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KSMB se mění. 
K lepšímu?

 Začnu tím pozitivním. V článku je uvedeno několik 
změn, například nákup vstupenek přes síť Ticketportal, 
také informace o plánovaných nových webových strán-
kách s přehledným kalendářem akcí a do budoucna 
snad bude KSMB dokonce i na Instagramu! Ano, tohle 
je v podobných institucích v jiných městech už dávno, 
ale velice chválím snahu jít dopředu. Opravdu. Snad 
nezůstane opět jen u slibů.
 Hlavním posláním článku bylo představení nového 
loga. KSMB jej potřebovalo jako sůl. Staré bylo špatně 
čitelné, nemoderní, nevypadalo dobře na plakátech, 
ani na propagačních materiálech, vlastně nikde. Tohle 
je změna, která byla zapotřebí. 
 Nové logo na mne působí dost rozpačitě. Ponechám 
stranou vkus – někomu se líbit bude, někomu zase ne, 
ale proč ty mraky barevných variant, přičemž ani jedna 
z nich neladí s logem a identitou města? To mi přijde 
úplně špatně, navíc mi to celé nejde dohromady s 
informací, kterou Blansko zveřejnilo 25. září roku 2018 
při představení nového loga města v článku s názvem 
Město Blansko představilo svou novou jednotnou vizu-
ální identitu: „Jednotná vizuální identita je v současné 
době nedílnou součástí moderní městské propagace. 
Také město Blansko již nějakou dobu pociťovalo po-
třebu sjednotit prezentaci města do jednotného stylu 
a vytvořit pro něj nové propagační logo.“ Pod článkem 
je několik vizualizací a příkladů použití, včetně návrhu 
loga pro Služby Blansko, které s touto novou identitou 
města ladilo.
 Na KSMB to však vidí jinak. A to i přesto, že od začát-
ku prázdnin je tu bezvládí, jelikož bývalý ředitel Pavel 
Langr po své asi devítiměsíční pracovní neschopnosti 
na svoji funkci rezignoval. Nevidíte na tom nic zvlášt-
ního? Já ano. Výběrové řízení na funkci ředitele KSMB 
visí na nástěnce a uzávěrka přihlášek je v půlce září. 
Jsem toho názoru, že pokud město vybere nového 
ředitele, bude mít jistě o kultuře ve městě svoji vlastní 
vizi (tedy pokud nezůstane pouze u řečí a slibů, to už 
tady taky několikrát bylo). Opravdu nemohli zaměst-
nanci KSMB ještě chvíli počkat a o nové identitě včetně 
loga se poradit se svým novým vedoucím?
 Ještě se v krátkosti vyjádřím k přejmenování KSMB 
na Kultura Blansko. Za mě je název naprosto v po-
řádku, líbí se mi. Výstižný, efektní, úderný. Přesně 
se hodící pro instituci, která je hlavním pořadatelem 
kultury ve městě. A jsme u toho… Kino funguje skvěle, 

o tom žádná. Také galerie – i zde vnímám dost aktivit. 
Ale co dělá hlavní složka kulturního zařízení? Tak 
trochu paradox spatřuji ve skutečnosti, že KSMB už 
půl roku žádnou kulturu neudělalo a do konce roku to 
nijak valně nevypadá – koncert, divadlo, na Vánoce 
zábavný pořad s Osmany Laffi  tou inzerovaný snad 
už od Vánoc předchozích. A samozřejmě Vítání sv. 
Martina. No a pak jen participace na akcích, které tak 
úplně v režii samotného KSMB nejsou. Pardon – ještě 
jsou tu farmářské trhy, na ty bych málem zapomněl. 
Taky kultura, ne?
 Ano, byl tu koronavirus. Ale opravdu nešla udělat 
o prázdninách alespoň skromná akce pro méně lidí? 
Co třeba Dětský den v náhradním termínu, byť třeba 
v menší míře? Opravdu se nenašlo místo a čas na 
uspořádání nějakého koncertu? Malého festiválku? 
 Vím dobře, o čem mluvím. Letošní Kaštánek FEST 
jsme pořádali na poslední chvíli – asi pět týdnů před 
akcí. Ano, i nás se dotkla koronavirová krize. Ale akce 
proběhla, a to i přesto, že na organizaci jsme byli pou-
ze dva a neměli jsme na její přípravu čas osm hodin 
denně, pět dní v týdnu – tolik času tráví (nebo by aspoň 
měli) organizováním kultury ve městě zaměstnanci 
KSMB. Možná zde na rozdíl od jiných pořadatelů akcí 
chyběla chuť, zapálení, srdce...
 Proto se ptám: Bylo nutné v době bez ředitele měnit 
identitu a logo? Nebylo by lepší investovat čas a peníze 
(tento špás jistě nebyl zadarmo) raději do nějakého 
pěkného kulturního představení? Co třeba začít velkou 
změnu tím, že začneme v Blansku opravdu a naplno 
provozovat kulturu? 
 Inu – zřejmě máme o pojmu Kultura Blansko každý 
jinou představu. Ale kdo ví? Třeba to s novým názvem 
a logem půjde našemu kulturnímu stánku mnohem 
lépe!

Martin Müller

Když jsem se v pondělí podíval na stránky www.blansko.cz, vykouknul na mě článek s 
názvem Logo KSMB se změnilo. Nahradí jej "Kultura Blansko". Po přečtení článku o nové 
identitě a logu jsem zůstal – mírně řečeno – hodně překvapený. 
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Uvažujete o prodeji 
své nemovitosti? 
Neváhejte mě kontaktovat, 
ráda Vám pomohu. 
(praxe 14 let)
Používám technologie 21. století:
3D sken nemovitostí 
– virtuální realita
video prohlídky
foto staging
sdílení inzerce 
na sociálních sítích a další.

Akce platí od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob. 
Nevztahuje se na zvýhodněné balíčky. BIOLOGIE VE SLUŽBÁCH DERMATOLOGIE

VYBÍRÁME Z NAŠEHO

AKČNÍHO LETÁKU 

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

¨

Zdroj: www.blansko.cz



28. srpna 20202

Úpravy zámeckého parku začnou ještě letos

Freddieho sloupek
Když se moc nedaří...

 ...potěší člověka každá maličkost. Třeba dnes mne 
před domem zastavil neznámý člověk, který se mě 
hned „ze startu“ zeptal, jestli jsem ten bývalý hokejista. 
Když jsem odpověděl kladně, řekl mi, že čte tyhle moje 
sloupky a baví se u nich. Asi ne u každého, protože 
některé k pobavení věru nejsou a některé se zase tak 
úplně nepovedou. Ale to se přece jak u psaní, tak i u 
ostatních životních aktivit stává. Ještě jsem nenarazil 
nikdy na člověka, který by měl život za krásnou pro-
cházku růžovou zahradou...
 Ono jde taky o to, jak se k pobytu v tomhle „slzavém 
údolí“ člověk postaví. Někdo je od přírody optimistou, 
jiného rozhodí každá maličkost, ale to je právě na životě 
hezké. Kdybychom byli všichni stejní, bylo by to tady 
teprve nesnesitelné. Vždyť ani auta jedné značky a 
jedné typové řady nejsou všechna stejná...
 Já můžu každý den děkovat za to, že mě většinou 
obklopují lidé, kterým na mě záleží a v rámci možností 
mě snad mají i rádi. Jistě, existují i opačné osoby, ale 
co už nadělám... Gándhí ze mě jen sotva někdy bude... 
A ani on se nedokázal zavděčit všem...
 Takže nám opět končí léto. Bylo zvláštní, ostatně 
stejně, jako byl celý tento rok zvláštní. Snad se to 
pomalu bude překlápět k lepšímu. Ono se to nezdá, 
ale Vánoce už pomalu klepou na dveře. Ani ta sezóna 
nakonec není tak „okurková“, jak by se mohlo jednomu 
zdát... Napadá mě srovnání... Jiný, ale o mnoho úspěš-
nější bývalý hokejista se po neúspěchu se značkou 
sportovního oblečení neprosadil a teď se snaží prorazit 
s energetickým nápojem, jehož sloganem je „On baví“... 
A nás vlastně baví i lidé, kteří nám určují po volbách 
směr, kterým se máme ubírat. A napadá mě paralela s 
jednou scénou z proslulého českého fi lmu Limonádový 
Joe... „Pal... Nepal... Pal... Nepal...“, možná si na ni 
někteří vzpomenete. A podobně je to po téměř každém 
vyhlášení naší ctěné vlády. Začínám mít pocit, že se 
tiskovky ve Strakovce konají jen proto, aby se dalo za 
pár hodin to, co zaznělo odvolat nebo změnit nebo 
„přiohnout“... A setkáváme se tak s jistým paradoxem... 
Je to sice směšné, ale k smíchu to, věru, není...
 Chtělo by se skoro říct, že bude zase líp, kdyby to 
nebyl slogan strany, která dokazuje spíše opak. Jeden 
má spíš chuť na tyhle kejkle rezignovat a věnovat se 
něčemu užitečnějšímu, i když z toho všeho kolem zů-
stává na tváři mnoha lidí smutný a odevzdaný úsměv. 
Ale člověk musí být bojovník. Nebo se o to snažit. Zatím 
není konec světa... Ten totiž nastane až v okamžiku, 
kdy se vzdáme svých snů, nadějí, přátelství a lásky...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Developer: Neustálé protahování mi dost vadí

