. Když jdu v létě po 
městě, cíleně volím trasu, kde můžu jít ve stínu 
větví. Například je radost jít v parnu po Hyběšově 
v úseku od pošty k ulici Bartošova. A to je docela 
úzká ulice, přitom se do ní vzrostlé lípy v pohodě 
vejdou. 
 Je jasné, že odrůdy, které se rozkošatí, nelze 
zasázet všude a že pokud chce někdo bydlet v 
lese, musí se odstěhovat do hájenky. Ale jak je 
na tom tedy Blansko, co se týká dalších možností 
výsadby? Je tady dost stromů? Vejdou se sem 
ještě nějaké? Udělala jsem si okružní vycházku 
po městě a s potěšením musím konstatovat, že 
tak zle na tom Blansko asi zase není. Sem tam 
se nějaký ten strom vysadí, třeba nedávno na 
Seifertově ulici. Ale rezervy tu rozhodně jsou.
 Například vůbec nechápu, proč na ulici Chel-
čického v jednom bloku mezi ulicemi Stařeckého 
a Wolkerova mohou růst košaté ořechy sotva 
metr od chodníku, takže když tudy jdete v pravé 
poledne, kráčíte v příjemném stínu, kdežto v 
dalším bloku mezi ulicemi Wolkerova a Leoše 
Janáčka už jsou vysázeny zase jen ty malé javory, 
navíc daleko od chodníku, takže stín pro chodce 
tu nebude zřejmě nikdy. Což je škoda, když ten 
prostor zde je. 
 V parku po zbouraném hotelu Dukla nejspíš ne-
lze vysázet velké stromy, které potřebují dostatek 
zeminy, jelikož zde zůstalo torzo budovy a hlíny 
se na něm mnoho nenachází. (Nebylo by bývalo 
lepší, kdyby tedy zmizelo i sklepení bývalého 
hotelu, o které stejně žádný investor evidentně 
nemá zájem? Ovšem asi pozdě bycha honit.) 

Prodej bytu 3+1 Blansko – Čelakovského, 
3. NP, 92 m2, vlastní plynový kotel, balkon,
ihned volný k nastěhování...NC – 3,0 mil. Kč 

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej dvoupodlažní chaty Olomučany,
zahrada 537 m2, kuchyňka, soc. zařízení,
studna, příjezd autem…NC – 770 tis. Kč

- Prodej bytu 3+1 Blansko „bytovky“ a koupě bytu 2+1 do 2. NP okolo parku Erbenova
- Pronájem bytu 1+kk Blansko, 31 m2, 3. NP, k nastěhování  ihned...NC – 8.000 Kč/měs.
- Pronájem bytu 2+1 Blansko - Dvorská, 1.NP, volný ve IV/2018...NC – 9.500 Kč/měs.
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. NP...NC – od 2.500 Kč/měs. 
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
i další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Nabídněte menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Vaši realitní specialisté 
s dlouholetou praxí (12 let).Jsme tu pro vás
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Otázka pro místostarostu 
Jiřího Crhu

 V této rubrice se můžete ptát místostarosty Jiřího Crhy 
na otázky, které vás zajímají ohledně dění v Blansku. Své 
dotazy můžete směřovat na email monitor@monitor-bk.
cz. V každém čísle najdete odpověď na jednu z nich.

 Na ulici Komenského (Staré Blansko) byl již položen 
asfaltový povrch. Silnice se mi zdá úzká, proč došlo ke 
zúžení a na co ty zelené pásy mezi silnicí a chodníkem?

 Dobrý den. Máte pravdu, že silnice je o něco užší, nicméně 
i tak svojí šířkou  (6m) odpovídá veškerým platným normám. 
V zatáčkách je navíc rozšířena pro pohodlnější průjezd auto-
busů a nákladních aut. Výstavba zúžených silnic je soudobým 
trendem, jehož hlavním smyslem je posílení tzv. pasivní 
bezpečnsti zejména díky zpomalení provozu. Rád bych 
zároveň podotkl, že o podobě a parametrech nerozhoduje 
město, ale primárně dopravní úřad a dopravní policie. Teprve 
dle jejich požadavků je následně vydáno stavební povolení, 
přičemž město nemůže libovolně zasáhnout a změnit některé 
z požadavků těchto orgánů. Co se týče travnatých pásů, 
jejich význam je opět dán jednak bezpečnostní – optické 
oddělení silnice od chodníku eliminuje tendence vstupu 
chodců do vozovky v libovolném místě. Význam mají ale 
také při odvodňování chodníků a přilehlých nemovitostí.

Srpen v Blansku 
Dolní Lhotě

 Občanská aktivita v Dolní Lhotě uspořádala v 
letošním horkém srpnu dvě setkání pro občany za 
účelem sejít se, pobesedovat, poslechnout si hudbu, 
případně zazpívat, nebo i dokonce zatancovat. První 
setkání se konalo na zahrádce u Filků 5. srpna, k tan-
ci i poslechu hrála skupina SPRINT, se kterou zpívaly 
paní Helena a Zuzana Pernicovy. Druhé, které se 
uskutečnilo 17. srpna, obohatila koncertem skupina 
VELVET pod taktovkou dnes již dolnolhotského 
občana Martina Müllera, který se zhostil jak role 
muzikanta, tak i role zpěváka. Ve večerních hodinách 
se přidal ještě zpěvák Martin Štěpánek mladší. Obě 
setkání se vydařila a určitě přispěla nejen k dobré 
náladě, ale i přátelskému pobesedování všech věko-
vých kategorií. Hudba přilákala nejen místní občany, 
ale i řadu cyklistů, kteří projížděli kolem. Trampolína 
byla neustále obsazena dětmi, které ji neúnavně 
horko-nehorko dosyta využívaly. K dobrému pose-
zení přispěly hudby i zpěváci, kteří dokázali program 
stylizovat tak, že uspokojili ty nejstarší i nejmladší 
účastníky. Na své si přišly i chuťové buňky. Pan Filka 
nestačil krájet uzené maso a klobásy z domácí udír-
ny, obsluhující personál měl plné ruce práce. Dobroty 
byly řádně obložené křenem a další zeleninou, aby 
krmě nepostrádala prvky zdravé výživy. Potkali se 
přátelé a sousedé, kteří se v každodenním životním 
shonu míjejí jen s pozdravem. Navázala se nová 
přátelství a zavzpomínalo i na staré časy. Občanská 
soudržnost byla ukotvena, organizátoři pochváleni, a 
když už bylo třeba se rozejít, ozývaly se hlasy nejen 
spokojené, ale i vyzývající k organizování dalších 
akcí obdobného charakteru. 

Za OA v Dolní Lhotě A. Skoupá

HLEDÁME
TRENÉRY 
 DO NEMOCVIČNY

HLEDÁME!

