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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Nenechte se rušit
 Už několikrát jsem na tomto místě psal o tom, jak nešťastně vypadá regulace nočního 
klidu  v podání našeho města. Je skutečně nutné obecně závaznou vyhláškou regulovat 
dobu zkrácení nočního klidu pro celé území Blanska? Musí se pořadatelé spokojit se dvěma 
termíny pro zábavy a festivaly po celé léto? Odpovědi najdete v dnešním úvodníku.

 V pátek 30.8. se na území ce-
lého města uskutečnil nebývalý 
počet zábav. Proč zrovna v tento 
den? Město Blansko schvaluje 
obecně závaznou vyhláškou jen 
několik termínů v roce, kdy platí 
zkrácená doba nočního klidu. 
Letos o prázdninách to bylo první 
sobotu v červenci a poslední 
pátek v srpnu.  V reálu to tedy 
znamenalo, že po zbytek léta 
neměli pořadatelé z Blanska, 
Obůrky, Dolní Lhoty nebo jiné 
městské části možnost uspořá-
dat kulturní akci déle než do 22 
hodin. Pravda – výjimka udělená 
městem platila ještě pro dny, kdy 
byl provoz letního kina na nám. 
Republiky, a to od 23,30 do 06,00. Ovšem dělat 
zábavu do 23,30 nedává smysl…
 Dopadlo to jako předešlé roky – zábavy se konaly 
všude, kde se dalo. Aquapark, Horní Lhota, Dolní 
Lhota, Obůrka, Myslivna. Nejhůř dopadla Obůrka, 
kde se počet účastníků blížil padesátce. Pořadatel 
tak doplatil na zcela nesmyslný výklad legislativy.
 Otázka nočního klidu mne trápí od té doby, co 
začal platit nový zákon, který stanoví povinnost 
regulovat noční klid obecně závaznou vyhláškou, 
kterou musí schválit zastupitelstvo města. U nás to 
tedy vypadá tak, že koncem roku se vypíše několik 
termínů, kdy budou platit výjimky. Tyto termíny se ve 
většině případech vztahují ke konkrétním akcím po-
řádaných zejména pod hlavičkou KSMB nebo přímo 
podporovaných městem: pálení čarodějnic, Vítání sv. 
Martina, Morava park fest atd. Každoročně taky věnují 
soukromým pořadatelům dva termíny o prázdninách, 
což s trochou nadsázky připomíná ohlodanou kost.
 První sobotu o prázdninách bývá Pytlácká na Obůr-
ce, kam míří drtivá většina tancechtivé veřejnosti, 
tudíž dělat zábavu třeba v Horní Lhotě se jeví jako 
nesmysl, respektive pořadatel akce musí počítat s 
tím, že příliš nevydělá. Pak je tu již zmíněný poslední 
pátek v srpnu, který dopadne každý rok stejně. Někde 
je plno, jinde pořadatel spláče nad výdělkem…
 Vrtalo mi hlavou, jak tohle vyřešit. Pro radu jsem si 
zaskočil za kamarádem, který se vyzná v zákonech. 
Na základě metodiky Ministerstva vnitra jsme zjistili 
následující:
 Regulaci nočního klidu lze připustit úpravu jen pro 
části obce a to v případě, že je akce teritoriálně ome-
zena. To ale na městské části Blanska může dle mého 
názoru platit, neboť jsou od sebe poměrně vzdálené 

a vzájemně se jen tak rušit nebudou. V takovém 
případě nevidím problém schválit třeba dvě zábavy 
v létě jen pro Horní Lhotu a další dvě zase jinde a 
v jiných termínech. Ministerstvo zcela nejásá nad 
užíváním výjimek, ale v případě "velkých územních 
samosprávných celků a rovněž v případě odlehlých 
územních částí lze považovat takový postup za 
odůvodnitelně akceptovatelný". Nevidím tedy žádný 
důvod, proč by nemohla být zvlášť vyčleněna Horní 
Lhota a Obůrka, kde je zavedená tradice letních nocí 
a přitom se tím neruší celé Blansko.
 Řečeno v kostce – město dle platné legislativy 
může povolit zábavy v městských částech. Jinak by 
to snad ve velkých městech ani nešlo. Dovedete si 
představit, že by k zákonu o nočním klidu přistupovalo 
podle blanenského klíče třeba takové Brno? Akcí je 
tam v městských částech celá řada, což by zname-
nalo zkrátit dobu nočního klidu snad každý pátek a 
sobotu pro celé město, což je zcela nemyslitelné!
 Každý rok o tomto problému píšu a nic se neděje. 
Proč to u nás tedy nejde podobně jako ve velkých 
městech? Nejspíš proto, že nejpohodlnějším řešením 
pro naše město je schválit pár termínů dopředu a 
následně se dalšími nezabývat. 
 Mám za to, že právní oddělení blanenské radnice 
mohlo mít tuto možnost už dávno zjištěnou a pořa-
datelům nabídnout řešení, které bude nakonec dobré 
pro všechny. Jak pro pořadatele, tak pro konzumenty. 
A v neposlední řadě pak pro ty, kteří si rádi pospí. 
Neexistuje totiž důvod, proč by mělo být kvůli jedné 
zábavě na Obůrce celé město vzhůru nohama.
 Jde to. Jen se musí chtít…

Martin Müller

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS
NC – 229 tis. Kč

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. NP
NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

- Prodej řadové garáže Blansko – nad přehradou, 20 m2, EE, I/2020
NC – 490 tis. Kč

Hledáme pro registrované klienty byty a další nemovitosti všech 

velikostí na prodej v Blansku i v jeho blízkém okolí.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!



Glosa

13. září 20192

Jak to je s pozemky 
na náměstí Republiky?

Osvětlení umožní sportovat i večer

Freddieho sloupek
Chování k ostatním

 Ten, kdo mne dobře zná tak ví, že neoplývám 
velkou trpělivostí... Dříví by se asi na mé osobě štípat 
nedalo...
 Nebudu tento zvyk alibisticky házet na moje 
předky, pravdou, ale je, že jsem si od nich přinesl 
do života jednu věc... Snažím se ze všech svých sil 
být slušný k ostatním. Ale zároveň (bohužel po mém 
soudu) spravedlivým...
 Uvedu příklad, nebo radši dva pozitivní a jeden 
odporný...
 Vypomáhám občas v nejmenované restauraci a 
jsem tomu rád. Byl jsem nicméně šokovaný chová-
ním některých lidí, kteří tu restauraci navštěvují... 
Tak nejdřív k tomu odpornému...
 Skupina lidí, kteří si myslí, že bohatství je nade 
vše, peníze zmohou vše a respekt si získají tím, že 
přijedou v Q7, X5, nebo v Jaguáru nedokáží pocho-
pit, že základní lidskou vlastností, danou výchovou 
nebo spíše zdravým úsudkem se sestává z těchto 
slov:
 „Dobrý den... Prosím... Děkuji... Hezký den... Na 
shledanou...“
 Tato skupina byla mimo jakoukoli škálu lidské 
slušnosti, chovali se, ve vší slušnosti se kterou to 
říkám, jako hovada...
 Od té společnosti bych si nepůjčil ani žebřík...
 Na druhé straně se konala svatba a opravdu 
poprvé se mi stalo, že (ačkoli jsem ty lidi neznal 
osobně), nepotkal jsem JEDINÉHO člověka, který 
by měl problémy se svým chováním... Úplně každý, 
bez sebemenší výjimky, se choval slušně, rozumně, 
krásně...
 Slova jako "prosím", "děkuji", "omlouvám se", 
"nezlobte se", "dobrý den", "na shledanou" nebyla 
výkřikem na poušti, ale součástí běžné konverzace...
 A další pozitivum? Skupina soudců, či jiných „pří-
buzných“ pozic...
 Potvrdilo se, že to jsou lidé hodni svého stavu a 
jejich chování bylo naprosto příkladné... A musím 
poděkovat všem, kteří byli přítomni...
 Díky Bohu za každý krásný den ve společnosti 
slušných lidí...
 A proto i Vám, laskaví čtenáři, přeji...
 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
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VYBÍRÁME Z NOVÉ VYBÍRÁME Z NOVÉ 
NABÍDKY 

podzimní 
kolekce

NABÍDKY NABÍDKY
podzimní 

kolekce

Víte? Nevíte?

 Ulicemi Blanska proudí vlna nevole kvůli záměru odprodeje pozemků okolo Dukly. Lidé jsou zmatení 
a městem se šíří mnoho nepodložených zpráv. Na mnohé dosud nevyjasněné otázky odpovídal starosta 
Jiří Crha. 

 Proč jste se rozhodli stavět na náměstí Repub-
liky?
 Předně musím říct, že jsem velmi překvapený z toho, 
jak obrovskou diskusi vzbudil záměr možnosti zastavě-
ní části náměstí Republiky. Zároveň cítím zklamání z 
fám, nepřesností a dezinformací, jež kolují mezi lidmi. 
 V regulačním plánu města se se zástavbou počítá 
již od roku 2002. Patnáct let jsme neúspěšně hledali 
investora. Nyní, když už nestojí hotel Dukla, se otevřely 
otázky, zda by se neměl regulační plán aktualizovat. Již 
v loňském roce přišla nabídka od společnosti KOREKT 
Stavební BK s.r.o., která o pozemky projevila zájem. 
V březnu letošního roku tato společnost představila 
vedení města a komisi pro investice a územní rozvoj 
svoji ideu. Tato komise, která je poradním orgánem 
Rady města složená ze zástupců všech politických 
stran v zastupitelstvu, doporučila všemi hlasy pří-
tomných pokračovat v jednání o možnosti zastavění 
části náměstí. Na základě těchto závěrů Rada města 
vypsala „záměr“, aby se zjistil zájem potencionálních 
developerů.

 Záměr nešel zveřejnit dříve či později? Zveřej-
ňovat takovou věc v době prázdnin není úplně 
standardní…
 Myslím, že takto nikdo neuvažoval. Byl zveřejněn 
hned, jakmile to bylo možné. Termín vzešel ze skuteč-
nosti časového souladu s termíny zpracování územní 
studie na střed města, která má být hotová do konce 
roku. Takže pozdější vypsání by tento termín ohrozi-
lo, což by nebylo dobré pro další investiční akce, se 
kterými územní studie souvisí, jako jsou např. budovy 
Předzámčí.