 Můžete vysvětlit, proč stále dochází k odsou-
vání zahájení stavby?
 Zdržení zahájení stavby, ke kterému došlo, 
vzniklo kvůli požadavkům Povodí Moravy, Minister-
stva zemědělství, Ministersta životního prostředí, 
Evropské unie, ale i kvůli požadavkům samotného 
města. V roce 2012 se měnil územní plán, kdy se 
účel pozemků změnil na občanskou vybavenost. 
Plán měl v sobě jakéhosi trojského koně v podobě 
řešení protipovodňových zábran. Ačkoli byl územní 
plán vydán, museli jsme toto překlenovat zdlouha-
vým procesem. Koryto řeky bylo revitalizováno z 
evropských fondů, je tu trvalá udržitelnost projektu a 
správně by se tak nemělo zasahovat do břehů. Tím, 
že navržený záměr byl v blízkosti koryta, došlo ke 
složitým jednáním s Povodím Moravy, které vydalo 
mnoho negativních stanovisek. Nakonec jsme našli 
řešení, které spočívalo hlavně k přemístění objektu 
budoucího obchodního centra blíž k silnici na ulici 
Poříčí, vytvořil se zde park za objektem i vedle něj, 
což požadovalo jak Povodí Moravy, tak Ministerstvo 
životního prostředí a v neposlední řadě i občané 
města Blanska. 

 Co tedy bude součástí celého projektu?
 Když jsme uzavírali s městem smlouvy, bylo v nich 
dáno, že zde vznikne hypermarket Albert a komerční 
část s obchody. Tím, že jsme byli nuceni stavbu 
posunout blíže silnici a zmenšit tak zastavěnou 
plochu, původní dohoda neplatí – bude tu menší su-
permarket Billa a navazující jednotky z oblasti módy, 
textilu, sportu a dalších obchodů. Něco podobného 
je například v Kuřimi.

 Jaké obchody tu budou? Můžete být konkrét-
nější?
 Jednáme se společnostmi Sportissimo, Mar-
tes sport, Takko, Gate, Wiki hračky, Zoo market, 
Jysk, Okay elektro, CCC, drogerie Teta, měla 
by tu být lékárna, trafi ka a další obchody. Jed-
nali jsme také s některými blanenskými fi rma-

mi ohledně provozu kavárny či restaurace.Nyní 
jsme ve fázi, kdy už naplno rozjíždíme budoucí 
nájemní smlouvy.

 Územní rozhodnutí jste nakonec získali…
 Ano, územní rozhodnutí jsme získali začátkem le-
tošního roku. Potom přišel Covid, což znamenalo dal-
ší zdržení. Před prázdninami jsme koupili pozemky 
od Zera Rájec a začala reálná příprava dokumentace 
pro stavební povolení. Aktuálně bychom chtěli podat 
návrh na demolice, abychom mohli začít bourat. A 
samozřejmě jsme podali další žádost o prodloužení 
kontraktu s městem. Z toho vznikly další dotazy, proč 
zahájení stavby neustále odsunujeme. Jak jsem již 
vysvětlil, k prodlevám došlo kvůli plnění požadavků 
státní správy, ale i historicky ze strany samotného 
města.

 Jaké požadavky mělo město Blansko?
 Město například chtělo, abychom projekčně vy-
řídili lávku na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. V 
souvislosti s tímto požadavkem jsme přišli o rok a 
půl! Museli jsme vymyslet, jak lávku umístit do ko-
ryta řeky tak, aby nezvedala její hladinu. To nebylo 
jednoduché, jelikož betonové základy a pilíře by v 
případě velké vody bránily v toku řeky a rozlévaly 
tak její proud na okolní pozemky. Vymysleli jsme 
tedy způsob, jak tohle vyřešit, splnit jak požadavky 
Povodí Moravy, tak i města Blanska. Dalším histo-
rickým požadavkem města bylo vybudování okružní 
křižovatky, přičemž původně jsme chtěli průsečnou. 
S okružní křižovatkou je spojeno několik přeložek, 
asi 15 stavebních objektů, terénní úpravy. Takže 
se projekt znovu přepracovával a došlo k dalšímu 
zdržení.
 Nyní jsme předložili jasný harmonogram, do kdy 
bychom měli získat stavební povolení a chtěli by-
chom začít stavět. 

 K podobným průtahům dochází i v jiných va-
šich realizacích?

 V poslední době se opět otevřelo diskutované téma stavby obchodního centra na místě bývalých skleníků na ul. Poříčí. Jeden z názorů veřejnosti od 
Petra Kavky jsme zveřejnili v minulém čísle, v tomto čísle si na str. 4 můžete přečíst postoj blanenských Pirátů. Samotné město Blansko zatím mlčí a 
žádné vyjádření i přes nabízený prostor neposlalo. Ale veřejnost určitě bude zajímat pohled na věc očima investora. Proto čtenářům Monitoru exkluzivně 
nabízíme rozhovor s developerem – ing. Zdeňkem Přichystalem.

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
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Chystáte výbavu 

pro školáka?
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školní rok školní rok 

nabízíme:nabízíme: 
 - papučky vel. 18-41
 - BIO pantofl e od vel. 28 do 47
 - cvičky do vel. 42 - JARMILKY
 - sportovní a vycházková obuv, školní batohy
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 Samozřejmě. Třeba stavba podobného centra v 
Kuřimi trvala čtyři a půl roku.

 Mezi lidmi se diskutuje i o ceně pozemků, 
která za tu dobu vzrostla. Jak se díváte na tuto 
skutečnost?
 Je pravda, že cena pozemků za tu dobu vzrostla. 
Jenže s hodnotou pozemků rostly také stavební 
náklady. Jako investor se na to dívám jinak. Jedna 
věc je cena hlíny, druhá řešení vyvolaných investic. 
Kdyby žádné vyvolané investice nebyly, cena po-
zemků může být jiná, je ale třeba to vnímat i opačně. 
Řešení neočekávaných problémů nás stály několik 
let času a především miliony korun.

 O jakých investicích se bavíme?
 Okružní křižovatka, hrubé terénní úpravy, nutné 
demoliční práce, odkup pozemků, vybudování lávky, 
výdaje spojené s vybudováním parku. To vše dělá 
okolo 50 milionů, aniž bychom se bavili o stavbě 
samotného centra.

