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Málokdy zaznívá v médiích tolik klišé jako v čase před- a povolebním. Strany a 
jejich odhodlaně se tvářící, usměvaví kandidáti se předhánění v prohlášeních 
typu: „Zařídíme!, Zrušíme!, Zbudujeme!, Odstraníme!, Přivedeme!, Vyženeme!“, 
aby po volbách začali ihned ze svých skálopevných slibů slevovat. Politologové 
zase mudrují nad úskalími složitého volebního systému, a všetečné dotazy dotěr-
ných novinářů, jaké odhadují volební výsledky, jen zachmuřeně odbývají slovy: 
„Výsledky voleb zásadně netipuji, ono to při naší nepřehledné politické scéně 
není dost dobře ani možné,“ aby ihned po jejich vyhlášení suverénně do kamer a 
záznamníků tvrdili, že přesně tyhle výsledky přece dávno očekávali...
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

dvojnásob, protože 
o zvolení nebo ne-
zvolení kandidáta 
tu rozhoduje mno-
hem menší množ-
ství odevzdaných 
hlasů, než třeba ve 
volbách do Posla-
necké sněmovny.
 V Blansku 
se navíc vůbec po-
prvé v historii usku-
teční kromě voleb 
také místní refe-
rendum. Ano, hotel 
Dukla budí emoce. 
Jedni ve zbourání 
tohoto horkého fa-
vorita na titul „Dům 
duchů“ vidí cestu, 
jak konečně vrátit 

život do centra města, druzí varovně zvedají prst 
před unáhleným jednáním, doporučují jen „přetřít 
fasádu“ a dál hledat pro Duklu využití. Ať už patříte 
k těm či oněm, i tady se vám vyplatí strávit ten-
tokrát za plentou o trochu víc času a zakřížkovat 
své ANO nebo NE. Místní referendum má totiž 
tu kouzelnou moc, že při dostatečném počtu 
hlasujících pro vítěznou variantu je jeho výsledek 
závazný a noví zastupitelé se jím prostě budou 
muset řídit, i kdyby se jim třeba stokrát nechtělo.
 Přejeme vám proto v tomto čase předvolebním 
šťastnou ruku v pátek a v sobotu ve volbách i v 
referendu a našemu městu pro příští čtyři roky 
moudré, pracovité a odpovědné zastupitele, 
abychom, až nastane čas povolební, mohli na 
stránkách Monitoru přinášet o životě v Blansku 
jen samé pozitivní informace. Tím posledním 
přáním jsme sice tak trochu sami proti sobě 
(vždyť nic nezvedá náklad novin tolik jako špatné 
zprávy), ale věřte, že v tomto případě bychom 
se na naše volené zástupce vůbec nezlobili.

Vaše redakce

- Nájem apartmánu 1+kk Blansko, 53 m2, 1.p., vybavený, nadstandard...NC – 7.000 Kč

- Nájem bytu 2+kk+garáž Blansko - Okružní, 54 m2, 4.p., výtah...NC – 5.500 Kč + ink.

- Nájem bytu 3+1 Blansko - Sever, 76 m2, 3.p., nadstandard...NC – 5.000 Kč + inkaso 

- Nájem podn. objektu Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 12.500 Kč/měs.

- Prodej bytu OV 1+1 Blansko – 9.května, 32 m2, 3. p., ihned volný...NC – 669.000 Kč

- Provozovna pro bydlení a služby Blansko, 400 m2, info. jen v RK...NC – 4 790.000 Kč

- Pozemek Blansko – Dolní Lhota, 1819 m2  v zastavěném území, IS...NC - DOHODOU

Objekt pro bydlení a služby Blansko
500 m2,  plně vybavený, pro vážné zájem-
ce podáme informace jen osobně.

NC – 4 790.000 Kč

www.mikark.cz

PRO  NAŠE  KLIENTY  HLEDÁME  BYTY  A  DOMY

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 3 550 000,- Kč

Velice pěkný, celkově zrekonstruovaný 

RD 5+kk s garáží a zahradou.

mob.: 777 857 739 

cena: 1 690 000,- Kč

Prostorný, slunný  DB (možný převod do OV, anuita doplacena) 3+1 

s lodžií o celkové polše 90 m2. Vlastní plynový kotel, orientace JZ.

mob.: 777 857 739 

Těchov

cena: 11 000,- Kč vč.ink. cena: 1450,- Kč / m2

Pronájem velice pěkného bytu 3+1 

s lodžií, ul. Absolonova.

Stavební pozemek o výměře 1332 m2,  všechny 

IS na hranici pozemku. JZ orientace.

mob.: 777 857 739  mob.: 777 857 739  

BlanskoBořitov

Byt 1+1 OV Blansko - Chelčického
31 m2, 3.NP, cihlový dům po revitalizaci, 
interiér modernizovaný. 

NC – 689.000 Kč

 Ne nebojte se, v tomto úvodníku vám nechce-
me nic slibovat, ani si hrát na věštce. V Monitoru 
jsme se vždy snažili vám, čtenářům, přinést co 
nejaktuálnější zprávy o dění kolem nás, ale zá-
roveň jsme si byli dobře vědomi toho, že drtivá 
většina z vás jsou lidé se zdravým úsudkem, kteří 
si s dostatkem informací dokážou názor na určitou 
věc udělat sami. I proto jsme se rozhodli letošním 
komunálním volbám věnovat speciální číslo, kde 
se čtenáři mohou seznámit s tím, co jednotlivé 
volební strany, které se v Blansku ucházejí o pří-
zeň voličů, nabízejí. Věříme, že voliči sami dobře 
poznají, čí záměry stojí takříkajíc nohama pevně 
na zemi a čí jsou jen parafrází hesla „Nikdo vám 
nemůže dát to, co já vám můžu slíbit!“
 Jednoho klišé se však záměrně dopustit chce-
me. Je to ostatně heslo, kterým se zaklínají 
všichni kandidáti bez rozdílu politické orientace, 
a které je v jejich prohlášeních, nejspíš jako je-
diné, stoprocentně pravdivé. To klišé zní: Přijďte 
k volbám! V den voleb je volič opravdu svrcho-
vaným pánem a u komunálních voleb toto platí 



K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz

7. října 20142

Freddieho sloupek
Makám, 
až se kouří...

 Je chvíli před volbami a na většině míst na-
šeho města, kraje, ba i republiky se staví jako 
o medaile, snad aby si volící občan uvědomil, 
jak město, kraj, či celá republika vzkvétá pod 
moudrým vedením právě končící reprezentace. 
Načasování jistě není náhodné, jinak by nebylo 
tolik do očí bijící.
 Samozřejmě, že je třeba opravit tu chodník, 
tu kousek silnice, támhle upravit park. Jen 
mi je záhadou, proč to jaksi nejde tak nějak 
průběžně... No ale spiklenecké teorie nechám 
„povolanějším“, namísto toho se podělím o svůj 
zážitek...
 To, že se chystá oprava chodníku jsem 
poznal díky tomu, že se na několika místech 
objevila na paletách vkusně složená dlažba, na 
kterou budu brzy, spolu se svými spoluobčany, 
klást své příští kroky. Téměř na minutu přesně 
v 7:00 pak jednoho dne začíná práce. Jak jdu 
kolem, kouří se od brusky, která krájí asfalt i z 
výfuku minibagříku, který dělá cestu pro novou 
stezku. Několik prašných dnů se dá výměnou 
za nový komfort pro pěší snadno vydržet, my-
slím si, jak tak míjím pilně pracující.
 Téměř na minutu přesně v 7:50 a kouř 
neustává. Je jen trochu jiný, neboť bruska je 
pohozena opodál a i bagřík odpočívá, stejně 
jako obsluha těchto zařízení, i jiných, méně na 
obsluhu složitých (například lopata). Pracujícím 
hoří v rukách malé bílé trubičky.
 Postupem času se z toho stává takový kolo-
rit. Spousta přestávek, absence pracovníků na 
svých místech. Samozřejmě, že je mi jasné, že 
si potřebují odpočinout, ale doposud jsem nic 
neslyšel o pracovním osmihodinovém fondu, 
ze kterého snad polovina času je vyhrazena 
na odpočinek. Ostatně, i kvalita práce se mi 
zrovna na této konkrétní stavbě nezdála nějak 
impozantní. Až po telefonickém dotazu na MÚ 
se práce zázračně rozběhla rychleji a radost-
něji.
 Takže teď máme ty volby, všude kolem 
spousta slibů o tom, co se postaví, zvelebí, či 
zbourá, kdo dostane jakou podporu a dotaci, 
že bude líp, atd.
 Nebudu tentokrát rozebírat volební sliby 
jednotlivých uskupení už jen z toho důvodu, 
že bych to považoval (kvůli střetu zájmů) za 
nekorektní, jelikož na jedné z kandidátek fi gu-
ruji taky.
 Jen bych si přál, aby kdokoli už na radnici 
bude, nezapomněl na své sliby, myslel více 
na město a na jeho občany, než na osob-
ní prospěch, hospodařil řádně tak, jako by 
spravoval své vlastní peníze a nenechal se 
ovlivnit lobbystickými skupinami, které působí 
v komunální politice úplně stejně, jako v politice 
celostátní, pokud ne dokonce víc. O slibova-
ném dění na radnici napíšu někdy příště, až 
bude po volbách, protože si dokážu tak trochu 
představit, co bude hned po nich následovat.
 Chtěl bych, aby se v Blansku žilo dobře, 
nebylo to „mrtvé město“, jak to pohříchu často 
vypadá. Snad toho nechci příliš.
 Pěkný den.

