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S burčákem na Dukle

 Jak už jsem psal v minulém úvodníku, k my-
šlence zorganizovat toto setkání nás přiměla 
současná situace. Přišlo nám, že Blanenští jsou 
k tomu, co se ve městě děje, tak trochu lhostejní 
a dění ve městě je příliš nezajímá. Byli jsme zvě-
daví, zda najdou vůbec ještě chuť a čas na to si 
o našem městě neformálně popovídat. Místo v 
parku na Dukle jsme zvolili zcela záměrně. Jednak 
jsme v Monitoru o bývalém hotelu a současném 
parčíku na tomto místě napsali nesčetně článků, 
ale hlavně jde o místo v přímém centru města, 
kde je mnoho místa k posezení a relaxaci.
 Akce samotná začala v 15 hodin, kdy už se na 
místě začali objevovat první návštěvníci. Kapela 
vyhrávala, občané k nám chodili na burčák, a 
pokud jim chutnal, mohli si vedle ve stánku koupit 
další sklenku, případně si pochutnat na kousku 
pizzy, který jsme měli pro každého z nich také 
připravený zdarma. 
 S příchozími spoluobčany jsme si povídali o 
tom, jak se jim v Blansku žije, co jim chybí nebo 
naopak přebývá, jestli je něco trápí, chtějí si postě-
žovat, nebo naopak něco pochválit. Ukázalo se, 
že i přes současný stav, který vládne v celé repub-
lice, jsou lidé vesměs plní optimismu, v Blansku 
se jim líbí a jinde by bydlet nechtěli. Přesto každý, 
se kterým jsme mluvili, našel i něco negativního. 
Na čem se hodně shodovali, byl problém příliš 

mnoha aut v centru i v sídlištích a s tím související 
problém parkování. Docela dost občanů Blanska, 
hlavně těch mladších, si stěžovalo na nedostatek 
kulturního vyžití ve městě. Hodně se mluvilo také o 
akci Zažít Blansko jinak, která proběhla předchozí 
víkend. Tuhle akci všichni chválili a dle jejich slov 
šlo o jeden z nejzdařilejších podniků, které kdy 
Blansko zažilo.
 V průběhu akce Burčák s Monitorem využili 
lidé také možnosti popovídat si neformálně se 
starostou Jiřím Crhou, místostarosty Ivo Polákem 
a Františkem Hasoněm a rovněž s poslankyní 
Lenkou Dražilovou. Ti všichni byli na akci přítomni 
a ochotně se s občany bavili, za což jim upřímně 
děkuji.
 Celé odpoledne se neslo v pohodové a uvolně-
né atmosféře, což jsme také chtěli. Rád bych po-
děkoval své pravé ruce, redaktorce Marii Kalové 
a jejímu muži Michalovi za pomoc s organizací, 
také restauraci Pizzazz za výtečnou čerstvou 
pizzu, Vinotéce a sýrárně U Brázdů za sladký 
burčák, skupině Tom Sawyer band za hudební 
doprovod. Dík největší patří zejména všem, kteří 
se akce zúčastnili a aktivně se zapojili do debaty. 
Podle našich odhadů se vás zde během celého 
odpoledne vystřídalo okolo pěti set.
 Uvidíme se zase za rok.

Martin Müller

V pátek 18. září jsme pro blanenskou veřejnost uspořádali první neformální setkání 
s názvem Burčák s Monitorem. Jelikož šlo o první ročník, do organizace jsme šli 
bez velkých očekávání. Spíš jsme byli zvědaví, jestli budou mít Blanenští zájem se 
v dnešní době vůbec sejít. 

Splňujeme podmínky nového realitního zákona 

č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

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

• zprostředkujeme prodej domů a bytů

• zpracujeme posudky pro dědické řízení

• právní a ekonomické poradenství

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum 
JEŽEK

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

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

Máte starosti s vyklizením 
nemovitostí, stěhováním, úklidem... 
to vše jsme pro Vás schopni zajistit.
Spojte se s realitní specialistkou 
s praxí 14 let.

Používám 
moderní technologie 
– 3D scan, 
Video prohlídky, 
Foto staging a další.

Nabízím 
poradenství 
v oblasti realit  Z D A R M A
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Freddieho sloupek
Balzámem...

 ...na nervy by se dal popsat současný stav 
našeho města... Co se dopravy týká, je to 
učiněná idylka a nemůžeme si přát víc...
 Není to tak dlouho, co procházel (na můj 
vkus poměrně brzkou) rekonstrukcí kruhový 
objezd u nádraží a doprava byla odkloněna 
přes střed města, ulicí Masarykovou dále... 
Lidé, kteří v této lokalitě žijí, či musí využívat 
třeba služeb České pošty se jistě radovali 
z toho, že je spousta míst automobilem jen 
těžko dostupná.
 Nu což, opravit se to musí, ačkoli od ote-
vření zmiňované kruhové křižovatky neuběhlo 
tolik vody... A co čert nechtěl, světe div se, 
 netrvalo to až tak dlouho a poměrně strate-
gický kousek ulice Svitavské je opět uzavřený 
a proud aut opět „obšťastňuje“ výše zmíněné 
„Masarykovce“ a okolí... Nevím, zda místo 
nových prací není třeba zaviněno nějakou 
lokální havárií, ale pokud tomu tak není, 
zůstává rozum stát nad tím, proč nedochází 
alespoň k základní koordinaci prací... 
 Už se docela těším na to, jaké kulišárny 
nás čekají, pokud dojde k tolik diskutované 
výstavbě přemostění železniční dráhy smě-
rem na Staré Blansko...
 Mám tu smůlu, že si pamatuji spoustu 
věcí... Nový „koberec“ na ulici Sadová, kte-
rý nedlouho po jeho položení zase rozbily 
stavební stroje, aby něco vyspravily, další 
kruhová křižovatka na ulici Smetanova, kterou 
opět ne tak dlouho po jejím dokončení rozbily 
(možná jiné, ale přece jen další obdobné) 
stavební stroje...
 Pan Ježek se v jisté době musel otáčet v 
hrobě, když z místa svého odpočinku pohlížel 
na ředitelství své továrny a nad vchodem 
repliky zámečku z Terstu pozoroval blikající 
upoutávku na hernu...
 Ale není si na co naříkat... Třeba taková 
výšková budova je dávno opravena podle pro-
jektu, díky kterému nejmenovaná společnost 
zvítězila ve výběrovém řízení, že? A vůbec 
tam žádný bar (či nedejbože herna) nestraší...
 Pokud cítíte sarkasmus, cítíte jej správně... 
 Slibem nezarmoutíš, říká se... Nicméně se 
podívejte na vedení našeho městečka... Léta 
a léta ti stejní lidé, stejné sliby, upoutávky na 
to, že budeme ovládat počasí a blahobyt a ve 
fi nále – nic moc...
 Netvrdím, že se v Blansku neděje nic dobré-
ho, ale některé věci mi připadají přinejmenším 
podivné, částečně znepokojující a nehezké...
 Zkusme se nad tím společně zamyslet...
 
