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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Farmos je internetová prodejna, která funguje od 
konce června letošního roku a rozváží do 179 měst 
a obcí našeho okresu. Jelikož se zrovna naše město 
nachází v lokalitě, kam nesahají velké internetové 
obchody s potravinami, dovoz dokonce nenabízí 
ani žádný z místních obchodních řetězců, je Farmos 
jediným prodejcem potravin u nás. A zrovna v této 
době je ideálním řešením pro zákazníky, kterým se 
nechce, případně ani nemůžou vytáhnout paty z 
domu. 
 Velmi se mi líbí myšlenka celého obchodu, kterou 
je prodej regionálních potravin přímo od farmářů. 
V nabídce je přes 1000 produktů od 60 farmářů a 
výrobců potravin z našeho okresu i z jiných koutů 
Moravy, vše od pečiva, masa, mléčných výrobků, až 
po zeleninu, ovoce a drogerii. Najdete zde možná i 
vaše oblíbené výrobce. Z těch větších můžu jmeno-
vat například Matějovu pekárnu, řeznictví Steihauser 
nebo Mlékárnu Olešnice, ale své zastoupení zde 
mají i malé regionální farmy a mlékárny. Objednat 
si můžete pštrosí maso z Doubravice, sýry a další 
mlékárenské výrobky z Otinovsi, jogurty z rodinných 

farem v Karolíně nebo v Šošůvce, vajíčka z Veselice 
a pstruhy ze Skalního mlýna. Tohle vám supermarket 
nenabídne.
 Byl jsem zvědavý, jak probíhá samotný nákup. 
Jdu k počítači, klikám na www.farmos.cz a dávám 
se do nákupu. Podle seznamu, který jsem si napsal, 
vybírám potřebné potraviny a občas přihodím i něco, 
co bych rád vyzkoušel a v běžném marketu bych 
sehnal jen stěží. Lákavě vypadají třeba králičí párky, 
kozí dezert a ochucený ovčí tvaroh. Potřebuji také 
cibuli, česnek a mrkev, objednám si farmářské kuře 
na sobotní oběd, vejce a další potraviny, které mi 
doma chybí. Stačí, mám vybráno, v seznamu nezbylo 
nic, pro co bych musel někam extra letět. 
 Přecházím do virtuálního košíku a vyplňuji své 
údaje – jméno, adresu, telefon… Však to znáte. 
Jelikož jsem nakoupil nad 1.300 Kč, mám dopravu 
zdarma, což mne potěšilo. Trochu mne zarazilo, že 
uzávěrka objednávek je v pondělí o půlnoci a rozvoz 
probíhá ve čtvrtek a v pátek, ale ve stejný moment 
si uvědomuji jednu dost podstatnou věc. 

Pokračování na str. 4

30 let zkušeností na trhu s nemovitostmi.

Rádi i Vám pomůžeme při prodeji nebo pronájmu.

Užívání bytu 1+kk v Blansku 
Na Pískách 

ve 2. NP, bez vybavení, volný od 
1. 11., výtah

NC   7 - 7,5 tis. Kč měs. s inkasem

Farmos: Kvalitní potraviny 
s rozvozem až domů

 Určitě jste si všimli, že na první straně Monitoru se pravidelně objevuje odkaz na Farmos – interne-
tový obchod, který nabízí regionální potraviny s rozvozem po okrese Blansko. Sám jsem byl zvědavý, 
jak tahle služba funguje, a tak jsem ji vyzkoušel. Výsledek? Stal jsem se pravidelným zákazníkem. 
Farmos totiž funguje na jedničku.

Splňujeme veškeré podmínky nového realitního zákona.
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Glosa: Dočká se areál přehrady konečně oživení?

Freddieho sloupek
Každé první úterý...

 ... po prvním dni měsíce listopadu přestupného roku se 
v USA konají volby. Především ty, které mají na další čtyři 
roky určit prezidenta této země, ale i jiné – volby guvernér-
ské, doplňovací volby třetiny Senátu a volby do Sněmovny 
Reprezentantů.
 Ve chvílích, kdy píšu tato slova se právě rozhoduje. Na 
rozdíl od některých mých spoluobčanů si nemyslím, že by 
nás tyto volby neměly zajímat. Právě naopak. Samozřejmě, 
že nemáme sebemenší možnost volbu ve Spojených stá-
tech ovlivnit (nejsme-li tedy občany té země), ale to ještě 
neznamená, že bychom se měli uzavřít do ulity ignorance. 
Proč?
 Především, ať se nám to líbí, či ne, USA jsou a snad ještě 
nějakou dobu zůstanou jednou z hybných pák světového 
dění. Ostatně, počasí také neumíme ovlivnit a přesto nás 
zajímá, zda si do zítřejšího rána vzít deštník, nebo sluneč-
ník...
 Nemusím zbytečně odkrývat své sympatie, jsou více 
než zřejmé. Už i z toho důvodu, že ačkoli jsem rozhodně 
nepatřil mezi sympatizanty Baracka Obamy, v hloubi své 
duše jsem doufal, že se mu po dobu výkonu jeho funkce 
nic zlého nestane, neboť jeho VP – současný kandidát 
Demokratů Biden - je schopen, díky své neschopnosti 
téměř všeho.
 Před čtyřmi roky, jak jistě všichni víte ve volbách zvítězil 
všemi podceňovaný a očerňovaný Donald Trump a v řa-
dách amerických „intelektuálů“ a „celebrit“ zavládl chaos, 
zloba a bezmoc v jednom. Mnozí z těchto lidí hrozili odcho-
dem z USA, kupodivu se žádný masivní exodus nekonal. 
Košile bližší než kabát...
 Z kandidatury Trumpa jsem původně velkou radost 
neměl, ale zpětně se dívaje (a pominu-li některé jeho 
vlastnosti, které mi příliš nesedí), ukázal se jako prezident 
silný a schopný něčeho dosáhnout. Vyčítají mu mnohé a 
především sílící levicové nálady v USA, reprezentovanými 
médii typu CNN, či americkým „Rudým Právem“ – The 
New York Times nedovolí, aby na něm zůstala jediná nit 
suchá...
 Nikdo není dokonalý. Ani ten mýty opředený skvělý 
rétor a politický génius Obama... Myšleno ironicky, pro-
tože stačilo, aby došlo k výpadku teleprompteru (čtecího 
zařízení) a ze skvělého rétora stál najednou před publikem 
člověk, vyplňující svá slova notnou vatou... Ale budiž, lidé 
si jej zvolili... Dokonce dvakrát... A výsledek voleb je třeba 
respektovat, ačkoli se nám nemusí vždy líbit... Respekto-
vání nějakého výsledku však neznamená být odsouzen k 
mlčení...
 Takže uvidíme...
 Vyhraje-li Biden, nebude to nutně znamenat konec 
Ameriky, ani konec světa... Jen bude svět zase trochu jiný...
 Ale řečeno optimistou z řad mých amerických přátel: 
„Taky jsme museli přetrpět čtyři roky Jimmyho Cartera, 
aby mohl přijít Ronald Reagan...
 A u nás je to podobné... Je třeba zatnout zuby... I když 
to občas bolí...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Lepší místo pro trávení volného času: 
město chystá revitalizaci Palavy

 Do plánování revitalizace rekreační oblasti Palava se pustili studenti pátého ročníku Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno v ateliéru navr-
hování pod vedením čtyř pedagogů. Město Blansko hodlá tuto lokalitu zatraktivnit pro veřejnost, a oslovilo proto tuto školu s žádostí o spolupráci. 

 Celoroční využití areálu – to je jedna z představ. 
„Chceme oblast Palavy zatraktivnit nejen pro místní, 
ale také pro návštěvníky z okolí. Studenti by nyní 
měli vypracovat několik variant řešení dané lokality. 
Rádi bychom, aby při tom čerpali i z námětů občanů,“ 
podotkl starosta města Jiří Crha. 
 Proto také studenti vytvořili pro občany anketu, 
kterou lidé mohli do konce října vyplnit a odevzdat 
na městský úřad v tištěné podobě nebo zaslat 
elektronicky. Tvůrce dotazníku zajímalo, jak často 
a v kterém ročním období rekreační oblast lidé 
navštěvují i které její části rádi využívají. V anketě 
se snažili zjistit, co se návštěvníkům v okolí vodní 
nádrže líbí, co je třeba opravit i jaké nové prvky jim 
v lokalitě chybí.  
 „Oblast Palavy je jednou z nejkrásnějších částí 
města, jejíž potenciál bohužel nebyl v posledních 
letech koncepčně rozvíjen. Z dnešního pohledu je 
zajímavé, že tvůrci konceptu rekreační oblasti již 
v době jejího vzniku, v roce 1971, navrhli takové 
krajinářské řešení, které vyhovuje i dnešním pa-
rametrům. Zub času se ale projevil na movitém a 
nemovitém majetku, který tvoří nedílnou součást 
areálu. Rádi bychom proto, aby v oblasti došlo k 
úpravám a opravám stávajícího vybavení, rozšíření 
herních prvků, vytvoření naučných stezek pro nej-
menší děti, sjednocení mobiliáře, doplnění laviček a 
odpadkových košů a  dalších vhodných prvků včetně 

například stojanů na kola,“ popsala Petra Skotáková 
z odboru správy a rozvoje města.
 I nadále by si Palava měla zachovat přírodní ráz a 
charakter přechodu mezi městem a lesem. „Budeme 
se snažit najít možnosti pro celoroční využití areálu. 

Zaměřit se chceme na 
nabídku pro všechny vě-
kové kategorie tak, aby v 
areálu našli své zázemí 
senioři stejně jako ro-
diny s dětmi, sportovci, 
plavci a další skupiny 
občanů,“ zmínila jedna z 
vedoucích ateliéru Iveta 
Kopřivová.
 Studenti zahradnic-
ké architektury již začali 
pracovat na krajinářské 
koncepci přehrady a je-
jího okolí. Zhodnotili a 
provedli základní ana-
lýzu lokality a stávající 
vegetace, posoudili její 
stav a nyní začnou zpra-
covávat koncepci území. 