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

734 514 325
734 514 325

Blansko-Lažánky: 
Život na staveništi

 Deset let čekali obyvatelé místní části Lažánky na opravu silnice II/379, která byla v katastro-
fálním stavu. Když se však silnice plná výmolů a příliš úzkých úseků konečně začala rekon-
struovat, situace je o poznání horší a obyvatelé Lažánek pomalu ztrácejí trpělivost i naději na 
klid.

 Dva a půl kilomet-
ru silnice druhé třídy 
protínající Blansko-
-Lažánky. Kompletní 
oprava za více než 40 
milionů korun s sebou 
přináší hluk, prach a 
zdejší obyvatele při-
pravuje o nervy. Své 
o tom ví i Daniela Ko-
plová. Že pro letošní 
sezonu musela dočas-
ně ukončit podnikání a 
zavřít malý krámek s 
voňavými mýdly či ruč-
ně vyráběnými svíčka-
mi, bere jako nutnou 
oběť za opravu, která 
je potřebná. Při hod-
nocení dalších potíží 
však už tak smířená 
není. „Chápu, že se opravy provést musí, jsou 
potřebné. Vadí mi ale zbytečné komplikace, které 
s sebou rekonstrukce přináší. Je tu rozděláno 
hodně věcí naráz, některé práce navíc odvedli 
špatně, takže je pak dělali dvakrát i třikrát. Jako 
příklad mohu uvést třeba usazování žlabů, které 
nejprve usadili, poté zjistili, že jsou usazeny nízko 
a opět vše rozbíjeli a usazovali znovu. Řešit jsme 
museli i špatně postavené opěrné zdi a podobně,“ 
vypočítává Koplová.
 Rekonstrukce silnice navíc nepřináší komplika-
ce jen těm, kteří v její blízkosti žijí. Notnou dávku 
trpělivosti a odvahy musí projevit všichni, kteří 
tudy projedou. Dopravní omezení vyplývající ze 
stavby samotné ztěžuje i neznalost či neukázně-
nost jiných řidičů. „V neděli, kdy je menší provoz, 
jsem projížděla Lažánkami, a i když jsem jela 
na zelenou, potkala jsem v protisměru hned dvě 
auta. Těžko říct, zda šlo o místní, kteří vyjížděli 
z domů a jen nevěděli, který směr je zrovna prů-
jezdný, nebo jednoduše zkusili projet, ale bylo 
to jen náhodou, že jsme se setkali v místě, kde 
jsme se mohli vyhnout,“ popsala situaci jedna z 
řidiček. Její slova potvrzuje i Daniela Koplová: 

„Doprava je zde opravdu špatná. Musím tímto 
úsekem projíždět i čtyřikrát denně a nemám 
vůbec dobré zkušenosti. Stále zde i přes zákaz 
projíždějí kamiony, jednoho jsem cestou potkala i 
dnes a ještě na mě troubil, jako že mu překážím. 
Před pár dny jsem se zase málem srazila s auto-
busem, protože na semaforech v obou směrech 
naskočila zelená. Navíc k domům nejsou ani 
pořádně udělané nájezdy, dostáváme se sem jen 
velmi složitě a už se mi několikrát stalo, že byl 
příjezd k domu zablokován.“ Dopravní situaci se 
snaží zmírnit zejména městští policisté, kteří na 
místě denně hlídkují. „Hlídky městské policie na 
uvedeném úseku provádějí kontrolu ve zvýšené 
míře. Denně zde zastavíme dva až tři kamiony, 

které se tudy pokouší projet,“ uvedl Martin Lepka, 
ředitel Městské policie Blansko.

Nejistý termín Nejistý termín 
dokončenídokončení

 Po více než desetiletí potíží s hlavním tahem na 
Vyškov by se obyvatelé Lažánek už rádi dočkali 
vytouženého klidu. Jejich naděje, že se během 
příštích dvou měsíců jejich přání uskuteční, ale 
bledne. Termín dokončení, původně plánovaný 
na 30. listopadu, není jistý. Zprávy o dalším 
možném prodloužení stavebních úprav potvrzuje 
i samotný investor, Správa a údržba silnic Jiho-
moravského kraje. „Mohu potvrdit, že při stavbě 
došlo ke dvěma komplikacím, které by mohly mít 
za následek prodloužení termínu dokončení. V 
prvé řadě se jedná o kanalizaci, která je ve sku-
tečnosti umístěna jinak, než jak bylo zaneseno v 
podkladech, má jinou výšku a je v horším stavu, 
než bylo předpokládáno. Také je nutné oproti pů-
vodním předpokladům vyřešit sanaci v některých 

silně podmáčených 
úsecích,“ řekla Eva 
Zouharová, vedoucí 
technicko-správního 
úseku Blansko Správy 
a údržby silnic Jihomo-
ravského kraje. Zda 
se však vlivem těchto 
potíží bude termín do-
končení prodlužovat, 
si netroufala odhad-
nout. Ve splnění ter-
mínu naopak věří mís-
tostarosta Blanska Jiří 
Crha: „Námitky obča-
nů místní části Lažán-
ky vnímáme, a i když 
nejsme přímo inves-
tory akce, snažíme se 
jednat s dodavatelem 
prací. Z jeho strany 
jsme zatím ujišťováni, 

že termín dokončení stavby bude splněn.“
 Jeho slova potvrzuje i starosta města Blanska, 
Ivo Polák. „Pravidelně se účastníme kontrolních 
dnů a zatím jsme ujišťováni, že termín dokončení 
bude dodržen. O problémech se semafory nejsem 
informován, sám jsem ale byl svědkem, toho, jak 
se řidič snaží projet za kolonou, i když už svítí 
červená. Tuhle věc by měl řešit stavbyvedoucí, 
rozhodně předám informaci dál,“ přislíbil starosta. 
 Jakmile Správa a údržba silnic Jihomoravské-
ho kraje ukončí opravu silnice, dočkají se lidé z 
Lažánek i nových chodníků a autobusových za-
stávek, na které je v městském rozpočtu Blanska 
vyčleněno 7 milionů korun.

Květa Gebauerová

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

Dětská zimní obuv 
s TEXovou 
membránou 

- teplo, sucho
- pohodlí

Xovou 
mbránou 

o, sucho
odlí

Pozvánky
Kolotoč 2015

Středa 8.10.
15:00 Pouliční Kolotoč (pouliční divadlo)
17:00 Fotokruh na cestách: Korsika (vernisáž)
18:00 Improvečerizace (divadlo)
20:00 Blansko a okolí ve folklórních písních (fi lm)

Čtvrtek 9.10.
18:00 Homo Papiriensis (papírová performace)
19:00 Nekonečný valčík (koncert – Kateřina Rei-
chová a hosté)
20:00 Magorův sbor (voice-band, recitace)
21:00 Open Mic (patnáct minut slávy pro každého)

Pátek 10.10.
17:00 Sněhurka (loutková pohádka)
18:00 Cermaque (autorské čtení a zpívání)
19:30 Škoda 1981 (divadlo)
21:00 Kittchen (koncert)

Sobota 11.10.
16:00 Killwill (divadlo, pohádka)
18:00 Je to v kamrlíku (divadlo)
19:30 Hospodin – kdopak by se boha Bar (divadlo)
21:00 Longital (koncert)

Doprovodný program:
od 1. 10. do 12. 10. Obyvatel X (vernisáž, schodiště 
vedle Komerční banky)
11. 10. 10:30 Blansko a okolí ve folklórních písních 
(výletní koncert)
11. 10. 10:00-13:00 Žonglovací dílna pro všechny
11. 10. 10:00-19:00 Dětský divadelní a výtvarný 
koutek

