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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 “Za našich mladejch let bejvalo všecko úplně jináč!” Tuto a podobné věty můžeme 
slýchat od maminek, dědečků, prarodičů a jiných lidí, které od nás dělí generace nebo 
víc. Myslel jsem si, že se nikdy nedostanu do fáze, kdy podobné věty použiji i já sám. 
Čas ale utíká každému stejně a ani já se dnes neubráním přímému srovnání s tím, jaké 
to bývalo “za našich mladých let”. Dnes - jak jinak, než na téma Vánoce.

kakao a ustlat nám u televize, ve které od rána jely 
pohádky. To byl pro nás ohromný svátek! A taky 
ukrácení té strašlivě dlouhé doby, než přijde večer. 
 V normální dny jsme večeřeli kolem sedmé, ale 
vzhledem k tomu, jak jsme asi museli rodiče celý den 
otravovat, se u nás kapr podával už v půl páté, sotva 
co se sešeřilo. Večeře v našem podání připomínala 
soutěž v rychlojezení. Nemohl jsem se dočkat. Potom 
dramatická chvíle, kdy se táta šel podívat, jestli náho-
dou… Napínáme uši... SLYŠÍM ZVONEČEK! Utíkáme 
s bráchou jak splašení ke stromku a naprosto vyjevení 
koukáme na tu nadílku. Přestože se nám nechtějí 
zpívat koledy, jednu či dvě musíme, to by jinak nešlo. 
Zatím se aspoň můžeme kochat pro nás tolik vzácnou 
show složenou z pěti prskavek, deseti žároviček a 
několika barevných baněk. To je krása…
 Ježíškovi jsme nikdy nepsali, a tak je každý dárek 
velkým překvapením. Nechápu to, ale Ježíšek vždycky 
věděl, co zrovna nutně potřebuji. Auto s korbou, fotba-
lový míč, luk a šípy… Nechápu, kde se to dozvěděl! 
Máma s tátou seděli v pohovce a koukali na nás, jak 
si užíváme radost z každého rozbaleného balíčku. 

 S dárky je v dnešní době problém. Spousta z nás to-
tiž uvažuje tak, že čím větší fi nanční hodnotu bude dar 
mít, tím překvapenější bude obdarovaný. Opak bývá 
většinou pravdou a za týden si ani nevzpomeneme, co 
leželo pod stromkem. Přitom stačí tak málo - přemýšlet 
očima toho druhého, snažit se mu naslouchat a potěšit 
jej jakoukoli drobností, o které se vám zmínil třeba před 
půl rokem. 
 U dětí je to kapitola sama pro sebe. Neznají bídu, 
nedostatek, neznají ani očekávání, ale také jeho se-
stru – zklamání. A bez poznání těchto věcí už nikdy 
nezažijí Vánoce takové, jaké jsme znali my… Šťastné 
a veselé, tak trochu kouzelné a hlavně nezapomenu-
telné. Takže až budeme letos přemýšlet nad tím, co 
“ještě ještě” pod stromeček dětem nadělit, zkusme 
jim nadělit hmotných věcí méně, ten wifi  signál třeba 
alespoň na klíčové sváteční dny přerušit úplně a jejich 
zklamání kompenzovat novými vjemy a podněty. A 
důvod? Protože i nám krásné Vánoce udělali naši 
rodiče. Nenechali nás s hlavou ponořenou do kouzelné 
krabičky projít Vánocemi bez onoho kouzla. A věřte, že 
všechny typy mobilních telefonů vaše dítě zapomene 
dřív, než na každém z nich poprvé praskne displej, ale 
třeba společná návštěva zamrzlého rybníka na brus-
lích (a klidně i z bazaru) zůstane v paměti dnešních 
dětí vepsaná tak, jako ji máme ve svých vzpomínkách 
my… Krásné Vánoce vám všem.  

Martin Müller

 Když mi bylo deset let, těšil jsem se na Vánoce 
snad už od září. 5. prosince byl den, který jsem měl 
taky hrozně rád. Přijde Mikuláš! Dostanu nějakou 
sladkost, ovoce, a když to dobře půjde, když mě 
neodnese čert a Mikuláš zase nepozná, že jsem celý 
rok kromě zlobení nic jiného nedělal, bude v pytlíku 
třeba i banán! V nadílce jsem každý rok našel taky 
ze dvě brambory, velkou cibuli (za řvaní přece!) a kus 
uhlí od čerta, což mi několikrát přivodilo hysterický 
záchvat! Tak moc jsem tuto záležitost bral vážně. A 
jestli jsem se bál čerta? Toho se přece bály všechny 
děti! Ale desetiletí kluci musí být stateční.
 Věděl jsem, že jakmile se ve dveřích objeví Miku-
láš s čerty a andělem, do Štědrého dne už zbývá jen 
malá chvilinka. Máma mi vždycky říkávala: “Neboj, 
ještě se osmkrát vyspinkáš a přijde Ježíšek!” Měl 
jsem neklidné spaní, mockrát se mi stalo, že jsem 
nemohl do půlnoci usnout, desetkrát jsem šel na 
záchod a nervozitou si okousal všechny nehty, i ty 
na nohou. Tak strašně jsem se těšil.
 Stromek se krčil v koutku balkónu už od Mikuláše 
a cukroví napekla máma pětadvacet druhů jako 
každý rok. Kolem plotny běhala taky už od konce 
listopadu, aby všechno stihla. Pamatuji si, že týden 
v kuse po odpoledních nedělala nic jiného než vá-
lela těsta, která jsme jí neustále ožďourávali, tahala 
plechy plné rohlíčků z trouby jako někde ve fabrice 
a neustále nás s bratrem měla za zadkem. Říkala 
nám pomocníčci, ale asi si umíte představit, že ve 
skutečnosti jsme nadělali víc škody jak užitku. Není 
nic lepšího než si nechat dokonalý, ještě teplý vanil-
kový rohlíček obalený v cukru rozpustit v ústech… 
Mohli jsme jen ty, co se zlomily, a tak jsme si jich 
vždycky museli nalámat o něco víc. Máma byla totiž 
šikovná kuchařka...
 Kapra přinesl táta v síťovce tři dny před Štědrým 
dnem. Vzali jsme si s bráchou každý jednu velkou 
vařeku a honili kapra celé hodiny z jednoho rohu 
vany do druhého, až byl chudák skoro bez šupin a 
vsadil bych se, že byl i trochu zadýchaný. To byla 
nejlepší zábava. Bavilo nás to dokonce víc než 
televize. 
 Třiadvacátého večer nás maminka uložila hodně 
brzy a odmítala nás pustit ven z pokoje. Na Štědrý 
den ráno nás čekalo ohromné překvapení v podobě 
nazdobeného stromečku, který hrál všemi barvami 
a celý byt voněl jako Řáholec. Vstali jsme s bráchou 
tak v půl šesté a hned jsme tu novinu museli vyzvonit 
rodičům, kteří nás po noci strávené nad zdobením 
stromku hnali marně zpátky do postele. Máma mu-
sela vstát, zakrojit do ještě vlažné vánočky, uvařit 
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Městský rozpočet na rok 2018 bude vyrovnaný
 „V příštím roce bude město Blansko hospodařit se 447 157 tisíci korunami,“ sdělil starosta města Ivo Polák na tiskové konferenci. Dodal, že mezi 
příjmy a výdaji lze dosadit rovnítko. 