Těší se na Tebe tým Nemocvičny

www.nemocvicna.cz | tel. 725 444 070 | ostra@nemobk.cz

Freddieho sloupek
Filipínek

 Slušné a konzervativní občany musím předem 
varovat... Asi budu vulgární, ba přímo sprostý, ale 
jinak se k tématu, o kterém píši postavit nedá...
 Není to tak dávno, co se soudružka Marta Seme-
lová hrdě bila za to, že pohraničníci, kteří zastřelili 
(nebo jinak odpravili) na útěku ze socialistického ráje 
téměř 300 lidí zasluhují naši úctu a pochopení.
 Rudá Marta Semelová, evidentně podléhající 
iluzi třídní rovnoprávnosti (samozřejmě podle not 
komunistické strany) však ani po pás nesahá svému 
souvěrci. Tím není nikdo jiný, než soudruh Vojtěch 
Filip.
 Je to dnes, kdy píšu tyto řádky, přesně PADE-
SÁT let od chvíle, kdy nás přijela znovu „osvobodit“ 
sovětská armáda, za podpory ostatních tehdejších 
„spojenců“...
 A soudruh Filip? Jinak, než jej nazvat bolševickou 
sviní nemohu... Za invazi nemůže Rusko, potažmo 
SSSR, ale Ukrajina, protože Brežněv (v té době 
vrchní komunista) byl Ukrajinec... 
 Je úplně jedno, kdo odkud pochází, ty bolševický 
zmetku Filipe... To, na čem záleží je fakt, že jste, 
spolu se svými soudruhy, zničili prosperující zemi, 
vyhnali jste z této země geniální mozky, zašlapali 
jste do země většinu z hodnot, které byly této zemi 
drahé... Zkazili jste statisíce životů a chcete v tom 
pokračovat... Hanba vám... HANBA...
 Ve stejné optice, jako má soudruh Filip bych mohl 
prohlásit, že za druhou válku může Rakousko (Hitler 
se přece narodil tam). Za gulagy a represe komunis-
tické zvůle může Gruzie (Stalin – Džugašvili byl totiž 
Gruzínec).
 Ostatně, za celé to komunistické peklo může Fran-
cie, kde našel azyl Vladimir Uljanov, řečený Lenin.
 Jak rád bych vás potkal, soudruzi... Jak nesku-
tečně rád bych vám podal ruku... Nikoli ovšem na 
pozdrav, ale jako připomínku životů, které jste zničili... 
A ničíte svojí ideologií dál...
 Nejsem nenávistný, to jen abych předešel někte-
rým (občas nenávistným) dopisům... Hlavní autoritou 
je u mne Bůh. A ten mi je snad svědkem, že jsem se 
nedopustil ničeho zlého. Jen vyjadřuji svůj názor...
 Komunisté by si měli sáhnout do svědomí, pakliže 
nějakým disponují... 
 Odpouštím vám... Ale NIKDY VÁM TO NEZAPO-
MENU... 
 ... hezký den…

Freddie, 
freddiemail@email.cz

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Chystáte výbavu 

pro školáka?

Pro nový školní 

rok  nabízíme:rok  nabízíme: 
 - papučky vel. 18-36, BIO pantofl e
 - cvičky, pytlíky na obuv a cvičební úbor 
 - sportovní a vycházková obuv 
 - školní tašky a batohy

ChyChy

pp

pantofl e

 „Prosím pěknou!“ volá maminka na koloběžce. Před ní stojí na stupátku její dítě. Koloběh není 
disciplína Půlmaratonu Moravským krasem, na rozdíl od Blanenské desítky, jež nás čeká v září, ale 
paní doprovází svého muže, který závodí. Také na to není sám, před sebou tlačí v kočárku další dítě. 
Její zvolání patří mně, ve chvatu prosí o pěknou rodinnou fotografi i. 

 Letos jsem se rozhodla prožít Půlmaraton Morav-
ským krasem trochu jinak než v minulých letech a než 
většina diváků. Když má závod v názvu Moravský 
kras, tak proč nevyrazit právě do Moravského krasu? 
Pryč od davů lidí na náměstí Republiky. Do ticha. 
Podívat se, jak se závodníkům běží v terénu. 
 V sobotu 18. srpna po třetí hodině odpolední se 
tedy vydávám (s dostatečným předstihem, abych 
nemusela běžet) k Punkevním jeskyním pěšky z 
Blanska. Na Skalním mlýně stihnu tekuté občerst-
vení, po němž pokračuji k Punkevním jeskyním, kde 
mají závodníci obrátku. Vychází to akorát, po chvilce 
čekání se již objevují první běžci. 
 Poté vyrážím zpět přes Skalní mlýn do Blanska. 
Podél tratě mnoho diváků není, sem tam nějaký 
turista zatleská právě probíhajícím závodníkům. 
Na Skalním mlýně je pak čilejší ruch, takže tam se 
běžcům trochu povzbuzení dostane. 
 Je úžasné po cestě potkávat sportovce všech 
věkových kategorií. Běží po dvojicích, ve skupinkách 
nebo jednotlivě. Někdo 
vydá veškeré síly na běh 
samotný, někdo si ještě 
stačí za běhu povídat se 
spoluběžci. 
 Jiný dokonce kromě 
běhu samotného ještě sti-
há utěšovat dítě v kočárku 
před sebou, kterému se 
právě něco nelíbí. „Chceš 
sušenku?“ slyším. Někdo 
běží s lehkostí, někdo s 
většími či menšími ob-
tížemi, ale všichni mají 
společný cíl. Ne vyhrát, ale 
zúčastnit se. 
 Na start lidového a dět-
ského běhu na 800 m se 
letos postavilo celkem 57 
závodníků. Trať 2,4 km 
přes město si zaběhlo 29 

lidí. Čtyři bruslaři si pak zajeli in-line závod městem, 
který byl v rámci Půlmaratonu novinkou. 
 Dvacátý čtvrtý Půlmaraton Moravským krasem 
měl oproti minulým ročníkům výrazně nižší účast 
(v roce 2016 hlavní závod běželo 956, v roce 2017 
to bylo 661 běžců). První dva běžci, kteří proběhli 
cílem, byli z Keni. Třetí do cíle dorazil Jiří Čípa. V 
celkovém pořadí čtrnáctá a mezi ženami první byla 
Maďarka Zita Kácser. Druhou ženou, která proběhla 
cílem, byla Petra Kamínková. Bronzovou medaili 
vybojovala Martina Vévodová. 
 Nestihla jsem sice závěrečné fandění diváků u 
cílové rovinky a probíhání cílem. Neviděla jsem, jak 
se na tvářích běžců mísí směsice pocitů – únavy 
či totálního vyčerpání se štěstím, že to zvládli. Že 
překonali sebe sama. Ale nelituji. Prožít Půlmaraton 
Moravským krasem právě v srdci Moravského krasu 
můžu jen doporučit. 

