
- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd...NC – 570 tis. Kč 
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2
- Prodej bytu 3+1 Blansko bytovky - podmínka - koupi bytu 2+1 do 2. p. pod ZŠ Erbenova
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 
- Pronájem bytu 2+1 Blansko – Mahenova, 53 m2, 3.p., vybavený...NC – 10.000 Kč/měs.  
- Prodej zahrádky Zborovec, 355 m2, sklípek, přístřešek, EE, p.voda...NC – 300 tis. Kč

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Město zrenovuje plavecký stadion - str. 2 Na kávě s novým místostarostou - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Před několika týdny odhlasovala Rada města Blanska zřízení nové pracovní pozice tiskového 
mluvčího. Někdo říká, že jsou to vyhozené peníze, jiný zase souhlasně přikyvuje. Potřebuje 
Blansko skutečně někoho, kdo za úředníky bude komunikovat? Potřebujeme tiskového 
mluvčího i přesto, že z rozpočtu města nyní budou odcházet peníze za nového zaměstnance? 

Potřebuje Blansko 
tiskového mluvčího?

 Ještě bych se rád vyjídřil k názoru jednoho z dis-
kutujících o tom, že tiskový mluvčí bude stavět zeď 
politikům. Politici určitě mají své práce dost, a kdyby 
měli řešit pouze intervence občanů a diskuse na so-
ciálních sítích, zřejmě by nedělali nic jiného. Myslím 
si, že tiskový mluvčí města by místo zdi měl stavět 
naopak most mezi relevantními podněty zvenku a 
vedením města. Protože k tomu by měla tato funkce 
sloužit především. Na radnici si určitě nikdo nemyslí, 
že zřízením nové funkce tiskového mluvčího zavřou 
před veřejností dveře a přestanou s ní komunikovat. 
Pokud ano, budou sami proti sobě.
 Já si fungování tiskového mluvčího představuji tak, 
že v médiích uvidíme více a častěji práci starosty i 
místostarostů, budou pravidelně a ve větší míře zve-
řejňovány kvalitní tiskové zprávy a naše město bude 
propagováno nejen tady u nás, ale i za městskými 
hranicemi. Hlavně budou kvalitně zásobovány infor-
macemi jak média, tak občané. Ano, Blansko v tomto 
ohledu tiskového mluvčího skutečně potřebuje. 
 
 Ale...

 Jedna věc mi vrtá hlavou. Proč město vypisuje 
výběrové řízení na novou pracovní pozici, když by 
mohlo úlohou tiskového mluvčího pověřit někoho z 
vlastních řad; někoho, kdo má zkušenosti a mohl by 
tuto práci vykonávat paralelně s tou současnou? Proč 
o tom píšu... Zjistil jsem si, že v našem sousedství 
mají také tiskového mluvčího. Vytváří téměř celý ob-
sah Boskovického zpravodaje, píše veškeré tiskové 
zprávy, aktualizuje webové stránky, denně přidává 
na facebook města nové příspěvky. A dělá to skvěle! 
Občané Boskovic jsou tak neustále v obraze, co se 
u nich ve městě děje. Proč to může jít jinde a u nás v 
Blansku ne? Zvážila radnice vůbec tuto možnost?
 Mám totiž obavy, aby náplň tiskového mluvčího v 
Blansku také nesklouzla k tomu, že bude tvořit obsah 
Zpravodaje. Možná by to dávalo smysl, jenomže bla-
nenský Zpravodaj už dva redaktory na plný úvazek 
zaměstnává (nepočítám šéfredaktora, kterým je ředitel 
KSMB Jaroslav Jeřábek, jelikož žádný jeho příspěvek 
jsem v životě nečetl). 
 To bychom se  pak mohli opravdu bavit o vyhazování 
peněz oknem, protože na městské noviny jsou tři krky 
skutečně velikým přepychem. Bojím se, aby se tu po 
Novém roce neobjevil úvodník s názvem "Potřebuje 
Blansko tři redaktory pro svůj Zpravodaj?"

Martin Müller

 Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: 
tiskový mluvčí. Termín podání přihlášky byl stanoven 
na 3.12., nástup od 2.1. 2019. V podmínkách výbě-
rového řízení bylo mimo jiné vzdělání vyšší odborné 
školy s 10 lety praxe ve sdělovacích prostředcích nebo 
vysokoškolské vzdělání s praxí tříletou, samozřejmě 
vynikající komunikační schopnosti, samostatnost, 
orientace v zákoně o obcích a další... 
 Zpráva s tímto obsahem byla zveřejněna na webu 
blansko.cz a na facebookových stránkách města. 
Následně byla také čtenáři patřičně okomentována. 
Například M.B.: “Fakt úžasné. Místo fi nancí na nějakou 
nadaci, postižené, seniory, se prachy vyfl ákají na plat 
dalšího zbytečného  zaměstnance, páč takové pozice 
jsou sice k h.vnu, ale vytvářejí zeď k politikům a jsou 
moderní.” Nebo jistý L.T.: “Dle mého mínění zbytečná 
pozice pro obec této velikosti. Nehledě na fakt, že 
uvedená platová třída neumožňuje to, aby bylo místo 
obsazeno skutečným odborníkem v oblasti PR. Tudíž 
to bude jen nějaké kvazi-řešení!”
 Už delší dobu nepokládám komentáře na sociálních 
sítích za názor většiny. Jsou to pořád jedni a ti samí 
popichovatelé, kteří místo aby vynesli vlastní kůži na 
trh, raději si založí falešný profi l a pod rouškou ano-
nymity vykřikují tak nahlas, jak jen to jde. Ovšem tyto 
jejich výkřiky mohou ovlivnit názor mnoha lidí, kteří 
“jdou jen tak kolem”. To samozřejmě i já, ale v tomto 
případě se snažím nahlédnout na situaci z několika 
stran a pod své mínění se taky s klidem podepíšu.
 Zpátky k tématu. Našemu městu již hodně dlouhou 
dobu chybí dvě věci: Jednak je to komunikace - nejen 
s novináři, ale i s občany. O tom taky krátce po volbách 
psala kolegyně Marie Hasoňová. Druhou věcí je se-
bepropagace a veřejné mínění, neboli PR. V obojím 
Blansko již léta tápe a pokulhává. Zřejmě mi potvrdí 
každý novinář, že použitelnost výstupů z tiskových 
konferencí a tiskové zprávy obecně zaslouží renesanci 
okořeněnou pěknou porcí profesionality. 
 V mnoha případech se také stává, že se novinář 
nemůže dovolat úředníkovi, kterého potřebuje, a když 
se tak konečně stane, volaný má na práci spoustu 
jiných věcí, než se bavit s tiskem. I zde pomůže tiskový 
mluvčí. No a sebepropagace? Na té město dosud 
pracovalo dost bídně. 
 Abych zaměstnancům města zase tolik nekřivdil... 
Pravdou je, že posledních měsících na facebooku 
přibylo aktivity, ale ani tak se profi l blanenské radnice 
zdaleka nepřibližuje četnosti, pestrosti ani kvalitě 
příspěvků v některých sousedních městech. 
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Víte?
Nevíte?