 Před samostatným schvalováním na prosincovém 
zastupitelstvu byl rozpočet projednáván na semináři, 
jehož se zúčastnili zástupci všech politických stran, 
které jsou v zastupitelstvu města Blanska. Také 
byl projednáván na zasedání fi nančního výboru, 
který doporučil zastupitelstvu tento návrh rozpočtu 
přijmout. 
 Na investiční akce a výdaje je v rozpočtu na příští 
rok pamatováno částkou 95 milionů korun.  „Mezi 
nejvýznamnější investiční akce patří například pro-
jektové a projekční práce na přípravě přemostění 
na Staré Blansko. Do konce roku 2018 by měly být 
vykoupeny všechny pozemky a provedena projek-
tová dokumentace,“ zmínil Polák. 
 Uvolnění fi nancí na různé investiční akce se dělí 
do dvou skupin: s některými je počítáno určitě a 
některé jsou podmíněny získáním dotace, tedy spo-
lufi nancováním z jiných zdrojů. Mezi takové spadá 
například vybudování posledního úseku cyklostezky 
na Sportovním ostrově v úseku kolem Salmova 
mlýna. „Tím bude propojeno celé nábřeží Svitavy 
od Sportovního ostrova až po autobusové nádraží,“ 
dodal starosta. K vystavění stezky jsou v městském 
rozpočtu vyčleněny 4 miliony korun, předpokládaná 
dotace činí 1,8 milionu. 
 Chystá se rekonstrukce ulice Komenského – bude 
provedena kompletní výměna vodovodního potrubí a 
kanalizace, opraveny chodníky, ve spolupráci s Jiho-
moravským krajem pak celý povrch vozovky.  Zhruba 
400 tisíc korun půjde na opravu autobusových 
zastávek v Horní Lhotě, Lažánkách a na Těchově. 
Opraví se tribuna na fotbalovém hřišti na Údolní. Kino 
se také dočká další rekonstrukce – schodiště, pod-
lahy v předsálí a výměna elektroinstalace. Budova 

tak bude připravena na festival amatérského fi lmu 
Unica. 

Osvětlení a chodníky
 Čtvrtou etapou bude pokračovat výměna veřej-
ného osvětlení. „Ale pouze v případě, že obdržíme 
dotaci,“ upozornil místostarosta města Jiří Crha. 
 Téměř 8,5 mil. Kč se bude investovat do oprav 
chodníků. „Chceme se pustit i do oprav chodníků, 
které jsou z asfaltu. Kde prorůstají kořeny stromů, 
asfalt se zvedá a praská,“ doplnil místostarosta. 

Sídliště Zborovce
 Další významnou investiční akcí je regenerace 
sídliště Zborovce. „Jelikož jsme letos nebyli úspěšní 
v žádosti o dotaci, budeme příští rok žádat znovu. Ale 
rozhodli jsme se, že i kdybychom neobdrželi dotaci z 
Ministerstva pro místní rozvoj, revitalizaci Zborovců 
provedeme z peněz rozpočtu města Blanska,“ slíbil 
Polák s tím, že se počítá s částkou 9,5 milionu ko-
run pro první etapu. Při ní se budou řešit parkovací 
plochy, zeleň, chodníky. 

Dluhy
 Město Blansko se podle starosty nepotýká s žád-
nými zásadnějšími dluhy; pro rok 2018 se počítá se 
splátkami úvěrů v celkové výši 15,5 milionů korun. 
Roční splátka 4 mil. Kč za koupi hotelu Dukla, dalších 

7,5 mil Kč za vybudování akvaparku a 1,3 mil. Kč za 
výstavu a rekonstrukci bytového fondu. Od pololetí 
letošního roku začalo město splácet úvěr na odkup 
technologie Centrálního zásobování teplem – pro 
příští rok je počítáno se splátkou ve výši 2,7 mil. Kč. 

Kryté lázně
 V roce 2018 se plánuje oprava posuvného dna 
bazénu v krytých lázních. Dno je v současné době 
v havarijním stavu. Je třeba zajistit zejména jeho 
bezpečnost. Nynější betonové dno o hmotnosti 
130 tun bude nahrazeno nerezovým, vážícím 7 tun. 
„Opoziční zastupitelé se pozastavovali nad tím, zda 
je to vhodná investice, jestli není potřeba do lázní 
investovat více peněz na celkovou rekonstrukci, 
protože jsou v provozu již 40 let,“ podotkl Polák. 
 Avšak zaměstnanci Služeb Blansko společně s 
odborem investic hodlají vypracovat analýzu a plán 
rekonstrukce lázní. Jakmile bude návrh vypracován, 
budou opravy zahrnuty do rozpočtu na rok 2019. „Je 
to proto, že v roce 2018 splatíme poslední sedmimi-
lionovou splátku za úvěr na akvapark, tudíž v dalším 
roce se městu uleví. Takže jsme hovořili o tom, zda 
by si potom město nemělo vzít půjčku, kterou by 
použilo na rekonstrukci sportovišť, jež si to zaslouží. 
Nejenom z hlediska modernizace, ale především z 
hlediska bezpečnosti,“ vysvětlil starosta. 

Školy
 Doposud se řešil zejména stav školních budov; 
školy se zateplovaly a letos byly zrekonstruovány 
tělocvičny. Další rekonstrukce související s úspora-
mi energie budou probíhat na obou budovách MŠ 
Rodkovského. „Nadále se město hodlá zaměřit na 
úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských ško-
lách a úpravy venkovních areálů základních škol,“ 
uvedl Crha. 
 Také se počítá s modernizací školních družin, na 
ZŠ Dvorská se zařízením odborné jazykové učebny. 
Modernizace dalších odborných učeben (chemic-
kých, jazykových, fyzikálních) se plánuje na všech 
základních školách; projekt je dotován z Ministerstva 
pro místní rozvoj částkou 23,5 mil. Kč. 
 Základní umělecká škola Blansko se dočká výmě-
ny oken, sanace vlhkosti a nové fasády. 

Kultura a sport
 Do oblasti kultury a sportu se investují fi nance 
podle přesně stanovených vzorců a tento systém 
funguje už třetím rokem. V rámci rozdělování dotací 
v oblasti kultury a zájmové činnosti se sešlo 74 žá-
dostí. Rozdělovány byly 2 mil. Kč. Ve sportovní sféře 
bylo podáno 29 žádostí a pro rok 2018 je v rozpočtu 
vyčleněno 7,5 milionu korun. 

-mha-

Poslední sloupek
 ...tohoto roku by měl být, v očekávání svátků 
Vánočních, smířlivý a nekonfl iktní...
 Budete se divit, ale já žádný ze svých příspěvků 
nepíšu proto, aby vzbuzoval emoce nebo nenávist, 
jen se snažím co možná nejlépe formulovat svůj 
názor a pohled na věc, která mne trápí nebo naopak 
rozradostňuje. Je mi proto trochu líto, když se místo 
věcné diskuse k tématu dočkám osobních útoků a 
urážek. Inu, elektronická komunikace snese téměř 
všechno. Těch pár občasných nadávek snesu i já, 
nestojí mi za to, abych si jimi otravoval život a jejich 
autorům tedy odpouštím.
 Není to tak dávno, co jsem v lednu tvrdil, že než 
se stačíme otočit, budou tu zase Vánoce. A je to tady. 
Svátky, které pro mnoho lidí znamenají vzpomínku 
na naději, která do tohoto světa přišla před dlouhými 
dvěma tisícovkami a pár lety navíc. Pro někoho je to jen 
příležitost ke stresu v nákupních centrech, vzpomínání 
na dávno zapomenuté příbuzenstvo, shon, uklízení a 
jiná vánoční šílenství.
 Neměli bychom se brát tak vážně. Za oslavu stojí 
každý den, nejen ty dny na konci roku. Bilancovat svůj 
život, jeho klady a zápory taky nemá příliš smyslu jen 
na konci roku, protože náš život si utváříme každý den, 
od rána do večera, spolu se svými přáteli, rodinou, 
ale i s lidmi, které potkáme třeba jen jednou za život. 
Ovlivňujeme se navzájem, ať chceme nebo nechceme. 
V tom dobrém i v tom horším.
 Jenže je pravda, že na to bilancování je ke konci roku 
tak nějak víc času. I přes ten shon a davové vánoční 
šílenství. Takže sedíme u vonící kávy a přemýšlíme, 
jaký byl ten rok, co právě končí a jsme zvědaví, co 
přinese ten příští. Tajně doufáme, že bude „lepší“, než 
ten minulý, aniž bychom byli kolikrát schopni to „lepší“ 
vůbec defi novat. Ono je totiž úplně jedno, jaké je datum. 
Ten, kdo se domnívá, že pouhá změna data v kolonce 
„rok“ něco mávnutím kouzelného proutku změní, trpí 
iluzí. Iluzí, která prostě nemá žádný racionální základ. 
Své životy utváříme každý den, bez ohledu na to, zda 
je pondělí, středa, prosinec nebo půl čtvrté odpoledne.
 Přejeme si navzájem krásné svátky, ale zapomínáme 
si občas popřát dobrého dne a to je podle mne škoda. 
Život v tomhle „slzavém údolí“ je krátký na to, abychom 
se navzájem tolik škorpili. Vím to, přesto se občas 
neudržím. Ale nekážu vodu a nepiju víno, jak by se 
mohlo zdát. Bůh je mi svědkem, že se snažím. Každý 
den Vám poprát...
 ...krásný den... 