 Prozradíte, o koho se jedná?
 Přihlásila se již zmíněná společnost KOREKT Sta-
vební BK s.r.o. , fi rma HOPA Group s.r.o., která již v 
Blansku postavila několik bytových domů a v současné 
době realizuje bytovou výstavbu Nad Čertovkou na 
Písečné. Třetí společností je MATEO Development 
s.r.o. z Brna.
 
   Park po Dukle nabídnul občanům vyžití v podobě 
workoutových prvků, o prázdninách se tu odehrává 
spousta koncertů a lidé se zde začali rádi scházet. 
Je nutné střed města v této chvíli zastavět?
  Můžeme nechat náměstí v podobě, v jaké se dnes 

nachází. Zároveň se však s projeveným zájmem inves-
torů naskytla příležitost, jak dát náměstí našeho města 
novou tvář. Často jsou mezi občany slyšet nehezké 
poznámky na úkor betonových ploch, které střed města 
spíše hyzdí. Myslím si, že náměstí Republiky by se s 
dobrým projektem mohlo změnit v moderní centrum, 
kde by se lidé rádi scházeli. To bude předmětem dal-
ších diskusí o návrzích developerů, kteří by nám svoje 
studie představili, pokud je znovu vyzveme. Následně 
bych očekával rozsáhlou veřejnou diskusi. Nechceme 
nic dělat za zády občanů. 

 Nechcete s občany diskutovat už nyní? Určitě 
by bylo o čem.
 Ano. Jsme si vědomi, že jde o hodně citlivé téma, o 
kterém musí být veřejnost informována. Aby se zabrá-
nilo dalším dezinformacím, rád bych občany našeho 
města pozval k návštěvě veřejné prezentace, která se 
bude konat ve středu 18.9. v 16.30 v Dělnickém domě. 
Prezentace se bude týkat jak zmíněných pozemků 
ve středu města, tak projektu nové „hasičky“ nebo 
přemostění na Staré Blansko.

 Co když nebude žádná ze studií vyhovující?
 Je tu samozřejmě možnost, že nevybereme žádnou 
ze studií, takže by se celá věc vrátila zpátky na začátek. 
Nový záměr pak můžeme, případně nemusíme, vypsat 
znovu.

 Někteří občané volají po vybudování většího 
parku na tomto místě…
 I když podle názoru urbanistů a odborníků na měst-
skou architekturu je městotvorný prvek spíše zástavba 
než park, ale já osobně si dokážu představit na náměstí 
i nějakou formu odpočinkové zóny. Určitě budeme 
naslouchat názorům občanů.

 Co tedy bude s náměstím v nejbližší době?
 Nechci, aby panoval mylný názor, že letos schválíme 
výstavbu a příští rok se začne kopat. Tak rychlé to ne-
bude a já osobně ani nechci, aby se cokoli uspěchalo. 
Celá záležitost je bezesporu běh na dlouhou trať, zřej-
mě přesáhne více volebních období a může se leccos 
změnit. Budu usilovat o to, aby schválení konečného 
rozhodnutí neskončilo těsným vítězstvím koalice, ale 
aby s ním souhlasila většina zastupitelů.

Martin Müller

Pohyb psů po Blansku? 
Někteří majitelé stále 
nerozumí vyhlášce

 K asfaltovému okruhu kolem baseballového hřiště 
přibylo veřejné osvětlení, což je jistě chvályhodný 
počin. V tomto městě zaměřeném na různé sportovní 
aktivity by tomu ani jinak být nemělo. Mnoho lidí 
dnes bývá v práci do pozdních odpoledních hodin, 
a než se dostanou na ovál si zaběhat nebo zabruslit, 
je často tma. Obzvláště v nadcházejícím ročním 
období. 
 Ještě by chtělo, aby někteří nezodpovědní majitelé 
psů pochopili, že na tomto místě, ale ani nikde jinde 
po městě, kromě vyhláškou vymezených míst, nesmí 
svoje čtyřnohé mazlíčky pouštět na volno. Pes, který 
vběhne bruslaři pod nohy, může napáchat velké 
škody. Dokonce se vyskytl i případ, kdy pokousal 
běžkyni. Podle vyhlášky z roku 2016 (dost času na 
to, aby si ji všichni přečetli) musí být pes ve městě 
na vodítku. „Vodítko musí umožňovat ovládání psa 
tak, aby byl znemožněn útok i jiné obtěžování ze 
strany psa vůči osobám či jiným psům přítomným 
na veřejném prostranství,“ zní ve vyhlášce.
 Dle mého jsou psi na cyklostezce nebezpeční i 
tehdy, když jsou na vodítku. Stačí, aby majitel tro-
chu povolil vodítko, pes přeběhl na druhou stranu 
stezky a nezkušený bruslař těžko rychle zareaguje 
na natažený špagát přes cestu. 
 Nedávno také na Poduklí volně pobíhal ne zrovna 
malý pes. Bez vodítka i košíku. Ve vodě si hrály 
nějaké děti, já jsem se na lavičce snažila sníst oběd 
a čekala jsem, kdy mi jej zvědavé zvíře nakukující 
k mé misce schlamstne. Na dětská hřiště přitom psi 
vysloveně nesmí, a to ani na vodítku. Herní prvky 
na Poduklí tedy jsou dětským hřištěm či nikoliv? 
Berme ohledy na ty, kdo třeba mají se psem špatnou 
zkušenost a bojí se každého volně pobíhajícího. 
 Bylo by možná fajn, kdyby i na tuto drobnost ob-
čas dohlédli strážníci, zejména na tom Sportovním 
ostrově, kde velmi snadno může dojít k různým 
nehodám. V Blansku totiž bohužel neplatí zásada 
„Co není zakázáno, je dovoleno“, ale jiná: „Co není 
pokutováno, je dovoleno.“ 

-mka-

Moštování ovoce
  ZO Českého zahrádkářského svazu oznamuje, že 
od 2.9.2019 se zahajuje moštování ovoce v Domě 
zahrádkářů v Blansku. 
 Objednávky přijímá a informace podává: Lubomír 
Demo, tel. 775857581 ve všední den od 19.00 do 
21.00. Začátek a konec moštování bude určen vždy 
po telefonické domluvě.
 Dále upozorňujeme zájemce, že práce budou za-
hájeny až po objednávkách dostatečného množství 
ovoce na zpracování, a to do vlastních nádob ideálně 
větších objemů (3 l, 5 l, …). 
 Minimální dávka na den pro jednoho zákazníka 
je 30 kg, pro moštárnu celkem cca 300 kg. Cena 
za moštování je 4,50 Kč za 1 kg ovoce. Ovoce se 
myje na místě a biologický odpad (zbytky z jablek) 
je možno ponechat. 

ZO ČZS Blansko

 Za sportem i potmě? Toho si nyní mohou Blanenští dopřát do sytosti. Běhání a jízda na in-line 
bruslích na oválu kolem baseballového hřiště na Sportovním ostrově bude bezpečnější díky novému 
veřejnému osvětlení. 

 Běhání potmě není ideální, obzvláště v 
dnešní době se v temných zákoutích může 
odehrát cokoli. A o jízdě na kolečkových brus-
lích nemluvě; v rychlosti za nevyhovujících 
světelných podmínek se překážka na cestě 
snadno přehlédne. 
 Tento druh sportu si tedy již nemusejí 
odříkat ani ti, kdo se domů z práce dostanou 
až pozdě odpoledne nebo navečer. Vedení 
města Blanska nechalo vybudovat veřejné 
osvětlení kolem celého baseballového hřiště 
na cyklostezce o délce jednoho kilometru i v 
úseku od silničního mostu na ulici Mlýnská k 
baseballovému hřišti. „V současnosti doda-
vatelská fi rma odstraňuje vady a nedodělky. 
Až je odstraní, už by nic nemělo bránit tomu, 
aby byla dodána elektřina a světla svítila,“ 
uvedl tiskový mluvčí města Ondřej Požár. 
 Zbudování veřejného osvětlení na Spor-
tovním ostrově stálo necelé dva miliony 
korun bez DPH.

-mka-

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

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

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

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

...a mnoho dalších úžasných 
modelů pro ženy, muže i děti.
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Na kávě s Michalem Krškou: 
Nechápu lidi, kteří se můžou nudit

Před pěti lety měl v hlavě sen – běžet Půlmaraton moravským krasem. Ten mu překazila zástava 
srdce. Od té doby se blanenský běžec, který přežil vlastní smrt, vypracoval natolik, že původní 
sen několikrát překonal. Půlmaratony už mu nestačí, dal se na ultramaratony. Na konci srpna 
s parťačkou vyhrál Mistrovství republiky v extrémním horském maratonu dvojic Beskydskou 
sedmičku – mix 26 až 35 let. A úspěchů má na kontě mnohem víc.

Sponzor rubriky:

 Jak se během uplynulých pěti let vyvíjela vaše 
běžecká kariéra?
 Od prvního půlmaratonu, který se mi podařilo 
absolvovat v roce 2015, jsem další rok pokračoval 
s klasickými závody Okresní běžecké ligy, což jsou 
závody kolem deseti kilometrů. Postupně jsem navy-
šoval běžecké dávky a intenzitu tréninku, až jsem se 
dostal na stav, kdy trénuji skoro každý den. Chodím 
běhat třeba pětkrát, šestkrát týdně. Měsíčně to vychází 
zhruba na dvě stě padesát kilometrů, týdně od šedesáti 
do devadesáti. Naběhám ročně kolem tří tisíc kilometrů 
a na kole najezdím necelých dva tisíce kilometrů. Je to 
výrazně míň, než bych chtěl, ale je to maximum času, 
který můžu běhání věnovat, protože se nám narodila 
druhá dcera. Veškerý osobní volný čas věnuji běhání; 
slovo televize a kniha neznám, nechápu lidi, kteří se 
můžou nudit. Můj život se odehrává jednoduše: práce, 
rodina, běhání.

 Běháte za každého počasí? 
 V podstatě ano. Vadí mi akorát bouřka, z ní mám 
panickou hrůzu. 
 Loni jsem si posunul osobáky – v půlmaratonu 
1:26:19, v maratonu 3:14:40. Myslím si, že tyto časy 
bez cíleného tréninku už nepřekonám a jsem s nimi 
spokojený. Ale zjistil jsem, že tyto silniční rovinaté 
závody mě nenaplňují tolik, jako horské. 