 Mnoho lidí se obávalo že ke stavbě centra 
nakonec nedojde…
 To je nesmysl. Jsem podnikatel a podnikám samo-
zřejmě za účelem zisku a mým cílem je jednoznačně 
celý projekt realizovat. Navíc, jak už jsem říkal, máme 
zde utopené již miliony korun. Na webu si může 
kdokoli dohledat skutečnost, že podobných inves-
tičních akcí má naše skupina za sebou už několik. 
Dokončený Retail park v Kuřimi, Obchodní dům Tesco 
v Tišnově, Okay elektro v Brně na ul. Hněvkovského, 
ve výstavbě je retail park v Pardubicích a rovněž nyní 
v přípravě Dvůr Králové, v Úpici a dalších místech v 
republice. V našem zájmu je realizovat stavbu co nej-
rychleji, ne ji zdržovat. V této chvíli už mělo obchodní 
centrum v Blansku dávno stát, i mně samotnému 
neustálé protahování a změny dost vadí.

 Dost se mluvilo i o tom, že celý projekt je na-
psaný na novou společnost bez minulosti.
 Tohle je zcela běžná věc. Dělá se to hlavně proto, 
aby banka měla čistou fi rmu. Firma do doby, než 
dojde k realizaci stavby, má pouze náklady a je proto 
dost nepraktické mít fi rmu ověšenou dalšími závazky. 
Tohle banka nechce, chce účelové SPV (společnost, 
která může připomínat dceřinou společnost, ale od 
své „matky“ je oddělena po fi nanční, majetkové i 
právní stránce – pozn. redakce). Proto máme na 
každý náš projekt samostatnou společnost SPV, 
momentálně jich je 26.

 Platíte městu nájem za pozemky?
 Ano, městu Blansku nájem platíme. Městské po-
zemky nám budou patřit až v momentě, kdy dojde k 
realizaci projektu obchodního centra. Město nás tak 
drží velmi zkrátka a investici si hlídá. Kdyby došlo 
k prodeji pozemků už na začátku, nemohlo by do 
procesu vůbec zasahovat. 

 Kdy se tedy začne stavět?
 Já doufám, a vše tomu tak nasvědčuje, že stavbu 
zahájíme příští rok na jaře, kdy bychom měli získat 
stavební povolení. Hotová by měla být na konci roku 
2022. 

Martin Müller

 Tři stovky Blanenských se zapojily do ankety o budoucí podobě zámeckého parku. Konkrétně o jeho části, v níž se nachází rybníček. Lidé vybírali ze 
šesti možností, ale mohli přidat i svůj vlastní návrh. 

 Nejvíce hlasů (201) získala možnost „více odpo-
činkových zón a laviček“. Dále lidé požadují „okružní 
cestu kolem rybníka“, tato odpověď se objevila skoro 
stopadesátkrát. Téměř sto třiceti hlasujícím by se 
líbilo „menší pódium pro komorní kulturní akce“ a také 
„květinové záhony“. Devětadevadesát respondentů 
ocení „hrací prvky pro menší děti“. 

 Nechyběla ani mož-
nost volné odpovědi, 
takže účastníci anke-
ty mohli zmínit i další 
nápady, jak by se dal 
park vylepšit. Architekt 
bude ale muset hledat 
kompromisy; někteří lidé 
například požadují herní 
prvky pro děti, jiní hřiště 
zásadně odmítají. 
 „V otevřených od-
povědích se objevila 
celá řada návrhů jako je 
například hřiště na pé-
tanque, discgolfové prv-
ky, vybudování naučné 
stezky, objevily se po-
žadavky na více odpad-
kových košů či možnost 
zakoupení občerstvení. 

Mnozí hlasovali za možnost zachování volných 
prostranství pro pořádání akcí, volného prostoru pro 
pořádání pikniků, či zachování místa, které by bylo 
možné využívat pro cvičení tai-chi nebo jógy,“ uvedl 
Milan Vítek z odboru správy a rozvoje města.
 Vedení města předalo návrhy krajinářskému 
architektovi, který se bude snažit některé z nich 

zapracovat do studie zabývající se proměnou par-
ku. Návrh studie by měl být veřejnosti předložen na 
podzim. „Na projektu obnovy zámeckého parku nyní 
pracujeme, s výsledky ankety jsme se seznámili a 
návrhy a připomínky veřejnosti se pokusíme zapra-
covat. Myslím, že řada podnětů je realizovatelná,“ 
uvedl krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík, který se 
úpravě veřejných prostranství a zámeckých areálů 
věnuje dlouhodobě.
 Zásadní přestavby v řádu desítek milionů korun 
město nepřipravuje, i s ohledem na to, že zámecký 
park je stále součástí restitučního sporu se šlechtic-
kým rodem Salmů. „Obnova parku je určitě potřebná, 
plánuje se od roku 1998, probíhající restituce ale při 
ní musíme mít stále na paměti,“ podotkl místostaros-
ta Ivo Polák.
 Úpravy budou probíhat postupně, vždy podle 
fi nančních možností městského rozpočtu. „Počítá-
me s tím, že obnova parku bude probíhat po dílčích 
etapách. První z nich bychom rádi stihli ještě letos 
na podzim, týkat by se měla bezprostředního okolí 
rybníčku, kde má přibýt odpočinkových ploch, vznik-
nou zde zpevněné cesty, přibudou lavičky, opravy by 
se měla dočkat zadní vstupní brána. Mám radost, 
že přesně to jsou věci, po kterých veřejnost i podle 
ankety volá nejvíce,“ sdělil starosta Blanska Jiří Crha.

-mka-
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Na kávě s Martinou Hejčovou
Martina Hejčová pracuje v Blanenské informační kanceláři Blanka již od doby jejího vzniku 
v roce 1999, později se stala její vedoucí. U kávy jsme si tentokrát povídali o cestovním 
ruchu, blanenském regionu, ale také o významu informačních kanceláří v dnešní době.

Sponzor rubriky:

 Co všechno je náplní vaší práce?
 Je to velmi rozmanité. Jako vedoucí kanceláře se 
musím starat o její provoz, o vedení zaměstnanců i 
obsluhu turistů. V neposlední řadě pracuji na pre-
zentaci Blanska na různých platformách, různými 
formami: veletrhy cestovního ruchu, různé publikace 
a weby zabývající se touto tématikou. Staráme se o 
facebookové profi ly jak naší kanceláře, tak skupiny 
Moravský kras a okolí, děláme náplň webové stránce 
www.blanensko.cz 
 Také pod nás spadají zahraniční styky – prezen-
tace Blanska v partnerských městech a vzájemná 
komunikace. Vytváříme programy pro delegace z 
partnerských měst, ať už jsou to ofi ciální delegace 
nebo sportovní asociace, které se také vzájemně 
navštěvují. Práce máme dost.

 Kolik lidí tvoří váš tým?
 Funguji zde já na pozici vedoucí, potom jsou tu 
dvě stálé pracovnice. Jedna z nich pracuje na zahra-
ničních stycích a druhá se stará o provoz kanceláře, 
chystání letáků, obsluhu zákazníků a další záležitosti. 
V létě nám zde pomáhají i dvě brigádnice, neboť 
máme otevřeno i o víkendech.

 Studovala jste cestovní ruch?
 Sice jsem cestovní ruch studovala, ale brzy jsem 
zjistila, že na vysokoškolské úrovni není pro mne. 
Předměty jako matematika a mikroekonomie mi ne-
vyhovovaly. Proto jsem se vrátila k předmětu, který 
mě zajímal už odmalička - angličtině. Vystudovala 
jsem magisterské studium na Masarykově univerzitě 
v oboru anglický jazyk a literatura. K mé práci se 
angličtina výborně hodí – ať už v rámci zahraničních 
styků, nebo v komunikaci s turisty.

 Jak úzce spolupracujete s KSMB?
 Dá se říct, že velmi úzce, zejména proto, že kul-
turnímu středisku zprostředkováváme předprodej 
vstupenek a propagaci akcí. Dlouhou dobu jsme rov-
něž spolupracovali na organizaci největší blanenské 
kulturní akce – Vítání sv. Martina. 