Město zrenovuje 
plavecký stadion

Freddieho sloupek
41

 Na Gymnáziu v Blansku jsme, blahé paměti, 
krátce vydávali studentský samizdatový časopis 
„Beze jména“. Byl zpracováván opravdu „na kole-
ně“, vycházel v obrovském nákladu 5 exemplářů a 
nepravidelně a nepříliš dlouho. Ručně malované 
obrázky, doplněné texty psanými na psacím stroji 
a nestabilní počet přispěvatelů ostatně nic jiného 
neumožňovaly.
 Vzpomínám si na příspěvky, z dnešního pohledu 
mnohdy úsměvné, ale vzpomínám na všechny rád. 
Kdybych tak někde objevil alespoň jednu z kopií...
 Na jeden z příspěvků jsem si nicméně vzpomněl 
po letech, tento týden. Psal ho spolužák a text se 
jmenoval: „Jaký bude 41. President USA?“. Bylo to-
tiž čerstvě po prezidentských volbách ve Spojených 
státech, ve kterých zvítězilo duo z Republikánské 
strany (to je ta, která má ve znaku slona) – George 
H. W. Bush a Dan Quayle. První měl tedy sloužit 
jako 41. President a druhý jako 44. Vice President 
Spojených států. Psal se rok 1988.
 Pan President bude mít dnes, kdy píšu tyto řádky, 
v hlavním městě USA státní pohřeb. Jaký tedy byl?
 Jeho život, který trval úctyhodných 94 let byl 
opravdu zajímavý. Ve 2. válce sloužil jako pilot vo-
jenského námořnictva a vyznačoval se odvahou a 
rozhodností, tedy vlastnostmi, které bude následně 
potřebovat jako obchodník v ropném průmyslu, 
v Kongresu Spojených států, jako Vice President 
USA, sloužící pod Ronaldem Reaganem 
 a následně jako „Čtyřicetjednička“ – tedy 41. 
President.
 Má nemalou zásluhu na ukončení „Studené vál-
ky“, ať již po boku svého předchůdce, nebo sám. Byl 
prvním Presidentem USA, který navštívil Českoslo-
vensko, a to symbolicky 17. listopadu 1990. Vnímal 
jsem to tehdy jinýma očima než dnes, samozřejmě. 
Jeden pocit však přetrval. Bylo to pro mě tehdy (a 
zůstává i dnes) takovým potvrzením skutečnosti, 
že u nás opravdu nastala svoboda a demokracie, 
se všemi plusy a mínusy, které s sebou přináší.
 Někteří ho označují za válečného štváče, ze-
jména kvůli první válce v Perském zálivu, kdy se 
Spojené státy postavily do čela mezinárodní koalice, 
která pak pod názvem „Operace Pouštní bouře“ vy-
hnala Saddáma Husseina (tedy nikoli osobně) z jím 
okupovaného Kuvajtu. Myslím, že jej to nemuselo 
mrzet, ostatně za válečného štváče byl před druhou 
válkou označován i Sir Winston Churchill.
 Zůstává však faktem, že jeho zahraniční politika 
je zpětně hodnocena s pozitivy převládajícími. Na 
rozdíl od politiky interní, kde mnohé z amerických 
občanů zklamal, což ho v konečném důsledku stálo 
znovuzvolení. I tak za pouhé čtyři roky ve svém 
úřadě vtiskl do světové politiky stopu, pro kterou si 
zaslouží obdiv.
 Odpočívejte v pokoji, Pane Presidente...
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

Advent na náměstí 
Republiky

 Adventní čas bude Blanenským zpestřovat 
každou sobotu kulturní program na pódiu vedle 
rozsvíceného stromu na náměstí Republiky. První 
adventní sobotu zazněly písně v podání žáků 
Základní umělecké školy Blansko. 
 Zazpívali žáci všech věkových kategorií, od nej-
menších až po zkušené zpěváky. Repertoár byl pes-
trý, diváci uslyšeli různé písničky z pohádek, fi lmů, 
muzikálů i skladby se zimní a vánoční tematikou. 

 V následujících sobotách vždy od 15 hodin se 
představí další účinkující: 
• Druhá adventní sobota – 8. prosince: Adventní 
muzicírování žáků a učitelů Soukromé ZUŠ Blansko
• Třetí adventní sobota – 15. prosince: Nad Betlé-
mem svítí hvězda a Andělé na chůdách hrající koledy 
(Program pro celou rodinu zajistí herci z divadla 
eMILLIon.)
• Čtvrtá adventní sobota – 22. prosince: Interaktivní 
muzikálová show pro celou rodinu Mrazík

 Během jednotlivých vystoupení (ale i v ostatních 
dnech vždy od 15 do 20 hodin) bude občerstvení na 
náměstí zajišťovat Bar u stromku. 
 Kromě uvedených adventních akcí v sobotu 8. 
prosince na náměstí přijdou čerti v rámci Krampus 
show. Pětadvacet děsivých čertů předvede svoji 
show na náměstí Republiky. Tato akce bude opravdu 
ďábelská a pouze pro silné jedince. Rodiče by měli 
účast s malými dětmi pečlivě zvážit. 
 Ve čtvrtek 19. prosince od 16 do 17.30 hodin se 
pak u stromu uskuteční tradiční Radniční punčová-
ní, na které zve širokou veřejnost vedení města. V 
kulturním programu zazní pásmo vánočních písní 
a koled v podání Holóbkovy mozeky. Občerstvení 
v podobě vánočního punče pro děti i dospělé bude 
zajištěno zdarma. 

-mha-

 Na rok 2020 se plánuje kompletní rekonstrukce městských krytých lázní. Počítá se s ročním uza-
vřením jejich provozu. 

 Oproti původnímu 
plánu, kdy se počítalo 
nejprve pouze opravit 
zvedací dno a poří-
dit novou nerezovou 
vanu, se vedení města 
rozhodlo pro celkovou 
rekonstrukci v jedné 
etapě. Na původně 
plánované opravy 
bylo vyčleněno 24 
milionů korun a další 
renovace budovy se 
měla řešit až násled-
ně. „Na poslední chvíli 
došlo ve vedení města 
k diskuzi a ke změně 
záměru v tom smyslu, 
že budeme rekonstru-
ovat lázně jako celek,“ 
uvedl blanenský sta-
rosta Jiří Crha. 
 Projekt by měl být 
zpracován ke konci roku 2019 a s rekonstrukcí by se 
mohlo ihned započít, nejpozději však v roce 2020. Na 
projektovou dokumentaci se na příští rok v městském 
rozpočtu vyčlenily 2 miliony korun. „Chceme rekon-
strukci zahájit, co nejdříve to půjde,“ řekl starosta. 
 Lázně zůstanou koncipovány jako plavecký sta-
dion s rozšířením o zónu pro rodiny s malými dětmi. 
Plavecký bazén potřebují blanenští plavci a také 
školy jsou zvyklé jej využívat pro povinnou výuku 
plavání. „Kdybychom se měli bavit o rozsáhlejším 
akvaparku s tobogány a mělo se jednat o nějaké 
větší rozšíření, to jsou pak částky pohybující se mezi 
250 a 350 miliony korun, takže to určitě není reálné,“ 
zmínil Crha s tím, že posilovna by byla také součástí 

rekonstrukce. Uvažuje se, že by se pro ni hledaly jiné 
vyhovující prostory a místo posilovny by bylo možné 
rozšířit lázně.
 Hlavní rozšíření lázní ovšem bude zasahovat do 
prostoru stávajících kanceláří společnosti Služby 
Blansko, které v budově sídlí. Ty se tedy přesunou do 
vedlejšího objektu ubytovny, která je však v současné 
době v dezolátním stavu. Proto se v rozpočtu na 
příští rok našlo 15 milionů korun pro vylepšení tohoto 
zázemí sportovních aktivit. V budově ubytovny se 
počítá i se zázemím pro atlety, kteří jako jeden z mála 
místních sportovních klubů žádné vyhovující prostory 
nemají. 