 Většina programu se odehrává v Divadle Kolár-
ka na Kollárově. Pro podrobnosti sledujte stránky 
www.divadlokolarka.cz

Naučte se pétanque
 Co hrají Francouzi ať mladí nebo staří, na vesnici 
i ve městě? Přece pétanque! Stačí malý plácek a 
už je kolem něj živo. Hra pétanque je francouzský 
fenomén, který začíná pronikat i k nám. Chcete 
zjistit, co na něm Francouzi mají? Přijďte si zahrát! 
Naučit se pétanque je snadné a hra baví dospělé i 
děti. Herní sady jsou zdarma k zapůjčení, na závěr 
účastníky čeká turnaj o ceny.
 26. 10. 2014 ve 13.30 na hřišti za čajovnou Ulita 
(B. Němcové 2a, Blansko). Pořádá Ulita Blansko a 
Fenyx Adamov. www.ulitablansko.cz * fenyx.wz.cz

Prachy v prachu
 Zveme všechny, kteří se obecně zajímají aspoň 
trošku o politiku, na promítání estonského dokumen-
tárního fi lmu Prachy v prachu ve středu 15. října od 
19 hodin v Ulitě Blansko.
 Ve fi lmu najdete mnoho analogií jak se současnou 
českou politikou, tak i závažnými politickými kauzami 
naší nedávné minulosti. Jsou v něm pasáže, u nichž 
se zasmějete, i takové, u kterých obrazně tuhne krev 
v žilách. Film je promítán ve spolupráci s festivalem 
dokumentárních fi lmů Jeden svět, bude uveden v 
původním znění, s českými titulky.

-kkuc-
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Na kávě s Jiřím Crhou
Jiří Crha: Komunální politika je o lidech a konkrétních činech

Sponzor rubriky:

Za Krasíkem a vůní 
čerstvého chleba

 Pane místostarosto, na kandidátce ODS pro 
komunální volby je celá řada veřejně známých 
osobností. Můžete prosím kandidátku blíže 
představit? 
 Především bych rád řekl, že jsem opravdu spoko-
jen s tím, jak se nám povedlo kandidátku sestavit. 
Mou žádost o aktivní zapojení do veřejného života 
vyslyšela řada osobností, které jsou s Blanskem 
profesně i osobně spjaty. Jejich rozhodnutí si vážím 
o to víc, že dnes je trend právě opačný: lidé opouštějí 
klasické strany a podporují různá účelová hnutí, je-
jichž kandidáti často ani netuší, co Blansko skutečně 
trápí. Kandidátní listinu jsme se snažili vyvážit i po 
odborné stránce. Ne náhodou mezi kandidáty na-

jdete ředitele městské knihovny, praktického lékaře, 
ředitele kulturního střediska nebo primářku rehabili-
tačního oddělení blanenské nemocnice. Všichni naši 
kandidáti již dnes v rámci svých profesí přispívají k 
rozvoji našeho města a budu rád, pokud nám voliči 
udělí mandát na tuto práci navázat i v městském 
zastupitelstvu. Přeci jen komunální politika je hlavně 
o lidech a konkrétních činech.

 Blansko prošlo za poslední čtyři roky výraz-
nou proměnou. Co můžeme v případě úspěchu 
vašich kandidátů čekat v dalším období?
 Za poslední čtyři roky se toho v Blansku opravdu 
hodně změnilo k lepšímu, to ale neznamená, že 
není na čem pracovat. Celý náš program jsme 
postavili na konkrétních věcech, přičemž podněty k 
řadě z nich přišly od občanů města. Jednoznačně 
podporujeme zbourání hotelu Dukla, který se po 
vleklých majetkoprávních sporech povedlo získat do 
vlastnictví města. S tím souvisí i celková revitalizace 
náměstí, které by mělo být naší vizitkou. Chceme 
prosadit zrušení poplatků za svoz komunálního 
odpadu v chatových oblastech pro občany Blanska, 
plánujeme pokračovat v revitalizaci sídlišť, výstavbě 
dětských hřišť, opravě silnic nebo úpravě nábřeží 
Svitavy. Jednou z mých priorit je podpora kultury a 
sportu, ať už formou rozvoje významných akcí typu 
Půlmaratonu, který nám dělá v zemi skvělé jméno, 
nebo konkrétní podporou amatérských uměleckých 
spolků, zájmových sdružení a sportovních oddílů, 
zejména se zaměřením na práci s mládeží. Jak 
sami vidíte, věcí, které chceme zlepšit, je celá řada, 
a já budu rád, najdou-li si čtenáři čas seznámit se s 
celým naším programem.

 Pokud byste měl stávající koalici ohodnotit, 
jakou byste jí udělil známku? 

 Kdybych měl práci koalice hodnotit jako ve škole, 
asi bych dal dvojku. Celá řada věcí se nám povedla 
dokončit, ale určitě jsou zde ještě rezervy. Některé 
projekty navíc přesahují jedno volební období a k 
jejich dokončení je proto potřeba konsensu naprosté 
většiny zastupitelů a hlavně občanů. Nemá přeci 
cenu pouštět se do věcí, které někdo za dva roky 
zruší, to by se město nikam neposunulo.

 Co říkáte na nová hnutí, která v Blansku letos 
kandidují?
 Myslím, že lidé by měli věnovat velkou pozornost 
jednotlivým osobám na kandidátních listinách. Často 
se tam objevují lidé, kteří v každých volbách kandi-
dují za jiný subjekt, takže každé volby slibují něco 
jiného. Na některých kandidátkách je na první pohled 
vidět, že byly šité horkou jehlou a bez rozmyslu. Vět-
šina těch, kteří na nich fi gurují, neví o řízení města 
vůbec nic. Jak jinak si vysvětlit, když někdo hlásá, 
že chce prosadit přímou volbu starostů? To je přece 
v kompetenci Parlamentu ČR, a ne obecních zastu-
pitelstev! Zkrátka, když se na programy některých 
nových hnutí podívám, je jasné, že jediným jejich 
cílem je negace všeho, co se dosud podařilo udělat, 
účelové zkreslování faktů a slibování nereálných 
věcí. 

 Jedním z málo známých úskalí komunálních 
voleb jsou tzv. preferenční hlasy, které na rozdíl 
od parlamentních voleb vybraného kandidáta 
fakticky poškozují a přinášejí mu horší výsledek 
než volba celé strany. Jak se na to díváte vy jako 
politik?
 Máte naprostou pravdu, bohužel ne všichni ob-
čané o tomto problému ví. Volič často označí jemu 
názorově blízkou osobu, aniž by si přitom uvědomil, 
že tím de facto škodí jeho konečnému umístění. V 

komunálních volbách totiž můžeme označovat jak 
kandidátku celé strany, tak i jednotlivce. Označíte-li 
na volebním lístku celou kandidátní listinu strany, 
obdrží toto uskupení počet hlasů, který je roven 
počtu míst v zastupitelstvu, v případě Blanska tedy 
25. Zakřížkujete-li ale na kandidátce pouze své 
dva-tři favority, obdrží strana právě jen ony dva-tři 
hlasy. Svým jednáním tak ve skutečnosti snižujete 
šanci strany na slušný volební výsledek a zvyšujete 
pravděpodobnost, že se vám sympatičtí politici do 
zastupitelstva vůbec nedostanou. Pokud tedy oprav-
du chtějí lidé svým favoritům ve volbách pomoci, 
měli by označit celou kandidátku, na které fi gurují. 
Vybraný kandidát tak vlastně získá 25 hlasů namísto 
jednoho. Využít možnosti preferenčních hlasů je 
naše právo, v případě voleb do zastupitelstva je ale 
dobré si rozmyslet, čeho tím docílíme.

 Co byste nakonec vzkázal občanům před 
volebním víkendem? 
 Chtěl bych požádat všechny občany, aby přišli k 
volbám, ať už podporují kohokoliv. A aby při svém 
výběru nezapomněli na to, že komunální politika 
je hlavně o lidech a konkrétních činech, nikoliv o 
líbivých populistických a prázdných heslech. Dění v 
Praze jen těžko ovlivníme, ale život v našem městě 
společně ovlivnit můžeme.