 Letos se na organizaci této akce podílet nebu-
dete?
 Jak asi všichni ví, nedávno došlo ke změně struk-
tury blanenského úřadu. Už se za íčko nepodílíme 
na samotné organizaci Vítání sv. Martina. Naší hlavní 
činností v rámci akce zůstává zajištění propagace, 
prezentace v médiích, vytvoření plakátů, bannerů, 
letáků s programem. A samozřejmě předprodej vstu-
penek na nedělní program.

 Nedávno byla vyhlášena soutěž o vytvoření 
poutavých hesel s blanenskou tématikou. Jak 
konkrétně využijete vítězné návrhy?
 Od nás byla tato soutěž takovou letní odlehčenou 
záležitostí. Nápad vznikl poté, co jsme viděli reklamy 
Českých drah a nepokrytě uznávám, že jsme se jejich 
kampaní nechali inspirovat, zejména vtipnými slogany, 
které lehce neumětelsky prezentují naši republiku. A 
tak jsme se zeptali Blanenských, jak vidí naše město. 
Přišlo nám několik zajímavých hesel, které jsme se 
rozhodli využít na drobné propagační předměty typu 
samolepky nebo odznáčky. 
 Celá akce nebyla míněna tak, že město hledá no-
vého copywritera, opravdu šlo jen o takovou lehkou 
recesi, která byla bohužel některými lidmi špatně 
pochopena. Na své si přišli zejména anonymové 
na sociálních sítích, kteří se k tomu vyjádřili svým 
obvyklým způsobem…

 Co se týká podoby a služeb informačního centra 
– inspirujete se u jiných měst v Česku? Inspirují 
se ostatní „íčka“ v Blansku?
 U mě osobně spolehlivě funguje profesionální 
deformace. Jakmile jsem v cizím městě, zajdu na 
informace a koukám se, jaké nabízí suvenýry, odkud 

je berou, co by mohlo být zajímavé pro nás atd. Ale 
přiznám se, že na Facebooku funguje platforma pro 
informační centra z celé republiky, kde si vzájemně 
sdělujeme zkušenosti dobré i špatné, co funguje, co 
nefunguje. 

 Co vás na vaší práci nejvíce baví?
 Naše práce je velmi specifi cká. Je zejména o styku 
a komunikaci s lidmi, takže je potřeba se občas obrnit 
trpělivostí. Na druhou stranu – lidé k nám chodí pro 
informace, pro pomoc. My jim pomůžeme, zodpovíme 
jejich dotazy, takže už z podstaty věci od nás odcházejí 
spokojení. Nejvíce mě baví představovat turistům náš 
region a následně ta jejich pozitivní zpětná vazba, když 
se vrací spokojení z míst, která jsme jim doporučili.

 Člověk si dnes může mnoho informací vyhledat 
sám. Jak velkým konkurentem je pro informační 
centra internet?
 Často se vede diskuse, zda jsou informační centra 
v dnešní době vůbec užitečná. Já tvrdím, že ano. A 
to zejména proto, že lidé dnes vyžadují osobní dopo-
ručení. Samozřejmě, že spoustu informací už získali 
dopředu, ale je toho tolik, že občas sami nedokážou 
rozlišit, které z nich jsou relevantní. A proto chodí k 
nám. Nejčastější otázkou, kterou nám turisté pokládají, 
je: „Kam vy osobně chodíte rádi na oběd?“ To hovoří 
samo za sebe. 
 Íčka zde vždycky budou mít své místo, a to jak pro 
turisty, tak pro občany našeho města. 

 Setkáváte se s nějakými kuriózními otázkami či 
požadavky turistů?
 Je jich poměrně dost. Například tu byla paní, která 
přišla a ptala se, kolik má Karel Gott slavíků. Nebo 
malý kluk s prosbou o vyřešení domácího úkolu z 
matematiky. Jednou jsme zase komunikovali s pánem, 
který měl schůzku, zapomněl telefon i jméno toho, s 
kým se má sejít. Věděl jen to, že to má být v nějaké 
restauraci. Nezbylo než začít vyjmenovávat blanen-
ské podniky, načež se nám po chvíli podařilo záhadu 
rozlousknout :-)
 Nejčastější věc, ve které se lidi pletou, je rozdíl mezi 
Punkevními jeskyněmi a Macochou. Mnoho z nich v 
těchto turistických destinacích rozdíl nevidí a chce 
vědět, kde se mohou svézt na lodičkách v Macoše. 

 Kolik slavíků má Karel Gott?
 :-)
 
 Změnil koronavirus počet a skladbu turistů v 
Blansku? Ubylo cizinců?
 Cizinců rozhodně ubylo, to jednoznačně – zde jsme 
asi na 20 % běžného provozu. Z našich statistik vyplý-
vá, že za měsíce červen, červenec a srpen navštívilo 
informační kancelář asi 56 % návštěvníků oproti mi-
nulému roku. Úbytek je ale způsoben především tím, 
že k nám nechodili lidé pro vstupenky, protože mnoho 
akcí bylo vlivem koronavirové krize zrušeno. Co se týká 
turistů, bylo jich více, než tomu bývá běžně. A co je 
zajímavé, dle našeho interního dotazníkového šetření 
mnoho z nich přijíždělo letos ze středu a západu Čech 
a zdržovali se v našem regionu déle, týden i 14 dní. 
Dříve tomu bylo tak, že přijeli na dva až tři dny. Z toho 
opravdu vyplývá, že mnoho Čechů dalo letos přednost 
dovolené v Česku před dovolenou u moře.

 Je v regionu dost ubytovacích kapacit?
 Sice nejsme zásobeni řadou čtyřhvězdičkových 
hotelů, zato je tu dost ubytování v soukromí. A teď 
nemyslím pouze naše město, ale i okolní vesnice. 
I přesto se stává, že nejsme schopni sehnat volné 
ubytování. Náš region je v sezóně hodně oblíbený a 
poptávka občas převyšuje nabídku.
 Ubytovacích kapacit přímo ve městě najdeme 
dost, a přestože někteří turisté vyžadují spíše menší 
vesnice, Blansko je právem nazýváno Bránou Morav-
ského krasu. Jezdí odsud autobusy, vlaky, je tu mnoho 

restaurací a město je tak základnou pro mnoho výletů 
do okolí.

 Je stále největším lákadlem pro turisty Moravský 
kras, nebo se pozornost obrací i k jiným místům?
 Z 90 % míří skutečně do krasu. Zbylá procenta tvoří 
třeba milovníci zámků; naše destinace má nové motto 
Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek. A je to 
pravda – na malé ploše je tu skutečně sedm zámků, 
které se dají navštívit. Značná část turistů jezdí také 
za krásnou přírodou.
 Říká se, že do Moravského krasu jezdí člověk třikrát 
za život. Se školním výletem, s dětmi a se zájezdem 
důchodců. A něco na tom bude.

 Jaká je letošní návštěvnost blanenského zám-
ku?
 Podle statistik jde o běžnou sezónu. Osobně vidím 
velké pozitivum našeho zámku v tom, že je nyní více 
zaměřen na děti, které tu opravdu najdou velké vyžití. 
Každá expozice má nějakou zajímavost – například 
expozice umělecké litiny obsahuje šifrovací hru s 
QR kódy, je tu dobrodružná cesta s archeologem 
Pazourkem, archeologické pískoviště nebo virtuální 
zrcadlo, které návštěvníky „obléká“ do historických 
šatů. Blanenský zámek je místem, kam se nám turisté 
rádi vrací.

 Dáváte turistům nějaký „tajný tip“, kam se po-
dívat? Místo, o kterém se příliš neví?
 Já osobně bych doporučila Chlumy. Je tu rozhled-
na, krásné lesy, ale co je hlavní – Rolínkovy sochy 
vytesané do skály. Zatímco na rozhledně nebo po 
cestě určitě potkáte nějaké lidi, u překrásných soch s 
největší pravděpodobností budete sami. Přitom jde o 
překrásné dílo, ke kterému se váže i zajímavý příběh.