 Co na to partnerka? Je ráda, že nechodíte do 
hospody? 
 Partnerka je alergická na to, když řeknu, že nejsem 
jako ostatní, že nechodím do hospody, ale běhat 
(smích). Poslední dobou jsme ale rodinný život s 
mým koníčkem celkem sladili, a to zejména tím, že se 
snažím chodit běhat večer, až jdou všichni spát. Sice 
to není ideální, ale když běhání člověka baví, cestu si 
vždycky najde. 
 V roce 2016 jsem vzdálenosti začal prodlužovat. 
Běžel jsem svůj první maraton v rámci místního velmi 
oblíbeného Moravského ultramaratonu, což je sedm 
maratonů v sedmi dnech. Tenkrát to byla pro mě ší-
lená představa, běžet všech sedm maratonů. V roce 

2017 už jsem běžel dva z těch sedmi 
maratonů plus Pražský maraton a 
postupně jsem začal zjišťovat, že mě 
ty kratší závody moc nebaví a necítím 
se při nich dobře. Člověk při nich běží 
moc rychle a neužívá si to. Začaly 
mě bavit dlouhé tratě. V roce 2018 
už jsem se zúčastnil tří z těch sedmi 
maratonů a zároveň jsem běžel svoje 
první ultramaratony. 

 Co obnáší ultramaraton?
 Ultramaraton je cokoliv, co je víc 
než maraton, byť jen o kilometr. Vloni 
jsem běžel tři závody, co mají přes 
šedesát kilometrů, a jeden šestase-
dmdesátikilometrový. Téměř jsem od-
boural krátké závody v rámci Okresní 
běžecké ligy, které teď běhám jen 
občas pro radost. Letos jsem si splnil 
svoje dva největší sny, o kterých jsem 
v roce 2014 po zástavě srdce ani ne-
snil, a to bylo všech sedm maratonů v 
sedmi dnech. Dal jsem si metu skončit 
do desátého místa a byl jsem přesně 

desátý zhruba ze sedmdesáti lidí, co tu bláznivinu pod-
nikají. A úplně nejtajnějším snem, o němž jsem nikdy 
nedoufal, že si splním, byla Beskydská sedmička. Je to 
asi nejextrémnější závod v Česku, který jsem považoval 
za něco, co je mimo lidské chápání, a myslel jsem, že 
není v mých silách. Je to zároveň Mistrovství České 
republiky v extrémním horském maratonu dvojic. V 
závodě se nastoupá pět tisíc metrů. Běží se přes osm 
beskydských vrcholů. 

 Proč Beskydská sedmička? 
 Protože je tam sedm tisícových vrcholů a jeden téměř 
tisícový. Vždycky se běží (jde) na vrchol hory a ne že 
by se šlo potom po hřebeni mezi horami, ale trasa vede 
vždy zase do údolí a pak opět nahoru. Délka tratě je 92 
km. Startuje se v noci ve čtvrt na jedenáct. Mým cílem 
bylo dokončit závod, ale poslední dobou mě nebaví 
běhat závody jen pro účast, ale chci se umisťovat, proto 
jsem cíleně zamířil do mixu muž – žena. Tuto kategorii 
jsme vyhráli. Celkově jsme byli čtrnáctí ze zhruba třinácti 
set týmů, co startovaly. Každý rok to přibližně třetina 
týmů nedokončí v povinném limitu dvaceti devíti hodin. 
My jsme to zaběhli asi půl minuty pod patnáct hodin. 
 Tím jsem si vyčerpal svoje dosavadní běžecké sny 
a nevím, jestli budu chtít ještě něco víc, protože je to 
limitováno tréninkem. Kdo se účastní závodů nad sto 
padesát kilometrů, musí mít naběháno větší množství 
kilometrů, což není v mých časových možnostech. 

 Jak se u nás trénuje na Beskydskou sedmičku? 
 Běhat do zblbnutí na Hořice a zpátky (smích). Od 
konce května až do B7 jsem tuto cestu absolvoval 
pětasedmdesátkrát. Někdy jsem si to dal i pětkrát, 
šestkrát po sobě. Důležité je naučit se hlavně seběhy. 
Do kopce se totiž víceméně jde s holemi a výšlap má 
každý zhruba stejně, ale časové rozdíly jsou pak hlavně 
v seběhu. 

 Jaké je hlavní úskalí v podobném typu závodu? 
 Je důležité se naučit dívat, kam člověk šlape. V 
Beskydech jde o kamenité cesty a obzvláště za tmy 
je to nebezpečné. Nejdůležitějším faktorem všech 

Cenová houpačka

Občané mohou podepsat 
petici proti prodeji pozemků

ultramaratonů je hlava. Kolikrát už nohy nechtějí, hlava 
dokáže nemožné. Naštěstí si zatím držím stoprocentní 
dokončení závodů, i když už jsem měl kolikrát sto chutí 
to vzdát. 

 Jaké dáváte pokyny hlavě? 
 Když hlava chce skončit, řeknu jí „Běž do háje a 
pokračuj“ (smích). Na Beskydské sedmičce fungovalo 
i to, že jsem nechtěl zklamat parťačku. Obrovskou 
krizi jsem měl před posledním kopcem, ale ona mi na 
občerstvovačce řekla, že nás předběhl jeden mix, který 
vypadá, že je v naší kategorii, a to jsem si řekl, že se 
přece nepachtíme čtrnáct hodin za tím, abychom byli 
druzí, když už to vypadalo tak nadějně. Vymačkal jsem 
ze sebe poslední síly a kilometr před koncem jsme je 
předběhli. 

 Co se týká zdravotní stránky, vzhledem k vaší 
srdeční zástavě v roce 2014?
 Pět let jsem si říkal, že ten defi brilátor, co mám 
voperovaný, je v podstatě k ničemu, ale letos v 

březnu mi poprvé zachránil život. Přišel jsem z práce 
domů a zničehonic jsem omdlel. Dvě minuty jsem byl 
v bezvědomí a pak jsem dostal elektrický šok, který 
mi nahodil srdce. Nemít defi brilátor, už jsem podruhé 
mrtvý. Nicméně myslím si, že vím, co mi způsobuje zá-
stavu srdce – i první byla způsobena pravděpodobně 
silným zánětem zubů, a teď v březnu jsem měl zánět 
achilovky. Moje tělo tak asi zkrátka reaguje. 
 V Blansku na chirurgii mi v březnu řekli, že nesmím 
běhat ani jezdit na kole, abych si achilovku neutrhl, 
ale když jsem říkal, že potřebuju trénovat na důležité 
závody, tak mi dovolili bez omezení plavat. Ale zánět 
jsem tím pádem pořádně nevyléčil a tělo se s ním 
nedokázalo vypořádat, proto asi došlo k zástavě srd-
ce. Do budoucna radši nebudu poslouchat doktory a 
jakýkoliv další zánět bude pro mě znamenat stopku 
od sportu, dokud nebudu absolutně zdravý. 

 Kam se tedy v budoucnu chystáte? 
 Například na Hostýnskou osmičku a různé horské 
závody napříč Českou republikou. Hlavně bych chtěl, 
aby mě lidé znali jako top ultramaratonce a ne jen jako 
toho běhajícího blázna s defi brilátorem v těle. Což se 
mi poslední dobou celkem daří a jsem za to rád. 

Marie Hasoňová

Penny Lidl Hruška Kaufl and Billa COOP Albert

Banány (1 kg) 17,90 17,90 28,90 29,90 29,90 34,00 32,90

Brambory (1 kg) 19,90 22,45 18,70 11.90 12,90 21,00 19,90

 Cibule (1 kg) 19,90 19,90 15,20 19,90 19,90 11,90 12,90

Mrkev (1 kg) 24,90 24,90 12,90 24,90 22,90 17,00 24,90

Rajčata (1 kg) 58,90 39,90 34,40 49,90 59,90 49,00 49,90

Paprika červená (1 kg) 39,90 59,90 39,40 79,90 37,90 59,00 59,90

Chléb konzumní (1200 g) 26,90 26,90 35,00 26,90 28,90 38,90 28,90

Tortilla (1 kg) 50,89 67,30 93,64 53,80 109,06 135,60 147,60

Broskvový kompot (820 g) 34,90 34,90 39,80 34,90 32,90 32,90 33,90

Čokoláda na vaření (100 g) 22,90 14,95 16,90 27,90 24,90 19,90 24,90

Pomazánkové máslo (200 g) 18,90 21,90 15,90 16,90 22,90 34,50 21,90

Smetana na vaření 12% 22,90 12,90 13,90 11,90 12,90 11,90 15,90

Mražená pizza (cca 350 g) 34,90 34,90 51,00 34,90 34,90 27,90 41,90

Celkem 393,69 398,71 415,64 423,60 449,86 493,50 515,40

 V září jsme nejlevnější nákup podnikli v Penny 
Marketu, nejdražší v Albertu. Co se týká tortill – vzhle-
dem k tomu, že tortilly balené v sáčku se prodávají v 
rozličných baleních (po čtyřech nebo šesti kusech, 
pokaždé jinak velké placky, tudíž balení má vždy 
jinou hmotnost), zapsali jsme cenu za kilogram. 
U pomazánkového másla bez příchuti jsme brali 
v potaz kelímek o hmotnosti cca 200 g a vždy tu 
nejlevnější značku, kterou v prodejně měli. Stejně 
tak mražená pizza – vybrali jsme vždy nejlevnější 
značku produktu o hmotnosti 320 – 350 g. 

 A červená paprika? Někde byla v akci, ale praktic-
ky se nedala koupit, protože hrozilo, že po přinesení 
domů se bude hodit tak akorát na kompost. Kvalita 
ovoce a zeleniny je ve velkých supermarketech 
mnohdy opravdu zarážející… Do srovnání jsme ještě 
chtěli zařadit balíček Cizrny (500 g), ale v Penny 
Marketu jsme ji nenašli, proto ceny uvádíme mimo 
tabulku: Lidl – 24,90 Kč, Billa – 27,90 Kč, Albert a 
Kaufl and – 29,90 Kč, COOP – 30,90 Kč, Hruška – 
36,90 Kč. 