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

V obchodním centru místo skleníků 
začneme nakupovat v létě 2023

 „Do 31. března příštího roku by mělo dojít k 
odsouhlasení dokumentace pro stavební povo-
lení účastníky stavebního řízení a k uzavření 
smlouvy o zřízení práva stavby. Do 30. dubna 
má být podán návrh na stavební povolení. Na 31. 
října je stanoven termín, kdy by mělo být vydáno 
stavebního povolení a do 18 měsíců od vydání 
stavebního povolení musí dojít k vydání kolau-
dační rozhodnutí nebo k povolení o předčasném 
užívání stavby. To znamená, že obchodní centrum 
by mělo začít fungovat nejpozději v červnu roku 
2023,“ upřesnil místostarosta Blanska Ivo Polák. 
 Podle Poláka společnost M.S. Blanenská získa-
la v prosinci minulého roku pravomocné územní 
rozhodnutí. Od té doby platí městu nájemné ve 
výši téměř 1,3 milionu korun ročně ve dvou splát-
kách, vždy v červnu a listopadu. Mezitím fi rma 
za 14,5 milionů korun odkoupila budovy, jež se 
nacházejí na pozemcích, které vlastnila společ-
nost ZERA Rájec. Stala se tedy vlastníkem těchto 
budov a skleníků. Na konci srpna letošního roku 
byla podána žádost na stavební úřad o demoliční 
výměr odkoupených staveb. 
 Pokud by město navrhlo společnosti M.S. 
Blanenská vypovězení smlouvy, jak navrhovali 
opoziční zastupitelé, došlo by pravděpodobně 
k soudnímu sporu, protože fi rma již do příprav 
stavby investovala téměř 50 milionů korun a 
navíc by vznikla situace, kdy pozemky vlastní 
město, ovšem budovy na nich soukromá společ-
nost. Území by tak bylo zablokováno na mnoho 
let dopředu. Bylo by nutné, aby město odkoupilo 
budovy za 14,5 milionů korun, přestože tuto 
hodnotu ani nemají. Pro prodloužení lhůty tedy 
nakonec hlasovalo 15 z 21 přítomných zastupi-
telů. 
 Město jednalo s developerem také o zvýšení 
budoucí kupní ceny za metr čtvereční, která 
vychází ze znaleckého posudku z roku 2014. 
Stanovena byla na tisíc korun za metr čtvereční. 
„Je pravda, že cena pozemků za tu dobu vzrostla. 
Jenže s hodnotou pozemků rostly také stavební 
náklady. Jako investor se na to dívám jinak. 
Jedna věc je cena hlíny, druhá řešení vyvolaných 
investic. Řada z nich vychází z požadavků města, 
kterým se snažíme průběžně vycházet vstříc, byť 
nebyly stanoveny v kupní smlouvě. Kdyby žádné 
vyvolané investice nebyly, cena pozemků může 
být jiná, je ale třeba to vnímat i opačně. Řešení 
neočekávaných problémů nás stály několik let 
času a především miliony korun,“ vysvětlil Zde-
něk Přichystal ze společnosti M.S. Blanenská s 
tím, že současná kupní cena pozemků by mohla 

přesáhnout částku tři tisíce korun za metr čtve-
reční, což je pro fi rmu na hranici únosnosti. 
 Bylo také schváleno, že budoucí kupující M.S. 
Blanenská se bude podílet vlastním nákladem do 
výše 500 tisíc na založení stavby lávky přes řeku 
Svitavu ze Sportovního ostrova k obchodnímu 
centru. Kupující se bude fi nančně podílet na 
osazení jednoho stožáru veřejného osvětlení, 
které osvítí levobřežní část lávky s tím, že toto 
osvětlení bude v rámci areálu obchodního centra 
provozovat nájemce obchodního centra. 
 Navíc se investor zavázal vybudovat kruhovou 
křižovatku na ulicích Poříčí a Na Řadech, aby 
se zlepšila plynulost dopravy, dále pak městský 
park na ploše zhruba 5000 m² v těsné blízkosti 
obchodního centra. Cena kruhové křižovatky se 
odhaduje přibližně na 15 milionů korun a cena 
vybudování parku na 3 až 4 miliony korun. 
 Smlouvu s developerem město podepsalo v 
květnu 2015. Firma v uplynulých letech opakova-
ně žádala o prodloužení termínů, a to především 
kvůli získání všech potřebných souhlasů Evrop-
ské investiční banky a Ministerstva zemědělství. 
Těmto souhlasům muselo předcházet vydání 
stanoviska od správce toku Povodí Moravy, s.p. 
a Lesů ČR, jelikož stavba obchodního centra za-
sahuje do stávajících vodních staveb. Potřebné 
souhlasy investor obdržel až koncem roku 2018. 
 „Koryto řeky bylo revitalizováno z evropských 

 Na posledním zasedání zastupitelstva bylo přijato usnesení, které schvaluje úpravu harmonogramu stavby obchodního centra na místě 
bývalých skleníků na ulici Poříčí. Společnost M.S. Blanenská požádala o prodloužení termínu pro podání návrhu na stavební povolení do 
konce dubna. Začít stavět by se tak mělo nejpozději koncem příštího roku.  

fondů, je tu trvalá udržitelnost projektu a správ-
ně by se tak nemělo zasahovat do břehů. Tím, 
že navržený záměr byl v blízkosti koryta, došlo 
ke složitým jednáním s Povodím Moravy, které 
vydalo mnoho negativních stanovisek. Nakonec 
jsme našli řešení, které spočívalo hlavně k pře-
místění objektu budoucího obchodního centra 
blíž k silnici na ulici Poříčí, vytvořil se zde park za 
objektem i vedle něj, což požadovalo jak Povodí 
Moravy, tak Ministerstvo životního prostředí a v 
neposlední řadě i občané města Blanska,“ popsal 
Přichystal. 
 M.S. Blanenská nyní jedná se společnostmi 
Sportissimo, Martes sport, Takko, Gate, Wiki 
hračky, Zoo market, Jysk, Okay elektro, CCC, 
drogerie Teta. „Měla by tu být lékárna, trafi ka 
a další obchody. Jednali jsme také s některými 
blanenskými fi rmami ohledně provozu kavárny 
či restaurace. Nyní jsme ve fázi, kdy už naplno 
rozjíždíme budoucí nájemní smlouvy,“ doplnil 
developer. 
 „Nikoho netěší, že se celá záležitost prodlužu-
je. Ovšem s ohledem na to, jaké budoucí investor 
za poslední rok učinil kroky, díky nimž došlo k 
výraznému posunu, tak v tuto chvíli nemáme po-
chyb o dokončení projektu a věříme, že snahou 
fi rmy je projekt co nejdříve dokončit a obchody 
tam otevřít,“ uvedl starosta města Jiří Crha. 

-mka-

Proč kandiduji?
 Vazba na kraj je pro mě jako pro sta-
rostu města důležitá. Chci v Blansku 
dokončit důležité projekty, které jsme 
zahájili – rekonstrukci podzámčí, revita-
lizaci sídliště Zborovce a další. Některé 
z nich stojí na úzké spolupráci s krajem. 

 Jedním z klíčových projektů pro naše měs-
to, který intenzivně připravujeme, je „Přemos-
tění na Staré Blansko“. Rád bych jej společně 
s Jihomoravským krajem v následujících dvou 
letech dotáhl do úspěšného konce. 

 Jako krajský zastupitel jsem přípravu pře-
mostění i další projekty dosud mohl podporo-
vat. Chci v tom i s vaší pomocí pokračovat. 
Proto se, vážení spoluobčané, ucházím 
o vaše hlasy.

 Podpořte prosím ODS 
 a volte kandidátku č. 76.

 Děkuji za vaši důvěru,

Ing. Jiří Crha, starosta Blanska, 
kandidát č. 2 do Zastupitelstva 

Jihomoravského kraje

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

NOVÁ MÓDNÍ VLNANOVÁ MÓDNÍ VLNA

V měsících září a říjen současně probíhá velký

výprodej skladových zásob. 

Slevy 50 - 80 %Slevy 50 - 80 %
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Na kávě s Pavlínou Komínkovou
Na kávě jsme se spolu sešly před pěti lety. Tenkrát se pár měsíců rozkoukávala v nové 
funkci ředitelky blanenského muzea. Zdá se, že Pavlína Komínková se na zámku zabydlela 
dobře a muzeum pod jejím vedením jen vzkvétá. 

Sponzor rubriky:

 Co je od našeho posledního setkání u kávy 
nového? 
 Spousta věcí. Oproti situaci před pěti lety se v 
našem muzeu hodně rozvíjí archeologické téma. 
Máme archeologa, který tady tenkrát ještě nebyl. 
Provádí záchranné archeologické výzkumy ve vzta-
hu k různým stavbám a k investičním záměrům, teď 
pracuje na knize, jež by měla fungovat i jako katalog 
k expozici Cesta do pravěku Blanenska, a věnuje se 
archeologickému tématu z různých úhlů pohledu. V 
souvislosti s archeologií zařizujeme konzervátorskou 
dílnu, ta bude umístěna v budově Zámek 2, kterou 
jsme teď převzali zrekonstruovanou a začínáme se 
připravovat na stěhování. Máme šikovného konzer-
vátora, takže si potom budeme archeologické nálezy, 
které se k nám dostanou, zpracovávat víceméně 
sami. I z odborného hlediska se tedy naše muzejní 
práce posouvá dopředu. 

 Změní se něco pro návštěvníky s využíváním 
nové budovy? 
 Cílem je nechat přístupný celý zámek, takže 
veškeré expozice, výstavní projekty a kulturní akce 
by měly probíhat v budově zámku. Zámek 2 bude 
provozní budova, stejně jako by měla být opravena 
budova Zámek 3, kam se zase má přesunout část 
kanceláří, které jsou v současnosti v posledním patře 
zámku, které není přístupné veřejnosti. Tam potom 
zvažujeme umístění dalšího výstavního prostoru. Mo-
mentálně nemáme nikde expozici měřicích přístrojů 
Ericha Roučky, k nimž jsme měli velkou výstavu. Toto 
téma je pro region velice důležité a myslím si, že i 
technologicky má velký potenciál udělat je atraktivní 
pro veřejnost. 