Svoje návrhy předloží v příštím roce. „Počítáme také 
s tím, že se lokalita na návrh studentů doplní o nové 
prvky, jako je například veřejný gril pro občany či 
velké ohniště. Rozšířit by se mělo využití vodní plo-
chy, modernizace by se měla dotknout také areálu 
minigolfu. Věříme v určitou kreativitu studentů, kteří 
by měli navrhnout také nové způsoby využití této 
oblasti,“ doplnila Petra Skotáková. 
 Některé podněty k vylepšení a rozšíření zázemí 
na Palavě vzešly již od občanů z návrhů pro parti-
cipativní rozpočet. Mezi projekty se nachází úprava 
převlékáren i prostranství v okolí bývalého volejba-
lového hřiště nebo zbudování veřejného grilu. Tyto 
návrhy vedení města již předalo pracovnímu týmu 
zahradnické fakulty. „Postřehy občanů pro nás bu-
dou důležitým podkladem zejména pro to, aby bylo 
jasnější, k jaké části prostoru či aktivitě má veřejnost 
nejintenzivnější vztah,“ dodala Iveta Kopřivová.
 Revitalizace rekreační oblasti Palava by měla 
probíhat po etapách; začít by mohla už v příštím 
roce. „Pokud to fi nanční situace dovolí, rádi bychom 
první část úprav provedli už v druhém pololetí roku 
2021,“ potvrdil starosta Jiří Crha.

-mka-

 Na přehradě v Blansku jsem strávil jako malý kluk a 
později i jako dospělý tolik času, že bych to asi těžko 
spočítal. Když jsme byli malí a bývala ještě taková 
zima, že sníh se držel i několik týdnů, chodili jsme 
sem sáňkovat, dokonce i lyžovat, jelikož prostor za 
Myslivnou disponoval i lyžařským vlekem. Pořádaly 
se tu závody, karnevaly a trávit zde volný čas v zimě 
– to bylo něco! V létě louky okolo přehrady doslova 
praskaly ve švech, na minigolfu se stály fronty, ze 
stánků s občerstvením frčely párky na tácku a pivo ve 
voskových kelímcích jako na běžícím pásu. Pamatuji 
si na funkční skluzavku, čistou pláž a zástupy lidí. 
Sjížděly se sem davy z celého okolí, jezdili sem lidi i 
z Brna. S kamarádem jsme v 90. letech pracovali na 
horním parkovišti a prodávali parkovací lístky. Když 
přijelo auto kolem jedenácté, sotva mohlo najít fl ek. 
Později jsme sem chodili s partou puberťáků a v noci 

pod rouškou tmy skákali hambatí do vody. Bylo to 
ideální místo na první rande, na pivo s kamarády, 
později na procházku s dětmi, ale nešlo si nevšim-
nout, jak celý areál pomalu, ale jistě upadá.
 Čas běžel a s areálem se nic moc nedělo. Ano, 
občas nějaký nový odpadkáč, sem tam renovace 
laviček a zapomenout nemohu ani na zdařilou re-
konstrukci dětského hřiště, jež je i dnes cílem mnoha 
rodičů s dětmi nejen ze sídliště Sever. Ale převlékár-
ny a zázemí pro plavce, minigolf, další nové prvky, 
které tu mohly být, zatraktivnily by Palavu a přilákaly 
zpátky širokou veřejnost a letní turisty? Bohužel - nic.
 Moc jsem se těšil na avizovanou rekonstrukci 
minigolfu, která proběhla letos na jaře a stála dle 
slov šéfa fi rmy Služby Blansko nemalých 200.000 
Kč. Byl jsem si zahrát hned v červnu a následně se 
rozhodl, že už sem nepůjdu. Dráhy stále křivé, na 

 S velkým nadšením jsem uvítal záměr města revitalizovat blanenskou přehradu a její okolí. Byli osloveni studenti a pedagogové Ústavu zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity Brno, kteří chtějí zpracovat krajinářskou koncepci (více v samostatném článku na této straně). Nutno říci, že Palava už to potřebuje jako sůl a tak trochu se divím, že město nechalo areál tak 
dlouho ležet ladem.

dvou nebo třech z nich zcela chyběly překážky – asi 
na ně nezbyly peníze?! Minigolf mám rád, ale z této 
„rekonstrukce“ jsem byl hodně zklamaný. Podle slov 
lidí z města navštíví minigolf tisíce lidí ročně, a tak 
by si dle mého soudu zasloužil pořádnou, generální 
opravu. Jasně, stálo by to určitě více peněz, ale 
pokud jde o tak oblíbenou atrakci, jak město tvrdí, 
mohla by být za dva – tři roky zpátky, ne? Bohužel 
mám srovnání s jinými areály minigolfu například v 
Brně i jinde a musím říct, že tohle je ostuda.
 Ale zpátky k nápadu města svěřit koncepci „no-
vého“ areálu přehrady týmu brněnských studentů a 
pedagogů. To se mi líbí. A ještě víc mne nadchlo, že 
do toho zapojili i občany prostřednictvím ankety v 
Mobilním rozhlase. Kolikrát volali občané z Blanska 
po jejich širším zapojení do dění ve městě? Vypadá 
to, že prosby byly vyslyšeny. Otázky byly srozumi-

telné, i když občas trochu mimo (máme nuda pláž 
na přehradě?), ovšem sloužit budou stejně hlavně 
studentům jako inspirace k tomu, jak s daným pro-
storem naložit. Přestože se mi jeví tento krok vstřícný 
a určitě tak byl i myšlený, setkal se opět s negativní 
odezvou u některých občanů, což moc dobře ne-
chápu. Já sám jsem byl rád, že můžou být Blanenští 
zapojeni „do hry“ a přál bych si, aby se tak dělo ve 
více důležitých případech. Vždyť revitalizace Palavy 
je zcela zásadním krokem a v konečném důsledku 
zde budeme hlavně my trávit svůj volný čas. 
 Vím, že krajinářská koncepce bude prvním z ně-
kolika kroků k revitalizaci rekreační oblasti Palava, 
ale věřím, že nakonec se dílo podaří a budeme na 
přehradu a její okolí zase po mnoha letech pohlížet 
jako na chloubu našeho města. 

Martin Müller
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Na kávě s Jiřím Blahoňovským
S Jirkou Blahoňovským jsem se seznámil někdy v devadesátých letech. Často jsme se vídali 
na plesech, kde bavil diváky svými kouzelnickými triky. Mimo čarování se Jirka věnuje sbí-
rání všeho možného, české historii a turistice. Dnešní rozhovor bude o magii, o cestování 
a o neuvěřitelných sbírkách.

Sponzor rubriky:

 Kdy jsi začal kouzlit?
 Když ještě v Blansku stávala Sokolovna, byl jsem 
se podívat na představení českého kouzelníka 
Longmarka. To už je hodně dlouho, mohlo mi být asi 
šestnáct… Jeho představení mne nadchlo natolik, že 
jsem za ním šel i do šatny. Právě on byl mojí největší 
inspirací. Tenkrát v Blansku jsem od něj dostal nějaké 
dvě drobné rekvizity, začal jsem se magii věnovat a 
zde vlastně začala má dráha kouzelníka.
 V roce 1979 jsem šel na vojnu. Jelikož už jsem pár 
triků uměl, přiřadili mne k vojenské kapele, v níž jsem 
vystupoval jako moderátor s krátkými kouzelnickými 
vstupy. Ještě během vojny mne zaujal inzerát v novi-
nách, ve kterém někdo prodával kufr s kouzelnickými 
rekvizitami. Tenkrát stál neuvěřitelných 3.500 korun! 
Koupil jsem ho a začal se magii věnovat skutečně 
naplno. 
 Po vojně jsem se stal součástí blanenské skupiny 
Pastevci. Magii jsem se snažil spojit i s moderací; 
například jsem uvedl vstup kapely nějakým drobným 
trikem. Lidi tohle hodně bavilo, bylo to něco nového… 
Často jsem si také hrál s prostředím, ve kterém jsme 
vystupovali – například v Dukovanech jsem dělal 
kouzelnickou přednášku o atomech.

 Jak dlouho trvá, než se kouzelník připraví na 
své první vystoupení?
 Ze začátku jsem trénoval asi šest, sedm hodin 
denně a na první vystoupení jsem si troufnul asi po 
roce. Některé triky jsem se v průběhu kariéry učil i 
více než rok, byly neskutečně těžké, ale výsledek 
potom stál za to. Výhodou bylo, že jsem se následně 
stal členem českého magického svazu, který několi-
krát za rok pořádal soutěže a srazy. 

 Vyhrál jsi nějakou soutěž?
 Možná bych vyhrál, kdybych se některé ze soutěží 
zúčastnil :-) Já jsem vždy čaroval pro lidi, mé jevištní 
vystoupení trvalo několik desítek minut, kdežto na 
soutěž připravovali ti nejlepší kouzelníci svůj výstup 
třeba dva roky, pak šli na pódium a za sedm minut 
bylo po všem.
 Tyto akce pro mne znamenaly ohromnou příleži-
tost. Vstupenka sem sice byla drahá a byla podmíně-
na členstvím ve svazu, ale byla tu k vidění ohromná 
spousta triků, které jsem bral jako inspiraci ke své 
práci. Po skončení soutěží se šlo vždycky někam 
sednout, čarovalo se u všech stolů a kouzelníci si 
vzájemně vyměňovali triky. 

 Kde všude jsi čaroval?
 S jevištní magií jsem začal hodně brzy, později se 
k ní přidala také mikromagie, která je mnohem těžší 
disciplínou. Na pódiu se dá spousta věcí schovat, ale 
když sedí kouzelník s diváky přímo u stolu, musí být 
naprosto bezchybný.
 Míst, kde jsem vystupoval, je skutečně mnoho. V 
době své největší slávy jsem absolvoval i 140 vystou-
pení ročně. Českých a slovenských měst jsem objel 
nepočítaně, mimo to jsem vystupoval ve Francii, v 
Rakousku, v Německu nebo v Chorvatsku.

 Je rozdíl mezi divákem v Česku a v zahraničí?