-mha- 

PMK: Děti ostrouhaly
 Dne 18.8. se v Blansku konal již tradiční Půl-
maraton Moravským krasem. Jelikož léto přináší 
mnoho sportovních akcí v jeden den, syn si vybral 
běh mladých na trati 2,4 km. Těšil se, jaké bude 
umístění, zda si zlepší čas oproti loňskému roku a 
popřípadě, co asi vyhraje. My rodičové byli trochu 
realisté a připravovali ho i na možný neúspěch.
 Po startu běžel velmi dobře a za chvíli se objevil 
v cíli na celkově sedmém místě a ve své kategorii 
na krásném třetím místě. Následovalo čekání na 
vyhlášení. Sice se zpožděním, ale dočkali jsme se. 
Jaké bylo velké překvapení, když již od nejmladších 
závodníků a závodnic, kteří šli natěšeni na podium, 
nikdo z umístěných nevyhrál vlastně nic. Slovy 
opravdu NIC! Omlouvám, se, vlastně diplom ano. 
Samozřejmě čas a umístění, to je výhra, ale hlavně 
pro nás rodiče. Děti čekaly zajisté trochu víc.
 Zklamání v dětských očích bylo znatelné. Proto 
prosím – pořadatelé, město Blansko, sponzoři, 
opravdu se nenašla nějaká ta koruna, aby děti 
mohly být za své výkony odměněny věcnou cenou? 
Tohle kdybychom věděli, cenu bychom koupili za 
své. 
 Ale i tak děkujeme za pořádání akce, sen byl 
splněn. Umístění na „bedně" a vylepšení času. I 
přesto, pro děti vlastně zklamání.

-lz-

Řídili pod vlivem 
alkoholu

 Policejní kontroly osobních automobilů o třetím 
srpnovém víkendu odhalily hned dva případy řízení 
pod vlivem omamných látek. První byl v ulici Edvarda 
Beneše a druhý na Vodní ulici. 
 „Devětadvacetiletý šofér automobilu Fiat byl na 
první pohled opilý a dechová zkouška to jen potvrdila. 
Muž nadýchal 2,33 promile,“ uvedl policejní mluvčí 
Bohumil Malášek s tím, že se řidič policistům přiznal, 
že před jízdou vypil nejméně devět dvanáctek. „Hlíd-
ka navíc zjistila, že nikdy nevlastnil řidičský průkaz,“ 
dodal Malášek. 
 Řidič osobního automobilu Audi nadýchal 1,68 
promile. Oba šoféři musejí počítat se stíháním za 
ohrožení pod vlivem návykové látky. 

-mha-
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Na kávě s Janou Novotnou
MUDr. Jana Novotná je nejen primářkou rehabilitačního oddělení Nemocnice Blansko, ale také 
zastupitelkou města. Dnešní rozhovor bude o rekonstrukci oddělení rehabilitace, ale také o 
výhledu do budoucna a v neposlední řadě o dění v našem městě.

Sponzor rubriky:

 Jak dlouho pracujete na rehabilitaci v Blansku 
a jak byste srovnala úroveň oddělení při svém 
nástupu a dnes?
 Do blanenské nemocnice jsem nastoupila v roce 
1995, kdy ještě žádné Rehabilitační oddělení  neexis-
tovalo. Byla zde v suterénu jedna ordinace , dvě malé 
tělocvičny a elektroléčba. S myšlenkou vybudování 
rehabilitace přišel v roce 1999 tehdejší ředitel Kozák. 
O rok později jsem byla oslovena s nabídkou práce 
na našem novém oddělení. Na rozmyšlenou jsem 
měla pouhé tři dny a po poradě s rodinou jsem tedy 
nakonec změnila obor a z neurologie přesedlala na 
rehabilitaci. Nastoupila jsem roku 2001, kdy se v ne-
mocnici otvíralo lůžkové oddělení rehabilitace. O rok 
později začala přestavba suterénu. Sem se přesu-
nula vodoléčba, která do té doby sídlila v městských 
lázních, vybudovaly se zde nové cvičební boxy, velká 
tělocvična s posilovnou a ordinace lékařů. Primářkou 
rehabilitačního oddělení jsem se stala roku 2007. 
Letos v červenci jsme otevřeli veřejnosti opět nově 
zrekonstruované prostory naší rehabilitace.
 Na rehabilitaci v době jejího otevření pracovali 
čtyři lékaři. Nyní máme devět lékařů a více než 40 
zaměstnanců. 

 Byla rekonstrukce po patnácti letech skutečně 
nutná?
 Ano, byla. Vybavení už bylo ve špatné kondici a 
některé věci úplně dosluhovaly. Poslední rok už jsme 
jeli v takovém nouzovém režimu, kdy vypadávala kli-
matizace, nefungovaly odpady, lámaly se perličkové 
rošty ve vanách, dlažba byla kluzká a zatékalo do 
denní místnosti.

 Rekonstrukce byla tedy dokončena letos. Co 
vše se zde provádělo?
 Většina prací se prováděla na vodoléčbě. Bazén, 
vzduchotechnika, rozvody vody, elektřiny, odpady, 
dlažba, obklady. V bazénu jsme měnili pozici schodů. 
Původní umístění uprostřed nebylo vyhovující  pro 
hůře mobilní pacienty s berlemi a zabíralo v bazénu 
zbytečně velké místo.  Zrušili jsme saunu, do které 
teklo a nebyla tolik využívaná. Místo ní je teď sprcha 
a převlékárna pro pacienty na vozíčku. Rekonstrukce 
je patrná už na první pohled při vstupu do recepce. 
Vše je ve zcela novém moderním designu. 

    V dohledné době by snad měla pro-
běhnout druhá etapa, při které by se 
měla rozšiřovat tělocvična. 

    Najdeme zde i nějakou novinku?
  Ano. Kneippův chodník je první 
novinkou. Jde o dvě nízké vaničky 
– jedna s teplou (41 stupňů) a druhá 
se studenou vodou (15 stupňů), na 
jejichž dně jsou naskládány oblázky. 
Pacient přešlapuje minutu v teplé a 
15 vteřin ve studené. Tato procedura 
zlepšuje prokrvení, snižuje otoky. Je 
to dobré pro pacienty s migrénou, s 
vegetativními problémy. Používáme ji i 
u pacientů po úrazech kotníku, kolene. 
   Před rekonstrukcí jsme měli na 
oddělení Hubbardův tank, což byla 
vana ve tvaru čtyřlístku pro špatně 
mobilní pacienty. Vzhledem ke špat-
nému vstupu nebylo toto zařízení příliš 
využíváno, a tak bylo nahrazeno mul-
tifunkční vanou, nad kterou je umístěn 
stropní zvedák. U vany je i hadice, 
kterou můžeme provádět podvodní 
masáže. Vana má mnoho programů 
– například masáž horních či dolních 
končetin, zad, různé kombinace… 
Dobré je to i pro sportovce na relaxaci, 
případně pro pacienty po úrazech.
    K novinkám, které nesouvisí přímo s 
rekonstrukcí bych kromě přesunu dět-
ského boxu pro cvičení novorozenců a 
kojenců Vojtovou metodou do prostor 
ambulance po MUDr. Henkové ráda 
uvedla lokální přístrojovou kryoterapii, 
což je speciální metoda ledování. 
Jako jedno z mála pracovišť v republi-

ce se nám podařilo nasmlouvat úhradu tohoto výkonu 
se ZP, proto ji mají u nás pacienti zdarma.
 Nejčerstvější novinkou na rehabilitačním oddělení 
je akupunktura. Po absolvování kurzů a složení 
zkoušek ji provádí MUDr. Daňková u vybraných 
pacientů jako součást rehabilitační léčby,  je možné 
si ji objednat i v rámci komerčních služeb. 