 Daří se vám plnit to, co jste si po nástupu do 
funkce ředitelky předsevzala? 
 Řekla bych, že ano. Věci, co děláme, jsou do jisté 
míry závislé na zájmu veřejnosti a na mnoha okol-
nostech, které se velmi těžko ovlivňují, ale statistika 
ukazuje, že návštěvnost roste. Daří se obměňovat 
výstavy, pořád jsou lidé, kteří na zámek zas tak často 
nesměřují, takže pořád je kam to posouvat. Práce na 
jednotlivých cílech je běh na dlouhou trať, ale zatím 
to vypadá dobře. 

 Je něco, co se nepovedlo? 
 Všechno trvá poměrně dlouho, takže to vyžaduje 
trpělivost. Ale že by bylo něco, co by se nepovedlo, 
a věděla bych, že se to ani do budoucna nepovede, 
tak naštěstí nic takového ani není. Snažím se vždycky 
najít nějakou cestu. 

 Vizi, o které jste mluvila před pěti lety - „muze-
um jako moderní instituce, která nabízí vzdělání 
i zábavu“ - tedy naplňujete? 
 Ano. To zase souvisí s tím dlouhodobým hledis-
kem. Třeba školy po tom, co jsme vymysleli nějakou 
strukturovanou podobu vzdělávacích programů, se 
začaly hlásit po třech letech samy. Zaznamenaly, 
že se v muzeu dějí věci, které pro ně můžou být 
prospěšné a zajímavé. Stejně tak sem směřují školní 
výlety. Vzdělávací programy jsou hodně využívané. 
 Od začátku jsem pracovala s myšlenkou, aby si 
muzeum vychovávalo návštěvníky od mládí a aby-
chom je naučili do muzea chodit a zajímat se o historii. 
Proto se do programu promítá i zábava a myslím 
si, že pro rodiny s dětmi nabízíme poměrně pestrý 
program i v expozicích. Také se snažíme využívat 
moderní technologie, takže ta modernost se naplňuje 
taky. 

 Co vás na práci nejvíc baví? 
 Asi ta pestrost. Baví mě, že se dozvídám nové 
věci, že pracuji jak s odborným výzkumem, tak s 

prezentací. Baví mě občas něco připravit na svatbu. 
Baví mě zámek propagovat formou fotografi í, článků 
a hledat nové cesty, jak přitáhnout návštěvníky.

 Jak ovlivnil koronavirus návštěvnost muzea? 
 Měli jsme tři měsíce zavřeno, tudíž návštěvnost 
klesla. V červenci byla nižší než minulý rok, ale v 
srpnu už byla srovnatelná s loňskem, možná ještě i o 
trochu vyšší. Teď se zase situace mění, tak uvidíme, 
co bude dál. Také pro muzea už jsou ovšem metody, 
jak přiblížit expozice i na dálku, takže během první 
vlny epidemie jsme využívali videoprohlídky. Snažili 
jsme se zpřístupnit výstavní panely pro veřejnost 
na internetu. Výstavu o trampingu jsme zavřeli 
den poté, co jsme ji otevřeli, tak jsme se snažili, 
abychom návštěvníky nepřipravili o obsah, s nímž 
máme samozřejmě práci. Příprava výstavy i expozic 
je totiž dlouhodobá záležitost; příprava výstavy trvá 
několik měsíců, u stálých expozic mnohdy mluvíme 
i o letech. Proto je potom škoda, když se k výsledku 
nikdo nedostane. 

 Co je v muzeu nyní aktuální? 
 Aktuálně se v muzeu nachází výstava zaměřená 
na archeologii a odívání v pravěku, konkrétně se 
věnuje ženám a jmenuje se Nevěsty z jiných světů, 
cizinky v nás. Myšleno je to tak, že jsou to světy 
dávné minulosti. Výstava o svatebních zvyklostech, 
o odívání a zdobení od doby kamenné až do doby 
Velkomoravské říše. Navázali jsme na ni oživením 
expozice Cesta do pravěku Blanenska, která je ote-
vřena od roku 2018. Letos v srpnu jsme do expozice 
umístili rekonstrukci princezny z Býčí skály, která je 
regionálním fenoménem – jednak jeskyně samotná, 
a jednak legenda o bohaté halštatské ženě, jež byla 
v Býčí skále pohřbena. Nechali jsme vyrobit rekon-
strukci fi gury s využitím busty, která byla veřejnosti 
představena v roce 2016, nechali jsme jí zhotovit 
dobový oděv, který vyrobila Kristýna Urbanová na 
pravěkém tkalcovském stavu s využitím přírodního 
barvení. Také jsme nechali udělat repliky šperků podle 
nálezů z Býčí skály. 
 Pořád máme ještě v expozici půjčené originály 
archeologických nálezů Jindřicha Wankela – nejen 
z Býčí skály, ale například i z Bořitova. Už jsou tady 
vystaveny třetí rok a začátkem příštího roku bychom 
je měli vracet do Vídně. V říjnu budeme veřejnosti 
představovat mincovní depoty z Blanenska, které se 
také potom stanou součástí archeologické expozice. 

 Dokážete říct, která výstava z posledních let 
měla největší úspěch? 
 Ve výstavách se snažíme dodržovat režim, že na 
Vánoce bývají výstavy věnované dětem a ty jsou 
nejpopulárnější. Měli jsme Merkur, Igráčka, letos 
bude výstava věnovaná stavebnici Lego. Tyto výstavy 
nemívají až takový historický rozměr, ale rodiče jsou 
motivovaní vzít děti do muzea, protože vědí, že je 
to tam bude zajímat a bavit. K dětským výstavám 
většinou připravíme herny nebo dětské koutky, kde 
mohou strávit často i několik hodin. 

 Co plánujete do budoucna? 
 Máme hotový záměr výstav na příští rok. Hlavní 
sezónní výstavou by měla být výstava o stoletém 
výročí skautingu v Blansku, kterou připravují skauti. 
Už teď sbírají podklady a shromažďují data, aby 
mohla výstava v červnu začít. Měla by se uskutečnit 
výstava o designéru Stanislavu Lachmanovi, který 
je strýcem pana Lachmana z Češkovic a který byl 
dvorním designérem fi rmy Eta. Je mu věnována část 
expozice v Národním technickém muzeu v Praze i v 
Technickém muzeu v Brně, takže ve spolupráci s tě-
mito institucemi a s rodinou pana Lachmana bychom 
chtěli udělat výstavu věnovanou designu. Měla by se 

na tom částečně podílet i blanenská galerie, kde by 
byl vystavený současný design, zatímco v muzeu 
spíš retro design. 
 Na příští rok dále plánujeme intenzivně pracovat na 
budování expozice, jež se bude nacházet na hlavní 
prohlídkové trase. Měla by navazovat na expozici 
blanenské umělecké litiny, kterou jsme otevřeli minulý 
rok, a bude věnovaná Jindřichu Wankelovi a dalším 
objevitelům Moravského krasu. Karlu Absolonovi je 
totiž věnováno poměrně velké množství prezentace, 
ale jeho dědeček Jindřich Wankel vlastně nemá žád-
ný památník, přitom má pro Moravský kras obrovský 
význam. Nová expozice se bude jmenovat Obrazy z 
Moravského Švýcarska, stejně jako knížka, kterou 
Jindřich Wankel napsal. Chtěli bychom ji otevřít v roce 
2022, kdy shodou okolností vychází stopadesátileté 
výročí od objevu velkého množství archeologických 
nálezů v Býčí skále. 
 Ráda bych také, kdyby se nám podařilo udělat 
výstavu obrazů Josefa Mánesa, který byl přítelem 
Jindřicha Wankela. Budeme se snažit, aby vyšla v 
reedici kniha Obrazy z Moravského Švýcarska, kterou 
vydalo blanenské muzeum v osmdesátých letech. A 
dál se budeme zaměřovat na stěžejní témata jako 
doteď: blanenskou uměleckou litinu, objevování 
Moravského krasu, historii. A snažit se hledat cesty, 
jak vše nejvíce přiblížit veřejnosti. 