Freddie (freddiemail@email.cz)

GLOSA: Svítil. Strom i kolotoč
 Rozsvícení vánočního stromu vzbudilo mnoho emocí – kladných (nejspíš hlavně u dětí) i záporných. Nebrala bych to tak tragicky, jelikož všude se najde něco 
a nikdy se nelze zavděčit všem, ale mnoho negativních zážitků podle mě vzniká naprosto zbytečně. 
 Letos jsem se rozhodla podívat se na rozsvícení 
stromu do Brna. A neudělala jsem dobře. Nakonec – 
zlaté Blansko. Jelikož nemohu být na dvou místech 
současně, nemůžu objektivně posoudit samotný průběh 
rozsvícení stromu u nás. Ale proběhla jsem náměstím 
Republiky před polednem a před čtvrtou hodinou od-
polední, takže jistý obrázek jsem si udělala. 
 Doprovodný program je samostatnou kapitolou a 
psali jsme o něm v minulém vydání. Jak je vidět dle 
reakcí čtenářů, spokojeni s ním nebyli. Ale na druhou 
stranu – on ten program u rozsvícení stromů není nikde 
žádná sláva, dokonce ani v Brně na náměstí Svobody. 
Tam navíc byla taková tlačenice, že projít přes náměstí 
se v žádném případě nedalo, a kdo se o to pokusil, 
zůstal uvězněn v davu, protože jedni chtěli tam, druzí 
zpět, a hrozilo, že se tam lidi ušlapou. Takže za mě – 
Brno v den otevření trhů už nikdy víc. 
 Jenomže v ostatních městech se slabý program při 
rozsvícení stromu kompenzuje tím, že potom mají lidé 
další možnosti pobavit se v průběhu adventu. V Brně se 
děje něco každý den až do Vánoc, v Boskovicích se o 
druhém adventním víkendu konal jarmark s historickým 
průvodem. V Blansku je sice náznak jakéhosi dvouhodi-
nového programu o adventních sobotách, jenomže ten 
zase není podpořen jarmarkem. Informace hlásající, 
že občerstvení je zajištěno, znamená ve skutečnosti 
jeden stánek s nápoji a jeden stánek se smaženými 
brambůrky. Takže pokud moje dítě právě nevystupuje na 
pódiu, nějak nemám potřebu se na náměstí Republiky 
vydat. 
 Abych se vrátila k rozsvícení stromu v Blansku. 
Když jsem zběžně procházela mezi stánky, padala na 
mě spíš tíseň, než předvánoční atmosféra. Vlastně mi 

bylo docela smutno. Smutno z toho, že nevidím žádné 
skleněné nebo háčkované vánoční ozdoby, ručně vyrá-
běné šperky, hračky, svíčky, mýdla, malované hedvábí, 
pěkně zdobené perníčky (ty pouťové, tvrdé, všemi 
barvy hrající kusy pečiva nepočítám), originální oděvy 
a módní doplňky, pletené zboží, keramika, výrobky z 
pedigu, dekorace z přírodnin apod. (Pokud tam něco z 
toho bylo, prodejcům se omlouvám, nevšimla jsem si.) 
 Kolotoč v těsné blízkosti stromu zářil víc než ozdoby 

a když už tam teda musel být (musel?), mohl stát někde 
bokem. Podle neofi ciálního vyjádření představitelů 
města by příští rok mohly mít trhy trochu jinou podobu, 
spočívající zejména z jiného prostorového uspořádání 
stánků, které by mohly stát i na Wanklově náměstí. 
Jen aby ovšem bylo na co koukat, protože pokud tam 
bude stejný sortiment jako letos, změna rozmístění asi 
nepomůže… 

-mha- 

Oblečení ze sbírky 
už nosí lidé bez domova

 Ve středu, 29. listopadu, uspořádala Oblastní cha-
rita Blansko pravidelnou čtvrtletní sbírku oblečení. 
Tentokrát pracovníci charity vybírali oblečení, věci 
do domácnosti a drobnou elektroniku pouze ve dvou 
městech okresu, v Blansku a v Boskovicích. Přesto 
nasbírali čtyři a půl tuny oblečení. 
 Třídění oblečení začne během příštího týdne, pytle 
se zimním oblečením ale už v těchto dnech putují na 
Nízkoprahové zařízení Stará fabrika, kde je dostávají 
ženy i muži bez domova. „V zařízení se mohou umýt a 
vyměnit si oděv, který mají na sobě, za suchý a čistý,“ 
doplňuje vedoucí Staré fabriky František Kratochvíl.
 Kromě zimního a jiného oblečení charita nasbírala 
také množství hraček a elektroniky. Po roztřídění da-
rované věci využijí především klienti charity, například 
lidé bez domova nebo matky z azylových domů. Oble-
čení, které zbude, nabízí charita v Charitním šatníku 
sociálně slabým. Ti si můžou do šatníku přijít vybrat v 
pondělí od desíti dopoledne do půl šesté odpoledne.
Další termín sbírky plánuje Oblastní charita Blansko 
na 28. února. Tentokrát sběrná místa rozšíří kromě 
Blanska a Boskovic do víc měst a obcí okresu.           -r-
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Na kávě s Vlaďkou Danihelkovou
Ředitelka Nemocnice Blansko Vlaďka Danihelková vykonává svoji funkci již osm let. 
Povídali jsme si jak o uplynulém roce života v nemocnici, tak výhledech do blízké bu-
doucnosti, o projektu Nemocvična a o různých akcích, které nemocnice sama pořádá 
nebo se na nich podílí.