 Kolik turistů ročně projde informačním centrem 
Blanka?
 Ročně evidujeme asi 25.000 návštěvníků. Do toho 
se počítají turisté, místní i ti, kteří přijdou pro vstupenky. 
Co je zajímavé, nejnavštěvovanějšími měsíci nejsou 
jen ty prázdninové, nýbrž listopad a leden. V listopadu 
prodáváme vstupenky na Vítání sv. Martina, v lednu 
je zase zájem o vstupenky na plesy.

 Využívají lidé nabídku průvodcovských služeb 
po městě?

 Průvodcovské služby nabízet musíme, jsou totiž 
podmínkou pro naši certifi kaci. Faktem je, že zůstá-
vají nevyužity, jelikož si lidé dnes dělají plány sami. 
To je dáno jak rozšířením internetu, tak faktem, že 
bez průvodce se turisté cítí více nezávislí. Dříve to 
tak nebylo.

 Jaké suvenýry se nejvíce prodávají?
 Největší zájem je jednoznačně o turistické vizitky, 
které se lepí do turistického deníku. Jsou levné a 
vypadají velmi dobře. Hodně prodáváme magnetky 
a turistické známky. O poznání méně jde na odbyt 
keramika. Velký zájem je o trhací mapu regionu. Tohle 
sice není suvenýr, ale je to nejčastěji požadovaný 
propagační materiál. Jsou v ní vyznačené turistické 
trasy i cyklotrasy, tipy na výlety, je i v angličtině a navíc 
je zdarma.

 Je zájem o aktivity projektu Pohádkové králov-
ství šneka Krasíka?
 Šnek Krasík je projekt, který vzešel z akční skupiny 
MAS Moravský Kras. Jsou to šifrovací hry a trasy za 
pokladem, které baví jak děti, tak i rodiče. Momentálně 
máme v regionu už 12 pohádkových kanceláří, které 
nabízejí tyto šifrovací trasy. K projektu se připojila i 
další místa na Boskovicku, takže Moravský kras je 
Královstvím šneka Krasíka na celém svém území. 

 Prodává se regionální literatura?
 Regionální literatura zajímá spíše obyvatele našeho 
města, i když se občas najde turista, který projeví 
zájem třeba o příběh Karolíny Meineke. Jednoznačně 
nejkupovanější byly knihy od Pavla Svobody, které 
jsou beznadějně vyprodané i po několika dotiscích. 
Nyní je nejprodávanější knihou publikace historických 
pohlednic Moravské Švýcarsko a publikace Paměti 
Palavy. Obecně se dá říct, že Blanenští se o náš region 
zajímají a najdou se i sběratelé, kteří kupují úplně 
všechnu regionální literaturu, kterou prodáváme. 
 Mnoho našich občanů se rádo podívá na to, jak 
kdysi vypadala místa, ve kterých dnes žijeme. Můžu 
prozradit, že na podzim by měla vyjít kniha Blansko 
včera a dnes, kterou bude vydávat město ve spolupráci 
s nakladatelstvím Tváře a bude v ní spousta srovnáva-
cích fotografi í z historie a současnosti našeho města. 
Zároveň vyjde publikace o kostelu sv. Martina.

Martin Müller
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Další odklad termínů 
plánového OC Blansko?

 Jeden z bodů na nadcházejícím jednání zastupitelstva města Blanska (8.9.2020) bude požadavek in-
vestora o již šesté (sic!) prodloužení termínu výstavby OC Blansko. 

 Na úvod jen krátká rekapitulace, abychom čtenářům 
poskytli kompletní obrázek. Projekt byl poprvé projed-
náván v roce 2014, smlouvy o smlouvách budoucích 
podepsány na mimořádném jednání zastupitelstva 
v roce 2015 a od roku 2018 měli blanenští občané 
využívat toto nákupní centrum, v němž ⅓ plochy měl 
zaujímat hypermarket Albert. Zastavěná plocha dle pů-
vodního projektu činila necelých 30000 m2, celý záměr 
doznal několika změn, přičemž ta nejzásadnější se týká 
plochy OC, která se výrazným způsobem zmenšila.

Cena pozemků
 Právě ve vztahu ceny k ploše prodávaných pozemků 
spatřujeme velmi pádný důvod pro další neprodlužová-
ní smluv developerovi. V původních smlouvách ze dne 
22.5.2015 se uvádí, že pozemky bude mít společnost 
M.S. Blanenská s.r.o. od města během výstavby v 
pronájmu a po kolaudaci je od něj odkoupí za cenu 
1000 Kč/m2. Cena refl ektuje to, že developer na svoje 
náklady mj. zlikviduje stávající skleníky/stavby. Za 
těch více než 5 let, o které se lhůty odkládají, se však 
podstatně zvýšila cena pozemků, nehledě na závažné 
změny projektu - investor vybuduje OC Blansko na 
menší ploše a zbytek pozemků si ponechá město 
Blansko. Celkový příjem do městské kasy tak nebude 
pompézně slibovaných 33 milionů Kč, ale spíše kolem 
20 mil. Kč. 

Komunikace s občany
 Vedení města Blanska k tak zásadnímu projektu, 
který změní tvář města nikdy neuspořádalo veřejnou 
debatu s občany. Za více než pět let se koalice ve 
složení ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Volba pro město ani 
u jednoho odložení lhůt nesnažila občanům vysvětlit 
důvody pro prodloužení. Koaliční radní a zastupitelé 
směrem k veřejnosti mlčí. Třeba by se občané Blanska 
dozvěděli, proč současná koalice neustále ustupuje 
developerovi, který z našeho pohledu neplní své zá-
vazky? 

Složení obchodů
 Není známa ani fi nální skladba obchodů, která se 

několikrát během let změnila. Máme za to, že původní 
proklamace tehdejšího starosty Ivo Poláka o hobby-
marketu měla pouze navnadit občany. V dalších dílech 
tohoto seriálu developer zmiňuje hypermarket Albert, 
poté jej střídá supermarket Billa a do zbylých prodejních 
ploch umisťuje tu lékárnu, tu květinářství, tu sport.... 
Konkrétní složení obchodů zůstává v mlze a můžeme 
jen domýšlet, proč. Kolik obchodních řetězců bude 
mít zájem provozovat svoji prodejnu v malém městě s 
výbornou dostupností do Brna?  

 Důvody odkladů 
 Již první odklad termínů byl způsobený nekvalitně 
připravenou dokumentací pro územní řízení ze strany 
developera. Další důvody v žádostech o prodloužení 
termínů jsou různé - od složitých jednání s Povodím 
Moravy (kdo by to byl čekal, když chtějí stavět obchodní 
centrum v záplavové zóně?), přes tzv. vyjadřovačky 
až po koronakrizi. Tento univerzální argument použil 
developer na jednání s blanenskými zastupiteli dne 
19.8. 

Jednoznačné NE
 Z výše uvedených důvodů proto musíme říct jedno-
značné NE dalšímu prodloužení lhůt. Při rozhovorech s 
občany města vnímáme jejich čím dál větší rozladěnost 
z tohoto projektu. Proti prodlužování termínů jsme hla-
sovali již na zastupitelstvu v červnu loňského roku. Již 
tehdy jsme navrhovali, aby cenu posoudila nezávislá 
instituce (např. Ústav soudního inženýrství při VUT). 
Návrh byl zamítnut. 
 Na zářijovém zastupitelstvu budeme tedy hlasovat 
proti dalšímu prodloužení termínů. Svým arogantním 
vystupováním nás v tom pouze utvrdili zástupci M.S. 
Blanenská na posledním jednání, kde změnu kupní 
ceny pozemků rezolutně odmítli. 
 Jak je možné, že došlo k uzavření smlouvy, která 
umožňuje developerovi odklady termínů donekonečna? 
Nejen že bez postihu, ale dokonce aniž by refl ektovala 
změnu cen nemovitostí, která za poslední roky skokově 
narostla. 