-r-

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
9. díl: 2001 - 2006

 Slíbil jsem basketbalovým dorostenkám, že když 
se probojují do extraligy, zařídím jim zájezd k moři. 
Podařilo se. Chloupková nabídla cenu, která mne 
nezruinovala, a tak 11. září 2001 nás zastihlo v 
Bibione. Jeli s námi i ženy a metráčtí košíkáři. U 
moře bylo pěkně, ale já proseděl týden u televize 
sledováním padajících dvojčat a přemýšlením o 
budoucích důsledcích teroristického útoku na náš 
život. 

 Po novodobém sarajevském atentátu byli ob-
čanští demokraté tak oslabení, že jsem se rozhodl 
k nim přidat a alespoň v Blansku trochu pomáhat. 
Seznámil jsem se zase s dalšími lidmi, kteří v 
politice působili od devadesátých let. Byla to nová 
zkušenost. Nebylo to již o přátelství, ale o vzá-
jemném respektu, úctě a hlavně loajalitě. Nikdy 
jsem moc neuměl přikyvovat a tlachat o politických 
problémech, které nemohu ovlivnit, takže jsem se 
soustředil na obory, kterým trochu rozumím. Možná 
i proto jsem byl časem zvolen do městské rady.
 Protože jsme s manželkou neměli nárok na 
získání úvěru, půjčili nám něco její rodiče a koupili 
jsme rozestavěnou řadovku u nemocnice. Prodal 
jsem byt u gymplu, přestěhoval na Sadovou provoz 
malé blanenské realitky a postupně jsme domek 
rekonstruovali. Kamarádi pomáhali, materiál se 
kupoval po částech a zjišťoval jsem, jak je těžké 
sehnat dobré řemeslníky. Za pomoci Ducháčka, 
Filouše, Smolíka, Brücknera a dalších, se však po 
třech letech kolaudovalo.

Nyní
 Dostat se do politiky, dnes i té komunální,  je mno-
hem složitější, než tomu bylo po něžné revoluci. Je 
to hlavně o tom „být vybrán“!  U zavedených stran 
jsou v čele zkušení matadoři a u nových jsou z části 
ti, co přešli od těch prvních. Atraktivní profese, jako 
doktor, nebo pedagog, jsou pro kandidátní listiny 
nepostradatelné. Naprosto souhlasím s názorem, že 
kdo sestaví kandidátku jen z nich, vyhraje jakékoliv 
místní volby. I jeden neúspěch ve volbách se však 
většinou neodpouští, což je i můj případ, kdy jsem 
byl minule vykřížkován. Pak logicky nastane čas, že 
musí člověk z politiky „být odejít“!
 Pravda, v komunálních volbách, při tzv. pano-
šování preferenční hlasy vyjadřují sice popularitu 
osoby, ale neznamená to, že někdo méně úspěšný v 
křížkování, nepřinese pro stranu plný počet hlasů na 
kandidátce. To jen u 40ti spřízněných duší znamená 
v Blansku 1.000 hlasů. A to se počítá! V ostatních vol-
bách, kdy můžeme volit jen jednu stranu či hnutí, má 
proto zaškrtávání kandidátů mnohem menší váhu. 
Přesto, že jsem dostal zajímavé nabídky, zatím jsem 
nepřelétl a, sice na nevolitelném místě, ale zato se 
zajímavou profesí na předvolebních letácích, jsem 
na kandidátce u modrých ptáků, i letos.
 Poprvé jsou volby u nás spojeny s referendem.  
Bude zajímavé, jak toto lidové hlasování  o budouc-
nosti budovy Dukla dopadne. Osobně si myslím, že 
by o takové věci nikdy neměl rozhodovat plebiscit, 
ale odborníci a politické reprezentace. Nechci nyní 
žádnou stranu ovlivňovat, i když svůj názor jsem již 
před lety radě prezentoval, ale drahé to bude tak, 
jak tak!

Miloš Polák

 Zahradou Muzea tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově se v sobotu 20. září linula neza-
měnitelná lákavá vůně čerstvě upečeného chleba, koláčů, pečínky a také kotlíkových gulášů. Obec 
Senetářov tu ve spolupráci s MAS Moravský kras uspořádala Den venkovských pícek a šneka Krasíka. 
A dobrá nálada všech kolem prozrazovala, že to byl den opravdu vydařený.

 Senetářovští se pro stavbu zbrusu nové venkovní 
pícky rozhodli zejména ve snaze podpořit v obci turi-
stický ruch. Podle slov starostky Jany Sedlákové je  
pec  postavená ze starých pálených cihel ve stejném 
stylu, jako se dříve stavěly na Slovensku. Tam také 
podobnou pícku uviděli poprvé, čímž získali potřeb-
nou inspiraci. Zastřešená pícka má kromě klasické 
pece vestavěn také železný kotlík s plotnou a rovněž 
sušičku na ovoce, takže v ní lze připravit prakticky 
všechny druhy tradičních venkovských pokrmů, od 
chleba přes sladké pečivo, polévku a maso až po 
sušené křížaly. Pícku se podařilo postavit díky dotaci 
z Programu rozvoje venkova, která 
pokryla 90 procent ze stopadesátitisí-
cových nákladů na její zbudování. Do 
stavby, kvůli které přijeli kamnářští mi-
stři až ze Sedmihradska, byly vsazeny 
i staré cihly, vypálené kdysi přímo v 
Senetářovské cihelně. Dobroty ze 
senetářovské venkovní pícky se tak 
od nynějška stanou neodmyslitelnou 
součástí všech akcí, které se v areálu 
Muzea tradičního bydlení a perleťář-
ství pravidelně uskutečňují.
 Slavnost, během níž byl provoz 
senetářovské pícky ofi ciálně zahá-
jen, pokračovala paralelně probíhající 
soutěží ve vaření kotlíkových gulášů, 
v níž své kuchařské umění předvedlo 

hned devět soutěžních týmů. Vedle toho 
se ale stala také vhodnou příležitostí k 
završení první turistické sezony stále 
oblíbenějšího Pohádkového království 
šneka Krasíka, které vzniklo na území 
Moravského krasu v dubnu letošního 
roku. To má v současnosti už dvanáct 
pohádkových kanceláří, které mohou 
malí i velcí poutníci při svých výpravách 
za šnečkem Krasíkem navštívit. Jednou 
z nich je i Blanenská informační kancelář 
Blanka.
   V průběhu akce tak byla třeba des-
kovou hrou odměněna pětice výherců 
Krasíkovy letní geocachingové hry, děti 
mohly soutěžit ve znalostech o tomto 
šnečkovi s kouzelnou mocí a jeho kama-

rádech, poslechnout si některou z pohádek, která líčí 
jeho dobrodružství v Moravském krasu a užívat si 
i dalších atrakcí, mezi něž patřil skákací hrad nebo 
projížďky na historických motocyklech.
 Až se tedy v senetářovské pícce rozhoří oheň 
někdy příště, neváhejte a přijďte si také užít tu bá-
ječnou chuť křupavého, ještě teplého chleba a nebo 
jiných kulinářských specialit. A pro ty, kteří by se rádi 
dozvěděli víc o Krasíkově pohádkovém království a 
jeho pestré nabídce turistických aktivit pro všechny 
generace jsou tu stránky www.krasko.info.

-kuc-
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Obchody místo skleníků? 
Možná už za dva roky

Fotoseriál: Parkoviště od středy 
slouží řidičům

Pojednání o moru
Nová publikace Nemocnice Blansko

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

 Přes tři hektary pozemků města už roky hyzdí nevyužité skleníky. Město areál na jaře nabídlo inves-
torům. Jediný zájemce o pronájem a později i prodej pozemků zde chce postavit obchodní centrum. 

