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Konec nekonečného 
příběhu?
Přemostění na Staré Blansko by se dalo s trochou nadsázky nazvat nekonečným příbě-
hem… Vždyť se o něm mluví už dlouhé roky a mnozí obyvatelé Blanska vidinu realizace 
tohoto projektu po letech čekání raději vypudili z hlavy. Podle posledních zpráv má však 
radnice více než slušnou šanci projekt dotáhnout do konce, a to v nejbližších letech.
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pokračování na str. 3

 Když se ohlédneme pár let zpátky, můžeme 
například najít tuto zprávu, která byla otištěna v 
Monitoru v roce 2013: „Přemostění na Staré Blansko 
od křižovatky ulic Svitavské a Fügnerovy po ulici 
Brněnskou je dlouhodobě řešeným problémem 
a jak uvádí tisková zpráva vydaná blanenskou 
radnicí, realizace je opět o krok blíž. Navrhovaný 
projekt je ve fi nální fázi projektové studie a jediné, 
co v této chvíli ohrožuje výstavbu, jsou nevyřešené 
majetkové poměry a zajištění fi nančních prostřed-
ků. Předpokládané náklady by se měly vyšplhat 
na sto devadesát milionů korun. Pokud by se 
podařilo vyřešit majetkové poměry, bylo by možné 
čerpat peníze z evropských fondů v letech 2018 
až 2020.“
 Další zmínku jsem našel v lednovém čísle 2016 
v rozhovoru s Jiřím Crhou: „Celá realizace by 
měla stát asi 200 milionů korun a fi nancování se 
předpokládá zejména z dotací. V letošním roce 
máme v rozpočtu 5,5 milionu na výkup pozemků. 
Zpracovaná je i studie, která byla prezentována na 
stránkách města. Budeme dělat vše proto, abychom 
veškeré přípravy dokončili v tomto volebním období. 
Realizace by pak měla probíhat v následujících 
letech tj. od roku 2019.“
 Pokračovat by se dalo ještě dlouho… 

 Tady vidíte, jakým způsobem se celá situace ne-
skutečně táhne. Proto se mi zdá skoro neuvěřitelné, 
že by v následujících třech (!) letech mělo dojít ke 
kompletní realizaci. Ovšem podle informací, které 
jsem zjistil, to vypadá více než slibně. A hlavně – 
podle všeho se jedná o jedinečnou příležitost, která 
už se nemusí opakovat a promarnit ji by byla velká 
chyba. 
 Jde hlavně o peníze… 
 Situace je totiž taková, že celkový objem dotací, 
které rozdává JM kraj, je kolem 300 mil. ročně. 
Jelikož celková cena přemostění překročí hranici 
300 mil. Kč, rozhodně nemůže město s penězi od 
JM kraje počítat. Vzít si úvěr? To by bylo sice řešení, 
ale upřímně – je to pálka… Kde tedy vzít fi nanční 
prostředky? 
 S řešením přišla Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC). Peníze poskytne Státní fond dopravní 
infrastruktury (SFDI), což je mimorozpočtový fond, 
jež používá svých příjmů ve prospěch výstavby, 
modernizace a údržby dopravních staveb. Město 
tak nebude přemostění na Staré Blansko stát ani 
korunu. Je tu ovšem jedna podmínka. Výměnou za 
fi nancování budeme muset oželet stávající želez-
niční přejezd.
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Lidé mohou hlasovat pro návrh 
participativního rozpočtu

Freddieho sloupek
Několikrát celebritou

 Několikrát celebritou může být člověk, který o 
to sice nestojí, ale opravdovou celebritou je. A na 
tom nic nezmění pomluvy, odplivnutí, nenávist a 
zlost vůči nim.
 Takovými celebritami jsou jistě, nedávno zesnu-
lý, pan Gott. Nebo jeho soukmenovkyně jako jsou 
Hana Hegerová, či Marta Kubišová...
 Celebritami pochybnými pak mohou být lidé, 
kteří sice v některé z částí jejich životů slavnými 
a záviděníhodnými byli, ale teď už se snaží při-
živovat na bývalé slávě... Příkladem budiž paní 
Vondráčková, Bartošová a jim podobní...
 Celebritami úspěšně bulvárem stvořenými se to 
jen hemží... Lidé, kteří se nechají zavřít do některé 
vily, aby tam na sebe měsíc štěkali, lidé, kteří se 
vyspí s jinými lidmi, aby se tak na strany bulváru 
dostali a v neposledním případě i lidé, kteří bulvár 
tvoří...
 Proč se v denících, jako je MFD, Sport i jiných 
objeví téměř u každého článku o sportovní nebo 
popové hvězdě částka, kterou ona hvězda, či 
„hvězda“ vydělá? Aby ostatní mohli závidět. To je 
můj názor, myslím, že však není daleko od pravdy...
 Závist je strašná vlastnost. Má blízko k nenávisti, 
která je snad vlastností nejhorší.
 Postiženi konzumem jsme v zajetí vlastních 
pocitů, které ovlivňuje někdo jiný. A přitom žijí ce-
lebrity mezi námi. Tady je to matka samoživitelka, 
támhle rodiče, kteří pomáhají nezdárnému synovi, 
či dceři se vyhrabat z nejhoršího, aniž by za to 
něco chtěli.
 Celebritou je operatér, který vám včas zachrání 
život bypassem, ale i ten lékař, třeba obvoďák, kte-
rý vás včas vyšetří a pošle vás k tomu operatérovi.
 Celebritou je každý člověk, který při vstupu do 
místnosti pozdraví, stejně jako při odchodu a taky 
ten, který poprosí, když něco chce a poděkuje, 
když něco dostane.
 Celebritou se můžeme stát, když někomu podr-
žíme dveře, papír hodíme do koše, místo odhození 
na zem... Když někomu pomůžeme vstát...
 Celebrit, tedy lidí, kteří jsou hodni oslavování je 
kolem nás mnoho... Jen je asi třeba mít otevřené 
oči...
 To mnozí, bohužel, neumí... Ale je jen na nás, 
jaký směr si v životě vybereme. Buď budeme 
závistiví a hltající konzumenti všeho toho, co je 
kolem nás anebo těmi, kdo se podílí na zrození 
nových celebrit. Každému, co jeho jest...
 Nehraju si na Boha, celebritu, ani na spravedli-
vého. Jen píšu to, co mi právě teď vytrysklo v mé 
bídě z duše. Omlouvám se, ale přesto přeji...
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

Víte? Nevíte?
Blansko rozsvítí zástup 
světýlek

 V pátek 8. listopadu srdečně zveme rodiny s 
dětmi i širokou veřejnost na Pochod světýlek ke sv. 
Martinovi. Sraz je v 16.45 hodin před Centrem "PRO" 
Blansko, na ulici Sladkovského 2b. 
 „Na pochod se společně vydáme v 17 hodin. 
Cesta povede přes zámecký park, ZUŠ, náměstí 
Svobody, kolem cukrárny Severka, Aquaparku, 
přes cyklostezku, most až ke kostelu sv. Martina na 
Starém Blansku. Na farním dvoře společně přivítá-
me sv. Martina písničkou,“ popisuje Pavla Šimková, 
vedoucí charitního Klubu Ratolest, který pochod 
už jedenáctý rok pořádá. Akce probíhá tradičně ve 
spolupráci s Římskokatolickou farností v Blansku a 
městem Blansko.
 Kdo nemá vlastní světýlka, ve čtvrtek 7. listopadu 
si může přijít vyrobit na Světýlkovou dílnu lampičku. 
Světýlková dílna začíná v 16.00 hodin v Centru 
"PRO" Blansko na Sladkovského 2b v prostorách 
Klubu Ratolest.

Vladěna Jarůšková

Pochod podzimním 
lesem

 Zveme všechny přátele turistiky a strašidelného 
lesa na tradiční akci Pochod podzimním lesem, 
kterou pořádá Klub českých turistů Blansko. Start  
je v sobotu 9.11. od 16:30 do 17:30 ve vestibulu 
ZŠ Dvorské v Blansku. Pochod je určen pro rodiče 
s dětmi, případně dětské kolektivy s doprovodem 
dospělých.Trasa je dlouhá asi 5 km v okolí Blanska 
s cílem v Horní Lhotě u Kaštánka. Startovné 40 Kč, 
v ceně buřtík, pečivo, perník a diplom. Doporuču-
jeme vzít s sebou baterku, pevnou obuv a dobrou 
náladu!!! Konání akce umožnil podnik Lesy České 
republiky,s.p.

-pb-

Vjel autem do kolejiště
 Hustá mlha byla pravděpodobně příčinou havárie 
na železniční trati, k níž došlo v noci 20. října dvě 
hodiny po půlnoci. 
 Třiatřicetiletý řidič osobního automobilu Seat vjel 
na přejezd v Dolní Lhotě, špatně se orientoval a 
skončil v kolejišti mimo vozovku. Chvíli na to spadly 
závory. Řidič i jeho dva spolucestující okamžitě 
opustili automobil, čímž si zachránili život. Do vozidla 
totiž narazil vlak, který vezl zhruba čtyřicet cestují-
cích. „Ten se i přes okamžité nahlášení neobvyklé 
události nepodařilo včas varovat. Při havárii nebyl 
naštěstí nikdo zraněn, uvedl policejní mluvčí Bohumil 
Malášek s tím, že při nehodě naštěstí nebyl nikdo 
zraněn. Provoz na železniční trati byl však na několik 
hodin omezen. Dechovou zkoušku na alkohol měl 
řidič negativní. 