 Jak nákladná byla rekonstrukce a jak probíhalo 
fi nancování?
 Náklady byly dvaatřicet milionů korun. Část 
zafi nancovalo město Blansko coby zřizovatel ne-
mocnice, část peněz přišla z Jihomoravského kraje 
a zbytek pokryla nemocnice z vlastních zdrojů. 

 Je ještě něco, co vám na oddělení chybí?
 Když jsem se před jedenácti lety ucházela o 
primariát, dělala jsem si rozbor a plán toho, co bych 
chtěla na rehabilitaci mít. Nedávno jsem si porovná-
vala, co je z toho splněno a zjistila jsem, že skoro 
všechno. Jediné, co nám ještě chybí, je motodlaha na 
ramenní kloub. Jedná se o zařízení, jež pasivně cvičí 
s připevněnou končetinou. Na lůžkovém oddělení už 
máme tento přístroj na kolenní kloub, na rehabilitaci 
ramene zatím ne. 
 Dalším takovým mým zatím nesplněným cílem je 
vybudování ambulance sportovní medicíny. 

 Potýkáte se s nedostatkem nebo spíš přebyt-
kem pacientů? Jak moc je blanenská rehabilitace 
využívaná?
 S nedostatkem pacientů se určitě nepotýkáme. 
Spíše naopak. Snažíme se zařadit do léčby i pa-
cienty, kteří k nám nepatří spádově, a kteří chtějí 
nabídku našich služeb využít. Hodně k nám jezdí 
pacienti z Boskovic, Vyškova, Tišnova, Prostějova 
i z Brna. My se snažíme vzít opravdu všechny a 
nedostatkem práce netrpíme. Přednost však dáme 
vždycky pacientům z Blanska. 
 Někteří pacienti k nám chodí také proto, že je u 
nás poměrně krátká čekací doba. Zatímco jinde by 
museli čekat na rehabilitaci tři měsíce, u nás pacienty 
po úrazech a operacích  vezmeme do týdne.

 Vím, že část rehabilitace probíhala kvůli rekon-
strukci oddělení v Nemocvičně. 

 Byla jsem velmi ráda, že se nám podařilo sehnat 
tyto prostory. V době rekonstrukce pro nás prostory 
Nemocvičny byly velkou pomocí. Napřed jsme 
tu fungovali ve zkušebním provozu, kde byly dvě 
fyzioterapeutky, v průběhu rekonstrukce se sem 
přesunuly tři čtvrtiny veškerého provozu. 

 Budete ve spolupráci s Nemocvičnou pokra-
čovat i teď, když už je po rekonstrukci?
 Ano, počítáme s udržením dvou fyzioterapeutek v 
běžné pracovní době, dále zde chceme pokračovat 
v programech cvičení pro seniory a cvičení dětí pro 
zlepšení držení těla. V odpoledních hodinách v Ne-
mocvičně probíhají komerční programy pro veřejnost.

 Mohou k vám na rehabilitaci přijít cvičit mimo 
pacienty i zdraví lidé? 
 Ano. Kromě Nemocvičny se u nás od září opět 
rozběhnou programy pro veřejnost. Zdravotní cvi-
čení na míčích, cvičení pro seniory i pro těhotné 
maminky, aquaaerobik, masáže, SM systém, cvičení 
"Bosu", metoda TRX, kineziotaping, refl exní zónová 
terapie na noze… Více informací poskytneme u nás 
na oddělení, případně si je lidé mohou vyhledat na 
webových stránkách blanenské nemocnice.

 Jste zastupitelkou města. Budete kandidovat 
i v letošních komunálních volbách? S jakým 
cílem?
 Letos budu kandidovat již potřetí. Hlavním cílem 
je získat takový počet mandátů, abychom se mohli 
podílet na vedení města. Ideálně pět  a více mandátů. 
Kandiduji na třetím místě a doufám, že si své místo 
udržím. Práce v zastupitelstvu je zodpovědná, ale 
politika mě baví.

 Souvisí nějak vaše kandidatura a komunální 
politika obecně s děním v blanenské nemocnici?
 Jako zastupitelka i jako součást vedení nemocnice 
mám velký zájem na tom, aby Nemocnice Blansko 
zůstala v rukách města. Chtěla bych usilovat o 
zachování nemocnice v páteřní síti zdravotnických 
zařízení, o udržení ekonomické a personální stability, 
případně i rozšíření stávajících oborů. Na rehabi-
litačním oddělení denně řeším sociální problémy 
našich pacientů, snažíme se 
jim zajistit navazující péči v 
domácím prostředí či v jiném 
zařízení sociálního typu. Spo-
lupracujeme úzce se sociální 
pracovnicí, s charitou, sociál-
ním odborem MÚ a s řadou 
dalších institucí a organizací, 
např. s Armádou spásy. Ob-
dobnou problematikou, ale v 
širším měřítku, se zabývám i 
v komunální politice - pracuji 
v Sociální komisi. Svoje zku-
šenosti z praxe využívám při 
řešení jednotlivých případů v 
komisi a naopak svoje vědo-
mosti z oblasti sociální politiky 
pak využívám ve své praxi.

 V čem spatřujete hlavní 
problémy našeho města? 