 Jak hodnotíte akci Zažít Blansko jinak, na které 
jste se organizačně podílela? 
 Uspořádání a koordinace této akce nás stálo hodně 
energie a mnoho času, řekla bych, že jsme na tom 
intenzivně pracovali asi rok. A mám z toho radost. 
Ukázalo se, že místní obyvatelstvo se chce zapojovat, 
chce se na takových akcích podílet. I v souvislosti 
se současnou situací si myslím, že to nebylo tak 
riskantní, vše probíhalo venku, lidé byli rozptýlení, 
nemuseli se nikde tísnit. Uzavřené silnice na mě 
působily skvěle, člověk se mohl svobodně procházet 
po centru města a opravdu ho zažít jinak. A ten cíl, 
aby se centrum oživilo, byl také naplněn. Udělalo 
mi velkou radost, že se zapojili i místní živnostníci, 
kteří v tom prostoru fungují. Na schůzce organizátorů 
jsme se shodli, že bychom v tradici rádi pokračovali. 
Doufám, že letošní ročník bude inspirací i pro ostatní, 
kteří se ještě nezapojili. 
 Z pražské organizace Automat, která akci „Zažít“ 
celorepublikově zaštiťuje, přišla velice pozitivní 

zpětná vazba. Prý není obvyklé, že by se to podařilo 
udělat v takovém rozsahu a tak pestře. Zapojilo se 
bezmála šedesát institucí, soukromníků a dalších lidí. 

 Jak se těšíte na rekonstrukci okolí zámeckého 
rybníčku? 
 Zámecký park mám ráda, myslím si, že je to krásný 
prostor a je potřeba ho využít co nejlépe. Aby sloužil 
obyvatelům města, jednak aby neměli strach tam 
chodit, a pak abychom na něj mohli být hrdí. Zámek 
je pěkně zrekonstruovaný, pracujeme na tom, aby byl 
co nejlépe značený a lidé ho snadno našli, protože i s 
tím se občas potýkáme, že neví, kde zámek je, přes-
tože stojí pár metrů od něho. Takže bych byla ráda, 
aby se rekonstrukce parku povedla a mělo to hlavu 
a patu. Bude fajn, když tam budou zajímavé prvky, 
které budou propojené s blanenskou tradicí, historií, 
když se bude park využívat nejen pro procházející, 
ale třeba i pro kulturní akce, pořádání pikniků. Bylo by 
hezké, aby do parku lidi chtěli přijít a trávit tam čas.  

Marie Kalová
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

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

ZÁŘÍ 
všemi barvami

ZÁŘÍ

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  -  516 411 805  -  608 112 112

- počítače

- mobilní telefony

- navigace

- tiskárny

- příslušenství

- servis a prodej

po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

Skladem nové a repasované 

notebooky 

a počítače.

ooky 

tače.

Široký výběr 

mobilních telefonů, 

včetně tlačítkových.

Příští číslo 
MONITORU

vychází
9. 10. 2020

PLCHOVI Z DOLNÍ LHOTY NABÍZÍ:
• BRAMBORY  NA  USKLADNĚNÍ: ODRŮDY ANTONIA a BERNINA , 
obě odrůdy jsou varný typ A, ŽLUTÁ DUŽNINA
VÝBORNÁ CHUŤ I SKLADOVATELNOST
• ČESNEK (BJETIN)
• KROUHANÉ ZELÍ

OBJEDNÁVKY A INFO NA TEL. 608710640, 775270159

Zastupitelé schválili 
změny v rozpočtu

Centrum města ožilo

 Nouzový stav, na jaře vyhlášený vládou kvůli koronaviru, způsobil městu Blansku výrazné výpadky 
příjmů. Bylo tedy nutné provést změny v původně schváleném rozpočtu města na rok 2020. Ty byly 
schváleny na zářijovém jednání zastupitelstva. 

 „Propad v příjmech byl v červnu 24 milionů korun 
a do konce roku se očekává jeho navýšení až na 42 
milionů korun,“ informoval starosta města Jiří Crha s 
tím, že město nyní dohledalo rezervy. 
 Pokles příjmů do rozpočtu byl podle Crhy způso-
ben výpadkem daňových a dalších příjmů, například 
ze správních poplatků, poplatku z pobytu atd. „Od 
státu jsme již obdrželi kompenzaci ve výši 25 milionů 
korun, to znamená 1250 Kč na jednoho obyvatele. 
Dále jsme zadali vedoucím odborů požadavek, aby 
nám předložili, které akce a výdaje by se daly omezit. 
Tím jsme ušetřili 20,5 milionu korun,“ popsal Jiří Crha 
s tím, že díky této úspoře a kompenzaci od státu se 
městský rozpočet vyrovnal. 
 Úspory se podařilo zajistit jednak díky dlouhodobě 
dobrému hospodaření města, a jednak díky tomu, že 
se některé investiční akce letos vůbec neuskutečnily. 
U jiných se podařilo vysoutěžit nižší ceny stavebních 
prací, někde došlo k prodloužení doby projektových 
a přípravných prací. Lidé si tak budou muset počkat 
například na opravu komunikace vedoucí ke hřbitovu 
na Klepačově a v Lažánkách. Stejně tak letos nedo-
jde k opravám na spojnici Zborovců a Palavy. 

 Našel se dokonce prostor schválit některé akce, s 
nimiž původní návrh rozpočtu nepočítal. Ještě letos 
by se tak mělo provést například zatrubnění části 
potoka a dešťové kanalizace na ulici Pražská, které 
nemohlo být loni dokončeno kvůli zachování průjezdu 
pro stavbu Pyroteku. 
 „Jsem rád, že nemusíme rušit velké investice a 
můžeme si dovolit realizovat takové věci, jako je třeba 
snaha o oživení středu města, takže bylo vypsáno 
výběrové řízení na projektanta a zhotovitele mo-
dulové stavby kavárny na Poduklí. Vyprojektovaný 
objekt už má vydáno stavební povolení. Cena stavby 
je omezena na maximálně 6 milionů korun včetně 
DPH, případné další náklady na stavbu uhradí do-
davatel. Také jsme mohli zahájit velkou rekonstrukci 
ZŠ TGM za 86 milionů korun, podařilo se dokončit 
opravu budovy bývalé ubytovny i stadionu na ASK, 
dál probíhají přípravy na přemostění i vybudování 
nových lázní,“ vyjmenoval Crha. 
 Rozpočet na příští rok se bude schvalovat na 
jednání zastupitelstva 8. prosince. 

-mka- 

 Na šedesát organizací, živnost-
níků a dalších lidí se zapojilo do 
akce Zažít Blansko jinak, která se 
konala v sobotu 12. září v centru 
města. Sousedská slavnost měla 
za cíl oživit centrum města, při-
lákat do něj obyvatele a posílit 
mezilidské vztahy. 
 Silnice se proměnily v hokejovou 
arénu nebo v pouliční restauraci. 
Autům byl totiž vjezd zakázán a lidé 
se mohli volně procházet po ulicích. 
Místní hudebníci a divadelníci před-
vedli několik vystoupení, sportovní 
oddíly zase kolemjdoucím nabídly 
trochu zdravého pohybu. 
 Pestrá nabídka vyžití pro děti i 
dospělé se rozkládala na prostoru 
od Wanklova náměstí, přes náměstí 
Republiky a Rožmitálovu ulici až po 
náměstí Svobody. Zájemci zde našli 
pouliční pianino, malíře obrazů, 
maxi houpačku, bleší trh, mohli si 
vyzkoušet práci hasičů, dýdžejů, 
práci na šicím nebo psacím stroji, 
vyzdobit budovu bývalé hasičky. Ne-
chyběly ani prohlídky radnice včet-
ně jejích méně známých místností 
nebo táborák na Dukle s možností 
opečení buřtů. 
 Úspěch akce podpořilo i krásné 
počasí. Organizátoři počítají s dal-
ším ročníkem. 

