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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Quo vadis, kulturo?
Přečetl jsem si ve Zpravodaji města Blanska na konci srpna rozhovor s novým ředitelem 
KSMB Pavlem Langrem. Titulek článku o nové koncepci v kultuře mne zaujal, a tak jsem 
se s chutí začetl. V závěru rozhovoru však zbyla jakási hořkost na jazyku.

 Předně bych chtěl říct, že fandím kultuře a těšil 
jsem se, že po nástupu nového šéfa se na KSMB 
začnou dít věci. Za vedení pana Jeřábka kulturnímu 
středisku tak trochu docházel dech, což bylo vidět 
na četnosti pořádaných akcí i na jakési stagnaci 
organizace, kterou vedl. Nový ředitel KSMB hned v 
prvních rozhovorech sliboval větší kulturní nabídku 
a celkové zlepšení kulturních pořadů ve městě. Do 
funkce prozatímního ředitele nastoupil 1. února a 
ofi ciálně se ujal vedení po výběrovém řízení na konci 
dubna. To je dle mého dostatečně dlouhá doba na to, 
aby byla vidět nějaká práce. Už proto jsem otevřel 
Zpravodaj s velkým očekáváním.
 Bohužel jsem se při čtení článku hned několikrát 
nestačil divit. Předně jsem čekal, že za půl roku už 
bude veřejnosti konečně představen nějaký nový 
koncept, který nám byl slíbený, a s jehož představou 
měl nový ředitel vyhrát výběrové řízení. Myslím si, že 
když vedu organizaci více než půl roku, nějaká práce 
by mohla být vidět. Jsem asi slepý, ale v létě jsem 
mezi 1. červencem (Den dětí) a 7. zářím (koncert 
Slzy) zaregistroval jen obvyklé vaření guláše a jinak 
nic. To mají na KSMB všichni dovolenou, nebo snad 
řeší celé měsíce několik hodin denně to, co bylo v 
článku napsáno – pravidla nájmu prostor a ceníky 
půjčovného?
 Taktéž jsem si nevšiml, že by se na podzim ně-
jak výrazně zvýšila nabídka divadelních a dalších 
představení, o nějakých novinkách ani nemluvím. 
Rozsvítíme strom – snad se změnou, když jsme 
na to vzali (jistě ne zrovna levnou) agenturu… V 
adventu se podíváme na vystoupení ZUŠ, která 
jsou lákadlem spíš pro rodiče žáků, pak bude 
plesová sezóna a do léta zase jen tradiční akce 
jako pálení čarodějnic a den dětí, mezi to vsuneme 
jedno divadlo a fertig? Nebo se dočkáme skutečně 
něčeho nového? Vlastně ano – v říjnu v Dělňáku 
zahraje revivalová kapela Zeppelinians, na to jsem 
zapomněl…
 Nejvíce zklamání ve mně vyvolala informace 
o zdražení vstupného na Vítání svatého Martina. 
Ani by mi tak nevadilo samotné zdražení, jako spíš 
způsob, jak nám byla tato informace naservírována. 
 Otázka: „Na podzim čeká kulturní středisko jedna 
z největších akcí v roce – Vítání svatého Martina. 
Jaké se pro letošní rok očekávají novinky?“ 
 Zde přišlo lehké těšení se na očekávanou změnu. 
Ovšem odpověď moc radosti člověku nedala: 
 „Velkou novinkou bude pro návštěvníky zvýšení 
vstupného. Oproti předešlým letům se cena vstu-
penky zvyšuje z původních 50 korun v předprodeji 
na rovných 100 korun. Přímo na místě bude vstupné 
za dvojnásobek (200 korun). Chceme lidi naučit 

nakupovat vstupenky v předprodeji, aby se opravdu 
co nejméně vstupenek prodávalo na místě.“
 Vůbec se mi nechce věřit, že odpověď v tomto 
znění vypustil z úst samotný ředitel KSMB. Snad by 
ale tiskové oddělení mělo vědět, do čeho se pouští, 
když zveřejní něco takového. To ale nechme pro tuto 
chvíli stranou…
 Osobně si myslím, že vstupné by se mělo platit, 
to bezesporu, ale také za něj musím jako divák 
něco dostat. Možná nebylo od věci napsat, že se 
na jednu stranu vstupné zvýší, ale veřejnost za 
dvojnásobnou sumu oproti předchozím ročníkům 
získá třeba dvojnásobek zábavy. Zkrátka to nějak 
odůvodnit! Z programu zveřejněném na webu akce 
jsem však žádnou velkou změnu oproti předešlému 
ročníku nezaregistroval. Kejklíři, souboje, historická 
kapela – ano, vše hezké, ale dost podobné jako loni. 
Tak proč vyšší vstupné??? 
 O tom, že se přechází zpět na systém platby za 
víno penězmi, nechci polemizovat. Ukáže se na 
místě, jak moudré to bylo rozhodnutí, když takřka 
všude jinde se na podobných akcích platí kupóny…
 Mám už větší děti, ale přestože jim nebylo ještě 
osmnáct, nesplňují výškový limit 155 cm a dle ce-
níku zaplatit musí. Takže na místě zaplatím 800 Kč 
vstupné, k tomu dvě skleničky na víno po padesáti-
koruně a skoro tisícovka je v tahu. Mám vstupenky, 
skleničky a v kapse skoro o tisícovku méně. Málem 
bych zapomněl – ještě dostanu tužku. 
 Volba koupit vstupenky v předprodeji se mi nejeví 
jako příliš šťastná. Na jiné akce samozřejmě ano! 
Ale zase tak velkým příznivcem Vítání sv. Martina 
nejsem, abych šel ve fujavici (která v listopadu klidně 
může být!) mávat do průvodu jen proto, že jsem utratil 
čtyři stovky v předprodeji…
 Byl bych moc rád, aby se kulturní dění ve městě 
zlepšilo, ale ani za poměrně dlouhou dobu, co 
na KSMB působí nový ředitel, žádnou výraznou 
změnu jako divák neregistruji. Přestože si dokážu 
představit, jak asi bude vedení kulturní organizace 
náročné, mám pocit, že doba hájení skončila a je 
třeba viditelných výsledků. Zatím není funkční web 
ani Facebook, do konce roku uvidíme o jeden koncert 
víc a novou koncepci slíbenou v titulku ve Zpravodaji 
nám nikdo nenastínil…
 Budu novému panu řediteli ještě chvilku fandit, ale 
vzhledem k tomu, že jako zástupce ředitele funguje 
již řadu let a do funkce nastupoval už s nějakou svojí 
vizí i zkušenostmi, zdá se mi, že už by se věci mohly 
skutečně pohnout kupředu. Nechce se mi v žádném 
případě věřit, že by převzal instituci i se starými 
kolejemi.

Martin Müller

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL
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PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

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

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

- 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!!!

obchodní centrum Ježek

SMETANOVA 6

678 01 BLANSKO

Realitní 
makléřka 

pro Blansko
Jsem tu pro vás

Ing. Silvie Hynštová | mobil: 775 582 092 | e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Cihla, 

po rekonstrukci, 

zasklená lodžie, 

ihned k bydlení. 

Cena: 

2.290.000 Kč

BYT 2+1 BLANSKO, 9. KVĚTNA, CP 60 M²

G

Cihla, 

lodžie, sklep, 

plynový kotel, 

možnost zařízení.

Cena: 

13.000 Kč 

vč. energií

PRONÁJEM 2+1, BLANSKO, L. JANÁČKA; CP 68 M²

E
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Uvažujete o prodeji 

či koupi nemovitosti 

a nevíte si rady? 
Spojte se s realitním 

specialistou na Blansko. 
(praxe 13 let)

Jak pracujeme 

a co nabízíme? 

Více info:
www.realityhynstova.cz/sluzby/co-nabizimewww.realityhynstova.cz/sluzby/co-nabizime



27. září 20192

Chceme přemostění? 
Pak je nutné uzavřít přejezd

Z hasičky informační centrum

Freddieho sloupek
O soukromé korupci

 Krásná situace... Krásní lidé... Krásné prostředí...
O korupci se píše poměrně často. Občas dobře, občas 
pravdivě, občas lživě...
 Paradoxně si málokdo všimne té malé korupce. 
Korupce mezi námi... Něco udělám pro Tebe a Ty, na 
oplátku něco uděláš pro mne, na něco zapomeneš, něco 
mi odpustíš...
 Takže se může stát, že kluk, který podvedl svoji 
partnerku se snaží svoji vinu zamaskovat dárkem. Buď 
pro ni, nebo pro její rodinu... 
 Nic proti dárkům, ale byl bych v tomto případě ostra-
žitý...
 Já vím, celé to nedává moc smyslu... Ostatně, to mi 
už vyčetl jeden z laskavých čtenářů... A vím zároveň, 
že moje myšlenkové pochody nemusí být pro každého 
srozumitelné... Jistě nejsou. Ani po tom netoužím, ačkoli 
bych byl aspoň trochu rád... Jen se snažím psát o tom, 
co mne (i mé okolí, pokud mohu soudit), trápí...
 Znáte to pořekadlo, že pokud „někomu podáš prst, 
vezme si celou ruku“?
 Stalo se mi to několikrát a je dost dobře možné, že 
jsem podobné „darebáctví“ udělal někomu jinému... 
 
 Nepátrám po tom, kdo je vinen a kdo vinen není...
 Chtěl bych tímto sloupkem promluvit k těm lidem, co 
mi přejí...
 I k těm co mi nepřejí...
 Dokonce k těm, co mne nenávidí...
 Osatně, stačí se obrátit do doby nedávno minulé...
 „Jak je psáno: Nikdo není spravedlivý, není ani jediný“ 
(Rom 3:10)
 „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem“ 
(Jn 8:7)
 Nikdo z nás si nemůže koupit rodinu, lásku, porozu-
mění, odvahu, moudrost, odpuštění... 
 To všechno je dar, který přichází od někoho druhého...
Hezký den…
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

Víte? Nevíte?
Město neschválilo 
dotaci na ztráty 
lažánecké prodejny

 Osud prodejny smíšeného zboží v Lažánkách, 
kterou provozuje družstvo COOP Jednota Bosko-
vice, je nejistý. Blanenští zastupitelé na zářijovém 
zasedání neschválili dotaci na úhradu provozních 
ztrát obchodu. Družstvo COOP Jednota Boskovice 
v minulosti poslalo na město žádost o úhradu těchto 
ztrát z podnikání ve výši 180 tisíc korun. 
 Město už v roce 2018 přispělo na krytí fi nanční 
ztráty této prodejny částkou 180 tisíc korun, aby míst-
ní obyvatelé nepřišli o jediný obchod s potravinami. 
„Bylo ale jasně řečeno, že tato dotace je jednorázová, 
a bylo dohodnuto, že spotřební družstvo udělá taková 
opatření, aby se ztráta dále neprohlubovala,“ podotkl 
starosta města Blanska Jiří Crha. 
 Přes občanskou aktivitu byli obyvatelé vyzváni, 
aby v prodejně nakupovali, ovšem výsledkem byl 
pouze další pokles tržeb. Ze statistik, které má vedení 
Blanska k dispozici, vyplývá, že do obchodu zavítá 
zhruba dvacet zákazníků denně. Ti nakoupí zboží 
ze sortimentu pečiva, cigaret a piva. Obrat prodejny 
je asi 105 tisíc korun měsíčně. 
 Podle Crhy Lažánečtí zřejmě i díky dobrému a 
pro starší občany velmi levnému autobusovému 
spojení jezdí do obchodních domů v Blansku, které 
nabízejí širší sortiment a lákavé ceny. „S tím ale nic 
neuděláme. A město nemůže zvýhodňovat jeden 
podnikatelský subjekt na úkor ostatních fi rem,“ zdů-
vodnil rozhodnutí Crha. 
 „To, že neschvalujeme ztrátu, neznamená, že by 
prodejna měla být nutně uzavřena; to je věcí spo-
třebního družstva. Budu dále jednat s předsedou 
představenstva tak, abych ho přesvědčil o zachování 
provozu obchodu. Kdyby se to nepodařilo, budeme 
jednat o případném převodu prodejny do majetku 
města Blanska, jelikož budova byla v minulosti 
postavena občany v rámci akce Z,“ doplnil starosta 
s tím, že pak by se mohly hledat možnosti dalšího 
využití budovy. 