 V zahraničí se diváci 
vždy nechali unést vy-
stoupením, užívali si ho 
a nadšeně tleskali. Čes-
ký divák neustále pře-
mýšlí nad tím, jak jsem 
který trik udělal a snaží 
se na něj přijít. Přijde mi, 
že to bere občas jako 
podvod, který potřebuje 
odhalit! 
 Pamatuju si na vy-
stoupení ve Francii, kam 
jsem se dostal se zájez-
dem. Tenkrát mi volal je-
den známý, že mi zaplatí 
zájezd, ale ať s sebou 
vezmu svůj kouzelnický 
kufr, že si odvezu dva-
krát tolik zpátky a jemu 
že zájezd ještě zaplatím. 
Jeho francouzský kama-
rád nás vyzvedl v Paříži 
na nádraží, naložil nás 
do auta a od té doby 
jsme ostatní spolucestu-
jící z autobusu neviděli. 
Spali jsme asi tři hodiny 
denně, ale Paříž jsme 
prošli křížem krážem a 
navštívili jsme místa, o 
kterých jsme ani nevě-
děli. Nikde jsme nepla-
tili ani korunu! Večery a 
noci jsme trávili v takové 
zvláštní chalupě, která 

měla tři patra nahoru a pět pater dolů, v každém patře 
bývala jiná společnost. Němci, Italové, Francouzi… 
A já čaroval, lidi se bavili a tleskali, prostě paráda. 
 V Chorvatsku jsme vystupovali s Pastevci na 
náměstí. Odsud mám i své umělecké jméno Pirano.

 Jak drahé jsou kouzelnické rekvizity?
 Hrozně drahé. Třeba pětadvacet magických 
žetonů vyjde na dva a půl tisíce korun. Kouzelnický 
šátek stával před revolucí stovku, po revoluci asi tři 
stovky. Když jich kouzelník potřebuje na vystoupení 
čtyřicet, je to už docela velká investice.

 A kde se dají takové rekvizity koupit? 
 No přece u kouzelníka :-) Většinou někdo vymyslí 
trik a vyrobí jej ve třech kusech. Jeden pro sebe a 
dva prodá. Některé rekvizity jsem si nechával vyro-
bit na zakázku; pamatuji si, jak jsme s manželkou 
otrhávali kohouta, abychom získali ta nejhezčí pera 
na péřovou kytku. 
 Ale pravda je taková, že dnes už jsou některá 
kouzla dostupnější, pár kouzelníků si z toho udělalo 
solidní byznys. 

 Možná je to klišé, ale po zhlédnutí slavné show 
Davida Copperfi elda mě napadá otázka: Jak ná-
ročné je pro kouzelníka předvést trik s létáním?
 Před mnoha lety jsem si nenechal ujít show Davida 
Copperfi elda ve sportovní hale v Praze a byl to skvělý 
zážitek. Nicméně trik s létáním nepředvedl. Důvod? 
Sportovní hala byla příliš nízká :-)
 Tyto triky jsou nesmírně náročné hlavně fi nančně. 
Už je to hodně let, ale nějaký náš kouzelník chtěl po 
vzoru Copperfi elda nechat zmizet ostravskou radnici. 
Od svého nápadu nakonec ustoupil, jelikož by musel 
vynaložit velké fi nanční náklady a v rámci show u 
nás by se mu nevyplatily. Všechno jde, ale nic není 
zadarmo. A Copperfi eldovy iluze – to jsou miliony.

 Co můžu udělat pro to, abych se stal kouzel-
níkem?
 Nejjednodušší je vyhledat si Český magický svaz, 
stát se členem, zúčastnit se srazů či soutěží, případ-
ně se seznámit s nějakým kouzelníkem, který tě do 
magie zasvětí.

 Ty sám jsi někomu předal své zkušenosti?
 Ano, a myslím si, že nejen v Blansku znají Radka 
Vylíčila, uměleckým jménem Magic R. Přišel ke mně 
před lety jako malý kluk se zapálením do magie a 
strávili jsme spolu mnoho času. Radek je dnes jeden 
z těch, kteří si troufnou i soutěžit, dokonce některé 
kouzelnické soutěže vyhrál. 

 Ještě čaruješ?
 Po revoluci to začalo jít trochu dolů. Postupem 
času si lidi začali představovat, že kouzelník přijede 
za párek a za pivo, což vzhledem k nákladům a 
vynaloženému času není moc uctivé. Teď už jsem 
v takovém kouzelnickém důchodu, občas jedu na 
nějakou oslavu narozenin známých, ale pravidelně 
už nevystupuju. Věnuju se jiným věcem, například 
turistice nebo hlavolamům.

 Vidím, že hlavolamů máš požehnaně. Co tě na 
nich baví?
 Hlavolam – to je vlastně taky takové malé kouzlo. 
Vždycky mne svým způsobem fascinovaly, a tak se 
z nich stala má celoživotní vášeň. Hlavolamy sbírám 
už strašně dlouho a mám jich doma přes tři tisíce. 

 Všechny jsi dokázal rozluštit?
 Pravdou je, že tu mám asi 40 – 50 kousků, které 
jsem nikdy nepokořil. Ale stále to zkouším! Tedy u 
většiny z nich. Některé jsou tak složité, že se o to 
raději nepokouším a nechávám je složené. Návody 
nemám; vždy, když si koupím nový hlavolam, návod 
na jeho rozluštění vyhodím. Některé kousky mne 
připravily o mnoho spánku. Nad jedním z nich jsem 
špekuloval třeba týden, až teprve ve čtyři ráno mi 
to celé došlo, vstal jsem a hlavolam složil. Chce to 
mnohdy velkou trpělivost, která mi jako kouzelníkovi 
samozřejmě nechybí.
 V mé sbírce jsou hlavolamy ze dřeva, z plastu, z 
kovu, mám tu Rubikovy kostky, ježky v kleci, několik 
desítek drátkových hlavolamů… Některé jsou z USA, 
jiné z evropských zemí, většina samozřejmě z Čes-
ka. Některé jsem si dokonce sám vyráběl. Jednou 
takovou raritou je Rubikova placka, kterou jsem si 
koupil v Maďarsku v roce 1986. Vyšla mě asi na pět 
stovek, což byla v té době raketa. Je to moje velká 
slabost – když třeba jedeme na veletrh, já si místo 
bot přivezu domů radši nějaký nový hlavolam :-)

 Na policích vidím spousty pivních půllitrů. Ty 
také sbíráš?
 Mám rád pivo, a tak mě věci s pivní tématikou 
hrozně baví. Pivních sklenic mám přes šest stovek, 
přesně to nemám spočítané. Zajímavé je, že jsem 
za žádnou z nich nezaplatil ani korunu. Některé mi 
přinesli kamarádi, jiné jsem dostal v hospůdkách, 
které jsme navštívili. V mnoha případech to byla 
docela legrace. Pamatuji si, že v jedné hospodě 
pod Karlštejnem mi nechtěli dát jednu překrásnou 
sklenici, protože měli jenom čtyři kousky. Předvedl 
jsem majiteli a hostům v restauraci pár kouzel a 
hned jsem dostal dva na cestu. Většinou obsluha 
restaurace slyší na to, že jsem sběratel, ale i když 
třeba zpočátku nechtějí, vždycky se spolu nějak 
domluvíme… 

 Když se koukám na ta kvanta skla a keramiky 
- tohle bych nechtěl umývat!
 Všechny sklenice vystavené na poličkách samo-
zřejmě vyžadují péči. Do myčky tyto sklenice nesmí, 
časem by se z nich smyly obrázky a loga. Jednou 
za čas je jednu po druhé umyju, osuším a opatrně 
vrátím na své místo. Zabere mi to celé dva dny.

 Sbíráš i jiné předměty s pivní tématikou?
 Sbírám plechovky, pivní etikety, vršky, katalogy a 
prospekty z pivovarů a mnoho dalších věcí. Největší 
mojí sbírkou je patnáct tisíc dvě stě pivních tácků, 
které mám roztříděné a seřazené podle pivovarů, 
všechny samozřejmě ve dvou exemplářích. Navíc si 
pamatuju, který tácek odkud je a ke každému z nich 
si uchovávám originální vzpomínku. To mě na tom 
hrozně baví. Pivní tácky zásadně nekupuji, vždycky 
je dostanu nebo si o ně v pivovaru řeknu.

 Zbývá ti nějaký volný čas?
 Mojí další velkou zábavou je turistika, která je s 
mými sbírkami úzce spjata. Vlastním kompletní sbír-
ku všech prospektů z informačních kanceláří z celé 
republiky, kterou každoročně doplňuji a aktualizuji. 
Účastním se pravidelně veletrhů cestovního ruchu 
a odvážím si odsud kolem pětadvaceti kilogramů 
různého materiálu, který pak třídím podle měst a 
krajů a udržuji jej aktuální. Staré odnesu jako dar 
do knihovny a nové zařadím do svého archivu. Když 
si potom vyberu město, které chci navštívit, sáhnu 
jednoduše do skříně a najdu zde vše, co potřebuji. 
 Z každého místa, kam přijedu, si vozím pohledni-
ce, samozřejmě s razítkem, aby bylo patrné, že jsme 
tu skutečně byli. Třeba nedávno jsme byli na Tábor-
sku, odkud jsem si přivezl sedmdesát osm pohlednic. 
Kupuji si spousty knih o zajímavých místech, různé 
brožury, třeba ze státních zámků a další zajímavých 
míst. V jedné z knih, kterou jsem si koupil nedávno, 
jsou všechny povětrnostní sloupy v republice. Knihu 
vydal Český hydrometeorologický ústav, jinde se ani 
nedá sehnat. Většinu tiskovin si kupuju ještě předtím, 
než vyrazím na konkrétní místa. Na dovolené potom 
nemusím improvizovat – navštívím všechny památky, 
které si dopředu vyberu.

Pokračování na str. 4

VITAHARMONY VITAMIN D3 
1000 IU 150 tobolek

- přispívá ke správné funkci imunitního systému
- napomáhá normálnímu vstřebávání vápníku a fosforu
- pomáhá udržovat zdravé kosti a zuby

Výrobce: Vitaharmony s.r.o. Doplněk stravy | Čtěte pečlivě příbalovou informaci | Měrná cena – 1,30 Kč/1 tbl.
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Na kávě s Jiřím 
Blahoňovským

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Dokončení ze str. 3

 Nebylo by praktičtější použít internet?
 Nejsem nepřítelem moderních technologií, 
ale k tomuto je nepotřebuji. Itinerář na cesty 
sestavuji ze svých vlastních materiálů – mám 
je všechny přehledně seřazené, vím, kam 
sáhnout a nemusím nic složitě hledat. Navíc 
– kniha je kniha, má své hmatatelné kouzlo.
 Mé nadšení pro turistiku se stalo základem 
pro další velkou sbírku, což jsou papírové 
modely. Těch mám aktuálně přes devět set. 
V posledních letech skládám hlavně historické 
budovy – z Česka, Slovenska, ale i ze světa. 
Chrám sv. Víta, Pražský hrad, Prašná brána, 
české rozhledny, nedávno jsem si koupil 
speciální edici dvanácti českých věží. Mám 
velký smysl pro detail, do mnoha modelů si 
dodělávám například zvonečky ve zvonici, 
schůdky a další drobnosti. Tento koníček mi 
bere mnoho času, některý model lepím třeba 
i týden a víc. Většinu modelů budov, které tu 
vidíš, jsme taky navštívili. Člověk se tak učí i 
české historii. Sbírku potom doplňují papírová 
autíčka, motorky, lodě, letadla, mrakodrapy, 
vojenská technika… I o tuto rozsáhlou sbírku 
se musím starat – několikrát za rok vytáhnu 
štětce a všechny modely vyčistím. 