 Za jeden tisíc korun za metr čtvereční by mohlo měs-
to prodat ze dvou třetin nevyužitý areál blanenských 
skleníků společnosti M. S. Blanenská. Ta by pak na 
tomto místě postavila obchodní centrum s obchody 
pro volný čas a hobby. Město by tak mohlo do svého 
rozpočtu získat nemalou částku, kterou by pak bylo 
možné použít na další investice, například na opravu 
středu města s chátrajícím hotelem Dukla. Záměr pro-
jednávali i zastupitelé na svém posledním zasedání v 
září, mnohem větší část práce ale bude muset odvést 
již nové zastupitelstvo po komunálních volbách. 
 „Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zájem 
společnosti, která se přihlásila do výběrového řízení. 
Zástupci společnosti předložili svůj projekt a nabídku, 
v současnosti je však potřeba dořešit další nepřes-
nosti a podrobnosti,“ řekl místostarosta Blanska Jiří 
Crha. Mezi tyto podrobnosti patří například otázka, 
kdy bude areál k prodeji. „Byl vznesen požadavek na 
prodej hned po vydání stavebního 
povolení, my ale preferujeme sta-
novit prodej až po kolaudaci samot-
né stavby, abychom tak předešli 
případným problémům,“ vysvětlil 
Crha. 
 Situace kolem pronájmu a ná-
sledného prodeje areálu je navíc o 
poznání komplikovanější. Pozemky 
sice vlastní město, ale objekty 
na něm společnost Zera Rájec, 
která ve sklenících nyní pěstuje a 
prodává květiny i zeleninu. Možné 
pozdější potíže s vlastnickými právy 
však vyvrací Zdeněk Přichystal, po-
dle něj je mezi oběma společnostmi 
uzavřena dohoda. „Nejsme žádní 
spekulanti, ale developeři a kdy-
bychom neměli vyřešené všechny 

důležité majetkoprávní vztahy, do výběrového řízení 
bychom se ani nepřihlásili,“ uvedl Přichystal. Předseda 
představenstva společnosti Zera Rájec Pavel Sáňka 
byl o poznání méně sdílný s odůvodněním, že mediální 
ohlas do značné míry poškozuje podnikání společ-
nosti. Část zákazníků totiž kvůli zprávám o možném 
prodeji areálu dochází k závěru, že výroba i prodej 
produktů Zery Rájec končí. „Prodejní místa v žádném 
případě nezavíráme. S městem i společností M. S. 
Blanenská jednáme ve shodě a hledáme společné 
naplnění našich zájmů,“ dodal Sáňka.
 Pokud dojde k uzavření smlouvy, nové obchody 
by mohly začít růst už za dva roky. „Myslím, že rok 
2016 je reálný termín k zahájení stavby. Tedy za 
předpokladu, že po volbách do zastupitelstva budou 
naše jednání pokračovat a dojde k uzavření smlouvy,“ 
dodal Přichystal. 

Květa Gebauerová

31. 10. Takový byl původní termín dokončení parkoviště za nádražím. Všem, které trápilo přeplněné 
parkoviště u Alberta a auty ucpaná ulice Antonína Dvořáka, se však uleví o dost dřív - už ve středu 
8. 10. Páska se ofi ciálně bude stříhat až po poledni, ale parkoviště bude otevřeno a připraveno k 
užívání už od rána. Nabídne místa pro parkování 208 aut včetně sedmi míst pro hendikepované.

 Nemocnice Blansko vydává v pořadí již třetí publikaci, a to k třicátému výročí svého otevření. 
Publikace s názvem DISSERTATIO DE PESTE - POJEDNÁNÍ O MORU je dílem autorské dvojice Ing. 
Bohumila Grundy, Csc. a paní Jitky Ševčíkové, v současné době knihovnice blanenské nemocnice.

 Kniha, jak už je z názvu patrné, pojedná-
vá o moru – nejděsivější epidemické nemo-
ci, která lidstvo pronásleduje od starověku, 
přes středověk až do novověku. Tak jako v 
předchozí publikaci se i zde setkává historie 
s vlastivědou našeho kraje. Nejen zdravot-
nická veřejnost, ale i laický čtenář bude jistě 
se zájmem číst nejstarší záznamy o moru 
ve světě a v českých zemích, o tehdejších, 
leckdy úsměvných snahách (vesměs nezdařených) 
tuto nemoc léčit a její epidemie zlikvidovat, o objevu 
příčiny moru a konečného úspěchu v jeho léčbě. 
Tato epidemiologická problematika se stala zvlášť 
aktuální v dnešní době, kdy lidstvu hrozí pandemie 
eboly, nakažlivé choroby, proti níž dosud není účinný 
lék.
 Vedení blanenské nemocnice maximálně podporu-
je ediční činnost nemocnice. Tu vnímá jako snahu o 
zdravotnickou osvětu, ke které patří i pohled do dějin 
medicíny, z nichž lze čerpat poučení i v dnešní době. 
 Závěrem je třeba vyslovit uznání autorům, a to 
nejen za cenné dílo, které jejich společným úsilím 
vzniklo, ale zejména za obsáhlé a velmi komplikova-
né studium všech možných i nemožných dobových 

pramenů. Čtenářům přejeme pěkné zážitky při četbě 
této knihy.
 Kniha lze zakoupit na pokladně Nemocnice Blan-
sko (přízemí krčku nemocnice) nebo v prostorách 
Lékařské knihovny (3. patro polikliniky). Cena pub-
likace je 95,-Kč.

Předchozí publikace Nemocnice Blansko:
• Cholera na Blanensku v devatenáctém století 
(cena 45,- Kč)
• Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kun-
štátska a Boskovicka (cena 185,- Kč)

 Lékařská knihovna (Po, Út: 7 – 14 hod), tel: 516 
838 424, email: knihovna@nemobk.cz
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Fotoseriál: Každý pes jiná ves

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

ZZprávičky

 „Řečeno sportovní terminologií, tým se nám po sezoně rozpadl, a tak jsme sestavili tým 
nový, který se ale zatím tak úplně nesehrál, což je na obrázcích i vidět. Jsou každý jiný, 
zkrátka každý pes jiná ves,“ vysvětluje k názvu výstavy, který se konala na farním dvoře, 
výtvarník Libor Bartoš, a dodal, že současné práce jsou přípravnou na rozsáhlejší projekt 
soukromé mateřinky Všudybýlek realizovaný ve spolupráci s Galerií města Blanska.

Očima občanů

rychle – do 24 hodin

minimum pot ebných doklad

Český tým v Pekingu 
nezapadl

 Mistrovství světa ve hře boccia, které se odehrá-
lo ve dnech 19. - 28. 9. 2014, je u konce a my už 
známe výsledky. Celkově naši reprezentanti obsadili 
10. místo, ovšem hráli výborně. A mít trochu toho 
sportovního štěstí, tak mohli vyhrát minimálně ještě 
jeden zápas a posunout se o příčku výš. Kamil 
Vašíček hrál skvěle jako vždy, bohužel mu vzali 
díky spornému měření zahajovací míč a to ovlivnilo 
jeho podání. Navíc perfektně pomáhal kolegovi z 
týmu Jirkovi Svojanovskému, který díky Kamilovi 
nabyl sebevědomí, podával nadstandardní výkony 
a skvěle Kamila doplňoval. Prokázal, že jeho nomi-
nace byla skvělá volba a to i do budoucna. Celý tým 
šlapal perfektně včetně všech tří asistentů - Milana 
Svojanovského, Marušky Maňákové a Lenky Suché 
Nesmíme opomenout ani servismana a kameramana 
Milana Vašíčka.

Jozef Suchý
//foto www.spastic.cz//

Poděkování Miloši 
Bacíkovi

 Starosta města 
Blanska, místosta-
rostové i tajemník 
města Blanska 
poděkovali na tis-
kové konferenci 
dne 3. 10. odstu-
pujícímu předse-
dovi samosprávy 
Městského klubu 
důchodců Miloši 
Bacíkovi.
 Pan Miloš Ba-
cík, který v čele 
samosprávy Městského klubu důchodců stál od roku 
1994, hodlá v činnosti pokračovat dále jako řadový 
člen samosprávy. Ve svém proslovu poděkoval 
radnici za dlouholetou podporu a spolupráci, kterou 
město Klubu důchodců poskytuje.
 Starosta města Blanska Ivo Polák vyzdvihl činnost 
blanenského klubu důchodců, který je nesmírně 
aktivní – v současné době má přes 1400 členů – a 
zdůraznil význam aktivního prožití seniorského věku.

-red-

Holštejnský most opět 
průjezdný

 Několikaměsíční objíždění je u konce a Holštejn 
konečně získal spojení na Ostrov, Sloup a Bosko-
vice
 Nový most v délce přes sedmdesát metrů, který 
nahradil provizorní a dlouho přesluhující přemostění 
kdysi propadlé silnice, představuje investici ve výši 
40 mil. Kč a nabízí řidičům výrazně vyšší komfort.

-kkuc-

O lidské bezohlednosti
 Před několika měsíci se objevila na silnici na ulici 
Divišova před č. p. 21 značka pro invalidy. Na tom 
by nebylo nic divného, až na to, že tu chybí značka 
stojatá, bez níž je prý tato značka neplatná. Dříve 
tu stávaly různé bedýnky, aby zde nemohl nikdo jiný 
než majitel domu parkovat.  Na této značce nikdy 
žádný invalida neparkoval, pouze rodinní příslušníci 
a nikdo z nich značku pro invalidy za sklem nemá. 
Je paradox, že ani majitel rodinného domku zde 

neparkuje a tak se nabízí jediné zdůvodnění, že si 
nepřeje, aby někdo parkoval pod jeho okny. Ulice 
je dost frekventovaná, vzhledem k tomu, že je zde 
mateřská školka, a ráno zde zaparkovat je velký 
problém. I když je tato značka neplatná, přesto 
vzbuzuje každé stání pro invalidy určitý respekt a 
nikdo si netroufne zde stát. Zajímalo by nás kdo a 
na čí náklady značku namaloval. V Blansku máme 
spoustu lidí invalidních a pořídit si takovou značku 
před dům jistě není záležitost jednoduchá a stojí to 
hodně běhání po úřadech.