-mka-

 Téma Poduklí v současné době hýbe Blanskem. Město vypsalo záměr na odprodej a následné zastavění 
pozemků v okolí bývalého hotelu Dukla na přilehlých parkovištích. Kdo s tímto záměrem nesouhlasí, 
může v současné době podepsat petici, kterou najde na několika místech v Blansku. 

 Její autoři požadují zejména větší 
transparentnost informací a lepší dis-
kuzi s občany nejen ohledně územní 
studie, ale také studie architektonické. 
Navrhují, aby zastupitelstvo zrušilo 
záměry prodeje městských pozemků. 
 „Náměstí Republiky, jako centrální 
náměstí města Blanska si zaslouží 
architektonickou studii se zpracová-
ním různých variant řešení (například 
ve spolupráci s katedrou architektury 
stavební fakulty VUT Brno) a její 
prodiskutování s občany,“ zní v pe-
tici, pod níž je jako autor podepsaný 
Marek Svoboda. 
 Mezi další nápady a požadavky 
patří: nezastavovat plochu náměstí žádnými dalšími 
stavbami, vyšší objem zeleně/stromů v daném prosto-
ru, vybudování podzemního parkoviště v prostoru torza 
po hotelu Dukla a tím uvolněná povrchová parkoviště 
přeměnit na park. 
 Petici je možné podepsat prozatím na čtyřech mís-
tech: v kavárně Cafi sco na ulici Bezručova, v prodejně 
Zahradnické potřeby W + W na náměstí Svobody, v 

restauraci Velvet na Zborovcích a ve Sport baru Probe 
na Písečné. O umístění na dalších místech se jedná.  
 Ve středu 18. září v 16.30 hodin pořádá vedení 
města v Dělnickém domě setkání, na němž se mohou 
občané dozvědět více informací o problematice, vznést 
dotazy a diskutovat se zastupiteli o možnostech, které 
se nabízejí.

-mka-
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NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

PRODEJNÍ PROSTORY PRODEJNÍ PROSTORY 
U HLAVNÍ BUDOVY ADASTU HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 53 m2

• 7500 Kč/měs. 

• prodejna

• sklad

• kancelář

• energie dle spotřeby

• pro prodejnu nebo kancelář www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Tip na poslední chvíli: 
6. ročník Blanenské desítky

 Největší sportovní akce v regionu se uskuteční již v sobotu 14. září na ulici Poříčí. Registrovat na 
závody se lze nejpozději hodinu před startem na zimním stadionu na sportovním ostrově Ludvíka 
Daňka v Blansku. Ale přes 750 sportovců je již přihlášeno dopředu! Přidáte se k nim také?

 Na výběr máte hned 3 spor-
ty - inline brusle, koloběžky a 
běh. Pro dospělé na trati 10 
km a pro děti dle věku od 200 
m, přes 400 m až po 1500 m.  
Všechny děti hned v cíli obdrží 
sladkou odměnu - velkou per-
níkovou medaili. První tři ve 
všech kategoriích dětí i dospě-
lých se pak dočkají ocenění na 
pódiu, kde rozdáme celkem 
135 cen! 
 Nemusíte ale vyhrát nad 
ostatními, ještě větší vítězství 
je vyhrát sám nad sebou a 
pokořit trať nebo si vylepšit 
svůj osobní rekord! Rovinatá 
Blanenská desítka rychlým ča-
sům nahrává. Odměnu jako 
vstupenka 1 + 1 do Aqualandu Moravia nebo vou-
chery na nákup sportovní výživy Isostar nalezne také 
každý účastník ve startovním balíčku. Hodnotné ceny 
můžete také vyhrát v losovací soutěži festivalu Life.
 Unaveným svalům můžete dopřát odpočinek na 
masáži jen pár kroků za cílem, kde se naši maséři o 
vás postarají. Větším bolístkám uleví zase fyziote-
rapeut ve stanu partnera závodu Raiff eisenbank.
 Největší obsazení bude mít tradičně běh na 10 
km, kde kromě závodu jednotlivců můžete zvolit také 
štafetu dvojic na 2 x 5 km. Každý z dvojice dámských, 
mužských i smíšených párů absolvuje jeden okruh. 
Na závod si dokonce můžete zapůjčit běžecké boty 
Mizuno. Nejrychlejší v každé kategorii na 10 km si 
pak nové boty odnesou domů. Na závod koloběžek 
si zase můžete za symbolických 99 Kč zapůjčit kolo-
běžku Kostka a porovnat se s několikanásobným mi-

strem světa i Evropy v koloběhu - Michalem Kulkou. 
Soupeře bude mít zdatné, protože závod koloběžek 
je součástí Českého koloběžkového poháru! 
 Na závěr velká výzva Blanenské desítky! Trojboj! 
Zvládnete 10 km ve všech třech sportech v jeden 
den? Nejdříve na inline bruslích, poté na koloběžce 
a na závěr běžecky! Součet časů rozhodně o vítězi 
trojboje. Tuto výzvu již přijalo přes 20 nadšenců, 
zvládnete to taky?
 Ve volné chvíli si děti mohou zadovádět na skáka-
cím autě Škoda a dospělí mezitím jistě rádi otestují 
zcela nový vůz Škoda Kamiq. Vezmete toto SUV na 
testovací jízdu? 
 Celým soutěžním dnem nás provede sportovní 
komentátor České televize Petr Kubásek. 
 Registrace a program - www.blanenskadesitka.cz 

-r-

Soukromé užívání 
veřejných pozemků

 Pozitivní ohlasy zaznamenal článek v minulém vydání Monitoru o cestě/necestě na ulici Horní 
Palava. Veřejná cesta pro pěší je zabrána k soukromému využití, a byť zůstává průchozí, chodce 
odrazuje zábradlí přes půl cesty a několik zaparkovaných aut.
  „Chci vám moc 
poděkovat za váš 
článek „Veřejná ne-
bo soukromá“,“ píše 
do redakce občan 
JP. „Byl jsem si po 
přečtení místo projít. 
Procházka byla vel-
mi poučná. Hroma-
da štěrku není odkli-
zena, je jen narychlo 
rozhrnuta. Celý pro-
stor, který patří měs-
tu, je vydlážděný a 
osázený keři a stro-
my, závora je tam 
pořád a zrovna tam 
stála zaparkovaná 
čtyři auta. U ostat-
ních domů chodník 
pokračuje dál jako 
polní cesta. Majitelé 
dalších nemovitostí cestu-chodník respektují, svoje 
auta parkují mimo,“ popisuje svou exkurzi do zmi-
ňovaných míst JP, který zjistil, že majiteli domu patří 
pouze pozemek vybarvený modře, všechny okolní 
pozemky 829/1, 829/3, 829/8, 829/10 patří městu. 
 „Překvapení spočívá v tom, že proluka k sou-
sednímu domu je také městský pozemek, je však 
oplocený pevným deskovým a drátěným plotem, 
osázený keři a zahlédl jsem tam něco jako plastový 
bazén. Možná je to také další "zápůjčka". Zdá se 
mi naprosto nepochopitelné, aby město Blansko 
bylo k majiteli domu tak benevolentní. Tak vážné 
porušování nakládání s městským majetkem vyřešilo 
jen dohodou, která znovu není dodržovaná. Lze to 
vysvětlit asi jen těsnou vazbou majitele nemovitosti 
s odpovědnými pracovníky města,“ dodává JP. 
 Přidává se k němu další občan, který zjistil stej-

nou věc ohledně vlastnictví parcel a poukazuje na 
neoprávněný zábor městských pozemků. „Majitel 
domu si postavil zábradlí dole na cestě, bazén a 
oplotil městský pozemek mezi rodinnými domy. Loni 
v květnu mi však město sdělilo, že žádnou smlouvu s 
městem o pozemcích nemá. Konkrétně Ing. Štefan. 
Zřejmě pokaždé říkají něco jiného,“ podotýká TP, 
který již několik let bojuje za pozemkovou nápravu 
v této lokalitě. 
 „Obyvatelé Palavy i sídliště Sever už snahu o 
vybudování chodníku po mnoha letech slibů odkladů 
téměř vzdali. Teď, když  v Horní Palavě pod hrází 
začala výstavba nových bytovek, bude po dokončení 
silnice ještě frekventovanější a nebezpečnější. Chod-
ník pro pěší celou Palavou bude opravdu potřebný 
a nezbytný,“ upozorňuje JP.

-mka-
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Gymnázium Blansko - 70

Práh jižní Morava pořádá 
workshopy ve školách

Informace o duševním 
onemocnění i kulturní program

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

Příští číslo 
vychází
za 14 dní
27.9.2019

 V průběhu letošního roku si blanenské gymnázium připomíná sedmdesáté výročí svého založení. 
Na konci března se uskutečnil tradiční ples maturitního ročníku a v následujících měsících proběhnou 
další akce pro veřenost.

 V pátek 27. září projde středem Blanska průvod 
studentů, který připomene dlouholeté sepjetí školy a 
města. Průvod vyjde ve 12, 00 od budovy gymnázia, 
projde ulicí Seifertovou a u budovy VZP se otočí na 
střed náměstí Svobody. Po jeho projítí zamíří na 
Rožmitálovu ulici, přes pasáž obchodního domu 
se dostane Wanklovo náměstí a dále na náměstí 
Republiky a Poduklí. Během dne bude část studentů 
ve městě rozdávat veřejnosti propagační materiály 
o dalších aktivitách školy.
 Ve 12:30 začne na Poduklí koncert studentů, kteří 
studují na gymnáziu. Za nepříznivého počasí se 
koncert ani průvod nebudou konat.
 Průvodem i koncertem chce škola připomenout 

veřejnosti další akce, které škola připravuje na pod-
zim.
 V pátek 8. 11. se uskuteční v prostorách školy den 
otevřených dveří s ukázkami učeben, kulturním a 
výukovým programem.
 Oslavy vyvrcholí 70. plesem absolventů v pátek 
29. listopadu v Dělnickém domě, který je určený pro 
širokou veřejnost. Informace o prodeji vstupenek 
budou zveřejněny na webových stránkách školy a v 
regionálním tisku v průběhu října.