Sponzor rubriky:

 Můžete ve zkratce rekapitulovat letošní rok z 
pohledu investic?
 Letošní rok charakterizují tři základní investiční 
akce. Začaly již v minulém roce a jejich plánované 
ukončení je v roce příštím. Jedná se o nákup nové-
ho CT, rekonstrukci stávajících prostor rehabilitace 
a pořízení magnetické rezonance. Zde se bavíme 
celkem o částce zhruba sto milionů korun.
 V těchto chvílích fi nalizujeme přípravy pro umístění 
nového CT, dokončují se stavební práce a toto nové 
pracoviště by mělo začít fungovat v nejbližších dnech. 
Zde konkrétně se jedná o osmnáct milionů korun. 
Prostory rehabilitace jsou těsně před zahájením re-
konstrukce. Ta nás přijde asi na šestadvacet milionů 
korun a hotovo by mohlo být v polovině příštího roku. 
Magnetická rezonance nás čeká až příští rok, mo-
mentálně jsme ve fázi soutěžení technologie. Otevřít 
by se mohla veřejnosti na podzim příštího roku.
 Nemocnice má za sebou samozřejmě i celou řadu 
dalších investičních akcí. Pořizoval se například nový 
konvektomat, dermatoskop a celá řada dalších věcí, 
které souvisí s chodem nemocnice  a zkvalitněním 
péče pro pacienty. Zde se bavíme řádově o jednot-
kách milionů korun.
 Současně se postupně snažíme také modernizovat 
interiér budovy. S tím souvisí například rozvod wifi  
připojení po celé nemocnici. Bezplatné připojení 
internetu pro veřejnost v nemocnici již máme, ale 
zatím ne všude.

 Ještě něco vás čeká příští rok?
 Budeme se hlavně soustředit na výše zmíněné 
velké projekty. Ty sice započaly v letošním roce, ale 
největší práce a samozřejmě největší ekonomická 
náročnost nás čeká až v roce příštím. Také předpo-
kládám, že některé investice přijdou i náhle, tak jako 
ostatně každý rok. Přístrojová technika je nepřed-
vídatelná a nejednou jsme řešili havarijní stav. Je 
dost možné, že budeme muset koupit novou gamma 
kameru a taky postavit druhý operační sál, o kterém 
přemýšlíme již dlouho. 

 Kde tyto nemalé fi nanční prostředky získáváte?
 Z velké části je kryjeme z našeho rozpočtu, ale 
samozřejmě se na investicích podílí také náš zři-
zovatel, kterým je město Blansko. Něco přispěje i 
Jihomoravský kraj. Bohužel, tyto investice většinou 
zapadnou do ekonomicky nevýhodné doby, jako 
například teď, kdy nás dohání opakovaný nárůst 
mezd zaměstnanců. Pro takto velké investice tedy 
není optimální doba, ale ta pro naši malou nemocnici 
nebude ideální zřejmě nikdy.

 Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle?
 Vycházíme z toho, že si dáváme cíl vždy na ná-
sledující rok. Tyto vize se odvíjí od ekonomické kon-
dice jak naší nemocnice, tak zdravotnictví celkově. 
Jeden ze základních, každoročně stanovených cílů, 
je udržení ekonomické stability nemocnice. S tím 
úzce souvisí personál, který nemocnici vytváří. Nám 
se zatím daří udržet počet personálu na rozumných 
číslech, což říkám s velkou pokorou a jsem za to 
vděčná.

 Jste jedna z mála nemocnic, která s personálem 
nemá větší problém. To asi není v dnešní době 
úplně jednoduché. Jaký máte návod?
 Tohle je určitě výsledkem dlouhodobé práce. 
Snažíme se o to, abychom personál udrželi nejen 
díky penězům, ale také pomocí dalších věcí, určitých 
benefi tů, které jim nabízíme. Charitativní běh, kterého 
se jako nemocniční tým účastníme, vánoční večírek 

pro všechny naše zaměstnance, který pořádáme 
každoročně, Zdravotnický ples, Den pro děti… To je 
jen pár akcí, které snad vyvolávají v našich zaměst-
nancích pocit sounáležitosti vůči nemocnici. 

 Jste městská nemocnice. Co to pro vás zname-
ná?
 Obrovskou výhodou je skutečnost, že jsme sou-
částí života v Blansku. Jsme jedním z největších 
zaměstnavatelů v regionu, tudíž existuje velký zájem 
o to, aby naše nemocnice fungovala, pokud možno 
bez nějaké velké fi nanční podpory města coby na-
šeho zřizovatele. Jsme pořád malá nemocnice, ale v 
mnoha směrech překračujeme hranice regionu. Ať už 
jde o iktové centrum, nukleární medicínu, výhledově 
magnetickou rezonanci a celou řadu dalších věcí, 
které by tu jinak chyběly.
 Na druhou stranu, nevýhodou městské nemocnice 
je rozhodně nesnadnost získat jakékoli dotace. Z Mi-
nisterstva zdravotnictví k nám nepřijde ani haléř. To je 
dáno kritériemi pro získání dotace, především nízkou 
lůžkovou kapacitou naší nemocnice a nedostatečným 
počtem odborností v nemocnici. Jsou to jasná kritéria, 
která prostě jako malá městská nemocnice nemů-
žeme splnit. Tím, že nejsme krajskou nemocnicí, 
ani na dotace z kraje příliš nedosáhneme. Nějaké 
peníze nám kraj občas poskytne, za což jsme velice 
vděční, ale nejsou to žádné velké částky. A město 
Blansko coby náš zřizovatel má svůj rozpočet a svoje 
problémy, přítok peněz odsud také není a nemůže být 
nikterak velký.
 Další nevýhodou je vyjednávací pozice při jednání 
s pojišťovnami. Nemáme za sebou sílu fakultní ne-
mocnice ani kraje.
 Občas je to tedy velmi těžké. Všechny investice, 
které uskutečníme, musíme pečlivě zvážit a sama 
za sebe mohu říci, že každou korunu třikrát otočíme 
v rukou, než ji pustíme. Při každém našem kroku 
musíme přemýšlet nad významem a dopadem pro 
nemocnici. Financí je skutečně málo a špatné vy-
hodnocení situace by mohlo mít fatální důsledky.
 Na blanenské nemocnici mi skutečně záleží, je 
to dáno jak tím, že tu žiji a pracuji, tak i pocitem 
zodpovědnosti. Mám určitě volnější ruce ve vedení 
nemocnice, s tím však je spojena daleko větší zod-
povědnost za důsledky. Ale to je také to, co mne na 
této práci baví. 

 Zaznamenáváte stížnosti?
 Ortodoxní stěžovatelé tu byli, jsou a budou, nám 
však záleží na tom, aby jich bylo co možná nejmé-
ně. Stížnosti vnímám jako daň za to, v jaké žijeme 
době plné bohatství a luxusu, který si málokdo z nás 
uvědomuje. Ale tak to prostě je a k naší práci to tak 
nějak patří. Většina stížností pramení ze špatné či 
nedostatečné komunikace, ale nejsou tu stížnosti 
typu špatně odvedené zdravotní péče, a to je pro 
mne základ. Za své hovoří i počet soudních sporů s 
naší nemocnicí, který je nulový. To musím říct opět 
s veškerou pokorou.

 Zapojujete se i do kulturního a společenského 
dění města, realizujete řadu vlastních aktivit 
nad rámec poskytování zdravotní péče. Jaký je 
důvod?
 Patříme městu, a tak chceme být jeho součástí a 
přiblížit se co možná nejvíc občanům. Chceme, aby 
nás lidé vnímali jako přátelskou instituci, která chce 
pro své pacienty udělat něco navíc. Chceme ukázat, 
že máme taky jinou tvář. Veřejné mínění je pro nás 
nesmírně důležité a v tomto ohledu se snažíme také 
prosazovat. 

 Dalším důvodem je také náš personál, jak jsem 
zmínila výše. Navíc nás to neskutečně baví :-) 

 Které akce to jsou?
 Canisterapie, Facebookový profi l nemocnice, Sky-
pe nutriční poradenství, Mikuláš v nemocnici, Koledy 
na následné péči, Sbírka pro blanenský psí útulek, 
Vánoční večírek pro všechny zaměstnance, Zdra-
votnický ples, Den pro děti, Den seniorů, Charitativní 
běh, Dračí lodě, Světový den ledvin, Den melanomu, 
Boj za zdravá prsa, Boj za dravou prostatu, Čas je 
mozek a mnoho, mnoho dalších. Baví nás dělat akce 
tohoto typu, jsme tím, myslím si, zcela výjimeční a 
mimo veřejnosti si toho všímají například i pojišťovny 
a další organizace, které sedí na penězích. Je to tedy 
jeden z dalších kroků, jak upozornit na skutečnost, že 
jsme tady, jsme vidět a nejsme bezvýznamní. Dnes už 
nikdo nemůže říct, že by neznal Nemocnici Blansko.