Uzavření parkoviště u kina 
a omezení provozu KSMB

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce 
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

přijmeme 

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

 Průjezdnost městem, parkování, doprava. Pořád 
se řeší přemostění na Staré Blansko, které by čás-
tečně problém průjezdnosti vyřešil, tak doufám, že 
v dalším volebním období zaznamenáme výrazný 
posun. Kruháč u lázní by se měl také snad v brzké 
době postavit. No a parkoviště na sídlištích – to je 
skutečně problém. Parkovacích míst na jednu stra-
nu v posledních letech přibylo, například na sídlišti 
Sever, stále však přibývá aut. 
 Spokojená také nejsem s portfoliem obchodů v 
Blansku. To je ale zřejmě problém všech měst, která 
mají spádovost na krajská města. Sice mi přijde, že v 
posledních měsících vzhledem k příznivé ekonomic-
ké situaci obchodů v Blansku přibylo, ale stále je v 
tomto směru co zlepšovat. Uvidíme, jak to dopadne 
s obchodním centrem, které by mělo vzniknout na 
místě skleníků. 
 Dalším problémem je naše blanenská přehrada. 
Kdysi jsem dělávala plavčíka, takže k tomuto místu 
mám vřelý vztah a mrzí mě, že rekreační oblast v 
posledních letech v podstatě chátrá. Ráda bych, 
aby se zde pořádně zainvestovalo do zázemí pro 
veřejnost – sociálky, převlékárny. Vzpomínám si, že 
kdysi bylo v sezóně na přehradě snad deset tisíc 
lidí. Ta doba už je pryč, ale i tak by si toto místo 
zasloužilo pěknou investici. Byl by to jistě přínos jak 
pro obyvatele našeho města, tak pro turisty. 
 Stejně mě trápí velmi špatný stav městských lázní. 
Sem by měla přijít výrazná investice příští rok.

 Jak pohlížíte na úroveň kulturního a sportov-
ního vyžití v Blansku?
 Myslím si, že v tomto směru si nemáme na co 
stěžovat. Asi byste v jiném městě těžko hledali takové 
množství sportovních klubů jako v Blansku. Je tu 
nepřeberné množství sportovních odvětví a myslím 
si, že i sportoviště udržuje Blansko až na výjimky v 
dobré kondici. 
 Kulturních akcí je zde také dost. Mnoho lidí říká, 
že se u nás nic neděje, já jsem ale opačného názoru. 
Máme tu galerie, kino, divadlo, přes léto se konalo 
velké množství venkovních koncertů, je tu řada tra-
dičních společenských akcí. Myslím si, že kdo chce, 
zábavu si ve svém volném čase určitě najde.

Martin Müller

 Ve dnech 31. srpna až 9. září se v našem městě uskuteční světový festival neprofesionálního fi lmu 
UNICA 2018. V této souvislosti bude omezen provoz Kulturního střediska města Blanska, které je 
pořadatelem akce. 

 Také kino, kde se bude odehrávat hlavní dění 
soutěže, bude pro veřejnost mimo provoz včetně 
pokladny. Vstupenky na fi lmy z klasické nabídky, 

které se začnou promítat opět od 10. září, je možné 
rezervovat online na webu kina. V rámci festivalu 
bude dvakrát promítání pro veřejnost zdarma, a 

to třetího a pátého září, 
vždy od půl šesté odpo-
ledne. Diváci zhlédnou 
výběr úspěšných sou-
těžních snímků z minu-
lých ročníků. 
 Omezení v těchto 
dnech se týká také par-
kování. Bude uzavřeno 
parkoviště pod kinem 
na Masarykově ulici i v 
dalších ulicích v oko-
lí Dělnického domu a 
Kina Blansko. Ulicí Hy-
bešovou nebude možné 
projet v úseku od křižo-
vatky s ulicí Lipovou po 
křižovatku s ulicí Havlíč-
kovou. 

-mha-
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Blanenský Golem – 18. ročník

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

 Nebojme se maratonů! Maraton - slovo které budí obdiv i respekt, a jako by byl pouze pro vyvolené!? 
Přijeďte se přesvědčit, že dokážete překonat sami sebe . Máme připraveny dvě délky tratí a závod 
je opravdu pro každého. Na svoje si přijdou jak trénovaní borci, tak rekreační sportovci i sváteční 
jezdci. Srovnejte svůj výkon s ostatními, nebo se zúčastněte maratonu jen tak - pro zábavu a užijte 
si skvělou atmosféru závodu.

 Cyklomaraton Blanenský 
Golem, dnes už tradiční zá-
vod, bezpochyby patří do 
cyklistického kalendáře na-
šeho regionu. A  jede  se jako 
memoriál Ivoše Šinkory, jeho 
zakladatele.
 Závod proběhne v obvyk-
lém poprázdninovém termí-
nu v sobotu 8.9.2018 a bude 
opět součástí brněnského 
poháru horských kol.
 Jede se na již tradiční 
trati 36 a 61 km, především 
v nenáročném lesním terénu. 
Občerstvení na trati i v cíli 
zajištěno.
 Soutěžíme o bezva ceny 
– opravdové hliněné golemy, 
které prošly zkouškou oh-
něm v keramické peci! I s kouzelným šémem. A kdo 
se nedostane až na pódium, třeba bude mít štěstí v 
bohaté tombole.
 Na vaši účast se těší pořadatelské kluby: Triatlon 
– Ski klub ASK Blansko a Klub biatlonu Blansko! S 
podporou města Blanska patronát nad závodem 
převzal místostarosta ing. Jiří Crha. 
 Závod se jede za každého počasí, takže neváhejte 
a pojďte se přesvědčit, že na (cyklo)maraton máte! 
Takže – nebojme se maratonů!

 A absolutní NOVINKA na závěr: MINI Golem! -  je 
připraven dovednostní závod pro děti na speciálních 
cyklistických překážkách! 
 Nechte svoje děti odzkoušet jejich zručnost při 
ovládání kola nebo odrážedla a vybojovat si sladkou 
odměnu. Pro věkové kategorie od Mini do 14 let. 
 Více informací a přihlášky na MTB Golem nalez-
nete na našem webu http://www.mtbgolem.cz

Za pořadatele: Petr Kolář a Radek Šinkora
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V charitním skladu 
chybí hrnce i talíře

 Podzimní sbírku oblečení, bot, elektroniky a dalších věcí do domácnosti pořádá Oblastní charita 
Blansko ve středu 5. září v Blansku na Jasanové ulici vedle nábytku Nejči, na Staré Fabrice a na 
faře, v Boskovicích v Betany a na faře, v Doubravici v Pěkné Modré, v Kunštátě a v Lipovci na faře 
a v Rájci-Jestřebí v Informačním centru. Konkrétní časy sběru najdou zájemci na internetových 
stránkách www.blansko.charita.cz.

 „Ve sbírce bychom ten-
tokrát uvítali běžné ku-
chyňské nádobí, hlavně 
hrnce a talíře,“ říká ve-
doucí Charitního šatníku 
František Jahoda.
 Vedle kuchyňských 
potřeb se sociálně slabí 
lidé z regionu a klienti 
charity, kteří věci ze sbírky 
využívají, shání po drob-
ných elektrospotřebičích. 
„Tradičně máme nedosta-
tek starších mikrovlnek a 
rychlovarných konvic,“ do-
plňuje František Jahoda. 
 Darované věci využívají 
sociálně slabí lidé do běž-
ných domácností, proto 
prosíme dárce o takové, 
které ještě bez problému 
slouží. „Stejně tak oblečení a boty potřebujeme pro 
lidi ještě použitelné,“ doplňuje vedoucí charitního 
šatníku. 