-mka-

 Vedení města Blanska nabídlo občanům možnost zapojit se do plánování investic ve městě. Do 
13. září mohli lidé podat návrhy na projekty participativního rozpočtu Společně PRO Blansko.  Přišlo 
devět návrhů. Vedení města vybralo čtyři z nich. Na realizaci vítězného návrhu je v městském rozpočtu 
vyčleněno šest set tisíc korun. 
 „Tři z devíti návrhů pracovní skupina vyřadila v 
prvním kole projednávání. Dva navrhovatelé vůbec 
nedodali podpisové archy s podpisy podporovatelů, 
kterých muselo být pro každý návrh nejméně dvacet. 
Třetí projekt na nákup kontejnerů na bio odpad začíná 
město realizovat už letos v městských částech a příští 
rok se na něj bude snažit získat dotace pro realizaci v 
samotném městě,“ uvedl tiskový mluvčí města Ondřej 
Požár. 
 Dále vedení města zamítlo návrh na vytvoření ve-
řejného ohniště. Navržená lokalita v rekreační oblasti 
Palava nebyla vyhovující hned z několika důvodů. 
„Navrhované místo je v létě podle jednatele Služeb 
Blansko Zdeňka Grünwalda jedním z mála ve stínu 
a hojně jej navštěvují školky a družiny. Město nechce 
toto místo znehodnocovat. Navíc v rámci revitalizace 
přehrady, kterou má vedení města v plánu, se na Pala-
vě počítá s vybudováním veřejného místa pro grilování 
s posezením,“ vysvětlil Požár s tím, že předkladatel 
dodatečně navrhl ještě další místa ve městě, ta však 
nevyhovovala bezpečnostním předpisům a záměrům 
města. 
 Kvůli překročení fi nančního limitu šesti set tisíc 
korun byl vyřazen také návrh na úpravy veřejného 
prostranství za bytovými domy na náměstí Republiky 
a Wanklově náměstí. 
 Druhým kolem výběru prošly čtyři návrhy: rozšíření 
dětského hřiště u kruhového objezdu na Bezručově 
ulici, zastřešení postranní části sportovního areálu za 
kulturním domem na Těchově, drobné doplnění pro 
velké pohodlí na Poduklí a rekonstrukce historické 
kašny na Starém Blansku. 
 Od 28. října do 11. listopadu mohou občané Blanska 
starší osmnácti let hlasovat pro jeden ze čtyř návrhů, a 
to buď elektronicky na webu města v sekci Společně 
PRO Blansko, nebo pomocí tištěných hlasovacích 
lístků, které lidé najdou ve Zpravodaji města Blanska, 
na obou podatelnách radnice na náměstí Svobody i 
náměstí Republiky a v informační kanceláři Blanka. 
Na všech třech uvedených místech budou moci 
hlasovací lístky odevzdat. Každý hlasující má jeden 
hlas. Na webu města se bude zveřejňovat průběžný 
stav elektronického hlasování. 

-mka- 

1. návrh: Rozšíření dětského hřiště 
u kruhového objezdu na ulici Bezručově
Navrhovatel: Jan Střítecký
 Odůvodnění návrhu: V centru města Blanska 
chybí větší ucelené venkovní dětské hřiště. Navrho-
vatel proto požaduje využít stávající dětské hřiště u 
kruhového objezdu v Bezručově ulici (v blízkosti domů 
1 a 3), doplnit hrací prvky o lezeckou stěnu pro děti se 
dvěma houpačkami a kolotoč a oddělit jej od silnice 
zelení (habry či jiné keře). Navrhované řešení zkvalitní 
život rodinám s dětmi v centru Blanska. V blízkosti 
hřiště jsou hned čtyři výškové budovy s velkým počtem 
obyvatel a další menší bytové domy v centru města, 
kde není poblíž žádné dětské hřiště. Celkově jde o 
frekventovanou zónu, kam lidé chodí nakupovat.
 Shrnutí požadavku: Podle navrhovatele se dětské 
hřiště rozšíří o atraktivní a originální herní prvky, zvýší 
se jeho bezpečnost a vysazením rychle rostoucích 
dřevin se odstíní negativní vlivy dopravy. Během 
projednávání návrhu se ukázalo, že ve zmíněném 
prostoru není možné postavit lezeckou stěnu kvůli 
tomu, že je k ní potřeba poměrně velká dopadová 
plocha, kterou tam nelze umístit vzhledem k inženýr-
ským sítím, stávajícím prolézačkám a vzrostlé zeleni. 
Navrhovatel proto požadavek upravil s tím, že místo 
lezecké stěny navrhl umístění lanové prolézačky, 
houpačky zvané hnízdo a menšího kolotoče.
 Odhad nákladů: 357 666 korun

2. návrh: Zastřešení postranní části sportovního 
areálu za kulturním domem na Těchově
Navrhovatel: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Těchov
 Odůvodnění návrhu: Ve sportovním areálu jsou 
pravidelně pořádány společenské a sportovní akce, 
kterých se účastní nejen lidé z Těchova, ale i z ostat-
ních částí města. V areálu však není možnost úkrytu 
před nepřízní počasí (déšť) nebo naopak před velmi 
příznivým počasím (parný slunečný den). Před každou 
akcí si pořadatelé a také soutěžní týmy staví na po-
stranní ploše stany, které se po akci odklidí. Těchovští 
hasiči proto navrhují realizaci dřevěného zastřešení 

pro zhruba 80 sedících lidí, které bude trvalého cha-
rakteru a poslouží nejen při plánovaných akcích, ale 
i pro tréninky mládeže a jednotlivé návštěvníky hřiště. 
Navrhovatelé také předpokládají zvýšení návštěvnosti 
hřiště poté, co by se zastřešení postavilo. Realizací 
akce se zkvalitní společenské a sportovní vyžití hlavně 
mládeže.
 Shrnutí požadavku: Vybudování zastřešení části 
areálu za kulturním domem na Těchově, které bude 
trvalého charakteru, bude mít dřevěnou konstrukci. 
Jde o trvalou stavbu, která bude vyžadovat vypraco-
vání projektové dokumentace pro společné územní 
a stavební řízení.
 Odhad nákladů: 600 tisíc korun

3. návrh: Drobné doplnění pro velké 
pohodlí – Poduklí
Navrhovatel: ing. Miroslav Martinek
 Odůvodnění návrhu: Návrh se týká tzv. Poduklí 
– dočasného odpočinkového prostoru a relaxační 
zóny po hotelu Dukla v centru Blanska. Důvodem pro 
podání návrhu je to, že dočasné řešení odpočinkové 
a relaxační zóny neplní dostatečně svůj účel. Hlavní 
sezónou pro využívání tohoto prostoru jsou letní 
měsíce, přičemž tam chybí mezi okolní vyhřátou 
zástavbou zastíněná plocha, takže se zde podle navr-
hovatele nemohou zdržovat například rodiny s malými 
dětmi. Podle návrhu by mělo být provedeno základní 
zastínění trojúhelníkovými plachtami nad travnatou 
plochou. Současné zastínění nad posezením by bylo 
dovybaveno odlehčenými stínícími pláty. Stávající 
pódium pak navrhovatel míní rozšířit o přisunuté pří-
davné pódium, které by bylo konstruováno základní 
nosnou kovovou konstrukcí.
 Shrnutí požadavku: Návrh byl konzultován s 
architektem Martinem Habinou, který je autorem 
architektonického návrhu Poduklí. Podle něj je dopl-
nění zastřešení severní pergoly možné, pokud bude 
designově v pořádku. Je však nutné posílit statiku 
kvůli větru. Trojúhelníkové plachty architekt Habina 
nedoporučuje. Doplnění pódia je podle něj možné 
v podobě přemístitelného vícedílného „praktikáblu“.  
Pokud by tedy byl projekt hlasujícími lidmi vybrán, jeho 
rozsah bude třeba konzultovat a řešit ve spolupráci s 
architektem Habinou.
 Odhad nákladů: cca 300 tisíc korun

4. Návrh: Rekonstrukce historické kašny 
na Starém Blansku
Navrhovatel: Ivo Dobiášek
 Odůvodnění návrhu: V parčíku mezi ulicemi Ko-
menského a Zdíkova je umístěna historická litinová 
kašna. Její stav by si zasloužil uvedení do původního 
stavu, včetně úpravy okolí, a to vhodným povrchem a 
doplněním odpočinkovým sezením. Projekt je určen 
obyvatelům Blanska k připomenutí historie města a 
také návštěvníkům města, především kostela svatého 
Martina a na něj navazujících památek.
 Shrnutí požadavku: Navrhovatel proto požaduje 
uvést kašnu do původního stavu doplněním čtyř okras-
ných prvků po obvodu a její ošetření (obdobně jako 
litinové sochy na Wanklově náměstí) a požaduje také 
její uvedení do provozu. Podle zjištění investičního 
odboru je kašna kulturní památkou, takže její případné 
restaurování bude podléhat vydání souhlasného zá-
vazného stanoviska místního stavebního úřadu na zá-
kladě vyjádření Národního památkového ústavu. Nyní 
nelze přesně odhadnout celkové náklady akce, tedy 
restaurování kašny, úpravu okolí a její zprovoznění. 
Realizace by proběhla v rozsahu do vyčerpání limitu 
600 tisíc korun, stanoveného pro projekty Společně 
PRO Blansko.
 Odhad nákladů: do 600 tisíc korun