-mha-

Vánoční koledování 
Gymnázia Blansko

 V pátek 21.12.2018 ve 12,00 se na náměstí 
Republiky u vánočního stromu uskuteční tradiční 
Vánoční koledování, ve kterém vystoupí studenti 
primy a sekundy Gymnázia Blansko. Zazní koledy 
v podání zobcových fl éten a zazpívá pěvecký sbor 
Perličky. V případě nepříznivého počasí (déšť) se 
akce nekoná. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Gymnázium Blansko

Poslední letošní Monitor Poslední letošní Monitor 
vychází vychází 

21. prosince 201821. prosince 2018
Chcete inzerovat? Chcete inzerovat? 

 Tel. 606728334 Tel. 606728334

Blanenští zahájili advent 
rozsvícením stromu 

 Vánoční strom na náměstí Republiky se rozzá-
řil v pátek 30. listopadu. Samotnému rozsvícení 
předcházel kulturní doprovodný program. 

 Od rána probíhaly vánoční trhy, které nabízely 
pestrý sortiment zboží nejen řemeslného charakteru. 
V programu vystoupily děti ze Soukromé základní 
umělecké školy Blansko s pásmem s folklorní te-
matikou. Vánoční poselství zaznělo prostřednictvím 
křesťanských písní a představení Pohádkový betlém 
zahráli herci z Liduščina divadla. 
 Adventní zamyšlení vyslovil jáhen Oldřich Němec 
a za účasti představitelů města a odpočítávání všech 
přítomných se konečně rozsvítila světla na stromě. 
Poté ještě zahrála Dechová hudba Blansko zejména 
vánoční melodie. 
 Vzrostlý strom byl přivezen z Holešína. Letošní 
novinkou je dřevěný betlém, který je umístěný pod 
stromem. Betlém pochází z dílny Libora Bartoše z 
Dolní Lhoty a zahrnuje postavy Ježíška, Marie, Jo-
sefa a Tří králů. Sochy jsou vytvořeny z modřínového 
dřeva. 

-mha-

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

Kabelky,  psaníčka, peněženky,  Kabelky,  psaníčka, peněženky,  
opasky,  manikúry, deštníky, opasky,  manikúry, deštníky, 
bačkory,  dárkové  poukazy!  

Přejeme všem našim zákazníkům 
pěkné Vánoce, mnoho štěstí, 

pevné zdraví a spoustu osobních 
i pracovních úspěchů v novém roce. 

Př j š m našim zákazník



37. prosince 2018 

Na kávě s Františkem Hasoněm
František Hasoň je novou tváří ve vedení města. V posledních volbách kandidoval na druhém 
místě za KDU-ČSL a po koaličních jednáních se stal místostarostou Blanska. Já sám jsem poznal 
Františka před mnoha lety jako usměvavého a veselého člověka, muzikanta, který jezdí s kapelou 
bavit lidi. Prostřednictvím dnešního rozhovoru se s ním můžete seznámit i vy.

Sponzor rubriky:

 Františku, jak se 
ti líbí na radnici?
 Jsem tu teprve pár 
týdnů, ale už nyní 
můžu říct, že se mi tu 
líbí. Pro mne to byla 
docela zásadní změ-
na, přece jen jsem 
byl odjakživa zvyklý 
dělat úplně něco ji-
ného než politiku. A 
to, že budu jednou 
sedět na radnici, 
jsem netušil ani ve 
snu. Zatím jsem ve 
fázi, kdy se učím o 
chodu úřadu, mapuji 
si terén a seznamuji 
se podrobně se svý-
mi úkoly. 

 Co je to za úko-
ly?
 Mám v gesci naši 
nemocnici, územní 
plán, stavební úřad a 
společnosti založené městem, tedy Technické služby 
Blansko a Služby Blansko, kde mám na starosti 
provoz a ekonomiku. No a ještě k tomu občanské 
aktivity, čili kontakt s částmi města. 

 Po volbách jsme nezaznamenali žádnou klíčo-
vou změnu ve vedení města. Je to dobře nebo 
špatně?
 Já si myslím, že je to dobře. Mohou pokračovat 
projekty, které koalice měla již rozpracované a dost 
dobře si nedovedu představit, že bych neměl kolem 
sebe nikoho, s kým bych mohl konzultovat věci, jež 
jsou na stole třeba i několik let. Z mého pohledu 
změna není vždy nutná a v tomto případě se udržení 
stávající koalice jeví jako nejvíc efektivní. Jinými 
slovy můžeme ihned pokračovat v dosavadních roz-
pracovaných projektech bez zbytečného zdržování.

 Ještě k volbám… Jsi spokojený s výsledky? 
 Za celou KDU-ČSL mohu říct, že jsme byli velice 
spokojení. Zaznamenali jsme nejlepší výsledek od 
roku 1990. Čtyři mandáty se ziskem skoro 14 % 
hlasů – to jsme neměli nikdy.

 Lídr kandidátky Josef Kupčík ti postoupil jako 
prvnímu náhradníkovi pozici místostarosty. Tohle 
bylo předem v plánu? 
 Tohle v plánu určitě nebylo. Situace vznikla během 
povolebních koaličních jednání. Krátce po volbách 
nikdo nic neví a mohu upřímně říci, že mě samotného 
nikdy nenapadlo, že od října budu sedět na radnici 
ve funkci místostarosty. Na rozmyšlenou jsem měl 
pouhopouhé dva dny a to, že mé rozhodnutí nebylo 
jednoduché, asi nemusím zdůrazňovat. 

 Mohl bys shrnout své dosavadní politické 
zkušenosti?
 Ačkoli se může zdát, že s politikou žádné zkuše-
nosti nemám, není to tak. V předchozím volebním 
období jsem vykonával funkci zastupitele, působil 
jsem ve fi nančním výboru a sociální komisi. Předtím 
jsme byli v neustálém kontaktu, jelikož už dlouhou 
dobu sedím ve výboru KDU-ČSL a před každým 
zasedáním řešíme otázky, které jsou aktuálně na 
stole. Čili se nedá říct, že bych neměl přehled o tom, 
co se v Blansku děje. Naopak. Navíc se zajímám i o 
politiku okresu a Jihomoravského kraje. Zaujímám 
místo místopředsedy v okresním výboru KDU-ČSL 
a taky člena v krajském výboru KDU-ČSL. Zde pů-
sobím dva roky. 

 Kde jsi pracoval předtím? Proč ta náhlá změ-
na?
 Po škole jsem začal dělat se železem a v podstatě 
jsem u něj zůstal až do října tohoto roku. Nejdřív jsem 
pracoval v ČKD jako konstruktér, pak jsem odešel 
do brněnské pobočky TOS Hulín, kde jsem dělal 
vedoucího vývojové kanceláře. Jak se postupně 
měnila strategie společnosti, dostávali jsme místo 
vývojových úkolů stále častěji běžnou konstruktér-
skou práci a kancelář se postupně rozpadala. Násle-
dovala nabídka vrátit se do ČKD na místo vedoucího 
konstrukce karuselů, které jsem využil. V době, kdy 
se karusely stěhovaly do Kuřimi, jsme s pár kolegy 
odešli a dali dohromady soukromou fi rmu na výrobu 
karuselů se švýcarským majitelem. Tuto společnost 
jsem vedl tady v Blansku ještě před dvěma měsíci. 
 Nabídka funkce uvolněného místostarosty pro mne 
byla obrovskou výzvou a tak trochu i poctou, že se 
mohu podílet na vedení města. I když jsem o této 
možnosti skutečně nikdy ani nepřemýšlel, neváhal 
jsem. A to i přesto, že od práce s železem je křeslo 
místostarosty vzdálené poměrně výrazně :-)