 Sbíráš toho opravdu hodně. Která sbírka je 
nejzvláštnější?
 Ta bude asi v této krabici: osmadvacet kilo cukru v 
podobě balených cukříků ke kávě. Je jich tu opravdu 
hodně, samozřejmě všechny ve dvou kusech. Tipo-
val bych to okolo třech tisíc druhů. Taky si vozíme 
kameny ze všech pohoří, které jsme navštívili. Těch 
už máme doma taky spoustu.

 Máš představu, jakou mají tvoje sbírky hodno-
tu?
 Nepočítám, kolik jsem do všech těch věcí nacpal 
peněz, to není podstatné. Pro mne osobně mají mé 
sbírky hodnotu naprosto nevyčíslitelnou. Některé 
předměty jsou pro sběratele určitě velice cenné, 
ale mě to příliš nezajímá, nikdy bych nic z toho, co 
sbírám, neprodal. To platí i o mé sbírce podpisů a 
fotografi í slavných osobností.

 A těch máš kolik?
 Se sbíráním podpisů jsem začal asi před třiceti lety, 
fotografovat se s nimi zhruba o pět let později. Pode-
psat si nechám vždy svoji vizitku a z druhé strany na 
ni napíšu jméno a datum, kdy byl autogram pořízený. 
Seřazené je mám podle data, první je Pavel Dobeš, 
který byl tenkrát začínající zpěvák a podepsal se mi 
na prvním country festivalu v Olešnici. 
 V mé sbírce jsou asi tři tisícovky podpisů herců, 

moderátorů, zpěvaček, sportovců, politiků a dalších 
významných osobností, fotografi í je méně, začal 
jsem později, což mne dodnes mrzí. Mnoho slavných 
person jsem potkal pracovně, jelikož jsem čtrnáct let 
pracoval na KSMB. Desítky, možná stovky podpisů 
se dnes nedají sehnat, jelikož jejich autoři už nejsou 
mezi námi.
 Mojí velkou vášní jsou mimo jiné závody rallye, 
kterých se pravidelně účastním, ale jen pasivně jako 
divák. Před pár lety se mi v Polsku podařil husarský 
kousek – dostal jsem se do boxů krátce před závody 
a posbíral jsem tady podpisy první patnáctky světo-
vých elitních jezdců a spolujezdců. Se všemi jsem 
se i vyfotil.
 Paradoxně nemám podpis svého velkého vzoru – 
kouzelníka Longmarka, vlastně ani podpisy a fotky 
s jinými kouzelníky. Patřím mezi ně, tak mi nedošlo, 
že bych si o ně mohl říct.

 Trávíš někdy čas prohlížením svých sbírek?
 Samozřejmě. Rád si zavzpomínám na zajímavá 
místa, která jsem navštívil, na vodu s kamarády, 
na dovolenou s rodinou… Jak už jsem říkal – ke 
každému kousku mám jednu nebo více unikátních 
vzpomínek a tímto způsobem je udržuji stále velmi 
živé.

Martin Müller

Dokončení ze str. 1

 Farmos sváží produkty do své-
ho skladu v Lažánkách, čili všech-
no zboží dostanu čerstvé přímo od 
farmářů. A tak mi tahle drobnost 
nakonec tolik nevadí. Vybírám si 
datum a čas doručení – Farmos 
mi nabízí čtvrtek 10 – 14 hodin a 
14 – 17 hodin, totéž i v pátek. Na 
závěr ještě doplním heslo, aby si 
systém zapamatoval mé údaje na 
příště a mám hotovo.
 Ve čtvrtek mi volá šofér dodáv-
ky, že veze můj nákup. Přijíždí 
přesně na čas, platím kartou a 
přebírám si dvě papírové tašky s 
logem Farmos. Všechno zboží je 
v pořádku, jsem spokojený a vím, 
že o víkendu si zase objednám.
 Jediné, co u Farmosu nena-
jdete, jsou mohutné akční slevy, 
kterými nás dennodenně masírují 
reklamní letáky supermarketů. 
Když jsem si ale udělal takový 
malý průzkum, zjistil jsem, že zbo-
ží nabízené Farmosem stojí stejně jako v ostatních 
obchodech, jen zkrátka není v akci. Ze strany druhé 
tu nakoupíte zboží kvalitní a produkty, které byste 
sehnali pouze u jednotlivých farmářů, kdežto tady 
si objednáte vše na jednom místě a ještě podpoříte 
regionální farmáře a výrobce potravin.
 Myslím, že internetový obchod s potravinami 

Farmos si oblíbí všichni, kteří rádi nakupují z pohodlí 
domova a zejména potom ti z vás, kterým se z ja-
kéhokoliv důvodu nechce v nelehké době pandemie 
chodit mezi lidi. Doporučuji službu vyzkoušet. Třeba 
se i vy stanete stálými zákazníky. Stačí kliknout na 
www.farmos.cz 

-r-

Farmos: Kvalitní potraviny 
s rozvozem až domů

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

PO DOBU OMEZENÍ
po  10 - 14
út, st  08 - 16
čt, pá  ZAVŘENO

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

NNO

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz
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Okurkový čas

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

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

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

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

Prostory centrálního příjmu 
nemocnice prošly rekonstrukcí

Příští číslo 
MONITORU

vychází
20. 11. 2020

 Říkáte si, že už je pozdě na okurky? Na nakládačky určitě, ovšem okurková sezóna našich živo-
tů se vlivem nepříznivě se vyvíjející situace prodloužila neuvěřitelně, pro mnohé až nepříjemně. 
A nejhorší na tom všem je, že nikdo z nás nedokáže říct, jak dlouho ještě potrvá. V této době je 
nejdůležitější se z toho především nepo… Nezbláznit! :-)

 Nakažených je stále více než dost, ministři 
zdravotnictví se ve vládě mění rychleji než počasí, 
pandemie plní dennodenně stránky novin, časo-
pisů i sociálních sítí. Děcka jsou zavřená doma, 
jejich mnohdy nejlepší měsíce v životě se mění v 
distanční „cosi“, co by mělo nahrazovat školu a styk 
se spolužáky… Můžu vám s klidem říct, že už mě 
to nebaví. A věřím, že ani mnohé vás!
 Co mi vadí ze všeho nejvíc, je fakt, že můj život 
je doslova a do písmene vzhůru nohama a moc 
bych si přál, aby se mohl alespoň na chvilku vrátit 
do svých zajetých kolejí – přesně tam, kde byl ještě 
v únoru tohoto roku. Zaběhnuté věci najednou fun-
gují jinak, nemůžeme se bavit, navštěvovat kulturní 
představení, nemůžeme jít na pivo s kamarády, do-
konce v mnoha případech nemůžeme ani normálně 
pracovat. Na pódiu jsem nestál od konce září, můj 
kalendář, který bývá obvykle plný, se téměř vyprázd-
nil a člověk najednou zjišťuje, že má tolik volného 
času, jako snad nikdy v životě. Ještě v březnu a v 
dubnu jsem si toho nečekaného volna docela užíval, 
kolem domu jsem udělal spoustu práce, dohnal jsem 
všechny resty v kanceláři, dlouhou chvíli jsme si 
s rodinou a s kamarády krátili výlety do přírody. A 
pak – najednou – na konci května se začalo zdát, 
že dobu nucených prázdnin máme defi nitivně za 
sebou. Žádné roušky, žádná omezení, život se 
pomalu začal vracet k normálu.
 Jen málokdo tušil, že se To vrátí v takové míře a 
s takovým apetitem. Nechci tady polemizovat nad 
tím, kdo může za současnou nezáviděníhodnou 
situaci víc, jestli je to vláda, nezodpovědní lidé nebo 
čínský netopýr… jisté je, že je To tu zas a my se s 
Tím musíme nějak poprat. 
 K nařízením vlády přistupuji víceméně klidně – 
určitě nepatřím mezi ortodoxní odpůrce roušek a už 
vůbec ne k těm, kteří slepě a nahlas kritizují vše, 
co nám je shora naservírováno. Přestože mám na 
všechna nařízení a příkazy svůj vlastní názor, stejně 
nezbývá než sklopit uši, nasadit ústenku a brát to 
zkrátka tak, jak to je. Však to není navždycky…
 Abych se nezbláznil úplně, vytvořil jsem si několik 
pravidel, jak lépe přežít napjatou situaci. Předně 
jsem si zakázal neustále sledovat zprávy. V televizi 
se na ně nekoukám a pro můj vlastní přehled bohatě 
stačí, když si jednou za den vše důležité přečtu na 
internetu nebo v novinách, případně si pustím zá-
znam z tiskovky. Svůj soukromý facebookový profi l 
jsem zrušil už během jarní krize – negace a hysterie 