Očima občanů
Dobře odvedená práce

 Ráda bych touto cestou ze srdce poděkovala ka-
menické fi rmě manželů Váradiových. Už od dubna 
tohoto roku jsem se pokoušela sjednat opravu hrobu 
u pana Grice ze Senetářova. Neustálé nahánění k 
jakékoliv komunikaci, nedodržování termínů a oprav-
du příšerný přístup mne znechutil a téměř odradil od 
dalšího hledání jiné fi rmy, která by konečně provedla 
opravu, na kterou mí prarodiče čekali přes půl roku. 
Jaké milé překvapení tedy byla spolupráce s paní 
Váradiovou a vůbec celou jejich fi rmou. Telefonicky 
jsem zadala svůj požadavek, během týdne jsem 
měla precizní návrh opravy v několika variantách, k 

tomu další doporučené práce, protože při prohlídce 
zjistili vážnější poškození. Po odsouhlasení začali 
ihned pracovat, sami si stanovili termín, v který jsme 
s rodinou ani nedoufali, a světe div se, nejen že jej 
dodrželi, ale zvládli to mnohem dřív! Udělali zdarma 
i další drobné úpravy nad rámec, protože se „na to 
hoši nemohli dívat“. Zkrátka a dobře, cokoliv jsem 
chtěla, bylo hned a s tak milým jednáním, které se 
dnes už nevidí. A to po jednání s panem Gricem, 
který se nechá půl roku uhánět, nenamáhá se ani 
zjistit stav hrobu a nakonec domluvenou práci prostě 
zapomene udělat, moc dobře vím. Takže děkuju moc 
nejen za sebe, ale hlavně za mé prarodiče, pro které 
to moc znamenalo.

-em-

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

JEDNA OBUVJEDNA OBUV
pro všechny pro všechny 

nástrahy zimynástrahy zimy

Neklouzavá podešev, membrána proti vodě a sněhu. 
Hřejivé - zatepleno chlupem s ovčím rounem. 
Barevné provedení pro kluky i holky. 

...do školy i na 
sáňkovačku!
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Na kávě s Renatou Nezvalovou
Na kávu jsem tentokrát zašla do blanenské fi rmy ZT Energy, jejíž historie sahá do roku 1994, a 
popovídala si s jednatelkou Renatou Nezvalovou. 

Sponzor rubriky:

 Můžete krátce představit vaši fi rmu ZT Ener-
gy?
 Jsme energetická fi rma – to je náš hlavní pilíř. 
Hlavním předmětem podnikání je výroba a roz-
vod tepla a elektřiny. Provozujeme teplo buď na 
pronajatých zdrojích, nebo na vlastních. Máme 
celkem čtrnáct kogeneračních jednotek, některé 
i v Blansku a Boskovicích. Další tepelné zdroje 
provozujeme v Brně, Kuřimi, ve Veverské Bítýšce. 
V Zubří u Rožnova pod Radhoštěm máme vlastní 
zdroj, neplatíme nájemné a cena tepla je tam nej-
nižší v celé republice. Tedy kromě Třebíče, kde je 
ještě nižší, ale tam se jedná o jiný zdroj – biomasu, 
což se nedá srovnávat. 
 Dále kromě dodávky tepla se zabýváme rekon-
strukcemi tepelných soustav administrativních a 
výrobních budov. V těchto zařízeních je často 
kotelna napojená na stavební úpravy, to zname-
ná, že provádíme i další činnosti, které jsou s tím 
provázané. 
 V zahraničí máme také jednu malou fi rmu, 
zabývající se obnovitelnými zdroji v Maďarsku.

 Jaký je princip fungování kogenerační jed-
notky? 
 Kogenerační jednotka je příkladem maximálního 
využití energie. Během výroby elektřiny vzniká 
odpadní teplo, které se dá využít na ohřev vody a 
k vytápění. Když je v zimních měsících odběr, jde 
teplo rovnou do systému. Když není odběr, teplo 
se ukládá do akumulačních nádrží. Z nich se teplo 
vyčerpává, když je potřeba. Kogenerace nejede 
pořád. V zimě je v provozu od šesti od rána do 22 
do večera. V létě jede méně, třeba jen osm hodin 
denně. Při společné výrobě tepla a elektřiny vzniká 
úspora 35 %. Vyrobíme dva v jednom a šetříme 
planetu, že nespotřebujeme tolik plynu. Do sítě 
dodáváme elektřinu, přičemž se nemusí spouštět 
uhelná nebo jaderná elektrárna. 

 Jak to bylo v Blansku se systémem centrál-
ního vytápění? 
 Je třeba se vrátit o patnáct let dříve. Radnici 
tenkrát oslovila společnost Harpen a představila 

se jako silný partner, který je součástí německé 
fi rmy RWE – dnes je to Innogy. Nabídli městu 
smlouvu na provozování centrálního zásobování 
teplem (CZT) na patnáct let. Slíbili, že když město 
smlouvu podepíše, budou investovat do nové 
technologie. 
 Vznikla tedy smlouva o spolupráci mezi městem, 
společností Harpen a námi – fi rmou Zásobování 
teplem (dnes ZT Energy) jako provozovatelem. 
Firma Harpen investovala 85 milionů korun – po-
řídily se nové kotle, udělaly rozvody a do každého 
domu napojeného na systém se umístila předávací 
stanice, prostřednictvím které si obyvatelé domu 
teplo regulují. Naše fi rma nic z toho nevlastnila, 
vše bylo majetkem společnosti Harpen, které jsme 
platili nájemné za provozování. Za těch patnáct let 
jsme na nájemném zaplatili zhruba dvě stě milionů 
korun. Chtěli bychom zdůraznit, že v naší fi rmě nic 
nezůstalo. Vybrali jsme peníze od lidí a přeposlali 
jsme je na účet Harpenu. Plno lidí si tedy asi myslí, 
že všechny peníze skončily v naší fi rmě, ale není 
tomu tak. 
 Není však pravda, že bychom během těch let 
neinvestovali. Investovali jsme jednak do kogene-
račních jednotek, a jednak do údržby celé sousta-
vy. Když lidé z Vysokého učení technického dělali 
pro Blansko studii, byli překvapeni, v jak dobrém 
stavu jsou kotelny i předávací stanice. 

 Jaká je situace dnes? 
 Časem bylo nezbytné nějakým způsobem 
vyřešit situaci, aby klesla cena tepla, která byla 
zvýšená nájemným od Harpenu, a lidé se neod-
pojovali. Vedení města zvážilo možné varianty a 
rozhodlo, že jedinou možnou a nejrychlejší cestou 
je odkup investice. Tím získalo město nástroj, pro-
střednictvím kterého může cenu tepla ovlivňovat, 
navíc cena tepla pro odběratele po tomto odkupu 
klesla na nejnižší úroveň v kraji. Ale nekoupilo to 
od nás, my jsme byli pouze provozovatelem. Tech-
nologii odkoupilo od společnosti Innogy (dřívější 
název: Harpen). Dnešní situace je tedy taková, že 
peníze, které se vyberou od lidí jako nájemné, se 
do soustavy vrací zpět. 

 Město tedy vypsalo výběrové řízení na provo-
zovatele, přičemž vyhrála nejnižší cena, kterou 
jsme nabídli my. Smlouva je jen na čtyři roky, což 
je doba, po které vedení města vyhodnotí, zda je 
tato spolupráce pro Blansko výhodná. Případně 
může hledat další řešení a vytvořit novou koncep-
ci. Cena tepla se bude každý rok schvalovat na 
zastupitelstvu. 
 Zavázali jsme se, že cena tepla v těchto čtyřech 
letech neporoste. Vysoutěžená cena se může 
měnit pouze s ohledem na vývoj infl ace a ceny 
energií – tedy zemního plynu a elektrické ener-
gie. Položky jako opravy a údržba, mzdy, režie a 
zisk jsme v rámci koncesního řízení deklarovali 
jako fi xní a budou se moci měnit pouze na zá-
kladě změny infl ace plus maximálně tři procentní 
body. 

 Přesto mnozí reptají…
 Z řad veřejnosti se v poslední době ozývají ne-
gativní hlasy. Nechápu, o co tu jde. Chápala bych, 
kdyby se cena další rok navýšila nebo byla vyšší 
než průměr. Ale jsme nejlevnější v kraji, a přesto 
pořád někdo hledá různé mouchy. Co tedy těch 
pětadevadesát procent fi rem, které jsou dražší? 
To jsou všichni zloději? To by přece kriminály v 
republice nestačily. 
 Do rizika jdeme skutečně jenom my jako fi rma. 
Kdyby totiž vznikl nějaký problém, že bychom 
s náklady nevyšli, musíme to pokrýt z našich 
ostatních činností, protože si nemůžeme dovolit 
nesplnit podmínky, které Blansko stanovilo. 