Pirátská strana Blansko, 
Zbyněk Pokorný a Jan Střítecký

Výstavba na Severu: 
Problematika parkování 

 Nedostatek bytů v Blansku je dlouhodobý pro-
blém. S jeho řešením určitě pomůže i připravo-
vaná výstavba OC Sever na místě současného 
nákupního centra na sídlišti Sever. Dle dostupných 
podkladů je připravena výstavba více jak 60 byto-
vých jednotek a nových provozoven se službami. 
Stávající třípatrová budova tak díky nové výstavbě 
vzroste o další tři patra a přibude k ní i třípatrový 
parkovací dům.  Z pohledu poptávky po bytech 
v Blansku se jedná o velice rozumný přístup, jak 
naložit s nevyužívanou a pomalu chátrající budo-
vou, což zajisté přivítají i obyvatelé sídliště Sever. 
Nicméně je potřeba při plánování výstavby OC 
Sever nezapomínat také na ně. 
 Stejně jako ostatní sídliště v Blansku, tak i 
sídliště Sever se potýká s problémem nedostatku 
parkovacích míst. I přesto, že město Blansko vy-
budovalo parkoviště podél hřbitovní zdi, a zvýšilo i 
počet parkovacích míst v rámci revitalizace sídliště 
Sever, stále pokud sem přijedete po 17. hodině, 
je s ohledem na zaplněnost parkovacích míst, 
parkování na povolených plochách k parkování 
téměř nemožné. A situace se neustále zhoršuje. 
Přibývá rodin, které mají i více než dvě vozidla a 
kapacita parkovišť je naplněna. A tak se parkující 
vozidla bohužel objevují i na místech, která k tomu 
nejsou určena. Navíc výstavbou OC Sever dojde 
ke zrušení parkovacích míst i na stávajících par-
kovištích, kde vzniknou neveřejné příjezdové cesty 
do plánovaného parkovacího domu. 
 Nově navržené OC Sever soukromým subjek-
tem, počítá pro parkování dle projektové dokumen-
tace s cca 76 parkovacích míst (49 v parkovacím 
domě a ostatní mimo něj). Z pohledu podmínek 
vyžadovaných zákonem se jeví, že je vše v pořád-
ku. Ale prakticky, pokud budeme uvažovat, že část 
nových majitelů bytů bude mít dvě vozidla a občas 
přijede i nějaká ta návštěva, zaměstnanci obchodů 
budou také do zaměstnání dojíždět vozidly, bude 
minimálně 30 až 40 parkovacích míst chybět. Je 
vcelku jasné, že město Blansko nemůže, pokud 
budou ze strany developera dodrženy veškeré 
zákonné podmínky nijak ovlivnit tento stav. Co ale 
může současné vedení města Blanska pro občany 
sídliště Sever udělat? Nepovolit zastavění pozemků 
ve vlastnictví města parkovacími místy, se kterými 
je již v projektu počítáno (11 parkovacích míst, která 
vzniknou vykácením části zalesněného prostoru 
v místě stávajícího lesíka u mateřské školky a 10 
parkovacích míst v travnaté ploše podél oplocení 
hřiště) soukromému subjektu. Jaké důvody vedou 
současné vedení města Blanska k vydání souhlasu 
s prodejem nebo poskytnutím městských pozemků, 
na kterých vzniknou soukromá parkovací stání pro 
nově budované byty? Na programu dosavadních 
jednání Zastupitelstva žádný bod s tímto obsahem 
není zaznamenán. Takovýto krok ze strany vedení 

města sice umožní splnit zákonné parametry počtu 
parkovacích míst pro OC Sever, ale i tak bude pro 
více jak 60 bytů a nové provozovny 76 parkovacích 
míst opravdu málo. Vedení města by mělo myslet 
i na současné obyvatele a hledat cesty, jak pro ně 
vybudovat nová parkovací místa, a ne jim naopak 
situaci s parkováním značně ztížit. 
 Předpokládáme, že ze strany vedení města k 
takovému kroku, který by přinesl zcela zásadní 
problémy s parkováním pro jeho současné, ale i 
budoucí obyvatele sídliště Sever, nedojde. Určitě 
lze nalézt takové řešení, které bude vyhovovat jak 
developerovi, tak obyvatelům sídliště, a to i za cenu 
určitých ústupků na každé straně. 

Společenství vlastníků jednotek Dvorská

Jak zachází obec 
s životním prostředím

 Chtěla bych dát na vědomí, jak se obec staví 
k zájmům developerů, kteří chtějí postavit bytový 
dům na Bezručově ulici ve stráni nad bývalým 
Svazarmem. 
 Stavební úřad povolil umístění stavby v lokálním 
biokoridoru a tím by snížil aktuální míru ekologické 
stability tohoto území. Jsem přesvědčená, že v 
této oblasti dle stavebního zákona nelze umís-
ťovat stavby, které negativně působí na funkci 
životního prostředí, a to ani v zastavěném území 
a zastavitelných plochách s výjimkami staveb pro 
vodní hospodářství v plochách vodních a vodo-
hospodářských, staveb dopravní infrastruktury za 
předpokladu minimalizace jejich plošného a prosto-
rového střetu s plochami ÚSES (Územní systém 
ekologické stability) a negativního vlivu na ÚSES. 
Stavby jiných komunikací za stejného předpokladu 
a staveb a zařízení technické infrastruktury, pokud 
jde o stavby ve veřejném zájmu, které nelze umístit 
jinak a za předpokladu minimalizace negativního 
vlivu na ÚSES.
 Tímto chci dát najevo občanům Blanska, aby 
byli informováni, jakým způsobem se zachází s 
územím, kde je trvalá zeleň a žijí zde drobní živo-
čichové a zvěř.
 Stavba bytového domu v lokálním biokoridoru 
nevratně naruší přirozené podmínky stanoviště a 
sníží aktuální míru ekologické stability území.
 Je až s podivem, že k těmto faktorům Odbor 
životního prostředí měst Blanska vůbec nepřihlédl.
Z výše uvedených důvodů s vydaným územním 
rozhodnutím o umístění stavby bytového domu 
nesouhlasím. Doufám, že po přečtení tohoto 
článku, kterým jsem sdělila svůj názor, nebudu 
proti tomuto rozhodnutí sama. Věřím, že můj postoj 
podpoří všichni aktivisté životního prostředí i ostatní 
občané, kterým není lhostejný osud stále ještě 
funkční zeleně v našem městě, kde se v současné 
době hodně buduje, a je potřeba zachránit každé 
takové území.

-as-

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
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Blíží se uzávěrka návrhu projektů 
participativního rozpočtu

Bambifest Blansko bude, 
ale naposledy

Nepropásněte hudební 
festival be.FEST

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!

Restaurace MYSLIVNA

GRILOVAČKA
28.8.2020

Krkovice na rožni 

a další dobroty z grilu.

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

 Zveme všechny děti a rodiče na jedinečnou akci, která zaplní zámecký park Blansko již osmým 
rokem. Akce je letos speciálně přesunuta na termín 4. a 5.9.2020 a uzpůsobena aktuálním hygienickým 
opatřením. 
 Užijte si zábavný den v Blansku. Čeká vás 
téměř 30 stanovišť s nejrůznějšími aktivitami, 
a k tomu bohatý program na podiu. Máme vy-
zkoušeno, že akce je vhodná od předškoláků 
po dospělé. Žádné vstupné, prostě přijďte a 
užijte si to! www.bambifest.com 

Program pódia
Pátek 4.9.2020
9:40 BeeFree minidisko    
10:15 BK Blansko - vystoupení
10:30 Slavnostní zahájení BAMBIFESTu
14:40 Divadlo Kolpingova rodina
15:00 kapela Frappé koncert
15:45 MC Paleček - vystoupení

Sobota 5.9.2020
10:00 Drakaťák - vystoupení
10:30 Horizont Blansko - vystoupení
10:45 Sára Nová - koncert
11:30 BK Blansko - vystoupení
11:45 Divadlo Kolarka představení
12:10 Grey M koncert 
13:15 Lubyn.cz - koncert
14:00 Sonic People - koncert
15:00 MC Paleček mažoretky - vystoupení
15:25 Divadlo Kolarka představení
15:45 slosování průvodek
15:50 Slavnostní ukončení BAMBIFESTu 2020

 Jestli Bambifestu bylo dost nebo málo, říci nedoká-
žeme. Jisté však je, že je to jedinečná, nekomerční, 
dobrovolnická akce v regionu a letošním ročníkem 
se s vámi loučí. Tak si to s námi přijďte užít.