 Tomu možná nahrává fakt, že jste začátkem 
prosince zaznamenali obrovský úspěch v celo-
státní anketě. Můžete nám k tomu říct více?
 Anketa probíhala od února do konce září, a to 
anonymně prostřednictvím dotazníků, které jsme 
distribuovali nejen u nás v nemocnici, ale daly se 
vyplňovat také online na internetu. 
 Tento rok pro nás byl extrémně úspěšný. V rámci 
celé ČR jsme se umístili celkově na třetí příčce v 
rámci spokojenosti ambulantních pacientů. V Jihomo-
ravském kraji jsme v této kategorii dokonce zvítězili 
a rovněž jsme obdrželi druhé místo ve spokojenosti 
hospitalizovaných pacientů. Na to, jak jsme malí, 
místo na slunci jsme si tak dokázali prosadit. Tato 
ocenění jsou pro nás velice důležitá. Nechci tvrdit, 
že neexistují nespokojení pacienti, ale jak z ankety 
vyplývá, to procento je velice nízké. A to je pro mne 
zcela zásadní. Na tomto místě se sluší poděkovat 
všem zaměstnancům, neboť to je zejména jejich 
zásluha.

 Projekt Nemocvična, další vaše rarita, slouží 
veřejnosti již rok. Jak jste s ní spokojení a jak ji 
vnímá veřejnost?
 Nemocvična vznikla spontánně a její zrod vzešel 
právě z plánované rekonstrukce rehabilitačního 
oddělení. Hledali jsme vhodné prostory pro dočasné 
přestěhování stávající rehabilitace, až jsme narazili 
na bývalé fi tness centrum na ulici Smetanova. Tyto 
prostory skýtaly obrovský potenciál a donutily nás 
přemýšlet nad tím, jak je ekonomicky udržet v pro-
vozu i při probíhajících rehabilitacích. Přece jen tyto 
prostory stojí měsíčně nemalé peníze. A tak se zrodila 
myšlenka, že dopoledne bude budova sloužit potře-
bám rehabilitace a odpoledne se její brány otevřou 
v komerčním provozu blanenské veřejnosti.
 Tato myšlenka se nám od začátku velice líbila. 
Jednak se považujeme za sportovní nemocnici a 
jednak se hodila do celkové naší dlouhodobé kon-
cepce zaměřené na prevenci. Taky ve městě žádné 
koncentrované cvičení pod odborným dohledem v té 
době nebylo. Zkrátka jsme si řekli, že zkusíme lidi v 
Blansku rozhýbat.
 Po roce provozu, kdy týdně naši trenéři “obslouží” 
na dvě stě padesát sportovců, se dá již s klidem říci, 
že se projekt Nemocvičny povedl.

 Nemocvična tedy bude pokračovat dál i po 
rekonstrukci rehabilitačního oddělení?
 Nemocvična žije svým vlastním životem, má svoje 
internetové stránky, svůj facebookový profi l i svoji 
stálou klientelu. Byla by škoda nepokračovat, když 
cítíme, že má úspěch. Navíc je pro nás fi nančně 
neutrální, nemusíme do ní investovat žádné peníze. 
Je spousta důvodů, proč v projektu Nemocvičny 
pokračovat.
 Momentálně zkoušíme provoz o víkendech a na 
příští rok chystáme úplnou novinku, kterou jsou pří-

městské tábory. Myslíme si, že pro celou řadu rodičů 
bude umístění svého dítěte do naší Nemocvičny 
daleko smysluplnější než kamkoli jinam.
 Do budoucna počítáme s tím, že i po otevření 
zrekonstruované rehabilitace bude v Nemocvičně 
tento provoz zachován. 

 Nemocnice Blansko nyní realizuje sbírku pro 
blanenský psí útulek. Můžete říct, co vás k tomu 
vedlo?
 První sbírka pro psí útulek proběhla již před třemi 
lety. Naše nemocnice má dlouhodobě kladný vztah k 
pejskům i k těm, kteří se o ně starají; důkazem toho 
může být například canisterapie, která přináší nejen 
pacientům, ale i personálu velké potěšení. Líbila se 
nám myšlenka, že můžeme čtyřnohým kamarádům 
pomoci a hlavní je, že tohle nás nic nestojí. Pouze 
práci na tom, aby se myšlenka rozšířila mezi veřej-
nost. 
 Za první sbírkou stála organizace Psí šance. Letoš-
ním iniciátorem byla naše nemocnice, která do kruhu 
pořadatelů přizvala jak Psí šanci, tak i město Blansko 
a samozřejmě psí útulek. Akce je určitě úspěšná. Je 
zajímavé sledovat, kolik lidí se jí účastní a zajímá se 
o ni. 
 Dalším důvodem je, že v útulku se nachází hodně 
psů v seniorském věku a naše nemocnice rok 2017 
vyhlásila jako Rok seniorů.

 Ano. V září jste pořádali k tomuto tématu také 
akci pro veřejnost…
 Přesně tak. Populace stárne, seniorů bude přibý-
vat a veřejnost by se měla začít zajímat o to, jakým 
způsobem se postarat o svoje bližní, až se tomuto 
věku přiblíží. Většina seniorů totiž nemusí skončit v 
nemocnici a bude potřeba se o ně naučit pečovat v 
domácím prostředí. Na toto téma proběhla v Blansku 
akce Den seniorů. Série přednášek a workshopů 
nebyla určena seniorům, nýbrž rodinným příslušní-
kům, kteří se prostřednictvím naší akce měli vzdělat 
v oblasti péče o své zestárlé blízké. V této činnosti 
hodláme pokračovat i v příštím roce.

 V televizích rozmístěných po nemocnici jsou 
k vidění zajímavá videa z různých akcí, které 
pořádáte nebo se na nich podílíte, a také sestřih 
ze všech oddělení nemocnice. To taky není zcela 
tradiční, viďte?
 Na naše videa jsme patřičně pyšní a máte pravdu 
v tom, že tohle není tak úplně standardní počin. Před 
dvěma lety jsme oslavili třicáté výročí Nemocnice 
Blansko a jako dárek pro naše zaměstnance jsme 
natočili sestřih ze všech oddělení. Dali jsme si záležet 
na tom, aby byl každý v záběru, každý se na videu 
poznal a měl tak hezkou památku na toto významné 
výročí. Při první projekci měl snímek takový úspěch 
a tak se nám všem líbil, že jsme se rozhodli jej na-
bídnout ke zhlédnutí i veřejnosti. Jak jsme zjistili, i 
takový počin má pozitivní dopad na veřejné mínění. 
 V tento moment jsme zjistili, že videospoty jsou 
jednou z těch důležitých věcí, které vytváří celkový 
obrázek naší instituce. 

 Když se ohlédnete v tomto roce zpět, na kterou 
akci jste nejvíce pyšná?
 Určitě mám dobrý pocit z Nemocvičny. Ta nás stála 
spoustu sil a jsem pyšná na to, že jsme celý projekt 
dokázali dovést do konce, a že se nám podařilo 
skutečně rozhýbat naše město. Tím však nechci 
znevažovat další podniky, které se letos podařily. Po 
každé akci mám strašnou radost, když se podaří a 
ocení ji veřejnost. Například Den pro děti, který má za 
sebou osm úspěšných ročníků nebo aktuální vánoční 
sbírka pro blanenský psí útulek. Vidíme od veřejnosti 
obrovskou pozitivní zpětnou vazbu, a to nás nesmírně 
těší a motivuje..