-mka-

Zámecké svatební 
dny letos se Šípkovou 
Růženkou

 Popelka, Sněhurka, Malá mořská víla, Kráska a 
zvíře, Šípková Růženka. V pěti letech po sobě bla-
nenský zámek hostil tyto princezny, které na nádvoří 
předvedly společně s ženichem a družičkami módní 
přehlídku a poté se všichni odebrali do hudebního 
salonku, kde se konala svatba nanečisto. 

 Ale nejen to. Stejně jako v minulých letech 
návštěvníky muzea čekal kulturní program. Tento-
krát to byla hudební pohádka Šípková Růženka v 
podání žáků Základní umělecké školy Blansko a 
koncertní vystoupení Hudba královských dvorů, na 
němž účinkovali Richard Závada (loutna) a Jakub 
Michl (viola da gamba). Diváky potěšila také módní 
přehlídka Nadace Veronica. Na nádvoří nechyběla 
ani kavárnička, takže na zámku bylo možné strávit 
vskutku příjemné odpoledne. 
 Během soboty i neděle 14. a 15. září se prostory 
muzea návštěvníkům otevřely zdarma v rámci Dnů 
evropského dědictví. Muzejní místnosti byly vyzdobe-
ny ve svatebním duchu; svatební šaty, dorty, kytice a 
další dekorace rozjasnily zámecké komnaty. Ti, kdo 
uvažují o svatbě, se mohli nechat inspirovat.

-mka-

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

REEBOK s GORE-TEX® REEBOK s GORE-TEX® 
membránou embránoumembránou 

- navržena pro náročné aktivity 
 s garancí sucha a pohodlí.

 Zní to jednoduše, ale Blanenští se s touto myšlenkou budou muset zřejmě nejprve sžít. Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC) je ochotna podílet se výraznou měrou na fi nancování mostu přes 
řeku a železnici ze Svitavské ulice na Staré Blansko, ale tuto spoluúčast podmiňuje úplným uzavřením 
železničního přejezdu. 

 „Při jednání se SŽDC 
padlo, že by se na stavbě 
mostu finančně podíleli 
třeba získáním prostřed-
ků ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Dali 
si však podmínku, že se 
zruší železniční přejezd 
na Starém Blansku,“ oko-
mentoval průběh jednání 
starosta města Jiří Crha.  
 Podle něj město po-
depsalo memorandum o 
spolupráci při projektu s 
Jihomoravským krajem. 
Původní dohoda zněla, 
že celá komunikace s pře-
mostěním bude krajskou 
silnicí třetí třídy, na jejímž 
vybudování by se z větši-
ny fi nančně podílel právě 
kraj. „Ten však vynakládá ročně na silnice v regionu 
asi 300 milionů korun, což by při odhadovaných 
nákladech na přemostění zhruba 350 milionů korun 
znamenalo nutnost spolufi nancování projektu z dal-
ších zdrojů – tedy z města a SŽDC, potažmo SFDI. 
V roce 2016 se náklady odhadovaly na 280 milionů 
a během tří let se odhady ceny zvýšily o dalších 70 
milionů,“ vysvětlil Crha. 
 Město tedy prozatím pokračuje s výkupem pozem-
ků, aby byl projekt připraven k realizaci. Mnoho času 
však již nezbývá. Stavbu přemostění by totiž bylo 
ideální spojit s plánovanou výlukou na železničním 
koridoru v roce 2022. Výluka má podle vedoucího 
odboru investičního a územního rozvoje Marka Šte-
fana trvat tři měsíce. Během této doby by se mělo 
přemostění postavit. 
 „Uvítali bychom, kdyby se podařilo vybudovat 

přemostění a zároveň zachovat přejezd. Pokud to 
však nebude možné, je nutné vybudovat komfortní 
bezbariérový podchod, který by mohli využívat lidé 
s kočárky i cyklisté. Na tom je město ochotno se 
podílet,“ zmínil starosta. 
 Přemostění je pro dopravu v Blansku důležité s 
ohledem na složitou dopravní situaci v centru. Už 
nyní jsou závory na železničním přejezdu spuštěné 
přes den 35 minut z každé hodiny. Kvůli spadeným 
závorám pak stojí i doprava kolem kruhového objez-
du na ulicích Svitavská, Vodní i Smetanova. V bu-
doucnu se doba, kdy jsou závory dole, má prodloužit 
až na 50 minut v rámci jedné hodiny. Přemostění tedy 
výrazně pomůže zachovat plynulost a bezpečnost 
dopravy ve městě. 

-mka-

 Vedení města už ví, co bude s budovou bývalé hasičky na náměstí Svobody. V budoucnu by se do 
ní měla přestěhovat informační kancelář Blanka. Rekonstrukce objektu má začít za dva roky. 

 Informační kancelář zde bude mít větší prostory k 
prezentaci města a okolí i místních společenských 
akcí. Rozšíří se služby pro turisty a návštěvníky včet-
ně občerstvení. Kromě informačního centra, které 
má být v přízemí, se v budově bude ještě nacházet 
společenský sál. Jeho umístění se plánuje do prvního 
patra. 
 Víceúčelový sál by měl najít využití při různých 
společenských a kulturních událostech, konfe-
rencích, přednáškách a 
podobně. Město zvažu-
je i možnost pronájmu 
k pořádání soukromých 
oslav. „Pokud všechno 
půjde dobře, s realizací 
počítáme v roce 2021,“ 
upřesnil starosta města 
Jiří Crha.
 Na přeměnu hasičky 
dostala radnice v průbě-
hu několika let pět archi-
tektonických návrhů, z 
nichž byl podle vedoucí-
ho odboru investičního a 
územního rozvoje Marka 
Štefana nakonec vybrán 
návrh architektky Moniky 
Sirné. Při pohledu na 
průčelí budovy bude vle-
vo průchod se schody 

směrem k zámku a vznikne 
tak zámecká ulička. 
   Finanční náklady zatím 
nejsou přesně stanoveny. 
„Ale částka by se měla 
pohybovat kolem třiceti 
milionů korun,“ uvedl na 
tiskové konferenci Štefan. 
   Hasička je součástí před-
zámčí, které v současné 
době není plně využíváno. 
To se ale má brzy změnit. 
Všechny budovy v před-
zámčí zůstanou podle sta-
rosty Jiřího Crhy v majetku 
města, přičemž ještě letos 
začnou opravy objektu na 
adrese Zámek 2, což je 
šedá budova nad podlou-
bím. Budou do ní přesunuty 

kanceláře Muzea Blanenska. V zámku se tak uvolní 
místnosti pro depozitáře. 
 A v blízké budoucnosti se opraví také další pří-
zemní budova Zámek 3, která by se dala k dispozici 
muzeu a základní umělecké škole. S úpravou celé-
ho prostoru v lokalitě tzv. Předzámčí se tak podle 
starosty podaří naplnit jeden z bodů programového 
prohlášení rady.

-mka-

PLCHOVI Z DOLNÍ LHOTY NABÍZÍ:
• BRAMBORY  NA  USKLADNĚNÍ: ODRŮDY ADÉLA (B), 
 ANTONIA (A),  ŽLUTÁ DUŽNINA
 VÝBORNÁ CHUŤ  I SKLADOVATELNOST
• ČESNEK (BJETIN A KAREL)

OBJEDNÁVKY A INFO NA TEL. 516418232, 608710640, 775270159 
WWW.PLCHOVI.CZ TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!    

Skauti připravili 
autodráhu v parku 

 Víkend 14. a 15. září byl různými akcemi v Blansku 
nabitý. Jednu z nich připravili také skauti. Jako kaž-
dým rokem postavili v parku před radnicí na náměstí 
Svobody autodráhy, na nichž si mohli kolemjdoucí 
zařádit. Za zdolání trasy děti sbíraly body, které pak 
vyměnily za drobné věcné ceny.                      -mka-
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Na kávě s Jiřím Kouřilem
Zástavba na náměstí Republiky je nyní nejdiskutovanější otázkou v Blansku. Dnešní rozhovor 
s architektem Jiřím Kouřilem tedy logicky bude právě na toto téma.

Sponzor rubriky:

 Co máte v Blansku ve své pozici na starosti?
 Jsem zaměstnanec za státní zájem v přenesené 
působnosti. Na stavebním úřadě působím od roku 
1999 a mám na starosti pořizování územního plánu a 
podrobnějších dokumentací a podkladů. Také vydávám 
závazná stanoviska k záměrům ve městě. Nyní se 
bavíme o naplňování regulačního plánu města Blanska.

 Býváte uváděn také jako městský architekt…
 Tuhle věc nemáme s městem dle mého názoru tak 
úplně dořešenou. Město potřebuje v některých věcech 
občas pomoci a samo si vybírá problém, který se 
mnou konzultuje. Tudíž jsem byl například přítomen na 
veřejné diskusi s občany a obhajoval zde naplňování 
regulačního plánu. 

 Vy sám jste autorem koncepce řešení náměstí 
Republiky?
 Tohle si veřejnost často myslí, ale není tomu tak. Na 
stavební úřad v Blansku jsem nastoupil v době, kdy už 
o koncepci středu města bylo rozhodnuto. Celou dobu, 
co tu pracuji, pouze řeším, jak s regulačním plánem 
naložit.

 Kde vznikl problém?
 Celá věc je jedno velké nedorozumění. Regulační 
plán nebyl pořízen pro konkrétní stavební záměr. Zatím 
se podle něj realizovala pouze část veřejných pro-
stranství. Po více než patnácti letech se objevil druhý 
zájemce o využití ploch na nám. Republiky a víme od 
začátku, že bude potřeba změna regulačního plánu. 
Věděli jsme také, že bude dobré hodnotit více variant. 
Vypadalo to, že budou tři, s různým plošným rozsahem. 
Zatím však vše nasvědčuje tomu, že bude třikrát jedna 
a ta samá varianta. I tento výsledek je zatím z mého 
pohledu v pořádku, protože není v rozporu s původní 
koncepcí středu města. Pro ověření této koncepce 
jsme vybrali nezávislého urbanistu, který je zatím ve 
fázi konceptu, ale řeší problém rovněž celoplošnou 
zástavbou. Město se bude muset rozhodnout, jak dál 
postupovat.