 Mohou podle vás v blízké době náklady 
narůst? 
 Neočekáváme to, protože si myslím, že už si 
všichni uvědomují, že to, co se tady stalo s ce-
nami a se mzdami, je problém. První moment, z 
kterého mám obavy, je plánovaný přesun výroby 
Škodovky do zahraničí. Jestli k tomu dojde, možná 
se budeme všichni divit. I v našem okrese už jsou 
fi rmy, které přemýšlejí, jestli pojedou pět dní v 
týdnu, nebo už jen čtyři. Propouští se, třísměnné 
provozy přecházejí na dvousměnné. Ochlazování 
ekonomiky začíná. Takže nepředpokládáme, že 
náklady porostou. 
 Příliš rychlý růst ekonomiky není dobrý ani pro 
ekologii. Jsou to spojené nádoby. Když fi rmy i lidé 
mají velkou spotřebu, tak co se stane? Příroda 
má také svoje hranice. A když to spotřebujeme 
strašně rychle, tak co bude za rok, za dva, za 
deset? A proto se snažíme šířit jednu myšlenku: 
správná likvidace a třídění na konci spotřebního 
řetězce je sice super, ale mnohem důležitější 
je samotný začátek. Dobře si rozmyslet, co do 
toho košíku dáme. Jestli je skutečně nutné už tu 
pračku vyměnit, protože ji má sousedka a protože 
tam přidali jeden knofl íček, který stejně nevyužiji. 
Anebo jestli ještě můžu počkat, až doslouží. A tam 
je podle mě ten největší problém a tím je zbytečně 
vysoká spotřeba, a proto je ochlazení ekonomiky 
přirozené.

 Může se tedy stát, že cena ještě poklesne? 

 Může. Cena tepla bude záležet zejména na 
ceně plynu.  

 Je soustava CZT jen pro „vyvolené“ nebo 
se na ni mohou napojit i další bytové domy v 
Blansku? 
 Určitě se napojit mohou, protože naprostá vět-
šina bytových domů je v našem dosahu. Nedávno 
se připojily dvě bytovky na Severu, Základní škola 
a Mateřská škola Dvorská, dále je záměr připojit 
Dělnický dům a kino. A pokud dojde k plánované 
výstavbě domů na Písečné za penzionem, jsme 
také připraveni připojit je na CZT. Rozšiřování 
soustavy samozřejmě také pomáhá ke snižování 
ceny za teplo, protože náklady se rozpočítávají na 
větší množství bytů. 

 Přemýšleli jste někdy o využití biomasy? 
 Touto myšlenou jsme se také zaobírali. Do 
jedné lokality se starými bytovkami se nevešla 
kogenerační jednotka, proto jsme začali biomasu 
zvažovat. Ale když jsme si uvědomili, jak by byla 
náročná logistika – k bytovce by musely najíždět 
velké náklaďáky s bioodpadem. Nešlo by to. Pro 
tento druh vytápění je ideální třeba lokalita na 
konci města. 

 Jaké jsou vaše další plány? 
 Minulý měsíc jsme zahájili výstavbu čtrnácti 
pečovatelských bytů v Rudici pro seniory nebo 
i mladší zdravotně znevýhodněné lidi. Tyto byty 
budou mít dvě velké výhody: jednak budou bez-
bariérové, a jednak se v nich bude platit nájemné 
regulované státem, což je v současné době maxi-
málně šedesát jedna koruna na metr čtvereční. To 
je někde na padesáti procentech tržního nájemné-
ho. Dokončení se plánuje na září příštího roku. 
 Výstavbou bytů pro seniory se pomáhá zároveň i 
mladým rodinám, kterým zpravidla staří lidé uvolní 
svoje velké byty nebo rodinné domy. Podmínkou 
přijetí seniora do tohoto bydlení je totiž to, že 
nesmí vlastnit žádnou nemovitost. 

 Proč v Rudici, a ne v Blansku? 
 Projekt, který děláme v Rudici, měl být původně 
v Blansku, protože Blansko nám je bližší. Konkrét-
ně jsme plánovali přestavbu domu blízko parku u 
vlakové zastávky. Ale toto místo patří do záplavové 
zóny nejvyššího stupně a my bychom nedosáhli na 
dotace. Jelikož nás příprava tohoto projektu stála 
už nějaké úsilí, začali jsme hledat jinou lokalitu. V 
Blansku jsme nic nenašli a naskytla se Rudice. 
 Snažím se myšlení ubírat tím směrem, abychom 
pro ekologii udělali ještě něco dalšího, proto vznikl 
ještě nápad vysázet stromy. Využili jsme toho, že 
teď už šestý den v měsíci nefunguje z důvodu 
odstávky elektřina na sídle fi rmy, a ve Skalici, kde 
máme prostor kolem naší malé elektrárny, jsme 
vysázeli čtyřicet stromů. A v Blansku u sídla fi rmy 
jsme vysadili další stromky. A v dalších letech se 
chystáme vysázet ještě několik stovek stromů. To 
je náš příspěvek k tomu, abychom o ekologii jenom 
nemluvili, ale také se snažili něco dělat.

Marie Kalová

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

MASÁŽEMASÁŽE
CENTRUM JEŽEKCENTRUM JEŽEK

Smetanova 6, Blansko
tel.: 797 804 115

www.masazeblansko.cz

PRODEJDÁRKOVÝCHPOUKAZŮ

Dokončení ze str. 1
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příběhu?
 Našla se velká spousta těch, kteří s tímto zá-
sadně nesouhlasí. A já se ptám proč? Chápu, že 
přes přejezd je cesta pro ty, kteří pracují nebo bydlí 
hned za kolejemi, cesta nejkratší. Ale vždyť už nyní 
bývají přes den spadené závory okolo 35 minut a do 
budoucna se počítá s přejezdem zavřeným až 50 
minut každou hodinu! Neumím si představit, jak bude 
Blansko zacpané, když už nyní se tvoří ve špičce 
dlouhé kolony. Já osobně vnímám uzavření přejezdu 
jako klad a stejný názor bych měl i v případě, že bych 
bydlel nebo pracoval na Starém Blansku. Bez fronty 
mohu přejet po novém přemostění a metrů navíc 
určitě litovat nebudu, protože v součtu je vyměním za 
několik desítek minut týdně strávených při čekání na 
přejezdu. Pro pěší a pro cyklisty bude navíc v místech 
přejezdu zřízen podchod a podjezd (35 – 50 milionů 
Kč, které rovněž nepůjdou z městské kasy, nýbrž od 
státu), takže problém se týká pouze projíždějících 
automobilů.
 Kraj nyní připravuje rozšíření memoranda mezi 
městem Blanskem, SŽDC, JM krajem a SFDI, což je 
zásadní dohoda, která by podle slov starosty Jiřího 
Crhy mohla padnout jen v případě, že by ji neschváli-
lo zastupitelstvo. Proto se 31.10. uskuteční seminář, 
na kterém budou zastupitelé s detaily memoranda 
a s následným postupem podrobně seznámeni. Do 
konce letošního roku se potom počítá se schválením 
ze strany zastupitelstva. 
 Samotná realizace přemostění by měla být dokon-

čena v roce 2022, kdy je plánovaná velká železniční 
výluka, během které nebudou přes Blansko jezdit 
vlaky. To je právě ona jedinečná příležitost, které 
se Blansko musí chopit. Cena za realizaci mostu by 
se jinak dost podstatně navýšila a mohlo by se také 
stát, že za kolejemi zůstaneme uvězněni nadosmrti… 
Neboli – teď nebo nikdy!
 Z uvedených informací vyplývá, že složitou situaci 
budou mít v budoucnu obyvatelé Dolní Lhoty a Spe-
šova, kam se jinak než přes železniční přejezd nedá 
dostat. Bydlím v Dolní Lhotě a už nyní na přejezdu 
strávím několik desítek minut každý týden, Spešov-
ští jsou na tom ještě hůř. Nedovedu si představit, 
jak to zde na přejezdech bude vypadat při zvýšené 
frekvenci projíždějících vlaků. Nezbývá než doufat, 
že do budoucna bude město Blansko (nebo obec 
Spešov) řešit něco podobného i tady…
 Město čeká ještě velká spousta práce. Stále jsou v 
řešení dva nevykoupené pozemky, není stavební po-
volení, zatím se ani neví, která fi rma bude nákladnou 
stavbu realizovat… Zbývá strašně málo času, ale já 
přesto doufám, že i když už se celá věc táhne mno-
ho let, nekonečný příběh s názvem Přemostění se 
dočká v nejbližší době zdárného happy endu. Zcela 
přesvědčený o realizaci budu však až v momentě, 
kdy se poprvé kopne do země.
 Přemostění ale není jediným vleklým problémem 
ve městě. O dalším nekonečném příběhu, například 
o blanenských sklenících, si napíšeme třeba zase 
příště :-)

Martin Müller
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FestKaťák 2019

Cyklostezka na Skalní 
mlýn zatím nepovede

Hendikepované děti mohou využívat 
zrekonstruovanou zahradu

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Příští číslo 
vychází
za 14 dní
8.11.2019

 Děti ze Základní školy speciální na Žižkově ulici v Blansku mají nyní k dispozici zbrusu nové herní 
a výukové prvky na zahradě, která bezprostředně sousedí se školní budovou. 