 Věci ze sbírky po vytřídění putují do Charitního 
šatníku v Blansku na Jasanové ulici, který je ote-
vřený od pondělí od desíti dopoledne do půl šesté 
odpoledne a do Charitní pomoci v Boskovicích, 
která je otevřená v úterý od jedenácti dopoledne 
do pěti odpoledne.
 Protože po sbírce je s tříděním oblečení a věcí 
do domácnosti pro potřebné dost práce, uvítáme 
na pomoc dobrovolníky, kteří by chtěli se zpraco-
váním darovaných věcí pomoci. Zájemci se můžou 
ozvat vedoucímu šatníku Františku Jahodovi na 
číslo 603 291 388.
 Další termín poslední letošní charitní sbírky bude 
28. listopadu. Děkujeme dárcům a všem ostatním, 
kteří se na sbírce podílejí.

Vladěna Jarůšková

Sběrná místa v Blansku 5. září:

• sídliště Písečná, ulice Jasanová v Blansku 
(vedle nábytku Nejči) od 12:00 do18:00 

• ulice Sadová 149/2, Nízkoprahové denní 
centrum Stará Fabrika od 8:00 do 15:00 

• ulice Komenského 48/14, fara Blansko od 
10:00 do 12:00; od 15:00 do 19:00 
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První Letní Dukla festival dopadl výborně

POZVÁNKA
Zvu Vás na přátelské setkání s kandidáty za ČSSD do komunálních voleb v Blansku

Mgr. Ivo Polák, lídr kandidátky

VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY EVA A VAŠEK

úterý 11. 9. 2018 v 16:00

rekreační oblast Palava, Gizela

vstup zdarma

středa 12. 9. 2018 v 18:00

Kino Blansko, Hybešova 6

vstup zdarma

 Pět neděl, pět rockových koncertů na místě hotelu Dukla. Festival pod širým nebem hostil místní kapely, na které se přišlo podívat dohromady více než dvanáct stovek posluchačů. 
Až na úmorné vedro uprostřed července dopadlo počasí na výbornou. Velký dík patří kapelám HD acoustic, Rockfór, Infernet, APF a Rosomák Olympic revival. V neposlední řadě 
musíme poděkovat patronovi festivalu, místostarostovi Jiřímu Crhovi. Vzhledem k pozitivním ohlasům veřejnosti se můžete již nyní začít těšit na druhý ročník.
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nepoužívanou mrazničku, psací stroj. I jednotlivě. 
Tel. 774291147.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 x 85 cm, 
bezpečnostní zámek, 4 klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* Zánovní nosič TZ Wienzek Alfa Plus 3 pro 3 kola 
pořízený na jaře 2018, asi 3x použitý. Perfektní, plně 
zamykatelný a odklopný pro přístup k zadním dveřím. 
Zásuvka 7 pólová. Cena 5000 Kč. Tel. 728209824.
* pěkný konferenční stolek - nohy tmavé, dvě patra, 
číré sklo, moderní vzhled,100x60x45cm (š-h-v), 700 
Kč. Tel. 724192895.

      PRODEJ    

* Najde se ještě normální chlap 65 let a více? Já 
(68 r., 170 cm) mám chatu. Samota je zlá. Ozvi se. 
Blansko a okolí. Tel. 775114577.
* Hledám pronájem garáže na ulici Údolní, rozumná 
cena. Tel. 605836141.
* Neleží doma někomu staré gumové pískací hračky? 
Sbírám je. Děkuji. Tel. 731084464.
* Nemá někdo retro panenky? Nabídněte. Sháním i 
chrastítka na kočár i do ruky. Tel. 731084464.
* Pronajmu RD V Blansku 2+1, garáž, dvorek, za-
hrádka. Od 1.10. 2018. Tel. 728155898.
* Hledám dlouhodobý pronájem garáže v Blansku. 
Tel. 732619095.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Travesti skupina Screamers – 17. 9. 2018 od 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 280/250 Kč.
Přednáška Dědka Kořenáře – 21. 9. 2018 od 17:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 250 Kč.
Divadlo Tchýně na zabití – 24. 9. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 250 Kč.
Divadlo Tři muži na špatné adrese – 2. 11. 2018 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
350/330 Kč.
Hradišťan & Jiří Pavlica – 9. 11. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč.
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímo-
vé – 14. 11. 2018 od 18:30 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky 250/220 Kč.
Vánoční koncert Čechomor – 11. 12. 2018 od 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 550 Kč. Zbývají 
poslední volná místa.
Aktuálně v prodeji:
Publikace Moravské Švýcarsko na starých pohled-
nicích – Publikace blanenského sběratele pohlednic 
Milana Sýkory s fotografi emi Milana Šustra. Cena 
349 Kč.
Publikace Blansko po sametu, Pavel Svoboda – Pu-
blikace je třetím dílem navazujícím na dřívější knihy 
Pavla Svobody Blanenského chodce a Bejvávalo 
a zachycuje Blansko v letech 1990 až 2015. Cena 
250 Kč.

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

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.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.

Nová Dacia Duster

již od 259 900 Kč
www.dacia.cz

2 2

Kamerový systém Multiview 
Systém sledování mrtvého úhlu
Automatická klimatizace

Komenského 9, 680 01 Boskovice, 

tel. 516 454 453, www.autecobs.cz

Běžecké září začneme ve Vískách 
a uzavřeme u Hraběnky

 Teplotně velice intenzivní srpen se pomalu blíží ke konci a o to více se blíží další běžecký měsíc 
v termínovce OBL – září. V srpnu se dalo trénovat jen velmi obtížně, tedy pokud nepočítáme velmi 
zodpovědné běžce vybíhající brzy ráno nebo čekající na západ slunce. Bude tedy zajímavé porovnat 
s jakou formou se muži a ženy, a také zástupci mládežnických kategorií, budou potýkat na nejbližších 
závodech v září. Na otestování aktuální formy je v září čeká celkem šest závodů, z toho hned ve třech 
jsou zařazeny i dětské kategorie. Tím nejbližším je 1. září Vísecká desítka.