kolem koronaviru mne naprosto psychicky vysávala. 
Taky jste si všimli, kolik se najednou objevilo odbor-
níků, epidemiologů, profesorů a Všeználků? A to 
nejen z řad těch, kteří jsou mediálně známí, ale i z 
řad obyčejných lidí, mnohdy i kamarádů! Děkuji, to 
mi stačilo. Facebook nyní využívám pouze k práci. 
A víte co? Už půl roku normálně žiju a je mi bez něj 
dobře!
 Styk s rodinou a nejbližšími přáteli neustále udr-
žuji a považuji jej za naprosto klíčovou věc. Vím, 
že ministři nás nejraději vidí zavřené doma, ale to 
prostě nejde. Alespoň mně ne, zbláznil bych se! 
Pokud se cítíme zdraví, vídáme se s rodinou docela 
často a po pravdě si nepamatuji, kdy naposledy 
jsme spolu trávili tolik času. Pořád bylo moc práce, 
někdo byl rozlítaný po světě, jiný doháněl resty… 
Strejdu Jirku jsem předtím vídal párkrát za rok na 
rodinných oslavách. A teď? Jsme spolu v kontaktu 
pořád. A když to nejde tváří v tvář, tak si aspoň 
zavoláme. Až si člověk v takové chvíli uvědomí, že 
nečekaná a nechtěná přemíra času má i své klady.
 Teď, když už je brzy tma a na výlety na kole či 
pěšky už není ani pěkné počasí, začal jsem se 
věnovat řadě věcí, které mne bavily, ale předtím 
na ně nezbýval čas. Peču buchty, experimentuji s 
výrobou paštik, nakládám utopence, pronikám do 
tajů asijské kuchyně… A mí blízcí to všechno musí 
jíst! Dokonce jsem začal uvažovat nad tím, že budu 
zase chodit do školy a udělám si výuční list, abych 
svými kulinářskými výtvory mohl trestat i ty, jež se 
nepočítají do rodinného kruhu. Zkrátka se snažím 
svůj čas využít tak, abych se nenudil a zbytečně tak 
nepropadal stavům deprese.
 Dnešním úvodníkem jsem chtěl říct jen tolik, 
že rozumím vám všem, kteří jste museli radikálně 
změnit tempo a průběh vlastních životů. Chápu 
vás, prožívám to úplně stejně! Ale věřte, že nic 
netrvá věčně a zanedlouho bude všechno jako 
dřív, kalendáře se zase začnou plnit, kulturních a 
společenských zážitků bude dostatek, nebudeme 
vědět, kam dřív skočit a kolem nás se budou kupit 
resty. 
 A v tomto čase si možná tu a tam vzpomeneme 
na dobu zvláštního okurkového času, která na jednu 
stranu nebyla zrovna příjemná, ze strany druhé nám 
ale přinesla i něco dobrého. Buďte zdraví a vydržte! 
Držím vám všem palce a těším se, že se potkáme 
v lepších časech. 

Martin Müller

 Nejen novými podlahami a nábytkem, ale také novými přístroji bude nyní vybavena ambulance 
urgentního centrálního příjmu Nemocnice Blansko. Prostory, skládající se ze tří místností, v posled-
ních týdnech prošly celkovou rekonstrukcí. Téměř milionovou investici nemocnice hradila z vlastních 
zdrojů.  

 „V těchto třech místnostech jsme schopni paci-
enta vyšetřit, stabilizovat a poslat dál na příslušné 
oddělení,“ vysvětluje vedoucí lékař centrálního příjmu 
Nemocnice Blansko Vladimír Navrátil. Součástí am-
bulance je i tzv. expektační lůžko, na němž mohou 
lékaři pacienta přivezeného z jakéhokoliv jiného 
oddělení, ambulance nebo ze záchranky napojit na 
monitor vitálních funkcí, případně mu poskytnout 
rozšířenou resuscitační péči. 
 Právě monitor vitálních funkcí se vedení nemoc-
nice rozhodlo pořídit nový, stejně jako přenosný 
defi brilátor. „V ambulanci se doposud používal starší 
typ monitoru vitálních funkcí. Aby bylo umožněno 
propojení s modernizovaným systémem, odsouhla-
silo vedení Nemocnice Blansko nákup nového mo-
nitoru, který propojení umožňuje. Bude tak zajištěna 
potřebná péče po pacienty centrálního příjmu,“ říká 
ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.
 Přenosný defi brilátor je další potřebné vybavení 
resuscitačního týmu na centrálním příjmu. Resusci-
tační tým zasahuje v areálu Nemocnice Blansko v 
případě ohrožení života. „Díky novému přístroji se 
zvýší kvalita a bezpečnost zdravotní péče nejen na 
příslušném oddělení, ale i v celém areálu nemocni-
ce,“ doplňuje Danihelková. 
 Kromě nového defi brilátoru a monitoru vitálních 
funkcí se do ambulance urgentního příjmu pořídil 
také přístroj na stanovení antigenu proti novému 
koronaviru. „Test se provádí výtěrem z nosní sliznice 
stejnými štětičkami, jako se dělá klasický PCR test. 
Jeho výhodou je, že v ambulanci do třiceti minut 

víme, zda je pacient antigen pozitivní nebo nega-
tivní. Samozřejmě na rozdíl od PCR metody je tam 
určité procento falešně negativních výsledků. S tím 
se musí počítat. Senzitivita je udávána kolem 90 %. 
To znamená, že zhruba 10 % výsledků by mohlo být 
falešně negativních,“ objasňuje Vladimír Navrátil.
 Podle něj však dosavadní srovnávací testy sou-
hlasily – kdo byl pozitivní na základě vyšetření v 
ambulanci centrálního příjmu, byl pozitivní i podle 
testu PCR. U pacientů, kteří vykazují jasné klinické 
symptomy (mají zvýšenou teplotu, dušnost a další 
příznaky), platí to, že čím déle potíže mají, tím přes-
nější tato metoda je. Přístroj funguje na podobném 
principu, kterým má být prováděno plošné testování 
obyvatel. 
 Urgentní příjem v Nemocnici Blansko funguje od 
roku 2004 a podle nového nařízení Ministerstva zdra-
votnictví ČR patří do celorepublikové sítě urgentních 
příjmů. Původně vznikl pouze pro interní oddělení, 
ovšem v současné době slouží pro všechna oddělení 
nemocnice kromě jednodenní chirurgie, která má 
svou příjmovou ambulanci. „Ale když mají na od-
dělení jednodenní péče nějakého pacienta, který je 
oběhově nebo dechově nestabilní, předávají nám ho 
na monitoraci,“ podotýká vedoucí lékař centrálního 
příjmu. 
 Za období leden až říjen roku 2020 bylo přivezeno 
ZZS JMK na urgentní příjem celkem 2089 pacientů. 
Ve stejném období bylo ošetřeno 2835 pacientů na 
lékařské pohotovostní službě. 

-mka-

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  |  516 411 805  |  608 112 112 | prodej@maxmobile.cz

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

MÁME OTEVŘENO! MÁME OTEVŘENO! 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00
Možnost vyzvednutí objednaného zboží nebo zasíláme.

Z nejžádanějšího 
zboží vybíráme:

SAMSUNG A20e

3990,- Kč3990,- Kč
skladem černý, 

modrý, bílý

Motorola Moto 
e6 Play

2499,- Kč 2499,- Kč 

Skladem nové a repasované 

notebooky a počítače.
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Současná situace
v Nemocnici Blansko

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

• tisk letáků již od 0,26 Kč

• grafický návrh ZDARMA

• kvalitní a rychlý roznos po Blansku 
a okolí již od 0,30 Kč/ks

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334

PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

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

OD 5.10.2020
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SOBOTA 7. 11. 2020 od 14 h

PUTOVÁNÍ  LESEM 

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

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

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

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

P
VSTUPENEK: B
VSTUPENEK:

SSSSSSSS
P

SSSSSSSS
P

na JARO 2021

O NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT, VSTUPENKY ZŮSTAVAJÍ V PLATNOSTI I NA JARNÍ TERMÍN.

ZAKOUPENÉ VSTUPENK Y LZE VRÁTIT DO 30. 10. 2020 V BLANENSKÉ INFORMAČNÍ K ANCELÁŘI BLANK A.

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 suterénní prostor

 samostatný vchod

 vlastní sociální zařízení

 samostatné energie

 vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

- 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

 Situace se nejen v Nemocnici Blansko, ale i ve všech ostatních zdravotnických zařízeních v republice mění 
každým dnem. Zatímco před čtrnácti dny bylo u nás hospitalizováno patnáct pacientů s infekcí způsobenou 
coronavirem SARS-CoV-2 (Covid-19), v této době je jich již kolem čtyřiceti. 