 „Během dvou let se za fi -
nanční podpory Státního fondu 
životního prostředí ČR, v rámci 
Výzvy č.16/2017, podařilo re-
alizovat architektonický návrh 
architektky Dany Václavíkové. 
Pro získání dotací musel být 
projekt s názvem Vnímáme pří-
rodu v naší zahradě začleněn do 
environmentální výchovy,“ říká 
ředitel školy Martin Koupý.
 Na zahradě se tedy nachází 
například krmítko a pítka pro 
ptáky, hmyzí hotel, kvetoucí keře 
pro motýly a další hmyz, dva 
záhony. Děti mohou pozorovat 
hmyz, ptáky, rostoucí zeleninu. 
Nechybí však ani herní a od-
počinkové prvky. Například sada houpaček různého 
druhu, skluzavka, pískoviště, relaxační zóna pro žáky 
s těžkým postižením, ohniště, posezení pod pergolou. 
Chloubou prostoru je takzvaný smyslový chodníček, 
který je určen pro chůzi naboso; několik druhů povrchů 
(písek, kamínky, šišky…) stimuluje refl exní body na 
chodidlech. Podařilo se také opravit staré chodníky, 
které slouží mimo jiné k tréninku jízdy na tříkolkách. 
 Na zahradě se tak může odehrávat tělesná výcho-
va, rozumová a smyslová výchova, učení o přírodě, 

prvouka, hudební, pracovní i výtvarná výchova, 
výchova ke zdraví. 
 Rekonstrukce zahrady přišla zhruba na 480 tisíc 
korun, přičemž téměř 410 tisíc korun šlo z dotací. 
Zbytek zaplatila škola. Slavnostní otevření nového 
přírodního prostoru se konalo ve středu 16. října 
za účasti senátorky Jaromíry Vítkové, blanenského 
místostarosty Františka Hasoně a dalších hostů, kteří 
se podíleli na realizaci tohoto díla. 

-mka-

 Město Blansko chtělo příští rok zahájit umístění a poté i výstavbu cyklistické stezky a pěší komunikace v 
úseku od strojíren ČKD Blansko až po Skalní mlýn. Zamýšlený prodej areálu strojíren insolvenčním správ-
cem však odsunul možnost výstavby cyklostezky patrně až o několik let. Insolvenční správce totiž odmítl 
vydat souhlas pro územní a stavební řízení, aby část chodníku a cyklostezky mohla vést po pozemcích pod 
veřejným prostranstvím, které jsou v majetku ČKD.

 Díky souhlasu by přitom bylo možné dokončit mno-
haletou práci vydáním rozhodnutí o umístění stavby 
cyklostezky a položit tak základ pro smysluplné využití 
pozemků, či jejich částí, které nelze ani jiným způsobem 
využít.
 Insolvenční správce však tvrdí, že majetek, který by 
měl být prodán, není možné zatížit žádnými právními 
„vadami“, které by měly či mohly mít vliv na jeho koneč-
nou cenu. Jeho souhlas se situačními výkresy by mohl 
být považován za takový úkon, který by v budoucnu 
mohl snížit hodnotu majetku, což koliduje se zásadami 
insolvenčního řízení, které musí správce naplnit.
 Podle odboru investičního a územního rozvoje je však 
zatížení pozemků takzvanou veřejnou služebností dáno 
jak minulostí, tak i současností. Je tedy jedno, zda je 

na nich nyní chodník, nebo je na nich plánována cyklo-
stezka. Stále jde o veřejné prostranství, jehož konkrétní 
využití je a bude veřejná komunikace a k ní přidružené 
funkce. Souhlasem tedy vlastník pozemků nevytváří 
novou zátěž, pouze připouští změnu způsobu využití – 
například nyní chodník, v budoucnu cyklostezka.
 Investiční odbor řešil tento problém s insolvenčním 
správcem v poslední době několikrát, nicméně jeho 
konečné stanovisko je takové, že všechny nemovitosti 
zadlužených strojíren budou v rámci insolvenčního 
řízení zpeněžovány, proto městu Blansku doporučuje 
obrátit se v budoucnu na nového vlastníka a jednat s 
ním. Výstavba cyklostezky a chodníku se však tímto 
bohužel odkládá pravděpodobně až o několik let.

Zpracoval: Ondřej Požár, tiskový mluvčí

 Rodinná atmosféra panovala na hudebním festivalu s názvem FestKaťák, který se odehrál v so-
botu 12. října v Katolickém domě. O skvělý hudební zážitek se během pozdního odpoledne a večera 
postaralo hned pět kapel. 

 FestKaťák je již tradiční blanenskou akcí; letos se 
konal posedmé. „Nápad na vznik FestKaťáku přišel 
v roce 2013. Tenkrát se totiž vyrojilo hodně nových 
kapel, které ještě nikde nehrály, proto jsme jim chtěli 
dát možnost ukázat, co umí. První myšlenkou tedy 
bylo podpořit mladé muzikanty v Blansku,“ vysvětlil 
pořadatel a moderátor v jedné osobě Aleš Bláha s 

tím, že akce vzniká ve spolupráci s 
dalšími blanenskými organizacemi. 
   Hudební nabídka byla letos pes-
trá: od folku po rock. Kapely hrály 
a zpívaly písně vlastní tvorby. Pro-
gram zahájilo dívčí duo My A Ne Ty. 
Dále se na scéně objevilo seskupení 
Hovaduo, z jehož úst a rozličných 
hudebních nástrojů zazněl mix folku, 
punku a dechovky. 
   Letošním zpestřením FestKaťáku 
byla romská hudební skupina Ireny 
a Pavla Dirdových, která vznikla z 
kapel s názvem Gulo Čar a která 
v roce 2003 získala hudební cenu 
Anděl v kategorii World Music. „V 
Blansku romská hudba běžně slyšet 
není, což je škoda, protože Romové 
mají obrovský cit pro muziku, jsou 
živelní. Pro mě je to vrchol dnešního 
večera,“ zmínil Bláha. 

 Předposlední vystoupení obstarala pětičlenná 
hudební skupina aKamarádi a na závěr se bla-
nenskému publiku poprvé představila zbrusu nová 
kapela Kořeny, která spojuje muzikanty od Brna až 
po Frenštát. 

-mka-

PRODEJNÍ PROSTORY PRODEJNÍ PROSTORY 
U HLAVNÍ BUDOVY ADASTU HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 53 m2
• 7500 Kč/měs. 
• prodejna
• sklad
• kancelář
• energie dle spotřeby
• pro prodejnu nebo kancelář www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
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Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Za koláče získal hospic 
rekordních 106 tisíc

 V benefi ční akci Koláč pro hospic získal Mobilní hospic sv. Martina rekordních 106.368 korun. 
Oproti loňskému roku byl výtěžek téměř dvojnásobný. 
 „Letošní výsledek sbír-
ky předčil naše očekávání. 
Na injekční dávkovač léků, 
který jsme plánovali koupit, 
stačí slabá polovina výtěž-
ku. Jak využijeme zbytek, 
se ještě musíme rozhod-
nout, ale určitě to bude na 
rozvoj hospicové péče na 
Blanensku,“ říká koordiná-
torka akce Radka Kuncová. 
 Akci Koláč pro hospic 
pořádala Oblastní charita 
Blansko ve druhém říjno-
vém týdnu letos už poje-
denácté. Za příspěvek na 
hospic kolemjdoucí dostali 
koláče tradičně v Blansku 
na Rožmitálové ulici, ve ves-
tibulu nemocnic v Blansku a 
v Boskovicích a nově také na náměstí v Boskovicích 
a v Letovicích. „Lidé často přišli ke stánkům už s 
tím, že hospic znají a chtějí jej podpořit. Je vidět, že 
lidé v okrese Blansko stojí o to, aby tu hospic byl a 
fungoval,“ dodává Radka Kuncová. 
 Vedle příspěvků do pokladniček na ulici na hos-
picovou péči přispěly také fi rmy SKS, Synthon, Alf 
servis, ITAB Shop Concept CZ a Shean, které se se 
svými zaměstnanci do sbírky zapojily a podpořily ji 

zakoupením koláčů pro své zaměstnance, případně 
v nich sbírku iniciovali zaměstnanci sami. Velmi dě-
kujeme všem lidem, kteří přispěli, fi rmám i místním 
pekařům za koláče. Ve stáncích si lidé mohli vybrat 
z koláčů darovaných pekárnami Blansko, DOPES 
Benešov, Zemspol Sloup, Pekařství U Blažků v 
Ráječku a nově i z domácích koláčů, které věnovala 
Římskokatolická farnost Blansko.

Vladěna Jarůšková

Setkání s kronikou
 V říjnu byla dokončena rekonstrukce blanenského kina, proto jsme se podívali, co se o něm píše 
v kronikách. 

1981
Filmový klub Blansko
 Příznivci stříbrného plátna přivítali ustavení fi lmo-
vého klubu náročného diváka. S platností od 1. ledna 
1981 začal fi lmový klub pracovat při kulturním stře-
disku města Blanska. Vlastní činnost byla rozvíjena 
na základě smlouvy, uzavřené mezi novým fi lmovým 
klubem a Čs. fi lmovým ústavem v Praze. Výběr fi lmů 
byl prováděn zejména z archivního fondu a z fondu 
čs. federace fi lmových klubů. Do fi lmového klubu se 
průběžně po celý rok přihlašovali noví zájemci, takže 
v závěru r. 1981 měl fi lmový klub 335 členů. Členský 
příspěvek činí 20 Kčs a každému členu je vydána 
sezónní průkazka, která platí na 1 rok pro všechna 
klubová představení na území celé ČSSR. 
 Všichni členové klubu starší 15 let jsou povinni 
dodržovat statut a pokyny, vydané zřizovatelem 
klubu. Na druhé straně mají právo se zúčastňovat 
všech akcí a předkládat výboru klubu své připomínky 
a návrhy k další činnosti. Po ustavení klubu v r. 1981 
řídil práci výbor, jehož předsedkyní se stala Milada 
Nečasová. Kromě fi lmových představení, promíta-
ných 1 – 2 × měsíčně v sále městského kina, byly 
uspořádány v roce 1981 besedy s fi lmovými herci. 
 Pro lepší informovanost členů zpracoval výbor 
fi lmového klubu 1. číslo Zpravodaje v nákladu 800 
kusů, který každý člen obdržel zdarma. Aby členové 
mohli zhlédnout některé archívní fi lmy, které jsou 
pouze v šíři 16 mm, byl od října 1981 zahájen pra-
videlný provoz kinokavárny fi lmového klubu v sále 
KSMB. Představení se konají 1 × měsíčně i v sobotu 
večer pro členy klubu zdarma. Tato nová kulturní 
forma, kterou Blansko dosud ve svém kulturním 
životě postrádalo, se setkala s dobrým ohlasem 
blanenských občanů. 