 Tradičně poslední prázdninový víkend se závodní 
klání uskutečňuje ve Vískách. Nabízí tratě všem vě-
kovým kategoriím. Kategorie žactva tradičně zápolí 
na fotbalovém hřišti, které je nedaleko od zázemí 
celého závodu. I letos v Agrocentru Ohrada. Trať 
hlavního závodu již po třinácté zavede běžce na 
okruh kolem Písečného vrchu a ti co nemají tolik od-
vahy, tak na ně čeká běh Buď fi t v délce 2 kilometrů. 
Letos zde není termínová kolize s Půlmaratonem 
Moravským krasem a tak uvidíme, kolik závodníků 
do Vísek zavítá. 
 Hned v úterý 4. září čeká běžce první část pod-
zimního Hraběnka cupu. Podzimní klasika v pracovní 
den, v odpoledních hodinách, láká na prima atmosfé-
ru s výživným výběhem z Ráječka do Karolína a dále 
do Petrovic. Na změnu tratí si běžci už jistě zvykli. 
Stejně jako na komfort pořadatelského týmu kolem 
Míši Havlíkové. Od jara je zaveden nový systém 
hodnocení a nejde až tak o umístění, ale o dosažený 
čas. Ten je porovnán s rekordem trati a procentuální 
přiblížení k rekordu znamená pro závodníky bodový 
zisk. Další etapa se odehraje 11. září na tradiční trati 
Skalní mlýn – Macocha a poslední závod podzimní 
části Hraběnka cupu se poběží 18. září z Horní Lhoty 
opět k penzionu U Hraběnky. Starty závodů jsou ve 
stejný čas, tj. v 17.30 hod. Od jara je tu i novinka ve 
vyhlašování. Nejsou vyhlašovány jednotlivé závody, 
ale na posledním závodě proběhne vyhlášení za 
celou podzimní část a jako bonus se vyhlašují první 
čtyři závodníci nebo závodnice v kategorii.
 Mezi předposlední a poslední závod Hraběnka 
cupu se nám vklínil hnedle závodní dvojboj. V 

sobotu 15. září totiž čeká 
závodníky možnost výběru. 
Závodit se bude jak ve Sloupě 
na Běhu Moravským krasem 
tak v Blansku na Blanenské 
desítce. Tuto situaci nebere-
me jako nekalou konkurenci, 
protože každý závod má své 
specifikum a každý nabízí 
něco trošku jiného. 
   Blanenské desítka nabízí 
bohatý program pro celou 
rodinu a je zde možnost si 
zazávodit nejen v běhu, ale 
štěstí můžete vyzkoušet i na 
koloběžce nebo na in-line 
bruslích. Závodníci, kteří se 
snaží dosáhnout kvalitních 
výkonů, tak zde mají možnost 
využít nejrovinatější silniční 
desítky v České republice.
   Naopak Běh Moravským 

krasem, letos již 54, ročník, nabízí náročnější trať 
v srdci Moravského krasu. Závodníci se dostanou 
začátkem Pustého žlebu ke Koňským spádům, kolem 
spodního můstku Macochy přes tradiční schody až 
na horní část Macochy a následně přes Macošskou 
plošinu a nedaleko Meislova závrtu zpět do Pustého 
žlebu a nakonec do cíle závodu na hřišti u základní 
školy ve Sloupě. Určitě to stojí za to. Tento závod již 
prověřil několik generací běžců a je druhým nejstar-
ším závodem na okrese Blansko.
 Co však nabízí oba tyto podniky, jsou závody v 
kategorii dětí. Jak v Blansku, tak ve Sloupě si mohou 
zazávodit kluci a holky od těch nejmenších až po 
starší žactvo. Stejně jako ve Vískách mají možnost 
posbírat nějaké bodíky do celkového hodnocení 
OBL, ale také cenné účasti v rámci Žákovské ligy 
Tajovský reality. K dnešnímu dni už máme celkem 
dvě zlaté medaile, na které dosáhla Adéla Kubinová 
společně s Viktorií Křížovou. Obě z Elite Sport Bosko-
vice. Do konce roku pak zbývá celkem sedm závodů 
s dětskými kategoriemi, a pokud jste žádný závod 
dosud nestihli, tak při maximální účasti máte možnost 
dosáhnout alespoň na stříbro. Tak neváhejte a pojďte 
si zaběhat. 
 Více informací k pravidlům OBL i Žákovské ligy Ta-
jovský reality a spoustu dalších důležitých informací 
najdete na webových stránkách www.oblblansko.cz.
 Věříme, že se vám závodění s OBL líbí a na vaše 
náměty, podněty a připomínky jsme připraveni na 
e-mailu obl@oblblansko.cz

Za Okresní běžeckou ligu Jiří Vrtílka, ředitel
www.oblblansko.cz

Krasíkův 
geochaching 

 Hledání tajných schránek v přírodě. To je celosvě-
tová hra geocaching. Její variaci vhodnou pro děti si 
můžete zahrát v Moravském krasu, a to ještě do 15. 
října. V geocachingové hře Pohádkového království 
šneka Krasíka tentokrát hledače provází ptáci žijící 
v Moravském krasu. 

 Souřadnice vás zavedou na turisticky zajímavá 
místa, která stojí za to vidět. Schránky jsou ukryty 
převážně v Moravském krasu, ale některé se na-
cházejí i mimo okres Blansko. V krabičkách jsou 
umístěny kódy, které je nutné si zaznamenat. Díky 
nim získáte souřadnice posledního soutěžního místa. 
 V šesti schránkách najdete hlasy šesti ptáků, které 
na daném místě můžete při troše štěstí spatřit – mějte 
proto oči dokořán! Mít s sebou dalekohled se určitě 
hodí. Šestice ptáků vás nakonec dovede ke schránce 
sedmé, kde všechny čeká malá odměna. 
 Bližší informace, pravidla a možnost registrace 
najdete na webu www.krasko.info v sekci pro dospělé 
v záložce Geocaching. 

-mha-

Hledáme

BRIGÁDNÍKY 
na prodejnu 

Hruška Blansko, Okružní 2  
hlavně na soboty a neděle 

(studenti, důchodkyně, 

ženy na MD)

Volejte na 516410949
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PŘÍPRAVÁŘ-KA ZAKÁZEK

Chcete jít mezi nás? Pokud ano, pošlete nám na mail info@cergo.cz 

Váš životopis. My Vám určitě odpovíme!

Chcete být součástí týmu, který staví zdroje tepla po celé České 
republice? Jsme společnost, která staví zdroje energií nejnovějšími 
technologiemi s cílem zajistit zákazníkovi nízké provozní náklady.

• Dokážete komunikovat s dodavateli materiálů, montážními partnery, projektanty?
• Vyznáte se ve stavebních výkresech?
• Máte za sebou úspěšnou praxi v montážní nebo stavební fi rmě? 
• Baví Vás hledat alternativní řešení? 

Pokud můžete odpovědět „ano“ na výše uvedené, pak možná hledáme právě Vás! 

• Pokud se neumíte podřídit kolegům, kteří jsou odborníky v oboru;
• Pokud nejste kamarád s počítačem s Offi  ce;
• Pokud jste se nikdy nesetkal s rozpočty a stavebními výkresy, tak už nemusíte číst dál.  