 Z čeho vychází developeři a z čeho urbanista?
 Pohled urbanisty by logicky měl být jiný než pohled 
developera. Developer bude chtít maximalizovat zisk, 
nezávislý urbanista zase zpracuje jakousi ideální před-
stavu o tom, jak by střed města měl vypadat. Netvrdím, 
že se to vylučuje, někdy je to jen otázka úhlu pohledu, 
a my bychom měli hledat nějaký průnik mezi těmito 
dvěma rovinami. Výsledkem by mohl být podklad pro 
změnu regulačního plánu. 
 My sami nemůžeme kreslit vlastní představy, to 
musí zpracovávat někdo zvenčí. Zakazuje nám to jak 

zákon, tak profesní řád České Komory 
Architektů.

 Můžete vysvětlit, co je to regu-
lační a územní plán a jak jsou pro 
město závazné?
 Stavební zákon chce, aby obec 
měla územní plánovací dokumentaci. 
Je to především proto, aby o těchto 
věcech nerozhodovala jedna osoba. 
Jedná se o jakousi smlouvu města s 
jeho okolím. 
 Dá se říci, že dnes je již celá 
problematika územního plánování 
čitelnější. Politika územního rozvoje 
v rámci celé republiky, pod ní zásady 
na úrovni kraje a následně územní a 
regulační plán – ty už jsou detailem, 
se kterým tady na úřadě operujeme. 

Projekt územního plánu zpracovává projektant zvenku, 
jak jsem již zmínil. My k němu potom vznášíme připo-
mínky a bavíme se o konkrétních záležitostech.
 Jako příklad mohu uvést přeložku silnice, která dnes 
vede mezi Ráječkem a Spešovem. Od ŘSD jsme do 
minulého územního plánu dostali podnět, který jsme 
dále konkretizovali a koordinovali územní plány obou 
obcí tak, aby došlo ke kompromisu a nakonec i k rea-
lizaci samotné stavby. 

 Jak moc se od revoluce v roce 1989 regulační 
plán změnil?
 Návrh asanace v prostoru náměstí 25. února - dnes 
náměstí Republiky, postavený na koncepci velkého vol-
ného prostranství mezi budovou úřadu města Blansko a 
budovou hotelu Dukla, byl po revoluci odmítnut a řešen 
v letech 1996 až 1998. Tenkrát byl představen koncept 
řešení regulačního plánu od ateliéru RAW. Mělo dojít k 
rozdělení prostoru na menší celky a dostavbě polootev-
řeného městského bloku. Byla to podle mého názoru 
cesta k obnovení přijatelného měřítka prostorů města. 
Jako hlavní náměstí totiž vnímám prostor náměstí Svo-
body s radnicí, nikoli obrovský shromažďovací prostor 
u budovy bývalého okresního úřadu.
 Regulační plán byl ale následně projednán a schvá-
len v podobě, kdy zbylo torzo původního řešení. Dlouho 
to vypadalo tak, že situace v regulačním plánu i v území 
se nezmění. Koncepci v původní ani okleštěné podobě 
totiž neměl kdo realizovat. Důležitý základ však toto 
řešení obsahovalo. Bylo možno dostavět budovu proti 
budově bývalého Okresu a dokončit menší náměstí 
před bankou, propojené s náměstím Svobody obchod-
ním korzem. O dalším by se rozhodlo v návaznosti na 
osud hotelu Dukla. 
 Co pak nastalo, víme. Město odkoupilo hotel Dukla 
a došlo k jeho demolici. Ale v otázce středu města 
neexistoval žádný záměr, stále byly jiné priority. Eko-
nomická a funkční provázanost přestavby byla  totiž 
nad mírou, kterou je město Blansko ochotno nést.

 Kdy tedy přišel ten obrat?
 Ke změně došlo v závěru koku 2017, kdy se (ne-
čekaně) objevil investor, jehož řešení bylo odvozeno 
od schváleného regulačního plánu, ale interpretováno 
do nově předpokládané funkce (převaha bydlení) s vě-
domím všech problémů. Nevyžadoval plné připravení 
podmínek pro záměr (přeložky vodovodu a potoka), 
hovořilo se "pouze" o spoluúčasti města. Její rozsah 
zatím nebyl stanoven. Velikost projektu totiž zatím 
neznáme. Protože má koncepce středu města nedoře-
šené problémy, z mého pohledu se tehdy jednalo spíše 
o námět k jednání se zástupci města a se mnou, jako 
pořizovatelem územně plánovací dokumentace.

 Na základě toho došlo k rozhodnutí, že se nebude 
pokračovat ke konkrétním podmínkám a ke smlouvě, 
jak původně předpokládal investor, ale že se nejprve 
zjistí, co je vůbec v území možné. 
 Prověření na úrovni studie přísluší Radě města, 
která může prověřovat změny v území prostřednictvím 
podkladů zpracovaných projektantem. Ty mohou být 
ve fázi přípravy v rozporu s platnou územně plánovací 
dokumentací (zde je to regulační plán schválený za-
stupitelstvem v roce 2002). Úroveň projednání v Radě 
je neveřejná a doposud nebyla uzavřena. Všechny ná-
vazné kroky jsou však veřejné (viz výzvy developerům 
apod.), stejně jako případné projednání změn územně 
plánovací dokumentace (regulační a územní plán).

 A tak byl Radou města odsouhlasen zveřejněn 
záměr o odprodeji zmíněných pozemků?
 Zveřejněná výzva developerům byla označena tak, 
že se zatím pouze sonduje zájem, protože město Blan-
sko "na slepo" podmínky v území (geologické sondy 
apod.) samo prověřovat nechce. Tyto výzvy nicméně 
mají vždy upozornění nezávaznosti. Rozhodně to 
tedy nebyl v této fázi krok ke smlouvě - majetkovému 
převodu pozemků, jak to bylo okolím interpretováno, 
ale snaha získat relevantní podklady.

 Proč se regulační plán města po demolici hotelu 
Dukla nezměnil?
 Regulační plán od začátku počítal s tím, že hotel 
Dukla bude nahrazen jiným objektem většího rozsa-
hu, ale v rámci projednání regulačního plánu došlo k 
rozhodnutí Zastupitelstva města, že na Duklu se sahat 
nebude. To bylo proto, že město nechtělo uvažovat o 
manipulaci s  objektem, který mu nepatří. Takže vznikl 
redukovaný plán a po získání budovy hotelu pak opě-
tovně záměr, který počítal se zástavbou středu města 
i s budovou hotelu. V době výzvy o tento záměr nikdo 
neprojevil zájem. Město Blansko hotel odstranilo a jeho 
podzemní část upravilo do podoby veřejných prostran-
ství. Navazující pozemky Rada nabídla developerům s 
dovětkem, že rozsah stavby je k jednání. To vyplynulo i 
z doporučení Komise pro investice a územní rozvoj. Ta 
nechtěla vyloučit možnost stavebního využití dnešního 
Poduklí.
 Změnu regulačního plánu jsme chtěli udělat až v 
momentě, kdy se na scéně objeví zájemce o realizo-
vání zástavby. A ten přišel v tuto chvíli, tudíž čekáme 
na vyjádření developerů, jakým způsobem chtějí do 
regulačního plánu zasáhnout. Vše je ale zatím ote-
vřené, protože by se jednalo o řešení s velmi drahými 
přeložkami, není zřejmé, v jakém rozsahu by bylo 
možno provést podzemní garáže. 

 Proto je park po hotelu Dukla vedený jako tzv. 
„dočasné řešení“?
 Ano. Počítalo se s tím, že  plocha Poduklí by měla 
v této podobě fungovat cca patnáct let. Investoři však 
projevili zájem už nyní, což bylo docela překvapující.

 V referendu nám byla položena pouze otázka, zda 
hotel Dukla zbourat nebo nechat stát. Bohužel nám 
před volbami v roce 2014 nikdo neřekl, že existuje 
varianta, že náměstí bude zastavěno. Já osobně 
vnímám tuto skutečnost dost nefér…
 Tohle je možná interpretace. Na webových stránkách 
je ale veřejně dostupná kompletní dokumentace regu-
lačního i územního plánu, byla jednání Zastupitelstva o 
úpravách dokumentací… Mluvilo se o tom. Je škoda, 
že se ke mně žádný dotaz nedostal. Lidé si na internetu 
můžou najít cokoli, ale tohle nikoho nenapadlo? Rád 
bych odpověděl na dotazy, proč se snesla jen část 
hotelu nebo co znamená čtverec v regulačním plánu. 
Kdokoli měl pocit, že se potřebuje na něco zeptat, mohl 
se na mne obrátit. Jsme otevřená radnice, za tím si 
stojím.

 Zřejmě zatím nevíte, kolik by na nám. Republiky 
mohlo vzniknout bytových jednotek. Kdybychom 
uvažovali o tom, že jich bude třeba 100, znamená 
to teoreticky 150 parkovacích míst pro automobily 
rezidentů. Je vůbec reálné vyhovět takovému počtu 
aut?
 Tyto počty jsou trochu složitější. Tím, že zmizel hotel 
Dukla, všechna parkoviště, která k němu náležela, se 
uvolnila a město je absorbovalo. Z pohledu města a 
zákona se jedná o uvolněnou kapacitu, kterou můžeme 
použít. Když se podíváme na parkoviště naproti ZUŠ 
v noci nebo o víkendu, je prázdné. Střed města je 
navíc dobře propojený se sítí MHD, takže potenciální 
rezidenti třeba nebudou mít potřebu vlastnit dvě auta 
v rodině.
 Určitě budeme usilovat o to, aby developer nenabízel 
garážová stání k odprodeji rezidentům, ale aby došlo 
k takzvanému funkčnímu překryvu. To znamená, že 
přes noc by na místech stála auta obyvatelů bytové 
zástavby a přes den zase ti, kteří dojíždí do středu 
města navštívit úřad, případně za jakýmkoli jiným 
účelem. 
 Nicméně uznávám, že parkoviště ve středu města 
bývá přes den využité hodně a snažíme se už nyní vy-
myslet vhodnou alternativu. Jednou z nich je například 
prostor v Dolní Palavě.

 Více aut znamená větší provoz. Jak chcete vyře-
šit tento problém?
 Projektant doporučuje zobousměrnění ulice Seiferto-

vy, což by mělo za následek velkou úlevu pro samotný 
střed. Doprava je nyní v centru přetížená zejména 
proto, že spousta řidičů volí průjezd městem jako lepší 
variantu, než projet spodem, protože se bojí zahlcené 
kruhové křižovatky na ul. Rožmitálova. A ta je zahlcená 
proto, že ještě nemáme vyřešené přemostění na Staré 
Blansko. 
 Málokdo nahlíží na problém jako celek. Je třeba 
uvažovat a řešit problémy více zeširoka.

 Mnoho občanů volá po zeleni a chtěli by otevřené 
náměstí s relaxační zónou. Je to reálné?
 V Blansku nemáme žádný zelený okruh okolo středu, 
jako tomu bývá u jiných měst, kde se k tomuto účelu 
využilo zrušených historických hradeb. Toto území se 
mohlo zastavět, ale neudělalo se to, místo toho zde 
vznikla pobytová zeleň. V Blansku se udělala asanace, 
která znamenala ve výsledku tak trošku omyl a lidé si 
představují, že bychom ji zakonzervovali do zeleně. 
Vždy ale půjde pouze o dočasné řešení. Za pár let se 
objeví zase někdo s jiným názorem a budeme opět na 
začátku.