1986
65. výročí blanenského kina
 Koncem září uspořádal fi lmový štáb k 65. výročí 
stálého biografu v Blansku přehlídku fi lmů, na jejíž 
zahájení, které se konalo v pátek 27. září, pozval 
řadu významných hostů. 
 Před vchodem do kina vyhrávala mládežnická 
dechová hudba, před vstupem do slavnostně vyzdo-
beného kinosálu obdržel každý návštěvník pamětní 
list spolu s výtiskem mimořádného Zpravodaje města 
Blanska, který pojednával o historii blanenského 
kina. 
 Zahajovací akt začal krátce po 17. hodině za zvuku 
fanfár fi lmového festivalu a před zaplněné hlediště 
nastoupili občané našeho města, kteří se významnou 
měrou podíleli na rozvoji kinematografi e a na provozu 
kina v Blansku. 
 Tito občané převzali z rukou předsedy MěstNV v 
Blansku ing. Františka Ladiče plaketu k 65. výročí 
založení blanenského kina, která vyjádřila nejlépe 
ocenění jejich práce. 
 Potom zazněly fanfáry podruhé a Josef Hemzal, 
vedoucí odboru školství a kultury MěstNV Blansko 
uvedl fi lmovou delegaci, ve které byli přítomni: 
Zasl. Umělec Karel Kachyňa – režisér 
Zasl. Umělec Ilja Prachař – herec 
Ing. Tugan Veselý – ředitel Ústřední půjčovny fi lmů 
Praha 
 Dále pak byli přítomni zástupci Krajského fi lmo-
vého podniku Brno. Po uvítacích slovech předal 
soudruh předseda milým hostům plakety k 65. výročí 
založení kina a režisér Karel Kachyňa uvedl svůj nej-
novější fi lm Dobré světlo, který slavnostní zahájení 
fi lmové přehlídky důstojně ukončil. 

1996
Město stále bez kina
 Blansko je patrně jediným okresním městem, v 
němž si občan už pět měsíců nemůže zajít do kina. 
Jeho budova je totiž od 1. září uzavřena. Promítacím 
přístrojům skončila platnost technického osvědčení 
a pro havarijní stav musí proběhnout kompletní re-
konstrukce kotelny. Provozovatel kina Pavel Langr, s 
nímž město coby vlastník uzavřelo na pět let nájemní 
smlouvu, přitom na zásadní problémy upozorňoval. 
Vedení Blanska tvrdí, že ze smlouvy nevyplývá 
pro město závazek hradit střední a velké opravy. 
To však necítí ani nájemce. Naopak argumentuje 
částí smlouvy, v níž město prohlašuje, že fi nanční 
dotace určené pro kino ze státních prostředků uloží 
na zvláštním účtu a budou použity na tyto opravy. 
Na jeho návrh nové smlouvy reaguje městská rada 
vypsáním výběrového řízení. Dnes rada přiznává, 
že se záměrem, aby nový nájemce uhradil investice 
do promítaček a na rekonstrukci kotelny. Podmínky 
výběrového řízení však asi nebyly jednoznačné, 
protože ani vítězná fi rma K+K Servis nemá v úmy-
slu investovat kolem dvou milionů do pronajatého 
objektu kina, jak radní očekávali. Následovalo proto 
jeho uzavření. Nájemce, jemuž město odmítá uhradit 
fi nanční ztrátu za zastavení provozu kina, je hodlá 
dokonce zažalovat. Problémem by se mělo zabývat 
i městské zastupitelstvo. 

2011
 Na konci měsíce září byla dokončena digitalizace 
blanenského kina. Akce byla realizována i díky vý-
znamné fi nanční dotaci ve výši 800 tis. Kč ze Státního 
fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 
kinematografi e. Celkové náklady dosáhly výše 3,6 
mil. Návštěvníci kina se mohou těšit na představení 
v nové kvalitě včetně 3D projekce a zvuk v systému 
Dolby 7.1. Slavnostní zahájení digitální éry a připo-
menutí 90. výročí blanenského kina se uskuteční 
25. 10. 2011 v 19:00 hodin. V rámci slavnostního 
zahájení bude promítnuta 3D muzikálová pohádka V 
peřině, doplněná o besedu s představitelkami dvou 
fi lmových rolí Nikol Moravcovou a Annou Stropnic-
kou. 

2014
 Blanenské kino čekala letos jedna inovace. Kino 
získalo nové promítací plátno. To měří 13,5 × 56 m. 
Ročně kino přiláká cca 40 tis. lidí. Staré plátno se 
ale nevyhodí – bude rozděleno na dvě části a jedno 
bude v sále kulturního střediska a druhé bude prav-
děpodobně v hudebním klubu Muzikograf.

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou
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II. KONCERT 
Z CYKLUS 

KYTAROVÝCH 

MILOŠ PERNICA 
a HOSTÉ 2019

30. 10. 
2019 v 19:30 hodin

BLANSKO

HYBEŠOVA 1

a STÉ 2019 HOS
DALŠÍ HOST KONCERTU 

ANDONIS CIVOPULOS

MILOŠ PERNICA

KY
A T RIO

• PROVOZ A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
• OPRAVY A ÚDRŽBA BYTŮ
• REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ
• REALITNÍ ČINNOST
• UBYTOVACÍ SLUŽBY
• PRONÁJEM PROSTOR
• BENEFITY PRO SUBJEKTY VE SPRÁVĚ

tel.: 516 417 211-3
 516 417 215
email: sbd@macocha.cz 
www.macocha.cz

60 LET ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI BYDLENÍ

Blanenská schola oslavila 
padesátileté výročí

 V neděli 20. října oslavil odpoledním koncertem v Katolickém domě padesátileté výročí mládežnický 
chrámový sbor farnosti sv. Martina. 

 Psal se rok 1969, byl podzim a teh-
dejší farář Ludvík Gazda s varhanicí 
Evou Böhmovou se rozhodli, že by to 
chtělo trošku oživit bohoslužby a stmelit 
místní mládež. Otec Ludvík pozval do 
Blanska mládežnickou scholu, která 
vznikla a působila na Starém Brně. Tyto 
zpěvy se tak zalíbily, že hned na první 
setkání zájemců se dostavilo asi čtyřicet 
lidí. Schola se zprvu věnovala zpěvu or-
dinárií a skladeb s doprovodem varhan. 
Brzy však přišly ke slovu i kytary.
 Eva Böhmová vedla místní sbor asi 
deset let. V dalším desetiletí se pak o 
jeho chod starali Damián a Ivan Mrázek, 
který sbor dovedl až do devadesátých 
let. Stále se zpívalo často s varhanami, 
ale kytary se hlásily o slovo čím dál víc. Ke konci 
tohoto desetiletí se do sboru dostala dokonce i 
baskytara a klávesy. Navíc se po revoluci začaly 
pořádat i soutěže chrámových sborů. 
 Dalšími vedoucími byli v průběhu let Pacifi c, Fran-
tišek Hasoň, Vít Kuběna, Dana Buchlovská, Martin 
Hasoň, Alena Vráblíková a Martin Dyčka. Kytara 
defi nitivně získala převahu nad varhanami.
 Především koncert k oslavě čtyřicátého výročí 
spustil vlnu dalších koncertů. Mimo jiné se začal 

pořádat tradiční koncert S Martini do nového roku. 
Dále sbor zpívá v pátky na dětských mších, při 
slavnostních bohoslužbách, na Betlémském světle, 
živém Betlému, v penzionu na Písečné, na hřbitově 
na dušičky, na svatbách, někdy i na pohřbech a 
sem tam zvládne i nějaký ten koncert. Do dalšího 
desetiletí vstupuje pod vedením Heleny a Lukáše 
Vráblíkových. 

-mka-

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

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Mladé, krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.

      PRODEJ    

* Hledám paní nebo slečnu na doučování a přípravu na přijí-
mací zkoušky z matematiky. Jsem z Blanska. Tel. 607229449.
* 56 let, 165/65, delší dobu sám, sportovní typ, hledá partnerku 
k vážnému seznámení do 54 let, i mladší (baculku), plnější 
postavy, nejlépe z Bk. Tel. 736748367.
* Přijmeme fyzioterapeuta, -ku od 1.1.20 do menšího ambu-
lantního provozu v Blansku na úvazek 0,5-1,0. Zájemci volejte 
na 724161468.
* 56 let 165/65 delsi dobu sám hledá partnerku plnější postavy 
k vážnému seznámeni - do 55 let, nejlépe z Bk. Pokud někde 
jsi, ozvi se na pazount@email.cz
* Pronajmu garáž na ul. Divišova od listopadu. Tel. 731262733.