 Jak nyní vypadá tvůj všední pracovní týden?
 V předchozím zaměstnání jsem byl zvyklý poměr-
ně dost cestovat, jelikož jsem měl na starosti mimo 
jiné i obchodní styky. S tím je nyní konec, ale nezna-
mená to, že by mně ubylo práce. Zatím to vypadá, že 
to bude naopak. Zástupci nejvyššího vedení města 
často plní povinnosti po večerech i o víkendech, kdy 
se zúčastňují nejrůznějších akcí apod. 
 Ráno chodím na úřad na sedmou hodinu a domů 
odcházím většinou kolem páté. Každý den absolvuji 
různé schůzky, například s ředitelkou nemocnice, 
šéfy odborů a fi rem, které mám v dikci, také už za 
mnou bylo pár lidí s žádostí o radu. Koncem listopadu 
jsem byl na slavnostním otevření nové družiny ve 
škole TGM, na festivalu Rajbas, v knihovně na křtu 
knihy, rozsvěcení vánočního stromu na náměstí 
a čeká nás celá řada dalších akcí, na kterých by 
zástupci města neměli chybět.
 Práce je to hodně pestrá, ale časově dost náročná. 
Určitě více než jsem byl zvyklý v předchozím za-
městnání. Ale nestěžuji si, baví mě to. Čeká mne asi 
i oddávání snoubenců a na to se moc těším, jelikož 
jsem dřív do obřadní síně chodíval hrát a zpívat, nyní 
to poznám z druhé strany.

 Pravdou je, že jsem tě poznal jako hudebníka, 
co s kapelou hrává po okrese na plesech, svat-
bách a oslavách. Jak půjde dohromady muzika 
a práce na radnici? Bude mít Blansko zpívajícího 
místostarostu? :-)
 Zatím to vypadá, že ano :-) Pokud nebude nikomu 
vadit, že občas o víkendech skáču po pódiu, budu 
to dělat i nadále. Je to pro mne neuvěřitelný relax 
a odreagování, muziku mám odjakživa rád a nerad 
bych ji opustil. Ročně nehrajeme tolik akcí, aby naru-
šovaly nějakým způsobem mé působení na radnici, 
takže já osobně v tom nevidím žádný problém. 

 Co kultura a sport? Myslíš si, že naše město v 
obou směrech nabízí dostatek možností pro naše 
občany?
 Sportovní nabídka je dle mého velice pestrá a 
neustále se rozšiřuje, viz. například nová nafukovací 
tenisová hala. Stran kultury je Blansko zajímavým 
městem. Myslím si, že kulturního vyžití se nabízí 
poměrně dost a každý si najde to svoje. Ale setká-
vám se docela často s názorem, že tady nic není, 
ovšem když se něco udělá, lidi nepřijdou. Tím teď 
nemyslím tradiční akce jako třeba pálení čarodějnic 
na přehradě, svatomartinské oslavy nebo rozsvěcení 
vánočního stromu, ale spíš kulturní akce, které jsou 
jednorázové. Docela mě to mrzí.

 Které kulturní akce máš na mysli? 
 Pokud mám uvést nějaký konkrétní příklad, líbí se 
mi, jakým způsobem rozjel kulturní život v Katolickém 
domě Martin Dyčka. Před dvěma týdny jsem tam byl 
na koncertě. Organizačně parádní akce, zajímavá 
muzika, lidi se skvěle bavili, ale účast byla dost chabá 
i přes docela slušnou propagaci.

 Proč tedy ještě více nepodpořit soukromé po-
řadatele kultury? KSMB by jim mohlo například 
pomoct s propagací akcí, zveřejněním inzerce 
ve Zpravodaji… Město zase odpustit desetipro-
centní poplatek ze vstupného, aby nemuseli 
navyšovat cenu, čímž by mnohé akce byly pro 
lidi cenově dostupnější… Jak se na to díváš?
 O desetiprocentním poplatku ze vstupného vím, 
město jej vybírá na základě vyhlášky. Jsou však 
podporovány akce v daných termínech nebo za 
daným účelem, kdy se poplatek nevybírá. Jedná se 
například o celou plesovou sezónu, Vítání svatého 

Martina, akce pro děti a handicapované. O vyhlášce 
se určitě budu bavit. Já sám v náplni práce kulturu ne-
mám, ale jako člověk, který ji sám občas provozuje, ji 
určitě nebudu ignorovat. Vím, že například pronájem 
Dělnického domu je poměrně vysoký, ale popravdě 
do toho nevidím, takže mi nepřísluší to nijak hodnotit. 
Ale kultura by se jednoznačně podporovat měla.

 Jaké jsou tvé cíle v tomto volebním období?
 Jednoznačně chceme zachovat nemocnici v 
majetku města, V rámci Technických služeb momen-
tálně pracuji na rozboru a rád bych zjistil, co všechno 
ještě můžou Blansku nabídnout. 
 Čeká nás rekonstrukce Městských lázní. Už nyní 
mohu prozradit, že bude daleko rozsáhlejší, než 
se původně zamýšlelo. Akutní je výměna vany a 
zajištění nového posuvného dna. Když už budou 
Městské lázně rozkopané a zavřené, rozhodli jsme 
se rekonstruovat je celé. Mělo by dojít k celkové 
modernizaci wellness a fi tness centra. Začít by se 
mohlo koncem příštího roku, ale spíš bych to viděl 
až na rok 2020. Bude to velká investice. Zatím ještě 
nemáme dotaci, v současné době hledáme vhodný 
dotační program a začínáme pracovat na projektu. 
Myslím si, že blanenští plavci potřebují nutně funkční 
a moderní bazén, na to se bude primárně pohlížet. 
Zklamu tak asi všechny, co si mysleli, že by mohl v 
Blansku vzniknout vnitřní areál aquaparku s tobo-
gány a divokou řekou, ale vzhledem k ohromným 
sportovním úspěchům našich plavců nejde jinak. To 
ale neznamená, že v nově zrekonstruovaných láz-
ních nenajdou své místo maminky s dětmi a občané 
požadující spíš relaxaci než sport. I na tohle budeme 
při plánování projektu myslet.
 Dál bych chtěl prosadit participativní rozpočet, 
který navrhovali i někteří naši koaliční kolegové. Měl 
by fungovat od roku 2020 ve zkušebním provozu. To 
znamená, že první rok nebude oplývat nijak výraz-
nou částkou. Chceme si tak trochu oťukat, zda má 
participativní rozpočet na malém městě vůbec smysl. 
Dle mého názoru má, občané budou více vtaženi do 
děje a dostanou možnost rozhodovat o nakládání s 
městskými penězi. Pokud se to osvědčí, další rok 
bude k dispozici více fi nančních prostředků.

 V nejbližší době vytvoří město novou funkci, 

kterou je tiskový mluvčí. Je to dle tvého názoru 
dobrá věc?
 Zcela určitě. Přestože veřejnost nemusí vnímat 
vytvoření nového místa nijak pozitivně, což už se 
ukázalo na sociálních sítích, pro město bude tiskové 
oddělení velkým krokem vpřed. Je třeba zapracovat 
na PR, s čímž souvisí tiskové zprávy, správa face-
booku i webu a v neposlední řadě zlepšit celkově 
komunikaci s médii i s občany. 

 A teď jedno věčné téma. Dukla… Líbí nebo 
nelíbí? A co bude dál?
 V referendu jsem hlasoval pro zbourání hotelu 
Dukla, ale s výsledkem jsem spokojený nebyl. Do-
mníval jsem se, že komplex bude zbourán celý. Z 
toho, jak celá stavba dopadla, jsem žádnou velkou 
radost neměl. Moc nechápu tu velkou červenou 
konstrukci. Po dokončení jsem si ale řekl, že to 
zase tak špatné není a letní koncerty a další akce 
tady dokázaly, že takové místo v centru má svůj 
smysl. Má sloužit především k setkávání občanů. 
Dukla dostane nový rozměr poté, co se zde postaví 
slibovaná kavárna, což by mělo být příští rok. Nyní 
se začíná pomalu rozjíždět diskuze o tom, jak naložit 
s prostory v suterénu. Možností se nabízí celá řada, 
takže uvidíme.