 „Trvale máme pro Covid pozitivní pacienty vyčleněná 
dvě lůžková oddělení (40 lůžek), jinak bychom mohli 
ještě přizpůsobit kapacity na dalších stanicích. Jsme 
při tom řízeni Krajským koordinačním štábem v čele s 
panem profesorem MUDr. Vladimírem Šrámkem, Ph.D., 
přednostou Anesteziologicko-resuscitační kliniky fakultní 
nemocnice U Sv. Anny v Brně. Víme také, že ve všech 
nemocnicích jsou bohužel problémy s personálem, i 
když přesná čísla o jednotlivých z nich nemáme,“ říká 
primářka interního oddělení Nemocnice Blansko Naděž-
da Formánková.
 Uvádí, že na JIP se v těchto dnech nacházejí 3 pacienti 
Covid pozitivní, jedna pacientka je na neinvazivní ventila-
ci (dýchá s pomocí speciální masky, ale není v umělém 
spánku). Počet pacientů s Covidem na JIP je už po delší 
dobu 3 až 4. Z nich asi polovina potřebovala neinvazivní 
ventilaci, jeden pacient s invazivní ventilací  v umělém 
spánku byl přeložen na ARO do nemocnice U Sv. Anny 
v Brně. „Na JIP jsou vždy nejtěžší pacienti, ostatní jsou 
léčeni na akutních 40 lůžkách. Pokud se stav pacientů 
zlepší, jsou propouštěni domů, převezeni do seniorcenter 
nebo na naše oddělení následné péče. Překládali jsme 
přeléčené pacienty i na naše oddělení neurologické a 
rehabilitační. Naopak na těchto odděleních se objevili 
Covid pozitivní pacienti a ti zase museli být přeloženi na 
naše covidové oddělení,“ popisuje primářka. 
 Celé interní oddělení má dohromady 65 akutních 
lůžek a 7 lůžek JIP. Z toho vyplývá, že zhruba 2/3 lůžek 
jsou obsazeny pacienty s Covidem. Ostatní lůžka jsou v 
podstatě také pořád plná. „Dnes ráno jsme dostali příkaz 
navýšit lůžka pro covidové pacienty o dalších patnáct,“ 
upozorňuje ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra 
Danihelková.  
 Aktuální čísla k 2. listopadu – nemocných zdravot-
níků v ČR jsou 3 132 lékařů, 8 162 zdravotních sester 
a 6 246 ostatních zdravotníků, dohromady 17 540. Za 
jeden týden se počet aktuálně nemocných lékařů zvýšil 
o 550 a zdravotních sester o 2 102. Během posledního 
týdne onemocnělo 879 lékařů a co je nejsmutnější, počet 
lékařů, kteří na Covid-19 zemřeli, se zvýšil na 5. Celkem 
dosud zemřelo již 10 zdravotníků. „V naší nemocnici 
momentálně kvůli infekci Covid-19 chybí 70 zdravotníků, 
z toho 10 lékařů, zbytek jsou fyzioterapeutky, zdravotní 
sestry, ošetřovatelky. Někteří jsou v karanténě kvůli 
nemoci svých blízkých a někteří jsou sami nemocní. 
Většina z nich se nakazila komunitním přenosem,“ 
doplňuje Danihelková.  
 Někteří lékaři i sestry se již vrátili po přeléčení zpět do 
práce. Mnozí se ještě necítí úplně dobře, jsou  unavení, 
slabí ale přesto se vracejí znovu pomáhat. A každý den 
se  hlásí noví Covid pozitivní pracovníci a zůstávají doma 
na pracovní neschopnosti. „V současné době je zcela 
uzavřeno naše lůžkové rehabilitační oddělení, také na 
lůžkách neurologie je omezen počet ležících pacientů a 
jsou zde spolu s nimi léčeni také někteří  pacienti reha-
bilitační. Lékaři obou odborností zde spolupracují.  Na 
interních lůžkách v současné době pomáhají už druhým 
týdnem dvě lékařky z oddělení kožního a nyní i jeden 
lékař z oddělení rehabilitačního. Sestry zde pracují z celé 
nemocnice – z odborných ambulancí, kde lékaři ordinují 
převážně cestou distančních konzultací, z oddělení 
chirurgické jednodenní péče, z oddělení rehabilitačního, 
plicního a kožního. Práce pro tyto zastupující sestřičky je 
velmi náročná nejen kvůli infekčnímu prostředí, ale také 
proto, že  neznají provoz interního oddělení a musí se 
učit tak říkajíc za pochodu. My jsme jim za jejich pomoc  
nesmírně vděčni, bez nich by péče na interním oddělení 
už dávno zkolabovala. Mohu říci, že v celé nemocnici je 
pracovní nasazení obrovské a snaha všech pomoci ob-
divuhodná.  Nemocnice se stmelila jako nikdy předtím a 
opravdu všichni táhnou za jeden provaz. Až mě to dojímá 
a jsem na to opravdu pyšná,“ říká Naděžda Formánková. 
 Na interním oddělení Nemocnice Blansko lékaři podá-
vají svým pacientům s Covidem-19 všechny léky, které 
jsou dnes schváleny k léčbě, tedy i mediálně již známý 
remdesivir. Jinak dostávají širokospektrá antibiotika, léky 
na podporu plicních funkcí, samozřejmě kyslík, infuze k 
hydrataci, vitamíny a vše ostatní, co je třeba. 

 Od 16. října máme na centrálním příjmu nový  bed-side 
přístroj, který do půl hodiny dokáže s velkou pravděpo-
dobností rozlišit, zda pacient přicházející k hospitalizaci 
je Covid pozitivní či negativní. To velmi pomůže při rozho-
dování, na jaké oddělení ho nasměrovat. Na centrálním 
příjmu máme rovněž vyčleněnou ambulanci pro Covid 
podezřelé pacienty. 
 V blanenské nemocnici v současné době pracuje 12 
dobrovolníků z řad studentů zdravotních škol v Blansku 
a Boskovicích a 2 medici. Všichni slouží na pozicích 
pomocného personálu. 

Omezení zdravotní péče
 Pacienti mohou do nemocnice vstupovat pouze 
hlavním vchodem nebo vchodem ze dvora od vrátnice. 
Vrchní vstup je pro veřejnost uzavřen. Ve vstupní hale je 
každému příchozímu změřena tělesná teplota, k dispozici 
je dezinfekce rukou. 
 V nemocnici Blansko se nyní omezuje plánovaná a 
odkladná léčba. Také se zastavuje plánovaná neakutní 
operativa na jednodenní péči, taková, která snese od-
klad – např. kýly, artroskopie. Kde by hrozilo prodlení, 
jsou pacienti přesměrováni jinam. Cílem je udržení ne-
mocniční péče v Nemocnici Blansko pro akutní stavy. U 
těch nesmí dojít a nedojde k žádnému prodlení, pokud 
se sami pacienti ozvou včas.
 „Je pravdou, že někteří pacienti – a to zaznamená-
váme už od jara - se hlásí k vyšetření později, než by 
bylo třeba. Nechtějí si připustit obtíže a přijdou, až je 
jim opravdu zle, často o víkendu nebo v noci.  Léčba je 
pak samozřejmě mnohem složitější a delší. Proto chci 
apelovat na všechny, aby věděli, že stále pracujeme 
jako vždy, že řešíme všechny odborné problémy našeho 
oboru a Covid-19 máme k tomu navíc. Takže je zcela 
zbytečné a nebezpečné svoje obtíže bagatelizovat a 
vyšetření odkládat,“ zdůrazňuje lékařka. 
 Omezení provozu nemocničních ambulancí tedy v 
žádném případě neznamená zanedbávání zdravotní 
péče. Důvodů k odkládání neakutních zákroků je více. 
Jednak podléháme nařízení krizového štábu Ministerstva 
zdravotnictví ČR, který řídí počty akutních i JIPkových 
lůžek pro covidové pacienty. A jednak omezování zdra-
votní péče v nemocničních ambulancích je dáno také 
počtem personálu; stále přibývá nemocných zdravotníků 
nebo těch, kteří musí zůstat v karanténě, tudíž je nutné 
lékaře a zdravotní sestry koncentrovat z ambulancí na 
lůžková oddělení. 
 „Rádi bychom všechny pacienty ujistili, že neakutní 
zdravotní péči neomezujeme z nějakého rozmaru, sami 
z toho radost nemáme, ale v současné době to nejde 
jinak. A děje se to i v ostatních zdravotnických zařízeních 
po celé republice. O akutnosti či neakutnosti vyšetření 
a zákroků rozhoduje lékař, takže pacienti nemusejí mít 
strach, že by se jejich zdravotní stav zanedbal. Důležité 
kontroly probíhají dál,“ ujišťuje Danihelková. 
 Vedení nemocnice prosí pacienty, aby zavolali svému 
lékaři do příslušné ambulance a dohodli se s ním, zda 
mohou přijít na vyšetření. Jedině lékař může stanovit, 
zda je návštěva ambulance pro pacienta nutná, či se dá 
odložit. 
 Od začátku října zdravotníci Nemocnice Blansko 
provedli již více než 1000 odběrů na Covid-19. V říjnu 
se začalo na 50 odběrech denně, dnes je to 100 odběrů, 
které je schopna za den vyšetřit externí smluvní laboratoř. 
Samotné odběry se nyní provádí od 9.30 do 13 hodin. 
Personál, kteří v daný den odebírá pacientům vzorky, 
musí ráno, než se oblékne do neprodyšných kombinéz, 
připravit veškeré administrativní záležitosti. Vytiskne a 
zkontroluje e-žádanky, aby pak pobyt pacienta v odběro-
vé místnosti byl co nejkratší. Lidé jsou objednáni po dvou 
minutách a za tuto dobu jsou také skutečně odbaveni. 
Stačí přijít / přijet na čas do venkovního areálu nemoc-
nice a za pár minut jej již opouštějí. Fronty se netvoří. 
Po dobu odběrů personál musí vydržet v ochranných 
pomůckách, které po tento čas nesmí sundat, nemůže se 
napít, dojít si na toaletu. Jakmile odejde poslední pacient, 

zaměstnanci sundají kombinézy, 
přesunou se k telefonu a vyřizují 
objednávky pacientů, kteří se na 
odběry z nějakého důvodu nemohou 
nebo nechtějí objednat elektronicky. 
 „Prosíme všechny, kteří se z něja-
kého důvodu nemohou nebo nechtě-
jí dostavit na objednaný odběr na 
Covid-19 do blanenské nemocnice, 
aby se odhlásili buď přes elektro-
nický rezervační formulář, nebo na 
telefonní lince +420 601 086 145 
(v pracovní dny od 13 do 15 hod.). 
Běžně se stává, že 10 % pacientů 
se na odběry vůbec nedostaví, čímž 
samozřejmě zabírají místo dalším, 
kteří se potřebují nechat otestovat,“ 
vyzývá ředitelka nemocnice. 

-mka-
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Služby typu HODINOVÝ MANŽEL. Opravy, 
montáže, úklid a údržba. Tel. 721108085, 
www.karban.org
* Jídelní a kancelářské židle na eshopu - 
www.npdesign.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná 
se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 
604550828.
* Hledáme podnájem 1+1 do 10.000 Kč za vše, s tr-
valým pobytem. Spěchá. Žena 62, muž 45, pracující. 
Dlouhodobě. Tel. 778405844.
* Daruji za odvoz kufříkový psací stroj Consul. Tel. 
702621247.
* Rozvedený muž, s vyřešenou minulostí, pracující, 
zajištěný (žiju sám, auto, motorka, kolo) nekuřák, s 
mnoha zájmy, hledá k vážnému seznámení ženu 
39-52 z Blanska a okolí. Ozvi se, rád o sobě sdělím 
víc. Tel. 777575857.
* Po 25 letech letos kvůli zdravotní situaci nena-
bízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. 
Tel. 732 619 095 zůstává v platnosti. Na shledanou 
snad příští rok.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Nabízíme volné  prostory k pronájmu 
v centru města vhodné na kanceláře, 

ordinace, sídlo fi rmy, služby. 
Možnost parkování. 

Tel. kontakt: 603 210 397.

* Jablka na uskladnění a mošt. Tel. 603945673.
* Ořechy, cena dohodou. Tel. 602543044.
* Zimní pneu 175/80 R 14 s disky vzorek 7mm –4ks 
+ 1ks letní, zadní křídlo na Škoda octavia 1, ROTO-
PED. Tel. 608889821.
* Klasické dětské sáňky s vyplétanými popruhy za 
400,- Kč a boby s volantem za 300,- Kč jako nové. 
Tel. 721258912.