      RŮZNÉ    

Kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz

Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegu/kolegyni na pozici VEDOUCÍ VÝROBY

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

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

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

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

Masarykova 9 / 678 01 Blansko

Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání (technického směru výhodou)
- předchozí zkušenost s řízením výroby 
(30 pracovníků a více) 
- řidičský průkaz sk. B
- aktivní přístup k práci, samostatnost 
a zodpovědnost
- velmi dobré organizační schopnosti a řídící 
schopnosti
- schopnost motivovat zaměstnance

Náplň práce:
- zodpovědnost za komplexní zajištění procesů výroby společnosti, 
počínaje technologickou přípravou výroby až po expedici výrobků 
(řízení, plánování, organizace výroby) 
- organizační řízení a komunikace včetně kooperace technických 
pracovníků - vzájemná kooperace úseku konstrukce, vývoje, 
zásobování, výroby a expedice
- úzká spolupráce s obchodním oddělením 
- zodpovědnost za vykonávané činnosti přímo vedení společnosti
- zodpovědnost za analýzu systému plánování zakázek, koordinaci 
a optimalizaci výrobních kapacit

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY ODĚVŮ 
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

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

90 let ASK Blansko
Část XI. Část XI. 
VOLEJBALVOLEJBAL

 Volejbal rozhodně patří mezi nejrozšířenější spor-
ty, protože se dá hrát na každé sebemenší vesnici 
a při rekreaci bez nějakých větších požadavků na 
prostor, vybavení, nebo hráčskou základnu. Tím 
ho nechci v žádném případě dehonestovat, ba na-
opak, uvedené skutečnosti považuji za nezměrnou 
výhodu v zaujetí mládeže pro sport. Vzhledem k 
uvedeným skutečnostem, rozepisovat se blíž o 
principu hry a pravidlech, by bylo nošením dříví do 
lesa. Jen krátce, hraje se na hřišti o tvaru obdélní-
ka, kde v polovině je zavěšená síť. Standardní hra 
je osazena 6 hráči na každé půlce se zajímavostí 
v protikladu, kdy cílem je udržet míč co nejdéle 
ve vzduchu, avšak naopak, poslat ho co nejdříve 
do prostoru soupeře k zemi. Volejbal má také své 
varianty a to:Volejbalové debly – hrají dvojice na 
půlce klasického hřiště, beach volleyball „ plážový 
volejbal „- zde jistě slov netřeba a smíšený volejbal – 
v každém týmu musí být minimálně 2 ženy. Obvyklá 
varianta je 4+2, nebo 3+3.
 Volejbal vznikl 9.2.1885 v USA a v ČSR se poprvé 
hrál v roce 1919. V naší TJ dochází k pravidelné 
činnosti po roce 1948, založením družstva žen Jiři-
nou Bezroukovou-Pavlíkovou, které tehdy asistovali 
J. Pavlík, J. Skoták a J. Derka, který v roce 1961 
zakládá družstvo mužů. Ženy od roku 1956 pod 
vedením J. Felkla hrají přebor Brna, později krajský 
přebor 1. třídy. Kádr tehdy tvoří hráčky Klímová, 
Kozáková, Gertnerová, Rodová, Kopková, Konůp-
ková, Zezulová, Daňková, Součková, Gottwaldová, 
Zbořilová, Fikesová a Černá. 
 Družstvo mužů tvoří převážně hráči košíkové 
Derka, Pavlík, Skoták, MUDr. Nerad, Ing. Vařbuchta, 
Braunschläger, Ing. Kraváček, Matuška, Ing. Krejčí, 
Kolář, Palatka, Čepa, Ing. Horák, Gruška a jiní. V 
té době hrají krajský přebor a družstvo B přebor 
okresní. Protože podmínkou účasti v krajském pře-
boru je založení družstva dorostenců a to se oddílu 
nedaří, hrají volejbalisté pouze na různých turnajích. 
Problémy vznikají nejen v doplňování družstev, ale 
i ve funkcionářské oblasti. Roku 1978 volejbalový 
oddíl končí činnost a někteří hráči odchází do TJ 
ČKD Blansko, aby se po jeho rozpadu roku 2013 
vrátil zpět do původní jednoty. Oddíl je složen hlav-
ně ze sportovců věkem 10 až 15 roků a v sezóně 
2013-2014 hraje družstvo žákyň Krajský přebor, v 
kterém tak v dalších letech pokračují, včetně druž-
stva kadetek. V roce 2013 až 2017 se mladší žáci 
zúčastňují Barevné minivolejbalové soutěže. Ta se 
hraje v jihomoravském regionu na menších kurtech 
ve dvojicích nebo trojicích hráčů, kde určujícím krité-
riem je jejich věk. Období s nejlepšími výsledky bylo 
v roce 2016 a 2017, kdy se Julie Kouřilová, Tomáš 
Novotný a Matěj Souček umístili mezi prvními deseti 
v celkovém pořadí, za což byli i oceněni v anketě 
Sportovec okresu Blansko. Jedinečného úspěchu 
dosáhly žákyně obsazením první příčky na Velké 
ceně Brna roku 2015. V této době měl oddíl 30 členů 
z řad sportující mládeže.
 Mimo aktivní, závodní činnosti pořádají oblíbené, 

tradiční turnaje smíšených družstev pro neregistro-
vané hráče a to na jaře O velikonoční vajíčko a v 
prosinci Štěpánský turnaj.
 V současné době má oddíl 15 členů, předsedou 
je Mgr. Michal Souček a trenéři Michal a Natálie 
Součková.      

Část XII. Část XII. 
RYCHLOBRUSLENÍRYCHLOBRUSLENÍ

 Co je rychlobruslení, ví snad každý, poněvadž 
českou „ ikonu „ tohoto sportu, Martinu Sáblíkovou, 
předpokládám, zná většina národa. Za jeho domo-
vinu se považuje Skandinávie, Anglie a Nizozemí, 
s prvními písemnými zmínkami z poloviny 16. sto-
letí. Rychlobruslení je rozděleno do třech kategorií 
-  speed skating, short track a on-line / kolečkové 
brusle /.
 Speed skating – bruslí se ve dvojicích na oválu 
400 m s drahami širokými 4m, ve kterých se bruslaři 
po ujetí jednoho kola střídají. Rychlosti dosahují 
úctyhodné, až 55 km/hod. Nože bruslí jsou uchyce-
ny pod špičkou, pata je volná a nazývají se klapačky.
 Short track – bruslí se na oválu 111,12 m, brusle 
jsou upevněny mírně doleva, závodníci mají rychlost 
až 40 km/hod. a opírají se rukou o led.
 Roku 1868 byl v Praze založen Lední klub a v 
něm tato disciplína s kuriózním názvem Klouzačský 
spolek. Za počátek rychlobruslení v Čechách je 
považován až rok 1888, kdy byl v Praze ustaven 
Bruslařský závodní klub. Klub rychlobruslení u nás, 
to je v TJ ASK Blansko, vznikl roku 2015 a patří k 
jednomu ze dvou nejmladších oddílů. Jelikož zatím 
nemá delší tradici a tím pádem ani historii, přečtě-
me si, co o jejich aktivitách a záměrech říká přímo 
předseda, pan Pavel Semeniuk.
 Oddíl byl založen v roce 2015 v úzké návaznosti 
na metodiku české reprezentace v rychlobruslení 
a orientuje se především na tréninky mládeže ze 
základních škol. V zimní sezóně děti prohánějí „ 
rychlé nože „ na ledové ploše blanenského zimní-
ho stadionu, ti zkušenější vyráží na 400 m ovál do 
německého Inzellu. V letním období vymění nože 
za kolečka a soustředí se především na utužování 
fyzické kondice, neb následná zima každého pro-
věří.
 Pod vedením trenérek Věry Břínkové a Ivy Za-
jíčkové se mladí rychlobruslaři významně podílí na 
reprezentaci blanenského oddílu jak na republikové, 
tak na mezinárodní scéně, odkud si krom osobních 
rekordů, přiváží i spoustu zážitků. A jelikož je nás v 
tomto krásném sportu jako šafránu, jsou v našem 
oddíle pro každého, kdo by zatoužil okusit atmosféru 
rychlobruslařského oválu, dveře otevřené.
 Tolik tedy předseda Pavel Semeniuk a dalšími 
funkcionáři v oddíle jsou Marek Štefan-místopředse-
da, Dagmar Zhořová-pokladní a trenéři jmenovaní 
již panem Semeniukem. Zbývá jen dodat, že oddíl 
rychlobruslení má v současné době 16 členů.