Martin Müller
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Návrat z azylového domu do života 
je pro matky obtížný

Neděle 24.12.2017

10.00 – 14.00

VÁNOČNÍ ZELŇAČKA 

v Restauraci Maxima

s představením chovných 

hřebců, včetně projížďky 

kočárem (vagonetou).

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás pozvali na nákup vánočních dárků pro celou rodinu. 

Nabízíme Vám:
- zboží českých výrobců zn. DADKA, AMJ, JITEX, PLEAS, RUKO, SVITAP
- zboží zahraničních výrobců zn. HEGLER, 
 O'STYLE, VAMP, JOPESS, PIONEER
- široký sortiment pánských košil
- společenská, sportovní a volnočasová móda pro ženy i muže
- bytový textil

textil Eva Kupková

Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, Tel: 516 416 449 

kupkova.textil@seznam.cz, facebook.com/textilblansko

Máš chuť něco změnit a vzít svůj osud do vlastních rukou ?
Baví tě strojařina a máš základy němčiny ?
Pokud ano, pokračuj ve čtení, pokud ne, díky za Tvůj dosavadní čas.

Koho hledáme:
- další spolupracovníky s technickým vzděláním a základní znalostí
 německého jazyka pro pracoviště v Blansku na obchodně-technické profese

Co tě u nás čeká:
- rozhodně ne nuda, budeš důležitou součástí týmu
- příležitost zažít skvělý pocit, kdy se věci dobře daří a jsi za ně dobře oceněn

Pro lepší představu co děláme mrkni na naše stránky www.metaliko.cz, 
kde se můžeš také virtuálně projít po našem závodě ve Slavkově u Brna.

Pokud máš zájem, pošli nám tvůj životopis na adresu kamil.smerda@metaliko.cz
nebo volej 601 374 070. Těšíme se na tebe!
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•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

AŽ  70.000 KÈ

 Zpravidla ne déle než jeden rok mají tyto ženy na to, 
aby sehnaly pro svou rodinu domov a postavily se na 
vlastní nohy. „Snahou pracovníků azylového domu je, 
aby se matky po odchodu z charitní služby dokázaly 
co nejvíc samostatně postarat o své děti i domácnost, 
byly schopné řešit obtížné životní situace a dokázaly 
se uplatnit na trhu práce,“ říká vedoucí blanenského 
azylového domu Lenka Šebelová.
 Problém však je, že některé matky se ani po obvyklé 
roční době ubytování v azylovém domě neobejdou bez 
pomoci odborníků. Navíc podnájem, kam by se svými 
dětmi šly, shání s obtížemi. Své o tom ví matka S., 
která v těchto dnech obývá azylový dům s šesti dětmi. 
„Zrovna teď jsme měli jeden byt rozjednaný, jeli jsme 
se na něj podívat i s dětmi, majitel viděl, že jsou slušní, 
ale stejně nakonec vzal někoho jiného,“ stěžuje si žena. 
A tak hledá pro své děti nový domov dál. Přitom před 
pár lety si ani nedokázala představit, že se do podobné 
situace někdy dostane. „Žili jsme s mužem patnáct 
let v celkem bezproblémovém manželství. Akorát se 
manžel chtěl často stěhovat, děti musely měnit školy 
a všichni jsme si stále zvykali na nové prostředí. Když 
jsem nesouhlasila, tak mě manžel bil,“ vzpomíná. Přes 
to všechno s ním zůstávala a čekala, že se jejich vztah 
časem zlepší. Až ji muž nakonec opustil kvůli jiné ženě 
a ona se svými šesti dětmi hledala, kam jít dál.
 „Byly jsme jeden z mála azylových domů, který vůbec 
mohl reagovat na tak velký počet dětí. Momentálně 
pomáháme paní sehnat nové bydlení. Tady funguje bez 
problémů. Přestože se za ni zaručíme, lidé mají z tak 
velkého počtu dětí strach a nechtějí je vzít do podnáj-
mu,“ přibližuje situaci vedoucí blanenského azylového 
domu. I když žena v minulosti pracovala a je i dnes 
schopná najít si práci, potýká se také s nedostatkem 
peněz. Bývalý manžel na děti neplatí a vzhledem k 
tomu, že nejmladšímu dítěti jsou pouhé dva roky, je 
zatím nucená žít z příspěvků od státu. „Když už si matky 
nějaký byt seženou, problém je, že ve většině případů 
majitelé chtějí dva nájmy dopředu plus provize realitní 

kanceláři. A to matky nejsou schopny našetřit,“ dodává 
Lenka Šebelová.
 Dalším problémem je, že některé matky po ukončení 
pobytu v azylovém domě neumí žít se svými dětmi 
samy. „Nejlepší by pro ně byl nějaký statek, takový dům 
na půli cesty, kde by žily tak dvě tři matky pohromadě, 
vzájemně by si pomáhaly a děti měly stabilní prostředí, 
nemusely měnit bydliště ani školy, aby se u nich neopa-
koval příběh rodičů,“ navrhuje ředitelka Oblastní charity 
Blansko Jana Sedláková. Dalším řešením by podle ní 
bylo mít v každém větším městě také byt navázaný na 
charitní terénní služby pro matky, které stále potřebují 
pomoc odborníků. „Navíc by byla potřeba i rekonstrukce 
azylových domů, jejich kapacita často nestačí,“ dodává 
Sedláková.
 Na řešení těchto problémů však schází charitě peníze. 
A tak některým matkám nakonec nezbývá než putovat 
po azylových domech. Jejich dětem se pak při zakládání 
vlastních rodin jen těžce vystupuje z modelu, kterým žili 
celé dětství. To potvrzuje další z žen. „Manžel sedí ve 
vězení a já se dětmi stěhuji z azylu do azylu. Nejstarší 
dcera už má svoji rodinu, přála bych si, aby se alespoň 
ona měla líp,“ doufá matka K.

Vladěna Jarůšková

 Na začátku byla touha po obyčejném životě s velkou rodinou. Dnes tyto ženy žijí se svými dětmi v azy-
lových domech a často netuší, kam se bude jejich život ubírat dál. Oblastní charita Blansko ubytovává ve 
svých azylových domech v Blansku a v Boskovicích osamocené matky a jejich děti. Charitní pracovníci jim 
pomáhají při jednání s úřady, s hledáním nového bydlení nebo s komunikací s otcem dětí, ale především 
se zvládnutím obtížné životní situace, ve které se s dětmi ocitly. 