-mka- 

Hana Klementová, MBA
Váš realitní makléř

Prodám Vaši 
nemovitost 
bezpečně, rychle, 
výhodně

Tel. 778 525 754 | klementova@rkcoloseum.cz
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Klíčová služba
 Některé služby, jako například kadeřníka, pedikúru nebo kosmetiku, vyhledává člověk tak nějak 
pravidelně. A pak jsou tu služby, které sice nepotřebujeme každý den, ale čas od času se bez nich 
neobejdeme. Jedna z nich je služba klíčová, a to doslova. Kliky, zámky a klíče jsou dnes nedílnou 
stránkou našich životů.
 Libor Novohradský ote-
vřel obchod Klíčová služba 
teprve před čtrnácti dny v 
Blansku na Bezručově ulici 
naproti kavárně Cafi sco. Se 
vším, co obnáší tento obor, 
má již třiadvacet let praxe 
a ví moc dobře, co dělá. V 
jeho provozovně seženete 
klíče, kování, různé doplňky, 
trezory a vůbec vše, co se v 
tomto oboru dá pořídit. 
 Můžete si zde nechat vyro-
bit klíče všech možných dru-
hů, od těch obyčejných, až 
po bezpečnostní. Obchůdek 
Klíčová služba je jako jediný v 
Blansku vybaven speciálním 
strojem na výrobu autoklíčů, 
takže si poradí i s klíči od 
auta, a to včetně čipování (umí přehrát imobilizér). 
V případě, že se váš klíč od auta rozbije, nemusíte 
propadat panice, protože přímo v Blansku máte 
možnost si jej nechat opravit. A to na počkání!
 K výrobě patří také servis. Montáž zámků, montáž 
kování, seřízení dveří. Možná jste i vy čekali několik 
týdnů na servisáky od výrobců plastových oken a 
dveří, aby vám seřídili špatně dovírající vchodové 
dveře u domu. Klíčová služba Libora Novohradského 
může váš problém vyřešit do pár hodin, stačí zavolat. 
Totéž platí pro montáž kování, výměnu zámku a další 
servisní práce v oboru mechanického zabezpečení. 
Tím se u nás ve městě nemůže pochlubit nikdo jiný.
 Dalším problémem, který umí odstranit, jsou 
zabouchnuté dveře. Určitě se to i vám někdy stalo 
– odcházíte rychle z domu, zapomenete si klíče 
a zabouchnete. Co teď? Stačí zvednout telefon a 

do pár minut máte po problému. Podle slov Libora 
Novohradského jdou otevřít jakékoli dveře, i když 
je klíč v zámku zevnitř. V mnoha případech se sice 
musí zničit zámek, ale ten vám bude v případě zájmu 
ihned odborníkem namontován nový. Zavolat můžete 
i mimo otevírací dobu, což se také hodí.
 Klíčová služba nabízí své služby jak obyvatelům 
rodinných domů, tak těm, kteří bydlí v bytovce. Co 
se mi hodně líbí, je možnost výroby univerzálního 
klíče, kterým se dají odemknout například vchodové 
dveře, prádelna, kočárkárna i sklep. Anebo třeba 
chata, garáž a dveře od domu. Je to báječná věc pro 
ty, kteří s sebou neradi tahají velký svazek klíčů. Na 
výrobu klíče univerzálního má Klíčová služba vlastní 
profi l.
 Pokud někdy budete potřebovat cokoli ohledně 
dveří a klíčů, obraťte se na Klíčovou službu, která má 

svoji provozovnu na Bezručově 7. 
Dočkáte se profesionálního přístu-
pu a poctivě odvedené práce. A jak 
říká majitel Libor Novohradský – nic 
není banalita. Můžete si zavolat 
klidně jen o radu, poradit se, jaké 
řešení by pro vás bylo nejvhodnější. 
 Klíčovou službu najdete na 
Facebooku (Klíčová služba Libor 
Novohradský), telefonní číslo je 
776251421. Provozovna je otevře-
na každý den od osmi do dvanácti 
a od půl jedné do pěti. Pokud máte 
zásadní problém, který nepočká, 
volat můžete samozřejmě i mimo 
provozní dobu. Klíčová služba je 
tu pro vás.

-r-

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Lenka Dražilová: Roušky...
 Vím, že toto téma je opravdu citlivé a v poslední 
době stále více sporné. Ušli jsme dlouhou cestu. Od 
března, kdy se z “chřipečky” zesměšňované na so-
ciálních sítích stal ze dne na den „zabiják“, který byl 
naprosto na každém kroku až po dnešek, kdy jsme 
slovem Covid přesyceni. Je to půl roku, kdy jsme 
z čista jasna spadli do pandemie, která rozdělila 
svět na jednotlivé státy a uzavřela hranice, která 
ale i spojila lidi na celém světě v jeden celek. Ve 
společnost, která alespoň chvíli táhla za jeden 
provaz. Všichni jsme šili roušky, odložili osobní 
starosti a starali se o naše nejbližší. Všichni jsme 
si ze dne na den uvědomili, že to nejcennější je 
opravdu zdraví a není větší priority než chránit 
jej. A to jsme dělali. Chránili jsme v rouškách a s 
dezinfekcí v kabelce nejen sebe, ale především 
naše seniory. Nakupovali jim, zařizovali za ně vše 
potřebné tak, aby nepřišli s nákazou do kontaktu. 
Všichni jsme pomáhali a měli jediný cíl. Teď jsme 
o půl roku a kopu statistik dále. Všichni jsme una-
vení, všichni už máme slova Covid dost. Nicméně 
Covid tu stále je a sílí. 
 Asi jako všichni i já nemám roušku na obličeji 
ráda, to přiznávám. Je to pro mě ta nejméně po-
pulární část mého šatníku, to mi věřte. I tak si ji 
ale vždy nasadím, a to nejen v uzavřených prosto-
rách, ale i všude tam, kde vidím tu nejzranitelnější 
skupinu - seniory. Osobně si totiž myslím, že je to 
opravdu minimum, které může udělat každý z nás. 
Minimum pro to, abychom ochránili “je”. Neuvažuji 
teď jako žena středního věku obklopená stejnými 
a většinou i zdravými lidmi. Přemýšlím především 
jako člověk, který velkou část pracovního života 

prožil ve společnosti seniorů a který si umí představit, 
jak drtivý dopad tato “chřipka” na křehké tělo s řadou 
přidružených diagnóz může mít. Prosím touto cestou 
i vás - zůstaňte i nadále ohleduplní!!!

Lenka Dražilová

- 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
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POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU
aneb putování za pohádkovými postavičkami

Letní tábory DDM jako obvykle

Restaurace MYSLIVNA
OD PÁTKU 25.9. točíme

PIVO DUX
slavnostní pivo vyrobené 

ke Dni českého piva.

K tomu 

PEČENÁ KOLENA

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

 I přes veškeré nejasnosti a komplikace, které provázejí celý svět od jara letošního roku, proběhly 
v DDM Blansko téměř všechny plánované letní příměstské a pobytové tábory. Jsme velice rádi, že 
se vše obešlo bez problémů a neevidovali jsme žádné mimořádné události. Snad jen kromě zrušení 
oblíbeného mezinárodního tábora v Karolíně. O všem, co více než 300 účastníků na našich táborech 
zažilo, si můžete přečíst v následujících řádcích.