Příště: XIII. část – Šachy

Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Talk show Kafe u Osmanyho Laffity – 29. 10. 
2019,19:00 h, Dělnický dům Blansko. Cena 350/320 
Kč.
Michal Pavlíček a Trio - 30. 10. 2019 v 19:30 hod., Děl-
nický dům Blansko. Cena vstupenky: 350 Kč/320 Kč.
Putování lesem za pohádkovými postavami aneb 
pojďte s námi za pohádkou – 02. 11. 2019, areál herny 
stolního tenisu na Podlesí, Blansko. Cena vstupenky: 
dospělí 50 Kč / děti 30 Kč. Vstupenky v předprodeji v 
Informační kanceláři Blanka od 07. 10. 2019.
ŠlágrParta & Šlágr párty - 03. 11. 2019, 16 hod. Děl-
nický dům Blansko. Vstupenky na koncert si můžete 
rezervovat online přes předprodejní systém Ticket 
Portal nebo přímo zakoupit v informační kanceláři 
Blanka. Cena vstupenky: 240 Kč – 300 Kč.
Radim Uzel - Sex na všech kontinentech 07. 11. 2019 
od 18:30 hod., Kulturní dům Těchov – Hospůdka Na 
točně, Blansko-Těchov. Cena vstupenky v předprodeji 
200 Kč, na místě 230 Kč. 
Koncert Mistříňanka - 08. 11. 2019, 18:00 h, Dělnický 
dům Blansko. Cena vstupenky: 180 Kč.
Promítání: Nové Mexiko a národní parky USA – 08. 
11. 2019, 18:30 hod., Sokolovna Lipovec. Cena 
vstupenky: 140 Kč.
Koncert skupiny Harlej - 09. 11. 2019, 20:30 h, Soko-
lovna Boskovice. Speciální host: skupina Komunál. 
Cena v předprodeji: 430 Kč
Hana Zagorová a Petr Rezek - 11. 11. 2019, 19:00 Děl-
nický dům Blansko. Vstupenky na koncert si můžete 
rezervovat online přes předprodejní systém Ticket Art 
nebo přímo zakoupit v Blanenské informační kanceláři 
Blanka. Cena vstupenky: 690 Kč/590 Kč.
Vítání svatého Martina - 10. 11. 2019 Zámecký park, 
Blansko. Cena v předprodeji: 100 Kč; na místě – 200 
Kč. Vstup zdarma mají děti do 155 cm, držitelé prů-
kazu ZTP a osoby v historickém kostýmu.
Blansko Čoko Fest 2019 - 15. – 17. 11. Dělnický dům 
Blansko. Cena jednodenní vstupenky: Dospělí 60 Kč 
/ Student (do 26 let)/ Senior (od 61 let) 40Kč /Dospělí 
2× + Student/senior 2× (4 osoby) 175 Kč. Vstupenky 
si můžete zakoupit online přes předprodejní systém 
Ticketstream  nebo přímo v Blanenské informační 
kanceláři Blanka.
Janek Ledecký – vánoční koncert - 25. 11. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky 
550 Kč/520 Kč/490 Kč.
Petr Bende & band – Vánoční turné 2019 - 03. 12. 
2019 v 19:30 hod. Dělnický dům, Blansko. Předprodej 
vstupenek v informační kanceláři Blanka od 19. 09. 
2019. Cena vstupenky: 330 Kč.
Koncert skupiny Marien – 08. 12. 2019, 15:00 hod., 
Kostel Narození Panny Marie, Lipovec. Výtěžek z 
koncertu bude použit na opravy kostela. Cena vstu-
penky: 170 Kč.
Divadelní představení: Hodina duchů - 06. 01. 2020, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
350 Kč/320 Kč.
Talkshow: Ivo Šmoldas a Radim Uzel – 20. 02. 2020, 
19:00 hod. Hotel Lysice. Součástí pořadu je i autogra-
miáda. Cena vstupenky: 200 Kč. 
Na Stojáka - 21. 02. 2020, 19:00 hod. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky v předprodeji: 240 Kč. Vstu-
penky v předprodeji  v Informační kanceláři Blanka od 
1. listopadu 2019.

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

Biatlon: máme mistra 
republiky!

 V závěru letní biatlonové sezony se blanenští 
biatlonisté zúčastnili Mistrovství ČR. Pro žactvo se 
mistrovství konalo 21.- 22.9. v Břidličné, pro dorost a 
dospělé 28.-29.9. v Bystřici pod Hostýnem. Pro účast 
na mistrovství je nutná kvalifi kace z předchozích 
závodů Českého poháru, kterou splnila přibližně 
polovina členů blanenského oddílu. V konkurenci 
mnohem větších oddílů se naši závodníci neztra-
tili. Příjemným překvapením jsou medaile Jakuba 
Rozkošného (zlatá ve sprintu a stříbrná v závodě s 
hromadným startem) v nejmladší kategorii do 11 let. 
Jakub a Klárka Rozkošní k tomu ještě přidali 2. a 3. 
místo ve štafetách. Ani ostatní žáci neudělali Blansku 
ostudu a potěšili nad očekávání výbornou střelbou a 
slušnými běžeckými časy. Naši tři dorostenci, kteří 
s malorážkami teprve začínají, měli střelbu o něco 
horší, ale jejich rychlý běh jim zajistil umístění ales-
poň uprostřed závodnického pole. Jistě motivačně 
na naše žáky a dorost zapůsobila stříbrná medaile 
veterána Michala Rozkošného v závodu s hromad-
ným startem.

 Na skvělých výsledcích se jistě pozitivně projevilo 
soustředění uspořádané na konci prázdnin v Jese-
níkách.  Před zimní biatlonovou sezónou plánujeme 
podzimní soustředění zaměřené na střelbu a  tech-
niku jízdy na lyžích a pak soustředění na prvním 
letošním sněhu.

-pk-
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

V listopadu zamíříme 
do Jedovnic a do Okrouhlé

Bude RAJBAS!
 Máme tu běžecký podzim. Dny se krátí, listy stromů hrají nejrůznějšími zářivými barvami a teploty 
pomalu a jistě klesají, i když momentálně ještě ukazuje svou sílu babí léto. Celý letošní ročník OBL nám 
opět uběhl jako voda a do jeho konce zbývají už jen tři závody. Z toho dva jsou na programu v listopa-
du. V sobotu 9. listopadu je to již tradiční Běh za jedovnickým kaprem – Memoriál Jiřího Kovaříka. A 
posledního listopadu potom Mikulášský běh Okrouhlá.

 Pokud jde o Běh za jedovnickým kaprem, v listopa-
du běžce čeká již 23. ročník této tradiční akce. Start 
hlavního závodu je naplánován na 14:30 a poběží se 
jako každý rok po trati s nenáročným profi lem kolem 
místních rybníků. Z 90 procent se běží po asfaltovém 
povrchu, proto se jako obvykle dá očekávat svižné 
tempo a rychlé časy. Závod je určen pro všechny 
věkové kategorie mužů a žen od nejmladší přípravky 
až po veterány a veteránky. Těmto kategoriím jsou 
uzpůsobeny délky tratí. Tratě jsou od 120 m až po 10,9 
km. Tento závod je navíc zařazen do soutěže Žákov-
ská liga Tajovský reality, takže v něm i děti můžou s 
chutí sbírat body a připsat si další účast na závodě v 
rámci této soutěže. Vítězové hlavních kategorií získají 
ocenění v podobě tradičního živého kapra. Zázemí 
najdete v místním kulturním domě a v kině.
 Mikulášský běh v Okrouhlé je oproti Běhu za jedov-

nickým kaprem mladší. Na konci listopadu se běží 11. 
ročník. Start běhu na 8600 metrů je naplánován na 
11:15. Tratě jsou vedeny částečně po zpevněných a 
nezpevněných cestách, z části po loukách v okolí obce 
Okrouhlá, přičemž start a cíl je u kulturního domu. Profi l 
tratí nabízí řadu střídajících se seběhů a prudkých 
stoupání a na běžce čeká boj s poměrně náročným 
terénem. V tuto dobu se dá na tratích už čekat i sníh 
a led, takže je potřeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k 
nějakému úrazu.
 Přijďte si tedy zaběhat na závody OBL i v listopadu, 
ať už usilujete o co nejlepší čas a co nejvíce bodů 
nebo si to jdete spíše užít a výkon pro vás není až 
tak důležitý. Určitě je se na co těšit a odměnou vám 
budou nové běžecké zážitky.

Roman Kuběna
Foto z archivu OBL

 21. ročník festivalu fi lmů, setkání a dobrodružství RAJBAS 2019. Víkend plný dobrodružství zažije 
Blansko 22.-24. listopadu. 

 Rajbas se přehoupl do třetí dekády života, zraje a 
nehodlá ztratit na své atraktivitě. Letošní dramaturgie 
zaostřila na připomenutí 50. výročí objevu Amatér-
ské jeskyně, součástí festivalu je jubilejní 20. ročník 
soutěže neprofesionálního fi lmu OKEM DOBRO-
DRUHA a celý program propojí linka „Kniha, která mě 
inspirovala k dobrodružství“. Také proto mezi hosty 
budou úspěšní 
spisovatelé kalib-
ru Prsatého muže 
– Josefa Formán-
ka, držitelky Ceny 
H+Z za nejlepší 
cestopis roku 
2018 Inky Píšové, 
Mirka Náplavy, Mi-
roslava Černého 
či Marka Audyho. 
Samozřejmě ne-
zůstane pouze 
u autorů knih a 
fi lmařů. Vystoupí 
celkem 34 hostů a 
mezi nimi jsou ta-
kový drsňáci jako 
horolezec Mára 
Holeček, Viktorka 
Hláváčková, Mar-
tin Lipina, moto-
nomádi  Busny, z 
Islandu se vrátí fo-
tograf Mike Hubert 
a další horolezci, 
horalé, vodáci… 
Zazpívá Lubyn.
cz, zatančí kráska 
z Madagaskaru 
Odile Velomana, 
v reportážích na-
vštívíme místa za 
humny i na nejrůz-

nějších místech celé planety a poznáme neobyčejné 
životní příběhy.
 Rajbas je setkáním ostřílených dobrodruhů i těch, 
co přijdou hledat inspiraci nebo se jen tak pobavit. A 
jako vždy nepůjde pouze pasivní sledování besed a 
fi lmových projekcí. Součástí jsou soutěže, závody v 
běhu i noční šifrovačka, písničky, workshopy…