XII. rockový ples
3.3.2018 Rájec-Jestřebí

LEGENDY SE VRACÍ
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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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira
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- 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

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
se snaží pomáhat v regionu

Cena tepla v Blansku zůstane 
nízká i v příštím roce

Vánoční strom v Dolní Lhotě

 „Konkrétně v Blansku 
každoročně pořádáme 
například Plavání s Vo-
dárenskou, kdy umož-
níme dětem do 15 let 
zajít si zaplavat do bla-
nenského Aquaparku 
zdarma,“ přiblížil ředitel 
boskovické divize VO-
DÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI, a.s., 
Ing. Petr Fiala. Spo-
lečnost také podporuje 
konání Dětského dne 
v Nemocnici Blansko, 
kde si díky ní děti mo-
hou vyzkoušet velkou 
atrakci, a to aquazor-
bing. Pro základní ško-
ly pak na Blanensku 
vznikl pilotní projekt s 
názvem Voda a my. Vy-
zkoušeli jej na Základní 
škole v Lysicích. Žáci si 
během projektu měli uvědomit cenu vody a význam 
úsporného nakládání s ní. „Na prvním stupni měly 
děti za úkol výtvarně ztvárnit místa, kde doma mů-
žeme šetřit vodou. Druhý stupeň měl za úkol zjistit 
spotřebu vody v domácnosti a počítat, kde a kolik by 
se dalo ušetřit. Od rodičů přitom získávali informace 
o spotřebě vody pračky, myčky nebo dalších spotře-
bičů,“ přiblížila učitelka ZŠ Lysice Simona Kyánková. 
Vítězné třídy získaly odměnu v podobě celodenního 
výletu do Třebíče. Děti se podívaly na bývalou vodá-
renskou věž, dnes opravenou jako expozici vývoje 
třebíčského vodárenství Kostelíček na Strážné hoře 
a k Heraltickému vodovodu.  
 Ke společenské odpovědnosti nepochybně patří 
také pomoc handicapovaným. VAS tak dlouhodobě 

 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, je na Blanensku 
již známá tím, že se ve velké míře zaměřuje na společenskou odpovědnost. V praxi 
to znamená, že kromě provozování vodovodů a kanalizací a dalších činností se 
zaměřuje na kvalitu životního prostředí v regionu, na dobré vztahy s veřejností, 
ale také na péči o svoje zaměstnance. Součástí této fi remní strategie je mimo jiné například motivace 
dětí k poznávání významu vody v lidském životě, ale také motivace ke zdravému životnímu stylu a 
podobně.

podporuje Domov Olga v Blansku. Toto zařízení 
provozuje denní stacionář pro osoby s mentálním 
postižením. Ředitel boskovické divize VODÁREN-
SKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Petr Fiala 
proto nechyběl při milém říjnovém setkání příznivců 
Domova Olga, které se uskutečnilo v rámci Týdne 
sociálních služeb. A nepřišel s prázdnou. Předsed-
kyni Hnutí Humanitární Pomoci Janě Kratochvílové 
předal šek na částku 30 000 Kč pro podporu Domova 
Olga. „Věříme, že tento fi nanční dar zařízení pomůže 
při udržování dosavadní kvality péče o klienty i při 
jejím dalším zlepšování,“ uvedl Ing. Petr Fiala. 

Mgr. Iva Šebková
Vedoucí marketingu a komunikace VAS

 V sobotu 2. prosince v 17 hodin byl v Blansku části Dolní Lhota rozsvícen poprvé vánoční strom. 
Akci zorganizovala občanská aktivita za vydatné pomoci Sboru dobrovolných hasičů z Dolní Lhoty a 
fi nanční pomoci Městského úřadu v Blansku. Cílem této i ostatních akcí, které již OA uskutečnila  a 
plánuje uskutečnit, je aktivně působit na pospolitost občanů této části Blanska, zprostředkovat jim 
zážitky kulturního i naučného charakteru. V Dolní Lhotě je velká skupina starších osob, kterým vy-
jíždění v podvečerních hodinách za kulturou do středu města nevyhovuje. Je tu ale v poslední době 
i početná skupina mladých lidí a dětí, pro které je důležité, aby se obě skupiny vzájemně setkávaly, 
poznávaly, respektovaly a předávaly současné i  roky ověřené zkušenosti.

 O sobotě 2. prosince to platí stopro-
centně. Vánoční strom byl rozsvícen 
v parčíku u Pomníku padlých. Celá 
plocha byla zaplněná do posledního 
místa i všechny přilehlé chodníky, 
cesty i cestičky. Přišly celé rodiny. 
Zúčastnil se i starosta města Mgr. 
Ivo Polák a  R. D. Mgr. Jiří Kaňa farář 
blanenského kostela sv. Martina. Po 
úvodním slovu paní Ludmily Stříbrcké 
vystoupili oba hosté a popřáli obča-
nům Dolní Lhoty dobré zdraví, rodin-
nou i sousedskou pohodu a vzájemné 
porozumění.
 V kulturním programu vystoupily 
děti z mateřské školy pod vedením 
paní učitelky Vladislavy Plchové a 
následoval program, který secvičily aktivní členky 
SDH. Nejen secvičily, ale i se aktivně zapojily. Zazněly 
koledy za doprovodu živé hudby, přidat se mohli i 
účastníci. Paní Zuzana Pernicová zpívala, dirigovala 
a prožívala svou roli celou svou osobností. Když toto 

vystoupení skončilo, poprosily děti stromeček, aby se 
rozsvítil. Rozzářil se v celé své kráse za jásotu malých 
i dospělých. Podvečer byl mrazivý, a tak se několik 
členů OA postaralo o teplý nápoj. Přišel i Mikuláš a 
všem dětem nadělil adventní kalendář. Když se lidé 

rozcházeli, pochvalovali si, že se jim  dol-
nolhotské setkání líbilo a vůbec nelitovali, 
že opustili v sobotní podvečer teplé křeslo 
a televizní obrazovku. Vánoce 2017 – svát-
ky míru, lásky a lidské pospolitosti byly v 
Dolní Lhotě zahájeny. Lidé se přesvědčili, 
že Občanská aktivita chce být aktivní a 
napomáhat ke kulturnosti i zvelebování 
prostředí. V Dolní Lhotě roste schopné a 
činorodé mládí, a to je ten nejhezčí vánoční 
dárek i příslib do budoucnosti. Díky patří 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této 
akci organizačně podíleli i těm, kteří ji svou 
přítomností podpořili.

A. Skoupá

 Jak jsme Vás informovali již na počátku tohoto roku předběžná cena tepla pro rok 2017 je 535 Kč vč. 
DPH/1 GJ. Cena za teplo v Blansku z centrálního zásobování teplem (CZT) od dodavatele ZT energy 
s.r.o. je tedy vůbec nejnižší v porovnání s ostatními okresními městy na jižní Moravě. Pro příští rok 
se situace měnit nebude.
 Cena pro odbě-
ratele tepla z CZT 
Blansko zůstane i 
pro rok 2018 pří-
znivá a to ve výši 
528 Kč vč. DPH/1 
GJ.
 Cena za teplo z 
centrálního záso-
bování teplem je 
cenou komplexní, 
to znamená, že 
obsahuje veškeré 
skutečné náklady 
na výrobu 1 GJ 
tepla. Na první 
pohled tak může 
být sice vyšší než 
cena, kterou uvádějí nabídky některých prodejců a 
výrobců alternativních tepelných zdrojů (např. tepel-
ných čerpadel), jde ovšem jen o zdánlivý rozdíl. Tyto 
deklarované ceny většinou bohužel zahrnují pouze 
část skutečných provozních nákladů, a to zpravidla 
jen ty na elektrickou energii nutnou na provoz vlast-
ního zařízení. Oproti tomu neobsahují např.:
• náklady na údržbu a provoz zařízení a ostatní 
přímé náklady

• nepřímé náklady, kde je nutno mimo jiné počítat s 
pravidelnými ročními náklady na zákonem stanovené 
revize a kontroly
• odpisy, ze kterých se tvoří fi nanční prostředky na 
nákup nového zařízení po jeho dožití
 Našim zákazníkům nabízíme také klientskou 
podporu zahrnující on-line zákaznický portál a také 
havarijní službu topení – voda – plyn – elektro. 

-r-

Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc 

přetrvala a úspěchy příštího roku 

ať předstihnou roky minulé.

Svitavská 434/10 Blansko

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720
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Prodejním jarmarkem 
pomohli hendikepovaným

Z městské knihovny

Z mistrovství 
si přivezl pět medailí

Mladší žáci FK Blansko 
se zúčastnili turnaje v Legnici

 O víkendu pokračovaly zimní šampionáty plavců kategorie mladšího a staršího žactva. Z blanen-
ského oddílu se na vrchol zimní sezóny kvalifi kovali do Kopřivnice dvanáctiletí Anna Kučerová a 
Štěpán Bezděk a do Prostějova čtrnáctiletí Klára Koňaříková, Štěpán Pokorný a Milan Kučera. 