 Raději byste střed města zastavěl?
 Pokud takto mohu vyjádřit osobní názor, musím říct, 
že jsem vybouraný střed města vnímal vždycky jako 
problém. Na město našeho formátu je prostor nám. 
Republiky příliš velký a když tedy v průběhu let přišel 
někdo, kdo začal uvažovat o přestavbě středu města s 
koncepcí pospojovaných prostorů, zdálo se mi to jako 
dobré řešení. 
 Dokážu si představit vnitřní blok s kavárnou upro-
střed bytové zástavby. Nevnímám to jako problém, 
snad se můžeme vzájemně tolerovat. 
 Takže ano, já osobně jsem pro zástavbu na nám. 
Republiky. Prostor je obrovský, máme celé město 
přestavěné a tohle místo je jedno z posledních, které 
by se mělo dát dohromady. Ale třeba bude trvat ještě 
mnoho let, než se tu začne něco dít. Jakékoli odhady 
jsou v tento moment předčasné.

 Co kdyby se v územním plánu zástavba středu 
města zcela vyloučila?
 Pokud by město nechtělo otázku zástavby řešit, 
může nastat i situace, že v územním plánu bude střed 
města vedený jako veřejná zeleň. To lze připustit jako 
možnost. Dokumentace je alfou omegou, takže by pak 
zástavba nebyla možná. Jednalo by se však o jinou 
koncepci středu města.

 Proč jste váš výklad ve veřejné diskusi vedl 
převážně o historii města?
 Chtěl jsem, aby si veřejnost uvědomila, že otázka 
projektu na nám. Republiky je pouze povrchová věc. 
Snažil jsem se lidem naznačit, v čem je podstata 
problému. V nekomunikaci, v zapouzdření, ve zkratko-
vitosti, nejistotě z nepochopení (uznávám - každý ne-
musíme rozumět všemu...). Máme zde petice k většině 
velkých záměrů. Tím se nelišíme od zbytku republiky, 
ale není to konstruktivní přístup. Naslouchám zde lidem 
řadu let a vím, že spousta místních je zmatená ze svého 
vlastního pocitu ztráty vztahu k tomuto městu. I když 
nejsou urbanisté (nebo právě proto?) vnímají rozdíly 
mezi městy - pocity z nich. Blansko bylo v průběhu let 
minulých kompletně přestavěné a na rozdíl od ostatních 
měst nám turisticky atraktivní historický střed chybí.
 Přestože byla ve středu většina posluchačů nasta-
vena tak, jak byla, od první minuty nebyl prostor pro 
věcnou rovinu. Ale náznaky mohly zafungovat a věřím, 
že zafungovaly. Druhou rovinou bylo, že bych chtěl, 
aby debata o poškozeném středu města pokračovala 
ideálně nikoli konzervací statusu quo, ale vývojem.

 Co tedy bude dál?
 Předpokládalo se, že když územní studii bude zpra-
covávat nezávislý urbanista, dojde nakonec k závěru, 
že je potřeba zástavbu na nám. Republiky doplnit. Což 
se také, podle mého názoru logicky, stalo. Nyní jsme ve 
fázi, kdy nepodepisujeme žádnou smlouvu, ale zatím 
se jedná v rovině teoretické. Pokud se město neroz-
hodne problém odložit, developeři provedou na své 
vlastní náklady průzkum a rozbor území a na základě 
toho nám nabídnou určité varianty. Na nás bude, jak s 
těmito variantami naložíme. 
 Pořád se bavíme o tom samém. Buď bude střed 
města zastavěn, nebo jej necháme v současném stavu 
a vyčkáme, zda se v budoucích letech neobjeví někdo 
s nějakým lepším řešením. K městu se ale nedá pro-
bourat bez návazné zástavby. Musíme znát účel ploch. 
O tom si rozhodujeme. Pokud je aktuální koncepce o 
dostavbě budov, vzali jsme na vědomí, že ve středu na-
šeho města asi nebudou vznikat kancelářské budovy. 
Rovněž víme, že pokud to bude bydlení se službami, 
budou privátní peníze.

 Pokud dojde k tomu, že místo po bývalém hotelu 
Dukla bude zastavěno developery, vnímám to tak, 
že město ztratí místo, které si spousta lidí oblíbilo. 
Kam potom budeme chodit na koncerty?
 Park po Dukle vznikl jako dočasný důsledek od-
stranění hotelu. Protože to vypadá tak, že tento krok 
měl smysl, starosta Jiří Crha se zmínil o tom, že bude 
usilovat o zachování tohoto prostoru. Podobná místa 
by však bylo možno provést i v novém řešení, která by 
nemusela být takto zřetelným provizoriem.

Martin Müller

• relaxační masáž
• sportovní masáž
• thajská masáž
• lávové kameny
• Dornova metoda + Breuss masáž
• kraniosakrální biodynamika
• kynsiotaping 
• lymfatická masáž
• hirudoterapie

MASÁŽEMASÁŽE
CENTRUM JEŽEKCENTRUM JEŽEK

Smetanova 6, Blansko
tel.: 797 804 115

www.masazeblansko.cz

PRODEJDÁRKOVÝCHPOUKAZŮ
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Náměstí Republiky: 
Jak to vidí radnice?

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

Reakce - polemiky

Senioři se utkali v pěti 
sportovních disciplínách

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Jak zneužít veřejný tiskJak zneužít veřejný tisk
 Občan J.P. píše o zabrání veřejných pozemků 
města k soukromému využití. Přiloží neúplný výpis 
z katastru nemovitostí a nic dál už jej nezajímá, aniž 
by si uvědomil, že podává veřejnosti naprosto lživé 
informace. Můj soukromý pozemek ubral o parcelu 
č. 4707/2. Ostatní pozemky, které uvádí, a to 820/1, 
mám řádně pronajaté od roku 1995 a ne celou část, 
ale jen polovinu, jak procházela přípojka STL plynovo-
du a druhou část má pronajatou soused pan A.J. Co 
se týká oplocení tohoto pozemku, tak je provedeno 
po dohodě se stavebním úřadem a s Jihomoravskou 
plynárenskou a.s. BRNO pobočka Blansko, schvá-
leno 25.5.1995 dle vzájemné dohody a za daných 
podmínek. Pozemek 829/1 na levé straně 829/8 o 
výměře 68 m² je také pronájem, a to od roku 2002 
dle nájemní smlouvy.
 Vydlážděný pozemek před domem je dle územní-
ho rozhodnutí ze dne 20.2.1990 a to v šířce 3m od 
východní hranice pozemku po západní část hranice 
pozemku parcely č. 829/3. Dle územního rozhodnutí 
se jedná o prodloužení příjezdové komunikace v 
šířce 3 m. V tomto rozhodnutí není žádná zmínka o 
chodníku. V té době mně nebyl umožněn jiný přístup 
k nemovitosti. Ze strany hřiště byla umístěna značka 
zákaz vjezdu, kterou před 5 lety někdo odstranil.
 Problémy s průchodem. Před domem mám vlastní 
zámkovou dlažbu v šířce 2 m, není to veřejná cesta, 
ani chodník, ale chodci, cyklisté, matky s kočárky 
tuto část mého pozemku používají, tam 
zanechají blátivou stopu, protože jak z jedné 
strany, tak z druhé strany je doslova polní 
cesta, kterou nikdo neudržuje po celý rok. Na 
upozornění, že se jedná o soukromou část 
se mně vysmějí a nebo o mně napíší, že je 
nechci nechat projít. Výhodu mají v tom, že 
jsou pro mě anonymní, kdežto já pro ně ne.
 Pozemek, na kterém byla hromada štěrku, 
je majetkem města. Štěrk je majetkem ply-
náren a hromada tam byla ponechána z dů-
vodu oprav po výkopech nového vedení STL 
plynovodu, když se dodnes přístupová cesta 
na několika místech propadá, nemusel jsem 
tuto hromadu vůbec odklízet. Není pravdou, 
jak se domnívá pan J.P., že mám nějakou 
těsnou vazbu s pracovníky města, vzhledem 
k tomu, když jsem po dohodě prodloužil a 
zpevnil příjezdovou komunikaci, která mě 
stála nemalou fi nanční částku, bylo mně v 
tehdejší době slíbeno zástupci města, že si 
mohu tuto část odkoupit, ovšem po žádosti 
o odprodej město moji žádost zamítlo. Na-
konec z mého díla a úsilí vznikla výpůjčka. 
Město nepřispělo ani jedinou korunou. 
 Je až s podivem, jak přítel J.P. pan T.P. 
bojuje již několik roků o nápravu v lokalitě 
Horní Palava. Zkuste si projít celou ulici, 
jak se říká z města a zjistíte, že podstatně 
delší části městských pozemků se využívají 
k parkování aut. Dodnes žádná kritika. Navíc 
vedle silnice, která vede k přehradě, je tolik 

volné plochy po obou stranách pro vybudování chod-
níku. Anonym v Monitoru ze dne 30.8.2019 navrhuje 
dát k mostu směrovku směr přehrada, osobně, a není 
to jen můj názor, si myslím, že těch 30 m zpevněné 
plochy není pro chodce žádná výhra. Na silnici žádné 
bláto, navíc při přecházení na druhou stranu k Lovětí-
nu se nemůže jednat v žádném případě o bezpečný 
přechod.
 Přestože jsem po dohodě s městským úřadem 
udělal, co bylo dohodnuto, neustále si anonymové 
stěžují, z města, které má asi 20 tis. obyvatel jsem už 
napočítal 5 stěžovatelů za poslední 3 roky. Nejen já 
mám výpůjčku pozemku, je jich ve městě více a nikdo 
jim žádný problém nedělá, i když tam parkují svoje 
auta. Anonymové parkují svoje auta na městských 
pozemcích, aniž by něco zbudovali, a já, i když jsem 
městu zbudoval komunikaci na vlastní náklady, tak 
mám parkovat kde?
 Když už tedy pan T.P. bojuje několik let za pozem-
kovou nápravu, proč si všímá pouze kapky v moři 
problémů části města Horní Palava? Pane J.P. a také 
T.P., znám Vás, když jste mě tak ne právem veřejně 
pošpinili a obvinili, doufám, že jste na takové úrovni 
a veřejně se mně v Monitoru omluvíte, máte výhodu 
v tom, že Vás nikdo nezná.
 Jinak jestli Vás něco tlačí a chcete pro Horní Palavu 
bojovat, tak to zkuste čestně a na určité a ověřené 
znalosti všech skutečností, potom to bude mít nějaký 
vý znam.
 Děkuji redakci Monitoru za zveřejnění.