-jn-

Hledáme posilu do redakce!
** Máte zájem o dění ve městě?
** Máte chuť psát o tom, co vás baví a zajímá?
** Chcete se stát dopisovatelem Monitoru?

Tel. 606 728 334
monitor@monitor-bk.cz
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Miloš Pernica 
zahraje v knihovně

Děvčata BK Blansko zahajují 
svoji druhou sezonu

Vůně dřeva 
v Galerii Jonáš

Týden knihoven 2014

 Basketbalový klub Blansko, který je zaměřený na rekreační a výkonností basketbal děvčat, zahájil 
týdenním soustředěním v Hustopečích, svoji druhou sezonu.  Když se ohlédneme za ročníkem 
2013-14 můžeme být spokojeni. 
 Podařilo se získat pro sportování 19 děvčat 
do přípravky a stabilizovat kádr dorostenek. Věk 
nových hráček se pohybuje v rozpětí  6-15 roků. 
Jejich tréninky probíhají ve skupinách pod vedením 
tří trenérů vždy tak, aby byl brán na jejich věk ohled.  
V loňské sezóně dorostenky U17 překvapivě zví-
tězily v oblastním přeboru v konkurenci 9 družstev. 
O tom, že výkonnost děvčat byla na dobré úrovni, 
svědčil start některých, formou hostování, v ligových 
týmech.
Do přípravy na nastávající sezonu se zapojilo 17 
hráček v kategorii výkonnostního sportu. Startovat 
budou pod vedením trenérů L. Buřta a P. Zouhara 
v oblastním přeboru dorostenek U 19, který se 
hraje jako sloučený se ženami. Soutěž prověří, jak 
na tom mladé hráčky BK Blansko jsou v porovnání 
se zkušenějšími soupeřkami. Třem blanenským 
hráčkám je umožněn start v ligových týmech Kyjova 
a Valosun Brno. 
 Nejmladší hráčky, které se na pravidelnou soutěž 
teprve připravují, začaly trénovat 2x týdně se začát-

kem školního roku. Většina se zúčastnila už na konci 
prázdnin soustředění, které probíhalo společně s 
dorostenkami v Hustopečích. Děvčata byla průbě-
hem týdenní přípravy zaměřené na zvýšení fyzické 
kondice i zlepšení basketbalových dovedností, nad-
šená. U dětí se projevila perfektní práce trenérek 
K. Piňosové, L. Osičkové a L. Bezděka.  Protože 
byly ve sportovní hale nainstalované snížené koše, 
můžou děvčata odehrát svoje první přátelská utkání. 
Tréninky mini žákyň a žákyň probíhají v úterý (16,30-
18,00) a čtvrtek (15,30-17,00) ve sportovní hale, v 
sousedství kuželny, na Údolní ulici. Rádi na nich 
přivítáme všechna děvčata se zájmem o sportování.
 Dobré výsledky, které BK Blansko za dobu krát-
kého trvání dosáhl, jsou odrazovým můstkem do 
budoucna. Nejen při organizování výkonnostního 
sportu, ale také ke sportování na rekreační úrovni. 
V naší činnosti máme velkou podporu MěÚ Blansko, 
DDM Blansko, VZP ČR, ČBE a.s. a dalších příznivců 
za což jim patří poděkování.

Milan Ševčík, předseda BK Blansko

 Španělsko, Jižní Amerika, ale také Štěpán Rak, 
Sting, Metallica, Deep Purple nebo Led Zeppelin 
v podání kytaristy Miloše Pernici na koncertě v 
Městské knihovně Blansko.

 Miloš Pernica začínal s kytarou v Základní umě-
lecké škole Blansko, kde dnes sám po absolvování 
konzervatoře vyučuje. Vedle vlastní pedagogické 
činnosti koncertuje na klasickou i elektrickou kytaru, 
spolupracuje s předními českými kytaristy, hudebními 
skladateli a pedagogy, vydává CD. Svůj nástroj se 
snaží prezentovat moderně a nevyhýbá se střídání 
různých hudebních žánrů a stylů.
 Všichni zájemci o umění Miloše Pernici jsou zváni v 
pátek 31. října 2014 v 18 hodin do dětského oddělení 
blanenské knihovny. Vstup volný.

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny

 Profesní organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky poosmnácté 
vyhlásila tradiční akci Týden knihoven, která proběhne po celé republice od 6. do 12. října 2014. 
I když je letošní ročník zaměřen přednostně na muzejní knihovny, zapojí se do ní české knihovny 
všech velikostí a typů od nejmenších vesnických až po vysokoškolské a odborné knihovny. Stranou 
nezůstane ani Městská knihovna Blansko.

 S předstihem, v průběhu září, za rekordního zájmu 
ze strany veřejnosti odstartoval 5. ročník pilotního 
projektu knihovny „Blanenská univerzita (nejen) pro 
seniory“.  V samotném Týdnu knihoven, 10. října 
2014, proběhne slavnostní vernisáž 5. ročníku Sa-
lonu blanenských výtvarníků, na němž se představí 
řada zajímavých, především amatérských, umělců. 
 Již sedmého října mohou do hudebního oddělení 
knihovny přijít všichni fandové osvědčeného cyklu 
Cesty za poznáním, aby se zúčastnili dalšího pokra-
čování, které lektorka Bc. Ivana Filoušová aktuálně 
věnovala jubilujícímu Leoši Janáčkovi. 
 Blanenští knihovníci si dobře uvědomují logickou 
nutnost vhodného působení zejména na začínající 
a malé čtenáře. Proto, když uvažovali o základním 
programovém bodu Týdne knihoven 2014, rozhodli 
se do Blanska pozvat multižánrového Marka Šolme-
se Srazila, který se dětskému publiku představí 9. 
října hned třikrát. Jeho komponovaný pořad je totiž 

určen hlavně žákům 
nižšího školního věku 
a účinně u nich přispí-
vá k rozvoji čtenářství.
 V týdnu od 6. do 
12. října 2014 jako 
speciální dárek za-
registrujeme nového 
čtenáře zdarma.
 Blanenská knihov-
na nemyslí na svoje 
uživatele, a nejen ty, 
pouze během Týdne knihoven. V duchu svého hesla 
ČTETE?ČTĚTE! celoročně připravuje pro veřejnost 
bohatou a pestrou paletu akcí, o kterých pravidelně  
informují média a hlavně webové stránky www.
knihovnablansko.cz. 

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko

 Má rád dřevo ve všech jeho podobách, od živého 
– stromy, lesy – až po výrobky z něho. Věří, že „doba 
dřevěná stále potrvá a tenhle náš zřejmě nejstarší 
lidský materiál bude ukazován, chválen, veleben i 
uctíván snad ve všech svých podobách – od kolébky 
až po rakev“.
 Své o tom ví řezbář Antonín Bárta z Olešné. Řez-
bářské práce kombinované s kovem bude vystavovat 
do 7. listopadu 2014 v Galerii Jonáš Blansko. Chce-
te-li se potěšit vůní dřeva, je pro vás tato výstava 
otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do17 hodin. 
 Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 17. října 
2014 od 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko.

-ps-

Nutriční 
poradenství 
prostřednictvím SKYPE

 Od 15.9.2014 nabízí 
Nemocnice Blansko 
novinku, a to službu 
on-line konzultace s 
nutriční terapeutkou. 
Ta zájemcům poradí 
s problematikou diet-
ní výživy, nutričních 
opatření, apod., pro-
střednictvím SKYPE. 

Jak si domluvit 
SKYPE konzultaci?
 Dojednání termínu SKYPE komunikace s nutriční 
terapeutkou je možné provést:
• telefonicky – na tel: 516 838 140, v pracovní dny 
v době od 9 do 13 hodin
• e-mailem - na adrese:  nutrice@nemobk.cz 

 Nutriční terapeutka Vám sdělí SKYPE adresu 
a podrobné pokyny pro spojení. 