Za pořadatelský tým 
šéf akce Miroslav Martinek - Sid

 Akce, která nemá v Blansku obdoby, 
je zpět a již po páté rozburácí zámecký 
park v pátek 4.9.2020. Je to soutěžní 
festival začínajících kapel, ale rozhodně 
ne amatérů. 
 Letošní line-up zaručuje kvalitu, o kterou 
nechce přijít. Jedinečnou hudbu vám při-
nese také speciální host brněnská kapela 
VeHiBa, kterou pro akci zařídila Kultura 
Blansko (nová značka kulturního středis-
ka). Festival předskočí mladý kytarista 
Ríša dobiášek.
 Za kvalitu hudby ručí odborná porota. Za 
kvalitu zvuku profesionálové z TECH-PRO. 
A víte co? Vstup je ZDARMA! 
www.befest.cz

LINE-UP 4.9.2020LINE-UP 4.9.2020
16:00 předskokan Ríša Dobiášek
17:00 Kořeny - ČR
18:15 Zkusmeto - Kuřim
19:30 aKamarádi - Blansko
20:45 Kosmonopol - Jižní Morava
22:00 VeHiBa - Brno
23:15 Vítěz letošního ročníku be.festu 2020

 Těšíme se na vás 4.9.2020, v zámeckém parku 
Blansko od 16 hodin. Za pořadatelský tým 

šéf akce Miroslav Martinek - Sid

 Máte nějaký nápad na vylepšení našeho města? Do 14. září mohou lidé starší osmnácti let navrhnout 
projekt, který se bude týkat například úprav veřejných prostranství nebo budov v majetku města. Z 
podaných návrhů budou blanenští občané vybírat ten, který se jim líbí nejvíce. 

 Vedení města v rozpočtu vyčlenilo 600 
tisíc korun. Do této částky spadají drobnější 
projekty, jako jsou například úpravy zele-
ně, doplnění městského mobiliáře či úpravy 
veřejných prostranství. „Do participativního 
rozpočtu sbíráme nápady. Lidé nám mají 
navrhnout to, co by uvítali; jde o jednoduchý 
popis toho, jak to na daném místě vypadá a 
co by se tam mělo vybudovat či změnit. Stačí 
jednoduchý popis, klidně náčrtek do fotografi e 
a odhadované náklady. Město vše posoudí, 
a pokud projekt vyhraje hlasování, také vše 
zrealizuje a zaplatí. Ten, kdo projekt navrhl, 
přispěje jen nápadem, není na něm realizace,“ 
upřesnil místostarosta František Hasoň.
 Návrhy a jejich realizovatelnost lze kon-
zultovat se zaměstnanci městského úřadu. 
Zájemci se mohou obrátit přímo na Milana Vítka 
(oddělení komunální údržby a pozemků), tel.: 516 
775 196 nebo na Jiřího Svobodu (oddělení investic), 
tel.: 516 775 157. Návrhy, u nichž se podaří ověřit 
realizovatelnost do 10. září, město zveřejní v rámci 
festivalu Zažít Blansko jinak.
 „Participativní rozpočet bereme také jako zdroj 
nápadů. Pokud se v něm objeví zajímavý projekt, 

budeme se snažit jej zrealizovat z jiné části rozpočtu, 
podobně, jako tomu bylo u rozšíření dětského hřiště 
na Bezručově ulici,“ zmínil starosta města Jiří Crha. 
Loni lidé vybírali ze čtyř projektů. Zvítězil návrh na 
zastřešení postranní části sportovního areálu za 
kulturním domem na Těchově. Projekt na rozšíření 
hřiště na Bezručově ulici skončil na druhém místě. 

-mka-
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Večer zážitkové gastronomie 
v restauraci Pizzazz

- 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

 V pátek 21.8. se v restauraci Pizzazz uskutečnila jedinečná akce. Firma Bidfood vybrala blanenskou 
pizzerii mezi 17 nejlepších podniků v republice a uskutečnila tu večer věnovaný zážitkové gastronomii. 
Hostům nabídla degustační grill menu.

 Po přípitku ve formě sklenky 
prosecca přivítal hosty Jan Musil, 
jeden z jednatelů restaurace Pi-
zzazz. Zároveň uvedl na scénu 
oba hlavní kuchaře - Marka Svo-
bodu a Lukáše Uhera. Marek 
Svoboda je šéfkuchař a mana-
žer juniorského Národního Týmu 
AKC ČR, Lukáš Uher šéfkuchař 
a kapitán juniorského Národního 
Týmu AKC ČR. Hlavního slova 
kuchařů se ujal Marek Svoboda, 
který každé jídlo prezentoval.

Degustační grill menu se sklá-
dalo z následujících pokrmů:
- Grilovaný sýr Halloumi, salát z 
červené řepy a okurky, piniové 
oříšky
- Kuřecí prsa Tandori, opečené 
 brambory, jogurt a máta
- Flank steak, grilovaná zelenina
- Filet z mořského okouníka, 
 divoké bylinky a česnek, 
 středomořský salát
- Ananas v třtinovém cukru, 
 vanilková zmrzlina, 
 Rum Legendario
- Káva Carraro

 Menu bylo vyvážené, letní, 
svěží a chutné. Společně se 
sklenkou prosecca a pomalu 
zapadajícím letním sluncem se 
na zahrádce restaurace člověk 
na chvilku cítil jako na dovolené. 
Večer se nesl v uvolněné a poho-
dové atmosféře.
 Nezbývá než poděkovat pod-
niku Pizzazz za báječnou akci. 
Věřme, že nebyla poslední.

-r-

Taneční kurzy
pro děti v Blansku

Kurz pro děti
4 - 7 let

základy společenského tance

zábavná forma výuky

rozvoj správného držení těla

úterý, 16.00 - 17.00

Společenský
tanec pro školáky

párové tancování

latinsko-americké tance

standardní tance

pondělí, 16.00 - 17.15

@danzabrno

petr.pohlodek@danza.cz

www.tanec-blansko.cz

Katolický dům v Blansku, Komenského 15

+420 602 248 531
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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
* KREJČOVSTVÍ  Dagmar Dvořáčková. Odě-
vy z úpletu na zakázku (šaty, mikiny, leginy, 
svetry, trička, šály). Opravy a přešívání 
oděvů z ůpletu. Nám. Svobody 1, Blansko 
(nad drogerií TETA). Tel. 775322248.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.
Nabízím pronájem garáže v Blansku na sídlišti Sever. 
Tel. 723000391.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

* Kufříkový psací stroj Consul. Tel. 731262733.
* Skříňovou chladničku s mrazničkou zn. Gorenje o 
následujících rozměrech: š 48cm, h 53cm, v 115cm. 
Rok v provozu - ještě rok záruka. Původní cena 6 500  
Kč - nyní 2 500 Kč. Tel. 721008009.

Září volá do lavic a na běhy 
ještě víc!

Příští číslo 
MONITORU

vychází
11.9.2020

BLANKA OZNAMUJE
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.
Screamers: poslední zvonění - 15. 9. 2020 v 19:00 
hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 
Kč. Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři 
Blanka od 25. srpna 2020.
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.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku  - 18. 11. 2020 v 17:00 hod. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online 
na ticketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři 
Blanka od 11. srpna 2020.
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.
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

Vzpomínka
 Dne 2. září 2020 uplyne 
10 let od úmrtí našeho 
syna pana Davida Dvořá-
ka.

Stále vzpomínají 
rodiče a sestry 
s rodinami.