 Na všechny akce Gymnázia Blansko srdečně 
zvou žáci, učitelé i vedení školy.

-r-

 Projekt „Zvládneme to“ je zaměřený na mladé lidi ve věku 15-25 let s psychickými problémy, kteří 
bydlí na území MAS Moravský kras. V rámci projektu podpoříme mladé lidi při zvládání psychických 
potíží, aby se udrželi ve vzdělávacím procesu, případně jim pomůžeme při přechodu do zaměstnání.

 Duševní onemocnění není bláznovství. O tom se může přesvědčit každý, kdo zavítá v sobotu 
21. září odpoledne do zámeckého parku v Blansku. Setkání s lidmi s tímto onemocněním i s 
odborníky, kteří se jim ve své praxi věnují, začne ve čtrnáct hodin a potrvá až do večera. 

 Organizace Práh jižní Morava se podobnými 
aktivitami snaží přispět k tomu, aby společnost 
příznivěji vnímala lidi s duševními poruchami. 
Program tedy nabídne možnost vznést dotazy na 
odborníky (psycholog, psychiatr, peer konzultant) 
a autorské čtení i životní příběh Markéty Dohnalo-
vé. Návštěvníci se dovědí o službách a terénních 
programech, které na Blanensku mohou lidé 
využívat. Vystoupí improvizační divadelní skupina 
Lísky a kapela Acute Dose. 
 Stejně jako loni nebude chybět ani výstava ob-
razů malířů s vlastní zkušeností s duševním one-
mocněním, venkovní hry, jako je kubb, slackline, 
frisbee. Dále mohou zájemci navštívit „stánek s 
bludy“ a vyzkoušet si, jak se mohou lidé s bludy 
cítit. Zvídavé potěší také hra Quiz o duševním 
zdraví (týmy se mohou předem registrovat na e-
-mailu blanensko@prah-brno.cz. Součástí aktivit v 
parku bude také Zeď bláznovství, na niž se každý 
může vypsat z toho, z čeho blázní nebo šílí.
 Setkání je vhodné pro osoby s duševním one-
mocněním i pro všechny, kdo se o této problematice 
z jakéhokoliv důvodu chtějí dozvědět více, zejména 
pokud ve svém okolí někoho takového mají. 

 „Onemocněl jsem roku 2009 po dlouhodobém 
pracovním a studijním vypětí na konci vysoké 
školy. Tři měsíce jsem neměl jediný volný den. 
Buď škola, nebo jsem ve volných dnech byl v 
práci. Těsně před hospitalizací se k tomu přidala 
nespavost. Osm nocí jsem nespal a můj zdravotní 
stav se začal prudce zhoršovat. Měl jsem bludné 
představy, pocit přítomnosti vyšší moci a také 
časovou a prostorovou dezorientaci,“ znělo jedno 
z loňských svědectví o nemoci. 
 Duševní onemocnění může potkat prakticky 
kohokoliv z nás. Spouštěčem může být kromě 
vrozených dispozicí také třeba zvýšený stres nebo 
soustavné přetěžování organismu. Nemocní se o 
sebe dokážou sami postarat, ale potřebují dohled 
a vedení. Dále je pro ně velmi důležité pochopení 
od lidí z jejich okolí. Společnost Práh jižní Morava 
se jednak snaží bořit bariéry mezi oběma tábory, 
a jednak těmto lidem přímo pomáhá v různých 
oblastech jejich života, ať už jde o hledání a 
udržení si zaměstnání, bydlení nebo pomoc ve 
společenských vztazích. 

-mka-

 Součástí práce našeho týmu je také podpora jejich 
blízkých (rodiče, sourozence) prostřednictvím podpůr-
ných a vzdělávacích aktivit. Jako užitečné se nám jeví 
rozvíjet spolupracující síť profesionálů (pedagogů, psy-
chologů, pediatrů, praktických lékařů), kteří by se spolu 
s námi zaměřili na vyhledání potřebných mladých lidí 
a nabídnutí jim komplexní podpory. Součástí našeho 
týmu je také psycholog a peer konzultant – člověk s 
vlastní zkušeností duševní nemoci.
 Organizujeme workshopy na středních a základních 
školách, které probíhají ve stylu besedy v rámci dvou 
vyučovacích hodin, přítomni jsou sociální pracovníci, 
psycholožka a peer konzultant (osoba s vlastní zku-
šeností) studenti se zajímají o dané téma a sami se 
mohou zapojit prostřednictvím jednoduchého kvízu. 
Probíhá společná diskuse, studenti se doptávají a 
zajímavý je pro ně příběh peer konzultantky. Zpětná 

vazba je velmi pozitivní, studenti uváděli, že konečně 
ví, co je to ,,schizofrenie“ a ocenili by, kdyby byl pro-
gram delší.
 Nově vznikají i FB stránky k projektu pod názvem 
Práh –TT Blanensko, kde studenti mohou anonymně 
psát o svých zkušenostech z oblasti duševního zdraví 
(ať už negativních nebo naopak pozitivních, povzbu-
divých) anebo zhlédnout příspěvky a videa.
 Koncem října začnou pobíhat podpůrné a edukační 
skupiny pro rodiče a osoby blízké, cyklus deseti setká-
ní začne 30. 10. 2019. Přihlásit se můžete na mailu 
blanensko@prah-brno.cz.
 Více informací se můžete dozvědět přímo na pra-
covišti Práh jižní Morava z.ú., Terénní tým Blanensko, 
Svitavská 1b, Blansko 678 01 nebo na tel.: 605 992 
243, e-mail: blanensko@prah-brno.cz

Práh jižní Morava, z. ú.
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Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 
vychází 27. září 2019vychází 27. září 2019

Chcete inzerovat?  Chcete inzerovat?  
Tel. 606 728 334Tel. 606 728 334

Jirka Sehnal vicemistrem 
světa v cyklotrialu

- 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

NABÍDKA PRÁCE: 

KUCHAŘ/
KUCHAŘKA
- celoročně
- na HPP

nástup 
dle dohody

kontakt: 
info@skalnimlyn.cz
tel.: 607 931 282

l

Blanenští biatlonisté jdou 
do fi nále letní sezóny

 Blanenští biatlonisté se o víkendu 7. a 8. září zúčastnili třetího závodu Českého poháru v letním 
biatlonu, který se konal v novém biatlonovém areálu v Jilemnici.

 Závod se ukázal jako velmi úspěšný. Zlatou me-
daili si domů odvezl Jakub Rozkošný v nejmladší 
kategorii žactvo M11. První výkonnostní třídu si vybo-
joval Michal Dobrovský a Klárka Rozkošná. Ostatní 
naši závodníci - Pája Tajovská, Lukáš Frýdek, Klárka 
Musilová a Jakub Kabrhel si odvezli alespoň dobrý 
pocit ze zlepšení svých výkonů i umístění. Motivační 
pro děti bylo i to, že na bednu se vyšvihli i dva naši 
veteráni.
 „Dobrým výsledkům určitě napomohlo i soustře-
dění v závěru prázdnin v Nové Vsi u Rýmařova. 
Už tam jsme viděli výrazné zlepšení jak fyzičky, tak 
střelby,“ řekl po závodě trenér Libor Šinkora. Na 
soustředění se rozjela i příprava na zimu – tréninky 
na kolečkových lyžích. 

 V letním biatlonu nás v září ještě čeká mistrovství 
České republiky, které se koná pro žactvo v Břidličné, 
pro dorost v Bystřici pod Hostýnem. Tímto bude letní 
sezóna uzavřena a my se naplno vrhneme do zimní 
přípravy – v říjnu soustředění v Novém Městě na 
Moravě, kde budeme jezdit na kolečkových lyžích a 
pilovat střelbu ze vzduchovek a malorážek.
 Jsme rádi, že se do našeho oddílu přihlásili i další 
mladí sportovci. Doufáme že se jim biatlon zalíbí a 
těšíme se na jejich sportovní růst. Nicméně i nadále 
hledáme sportovně založené holky a kluky z Blanska 
a okolí, kteří rozšíří naši biatlonovou partu.
 Držte našim mladým biatlonistům palce, ať se jim 
v zimě zadaří alespoň tak jako v létě.

PK

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 Malebné polské město Wadovice – rodiště papeže Jana Pavla II. – hostilo o víkendu 10. a 11. sprna 
Mistrovství světa do 16 let v cyklotrialu. Z našeho regionu jeli Česko reprezentovat mladí jezdci klubu 
TrialBike Moravský kras Jirka Sehnal a Vašek Kolář. Z nejprestižnějšího závodu letošního roku dovezl 
první jmenovaný stříbrnou medaili a jeho týmový kolega velmi pěkné 7. místo. Jirka také bezchybnou 
jízdou přispěl k zisku bronzu pro český tým v soutěži národů. Právě s desetiletým stříbrným a bron-
zovým medailistou Jirkou Sehnalem jsme udělali krátký rozhovor.

 Jirko, máš za sebou nejspíš největší závody v 
dosavadní cyklotrialové kariéře. Zvládl jsi je téměř 
bezchybně, přivezl jsi stříbrnou medaili a ke zlatu 
chybělo maličko. Jak se ti závody líbily?
 Závody byly úplně super, moc hezky nachystané 
a líbilo se mi, že jezdíme na náměstí, kde bylo fakt 
hodně lidí. Doufal jsem, že budu aspoň třetí, takže 
druhé místo je paráda.

 Z kvalifi kace jsi do fi nále šel ze čtvrtého místa, 
Vašek z desátého. Na startu fi nále to tedy vypa-
dalo, že máš tři soupeře před sebou. Nebál ses, 
že je nedoženeš?
 Vlastně jsem ze začátku ani nevědel, jak přesně jeli 
ostatní, tak jsem ani neměl proč se bát. Až v průběhu 
fi nále mi přišlo, že ostatní hodně dělají chyby, takže 
mě to vlastně ještě víc uklidnilo. I když jsem pak udělal 
chybu, věděl jsem, že to nebude tolik vadit.