Zdeněk Smejkal

 Míření do branky fl orbalovou hokejkou a míčkem, nordic walking, slalom s míčkem na raketě, hod 
na koš a hod na cíl. Zatímco o pár desítek metrů dál poměřují v sobotu 14. září svoje síly vrcholoví 
sportovci v běžeckém závodě Blanenská desítka, ke stadionu ASK zavítá přes dvacet seniorů, kteří 
se utkají v pěti sportovních disciplínách. Elán a nadšení jim rozhodně nechybí. 
 V pořadí druhý Spor-
tovní den seniorů pořádá 
Česká unie sportu pod 
záštitou poslankyně a za-
stupitelky Jihomoravské-
ho kraje Lenky Dražilové. 
Podle ní je účast oproti 
loňskému ročníku téměř 
dvojnásobná. Soutěžit se 
tedy tentokrát rozhodne 
devatenáct seniorů, ostat-
ní přihlížejí a povzbuzují. 
Na každém stanovišti sbí-
rají body. Ti nejlepší pak 
jsou odměněni poháry, 
diplomy a věcnými cena-
mi. 
 Ale s prázdnou ne-
odchází nikdo, drobnou 
pozornost obdrží všichni 
účastníci. Na třetím místě 
končí Zdeněk Lejtnar, na druhém Jiří Formánek a 
nejvyšší počet bodů získává Oldřich Vašina. „A já už 
vím, co v příštím roce musíme vylepšit. Rozdělíme 
mužskou a ženskou kategorii,“ říká Lenka Dražilová 
v souvislosti se skutečností, že na prvních třech 
místech v bodování stanuli pouze muži. 

 Pořadatelé též vyhlašují nejstaršího sportujícího 
seniora, jímž se stává osmaosmdesátiletá Františka 
Hlaváčková. Také slibují, že se příští rok opět všichni 
v září setkají. 

-mka-

 Městem a sociálními sítěmi v posledních dnech víří vzrušené debaty ohledně středu města. Zeptali jsme 
se tedy těch, kdo byli za vedení města přítomni na veřejné diskuzi v Dělnickém domě ve středu 18. září, na 
jejich osobní názor na vzhled středu města. Položili jsme jim otázku: Jak byste si vy osobně představoval 
budoucí podobu náměstí Republiky?

Jiří Crha, starosta: 
 Předně bych chtěl říci, že současná podoba náměstí 
Republiky se mi nelíbí a jeho ponechání v tomto stavu 
je špatné řešení. Každé náměstí vnímám jako ohraniče-
nou část města, kam mají lidé důvod jít. A tím důvodem 
je občanská vybavenost včetně prvků zeleně. Každo-
pádně není na místě přijímat unáhlená rozhodnutí. 
Jsem připraven k diskusi nad návrhy podoby náměstí 
tak, jak to zaznělo na veřejném setkání s občany.

František Hasoň, místostarosta: 
 Náměstí si do budoucna dokážu představit v různých 
podobách, těžko však v té stávající. Důležité je, aby 
bylo pěkné, zajímavé, přívětivé a dokázalo přivést lidi 
do centra města. Aby se stalo místem setkávání a ne 
rozdělení. Důležitý je také dostatek zeleně, které je dnes 
na náměstí málo. Parková úprava, podle mého názo-
ru, není ideálním řešením prázdného centra města. I 
vkusná a účelná zástavba včetně občanské vybavenosti 
může být zajímavá a je dobré ji předem nezavrhovat. Je 
to o diskuzi a nejlépe nad konkrétními návrhy řešení.

Ivo Polák, místostarosta: 
 Současná podoba nám. Republiky je podle mého ná-
zoru nevyhovující. Chybí zde jak zeleň, tak i občanská 
vybavenost. Proto pro mě bude vodítkem pro možnou 
jeho následnou podobu vypracovaná územní studie a 
případné potvrzení či změna regulačního plánu středu 
města. V dalších krocích o podobě tohoto prostoru se 
určitě nebráníme diskuzi s občany, což ostatně bylo 
řečeno i na veřejné besedě k této problematice.

Marek Štefan, vedoucí odboru 
investičního a územního rozvoje: 
 K budoucí podobě náměstí Republiky se mohu vyjá-
dřit (má-li být odpověď stručná), že bych si rád vybíral 
z konkrétních řešení. Současný stav středu města 
považuji za nevyhovující.

Jiří Kouřil, vedoucí oddělení územního 
plánování a regionálního rozvoje: 
 Pokud takto mohu vyjádřit osobní názor, musím říct, 
že jsem vybouraný střed města 
vnímal vždycky jako problém. 
Na město našeho formátu je 
prostor nám. Republiky příliš 
velký, a když tedy v průběhu 
let přišel někdo, kdo začal 
uvažovat o přestavbě středu 
města s koncepcí pospojova-
ných prostorů, zdálo se mi to 
jako dobré řešení. Dokážu si 
představit vnitřní blok s kavár-
nou uprostřed bytové zástavby. 
Nevnímám to jako problém, 

snad se můžeme vzájemně tolerovat. (Více v rozhovoru 
na Kávě s Jiřím Kouřilem.)

Ivo Stejskal, zastupitel, člen rady: 
 Když se boural hotel, myslel jsem, že tam bude 
dočasná zeleň. Zůstal však suterén s upravenou 
nadzemní částí, kde chybí plánovaná kavárna či něco 
podobného, to by bylo vhodné dokončit. Asi před třemi 
roky jsem se seznámil s regulačním plánem středu 
města, a když jsem viděl navrhované budovy na ulici 
Seifertova, byl jsem samozřejmě proti. Avšak začal 
jsem se aktivněji, při svých cestách, zaměřovat na jiná 
města a jejich centra. V současné době bych si dovedl 
představit nějakou stavbu s navrženým umístěním, ne 
velkých objemů, s parkovacími místy pod zemí bez 
úbytku stávající kapacity. Jako velký problém vidím do-
pravu resp. průjezdnost městem. Tranzitní komunikace 
podél řeky má jen jednu objízdnou alternativu, a to právě 
centrem města. Nemám vyhraněný názor na budoucí 
podobu náměstí Republiky, čekám na návrh urbanistů, 
který by měl nově nastínit rozvoj středu města.

Radek Šinkora, zastupitel, člen rady: 
 Za mou osobu bych velice rád, aby se při výběru 
záměru zastavět tak významnou lokalitu, jakou je nám. 
Republiky, přihlíželo k názorům široké veřejnosti. Z toho 
vyplývá, že bych se nebránil vypsání referenda. Roz-
hodně nejsem pro zastavění středu města v takovém 
rozsahu, který je nám předkládán od roku 2002. Nejsem 
odborník, ale nepřipadá mi šťastné postavit mezi tzv. 
Poduklí a náměstí před Komerční bankou budovu o 
několika poschodích. Pokud, tak maximálně jednopa-
trovou víceúčelovou stavbu, určenou ke komerčním 
účelům, která by sloužila občanům  a návštěvníkům 
našeho města. V žádném případě bytovou zástavbu. 
Jediné, s čím se mohu ztotožnit u současných návrhů, 
je částečná zástavba developerem ulice Seifertovy. V 
zásadě si myslím, že plocha středu náměstí by měla 
zůstat v držení města (prostranství od Poduklí k úřadu) 
a nedostala se do rukou developera. Toto místo je tak 
strategické, že bych nechal tuto otázku řešit naše děti. 

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Příští číslo 
vychází
za 14 dní
27.9.2019

- 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

 V minulém Setkání s kronikou jsme otiskli část povídání o blanenských školních budovách, nyní 
bychom je rádi dokončili. 

Rok 1928
 Celkový náklad na stavbu budovy byl rozpočten 
na 2,500.000 Kč. Jednotlivé práce, mimo zednické a 
pozemní, byly zadány místním řemeslníkům, ústřed-
ní topení fy Přibáň-Žilka v Praze. Škola má vodovod 
i elektrické osvětlení. 
 Na vnitřní zařízení bylo použito nábytku z dříve 
používaných školních budov a rovněž kabinety byly 
odtud do nové školní budovy přestěhovány. Starý 
nábytek bude postupně nahrazován novým a kabi-
nety budou doplňovány. 
 Nová školní budova jest postavena na místě pro 
školu velmi výhodném. Ačkoliv leží téměř uprostřed 
města, má přece tiché okolí. Před budovou na straně 
západní stojí řada přízemních rodinných domků se 
zahrádkami (ulice Marxova), na sever od školy stojí 
jediný dům, vila notáře Fr. Kroutila, na jih od školy ve 
vzdálenosti asi 100 m táhne se směrem záp.-vých. 
Ulice Sadová a na východ od školy ve vzdálenosti asi 
½ km stojí budova Masarykovy prázdninové osady. 
 Nová školní budova svou velikostí a svým archi-
tektonickým řešením působí dojmem imposantním. 
Jsouc postavena na místě vyvýšeném je již zdaleka 
patrna. Nová školní budova jest ozdobou města, je 
krásným pomníkem obětavosti jeho občanstva, jež 
v roce jubilejním postavilo důstojný moderní chrám 
pro vzdělání nejširších vrstev lidových. Škoda, že 
tato velmi vzhledá školní budova má poměrně malé 
třídy, které svou velikostí neodpovídají stále značně 
velikému počtu žáků na třídu. 

Oprava budovy obecné 
školy (Stavba z r. 1897)

 Na budově dolní školy provedeny o prázdninách 
r 1928 některé větší opravy. Jmenovitě celá střecha 
byla řádně spravena a provedeny opravy okapních 
žlabů a opravy hromosvodů. Velmi vychozené 
schody do mezipatra a dále do I. patra byly řádně 
vyspraveny umělým kamenem. Též hřiště u školy 
bylo částečně zvětšeno a upraveno. 

Přestěhování škol
 O prázdninách r. 1928 byly stěhovány školní lavice 
a veškerý školní nábytek jednak ze školních budov, 
jež účelům školním více sloužiti neměly, a současně 
se stěhovala chlapecká škola měšťanská do nové 

školní budovy, aby v budově z r. 1897 učinila místo 
školám obecným. 
 Drobné školní pomůcky a různé věci ze školních 
kabinetů přenášelo velmi ochotně a s velikou radostí 
starší žactvo v první den škol. roku 1928/29. Do nové 
školní budovy přestěhovala se jak měšťanská škola 
chlapecká, tak i měšťanská škola dívčí, jež opustila 
svoji dosavadní budovu (bývalá obec. nemocnice, 
„špitálek“ zvaná), v níž měla svůj útulek již od své-
ho otevření, tj. od r. 1906. Jediná chlapecká škola 
obecná zůstala ve své dosavadní budově z r. 1897 
a k ní místo chlapecké školy měšťanské nastěhovala 
se obecná škola dívčí, jež opustila jednak školní 
pavilon (naproti (Dělnickému domu) se 2 třídami, 
jednak starou školní budovu na Starém Blansku, jež 
1 ¼ století (od r. 1804 do r. 1928) sloužila školním 
účelům. 
 Smutná zdá se býti nám starším rodákům bla-
nenským ta naše „stará škola“. Celé generace 
odchovala mezi svými stěnami, znala naše dědy i 
pradědy, vzpomíná starých „rechtorů“ Cyrila Pařízka 
a Václava Kožešníka i nadučitelů Františka Bakeše 
a Jana Smrčky, učitelů Kosiny, Kniese, Neugebaue-
ra, Hassoně a mnoha jiných. Starý nadpis ŠKOLA 
vítá nás dosud nad jejími dveřmi, ale starý zvonek 
na chodbě již nezvonívá, a kdyby zvonil, té školní 
drobotiny by se více nedovolal. 
 V této staré školní budově, jakož i v budově dívčí 
měšťanky a v sousedním paviloně provedeny adap-
tace a zřízeny obecní byty. 