 Chtěl bys svoji politickou kariéru v budoucnu 
směřovat za hranice města Blanska?
Jak už jsem zmínil výše, ještě koncem září jsem si 
nedokázal představit, že se někdy budu politikou 
vůbec živit. Vyloučit tuto možnost nechci. Pokud mi 
dají občané důvěru, určitě bych rád za nějaký čas 
působil v krajském zastupitelstvu, ale nikam výš 
zatím nemířím. Praha asi není pro mě :-)

 Co se ti na našem městě líbí?
 V Blansku žiju odmalička a město se mi moc líbí. 
Na jedné straně je to okolní příroda, kterou nám 
obyvatelé některých jiných měst mohou jen závidět, 
na straně druhé jsou to lidé, kteří zde žijí. Blansko 
není tak velké a prakticky každý ví, na koho se má 
v případě potřeby obrátit, ať už je to řemeslník nebo 
úředník. Jsme prostě jedna velká dobrá parta :-)

Martin Müller

Telefon: 734 475 159734 475 159 | Email: ab-welding1@seznam.cz 

Facebook: Pracovní oděvy AB-Welding - ofi ciální

Seifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírnySeifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírny
www.ab-welding.cz

Nabízíme:

•  pracovní a volnočasové oděvy

•  montérky, bundy, outdoorové oblečení

•  trička, mikiny, termoprádlo

•  gastro a zdravotnické oděvy

•  pracovní a volnočasovou obuv

•  nářadí pro dům i zahradu 

•  tmely a silikony

•  možnost parkování 

    nad bývalým hotelem 

    Dukla

Otevírací doba:  Po-Pá: 08:00-17:00

So: 08:00-11:00 | Ne: zavřeno 

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA!

PRACOVNÍ PRACOVNÍ 
A VOLNOČASOVÉ 
ODĚVYODĚVY

Již nemusíte chodit do vinotéky! Již nemusíte chodit do vinotéky! 
U nás dostanete ke každému 

nákupu nad 500 Kč 

LÁHEV VÍNA ZDARMA!

ding1@@@@@sssseeeznam cz
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Policisté upozorňovali 
na nebezpečí krádeží

Družiny v Základní škole 
TGM prokoukly

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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

,,

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

 Vánoční shony v obchodních domech jsou žněmi pro kapsáře, kteří využívají nepozornosti naku-
pujících. Jak na bezpečné vánoční nákupy, na to upozorňovalé policisté v obchodním domě Kaufl and 
zákazníky, kteří si přišli v pátek 30. listopadu dopoledne nakoupit. 

 Policisté rozdávali lidem letáčky s informacemi, 
jakých situací zloději nejčastěji využívají, a s in-
strukcemi, jak krádežím předejít. Jako pozornost lidé 
obdrželi také plastovou „minci“ do nákupního košíku. 
Policisté rovnou na místě upozorňovali zákazníky, 
kteří své tašky nechali bez dozoru v nákupním ko-
šíku.
 Kapsáři dokážou využít i chvilkové nepozornosti. 
Kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okra-
dený o chybějících věcech dozví často až později 
a mnohdy i na jiném místě. Mají krádež předem 
nacvičenou a často pracují ve skupinkách a svou 
oběť si tipují. Nezřídka maskují svou rychlou ruku 
přehozenou bundou. Velkým lákadlem jsou pro ne-
nechavce také auta; věci ponechané na sedadlech 
a nepozornost lidí při uklízení nákupu do kufru, kdy 
nechají odemčené celé auto – to je pro zkušeného 
zloděje hračka. Stačí mu pár vteřin. Je tedy nutné 
mít svoje věci stále pod kontrolou. 

Rady nakupujícím: 
• svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí
• peněženku a doklady noste odděleně, nenoste u 
sebe větší fi nanční hotovost
• tašky s penězi a cennostmi nenoste na zádech, v 
bočních kapsách oděvů a batohů
• ženy – věnujte pozornost svým kabelkám, kontro-
lujte, zda jsou uzavřené, nenechávejte peněženku a 
jiné cennosti navrchu tašek či kabelek
• muži – peníze a kreditní ukládejte do vnitřních 
kapes
• při nakupování neukládejte své kabelky, tašky, 
batohy a jiná příruční zavazadla do nákupních vozíků
• bezpečnostní kód k platební kartě (PIN) pokud si 
jej nepamatujete, noste odděleně od karty, v případě 
odcizení platební karty ihned zablokujte účet
• dostanete-li se do tlačenice, věnujte zvýšenou 
pozornost svému okolí a své věci dobře střežte

-mha-

 Děti na Základní škole TGM v Blansku dostaly předčasný vánoční dárek – dvě zrekonstruované 
družiny. Mohou nyní trávit čas před nebo po vyučování v mnohem příjemnějších prostorách, než 
tomu bylo doposud. 

 Došlo ke kompletní rekon-
strukci družiny B včetně ka-
binetu a družiny C. Součástí 
stavebních prací byla celko-
vá výměna omítek, položení 
nových podlah s nášlapnou 
vrstvou z vinylu a sametového 
vinylu, obnovení veškeré elekt-
roinstalace (osvětlení, zásuvky, 
vypínače, nouzové osvětle-
ní), nové keramické obklady, 
protihlukové podhledy. Byly 
též zrekonstruovány toalety 
s bezbariérovým přístupem a 
zřízena rampa pro vozíčkáře. 
 Moderní vzhled získaly 
družiny díky novému nábyt-
ku – stoly, židle, kancelářský 
nábytek, sedačky, sedací vaky, skříňky a skříňové 
sestavy. Podobnou úpravu čeká ještě třídu družiny 
A, a to pravděpodobně v příštím roce. 
 Stavební práce provedla společnost ZT energy 
s.r.o., nábytek dodala fi rma INTERDEKOR HP, s.r.o. 
Rekonstrukce přišla na 2 miliony korun bez DPH, 

přičemž náklady na stavební úpravy vyšplhaly do 
výše 1,5 milionů korun a 0,5 milionu stálo vybavení. 
 Projekt je podpořen z Integrovaného regionálního 
operačního programu prostřednictvím společnosti 
MAS Moravský kras. 

-mha-
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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

V nemocnici spustili provoz 
magnetické rezonance

 Blanenská nemocnice se dočkala velmi moderního vyšetřovacího zařízení, kterým je magnetická 
rezonance. Její provoz byl slavnostně zahájen v pondělí 3. prosince. 