Jaké jsou výhody on-line konzultace?
 Tato služba je vhodná zejména pro pacienty a 
jejich blízké, kteří nemají možnost se v běžnou pra-
covní dobu dostavit do Nemocnice Blansko osobně. 
Pokud vám z jakéhokoli důvodu (pracovní vytížení, 
zdravotní problémy aj.) nevyhovuje osobní návštěva, 
je právě pro Vás SKYPE konzultace řešením. Služba 
je zcela zdarma.

Veškeré osobní informace, které budete chtít 
sdílet, jsou samozřejmě zcela důvěrné.
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany Tel. 
604585530.
* PŮJČKY-ÚVĚRY-RYCHLE. Tel.602170341 
Zpr. více věřitelů.
* Restaurace "U Golema" přijme kuchaře/
kuchařku. Tel. 608707625.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* OV 1+1 na Zborovcích 45 m2 po celkové rekon-
strukci, vlastní kotel, přízemí. Cena 1.090.000 Kč. 
Tel. 776117788.
* Škoda 100, r.v. 1970 -  veterán, nové pneu, náhrad-
ní díly, doplňky. Tel. 723344262.
* 3x povlečení do postýlky + prostěradlo zdarma, 
legendárního psa Nováka v. 140 cm 1000 Kč, dětské 
boty č. 27 zn. PUMA za 50 Kč a ostatní pár 30 Kč. 
Zachovalé. Tel. 722650359.
* Dupačky a overalky na mimi vel. 56, kus 20 Kč, 
fusak za 200 Kč, zimni kombinézku na 1 rok a na 
2roky, kus 80 Kč. Tel. 722650359.
* Černé nové kozačky nad kotníky za 150 Kč, PC 
400 Kč. Bílou zimní bundu vel. S za 100 Kč. Růžovou 
bundu krátkou vel. M za 50 Kč a obl. na 2-4 r. kus 3 
Kč. Tel. 722650359.
* Prodej novostavby RD 4+kk v Blansku - Lažánkách 
za 4.190.000,-Kč. Tel. 736783339.
* Mladé korely, cena 200 Kč. Tel. 737902404.
* Autosedačku Römer 15-36 kg, výborný stav, vysoká 
bezpečnost, za 1.500,- Foto mailem. Tel. 776565690.
* Psací stůl (dětský i studentský), výškově nasta-
vitelný, výborný stav š. 114 cm PC 6.000,- nyní za 
2.500,- Kč. Foto mailem. Tel. 776565690.
* Dětský dřevěný sporáček za 200,- Kč. Tel. 
776565690.
* Kusový koberec do dětského pokoje, modro-červe-
ný s motivem auta Mc Queen. 98x130 cm, jako nový, 
200,- Kč. Foto mailem. Tel. 776565690.
* Fiat Bravo r. 97, 146 tis. km, el. okna, klima, 1.6 
benz. s novou STK, 22 tis. Kč. Tel. 777079911.

* Muž 42 let hledá ženu k seznameni 30-45 let. Se 
zájmem o cestování, kultura, Feng-shui, kineziologie. 
Děkuji za sms na tel. 776545411.
* Hledám ženu na vážné seznamení. Věk do 40 let. 
Dítě není překážkou. SMS na tel. 732625877.
* Pronajmu 1+kk na Zborovcích (4000,- Kč + inkaso). 
Volný od 1.11.2014. Tel. 733655674.
* V klidném místě Sever III. pronajmu dlouhodobě 
pěkný byt 1+1 (přízemí) jedné solidní nekouřící 
osobě bez domácích zvířat. Kuchyně je částečně 
zařízena. Cena od 5500 Kč včetně inkasa. Budu 
požadovat kauci. Tel. 736620853.
* Pronajmu byt 2+1 střed Blanska, po rekonstrukci, 
volný ihned, tel. 608351147.

* Byt 2+1 nebo 3+1 s balkonem. Peníze v hotovosti 
z prodaného domu. Ne RK. Spěchá. Tel. 739967377.

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem 
na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Rozmarný duch – představení Divadla Háta – 
13.10.2014 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
280 a 220 Kč, s Klubovou kartou KSMB 200 Kč.
Frankie a Johnny – 29.10.2014 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. V hlavních rolích Tereza Kostková a Aleš 
Háma. Cena 280 a 220 Kč, cena s Klubovou kartou 
KSMB 200 Kč.
Michal na hraní – dětské představení Michala Ne-
svadby – 8.11. v 10 hod., Kino Blansko. Cena 155 Kč. 
Partička – 17.12. ve 20.00 hod., Dělnický dům Blansko. 
Cena 400 Kč.
Ticketpro:
Elán – 17.10.2014 ve 20 hod, Kajot Aréna, Brno. Cena 
vstupenek 599-999 Kč.
SLADE – 28.11.2014, Bobycentrum Brno
Morcheeba – 12.12.2014, Bobycentrum Brno
Ticketstream:
Karel Gott – 12.11.2014 Brno, Kajot Aréna
Bodies Revealed – Brno, Galerie Vlněna
Ticket Art:
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Aktuálně v prodeji:
Publikace Stromy Drahanské vrchoviny – kniha Fran-
tiška Kaly obsahuje kromě popisu nejzajímavějších 
stromů naší oblasti také bohatou obrazovou přílohu. 
Cena 120 Kč, 250 Kč.
Publikace ADAMOV – vydána k 50.výročí města Ada-
mova. Celobarevná publikace formátu A4 s bohatou 
fotogalerií seznámí čtenáře s historií i současností 
Adamova a jeho zajímavostmi. Cena 370 Kč.
ZDARMA – Kalendář Adamov 2014 s názvem Jak šel 
čas... Obsahem jsou historické fotografi e Adamova.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

-MaT-

Českoněmecké 
Lenz-Trio v zámku

 19. ročník cyklu Hudba na blanenském zámku zahájí  
ve čtvrtek 23. října 2014 českoněmecké Lenz-Trio 
hrající ve složení:
  Susanne Oehler, fl étna (SRN)
  Karel Fleischlinger, kytara (ČR)
  Torsten Oehler, violoncello (SRN)

 Hudbu jihoamerických autorů (Astor Piazzolla, Ra-
damés Gnattali, Marco Pereira), doplní původní trio 
Andrew Yorka (USA), skladba britského skladatele 
Toma Eastwooda a "Romantické trio", které souboru 
věnoval český skladatel Jan Truhlář.
 Začátek koncertu je v 19.00 hodin. Vstupenky je 
možné zakoupit v předprodeji v Informačním středisku 
Blanka a na pokladně Muzea Blansko od 1.10.2014.

-rp-

PEDIKÚRA * MASÁŽEPEDIKÚRA * MASÁŽE
Nám. Svobody 14 

(nad copycentrem Felkl v 1. patře), 
tel. 775 446 086

Odborné ošetření nohouOdborné ošetření nohou
v příjemném prostředí v příjemném prostředí 
a relaxační masáže a relaxační masáže 
Zaváděcí ceny, vstřícnost k časovým 
požadavkům klientů. 
Možnost objednání i večer do 20.00 hod.

Derby starých gard 
vyhrála Metra Blansko

 V sobotu 27. září bylo na stadionu na Údolní sehráno exhibiční utkání 
starých gard ČKD Blansko a Metry Blansko. Zajímavý duel okořeněný sedmi 
gólovými trefami a výbornými zákroky obou brankářů skončilo výhrou Metry 
Blansko v poměru 4:3.

 Utkání dvou odvěkých rivalů hrané k příležitosti 10 
letého výročí od založení FK Blansko pod záštitou 
současného předsedy klubu a místostarosty města 
Blansko Ing. Jiřího Crhy na 2x 40 minut nabídlo di-
vákům zajímavou podívanou. Těsně před výkopem 
byla minutou ticha uctěna památka všech, kteří se 
zasloužili o rozvoj blanenské kopané. 
 Jako hosté byli vedeni hráči Spartaku Metra 
Blansko, kteří se však na stadionu na Údolní, jenž 
býval domovským stánkem Spartaku ČKD Blansko, 
chovali v prvním poločase jako doma. Již v 7. min. 
otevřel skóre utkání Martin Kunc - 0:1. V 17. min. pak 
brankáře Alexandra Malitse mladšího překonal Ctibor 
Malík mladší - 0:2. 
 Poločasovou přestávku zpestřilo divákům utkání 
přípravky ročník 2004 proti mladším žákům ročník 
2003, v němž přípravka vyhrála 2:1. 