 Finálová jízda byla se skutečně povedla a právě 
jediná chyba znamenala rozdíl mezi zlatem a stří-
brem. Jak vlastně závod probíhá a jak se boduje?
 Ve fi nále bylo 5 sekcí, každá se jela dvakrát a 
vždycky šlo o 60 bodů. Za každou ze šesti částí sekce 
bez chyby máme 10 bodů. Nesmíme se dotýkat země 
nebo překážky – ani nohou, ani konstrukcí kola. To se 
pak odečítají body. A když se z kola spadne na obě 
nohy, tak se daná sekce už dokončit nesmí vůbec.

 Dokážeš nám prozradit, co především stojí za 
tvými úspěchy? Nebo to jde prostě samo?
 Samo to nejde, musíme hodně trénovat, skoro 
denně. Trenéry nám dělají můj a Vaškův taťka a jez-
díme na překážkách, co nám doma postavili. Někdy 
trénuju taky úplně sám, ale to mě moc nebaví, lepší 
je to s bráchem Honzou, ten taky jezdí za tým, nebo 
s Vaškem. 

 Díky moc za rozhovor a ať se nadále daří!

-sj-

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

JÍDLO OD NÁS DO VAŠÍ FIRMY!

Nechte si přivézt skvělý oběd! 

Přijímáme objednávky!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

Y!

d! 
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Přijmeme zaměstnance na rozvoz obědů. 
Práce na ČÚ a kuchaře na HPP. Nástup mož-
ný ihned. Více informací na telefonním čísle 
nebo přímo na provozovně SCHÜTZ CATE-
RING, s.r.o. Sloup 221. Tel. 608124682, nebo 
zašlete životopis hamservis@seznam.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Ovocné dřevo na topení/uzení/grilování (1 m3 za 500 Kč + 
štěpky zdarma), masivní židličku "rostoucí" (cca pro dítě 2+ 
za 500 Kč). Mail: klient777@seznam.cz
* Mladé andulky a mladou korelku. Tel: 737902404.
* MiniCooper 1.6i r.02, najeto 175 tkm, nová stk, za 79 tis. 
Kč. Tel. 730655978.
* Málo použitý jednobarevný koberec medové barvy 3,5 x 5,5 
m. Cena 400,- Kč. Tel. 605962194.
* Zánovní koberec s perským vzorem 2,5 x 3,5 m. Cena 600,- 
Kč . Tel. 605962194.

      PRODEJ    

* Pronajmu místo v garáži na Údolní. Tel. 797631773.
* Daruje někdo prázdné cívky na 8mm fi lm nebo magnetofono-
vé cívky, případně i staré promítačky, kamery, lepičky apod.? 
Tel. 737002332.
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
orgnici); odběr průmyslová zóna Blansko; tel. 604550828.
* 56 let, 165/65, delší dobu sám sportovní typ, hledá partnerku 
k vážnému seznámení do 50 let, i mladší (baculku), plnejší 
postavy, nejlépe z BK. Tel. 736748367.

      RŮZNÉ    

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Zaujala-li Vás nabízená pozice či máte dotazy, kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz

Chceš se podílet na vývoji a výrobě informačních 
systémů pro vozidla městské hromadné dopravy?

Hledáme kolegy:
- PRACOVNÍK VÝROBY
- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ
- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ

Nabízíme: 
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře 

různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu 
odpovídající platové ohodnocení / 13.plat / 5 týdnů dovolené /

stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)

…aktuální volné pozice na  http://www.buse.cz/cs/kariera

Masarykova 9, 678 01 Blansko / http://www.buse.cz 

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

90 let ASK Blansko
Část VIII. – PLAVÁNÍČást VIII. – PLAVÁNÍ

Pokračování z minulého čísla
 Plavecký oddíl oslavil v roce 2019 devětasedmde-
sáté výročí svého nepřetržitého trvání a pokračuje v 
nastoleném úspěšném tempu předcházejících roků. 
Šedesát plavců z plavecké přípravky a čtyřicet plavců 
ze závodního plavání se ročně představí průměrně na 
padesátce závodů po celé České republice i v zahraničí. 
Přípravce se v tomto pětiletém období věnovali trenéři 
Dagmar Kuncová, Věra Vencelová, Olga Kučerová, 
Vendula Zábranská a Anna Kafoňková. O tom, že se 
daří plaveckému oddílu udržet plavce v aktivní závodní 
formě co nejdéle, svědčí úspěchy v historii oddílu zatím 
nejpočetnějšího družstva dorostu a dospělých. Celkem 
dvanáct plavců této kategorie pod vedení trenéra Miro-
slava Špačka každoročně velmi úspěšně reprezentuje 
město Blansko na nejvyšších českých soutěžích, jako 
je osmikolový Český pohár a Mistrovství ČR open. Z 
těchto soutěží vozí plavci pravidelně medaile. Republi-
kových soutěží se účastní i plavci žákovských kategorií. 
Ty připravují trenéři Vítězslav Štrajt, Radek Sedák, Iveta 
Reková, Michal Špaček a Dagmar Kuncová. Ročně vy-
šle oddíl na republikový šampionát osmnáct až dvacet 
plavců, kteří přivezou deset až patnáct medailí, včetně 
titulů mistra nebo mistryně ČR. Medaile se pravidelně 
vozí i z Českého poháru. Na medailových postech se 
plavci umísťují i na významných mezinárodních závodech 
jako je např. Májové Brno, Velká cena Prostějova, Velká 
cena Znojma, Modrá stuha Náchoda, Silvestrovská cena 
Vsetína a další.
 Plavečtí trenéři se věnují také všem, kteří se chtějí 
správně naučit plavat. Na jaře oddíl pořádá oblíbené 
kurzy pro dospělé.
 V roce 2015 uspořádal na počest pětasedmdesátého 
výročí založení oddílu již pátý ročník plavecké veteraniá-
dy, kterou navštívili i významní bývalí blanenští plavci jako 
např. Dana Húblová-Chalupová (juniorská vicemistryně 
Evropy), Michal Špaček (vicemistr Evropy v dálkovém 
plavání) nebo juniorský reprezentant Radek Klimeš.
 Velkým přínosem pro plavce i trenéry bylo uspořádání 
jednodenního plaveckého kempu. Své zkušenosti předal 
dlouholetý trenér elitních plavců Austrálie a Nového 
Zélandu Tom Fronek.
 Blanenský oddíl pořádá každý rok v domácím bazénu 
pět závodů. Na jaře se koná pro nejmenší plavce Blanen-
ský závod, pro starší Cena města Blanska a pro mladší 
žactvo Letní krajská kvalifi kace na Poháry Moravy. Na 
podzim se plavci sejdou v blanenském bazénu na Me-
moriálu Jaroslava Starého a Zimní kvalifi kaci na Poháry 
Moravy. Za největší úspěchy tohoto pětiletého období od-
díl považuje domácí juniorské mistrovské tituly Veroniky 
Zamazalové a Milana Kučery a medaile z republikových 
šampionátů žactva, které přivezli Milan Kučera, Anna Ku-
čerová, Anna Šťávová, Tomáš Jašek a Jan Reka. Velkou 
hodnotu mají také medaile z Českého poháru, o které se 
zasloužili Veronika Zamazalová a Jan Vencel. Nejstarší 
plavec oddílu Jan Vencel již spadá do kategorie masters, 
ve které je držitelem českého rekordu na sto metrů prsa. 
Republikové tituly sbírají nejstarší plavci Veronika Za-
mazalová a Jan Vencel také na Českých akademických 
hrách. Své zástupce mělo blanenské plavání i na Letních 
olympiádách dětí a mládeže. Medaile na nich vybojovali 
Milan Kučera a Anna Šťávová. Na zahraničních soutě-
žích se plavci představili v polské Legnici a Osvětimi, v 
německém Lipsku a ruském Chanti-Mansijsk. Za tyto 
vynikající výkony se plavci každoročně objevují mezi 
nejlepšími sportovci, které vyhlašuje a oceňuje město i 

okres Blansko. Mezi plavecké talenty s potenciálem do 
budoucích let se řadí dorostenci Štěpán Pokorný, Radim 
Švarc, Kateřina Demová, starší žák Štěpán Bezděk, 
mladší žákyně Anna Šťávová, Stella Hanzlíčková, Eliška 
Zamazalová a mladší žák Ondřej Hašek. Současný nej-
lepší plavec oddílu junior Milan Kučera patří mezi nejlepší 
motýlkáře v republice a v současnosti se chystá splnit 
limity do české juniorské reprezentace. V této pětiletce 
nasbíral čtyřiačtyřicet medailí z republikových šampionátů 
a Olympiády dětí a mládeže, z toho dvanáct titulů mistra 
ČR a čtyři tituly českého žákovského olympijského vítěze.
 Za všemi úspěchy plavců vděčíme všem trenérům, 
jmenovitě Mirku Špačkovi, Radku Sedlákovi, Ivetě Reko-
vé, Víťovi Štrajtovi, Olze Kučerové, Vendule Zábranské, 
Anně Kafoňkové, Věře Vencelové a Dagmar Kuncové a 
ti všichni, i když mají své jiné profesní zaměstnání, tak 
každodenně zodpovědně chodí na tréninky a věnují se, 
jak nejlépe umí našim svěřencům. Velký dík patří paní 
Věře Vencelové za propagaci v tisku a úžasné fotky, které 
stále průběžně pořizuje a my tak i po letech oceníme její 
skvělou a nenahraditelnou práci.
 V tomto pětiletém období nás navždy opustili pan 
Richard Zeman a pravá blanenská plavecká celebrita 
paní Marie Macků. Troufnu si napsat, že nám všem bude 
nesmírně chybět, nejen proto, že vedla hospodaření 
oddílu, ale byla pro nás všechny příkladem poctivosti a 
pracovitosti a též skvělou fanynkou blanenského plavání 
a sportu vůbec.