 „Jedná se o pracoviště se 
zcela průlomovou diagnos-
tickou technologií, a to jak s 
ohledem na potřeby pacientů, 
tak i lékařů. Tato nová vyšet-
řovací metoda je velice přes-
ná, komfortní a šetrná, na 
rozdíl od CT totiž nezatěžuje 
pacienty zářením,“ uvádí ře-
ditelka blanenské nemocnice 
Vladimíra Danihelková. 
 Jde o technicky pokroči-
lou a kvalitní zobrazovací 
metodu, s níž se vyšetřu-
je především mozek, páteř, 
klouby, svaly, játra, žlučové a 
pankreatické vývodné cesty, 
nadledviny. Umožňuje také 
angiografi cké vyšetření tepen 
dolních končetin, mozkových 
tepen a žil. Vše se obejde bez rentgenového záření, 
tudíž jde o metodu velice šetrnou. „Příprava pacienta 
před vyšetřením je nenáročná – obecně dvě hodiny 
předtím nejíst a nepít,“ zmiňuje ředitelka nemocnice. 
 Největší výhodou magnetické rezonance v Nemoc-
nici Blansko je zejména dostupnost tohoto vyšetření 
pro občany z regionu Blanenska, ale také zkrácení 
objednací doby na toto, poslední dobou velice žáda-
né, vyšetření. Doposud za ním museli lidé cestovat 
do Brna, Prostějova nebo Olomouce. Čekací doby, 
které činily často i několik měsíců, se nyní zkrátí na 
týdny. 
 Další nespornou výhodou je přesná diagnostika 
a šetrnost vyšetření pro pacienta. Tato moderní 
diagnostika bude dostupná nejen pro ambulantní 
pacienty, ale také pro pacienty z lůžkových oddělení 
nemocnice, což zkvalitní a urychlí jejich léčbu. 
 „V roce 1977 se jeden obrázek z magnetické re-
zonance vytvářel čtyři až pět hodin. V dnešní době 
díky pokročilým technologiím vyšetření trvá dvacet 
až čtyřicet minut a za tu dobu, než pacient odchází, 

je vystaveno zhruba tři sta, čtyři sta obrázků,“ upozor-
ňuje na výrazný pokrok primář radiodiagnostického 
oddělení Ladislav Kalas. 
 Vedení Nemocnice Blansko předpokládá, že se 
provede zhruba 3 500 vyšetření ročně. „Provoz re-
zonance probíhá zatím v jedné směně a zabezpečují 
ho dva plně erudovaní lékaři a pět vyškolených ra-
diologických asistentů. Ambicí blanenské nemocnice 
je dále rozšíření provozu magnetické rezonance na 
dvousměnný provoz, což by mohlo znamenat až 
5 000 vyšetření ročně,“ plánuje Danihelková. 
 Celková investice do magnetické rezonance činila 
55 milionů korun, přičemž pořízení vlastní technolo-
gie přišlo téměř na 32 milionů, zbytek pak byly nákla-
dy na stavbu zcela nové budovy. Ta bezprostředně 
navazuje na stávající oddělení radiodiagnostiky. 
Finance putovaly ze tří směrů: část hradila nemoc-
nice z vlastních zdrojů, část peněz poskytl zřizovatel, 
kterým je město Blansko, a na část bylo nutné vzít 
si úvěr. 

-mha-
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Ekonomická olympiáda pro základní 
školy na OA a SZŠ, p. o. Blansko

- 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

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

Do nově otevírané 
vinotéky 

v Blansku
Zborovcích 

PŘIJMEME  OBSLUHU 
Možnost pravidelné brigády i HPP. 

tel: 721678614

 Dne 29. 11. 2018 se uskutečnil na OA a SZŠ, p. o.  Blansko 2. ročník Ekonomické olympiády 
pro ZŠ.
 Žáci absolvovali praktickou 
část na PC ze znalostí infor-
mačních technologií a poté vě-
domostní test, kde odpovídali 
na otázky z oblasti ekonomiky, 
fi nanční gramotnosti, informati-
ky, matematiky a všeobecného 
přehledu.
 První místo získal žák 9. roč-
níku ZŠ Erbenova Blansko – To-
máš Hlaváček. Druhá se umístila 
Simona Kouřilová ze ZŠ Sloup 
(9. ročník) a třetí Jaroslav Kor-
čák (9. ročník) ze ZŠ Slovákova 
Boskovice. Čtvrté a páté místo 
patří žákům 8. ročníku ZŠ Rájec 
- Jestřebí. Čtvrtý byl Hynek Kli-
mek. Pátý Jakub Ebringer získal 
nejvyšší počet bodů z vědomost-
ního testu ze všech soutěžících.
 Z výsledků je patrné, že již na 
ZŠ mají žáci znalosti z oblasti 
fi nanční a počítačové gramot-
nosti. Poradí si s pojmy ze světa 
fi nancí a jednou i hravě se svým 
rodinným rozpočtem.

Ing. Olga Hotová
učitelka odborných předmětů

Reakce - polemiky

V centru města 
vzniknou nové byty

Reakce 
na úvodník

 Reaguji na úvodní článek Martina Müllera „Lidi 
na lidi jsou jako saně“ ze dne 23. listopadu. Nedá 
mi to a v souvislosti s tímto tématem bych chtěla 
vzpomenout na představení pana režiséra Trošky, 
který nás nedávno navštívil se svojí „talk show“.
 Celé dvě hodiny vyprávění uběhly neuvěřitelně 
rychle, protože byly doslova nabity humornými zá-
žitky ze studií ve Francii a samozřejmě příhodami 
z natáčení trilogií Slunce, seno,…  a Babovřesky. 
Diváci si mohli „oddechnout“ od smíchu teprve o 
přestávce nebo při písničkách hosta pana režiséra, 
zpěvačky Simony Klímové. Pominu teď skutečnost, 
že každému se fi lmová tvorba pana Trošky líbit 
nemusí. Ale z jeho osoby sálalo nádherné lidství a v 
sále byla úžasná atmosféra. V závěru pan režisér své 

vystoupení korunoval slovy (které, bohužel, neumím 
reprodukovat úplně doslova): „Lidi, hlavně se mějte 
rádi a usmívejte se na sebe. Vždyť ten úsměv vás 
nic nestojí a ostatním zlepší náladu. Usmějte se na tu 
prodavačku, ona taky není zrovna nadšená, že vám 
musí prodat mlíko. Nebo potkáte třeba posledního 
človíčka, on nikoho nemá, je na světě úplně sám, bez 
střechy nad hlavou, a když se na něj usmějete, hned 
má lepší pocit, že někomu stojí za úsměv. Potkáte 
nádhernou ženu, oblečenou podle poslední módy, na 
krku se jí leskne Swarovski, ale celý dojem je pryč, 
když její tvář je stále zamračená. Ženy, proboha, 
usmívejte se! Vždyť úsměv je korunou každé ženy!“ 
S tím lze jen souhlasit a začít by měl každý sám u 
sebe. Po nějaké době poznáte, že když si ten vnitřní 
úsměv v sobě nastavíte, začne se vám to v dobrém 
vracet zvenčí. Vždyť ne nadarmo se od pradávna 
říká: „S úsměvem jde všechno líp!“

D. Nečasová

 Rada města Blanska odsouhlasila a předloží zastupitelstvu ke schválení změny v regulačním plá-
nu pro střed města. Hlavní úprava se týká budovy bývalého obchodního domu Družba na náměstí 
Svobody. Ta se má přestavět na byty. 

 „Uvedená budova je v upraveném regulačním 
plánu koncipována tak, že zatímco přízemí bude i 
nadále využíváno pro obchody a služby, horní část 
se navýší až do výšky čtyř pater s tím, že se přestaví 
na byty,“ řekl místostarosta František Hasoň. 
 Poslední patro bude ustupující. „Ustoupení bude 
provedeno formou terasy ve čtvrtém patře. Její 
přesná hloubka není stanovena,“ doplnil Hasoň. 
 Současně se v blízkosti centra navíc vybuduje 
nové parkoviště. To bude umístěno ve vnitrobloku 
mezi náměstím Svobody a ulicí A. Skotáka. Parkovi-

ště bude mít čtyřicet šest nových parkovacích stání a 
v jeho okolí přibude i nová zeleň. Vjezd na parkoviště 
bude z ulice Žalkovského a výjezd povede na ulici 
A. Skotáka. 
 Další body úpravy regulačního plánu se týkají jeho 
uvedení do souladu s novým stavebním zákonem a 
dále kruhové křižovatky u budovy Městského úřadu 
na náměstí Republiky (dosažení souladu regulační-
ho plánu se současným stavem, kdy byla průsečná 
křižovatka nahrazena kruhovou). 