Sestavy:
Přípravka: Jakub Nečas - Ondřej Farník, Tomáš 
Farník, Robin Jarůšek, Denis Mokrý, David Ryzí, 
Mikuláš Ostrý 
trenér: Leoš Farník, asistent: Jiří Skřepský 
Ml. žáci: Jiří Hasoň (r. 2004) - Daniel Koňařík, Petr 
Kupka, David Odehnal, Tobias Slanina, Jakub Ťou-
pek, Adam Prudík 
trenér: Miroslav Koňařík, asistent: Martin Sígl 

 S nepříznivým vývojem se hráči ČKD nechtěli 
smířit, což bylo ostatně i slyšet z jejich kabiny. Již dvě 
minuty po změně stran měl na kopačce snížení Jiří 
Crha, který v prvním poločase oblékl dres Metry a ve 
druhém ČKD, z pokutového kopu však síť nerozvlnil. 
To se podařilo až za dvě minuty Martinu Večeřovi, 
který byl faulován a penaltu s přehledem proměnil 
- 1:2. Metru však snížení nerozhodilo a ve 49. min. 
druhou brankou Martina Kunce odskočila na 1:3. 
 V 58. min. byla na světě třetí penalta, kterou po 
ruce v pokutovém území proměnil opět Martin Veče-

řa - 2:3. Za tři minuty pak 
krásnou brankou vyrov-
nal legendární špílma-
chr Kolbenky Alexandr 
Malits starší - 3:3. Diváci 
aplaudovali jeho trefě 
do sítě brankáře Pavla 
Borka, který stejně jako jeho protějšek v brance ČKD 
Alexandr Malits mladší předvedl v průběhu hry něko-
lik fantastických zákroků. O osudu utkání rozhodla 
67. min., v níž byla nařízena čtvrtá penalta, kterou 
proměnil hrající trenér Metry Ctibor Malík starší - 3:4. 
Za zmínku jistě stojí, že za Metru nastoupil do utkání 
také pan Jiří Syrový, jedna z legend klubu, který v 
příštím roce oslaví 70. narozeniny. Dres ČKD pak 
oblékl také Jan Kopenec, mistr ligy se Zbrojovkou 
Brno z roku 1978, který za ČKD hrával v sezóně 
1982/83. 
 Zápas výborně odřídila rozhodcovská trojice ve 
složení hlavní Jaroslav Kříž - asistent č. 1 Ferdinand 
Zouhar, asistent č. 2 Miroslav Nejezchleb. Jaroslav 
Kříž dokonce ve druhém poločase podruhé na území 
České Republiky použil při jednom z trestných kopů 
hráčů ČKD sprej na dodržování vzdálenosti hráčů od 
míče, který byl pořízen speciálně k příležitosti tohoto 
utkání. Zápis do historie těsně uzmul tomuto utkání 
páteční duel Synot ligy mezi Teplicemi a Slováckem, 
kde tuto novinku poprvé v ČR použil sudí Pavel Krá-
lovec. 
 Hráči Metry byli úspěšnější také při závěrečném 
penaltovém rozstřelu, který se sice z počátku nevy-
víjel v jejich prospěch, nakonec o výhře 5:4 rozhodl v 
šesté sérii Martin Kunc. Všichni aktéři tohoto historic-
kého klání dokázali, že i v pokročilejším fotbalovém 
věku mají divákům stále co nabídnout, za což byli po 
zásluze odměněni potleskem. Na závěr si jen může-
me přát, aby se takovýchto utkání dočkal blanenský 
fanoušek v hojnější míře. 

Boris Hasa

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

k sepisování půjček od přímého a 
zavedeného investora. Zajímavé produkty, 

vysoké provize, zavedené kanceláře, 
příspěvek na inzerci, školení zdarma, 

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

METAL GRANIT spol. s r.o.

Pražská 562/49, 67961 Letovice
Tel.: 516 474 808, mobil: 734 254 174
www.metalgranit.cz 

mg@metalgranit.cz

Ukázky naší práce:
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- široká nabídka

 pomníků skladem
 - výstavní síň v Letovicích

- levné i exklusivní 

 hroby - řešení na míru

- renovace a úpravy stávajících hrobů

PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ MOŽNOST REALIZACE JEŠTĚ LETOS!PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ MOŽNOST REALIZACE JEŠTĚ LETOS!
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

7. října 20148

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Nepřišel vám nebo vašim známým Monitor?
Dejte nám o tom vědět! Tel. nebo SMS: 606 728 334

www.velvetblansko.cz
tel. 606 728 334

* Hudební skupina 
 z Blanska
* Originální show
* S námi se nudit nebudete!* S námi se nudit nebudete!

 Dobří holubi se vracejí, tak nějak se dá s nad-
sázkou pozorovat postupný nárůst návštěvníků 
na squashových kurtech. Věřím, že stávající 
trend bude pokračovat a další zájemci stále 
přibývat.
 Na zářijovém squashovém turnaji se to zatím 
nějak výrazně neprojevilo, ale i těch 10 soutěžících 
nepatrný nárůst byl. Dvě skupiny po pěti hráčích 
rozehrály boje o postup do čtvrtfi nálového pavou-
ka v zápasech na dva vítězné sety do 11 bodů. Z 
každé skupiny postupovali do tohoto pavouka první 
čtyři hráči a tak jen pátí se utkali o konečné 9. – 10. 
místo ve dvou zápasech. Poražení čtvrtfi nalisté se 

dostali do bojů o 5. – 8. místo a vítězové čtvrtfi nále 
do zápasů o 1. – 4. místo.
 Velkým přínosem byl návrat Nabila Laie, který po 
vážném zranění více jak půl roku nehrál. Z umění nic 
neztratil, ale zradila ho fyzička, a tak jak sám říkal, 
konečné čtvrté místo bylo jeho úspěchem. Třetí 
místo získal Matěj Bartoň, stále se lepšící mladík. 
V utkání o první místo nečekaně slavil vítězství Jiří 
Pánek, který porazil pětinásobného letošního vítěze 
Jakuba Sedláčka 2:0 (11:8, 11:9).
 Lze si jen přát, aby nárůst soutěžících pokračoval 
a dostal se někam na loňskou úroveň. Příští říjnový 
turnaj se uskuteční v sobotu 25.10.2014 od 13 
hodin. Jste opět zváni a vítáni v našem kolektivu. 
Přihlaste se v předstihu u asistentek squashcentra. 
Ceny do turnaje jsou připraveny pro všechny aktivní 
účastníky turnaje. Věnuje je ČAD Blansko a.s.
 

Od 1. 10. 2014 Vás zveme do dvou 
nově zrekonstruovaných fi tsálů. 

Vstup 40,- Kč za osobu.

PROVOZNÍ DOBA ŘÍJEN 2014:
 Po - Pá 7:00 – 21:00  
 So   ZAVŘENO
 Ne  14:00 – 19:00

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz 
náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA 
na zimní sezonu v našem autorizovaném 
servisu. Zkontrolujeme funkčnost 
topení, částí podvozku a důležitých 
prvků elektrické instalace. Právě nyní 
u nás za výhodné ceny pořídíte také 
kompletní zimní kola včetně ŠKODA 
Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi 
jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola 
a uskladnění těch letních.

Dny výhodné zimní péče  
u autorizovaných servis-
ních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz

POJĎTE HRÁT HOKEJ!!!POJĎTE HRÁT HOKEJ!!!
Hokejový klub HC Blansko ve spolupráci s Městem Blansko pořádá 
veřejné náborové hodiny pro začínající mladé hokejisty. Za přítomnosti 
našich trenérů můžete sami naučit svoje děti bruslit případně je svěřit 
do péče hokejových trenérů. 

Po zvládnutí bruslení obdrží hráč bezplatně 
hokejovou výstroj.

Každou sobotu od 9 – 10 hodin na zimním 
stadionu v Blansku. Přijít mohou chlapci 
a dívky předškolního i školního věku. 
S sebou brusle, případně hokejku. 

Bližší informace: 
Zdeněk Bartoš – trenér přípravky tel. 774 757 702
Jindřich Král – trenér mládeže tel. 602 753 079Jindřich Král – trenér mládeže tel. 602 753 079

ěětiti bruusllititi ppříípaap dddnněěě jeej sssvvěěv řit 
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ky tel 774 757 702ky tel 774 757 702

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



PRODEJ, SERVIS již od roku 1993

Počítač PREMIO s WIN8.1 6.990,- Kč
Notebook Lenovo s Win 8.1 7.389,- Kč
Nové mobily od 390,- Kč

Počítač PREMIO s WIN8.1 6.990,- Kč
Notebook Lenovo s Win 8.1 7.389,- Kč
Nové mobily od 390,- Kč