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 9-17, Pá 9-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

 Letní prázdniny nám mílovými kroky běží do cíle a školáci se stejně rychle blíží na start dalšího školního 
roku. Možná ještě v rychlejším tempu nám na start běžeckých závodů míří ti, kteří se účastní běžeckých 
akcí v seriálu Okresní běžecké ligy. Již bylo několikrát zmíněno, že letošní ročník je jak na houpačce. 
Proto i dnešní článek berte s rezervou a uspořádání či neuspořádání konkrétního závodu si raději ověřte 
na webových stránkách Okresní běžecké ligy. Prvně bychom se měli vidět na úvodním závodě Hraběnka 
cupu, který se běží 1. září z Ráječka do Petrovic.

 Jarní část Hraběnka cupu 
byla bez náhrady zrušena a tak 
držíme všechny pěsti, aby ta 
podzimní mohla proběhnout. V 
pozměněné verzi, která se běhá 
od roku 2016, nás po tři sobě 
jdoucí úterní podvečery, čeká 
kvalitní kopcovitý závod. První 
část se uskuteční 1. 9. a běží se 
od restaurace Nová v Ráječku 
k penzionu U Hraběnky v Pet-
rovicích. O týden později (8. 9.) 
si od Skalního mlýna vyběhnete 
na parkoviště u Horního můstku 
Machochy. Běží se Suchým žle-
bem a trať měří 4,7 km. Finále 
se uskuteční v úterý 15. 9. a 
to se běží z Horní Lhoty opět k 
penzionu U Hraběnky v Petrovi-
cích. Výsledky se vyhlašují až na posledním závodě a 
hodnotí se celý podzim dohromady. Nepřidělují se zde 
body, ale procentuální hodnocení, které se vypočítává 
z rekordu trati. Startuje se vždy v 17.30 hod.
 V neděli 6. září se měly uskutečnit přesunuté Bos-
kovické běhy, ale s ohledem na rozhodnutí pořadatelů 
tomu tak nebude. Po důkladném zvážení všech pro a 
proti a zejména vzhledem k tomu, že by závod nemohl 
proběhnout ve stejném duchu, jako v letech minulých 
tak se s běžci i diváky rádi uvidí 1. května 2021.
 Na sobotu 12. září je plánovaná Blanenská desítka a 
ta dle sdělení pořadatelů proběhne jako v letech minu-
lých. Dále cituji z tiskové zprávy od ředitele závodu To-
máše Mokrého: „Blanenská desítka odstartuje 12. září, 
účast přislíbili dva mistři světa i představitelé Blanska. 
Připravený je bohatý program včetně předváděcích jízd 
vozů Škoda, dětských atrakcí a servisu pro návštěv-
níky v podobě masáží a tejpování. On-line registrace 
končí v úterý 8. září. Blanenská desítka nabízí tratě 
pro běžce, koloběžkáře i inlinisty. Má certifi kovanou 
desetikilometrovou trať, která patří k nejrovinatějším v 
republice. Zdaleka to ale není závod jen pro vrcholové 
sportovce, Blanenská desítka je hlavně pro širokou 
veřejnost, chce rozhýbat co nejvíc lidí z Blanska i 
okolí. Nejvíce lidí se registruje každý rok na běh, pak 
na koloběžku a na inline.. Přihlášených bývá i hodně 
dětí, poslední ročníky to bylo kolem 200. Z tisícovky 
startovních čísel, které letos mají připravené, zbývají 
2/3. Je to způsobeno aktuální situací kolem covidu a 

obavám lidí co bude. Blanenská desítka je venkovní 
akce, kde se během celého dne sportovci střídají, 
takže v jeden okamžik tam je max. kolem 500 lidí a 
to až při hlavním závodě, proto i v případě zpřísnění 
vládních opatření může akce bezpečně proběhnout. 
Přihlásit se každý může webu www.blanenskadesitka.
cz. Možnost online registrace do závodu končí v týdnu 
před závodem. Tak ať to Desítce vyjde.
 Podstatně klidnější podnik čeká běžce o týden 
později ve Sloupě. V sobotu 19. září se totiž koná 
56. ročník Běhu Moravským krasem. Pro závodníky 
dětských kategorií budou připraveny tratě na oválu u 
základní školy a dospěláci pak v 15.00 hod. vyrazí na 
krásnou trať Moravským krasem. Koňské spády, Dolní 
i Horní můstek Macochy, to vše mají závodníci doslova 
na dosah ruky. Oni však na trati mívají většinou zcela 
jiné myšlenky, protože více jak 12 kilometrů tohoto 
závodu umí důkladně prověřit. 
 Zářijový závodní plán měl mít svou tečku v podobě 
Eleven Půlmaraton Moravským krasem. Ten se měl 
odběhnout ve slavnostní den, v pondělí 28. září, ale 
bohužel tomu tak nebude. Důvody jsou zřejmě podobné 
jako v případě Boskovických běhů.
  Po slabších běžeckých měsících nabízí září opět 
velkou možnost si zazávodit, tak toho využijte, jak jen 
to půjde.

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
Foto: Pavel Novák, Sloup

www.oblblansko.cz

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 30 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko

tel. 516 417 035 | s-tour@post.cz 

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
POZNÁVEJME KRÁSY A PŘÍRODU ČR, SR!POZNÁVEJME KRÁSY A PŘÍRODU ČR, SR!

ODLETY Z BRNA: BULHARSKO, KOS, KRÉTA, RHODOS, ZAKYNTOS, 

TUNIS, DJERBA**** s all inclusive od 10.190 Kč!

Těšíme se na Vaši návštěvu.

PO - PÁ   13:30 - 16.30

Kontaktujte
nás také
emailem na s-tour@email.cz  
nebo na mobil 602 552 652

Jaký byl letošní
Kaštánek FEST?

 V sobotu 22.8. se v Horní Lhotě v areálu 
Hospůdky U Kaštánka uskutečnil čtvrtý ročník 
festivalu pro děti a dospělé s názvem Kaštánek 
FEST. Odpoledne se neslo ve znamení rodinné 
pohody, večerní hudební festival trochu poka-
zilo počasí. I tak se jednalo o vydařenou akci.

 Festival Kaštánek FEST je již tradiční kulturní 
záležitostí v regionu. I letos nabídnul veřejnosti 
bohatý program. Od 15 hodin byly pro příchozí 
děti připraveny nejrůznější oddechové soutěže, 
stanoviště a atrakce. Skákací hrad, malování na 
obličej, kadeřnice, dílničky… V 16 hodin začala 
svoji hudební produkci skupina Rockfór, kterou vy-
střídal ve dvou vstupech kouzelník Magic-R a v 18 
hodin jako zlatý hřeb Silák Franta se svojí siláckou 
show. Moderace celého odpoledne a také zábavy 
pro děti se ujala Jana Pernicová, která přítomné 
caparty vtáhla do děje a soudě dle spokojených 
dětských tváří se jí a ostatním účinkujícím podařilo 
vytvořit báječnou, uvolněnou atmosféru.

 Večerní festival odstartovala folková skupina 
Netopýr, kterou měla na hlavním pódiu vystřídat 
skupina HD acoustic a po ní ještě Rosomák Olym-
pic revival. Počasí však bylo trochu proti, a tak 
se organizátoři rozhodli zaimprovizovat a zbytek 
festivalu dohrát pod střechou zahrádky restaurace. 
Zhruba 150 přítomných diváků se tedy přesunula 
pod střechu a večírek skončil zde. Na atmosféře 
to však neubralo, s kapelou HD acoustic se tančilo 
a veselilo dlouho do noci.

 Dá se říci, že IV. Kaštánek FEST se vydařil, a to 
i přes nepřízeň počasí i stále visícímu otazníku nad 
koronavirem. V důsledku těchto dvou věcí nakonec 
přišlo na festival oproti loňskému ročníku o něco 
méně lidí. Uvidíme, co vymyslí pořadatelé příští 
rok.

-r-

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,8 l/100 km, 91 – 111 g/km

Ilustrativní fotografie

Jezdíme spolu už 125 let.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NOVÁ ŠKODA

OCTAVIA
125 LET

již od

Kč