-mha-
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Garážové stání na ulici Absolonova v Blansku. Dohodou. Tel. 
777707727, mertenova@cergo.cz
* Ořechy s měkkými skořápkami z letošní úrody, celé i vylou-
pané. Cena dohodou. Tel. 602543044.
* Kotel bílý vhodný na zabíjačku za 1400, houpací křeslo za 
900. Tel. 733643417.
* Starší terário 60x40x50 cm s posuvnými dvířky. Vhodné pro 
chameleona, žabky, hady a jiné. Cena 300,- Kč.
Dále starší terário 86x50x26 cm. Vhodné pro želvu, myši, křečky 
a jiné. Cena  200,- Kč. Tel. 605076400.

      PRODEJ    

* Jsi sportovně založený, společenský, přítel zvířat, nekuřák do 
65 let? Máš-li zájem o občasné vycházky, výlety, kolo, kino... 
Zavolej nebo napiš ženě 62 let, rozvedená, drob. postavy. 
Blansko a okolí. Tel. 604674441.
* Hledám garáž v Blansku k pronájmu či ke koupi. Prosím 
nabídněte na tel. 732988448.
* Mladý pár koupí OV 3+kk nebo 3+1 v Blansku. Tel. 722286529.
* Nabízím prostory k uložení zeminy v Blansku. Tel. 736205150.
* Za čokoládu vyměním 4 originál VHS pro pány. Tel. 731084464

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Vánoční otevírací doba:
ČT 20. 12. zavřeno (inventura)
PÁ 21. 12. 9:00–18:00 h
SO 22. 12. 9:00–12:00 h
NE 23. 12. 2018 –ÚT 1. 1. 2019 zavřeno

Aktuální předprodej:
Vánoční meditativní koncert MAOK – 16. 12. 2018 
od 16:30 h, dřevěný kostelík, Blansko. Cena vstu-
penky 250 Kč.
Vánoční koncert Rastislav – 26. 12. 2018 od 16:00 
h, kostel sv. Martina, Blansko.
Dětský Silvestr – 31. 12. 2018 od 15:00 h, Kino Blan-
sko. Cena vstupenky 100 Kč, děti do 6 let zdarma.
Divadlo Hledám milence, zn. spěchá! – 7. 1. 2019 
od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
300/280 Kč.
Divadlo Doktor v nesnázích – 1. 4. 2019 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 350/320 Kč.
Cestovatelská beseda Vandráci Vagamundos (Pavel 
Liška a Jan Révai) – 9. 5. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 300 Kč. Vstupenky 
lze rezervovat online přes předprodejní systém 
Ticketstream nebo přímo zakoupit v Informační 
kanceláři Blanka. 
Divadlo Světáci – 16. 5. 2019, od 19:00 h, Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky 390/350 Kč. 
Vstupenky lze rezervovat online přes předprodejní 
systém Ticket Art nebo přímo zakoupit v Informační 
kanceláři Blanka. 
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h, 
Zámecký park, Blansko. Cena vstupenek do 31. 12. 
2018: 449 Kč/dospělý, 150 Kč/dítě 6-15 let. Děti do 
5 let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.

Aktuálně v prodeji:
Publikace Kámen a slzy – Svědectví blanenských 
památníků padlým v 1. světové válce. Cena 270 Kč.

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

Zvýhodnění závisí na konkrétním modelu a výbavě. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Akční nabídka 4 ks zimních pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla platí při závazné 

objednávce na nový vůz se smlouvou o financování s Renault Finance od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se 

řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault SCENIC: spotřeba 5,0–7,7 (l/100 km), emise CO2 136 –141 (g/km); Renault KADJAR: spotřeba 5,0–7,5 (l/100 km), emise CO2 134–136 (g/km); 

Renault MEGANE: spotřeba 4,3–5,7 (l/100 km), emise CO2 102–131 (g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 4,0–6,9 (l/100 km), emise CO2 111–128 (g/km); Renault CLIO: spotřeba 3,6–6,5 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou 

změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla k 28. 8. 2018. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje

Zvýhodnění až 80 000 Kč
Zimní pneumatiky ZDARMA*

5 let záruka Renault

Limitovaná série Winter Edition
Modelová řada Renault

Komenského 9, 680 01 Boskovice, 

tel. 516 454 453, www.autecobs.cz

Anonymní alkoholici 
v Blansku: již sedm let

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Blansku, 
RK nevolat! Tel. 602786025. 

KADEŘNICTVÍ MATRIX 
Antonína Dvořáka 15a, Blansko

Dámské, pánské, dětské. 
Prodlužování vlasů metodou SO.CAP

Sabina Kučerová 
tel. 724 937 250 

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

BAR KORUNA 
přijmeme číšníka/servírku

na různé typy úvazku dle dohody.
Nabízíme výborné platové 

ohodnocení a podíl z tržby.

Bližší informace:

tel. 722292782 
nebo na baru 

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

 Již sedm let funguje na Blanensku skupina Anonymních alkoholiků Proměna. A pět let trvá spo-
lupráce s místní nemocnicí, kam členové skupiny docházejí, aby pomohli pacientům, kteří bojují s 
alkoholem. Vždyť kdo by mohl lépe pomoci lidem, kteří mají problémy s alkoholem, než ti, kteří si 
vše zažili na vlastní kůži?
 „Přesně před pěti lety přišli zakladatelé této sku-
piny Jirka a Tomáš do Nemocnice Blansko a nabídli 
svoje služby. Ani na vteřinu jsme tenkrát nezaváhali. 
Přesvědčil nás především osobní vzor v podobě 
Tomáše a Jirky, abstinujících alkoholiků. Tenkrát nám 
každý povyprávěl až naprosto neuvěřitelný životní 
příběh, který s námi opravdu zacloumal. Když jsme 
na vlastní oči viděli, co si tito dva lidé opravdu zažili, 
na jaké dno si sáhli a kým jsou nyní, vlila se nám do 
žil obrovská naděje. Naděje, že změna je opravdu 
možná,“ řekla tisková mluvčí blanenské nemocnice 
Kateřina Ostrá. 
 Příchody Anonymních alkoholiků do nemocnice 
pomáhají nejen pacientům, ale i samotným zdra-
votníkům, kteří se musejí o opilé pacienty starat. 
Dostávají tak informace službě a vidí na vlastní oči, 
že nic není ztraceno. Pokud mají alkoholici zájem, 
mohou se vrátit do normálního života. Jejich práce 
v nemocnici jim pak nemusí připadat zbytečná.  
 Každý, kdo má problém s alkoholem, ať už osob-
ně, nebo jeho rodinný příslušník, může přijít každou 
středu v 17.30 hodin do budovy Oblastní charity na 

Starém Blansku naproti kostelu. Základním pravi-
dlem této komunity je anonymita, takže nikdo nemusí 
mít strach, že slova, která v místnosti vysloví, budou 
nějak zneužita. Neuvádí se ani příjmení a další osob-
ní údaje, všichni se oslovují pouze křestním jménem 
a tykají si. Kdo nebude chtít mluvit, nevadí, třeba mu 
pomůže jen vyslechnutí osudů druhých. 

-mha- 

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Mutlifunkční budova blízko centra.

Vhodné např. pro kancelářské 
práce, služby, ordinace.