 Příměšťáky odstar-
tovaly už ve sváteční 
pondělí 6. 7. tábory 
Pohodovej rozjezd a 
Úžasem Moravským 
krasem. Pohodovej 
rozjezd již dle názvu 
značí, že se jednalo o 
tábor a program, kde 
se na velkou aktivitu 
nehrálo. Pointou bylo, 
aby děti poznaly měs-
to a místa, kde by se 
mohly zabavit, která 
pro ně nejsou známá, 
protože bydlí v jiných 
částech. Skupina klu-
ků a holek, celkem v 
počtu 20 během týdne 
navštívila všechna do-
stupná dětská hřiště 
v Blansku. Celkem 
během tohoto týdne nachodili po městě a lesích 
poblíž, víc než 10 kilometrů. Bylo skvělé sledovat 
spontánní zábavu dětí různých věkových kategorií 
a jejich objevování zatím neznámých míst v našem 
městě.
 Tábor Úžasem Moravským krasem probíhal sou-
běžně a byl zaměřen na cykloturistiku. Naštěstí vyšlo 
počasí, takže skupina 9 kluků a 1 dívky najezdila 
denně více než 30 km. Nejdelší cesta vedla údolím 
Svitavy do Brna, kde si všichni užili krátký pump 
track.  A to vše většinou za dopoledne, protože kolem 
13. hodiny už děti spokojeně obědvaly v restauraci 
Myslivna v Blansku. Na svých vyjížďkách shlédly 
velkou část Moravského krasu a za své výkony, ob-
čas v teplotách na hranici 30 stupňů Celsia zaslouží 
obdiv. Zejména jediná dívka ve skupině, která zdatně 
sekundovala starším hochům.
 Další týden následovaly opět dva tábory. Tábor 
Rozhlédni se po okrese, byl zaměřen na turistiku, 
kde děti navštívily například krásnou přírodní nauč-
nou stezku pod Babím lomem, nebo oblíbené místa 
rozhlednu ve Veselici a lanový park Velká Dohoda. 
Počasí vyšlo až na poslední den, kdy účastníky 
zastavil v putování déšť. 
 Kutilem za týden byl tábor zejména pro kluky, kteří 
se seznámili se základy práce s různým nářadím. 
Vyrobili si například tkalcovský stav, lapač snů a 
největší ohlas vzbudila soutěž v zatloukání hřebíků 
na rychlost. Tento tábor také navštívila Česká tele-
vize, v rámci natáčení reportáže z letních táborů pro 
program ČT Déčko.
 Červenec zakončil tábor Mořeplavci, tábor plný 
zajímavých soutěží a tvoření, s tématickým zamě-
řením na piráty a celotáborovkou v duchu plavby 
po světových mořích, a tábor Zakletý poklad. Zde 
skupina 20 dětí plnila úkoly logické a pohybové, za 
které sbíraly zlaté mince, jež jim sloužily k získání 
nápovědy vedoucí k mapě k pokladu. Poslední den 
poskládaly děti mapu, která je ke kýženému pokladu 
dovedla a celý si jej spravedlivě rozdělily.
 Srpen otevřel další tábor v nabídce, a to tábor 
Odkud vítr fouká. Turisťák, zaměřený na návštěvu 
větrných mlýnů v okolí Blanska. To byste nevěřili, 
kolik jich je. Každý den v týdnu se dá navštívit jiný. 
Tomuto táboru počasí bohužel vůbec nepřálo, a proto 
zaslouží skupina obdiv, že i v deštích dokázali celý 
program tábora, byť s lehčími omezeními, absolvo-
vat.
 Tábor Léto v divočině nahradil oblíbený tábor 
Léto v sedle. Tábora se zúčastnilo 22 dětí ve věku 
7 – 14 let. Tábor, jak název napovídá, byl zaměřen 
na přírodu a její poznávání. Nechyběla tak jízda na 

koni, průzkum Moravského krasu, lanové aktivity, 
nebo návštěva kozí farmy a ochutnávka domácích 
produktů. Celý tábor měl také za cíl vytvořit přátel-
skou spolupracující a podporující se skupinu věkově 
rozdílných účastníků. Byly tak vytvořeny dva věkově 
vyvážené týmy. Tím vznikla zdravá soutěživost vy-
rovnaných týmů, kteří v době kdy neprobíhala žádná 
soutěž, spolu navazovali přátelské vztahy. Účastníci, 
kromě zmíněných aktivit, museli řešit různorodé úko-
ly, každý den proběhlo několik soutěží a společných 
her a tak bylo o zábavu postaráno.
 Současně v termínu 10. – 14. 8. proběhl i tábor 
Farmáři. Byl pro všechny, kdo se rádi baví a tvoří 
s přírodními materiály, chtějí se něco dozvědět o 
pěstování rostlin, plodin a práci farmářů. Vše si děti 
vyzkoušely formou zábavných her, které vždy vedly 
k zajímavým novým poznáním. Předposlední týden 
letních prázdnin se děti v DDM Blansko ocitly ve 
skupině Marvel superhrdinů. Celkem 22 dětí vytvo-
řilo 2 týmy s nadpřirozenými schopnostmi a čelilo 
mnoha nástrahám. V rámci pátrání po padouších 
bylo třeba navštívit rozhlednu a prozkoumat místní 
lesy. Poslední den hrdinové oslavili výsledky své 
práce táborákem, kde nechybělo maso a dětské 
šampaňské.
 Léto zakončil tábor Časostroj – Cesta do minulosti. 
Celý týden příměstského tábora se nesl v duchu 
cestování časem. Začínal a končil v současnosti. Děti 
navštívily období Divokého západu, kde si vyráběly 
chřestidla. Ve středověku byli všichni zase pasováni 
na pážata a upravili si rytířské meče a v Egyptě mělo 
největší úspěch „mumifi kování“ všech účastníků 
tábora. Stroj času se ovšem vyrobit nepodařilo, a 
tak se stalo, že i letošní letní prázdniny skončily.
 Jako každý rok nám závěrem dovolte poděkovat 
všem rodičům zejména za důvěru, se kterou se na 
nás obracejí při plánování léta pro děti. Ale také za 
to, že máme možnost potkat tolik skvělých dětí a 
výrazných osobností, které ať chceme nebo ne, 
si budeme pamatovat navždy a společné zážitky 
nás budou spojovat. Jsme také velice rádi, že jsme 
letos mohli zahájit projekt „Příměstské tábory DDM 
Blansko“ z dotačního programu Evropského sociál-
ního fondu, prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a podpořit tak v letošním roce 80 rodin 
slevou na příměstské tábory.
 V neposlední řadě také patří poděkování re-
stauraci Myslivna, která zajistila obědy pro většinu 
příměstských táborů.
 Těšíme se na všechny na dalších táborech, ale 
také akcích, nebo v kroužcích.

Tým DDM Blansko

 Pojďte s námi za pohádkou je název akce pro děti, která se uskuteční i letos již v tradičním a 
osvědčeném termínu, první listopadovou sobotu, tj. 7.11.2020 od 14.00 hod. v Blansku na Podlesí. 
Start je na ulici Purkyňova (tzv. Nad Sanatorkou), odtud lesem směrem k chatové oblasti Žižlavice a 
zpět na ulici Purkyňova. Celá trasa pochodu je vedena po lesních cestách, které jsou běžně veřejnosti 
přístupné – pro kočárky však nevhodné. Po trase dlouhé cca. 2,5 km je umístěno 11 průchozích kon-
trol s pohádkovými postavičkami. V cíli je připravené malé občerstvení, ohniště pro opečení párků 
a pohodovou atmosféru celého dne doplňuje muzika nejen k táborovému ohni.

 Loňského putování se zúčastnilo úžasných 1.800 
účastníků. Díky všem, kteří dorazili, protože svou 
účastí přispěli k celkovému výtěžku 33.000,- Kč. 
Tento předala jedna s našich nejoblíbenějších po-
hádkových postav Pan Gru se svým malým žlutým 
kamarádem Kubíkovi Bačkovskému, který trpí sva-
lovou dystrofi í. Uvedená částka mu alespoň z části 
pokryje profi nancování nájezdní rampy pro invalidní 
vozík do auta.
 Zpětně ještě musíme poděkovat všem spoluor-
ganizátorům, bez jejichž pomoci bychom nic neu-
skutečnili, blanenské Informační kanceláři Blanka 
za vstřícnost a ochotu s předprodejem vstupenek, 
KSMB za poskytnutí stánků a dalšího vybavení v 
prostorách cíle i občerstvení a Monitoru za mediální 
podporu. 
 Letošní, již šestý, ročník našeho pohádkového 
putování, doufejme, nějak výrazně neovlivní sou-

PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

VSTUPENEK: BLANKA, Rožmitálova 6, Blansko, tel. 516 410 470

OD 5.10.2020
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SOBOTA 7. 11. 2020 od 14 h

PUTOVÁNÍ  LESEM 

ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI

aneb

u
0

.w
e

b
n

o
d

e
.c

z

I

u
0

w
e

b
n

o
d

e
c

z

I

PREZENTACE a START: BLANSKO, AREÁL HERNY STOLNÍHO TENISU na PODLESÍ 14.00–17.00 h.

STARTOVNÉ: DOSPĚLÍ 50,– Kč; DĚTI 30,– Kč.

V CÍLI PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ S OPÉKÁNÍM PÁRKŮ. NEZAPOMEŇ S SEBOU BATERKU, LAMPION.
V Ý TĚŽEK Z CELÉ AKCE BUDE VĚNOVÁN VOJTÍŠKOVI HAVLÍČKOVI, KTERÝ TRPÍ PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA.

AKCE  SE  KO NÁ  Z A  K A ŽD ÉH O  P O Č A SÍ .  Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. a KSMB .