Dagmar Kuncová, předsedkyně a trenérka 
oddílu plavání TJ ASK Blansko

Největší úspěchy plavců v jednotlivých letech:
2015
Cena města Blanska – absolutní vítězka Veronika Za-
mazalová
Memoriál Jaroslava Starého – absolutní vítěz Michal 
Vencel
Český pohár v Ostravě – Jan Vencel bronz
Letní MČR dorostu v Pardubicích – Veronika Zamazalová 
juniorská mistryně ČR
Letní MČR open v Praze – Veronika Zamazalová bronz
Letní MČR 12letého žactva ve Zlíně – Milan Kučera 
trojnásobný mistr ČR, dvojnásobný vicemistr ČR, bronz
Letní pohár Moravy 10letého žactva v Kopřivnici – Anna 
Kučerová vicemistryně Moravy, bronz
Zimní MČR dorostu v Plzni – Veronika Zamazalová 
vicemistryně ČR
Zimní MČR 12letého žactva v Trutnově – Milan Kučera 
mistr ČR, čtyřnásobný vicemistr ČR, bronz
Zimní pohár Moravy 10letého žactva v Třebíči – Anna 
Kučerová vicemistryně Moravy, bronz
Vyhlášení nejlepších sportovců města Blanska za rok 
2014 – Veronika Zamazalová
2016
Cena města Blanska – absolutní vítězové Veronika 
Zamazalová a Jan Vencel
Memoriál Jaroslava Starého – absolutní vítězka Veronika 
Zamazalová
Český pohár v Ostravě – Jan Vencel stříbro
Letní MČR 13letého žactva v Ústí nad Labem – Milan 
Kučera mistr ČR, vicemistr ČR, čtyři bronzy
Letní pohár Moravy 11letého žactva v Havířově – Anna 
Kučerová mistryně Moravy, třikrát bronz
Zimní MČR 13letého žactva v Mladé Boleslavi – Milan 
Kučera čtyřnásobný mistr ČR, dvojnásobný vicemistr ČR
Zimní pohár Moravy 11letého žactva v Třebíči – Anna 
Kučerová třikrát bronz
Zimní pohár Moravy 10letého žactva v Karviné – Tomáš 
Jašek bronz

Vyhlášení nejlepších sportovců města Blanska za rok 
2015 – Veronika Zamazalová, Milan Kučera
Vyhlášení nejlepších sportovců okresu za rok 2015 – 
Milan Kučera
2017
Cena města Blanska – absolutní vítězka Veronika 
Zamazalová
Memoriál Jaroslava Starého – absolutní vítězka Veronika 
Zamazalová
Český pohár v Ostravě – Jan Vencel dvakrát stříbro, 
bronz
Letní MČR 14letého žactva v Pardubicích – Milan Kučera 
mistr ČR, třikrát vicemistr ČR, bronz
Letní MČR 12letého žactva ve Zlíně – Anna Kučerová 
bronz
Letní pohár Moravy 11letého žactva v Prostějově – Jan 
Reka bronz
Letní pohár Moravy 10letého žactva v Havířově – Anna 
Šťávová vicemistryně Moravy, dvakrát bronz
Zimní MČR 14letého žactva v Prostějově – Milan Kučera 
dvojnásobný mistr ČR, dvojnásobný vicemistr ČR, bronz
Zimní pohár Moravy 11letého žactva v Havířově – Jan 
Reka mistr Moravy
Zimní pohár Moravy 10letého žactva v Karviné – Anna 
Šťávová mistryně a vicemistryně Moravy
Letní olympiáda dětí a mládeže v Brně – Milan Kučera 
čtyřikrát zlato, dvakrát stříbro
Reprezentace na mezinárodních závodech v Lipsku 
– Milan Musil, Milan Kučera, Štěpán Pokorný, Klára 
Koňaříková, Kateřina Demová, Barbora Sedláková, 
Anna Kučerová
Reprezentace na mezinárodních závodech v Rusku 
Chanti-Mansijsk – Milan Kučera dvakrát stříbro, bronz
Reprezentace na mezinárodních závodech v Legnici 
– Jan Reka absolutní vítěz v kategorii mladšího žactva
Vyhlášení nejlepších sportovců města Blanska za rok 
2016 – Hana Kopřivová, Jan Vencel
Vyhlášení nejlepších sportovců okresu za rok 2016 – 
Milan Kučera
2018
Cena města Blanska – absolutní vítěz Jan Vencel
Český pohár v Ostravě – Jan Vencel stříbro
Letní MČR dorostu a dospělých v Praze – Milan Kučera 
bronz
Letní pohár Moravy 11letého žactva v Prostějově – Anna 
Šťávová dvojnásobná vicemistryně Moravy, bronz
Zimní MČR dorostu a dospělých v Plzni – Milan Kučera 
vicemistr ČR
Zimní pohár Moravy 11letého žactva v Brně – Anna 
Šťávová dvojnásobná mistryně Moravy
Velká cena Bruntálu – Jan Vencel český rekord v kate-
gorii masters
Reprezentace na mezinárodních závodech výběru ju-
niorských reprezentantů Maďarska, Polska, Slovenska, 
Česka v Praze – Milan Kučera
Reprezentace družstva dorostu a dospělých na prestiž-
ních mezinárodních závodech Velké ceně Brna – blanen-
ští plavci se představili společně s nejlepší současnou 
světovou plavkyní Maďarkou Katinkou Hozssú
České akademické hry – Jan Vencel, Veronika Zamaza-
lová akademičtí mistři ČR
Vyhlášení nejlepších sportovců a trenérů města Blanska 
za rok 2017 – Milan Kučera, Dagmar Kuncová
2019
Cena města Blanska – absolutní vítěz Jan Vencel
Reprezentace na mezinárodních závodech výběru ju-
niorských reprezentantů Maďarska, Polska, Slovenska, 
Česka v polské Osvětimi – Milan Kučera
Mezinárodní závody Praha 2019 – Milan Kučera zlato, 
stříbro, Radim Švarc zlato, Jan Vencel stříbro, bronz
Letní MČR dorostu a dospělých v Českých Budějovicích 
– Milan Kučera juniorský vicemistr, bronz
Letní olympiáda dětí a mládeže v Liberci – Anna Šťávová 
dvakrát stříbro

Věra Vencelová, mediální referent 
a trenérka oddílu plavání TJ ASK Blansko

BLANKA OZNAMUJE
Divadlo Titanik - 20. 09. 2019, 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 350 Kč, 320 Kč.
Pivní pouť v Černé Hoře - 21. 09. 2019 od 12:00 
hod., Pivovar Černá Hora. Cena vstupenky: 290 Kč.
Screamers: „Smím prosit?“ - 25. 09. 2019, 19.00 h. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč.
Cestovatelská přednáška: Indie - těžko uvěřitelná 
země - 26. 09. 2019, 18:30 hod. Kulturní dům Tě-
chov – Hospůdka Na točně. Cena vstupenky 100 
Kč, studenti a senioři 80 Kč. Předprodej vstupenek v 
Informační kanceláři Blanka od 05. 09. 2019.
Cestovatelský festival: Cestuj za Kačku - 07. 10. 
2019, 16:30 hod. Kino Blansko. Boží cestovatelský 
festival plný praktických tipů a inspirace pro každého. 
Vstupenky v prodeji v informační kanceláři Blanka od 
02. 09. 2019. Cena vstupenky 150 Kč.
Zábavný pořad s Josefem A. Náhlovským s písnička-
mi Pepy Štrosse - 08. 10. 2019, 8:30 hod. Hospůdka 
Na Točně Těchov. Cena vstupenky v předprodeji 220 
Kč, na místě 250 Kč.
Zeppelinians Tribute Band – Led Zeppelin show 
2019 - 11. 10. 2019, 20:00 h, Dělnický dům, Blan-
sko. Vstupné 150 Kč v předprodeji 200 Kč na místě. 
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
390-520 Kč.
Michal Pavlíček a Trio - 30. 10. 2019 v 19:30 hod., 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 350 Kč/320 
Kč.
ŠlágrParta & Šlágr párty - 03. 11. 2019, 16 hod. 
Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 240 Kč – 
300 Kč.
Koncert Mistříňanka - 08. 11. 2019, 18:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 180 Kč.
Koncert skupiny Harlej - 09. 11. 2019, 20:30 h, Soko-
lovna Boskovice. Speciální host: skupina Komunál. 
Cena v předprodeji: 430 Kč
Hana Zagorová a Petr Rezek - 11. 11. 2019, 19:00 
Dělnický dům Blansko
Janek Ledecký – vánoční koncert - 25. 11. 2019, 
19:00 hod., Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
550 Kč, 520 Kč, 490 Kč.
Koncert skupiny Marien – 08. 12. 2019, 15:00 hod., 
Kostel Narození Panny Marie, Lipovec. Cena vstu-
penky: 170 Kč. Výtěžek z koncertu bude použit na 
opravy kostela.
Divadelní představení: Hodina duchů - 06. 01. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
350 Kč, 320 Kč.

-MaT-
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Blanensko i v tomto roce sužuje sucho
Potvrzuje se důležitost minulých investic do vodovodů, další jsou ale nutností

WWW.HCBLANSKO.EU@hcblansko

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE NÁŠ FACEBOOKOVÝ PROFIL A WWW STRÁNKY

MÍSTO KONÁNÍ: ZIMNÍ STADION BLANSKO | ZAČÁTEK: 16:30 HOD. 
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27. září 2019 
Pojď si zkusit trénink malých hokejistů a zažij spoustu zábavy

Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese 
 zajímavý hokejový dárek. S sebou si přineste brusle,  helmu  a  rukavice  

(postačí  i  lyžařská  helma  a  rukavice)

 Problémy s nedostatkem pitné vody byly i v letošním suchém létě nepříjemnou realitou pro řadu obcí našeho okresu. Potvrzuje to i skutečnost, že objem vody, kterou VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a.s., navezla do vodojemů na Blanensku a Boskovicku za první polovinu letošního roku, byl více než dvojnásobný oproti stejnému období loňského rekordního roku. Zejména díky maximálnímu 
nasazení jejích zaměstnanců a také díky investicím do vodovodů z minulých let pitná voda ze všech kohoutků v působnosti VAS Boskovice stále teče. Pozitivní je, že letos poklesl počet obcí, kam je nutné 
vodu navážet. V rozhovoru s ředitelem boskovické divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Petrem Fialou jsme se zaměřili právě na místa, kde jsou potíže nejvýraznější, či kde se daří jejich 
následkům čelit. „Nejvíce náchylné jsou lokální a mělké zdroje. Sucho ovlivňuje nejen jejich kapacitu, ale zvyšuje i náklady na úpravu vody, protože vlivem sucha dochází ke snížení přirozených fi ltračních 
schopností půdy,“ říká.