První den 
v nové škole

 Je den 1. září 1928. Podzimní slunce usmívá se 
na jasné ranní obloze. Blíží se 8. hodina. V ulicích 
živý ruch a všude spěchající hloučky malé školní 
drobotiny i mládeže dospělejší, která dnes poprvé 
překročí práh nové školní budovy. Dnes poprvé 
prochází školní mládež dlouhými chodbami nové 
školy, vystupuje po schodištích a vstupuje do jasných 
učíren. Jak krásný zdá se všem ten velký školní 
palác, kde vše voní novotou. Odbila 8. hodina a 
učitelé vstupují do svých tříd. Z dětských očí čtou ten 
krásný dojem, kterým tu vše na ně působí, a proto 
kladou dětem na srdce, aby co nejvíce šetřili a vážili 
si této nové školní budovy, jež obětavostí a velikým 
nákladem jejich rodičů a všech blanenských občanů 
byla zbudována. 

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou
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DDM Blansko: Léto nadupané 
zábavou je za námi

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

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

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

 Další letní prázdniny před měsícem skončily, a jako každý rok bychom rádi poděkovali všem ro-
dičům, kteří se rozhodli s důvěrou využít naší nabídku táborů pro děti. Níže čtěte stručné ohlédnutí 
za tím, co se celé léto v DDM Blansko vlastně dělo.

 Ještě než prázdniny ofi ciálně začaly dle kalendáře, 
vypravila se ve čtvrtek 27. června skupina 13 velvy-
slanců DDM ve věku 12 – 15let s dvěma pedagogy 
na cestu do německého Lipska. Zde se již druhým 
rokem zúčastnila Mezinárodního fotbalového turnaje 
proti rasizmu a netoleranci. Výpravě předcházela 
dvouměsíční příprava, kde se účastníci setkávali za 
účelem poznat se a naučit se navzájem spolupraco-
vat. Náš tým v kategorii HOBY získal krásné první 
místo.
 Součástí turnaje byla také osvěta o deportaci lidí 
za druhé světové války do Lipska za účelem nuce-
ných prací. Naši účastnici také prohloubili přátelství 
s německými vrstevníky, které poznali minulý rok.
 Hned v pondělí 1. července se otevřely dveře 
DDM pro děti z příměstského tábora Tanečního a 
Eldorádo. Tanečního tábora se zúčastnila skupina 
16 děvčat, která pod vedením Aničky Jelínkové zdo-
konalovala svoje taneční schopnosti celý týden jak v 
tělocvičně, tak na zahradě DDM. Děvčata se opravdu 
nenudila a každý den měla možnost vyzkoušet různé 
taneční styly.
 Tábor Eldorádo by podle názvu mohl evokovat 
velké řádění, ale dle slov vedoucích byla skupina 
24 dětí abnormálně poslušná. Děti si užily spoustu 
her, soutěže, zábavné tvoření a za odměnu i výlet do 
Laser Areny v Boskovicích, který byl prostě super.
 V dalším týdnu od 8. července následovalo pokra-
čování cyklistického tábora, tentokrát pod názvem 
Pedal of honor. Tento příměšťák provedl účastníky 
cestami i necestami blanenského regionu a všichni 
prokázali opravdu velkou odhodlanost při každoden-
ních vyjížďkách. Za vyzdvihnutí stojí výšlap na Kojál, 
kterého se nejprve všichni báli, ale nakonec se tato 
cesta ukázala být nejpohodovějším výletem.
 Souběžně v prostorách DDM našlo útočiště i 
28 dětí z logopedického tábora Indiánské léto, na 
kterém již čtvrtým rokem spolupracujeme s oddě-
lením logopedie Nemocnice Blansko. Za slunného 
počasí, zvuku tamtamů, svištění šípů a indiánských 
tanců mezi sebou soupeřily tři kmeny. Každý den 
plnily různé úkoly - rukodělné, vědomostní, nebo 
pohybové. Hlavním cílem tábora bylo však hlavně 
posílit začlenění dětí do kolektivu a spolupráci v 
něm a rozvoj komunikace ve skupině. Třešničkou na 
dortu pro děti byla návštěva minizoo, která přivezla 
do DDM hady, papoušky a další zajímavá zvířata.
 V termínu od 15. července následovaly dva turnu-
sy tábora Atletika s radostí. Ano, letos již dva turnusy 
pod vedením našeho externího pracovníka a trenéra 
atletiky ASK Blansko pana Jiřího Ošlejška. Nabídku 
jsme museli rozšířit, kvůli velkému zájmu o tento 
tábor a jsme rádi, že se oba turnusy zcela zaplnily 
a dohromady tábory navštívilo 50 dětí. Ty se podle 
své zdatnosti buď teprve seznamovaly s atletikou a 
disciplínami, které obsahuje, nebo svoje dovednosti 
dále rozvíjely.
 Polovina prázdnin se u nás překlopila s příměst-
ským táborem Odpoj se, který proběhl v týdnu od 
29. července. Byl zaměřen na poznávání a zkoušení 
starších a zapomenutých činností a dovedností. Děti 
zjistily, co je to modrotisk, jak se vyrábí mýdlo a sýry 
a mohly si vyzkoušet další zajímavá řemesla.
 Začátek srpna patřil turistickému táboru. Název 
byl - Rozhlédni se, protože po dřívějších zkuše-
nostech byl letos zaměřen pouze na rozhledny. 
Rozhledny děti baví a jsou oblíbeným turistickým 
cílem. Letos jsme se skupinou 20 dětí navštívili snad 
všechny rozhledny a místa k rozhlédnutí se v okolí 
Blanska. Alexandrovku, Rozhlednu ve Spešově, 
věž na kostele sv. Martina v Blansku, radniční věž v 
Boskovicích, ale nejlepší ze všech byl výlet na Babí 
Lom. Rozhledna je unikátní svou polohou a zpáteční 
procházka do Šebrova je opravdu krásná.
 Ve stejném týdnu probíhal tábor Léto v sedle. 
Tento již léty prověřený a velmi oblíbený tábor se již 
tradičně konal na Hořicích v penzionu u Koně. Letos 

se zúčastnilo 20 dětí, které měly intenzivní celotý-
denní jezdecký výcvik. Jako každoročně se tábor 
nesl v duchu celotáborové hry, tentokrát zaměřené 
na detektivní případ. Děti se učily dovednostem, 
který by měl správný detektiv znát, spolupracovaly 
s ostatními a plnily tak různorodé úkoly. Na konci 
tábora složily podobu pachatele, který na začátku 
tábora odnesl zlatou podkovu. Poslední den tábora 
našly jeho úkryt, podkovu i zaslouženou odměnu ve 
formě pokladů.
 Následující, již předposlední prázdninový týden, 
probíhal tábor Za pokladem. Skupina 40 dětí, roz-
dělených do 4 oddílů celý týden soutěžila a sbírala 
body, na základě kterých v pátek našli mapu cesty 
k pokladu. Celý týden byl zaměřen na hry, které roz-
víjely spolupráci ve skupině, komunikaci mezi sebou 
a posilovaly vzájemné dobré vztahy dětí. Na konci 
týdne byli všichni opravdu šťastní, že jejich snažení 
vedlo až k nalezení pokladu.
 Poslední prázdninový týden se děti s DDM vydaly 
na cestu do pravěku. V rámci tohoto tábora se děti 
převtělily do myšlení pravěkých lidí. Opékaly hady 
na ohni, vyráběly sádrové zkameněliny a nejnároč-
nějším, ale zároveň nejhezčím počinem byla výroba 
pravěkých zbraní a nástrojů. Celý tábor byl potom 
zakončen ohnivým pětibojem, kdy bylo pro některé 
děti rozdělávání ohně poprvé.
 Vzhledem k obrovskému zájmu o naši táborovou 
základnu v Karolíně z řad ostatních organizací pracu-
jících s mládeží v naší republice, jsme ji letos využili 
pro děti z DDM Blansko jen ve dvou termínech. V 
termínu od 28. 7. do 3. 8. Karolín obsadili zejména 
naši karatisté. Pobytový tábor s názvem Cesta bo-
jovníka – jak superhrdinové zachránili svět, přilákal 
na 30 účastníků od 5 let. Zajímavostí tohoto tábora 
je to, že se jej mohou zúčastnit s dětmi i rodiče a jako 
každý rok se na něm podařilo vytvořit pohodovou, 
rodinnou atmosféru a nikomu se na konci nechtělo 
domů.
 Poslední prázdninový týden od 19. do 26. srpna 
ovládl Karolín mezinárodní tábor. Čtvrtého ročníku 
tohoto tábora, který pořádá Dům dětí a mládeže 
Blansko, se zúčastnilo 10 Slováků z města Komárno 
a 13 Čechů z Blanska a jeho blízkého okolí. Součástí 
každé skupiny byli 2 vedoucí. Společně tak prožili 
v táborové základně v Karolíně 7 dnů. Tábor byl ve 
znamení celotáborové hry Cesta kolem světa za 
sedm dní. Cílem tábora bylo vyzkoušet si různé role 
v týmu, někdo je vedoucí, jiný je bankéř a druhý den 
si zase role prohodí. Tuhle akci aktivně podporuje 
město Blansko a díky této podpoře jsme mohli tábor 
realizovat. Podrobnější informace o táboru přinese-
me v samostatném článku.
 Tábory DDM tedy celkově v letošním létě navštívilo 
380 dětí, za což jsme neskutečně vděční, neboť 
to potvrzuje vzrůstající zájem o naši organizaci. 
Velice si vážíme důvěry rodičů, s jakou nám někteří 
každoročně svěřují svoje děti, protože ví, že s nimi 
pracujeme na vysoce profesionální úrovni. Velký dík 
patří také všem našim spolupracovníkům – vedou-
cím na táborech, bez jejichž pomoci bychom takové 
množství dětí nemohli zabavit. V neposlední řadě 
bychom také rádi poděkovali restauraci Myslivna, 
která zajistila obědy pro děti z většiny táborů, za 
vynikající péči a spolupráci.
 To bylo tedy ohlédnutí za létem v DDM, školní rok 
už začal a nám se opět rozbíhají kroužky. Některé 
stálé, některé nové, všechny se však rychle plní. 
Ještě přemýšlíte kam dítě přihlásit? Podívejte se 
na www.ddmblansko.leprikon.cz a z naší nabídky si 
určitě vyberete. Společně s kroužky ale připravujeme 
také nabídku akcí pro veřejnost, zejména ve dnech 
volna a prázdnin, takže s námi se určitě nudit nebu-
dete. Sledujte naše webové a facebookové stránky, 
ať vám nic neunikne.
 Děkujeme a přejeme příjemný podzim

Tým DDM Blansko
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Plné cihly. Tel. 721202441.
* Sukně, svetry, haleny, podprsenky. Dvě nové dětské deky, 
nové boty č. 4 - 5. Jinak vše č. 48 - 52. Cena od 20 do 50 Kč. 
Vše málo nošené, moderní. Tel. 773320111.
* Mladé andulky a mladou korelku. Tel. 737902404.
* Prodám (daruji) elektrický ohřívač nohou. Cena 200,- Kč. 
Elektrický masážní polštář Hetmax. Cena 300,- Kč. 3x puzzle 
1000 ks (Noční Manhatten, kostel Sacra Coeur a řecký motiv). 
Tkaný ubrus 140x80cm s motivem "Poslední večeře Páně". 
6 ks skleničky - Napoleonky a jiné sklo. Servisní soupravu 
6 talířků, 17 cm, a velký servírovací talíř 26 cm. Porcelán s 
čínským vzorem a 6 podšálků, 6 hrníčků. Cena 100,- Kč. Velký 
bílý porcelánový servis s čínským vzorem. Desertní talířky, 
šálky a podšálky, konvice, velký talíř, cukřenka a další. Cena 
300,- Kč. Tel. 605962194.
* Dvě péřové prošívané deky. Velmi málo používané. Cena 
2.500,- Kč. Tel. 724757545.
* Šipky, elektronické ovládání. 200,- Kč. Dále stůl 100x70 cm a 
4 dřevěné židle, cena 500,- Kč. Dále motor 220V/370W, 2830 
ot/min. Cena 350,- Kč. Tel. 605962194.