Informace na tel: 603 210 397 
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Pěvecká soutěž Stonavská 
Barborka 2018

Na víno na Starák
 Mám rád víno. A už dávno jsem v duchu volal po vinárně, neboť tento druh podniku v Blansku 
docela dost chybí. Romantické místo, ve kterém milovník vinného moku najde slušný výběr z vinného 
lístku, k tomu zakousne něco dobrého, na stole hoří svíčka, jejíž plamen se koketně odráží od stěny 
sklenky vína. Mé přání bylo vyslyšeno. V polovině listopadu byla otevřena Vinárna Starák. A kde? 
No přece na Starém Blansku, hned vedle bývalé hospody U Jana.

 V Blansku je poměrně velké množství prodejen 
vína, ale ani jedna z nich dosud nenabídla hezké 
posezení. Ve většině vinoték můžete na stojáka popít 
a poklábosit, ale na romantický večer s dívkou, nebo 
na dýchánek s kamarády z práce u vína nic vhodného 
nebylo. Až nyní. Vinárna Starák na Starém Blansku je 
prodejnou vína, ale i s vinárnou, čili místy k sezení, 
jak už název napovídá. Pojme až pětadvacet osob a 
můžete sem zavítat sedm dní v týdnu. Otevřeno je již 
v osm ráno a končí se v deset, o víkendu v jedenáct, 
případně později dle dohody. 
 Nabídka uspokojí méně i více náročné milovníky 
vína. Na lístku si můžete vybrat sedmičku od čtyř 
různých vinařství: VINOPA, U Kapličky, Vajbar a Víno 
Rakvice. Láhev kvalitního moravského vína stojí od 
150 Kč, přívlastková moravská vína tu koupíte i za 
170 Kč. Tyto ceny jsou o dost levnější, než když po-
sedíte u vína v restauraci. Zde je navíc velká výhoda, 
že pokud přijdete jen na dvojku, můžete dostat i pří-
vlastkové víno, což jinde prakticky není. Rozlévaných 
vín je zde 17 druhů, mimo bílé a červené nechybí 
ani růžové a chuťové pohárky uspokojí jak milovníky 
suchého, polosuchého i polosladkého či sladkého 
vína. Máte chuť na bublinky? Moravská šumivá vína 
jsou na vinném lístku rovněž zastoupeny. Na výběr 
je skutečně mnoho druhů vína v různé kvalitě i ceně.
 Jestliže chcete víno domů, můžete si koupit litr, 
dva, anebo sáhnout po takzvaném bag in boxu. 
Bag in box je víno v krabici o objemu 3 nebo 5 litrů, 
jejichž nespornou výhodou je fakt, že se vám doma 
nezkazí tak rychle jako běžné sudové víno stáčené 
do PET lahve. To můžete, jak sami víte, po týdnu 
v lednici vyhodit. Víno v bag in boxu zůstává díky 
nepřítomnosti vzduchu a světla čerstvé i několik 
měsíců, takže můžete chodit umlsávat doma do 
komory, kdykoli se vám zachce. Moravská vinařství 
zatím bag in boxy lehce ignorovaly, v poslední době 
ale tento trend začaly respektovat. Vína v těchto 
nádobách mají i ekologický aspekt. Majitelé podniku 
na Starém Blansku chtějí co možná nejméně vína v 
plastu a ušetřit tak životní prostředí. 
  Vinárna Starák ale není pouze o víně. Dělají tu 
výtečné espresso, lungo, latté, capuccino a další 
kávu, a to i ve verzi „s sebou“. Jestliže někdo z vaší 

party vínu příliš neholduje, může si dát lahvové pivo, 
cider, jednu z mnoha příchutí Richardovy limonády, 
přičemž z každé sklenice limonády jdou 2 Kč na 
Dům pro Julii (www.dumprojulii.com). Co takhle 
něco ostřejšího? Zastoupeno je tu několik exotických 
rumů, whisky, Jägermeister nebo vodka. Hodí se 
taky něco k zakousnutí! Skvělé jsou uzené mandle, 
olivy, čerstvý sýr, maďarská klobáska, oříšky nebo 
klasické chipsy. 
 Přemýšlíte, jakou láhev rozděláte na Vánoce nebo 
na Silvestra? Co takhle lahodný sekt se zlatými lupín-
ky? Po zatřepání se v láhvi sektu se zlatem rozvíří 
nádherné divadlo plné zlata. I takovou působivou 
lahvinku pořídíte právě zde.
 Ve Vinárně Starák se v brzké době dočkáme 
mnoha zajímavých akcí. Majitelé chtějí pořádat 
degustace s vinaři. Četnost bude záležet přede-
vším na tom, jak tyto akce uvítají zákazníci. Klidně 
každý týden.  Stále se také obměňuje vinný lístek, 
postupně přibývá i další sortiment. Vyplatí se sledo-
vat facebookové stránky, kde najdete podnik pod 
heslem Vinárna Starák. Najdete zde jak aktuality, 
tak kompletní nabídku vína a dalšího sortimentu.
 Prostory vinárny se báječně hodí k různým večír-
kům, oslavám a dalším soukromým akcím. Jak již 
bylo zmíněno výše, posadí se sem až pětadvacet 
osob a po domluvě s personálem můžete na své 
akci mít v podstatě jakékoli pivo na čepu. Není pro-
blém nachystat prakticky jakékoli teplé či studené 
občerstvení, doplnit nabídku o oblíbenou kořalku, 
zkrátka cokoli dle přání a požadavků. Pokud chcete 
využít nabídky vinárny ve svých vlastních prostorách 
fi rmy či domácnosti, bude se jistě hodit rozvoz. Stačí 
zavolat na telefon v inzerátu pod článkem.
 Výhodou podniku na Starém Blansku je možnost 
bezplatného parkování přes silnici, její pohostinnosti 
můžete využít rovněž v případě, že čekáte na vlak. 
Vřele doporučuji si však najít delší chvíli a posedět 
zde s přáteli, kamarády, manželkou či přítelkyní. 
Je tu opravdu čisto a útulno a v kombinaci s místní 
nabídkou a milým personálem se Vinárna Starák 
stane místem, kam se budete rádi vracet.

-r-

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

SILVESTR 2018
Vstupenky 

v prodeji!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

 Ve dnech 27.11. – 2.12. se konal 12. ročník Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového 
zpěvu Stonavská Barborka. Na této soutěži se utkali zpěváci nejen z České republiky, ale i z Polska a 
Slovenska. Hodnotila je také mezinárodní porota složená z profesorů konzervatoří a vysokých škol, 
dirigentů a operních režisérů.

 Naše škola se této 
soutěže účastnila již 
počtvrté. Zpěváci 
pod vedním p. uč. 
Hany Korčákové do-
padli opravdu skvěle. 
V soutěži ZUŠ získa-
lo pevecké dou do 12 
let – Marek Pernica a 
Kateřina Pernicová 
1. místo. A pěvecké 
trio KAM do 16 let – 
Karolína Sehnalová, 
Adéla Matušková, 
Marek Pernica také 
1. místo.
 Poděkování patří 
dětem za výbornou 
reprezentaci, také 
klavírní korepetitor-
ce Kateřině Javor-
ské a mamince Jitce 
Pernicové, která s 
námi celý soutěžní 
maratón absolvova-
la. Již teď se těšíme 
na další ročník 2019!

Hana Korčáková

VINÁRNA 
STARÁK
• soukromé degustace

• fi remní degustace

• rozvoz vín až do domu

• lahvová a rozlévaná vína

Blansko, Komenského 8 | Tel. 605 266 088, 602 502 601 | vinostarak@seznam.cz

15.12. VÁNOČNÍ 
TANEČEK

Tom Sawyer band