 Jak se situace změnila oproti minulému roku?
 Podle našeho srážkoměru, který je umístěn v Bo-
skovicích, napadlo vloni jen 372 mm srážek, přitom 
dlouhodobý srážkový normál za padesát let je 543 
mm. Extrémní sucho roku 2018 a následný pokles 
hladiny podzemních vod se projevil na všech vodních 
zdrojích. Následné, přes určité zlepšení ale stále ne-
dostatečné, srážkové úhrny v podzimních a zimních 
měsících způsobily, že hladiny spodních vod zůstaly 
zaklesnuty přibližně na úrovni z letních měsíců. Tím 
se pro rok 2019 snížil výchozí bod pro periodické sni-
žování hladin podzemní vody, které se děje pravidelně 
v letních měsících z důvodů ať už zvýšené spotřeby, 
menších zasakovaných srážek či dalších jevů. Pro 
dorovnání defi citu podzemních vod by byl nutný 
minimálně jeden nadprůměrný srážkový rok, alespoň 
nad 750 mm. Bohužel ani letos tohoto úhrnu patrně 
nedosáhneme, protože za prvních 7 měsíců spadlo 
284 mm srážek. Loni to bylo 193 mm.  Za posledních 
deset let se pouze v roce 2010 roční srážkový úhrn 
dostal na hodnotu dlouhodobého srážkového průměru 
pro naši oblast, tj. 543 mm. Ostatní roky byly mírně až 
hluboce podprůměrné. 
 Zhoršuje se i rozložení srážek v průběhu roku. V 
poslední době došlo ke značnému snížení srážek 
ve formě sněhu, které jsou ideální pro doplnění pod-
zemních vod, a navýšilo se množství vody spadlé 
v prudkých a přívalových deštích, což podzemním 
vodám příliš nepomáhá. Co se týče nedostatku vody 
v jednotlivých obcích, tak v roce 2018 pro nás byly 

nejproblematičtější jednoznačně lokality 
Štěchova a Velké Roudky. Do každé z nich 
se za minulý rok navezlo jeden a půl milionu 
litrů vody. Celkově se přitom na celém okre-
se loni navezlo čtyři a půl milionu litrů, takže 
tyto dvě obce tvořily opravdu podstatnou 
část. 

 Daří se situaci řešit? 
 Ano, například koncem loňského roku se 
napojily místní části Vavřinec, Veselice, 
Suchdol, Nové Dvory na skupinový vodovod 
Blansko, který je dostatečně zásoben kva-
litní vodou. Obecně považujeme napojení 
obcí na skupinový vodovod jako nejlepší 
řešení. Podobně jsme řešili situaci ve Vra-
nové či v části Šebetova.

 Co ale v lokalitách, kde toto řešení pro-
vést nejde?
 V těchto případech, jako je například Ště-
chov, kde není skupinový vodovod s do-
statečným kapacitním zdrojem v potřebné 
blízkosti,  hledáme řešení zapojením no-
vých vrtů. Příprava jednotlivých akcí, ať již 
napojení nového vrtu nebo na skupinový 
vodovod, však není jednoduchá. Rádi 
bychom je realizovali v co nejrychlejším 
termínu, jenže hlavně získání stavebního 
povolení a další administrativa, zabere 
neúměrně dlouhý čas. Pomáhá nám velmi 
dobrá spolupráce s většinou zastupitelstev, 
například při spolupráci v jednáních s 
majiteli pozemků nebo vyčlenění nákladů 
z obecních rozpočtů například na připo-
jení objektů na vodárenský dispečink, 
který je nenahraditelným pomocníkem v 
boji s nedostatkem vody. Velice jim za to 
děkuji.

 Jak je na tom zbytek okresu?
 Před rokem jsme museli vodu navážet celkem do 16 
obcí, například také do Dlouhé Lhoty, Lysic, Skrchova, 
Rozsíčky, Kladorub, do skupinového vodovodu Ska-
lice nad Svitavou, na který jsou připojeny Jabloňany, 
Krhov, Mladkov a Skalice.  V Lysicích, Skrchově a na 
skalickém vodovodu plánujeme připojení na skupinové 
vodovody, ve Skalici by napojení mělo být zrealizováno 
do příštího léta. Letos díky méně teplému létu není 
zatím situace tak kritická jako loni, kdy jsme museli 
omezovat dovolené a cisterny jezdily prakticky ne-
přetržitě. Naopak horší stav oproti loňskému roku je 
letos hlavně v Uhřicích a Deštné. Do obou obcí jsme 
naváželi vodu i loni, ale v podstatně menším množství. 
V součtu celého okresu jsme do konce července do 
vodojemů navezli dva a půl milionu litrů vody. Pokud 
nebude podzim úplně kritický, dá se předpokládat 
podobný objem navezené vody, jako v roce 2018. 
 Na druhé straně jsou tady problematické velké 
aglomerace, kde zajištění dostatečného množství vody 
formou návozu je na hraně možností a kde je řešení 
díky administrativním procesům bohužel dlouhodobé. 
Mám na mysli zejména Lysice, Drnovice a Voděrady, 
na hraně s kapacitou je Benešov, Kořenec a další 
obce a vyskytnout se samozřejmě můžou problémy v 
dalších lokalitách. 
 Naopak města a obce napojená na skupinové 
vodovody s velkokapacitními zdroji s vodou problémy 
nemají. Jsou to obce a města napojená na vodovod-
ních trasách Velké Opatovice-Boskovice, Boskovice-

-Blansko, Boskovice-Letovice, Černá Hora-Blansko, 
Lažany-Blansko, atd. 
 Kde je tedy možnost napojení na tyto soustavy, naše 
doporučení je jednoznačné.

 V posledních letech jste investovali do vodovo-
dů i snížení ztrát vody velké částky. Projevují se 
tyto investice v těchto extrémních podmínkách?
 Ano, velmi výrazně. Vedle maximálního nasazení 
našich pracovníků v terénu jsou investice provedené 
v minulých letech tím hlavním důvodem, proč se nám 
letos a zejména loni daří situaci ještě zvládat. Za prvé 
bych jmenoval Svazkem fi nancovanou rekonstrukci 
páteřních vodovodních přivaděčů. Touto akcí se ob-
novila nejdůležitější vodovodní páteř na okrese. Ruku 
v ruce s tím investuje VAS Boskovice ročně desítky 
milionů Kč do obnovy dalších důležitých a porucho-
vých vodovodů v mnoha jiných lokalitách, čímž jsme 
mj. dokázali snížit ztráty vody v síti na polovinu. To 
znamená, že pro uspokojení potřeb našich odběratelů 
potřebujeme z vodních zdrojů vyrobit daleko méně 
vody, což je samozřejmě zejména letos podstatné. 
Kdyby byly ztráty vody v potrubích na úrovni před de-
seti lety, situace by v regionu byla obecně daleko horší 
a v některých lokalitách by došlo ke kolapsu. Dalším 
prospěšným faktorem je skutečnost, že několik obcí se 
již na skupinové vodovody v poslední době napojilo a v 
neposlední řadě se podařilo napojit desítky vodojemů 
na náš dispečink a dodávku vody v těchto lokalitách 
tak máme pod kontrolou 24hodin denně a v případě 
úbytku vody můžeme reagovat prakticky okamžitě. 
 V souhrnu se u všech těchto typů potřebných akcí 
jednalo o stamilionové investice a náklady, které 
mj. samozřejmě ovlivnily i cenu vody. Ale kdyby tyto 
akce realizovány nebyly, opakuji, že situace by byla 
zejména vloni a letos stěží zvládnutelná. Loni byl okres 
Blansko nejsušší na celé Moravě a ani letos není situ-
ace kvůli rostoucímu defi citu podzemních vod vůbec 
příznivá.

 Nebude mít naopak do budoucna nižší spotřeba 
vliv na růst ceny vodného?
 Jestli ano, pak maximálně v řádech haléřů, protože 
se jedná o lokality s minimální spotřebou i na naše v 
tomto směru bídné okresní poměry ve srovnání se 
zbytkem republiky. Otázka v těchto postižených obcích 
již ale nezní „kolik zaplatíme za vodu?“, ale „budeme 
mít dostatek vody?“. A abychom zajistili na přechodnou 
dobu, než bude realizováno například napojení na 
skupinový vodovod, tak musíme přednostně zajistit 
dostatek vody pro základní potřeby. A tím mytí auta 
nebo napouštění bazénů určitě není. Na druhé straně 
byla v nedávné době rekonstruována prakticky celá 
páteřní vodovodní síť okresu, mnoho obcí se napojilo 
na skupinové vodovody. A dnes se jasně ukazuje, že 
tyto z dnešního pohledu nesmírně důležité investiční 
akce jsou pro boj se suchem nepostradatelné. Protože 
však, jak jsem uvedl, ne všechny lokality jsou vyřešeny, 
je nutné v těchto investicích pokračovat. Do jaké míry 
budou obce či svazky tyto investice řešit ze svých 
rozpočtů nebo přes cenu vody nechci předjímat, ale 
zadarmo to bohužel určitě nebude.

 Plýtvá se na Blanensku s vodou hodně?
 Největší problém jsou lidé, kteří do suchem po-
stižených lokalit přijíždějí jen na víkend. Nebydlí tu 
trvale. Letos jsme takový první teplý víkend měli hned 
o Velikonocích a bylo to pro nás pořádné cvičení. Tito 
lidé ve většině případů na omezení nedbají, napustí si 
bazény a vůbec neřeší nějaké vydané omezení. Jsou 
schopni svojí bezohledností vyprázdnit i vodojem. 
Nejen v tomto případě je pro nás obrovským pomoc-
níkem proti nedostatku vody vodárenský dispečink. 
Jakýkoliv problém v síti díky napojení na dispečink 
okamžitě odhalíme. 

Mgr. Iva Librová
Tisková mluvčí 

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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VAS se snaží zprovoznit i dlouho nepoužívané zdroje hluboko VAS se snaží zprovoznit i dlouho nepoužívané zdroje hluboko 
v podzemí i navýšit kapacitu zdrojů stávajících. Na obrázku v podzemí i navýšit kapacitu zdrojů stávajících. Na obrázku 
pracovníci VAS při průzkumu vodního zdroje Tipeček u Rudice pracovníci VAS při průzkumu vodního zdroje Tipeček u Rudice 
v hloubce 120 m.v hloubce 120 m.