      PRODEJ    

* Hledám domov pro nalezenou asi 4 měsíční kočičku. Je maz-
livá, myslím, že ji někdo opustil. Zaplatím kastraci, odčervení, 
vyšetření u veterináře. Do dobrých rukou. Tel. 737452965.
* SŠ/172 hledá k seznámení ženu ve věku 40 - 50 z Blanska 
a okolí. Jsem rozvedený 7 let, vyřešená minulost, zajištěný, 
vlastní byt, více osobní schůzka. Karel, 777575857.
* Hledám muže na vážný trvalý vztah, s vyřešenou minulostí, 
na vztah ve dvou, se vším, co k tomu patří. Nejlépe 45 - 55 let 
z okresu Blansko. Auto vítáno! Samota je zlá, tak co to zkusit 
spolu změnit? Ve dvou se to lépe táhne. Jen vážně! e-mail: 
sance.lasce@seznam.cz
* Pronajmu garáž na Písečné. Tel. 604585530.
* Pronajmu garáž na Zborovcich, ul. Okružní. Tel. 731670781.
* Koupím motocykl ČZ 125/453 s platnými doklady, pouze 
SMS na tel. 737002332.

      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"

OPRAVY ODĚVŮ 
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 
Jena. Těšíme se na Vás.

90 let ASK Blansko
Část IX. – TRIATLONČást IX. – TRIATLON

 Triatlon je sport, skládající se ze tří částí – plavání, 
jízda na kole a běh, které se absolvují v daném pořadí 
a těsně za sebou. Existuje 5 kategorií, lišících se od 
sebe různými délkami jednotlivých sportů. Odnoží je 
duatlon se dvěma závodními kategoriemi, se sporty v 
pořadí běh, jízda na kole, běh. Další odnoží triatlonu 
je kvadriatlon se třemi závodními kategoriemi a čtyřmi 
sporty, kdy oproti triatlonu je za běh vložena navíc 
jízda na kajaku. Jaké jsou ty zmiňované kategorie? 
Obsahují sprint, krátký / olympijský /, střední a dlouhý 
triatlon a ironman-železný muž, jehož parametry jsou 
v plavání 3,8 km, kolo 180 km a běh 42,2 km.  
 Triatlon vznikl ve Francii ve 20. letech minulého 
století. V Blansku se objevil v roce 1982, uspořádáním 
prvního závodu Klubem Biatlonu Metra Blansko v ka-
tegorii střední triatlon (plavání 1,8 km, kolo 90 km, běh 
20 km), kterému členové dali poetický název Blanenský 
plecháč. Během let potom došlo ke změnám v délkách 
tratí. V roce 1993 se někteří z členů klubu biatlonu 
chtěli věnovat pouze tomuto sportovnímu odvětví. 
Načež odešla, založila a začlenila triatlon jako nový 
oddíl do TJ ASK Blansko. První vedení pracovalo ve 
složení RNDr. Zdeněk Hlaváč-předseda, R. Šinkora, 
MUDr. P. Němec, I. Šinkora-členové výboru a trenéři I. 
Šinkora – kolo a běh a Dr. P. Chalupa – plavání. Mezi 
další nadšence patřili J. Štěrba, M. Bayer, Z. Přibyl, L. 
Šinkora, D. Pokorný, V. Buřt, L. Němec, L. Grošek, K. 
Kyzlink. V čele tohoto uskupení od samotného počátku 
a hybnou pákou byl Ivo Šinkora. Z celé plejády spor-
tovců, kteří se triatlonu věnovali, případně i věnují, lze 
připomenout jména jako Dvořák, Kubec, Formánek, 
Pavloň, Tasovský, Plhoň, Šmatera, Chlup a M. Kasa-
lová. Klub závodí v oblastní soutěži Brněnská liga, kde 
se umisťuje na 4. a v celostátním měřítku na 18. místě. 
Nejúspěšnější závodník David Pokorný, držitel 1. VT 
v triatlonu i duatlonu, v Českém žebříčku obsazuje 9. 
a 11. místo. V roce 1994 je M. Popelka v brněnské 
soutěži 2. a v Českém poháru L. Šinkora 29., na MS v 
dlouhém triatlonu ve Francii L. Němec 137. z 240 star-
tujících, na MČR potom v kategorii ironman (železný 
muž) obsazuje 8. místo. V roce 1996 rezignuje z postu 
předsedy RNDr. Z. Hlaváč a nahrazuje ho až do své 
smrti roku 2004 Ivo Šinkora. Po něm tuto funkci přebírá 
a dodnes vykonává jeho syn Radek Šinkora, sekundují 
mu Z. Přibyl a K. Kyzlink. V roce 1997 rozšiřuje klub 
činnost a zakládá Lyžařské maratóny, zvané laufy, čímž 
dochází i ke změně názvu, který od tohoto data nese 
jméno Triatlon – Ski klub. Členy nového klubu jsou R. 
a L. Šinkora, J. Formánek, K. Kučera.
 V roce 1995 nejlepších výsledků v Čes. poháru 
dosahují L. Němec v dlouhém triatlonu 10. místo a 
jediná žena v klubu Z. Matalová je 3. v duatlonu. Rok 
1966 - L. Němec v dlouhém tr. je 1. v Rakousku a 5. 
v ČR , veterán M. Bayer 2. v ČR, roku 1997 získává 
zlato a ve Světovém poháru na Havaji obsazuje 23. 
místo. Muži se umisťují v MČR a krajské lize na 3. 
pozici.
 V roce 1998 je stále na výsluní veterán Bayer, který v 
SP je 7. a MČR v triatl. i duatlonu obsazuje místo první. 
F. Z družstva lyžařů odchází K. Kučera a je doplněno 
M. Spěvákem. Na Evr. i Sv. pohárech si udržuje stále 
svůj standard kolem 10. až 25. místa. F. Grim je roku 

1999 v ČP v duatlonu 5. a veterán J. Štěrba na Svět. 
poháru v Rakousku 2.
 V novém tisíciletí je oddíl triatlonu i přes malou 
členskou základnu (počtem 18), jednou z nejaktiv-
nějších složek TJ ASK. Vzhledem k povětrnostním 
podmínkám je triatlonová sezóna omezená a závodníci 
se zúčastňují různých běhů, jako jsou půlmaratony, 
maratony, běhy do vrchu. Kromě této činnosti pořádají 
a organizují závody Blanenský plecháč, lyžařský závod 
Blanenská 10 km a od roku 2001 závod Blanenský 
Golem – Kellys bike maraton, což je závod na horských 
kolech, rozdělen na kategorii Open s délkou trati 61 
km a Hobby 36 km. Blanenský plecháč, fenomén a 
doména triatlonového klubu, je pořádán v kategorii 
SPRINT s délkami tratí v plavání 700 m, kolo 20km, 
běh 5 km. Letos se uskutečnil již 37. ročník s 98 
startujícími. Aktivně se podílejí i v pořádání menších 
závodů -  Atletický běžecký pohár blanenských škol 
a pohár běhu do vrchu Hraběnka cup. Roku 2000 M. 
Bayer je Mistrem ČR v Olympijském triatlonu nad 50 
let a L. Šinkora z družstva lyžařů 19. v EP. Poměrně 
stejných výsledků je dosahováno i v letech následu-
jících. Roku 2003 se přes malou stagnaci v triatlonu 
závodů veteránů zúčastňuje Ing. Bayer a Štěrba.V 
lyžařích Svoboda na Jizerské 50 a v Dolomiten Lauf 
v Rakousku obsazuje 29. místo, Šinkora 7. na Mist-
rovství Polska na 30 km. 
 V období let 2005-2019 se počet členů nepatrně 
mění a základnu tvoří povětšinou veteráni, zúčast-
ňující se závodů nejen regionálních, republikových, 
ale i zahraničních /Francie, Švýcarsko, Rakousko , 
Německo, Slovensko/ přičemž okruh závodní činnosti 
je stále stejný. V roce 2009 se J. Dvořák stává vítězem 
JM TT ligy a věčně „ mladý „ Miloslav Bayer, pravidelný 
vítěz dlouhých triatlonů na MČR, při ME v Praze získal 
bronzovou medaili umístěním na 3. pozici. Sportovní 
apetit pana Bayera je opravdu obdivuhodný, uvážíme-
-li, že v roce 2012 na neofi ciálním mistrovství světa v 
kategorii ironman-železný muž na americké Havaji, v 
silné světové konkurenci skončil na 11. místě. Závodů 
ironman se zúčastňuje po celém světě a dosaženými 
výsledky je zapsán v síni legend českého triatlonu. 
Závod ve světovém žebříčku stojí na samé špici triat-
lonu a pro dosáhnutí lepšího výsledku jsou tréninky 
20 hodin týdně nedostačující. Za zmínku stojí i výše 
startovného na kvalifi kační závod, která činí přes 1000 
dolarů a zájem je takový, že během minuty a půl je 
vyprodán. Tato fakta svědčí o náročnosti triatlonu, co 
se fyzické námahy i ekonomických nákladů týče. Jinou 
legendou blanenského triatlonu je Jan Štěrba, účastník 
světových pohárů, světový rekordman ve vytrvalostní 
cyklistice, MR v krátkém i dlouhém triatlonu.
 Lze kvitovat s povděkem, že se i v tomto sportu 
nezapomíná na mládež a jsou v něm zařazeny také 
dětské kategorie. 
 K doplnění délky tras zbývajících kategorií triatlonu 
: krátký / olympijský / - plavání 1,5 km, kolo 40 km, běh 
10 km a dlouhý triatlon plavání 4 km, jízda na kole 120 
km a běh 30 km.

 Klub má 14 členů, předseda je Radek Šinkora a 
organizační pracovník Ing. Karel Kyzlink.