Co se děje v zavřeném 
Muzeu Blanenska

BLANKA OZNAMUJE
Z důvodu nařízení vlády je Informační kancelář 
Blanka až do odvolání pro veřejnost uzavřena. 
Veškeré dotazy vám zodpovíme e-mailem či te-
lefonicky.
ZRUŠENO! Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 
od 15:00 h, Kino Blansko. Představení se s ohledem 
na aktuální epidemiologická nařízení nemůže uskuteč-
nit a je zrušeno. Vstupenky lze vracet po znovuotevření 
Informační kanceláře Blanka. 
ODLOŽENO! Pojďte s námi za pohádkou - 7. 11. 2020 
od 14:00 h, areál herny stolního tenisu na Podlesí, 
Blansko. Cena vstupenky: 30 Kč – děti/ 50 kč – dospě-
lí. Nový termín bude upřesněn, akce se přesouvá na 
jaro 2021. Již zakoupené vstupenky zůstávají v plat-
nosti i na jarní termín. Zakoupené vstupenky lze vrátit 
do 30. listopadu 2020 v Informační kanceláři Blanka.
Vánoční turné 2020: Petr Bende - 30. 11. 2020, Dělnic-
ký dům Blansko. Cena vstupenky: 330 Kč. Předprodej 
vstupenek v Informační kanceláři Blanka.
Karel Plíhal – recitál - 10. 12. 2020 v 19:00 h, Kino, 
Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. Vstupenky si může-
te zakoupit v Informační kanceláři Blanka. Nevhodné 
pro děti do 12 let.
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti. 
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Dva nahatý 
chlapi - 23. 2. 2021 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Čarodějky v kuchyni - 6. 11. 2020  27. 
4. 2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.
Divadelní představení: Osm eur na hodinu – 25. 5. 
2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 430 Kč/ 400 Kč/ 370 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit online na https://vstupenky.ticket-art.cz/.
PŘESUNUTO! Partička - 8. 12. 2020  21. 9. 2021 ve 
20:00 h, Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 550 
Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku  - 17. 10. 2021 v 17:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
Vstupenky zakoupené na původní termín lze vrátit v 
místě zakoupení. 
PŘESUNUTO! Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 
2020 30. 11. 2021 v 19:00 h, Dělnický dům Blansko, 
Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

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

 Tak nám prodloužili omezující opatření, a tedy i uzavření muzea. Výstava Svět kostiček je připra-
vená, ale bez návštěvníků je jí trochu smutno. Tak ji alespoň do videa přenesl Jan Popelka, abychom 
se mohli navnadit a na otevření se patřičně těšit. 

 Odkaz na reportáž najdete na našem face-
booku, stejně jako odkaz na komentovanou 
prohlídku výstavy Nevěsty z jiných světů 
cizinky v nás. Ta skončila neplánovaně o 
týden dřív. Koncerty klasické hudby, které 
tradičně na podzim probíhají, jsme prozatím 
přesunuli na prosinec. Tradiční muzejní noc 
se přesunula z jara na konec října. Letos pří-
pravy na muzejní noc probíhaly už od začátku 
roku a těšili jsme se, že všechny okouzlíme 
novými kostýmy a příběhy významných bla-
nenských osobností ve spolupráci s rájeckými 
divadelníky i oběma blanenskými uměleckými 
školami. Hugo František Salm, Jindřich Wan-
kel s rodinou, Josef Mánes, Vítězslav Nezval 
nebo Erich Roučka budou netrpělivě čekat na 
jaro. Stejně tak na komentované prohlídky 
v rámci svatomartinských oslav si budete 
muset počkat. Ale budou určitě stát za to. 
 Kromě tradičních kulturních akcí před 
koncem roku chystáme vydání dvou knih. 
V prosinci vyjde tradiční Sborník muzea 
tentokrát s letopočtem 2020, kde najdete 
zajímavá regionální témata s přírodovědným 
i společenským zaměřením. Sborník se bude 
jistě hodit každému milovníku místní literatury 
a může si doplnit řadu publikací, které mu-
zeum vydává již několik desítek let. Některá 
starší čísla zpřístupníme také na webových 
stránkách www.muzeum-blanenska.cz. 
 Pod vánoční stromeček si budete moci pořídit také 
zbrusu novou publikaci o pravěku, na které muzejní 
archeolog ve spolupráci s dalšími odborníky pilně 
pracuje již druhý rok. Kapitoly knihy refl ektující jed-
notlivá pravěká časová období jsou rozděleny vždy 
na obecnou a regionální část. Zatímco v obecné části 
je kladen důraz především na základní představení 
určitého prehistorického období dle současných 
poznatků, regionální pasáže jsou již zaměřeny na 
konkrétní významné objevy daného časového úseku 

v regionu. Kniha je také plná fotografi í významných 
sbírkových předmětů napříč sbírkami velkých muzeí. 
 Rádi vám o knihách povíme víc, pokud vás zaujaly, 
napište nám mail na info@muzeum-blanenska.cz 
nebo zavolejte na 725 952 592. Nebo si je rovnou 
můžete objednat předem. Těšíme se na setkání na 
zámku!

Pavlína Komínková, 
ředitelka Muzea Blanenska

Setkání s kronikou
 Revitalizace Palavy je jedním z aktuálních blanenských témat. Co se píše o místní přehradě v 
kronikách? 

19901990
Co dál s přehradou?
 Ne každé město se může pochlubit takovým pěk-
ným útulným místem, určeným k rekreaci občanů, 
jako má Blansko na přehradě u Myslivny. Bohužel, 
poslední dva roky je přehrada víc prázdná než 
plná a připravovaná rekonstrukce asi blanenské 
občany připraví na pěkných pár roků o možnost 
rekreace. Již delší dobu se proslýchalo, že pře-
hrada je v havarijním stavu a že hrozí nebezpečí 
jejího protržení a zaplavení Palavy. Toto jsou spíše 
fámy, protože sypané přehradní hráze, kterou je i 
naše Palava, se prostě protrhnout nemohou. Ale 
s opravou se to myslí vážně. Došlo již k rozbití 
silné betonové stěny přepadu, kudy se odvedl 
palavský potok. Na opravu se počítá zhruba 9 mil. 
Kčs.
 O co se vlastně jedná? Na hrázi Palava I (neboť v 
průběhu let byla vybudována na Češkovicích vodní 
nádrž Palava II) dodatečným sedáním na skalním 
zlomu, který vede zhruba v trase původního potoka 
Palava, došlo k odtržení manipulační šachty od 
spodní výpustě  a prosakující voda vyplavovala 
zeminu hráze. Tím jsou v hrázi kaverny o objemech 
přesahujících 1m3. Vzhledem k této skutečnosti byla 
v září roku 1988 provedena mimořádná technicko-
-bezpečnostní prohlídka a rozhodnutí o okamžitém 
vypuštění vodní nádrže. Tehdejší rada MěNV ve 
snaze zabezpečit částečné koupání rozhodla ná-
drž napustit, ale nejevilo se to jako řešení. Poté 
byla zahájena příprava opravy zemní hráze, byla 
zpracována nabídková studie a byl získán doda-
vatel a uzavřeny dohody o provedení stavebních 
prací. Plánovaný termín byl stanoven na IV. čtvrtletí 
1990. Celou akci opět zbrzdilo nedořešení fi nanční 
stránky.

20092009
Palava v létě bez vody
 Přehrady Palava a Češkovice zůstaly v letošním 
roce bez vody. Příčinou je plánované odbahňování. 
Přehrada Palava se napustila již v 70. letech 20. 
století a od té doby nebyla odbahňována.

Sdělení o ukončení stavby
 V rámci Operačního programu Životního prostředí 
v 5. výzvě v prioritní ose 6 - Zlepšování stavu přírody 
a krajiny, podosa 6.4 - Optimalizace vodního režimu 
krajiny, Město Blansko realizuje projekt Optimalizace 
vodního režimu nádrží Palava I a II.
V rámci této akce bylo realizováno:
- odtěžení sedimentů (včetně rekreační části nádrže 
Palava II) v objemu 5405m3
- opraveny ovládací mechanizmy a zařízení ve 
sdružených objektech jednotlivých nádrží (ovládací 
mechanizmy uzávěrů včetně jejich elektrického ovlá-
dání, oprava oplechování diafragmy, oprava těsnění 
tabulových uzávěrů, oprava provizorních hrazení, 
oprava česlí, zprovoznění obtoku a další)
- opraveno břehové opevnění u nádrže Palava I
- opraveny přístupové cesty k nádržím
- vymýceny porosty z hrází vodních nádrží
- dovezen nový praný písek do rekreační nádrže 
Palava I včetně praného štěrku v místech přístupu 
do nádrže Palava I
- obnoveny a doplněny herní prvky (skluzavky, přístu-
py do vody, skokanský můstek, rehabilitační madla, 
volejbalová síť a basketbalový koš, nové molo)
Náklady projektu se v tuto chvíli vyčíslují, budou se 
pohybovat přes 8 mil. Kč.

20112011
Blanenská přehrada Palava oslavila 40 let
 Blanenská přehrada letos slaví čtyřicet let od ote-
vření. Na rekreační oblasti Palavě blanenští pracovali 
od roku 1968. Na stavbě se podíleli lidé z Blanska 
a různí aktivní organizátoři. Rekreanti se tam začali 
koupat v roce 1971. Přehrada vznikla díky hrázi na 
potoce Palava. Na vodní hladině pak plulo dřevěné 
molo, děti se vyřádily na skluzavkách a skokanském 
můstku. Mělkou část dna vysypali dělníci oblázky, 
u přehrady postavili převlékací boxy. Kolem vody 
vznikly také travnaté pláže a jedna písečná. O sedm 
let později přibyl ještě minigolf se zázemím a další 
rok i lyžařský vlek. V osmdesátých letech 20. století 
blanenští odhadovali hodnotu díla na víc jak dvacet 
milionů korun československých.

Připraveno ve spolupráci
s Městskou knihovnou Blansko

Rozděl se o jídlo

Centrum města zpestřila 
svatomartinská výstava

 Oblastní charita Blansko za podpory farnosti sv. Martina odstartovala sbírku potravin s názvem 
Rozděl se o jídlo. Sbírka se koná v rámci blanenských svatomartinských slavností. Zároveň jde o 
jednu z aktivit v rámci projektu Pomáháme Blansku.  