Výsledkem Vaší práce bude:
• Úplně zpracovaný rozpočet a harmonogram zakázky
• Sestavený dodavatelský systém zakázky
• Zasmluvnění dodavatelé v kvalitě dle nákl. rozpočtů
• Úplně a včas vyhotovené zjišťovací protokoly a změnové listy

Co u nás získáte:
• Budete součástí realizačního týmu
• Poznáte nové technologie TZB a zajímavé zakázky v řádech miliónů korun
• Když se osvědčíte, máte možnost fi remního růstu
• Sami ovlivníte velikost svých odměn

Hledáme do realizačního týmu

Zápis dětí do dětské skupiny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smíškův Svět 

 
 

S nástupem od 2. ledna 2019 
 
 

KDY: 1.10. 2018 v 16.00 – 18.00  
KDE: DDM – Oblázek, Údolní 2, Blansko  
DĚTI: od 1 do 6 let  
S Sebou: rodný list dítěte, OP rodičů nebo  

zákonného zástupce, očkovací průkaz 
 
 
• Rodinná atmosféra  
• Malý kolektiv 9 dětí  
• O děti pečují 2 školení profesionálové dle 
zákona č. 247/2014Sb.  

• Děti jsou rozděleny do dvou skupin dle věku  
• Klademe důraz na individuální přístup  
• Podporujeme samostatnost a iniciativu dětí  
• Každý den s jiným zaměřením (např. společenské 
aktivity, výtvarná x hudební výchova, cvičení x 
tanec, hrátky s angličtinou x španělštinou)  

 
 
 

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

 
 
 
• Logopedické zázemí  
• Návaznost na zájmové kroužky různého 
zaměření v místě (kroužky podporující 
sociál-ní rozvoj a pohybové aktivity)  

• Dle zájmu rodičů víkendové aktivity  
• Poplatek za umístění dítěte do předškolního 
zařízení je odečitatelný z daní 

 

www.smiskuvsvet.cz  
Informace na tel.: 728 209 865 

 
 

Dája a Jája, z. s.  
Šebrov 47  

67922 Šebrov-Kateřina  
IČ:06568734 

Zveme vás na 9. ročník akce

na téma RECYKLACE
sobota 8. září od 10 do 17 h
Akce se koná za každého počasí. Vstupné 40 Kč, děti do 120 cm 

vstup zdarma. Bohaté občerstvení v areálu zajištěno. 

Činnost je realizována za finanční podpory Města Blanska.

PROGRAM v areálu:
• 5 KOSTÝMOVANÝCH STANOVIŠŤ  

S ÚKOLY NA TÉMA RECYKLACE

• MINIFARMA DRVÁLOVICE - ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA

• EXOTIČTÍ HADI

• KLOUZACÍ „VLČÍ“ HRAD PORSCHE BRNO

• AQUAZORBING VODÁRENSKÉ A.S.

• JETAROWS TEAM - LETECKÉ MODELY

• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - 2 STANOVIŠTĚ

• TRAMPOLÍNKY, DĚTSKÁ ZUMBA

• VESELÝ FOTOKOUTEK CM OPTIK  

- TIŠTĚNÉ FOTO ZDARMA

• TRAKTOR FENDT

• DOJENÍ KRÁVY - TRENAŽER

• UKÁZKA ZDRAVOTNICKÉ  

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ZZS

• UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY  

A ZÁSAH HASIČŮ HZS BLANSKO

• POLICIE ČR

• OBJEVOVÁNÍ HISTORIE S MUZEEM  

BLANENSKA

• MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO  

- ÚKOLY A SOUTĚŽE

• MĚSTSKÁ POLICIE BLANSKO

• OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

• MC PALEČEK

• PEČENÍ PRO DĚTI - CHARITATIVNÍ SBÍRKA

• LOGOPEDICKÁ PORADNA

• UKÁZKA LYMFODRENÁŽÍ  

KOŽNÍHO ODDĚLENÍ 

• NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI

• DŮM PŘÍRODY V MORAVSKÉM KRASU

• RODINNÉ PASY

• OA A SZDŠ BLANSKO - UKÁZKA  

PRVNÍ POMOCI, MASKOVÁNÍ ZRANĚNÍ

• SPŠ JEDOVNICE

• KLOUZACÍ HRAD RE/MAX

• OLYMPIA BLANSKO  

- BASEBALLOVÉ ODPALIŠTĚ

• SONS – VODÍCÍ PSI

• STÁNEK AVON

• STANOVIŠTĚ ZP MV ČR

• FENEČEK BLANSKO - VÝCVIK PSŮ

• ZMRZLINA DOTTORE DEL CAFFÉ  

PRO DĚTI ZDARMA

PROGRAM 
na pódiu:
10:00 VELVET
  písničky z pohádek

11:00  OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

11:10  CVICSNAMI.CZ SHOW

11:30  RECYKLOSHOW S ÁŇOU
  program plný pohybu, tance, 
  zpěvu a soutěží

12:30  MARTIN ŠTĚPÁNEK
  pěvecké vystoupení

13:00  NEMOCNICE MÁ TALENT
  zahájení prezentací

13:15  UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ
  heliport

14:00  DIVADLO KORÁB
  pohádka O Budulínkovi

15:00  DÍVKA ČR 2018
  exhibice a módní přehlídka

15:30  NEMOCNICE MÁ TALENT
  talentová soutěž pro děti

16:30  ÁŇA 
  A PRINCEZNY

Programem na pódiu 
provází RADIM KORÁB

v Nemocnici Blansko
DEN PRO DĚTI

Generání partner

Partneři akce
KSMB 

teamagency

agentura KORÁB

EMOTIONVIDEO

FOTO VERONIKA

SARSTEDT

Mediální partneři
Porsche Brno

www.hcblansko . eu

v 09:15 hod. na zimáku v Blansku

• Dvě hodiny zábavy na ledě i mimo něj pro děti ve věku 4 - 8 let a jejich rodiče

•  Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení
• S sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice

v 0009999:155 hod. na zimáku v Blannnssskkuv 000999999::::::111111555555 hhhhhhoooooodddddd.... nnnnnnaaaaaa zzzzzziiiiiimmmmmmáááááákkkkkkuuuuuu vvvvvv BBBBBBllllllaaaaaannnnnnsssskku0000 ssssss.dddd....ooooooo BBBBBBB::::::: iv 0099999::::::1111115555555 hhhhhhoooooodddddd.... nnnnnnaaaaaa zzzzzziiiiiimmmmmmáááááákkkkkkuuuuuu vvvvvv BBBBBBllllllaaaaaannnnnnsssskku

odiny zábavavvyyyy nananana llllll ddededededěěěěěě iiiiii iimimimimimomomomo nnnnějějějějějěj prprprproooo dědědědědědě itititititi vvvveeee ěěvěvěvěvěkkkukukuku 444444 --- 8888 llet a jejich

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

22. září 201822. září 2018

MEDIÁLNÍ PARTNER

@hcblansko

p r o  v í c e  i n f o r m a c í  n av š t i v t e  n á š  fa c e b o o k o v ý  p r o f i l  a  w w w  s t r á n k y

HOKEJHOKEJ
POJĎ POJĎ HRÁTHRÁT

V BLANSKUV BLANSKU
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