P
VSTUPENEK: B
VSTUPENEK:

SSSSSSSS
P

SSSSSSSS
P

časná epidemiologická situace v ČR a vše se podaří 
uskutečnit v plném rozsahu.
 Předprodej vstupenek v blanenské Informační 
kanceláři Blanka je letos od pondělí 5.10.2020. Za-
koupením lístku v předprodeji budete mít jistou účast, 
protože počet účastníků nepřevýší 2500 prodaných 
vstupenek. Toto je bohužel maximální kapacita prů-
chodnosti celé tratě v minulosti  důsledně prověřená.
 Letošní ročník i jeho fi nanční výdělek je věnován 
Vojtíškovi Havlíčkovi, který trpí poruchou autistického 
spektra.
 Závěrem snad už jen zbývá připomenout, že akce 
se koná za každého počasí a nezapomeňte si vzít 
baterky či jiná svítidla! 
 Za všechny pohádkové postavy a organizátory se 
těší na vaši účast 

Ivan Jeřábek a Pavel Bouda

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 suterénní prostor

 samostatný vchod

 vlastní sociální zařízení

 samostatné energie

 vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

* vše do vyprodání zásob
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Služby typu HODINOVÝ MANŽEL. Opravy, 
montáže, úklid a údržba. Tel. 721108085, 
www.karban.org
* KREJČOVSTVÍ  Dagmar Dvořáčková. Odě-
vy z úpletu na zakázku (šaty, mikiny, leginy, 
svetry, trička, šály). Opravy a přešívání 
oděvů z ůpletu. Nám. Svobody 1, Blansko 
(nad drogerií TETA). Tel. 775322248.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.
* Vdova 62 z přítelem hledají akutně podnájem1+1 do 11000 
Kč vč. záloh v Blansku s trvalým pobytem. Tel. 778405844.
* Nabízíme kvalitní koňsko - kozí hnůj. Možnost dovozu. 
Blansko. Tel. 775236803.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

* Pěkné 4 jídelní čalouněné židle, celková cena 1500 Kč. 
Tel. 724192895.
* Zelňák s poklicí  30 l. cenu nabídněte. Tel. 605774636. 
* Mladé, krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Konve a plničku na med, nové sklenice na med, parní 
tavidlo vosku. Cena dohodou. Tel. 608061752.
* Rozkládací pohovku s úložným prostorem (zachovalá). 
Tel. 737900946.
* Hliníkové disky na Hyundai 14" i s maticemi - levně. Tel. 
723363944
* Lis na ovoce - originál za 2500,- Kč. Tel. 723363944.

Sportovní den seniorů

Seminář o regionálním školství

BLANKA OZNAMUJE
PŘESUNUTO! Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a zá-
padní Kanady - 30. 9. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, 
Lipovec. Cena vstupenky: 220 Kč. V případě nevy-
hovujícího nového termínu bude vstupné vráceno.
PŘESUNUTO! Talkshow Aleše Cibulky: Když 
princové jsou na draka – 30. 9. 2020 v 19:00 hod. 
Hotel Lysice, Lysice. Vstupné: 280 Kč. Vstupenky 
zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku  - 18. 11. 2020 v 17:00 hod. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 
Kč. Vstupenky lze rezervovat i zakoupit online na 
ticketportal.cz nebo v Informační kanceláři Blanka.
Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 od 15:00 
h, Kino Blansko. Cena 195 Kč/děti od 3 let vč. a 
dospělí. Dítě do 2,99 let v doprovodu min. dvou 
platících osob zdarma bez nároku na sedadlo. 
Čarodějky v kuchyni - 6. 11. 2020 v 19:00 hod. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 
330Kč/ 300 Kč. Vstupenky lze rezervovat i zakoupit 
online na ticketportal.cz nebo v Informační kanceláři 
Blanka.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 2020, 19:00 h, 
Dělnický dům Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 
360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky lze rezervovat i 
zakoupit online na ticketportal.cz nebo v Informační 
kanceláři Blanka.
Partička - 8. 12. 2020 ve 20:00 hod. Dělnický dům 
Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. Vstupenky lze 
rezervovat i zakoupit online na ticketstream.cz nebo 
v Informační kanceláři Blanka.
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2021 v 19:00 hod., Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v 
platnosti. 
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Dva nahatý 
chlapi - 23. 2. 2021 v 19 hod., Dělnický dům Blan-
sko. Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se 
nevrací.
PŘESUNUTO! Čarovné tóny Macochy 9. – 13. 6. 
2021:
Již zakoupené vstupenky na program roku 2020 
zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující v 
programu roku 2021.
9. června 2021 Lenka Nová & Petr Malásek: To 
co prodám (Sloupsko – šošůvské jeskyně) – cena 
vstupenky: 540 Kč
10. června 2021 Dan Bárta & Illustratosphere: Zví-
řený prach (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 
690 Kč (sezení)/ 560 Kč (stání)
11. června 2021 Arrythmia a Moravská škola tance: 
Svatební košile (jeskyně Výpustek) – cena vstupen-
ky: 590 Kč (sezení)/ 530 Kč (stání)
12. června 2021 Boni Pueri: Hollywood Medley 
(Kateřinská jeskyně) – cena vstupenky: 490 Kč
13. června 2021  Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Na-
děje (Punkevní jeskyně) – cena vstupenky: 490Kč 
(přidaný koncert ve 20 hod.) 
PŘESUNUTO! K8 KilianGang Motosraz - 16. – 18. 
7. 2021. Voděrady (okres Blansko). Cena dvouden-
ní vstupenky (3. vlna): 650 Kč. Vstupenky zůstávají 
v platnosti.
PŘESUNUTO! Katapult Boskovice 45let Nostalgia 
Tour - 23. 10. 2021 v 19:00 hod. Sokolovna Bosko-
vice. Cena vstupenky: 390 Kč. Vstupenky zůstávají 
v platnosti.  

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

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.

 3. sportovní den seniorů přinesl nejen skvělé výsledky, ale pomohl i „Uklidit Česko“. Nádherné 
počasí, výborná soutěžní i „lidská“ atmosféra, skvělé sportovní výsledky a vůbec - ta nejlepší 
společnost, to byl 3. ročník Sportovních her seniorů druhou zářijovou sobotu na ASK Blansko. 

 Akci pořádala jako již tradičně Česká unie spor-
tu pod záštitou poslankyně a zastupitelky Města 
Blansko Lenky Dražilové. Stejně jako předchozí 
ročníky, i letos proběhlo klání hned v pěti disciplí-
nách. Senioři si poměřili síly ve střelách do branky 
fl orbalovou hokejkou a míčkem, v disciplíně nordic 
walking, ve slalomu s míčkem na raketě, v hodu 
na koš i v hodu na cíl. Na každém stanovišti sbírali 
body a nejlepší soutěžící byli opět odměněni poháry, 
diplomy i věcnými cenami. Novinkou bylo rozdělení 
kategorií na muže a ženy, čímž si konečně i něžné 
pohlaví „sáhlo na bednu“. V kategorii mužů letos na 
prvním místě skončil Jiří Formánek a v kategorii žen 
Ivana Švábová. Již tradičně se oceňoval nejstarší 
sportující účastník a to byl letos oříšek. Muselo 
rozhodnout datum narození, nikoli rok. Rozdílem 
necelých třech měsíců jím byl pan Arnošt Přikryl. 
 Podpořit soutěžící přijel nejen Lukáš Holík, mís-
tostarosta Boskovic, ale i nejstarší loňská účastnice 
her (89 let!). I když se letos do boje nezapojila osob-
ně, pozitivní nálada a nekonečný elán z ní sršel do 
všech stran. Nadšený byl z akce i Lukáš Holík, který 
si posteskl nad skutečností, že zorganizovat něco 
podobného by se v Boskovicích zřejmě nepovedlo. 

To zaslechl blanenský tým seniorů a okamžitě vznikl 
nápad. Během chvilky padlo rozhodnutí, že příští 
rok proběhnou Sportovní hry seniorů nejen druhý 
víkend v září v Blansku, ale ještě jedny o týden 
později v Boskovicích. Právě zde vyzvou Blanenští 
k boji o zlato seniory z Boskovic!
 Nebyla to ale jediná výzva, která zde vyvolala 
okamžitou reakci. Naprosto totožné zapálení 
vyvolala zmínka Lenky Dražilové o následující 
sobotě, kdy v Blansku proběhne akce Ukliďme 
Česko. Stačilo zmínit, že se hodlá osobně opět 
zapojit a obratem padlo další rozhodnutí seniorů - 
jdeme taky! No a přesně jak slíbili, tak i udělali. O 
týden později v téměř identickém složení "uklidili" 
Blansko. 
 Nadšení z obou akcí byli nejen senioři, ale i pat-
ronka Lenka Dražilová. Právě ta nemohla skrýt své 
dojetí z každoročně zvyšujícího se počtu účastníků 
i fanoušků Sportovních her, z pohledu na zápal a 
energii seniorů při akci Ukliďme Česko, ale hlavně 
ze skutečnosti, že věk 80 let (nejstarší letošní 
soutěžící) je opravdu jen číslo a není překážkou 
pro život na plný plyn.