Příště: X. část – Dance Tappers –Step           
Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
ČRo Brno slaví pětadevadesátku v Blansku - 02. 10. 
2019 od 18:30 hod. Dělnický dům Blansko. Vstupen-
ky v předprodeji v informační kanceláři Blanka od 20. 
09. 2019. Cena vstupenky: 95 Kč.
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 písnič-
kami 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 Blansko. 
Předprodej vstupenek v informační kanceláři Blanka 
od 09. 09. 2019. 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.
Talk show Kafe u Osmanyho Laffi  ty – 29. 10. 
2019,19:00 h, Dělnický dům Blansko. Cena 350/320 
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. Děl-
nický dům Blansko. Vstupenky na koncert si můžete 
rezervovat online přes předprodejní systém Ticket 
Portal nebo přímo zakoupit v informační kanceláři 
Blanka. Cena vstupenky: 240 Kč – 300 Kč.
Koncert Mistříňanka - 08. 11. 2019, 18:00 h, Dělnický 
dům Blansko. Cena vstupenky: 180 Kč.
Promítání: Nové Mexiko a národní parky USA– 08. 
11. 2019, 18:30 hod., Sokolovna Lipovec. Cena 
vstupenky: 140 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. Vstupenky na koncert si 
můžete rezervovat online přes předprodejní systém 
Ticket Art nebo přímo zakoupit v Blanenské informač-
ní kanceláři Blanka. Cena vstupenky: 690 Kč/590 Kč.
Janek Ledecký – vánoční koncert - 25. 11. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky 
550 Kč/520 Kč/490 Kč.
Petr Bende & band – Vánoční turné 2019 - 03. 12. 
2019 v 19:30 hod. Dělnický dům, Blansko. Předprodej 
vstupenek v informační kanceláři Blanka od 19. 09. 
2019. Cena vstupenky: 330 Kč.
Koncert skupiny Marien – 08. 12. 2019, 15:00 hod., 
Kostel Narození Panny Marie, Lipovec. Výtěžek 
z koncertu bude použit na opravy kostela. Cena 
vstupenky: 170 Kč.
Divadelní představení: Hodina duchů - 06. 01. 2020, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
350 Kč/320 Kč.
Talkshow: Ivo Šmoldas a Radim Uzel – 20. 02. 2020, 
19:00 hod. Hotel Lysice. Součástí pořadu je i auto-
gramiáda. Cena vstupenky: 200 Kč.

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

Plavci zahájili ve Znojmě
 Blanenští plavci pravidelně již několik let zahajují 
podzimní závodní sezónu na jihu Moravy ve Znojmě. 
Ani letos tomu nebylo jinak. 
 Do atraktivního prostředí venkovního plaveckého 
areálu Louka, kde se konal po oba víkendové dny 
dvaapadesátý ročník Velké ceny Znojma, odjelo 
otestovat poprázdninovou plaveckou formu deset 
blanenských plavců (Anna Šťávová, Klára Koňaří-
ková, Kateřina Demová, Štěpán Bezděk, Jáchym 
Jirků, Štěpán Pokorný, Milan Kučera, Milan Musil, 
Michal Vencel a Jan Vencel). 
 Na startovních blocích se Blanenští potkali v 
jednotné kategorii open s plavci ze sedmadvaceti 
českých a moravských klubů a také s řadou českých 
reprezentantů v čele s Janem Šefl em. Ani horší 
počasí neubralo nic z přátelské, ale přitom bouřlivé 
závodní atmosféry. Všichni plavci z blanenské desít-
ky se objevili v odpoledních fi nálových blocích, kde 
se bojovalo o medaile. 
 Jediný cenný kov pro blanenské barvy vybojoval 
nejstarší blanenský plavec Jan Vencel. Na stovce 
motýlek si to rozdal také s nejstarším českým re-
prezentantem Janem Šefl em a byla z toho nakonec 
bronzová medaile. Stříbro mu v závěrečných metrech 
vyfoukl o jednu setinu vteřiny talentovaný plavec z 
Nového Jičína Josef Kratochvíl. Odchovanec bla-
nenského plavání Dominik Špaček reprezentující 
Kometu Brno nastoupil ve Znojmě poprvé po více 
jak roční zdravotní pauze, a to hned ve velkém 
stylu. Všechny soupeře ve své parádní disciplíně 
dvoustovce prsa nechal v poli poražených a radoval 
se ze zlaté medaile.

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

Provětrejte běžeckou obuv i v říjnu. 
První sobota patří Kunštátu

Baseballové Mistrovství ČR 
v Blansku Říjen v termínovce Okresní běžecké ligy nabízí určité zvolnění po náročném září. Letos je tomu také 

tak, ale vaše běžecké oblečení a obuv jistě dostanou dostatečnou možnost si zazávodit a ulovit nějaké 
bodíky do celoročního bodování. Závěr sezóny se pomalinku blíží a každý bod může mít cenu zlata. 
První říjnová sobota patří tradičně Kunštátské desítce a i letos jsou na vás kunštátští dobře připraveni. 
V loňském roce nebyla účast tak hojná a proto pojďme zaútočit na účastnický rekord.

 Kunštátská desítka patří mezi letité 
účastníky seriálu OBL a letos se poběží 
už 11. ročník. Zázemí i trať zůstávají 
stále stejné a tým pořadatelů skoro 
také. Petr Šmatera, Petr Formánek i 
Prokop Veselý jsou stabilní sestavou a 
proč něco měnit, když to funguje. Navíc 
říjnové počasí umí krásně vybarvit pří-
rodu, kterou závod vede, a ti pomalejší 
běžci se mohou krásně kochat. Start 
závodu je v sobotu 5. října 2019 v 11.00 
hod. vedle základní školy v Kunštátě.
 Po roční přestávce se nám do termí-
novky vrací Podzimní desítka na dráze. 
Z přeplněného září se nám přesunula 
do klidnějšího října a páteční podvečer 
vyměnila za sobotní dopoledne. Změnil se i pořadatel. 
Žezlo od Vládi Matěny převzala na letošní rok Okresní 
běžecká liga, která je však připravena jej po drobných 
organizačních opatřeních předat nově vznikajícímu 
spolku Power of Motion. Pod tímto tajemným názvem 
se ukrývají Martin Nedvěd a Honza Procházka, který 
se svou čipovou časomírou snaží zajistit servis běžec-
kým závodům v termínovce OBL. Podzimní desítka 
nebude pouze o závodu na hlavní trati 10.000 metrů, 
ale zazávodit si budou moci i ti nejmenší. Připraveny 
budou tratě od 50 do 1.600 metrů a věříme, že se vše 
vydaří. Závodit se bude na ovále ASK Blansko.
 Komu není tartanový ovál po chuti nebo komu bude 
Podzimní desítka málo, tak pro ty je v neděli 13. 10. 
připraven 11. ročník Běhu kolem Klostermannovy 
studánky. I zde si mohou zazávodit všechny věkové 
kategorie a i tady se běhá od ranních hodin. Start 
hlavního závodu je v 11.00 hod. a pro ženy a juniory 
je připravenou jedno kolečko v lesích kolem zmíněné 
studánky. Na muže čekají kola dvě. Start i cíl většiny 
závodů je na fotbalovém hřišti TJ Rudice. Mladší a 
starší žactvo se na svůj start přesouvá kousek nad 
místní hřbitov, ale organizátoři si vás najdou. Stejně 
tak, jako si žactvo najde cestu zpět.

 O týden později, tedy v neděli 20. 10. 2019, čeká na 
běhu chtivé závodníky Hořická rokle. Závod, který se 
odehrává v hlubokých lesích v okolí Hořic nad Blan-
skem, je velkým testem kondičky všech běžců. Rokle 
v jeho názvu není omylem, protože v jeden moment 
se řítíte z prudkého kopce do údolí a za nedlouho se 
podobným srázem musíte vyškrábat nahoru. Samo-
zřejmě ti, kteří mají ambice na vítězství, musí tento 
prudký kopec vyběhnout. Na jeho konci popadnout 
dech, sebrat poslední zbytky sil a mohutným fi nišem 
se probojovat až do cíle. Tak návod jak na to již máte, 
takže teď je to už jen na vás. Hlavní závod startuje 
opět v 11.00 hod.
 Je třeba zmínit, že závod v Blansku, Rudici i na 
Hořicích je bodován i pro žákovské kategorie a zároveň 
je zařazen do soutěže Žákovská liga Tajovský reality. 
Máte tedy velkou možnost si připsat nějaké bodíky 
nebo připsat další účast na závodě. Do konce roku už 
pak budete mít tuto možnost jen dvakrát – na Jedov-
nickém kaprovi a Hraběnčině běhání v Petrovicích. 

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
foto: archiv OBL

www.oblblansko.cz

 Od pátku 27. září do neděle 29. září se v Blansku na baseballovém stadionu Strawberry fi eld  koná 
Mistrovství České republiky pro žáky do 9 let v baseballu. 
 Na MČR se musely týmy kvalifi kovat ve třech 
kvalifi kačních turnajích napříč republikou a postoupit 
mohlo jen 16 nejlepších týmů. Olympia Blansko si 
výsadu účastnit se MČR vybojovala na kvalifi kaci 
v Třebíči a jako pořadatelský tým tak určitě potěší 
blanenské fanoušky, kteří to mají na blanenské 
baseballové tribuny kousek. 
 Dalšími postupujícími jsou týmy Draci Brno, Hroši 
Brno, Pipas Brno, Třebíč Nuclears, 
Miners Kladno, Rytíři Trutnov, Tempo 
Praha, Eagles Praha, Kotlářka Pra-
ha, Baseball Plzeň, Sokol Hluboká 
n. Vltavou, Arrows Ostrava, Orli 
Choceň, Beavers Chomutov.
 Zápasy ve skupinách začnou už v 
pátek, domácí Olympia začne zostra 
ve 12.00 hod s Draky Brno. V 15.00 
hod pak odehraje zápas s Tempem 
Praha. V sobotu v 9.00 hod čeká 
Blansko soupeř z Chocně a pak už 
dle výsledků ve skupinách. Finále 
Mistrovství a boj o titul šampionů 
se odehraje v neděli ve 13.30 hod. 
Olympia Blansko má velmi kvalitní 
tým, který v loňském roce vyhrál 
Český baseballový pohár a největší 
baseballový turnaj pro děti do 8 let 
FirstCup. Domácí tým má na co na-
vázat, Olympia vybojovala mistrov-
ský titul v kategorii U9 na domácím 
hřišti v roce 2016.
 Slavnostní zahájení turnaje pro-
běhne v sobotu 28. září od 11.00 – 
11.30 hod za přítomnosti vzácných 
hostů – starosty města Blanska 
Jiřího Crhy, olympijského vítěze 
z Nagana Milana Hniličky, který v 
současné době vede Národní spor-
tovní agenturu, a Ondry Konvalinky, 
zástupce vedení České baseballové 
asociace a rovněž odchovance z 
Blanska. Těšit se můžete na vystou-

pení nejmladšího živě hrajícího rockera Richieho, 
taneční vystoupení „New York Yankees“ v podání 
R-aerobic Ráječko a seskok parašutistů z Parahos-
pody. 
 Hned následující víkend 4. – 6. září se v Blansku 
koná baseballové Mistrovství republiky v kategorii U18.
 Všichni jste srdečně zváni!

-rs-

27.-29.9.2019
baseballový & softballový areál 

Strawberry Field, Blansko

MČR  
U9 

BASEBALL

olympiablansko.cz

MISTROVSTVÍ ČR v baseballu žáků
16 nejlepších týmů kategorie U9 z ČR

Zahájení: SOBOTA 28.9.2019 v 11:00
• Milan Hnilička - účast olympijského vítěze z Nagana
• Richie - nejmladší živě vystupující rockový kytarista v ČR
• R-aerobic klub Ráječko - taneční vystoupení
• Parahospody - seskok amatérských parašutistů