 K uspořádání potravinové sbírky se organizátoři in-
spirovali činy svatého Martina, který se v křesťanské 
legendě rozdělil s žebrákem o svůj plášť. Od úterý 
3. listopadu do středy 11. listopadu mohou lidé nosit 
trvanlivé potraviny do blanenské Charity na adresu 
Komenského 19 (naproti kostelu sv. Martina), a to v 
pracovní dny od 7.30 do 15.30 hod. kromě přestávky 
11.30 – 12.00 hod. 
 Zaměstnanci Charity pak jídlo rozdělí mezi oby-
vatele azylových domů pro matky s dětmi, lidi bez 

domova a další lidi v nouzi z regionu. Potraviny, které 
můžete přinést: konzervy (masové, zeleninové, ovoc-
né, luštěninové), zavařeniny, kompoty, nakládaná 
zelenina a ovoce, mouka, rýže, těstoviny, luštěniny, 
droždí, prášek do pečiva, koření, protlak, směsi na 
špagety, rajčata v plechovce, snídaňové cereálie, 
kakao, polévky v sáčku, dětské přesnídávky, trvanlivé 
paštiky, mléko trvanlivé, čaje, sirupy, káva. 

-mka- 

 V rámci Vítání sv. Martina se v parku na Dukle objevila venkovní výstava. Obsahuje panely s foto-
grafi emi z historie svatomartinských oslav. Nechybí ani kůň z dílny ZUŠ Blansko, a jelikož to vypadá, 
že svatý Martin letos na bílém koni nepřijede a z mraků nespadne ani sněhová vločka, vyrobily děti z 
blanenských mateřských škol alespoň papírové. 

 Vzhledem k zákazu shromažďová-
ní se letošní svatomartinské oslavy 
přesunují do ulic a do on-line prostoru. 
U kostela na Starém Blansku je mož-
né zhlédnout výstavu z dílny Střední 
školy cestovního ruchu a gastrono-
mie věnovanou osobnosti svatého 
Martina. Co se týká on-line prostoru, 
stačí sledovat faceobookový profi l vě-
novaný Vítání svatého Martina. Lidé 
si mohou zahrát postřehovou hru, 
najdou tam recept na svatomartinské 
rohlíčky, budou se vyrábět lucerničky 
apod. Uskuteční se také živý přenos 
mše svaté s poděkováním za úrodu, 
po kterém bude následovat svatomar-
tinské poselství za účasti pana faráře 
i svatého Martina. 

-mka- 
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Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

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

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Jak se náš starosta ze dne na den
stal specialistou na dopravu

Úprava chodníku i lanová dráha. 
Lidé mohou hlasovat

 Gesce dopravy, kterou starosta Jiří Crha na kraji získal, je jedna z nejtěžších vůbec a zcela určitě 
vyžaduje, aby se jí věnovalo plné nasazení na full time. Rozhodně se nedá vykonávat jako „vedlejšák“. 
Nicméně nyní po krajských volbách a “porcování medvěda” je i zdánlivě nemožné možné. 

 Předpokladem je, že máte zájem jen o některé 
“části” gesce dopravy (např. peněžní toky) a zbytek, 
respektivě všechnu ostatní práci, přenecháte velkoryse 
úředníkům. Obrovskou výhodou je fakt, že na JMK 
pracuje velice schopný vedoucí odboru, takže pokud 
mu neznalý, či časově zaneprázdněný radní do práce 
příliš nezasahuje, nadělá se vlastně i méně škody. 
Nicméně abych nekřivdil, pan starosta si chce jistě 
pohlídat stavbu přemostění v Blansku, což je pro naše 
město stavba naprosto klíčová. Navíc její dokončení v 
roce 2022, tedy v roce komunálních voleb, se opravdu 
hodí do karet.
 Při zájmu pana Crhy o tuto gesci pořádně zamrzí, že 
v Blansku je doprava v zájmu radních zcela přehlížená. 
Jsme minimálně jihomoravský unikát, ne-li celostátní, 
kdy okresní město nemá radního, který by odbor dopra-
vy měl ve své gesci. I mnohem menší města věnují této 
problematice podstatně větší pozornost. Samozřejmě 
podle toho dopravní situace v Blansku vypadá..  
 Již před delší dobou dopravní komise Rady města 
Blanska dala doporučení, aby si Blansko nechalo zpra-
covat studii průtahu městem, která by doporučila mož-
ná řešení klíčových křižovatek ve vzájemné návaznosti 
na sebe. Plánovaných pět kruhových křižovatek na asi 
dvou kilometrech průtahu městem nemusí být totiž 

zcela optimální. Vidíme to dnes a denně na křižovatce 
u bývalé pošty, kde sice částečné ucpávání křižovatky 
vyřeší nadjezd nad tratí, ale plynulost bude nadále ru-
šena velkým počtem chodců, jenž se zde díky vlakové 
zastávce vyskytují. A to nemluvím o plánované kruhové 
křižovatce u lázní, která díky prostorovému uspořádání 
nebude ani plnohodnotná. Tu navíc jako naprosto 
nevyhovující nedoporučilo ani krajské vedení policie, 
neboť při jejím návrhu nebyly posuzovány vzájemné 
vlivy s ostatními křižovatkami. Kruhové křižovatky jsou 
sice jednoznačně nejbezpečnějším druhem křižovatek, 
ale co se týká plynulosti, již to tak není. Navíc musejí 
být jednoznačně prostorově dostatečné, zejména na 
průtahu Blanskem, kde se dá v případě uzavření S 
43 předpokládat zvýšený provoz kamionů. Proč tedy 
neřešit křižovatky na průtahu Blanskem jinak - třeba 
světelným signalizačním zařízením? To by mohla 
posoudit právě ona studie. 
 Nezbývá než věřit, že vedení Blanska, nyní i díky 
získanému postu radního na JMK, pochopí, jak je do-
prava pro řešení dopravních situací v Blansku důležitá. 
A to nejen na průtahu, ale i při řešení parkování. I zde 
byl také zadán bezpočet studií, avšak výsledky zatím 
v nedohlednu.

Jan Nečas, zastupitel ANO 2011

 Deset různých návrhů na vylepšení života ve městě se utká o přízeň blanenských obyvatel. Vedení 
města Blanska zveřejnilo projekty participativního rozpočtu Společně PRO Blansko, z nichž budou občané 
vybírat ten, který je jim nejsympatičtější. Hlasovat mohou od 9. do 30. listopadu. 

 Zástupci města Blanska již druhým rokem nabídli 
veřejnosti možnost zapojit se částečně do rozhodování 
o městských fi nancích. Vyčlenili z rozpočtu 600 tisíc 
korun, za něž se zrealizuje návrh, který získá nejvíce 
hlasů. Autoři postupujících návrhů ale budou mít mož-
nost své projekty prezentovat prostřednictvím krátkých 
videí, které budou k dispozici on-line.
 Do soutěže v září lidé přihlásili celkem osmnáct 
projektů. V říjnu pak mohli doplňovat svoje návrhy tak, 
aby byla splněna všechna pravidla, mezi nimiž stálo 
například to, že projekt musí mít lokální charakter a 
musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví města. 
Dále se projekt musí týkat úprav veřejných prostranství 
či budov v majetku města. Také je nutné, aby byl v 
souladu s územním a strategickým plánem. 
 „Máme radost, že je o participativní rozpočet zájem. 
Letos nám lidé oproti loňsku přihlásili dvojnásobný počet 
projektů, namísto devíti osmnáct. A zatímco loni veřejnost 
vybírala ze čtyř projektů, letos bude o hlasy bojovat hned 
desítka námětů,″ podotkl starosta Blanska Jiří Crha.
 Z původních osmnácti komise do závěrečného hla-
sování některé návrhy nepustila, a to z různých důvodů. 
Buď proto, že nebyly realizovatelné do částky 600 tisíc 
korun, nebo z proto, že město již podobný záměr samo 
připravuje, jako například vybudování veřejného grilu 
či stavby altánku u domu s pečovatelskou službou. 
 Ankety se smí účastnit pouze lidé starší 18 let s 
trvalým pobytem v Blansku. Letos může každý člověk 
hlasovat pro jeden až tři projekty – jednak elektronicky 
prostřednictvím mobilního rozhlasu, a jednak pomocí 
tištěných anketních lístků. 

 V loňském prvním ročníku projektu participativního 
rozpočtu Společně PRO Blansko nejvíce hlasů ve-
řejnosti získalo zbudování zázemí sportovních aktivit 
na Těchově. Z městského rozpočtu se ale nakonec 
podařilo fi nancovat i projekt týkající se rozšíření herních 
prvků na dětském hřišti na Bezručově ulici, který skončil 
na druhém místě. 

Přihlášené projekty
• Buřtoviště Olešná
• Lavičky pro oddech i setkávání generací
• Oprava cesty kolem fotbalového hřiště 
 na Údolní
• Oživení nábřeží Svitavy – nízká lanová dráha
• Úprava chodníku na Dvorské ulici
• Úprava veřejného prostranství 
 pro setkávání občanů
• Venkovní skříňky pro sportovce 
 na Sportovním ostrově
• Víceúčelové sportovní hřiště 
 na zimním stadionu v Blansku
• Zakrytí úložiště odpadků
• Zastřešení posezení na hřišti 
 Blansko-Klepačov

 Hlasuje se na stránkách www.blansko.cz. Podrobně 
všechny projekty představíme v dalším čísle Monitoru.

-mka- 

Uctili památku Československa
 Letos bez čestné stráže, pozvaných hostů a diváků. Ale ani přes nepříznivou epidemiologickou 
situaci nechtělo vedení města připomínku Dne vzniku samostatného československého státu opo-
menout. U příležitosti státního svátku tedy místostarosta František Hasoň položil věnec k Pomníku 
obětem Velké války, který se nachází na náměstí Svobody. 
 „Co popřát České republi-
ce do dalších let? Především 
hodně dobrých občanů, kteří 
budou připraveni pro republiku 
pracovat a republika na ně bude 
moci být právem hrdá, a to od 
vrcholných představitelů státu 
až po každého z nás. Přeji nám 
všem, abychom v této nelehké 
době, ve složitých časech měli 
i přes zakryté obličeje odkrytá 
srdce a otevřené oči k potřebám 
druhých kolem nás. Abychom 
byli připraveni pomáhat tam, kde 
bude naší pomoci potřeba, pro-
tože jen společně to zvládneme,“ 
prohlásil místostarosta František 
Hasoň.

-mka- 