-r-

Universal Sportsman
 Nadnárodní soutěže Universal Sportsman (pravi-
delnými účastníky jsou např. sportovci z Německa, 
ale i z Kanady, Řecka nebo Číny), která obsahuje 
přes 100 různých disciplín, se zúčastnil i blanenský 
sportovec Antonín Hráček. Přestože mu je již 47 let, 
dokáže porážet soupeře o 20 let mladší v mnoha 
disciplínách, např. v lukostřelbě, střelbě brokovnicí 
na holuby, badmintonu, motokárách, shybech, 
lezení na umělé stěně na rychlost, výdrž ve stojce 
nebo i skoku o tyči. Soutěže se účastní již 5 let a od 
začátku obsazoval 4. místa. Až vloni se mu povedlo 
vyšvihnout na 3. místo, které letos ve fi nále play off  
obhájil. V Play off  se sejde nejlepších 16 sportovců 
a ti se mezi sebou utkají v párových disciplínách jako 
tenis, squash, ping pong, badminton, beach volejbal, 
touch tenis, nohejbal, kroket nebo třeba závod v 
motokárách. 
 Na dotaz jak se k soutěži dostal s úsměvem odpo-
vídá: "Od malička mě bavilo všechno, v atletice jsem 
se dostal k desetiboji, ale pořád se mi to zdálo málo 
disciplín, tak jsem objevil Universal Sportsman." 
 Soutěž má i svou aplikaci na chytrých telefonech, 
kam si můžete zadat svoje výkony a hned uvidíte 
statistiky, jak si vedete v rámci státu nebo i světa. 
 Tondovi přejeme pevné zdraví a ještě mnoho 
sportovních úspěchů.

-r-

 21. září se v Katolickém domě v Blansku 
uskutečnil odborný seminář Regionální školství 
Boskovicka a Blanenska. Seminář uspořádala 
senátorka Jaromíra Vítková s podporou Insti-
tutu pro křesťansko-demokratickou politiku. 
Starostové, učitelé a ředitelé škol se měli mož-
nost seznámit s aktualitami nejen regionálního 
školství, fungování speciálních škol, novinkami 
ve školském zákoně, zajímavým způsobem byly 
představeny pastorační vstupy do škol a v ne-
poslední řadě zazněla důležitost péče o životní 
prostředí.

Den otevřených dveří
 SENIOR centrum Blansko, příspěvková organiza-
ce, je zařízení pro seniory, kteří potřebují celodenní 
péči z důvodů zhoršení zdravotního stavu a svého 
pokročilého věku. Zařízení funguje v Blansku již 
osmnáctým rokem, a to nad nemocnicí, na ulici Pod 
Sanatorkou 3. 
 Poskytují se zde dva druhy služeb, a to Domov se 
zvláštním režimem, který je pro seniory s onemocně-
ním Alzheimerovy choroby či jiným typem demence, 
a Domov pro seniory pečující o osoby se sníženou 
soběstačností a potřebností zajištění celodenní péče. 
Celková kapacita zařízení je 144 obyvatel, o které 
pečují pečovatelky, zdravotní sestry, rehabilitační 
sestry a další odborní zaměstnanci. 
 Zařízení poskytuje velmi kvalitní služby, za které 
dostalo spoustu ocenění, a to jak v přímé péči, 
stravování, tak i ve zdravotnické péči. Kromě toho 
dbá i na společenské aktivity svých obyvatel. Mezi 
oblíbené činnosti patří práce v dílnách, pečení, pose-
zení u společného čtení a různé terapie.  Pořádáme 
oslavy narozenin a výlety do blízkého i vzdáleného 
okolí. Zdejší senioři nezahálejí a využívají vlastní re-
habilitaci i překrásnou zahradu k procházkám.  Navíc 
se účastní turnajů v pétanque na hřišti v zahradě i v 
ostatních domovech jihomoravského kraje.
 V rámci celorepublikové akce Týden sociálních 
služeb pořádá SENIOR centrum Blansko Den 
otevřených dveří. Ten se koná v úterý 6. října 
2020 v době od 8 do 16 hodin.
 Přijďte si naše zařízení prohlédnout, budou se 
Vám rádi věnovat sociální pracovníci, kteří Vás 
provedou po budově i krásné zahradě a zodpoví 
případné otázky.

S pozdravem za SENIOR centrum Blansko,  
tým zaměstnanců



MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává MONITOR PRESS, spol. s r.o., adresa redakce: Dolní Lhota 212, 678 01 Blansko, tel. 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP, Cyrilská 14, 602 00 Brno. Články a 
fotografi e: Marie Kalová, Martin Müller (pokud není uvedeno jinak). Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Zdarma do všech schránek v Blansku  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

25. září 20208

Plný bodový zisk 
basketbalistek

• LASEROVÉ OMLAZENÍ PLETl
• KARBONOVÝ PEELING 
 OBLIČEJE
• LASEROVÉ ODSTRANĚNÍ 
 TETOVÁNÍ
• ODSTRANĚNÍ PERMANENTNÍHO
 MAKEUPU
• ODSTRANĚNÍ AKNÉ 
 A PIGMENTOVÝCH SKVRN
• KOREKCE A ODSTRANĚNÍ JIZEV,
 STRIÍ, VRÁSEK, ŽILEK 
 A STAŘECKÝCH SKVRN
• TRVALÁ EPILACE
• APLIKACE KAŠMÍROVÝCH ŘAS
• LASH FIILLER
• PEDIKÚRA DELUX

laserové ošetření * pedikúra
Eva, tel. 777 670 181

laserové ošetření * kašmírové řasy * lash fi ller
Bára, tel. 724 393 331

Smetanova 2395/8, 678 01 Blansko
www.delux-kosmetik.webnode.cz

deLux kosmetik

 Sobota 19.9.2020 byla termínem zahájení nadregionální ligy v basketbalu děvčat kategorie U17. 
Hráčky BK Blansko v loňském ročníku startující ještě v kategorii U15 přesvědčivě NRL 2019/20 vyhrá-
ly, aniž by ztratily zápas. Letos postoupily o kategorii výš a na vítězné vlně pokračují. Přes absenci 
téměř poloviny týmu dokázaly být 100% úspěšné ve dvojutkání s SKB Tišnov. 

 V prvním utkání si blanenské hráčky vytvo-
řily náskok už v první čtvrtině. Ten však ve 
druhé a třetí části ztratily. Rozhodující byla 
třináctibodová „šňůra“, kterou v závěrečné fázi 
své vítězství potvrdily. Střelecky se prosazo-
vala především autorka 15 bodů Špačková, 
dobře podporovaná ostatními spoluhráčkami, 
mezi nimiž dostaly příležitost mladší děvčata 
ročníků 2006 (Vintrová, Manoušková) a 2007 
(Strýčková).

SKB Tišnov x BK Blansko 49 : 56 
(7:18 20:30 36:38)
Body: Špačková 15, Dvořáková 11, Manouš-
ková 7, Ondrová 6, Kučerová 6, Strýčková 6, 
Matušková 5. 

 Druhé utkání, do kterého BK Blansko na-
stoupilo bez zraněných Ondrové a Špačkové, 
bylo v úvodu jako přes kopírák prvního mě-
ření sil. Blanenšťačky si opět vytvořily solidní 
náskok, který však v dalším průběhu utkání 
ztratily. Střetnutí mělo dramatický závěr. Nej-
prve v závěrečné čtvrtině domácí vstřelili tři 
trojky a tím srovnali skore. Že konečný bodový 
stav bude ve prospěch hostujících basket-
balistek rozhodla v posledních sekundách 
rozehrávačka Kučerová, která zaznamenala 
po individuální akci vítězný koš. 

SKB Tišnov x BK Blansko 41 : 43 
(7:15 22:21 29:32)
Body: Dvořáková 17, Manoušková 9, Matuš-
ková 8, Strýčková 6, Kučerová 3.

Text: K.Gyurgyik
Foto. Archiv BK

Střelkyně vítězného koše, rozehrávačka M. KučerováStřelkyně vítězného koše, rozehrávačka M. Kučerová

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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