 Na listopadovou třídní schůzku si rodiče dětí 
ze ZŠ Salmova berou také peněženku. To proto, 
že si už zvykli na to, že budou mít příležitost za-
koupit na tradičním jarmarku nejrůznější výrobky 
s vánoční tematikou, adventní věnce a dekorace, 
ozdoby na stromeček, krabičky na dárky, přání a 
další. 

 Ty každoročně připravují učitelky prvního stupně 
se svými žáky, jak v hodinách výtvarné výchovy, 
tak ve Vánoční výtvarné dílně. Letos děti dodaly na 
jarmark téměř šest stovek výrobků. Ke zdaru akce 
přispěli i žáci druhého stupně, kteří se ujali jejich 
prodeje. Výtěžek jarmarku už podruhé poputuje k 
dětem Základní školy speciální na Žižkově ulici v 
Blansku. Letošních 16 283 Kč představuje rekordní 
částku v dosavadní historii konání předvánočních 
jarmarků na Salmovce a poslouží jako příspěvek na 
vybavení učebny pro muzikoterapii. 

Eva Kadrmasová

 Pravidelný medailista z mistrovských soutěží a 
velký talent blanenského plavání Milan Kučera ne-
zklamal ani letos. Přivezl si z Prostějova dva tituly 
mistra ČR čtrnáctiletého žactva, a to v disciplínách 
sto metrů polohově a sto metrů motýlek. V dalších 
startech přidal dva tituly vicemistra za padesátku 
kraul a dvoustovku motýlek. Sbírku medailí doplnil 
bronzem v královské disciplíně stovce kraul, kde o 
vítězi rozhodly v posledních metrech vyrovnaného 
souboje pouhé setiny sekundy. 
 Výborně si vedl také Štěpán Pokorný, který měl v 
Prostějově vynikající formu a díky výrazným osobním 
rekordům doplaval třikrát v první desítce výsledkové 
listiny. A nebyl daleko od medailí. Páté místo bral 
na čtyřstovce polohově, šesté místo vybojoval na 
stovce polohově a dvoustovkou znak se zařadil na 
desátou pozici. V Kopřivnici se mladším plavcům už 
tak dobře nevedlo. Nejlepší umístění si připsala Anna 
Kučerová na stovce kraul. Jediný osobní rekord jí 
zajistil dvanáctou příčku.

Věra Vencelová

Výstava: 
obrazy, tašky a lampy

 Do Blanska v prosinci zavítala Aneta Langerová. 
Tentokrát zde však nebyla v hlavní roli, na to si 
musíme počkat do léta na Morava Park Fest. Přijela 
na vernisáž jako doprovod malířky. Svoje díla totiž 
v Městské knihovně Blansko vystavuje výtvarnice 
Simona Macho. 
 Kromě obrazů vystavuje také textilní tašky a stolní 
lampy ze starých magnetofonových kazet. Vystavená 
díla je možné zakoupit. 
 „Každé plátno je výzva. Krok do neznáma. Ke ka-
ždému cítím respekt, protože nedokážu odhadnout, 
jestli se povede. Jestli budu dostatečně naslouchavá 
slovům barev a nanesu je tak, jak si samy žádají. 
Nejsem malíř, jsem jen pouhý nástroj. Barvy si samy 
určují, jak chtějí být použity,“ říká o svém díle autorka. 
 Výstava bude k vidění do 5. ledna 2018. 

Soutěž o nejlepší 
dětskou záložku

 Až do 5. ledna 2108 nám můžete na dětském 
oddělení odevzdávat vaše návrhy na dětské záložky. 
V lednu vybereme nejzajímavější z nich a necháme 
je vytisknout pro všechny naše čtenáře.
 Šablony na záložky si můžete stáhnout z našich 
stránek nebo osobně vyzvednout na dětském oddělení.
 Tentokrát máme i zvětšenou šablonu pro nejmenší 
děti, které mají občas problém trefi t se s kresbou do 
menšího formátu.

Vánoční dílna
 Vánoční dílna je tentokrát určena pro děti od třetí 
třídy základní školy a dospělé. Vyrábět budeme vá-
noční ozdoby z fi lcu a nitěnou grafi ku (vyšívání na 
papír). Veškerý materiál pro vás bude připravený, 
stačí tedy jenom přijít a těšit se z drobných radostí. 
Kdy?  20. prosince 2017 od 14 do 18 hodin.

Advent
 Doba před Vánoci by měla být dobou klidu, pohody 
a těšení se na svátky. To v dnešní době moc neplatí, 
ale u nás v knihovně si to připomeneme. V pondělí 
18. 12. v 15:00 za námi přijďte posedět a poslechnout 
si, ale i sami zavzpomínat, jak se Vánoce slavily a 
jak je prožíváme dnes.

 Mladí blanenští fotbalisté reprezentovali svoje město na tradičním, již 31. ročníku Mikulášského 
turnaje v polské Legnici, který se konal v místní sportovní hale o víkendu 2. až  3. prosince 2017. Z 24 
přihlášených družstev zde spolu s ukrajinským týmem Galicja Drohobyč  a  německými SV Fortschritt 
Meissen a Wuppertal Kicker startovali jako jeden ze zahraničních účastníků.   

 Po prvním dni 
si v základní sku-
pině vedli blanenští 
hráči velmi dobře, 
když díky bojovným 
výkonům nejprve 
remizovali s týmem 
Amico Lubin 0:0, 
poté shodně vý-
sledkem 1:0 porazili 
celek Czarni Rokitiki 
i ukrajinský Galicja 
Drohobyč. Bez inka-
sovaného gólu pak 
postoupili do neděl-
ních bojů z prvního 
místa svojí skupiny 
mezi 12 obdobně 
úspěšných týmů.    
 Zde se už utkali 
s těžkými soupeři - 
nejprve se jim po-
dařilo zvrátit nepříz-
nivý vývoj zápasu proti Sokolu Jerzmanowa, takže 
utkání skončilo smírně 2:2. Blanenským hráčům 
pak přidělil los i celkového vítěze turnaje, mužstvo 
Zaglebie Lubin. Ačkoli i tomuto fotbalově vyspělému 
kolektivu byli vyrovnaným soupeřem, nepodařilo se 
jim odvrátit jedinou svoji porážku na turnaji a zápas 
skončil vítězstvím polského družstva v poměru 2:0. 
Po započítání výsledků obsadilo mužstvo mladších 
žáků FK Blansko na turnaji celkové 10. místo. 
 Pobyt v rámci návštěvy partnerského města Leg-
nica umožnil nejen získání fotbalových zkušeností, 
ale i poznání samotného partnerského města, s 
upevněním stávajících či navázáním nových kontaktů 
a s využitím volného času při programu připrave-
ném organizátory turnaje. Ten zahrnoval mimo jiné 
i návštěvu aquaparku, nebo prohlídku moderního 
fotbalového stadionu místního druholigového týmu 
Miedz Legnica S.A. 
 Lze říci, že s ohledem na celkovou úroveň a vý-
sledky turnaje patří hráčům FK Blansko bezesporu 

uznání za výbornou reprezentaci blanenského fotba-
lu i města Blansko. Jak na hrací ploše, tak i mimo ni 
zanechali dobrý dojem. Ukázali, že je fotbal baví, že 
už něco umí a mohou tak být vyrovnaným soupeřem 
obdobným týmům u nás i v zahraničí. 

Hráči:
Matyáš Dvořák, Viktor Čermák, Mário Hutník, Miro-
slav Kala, Filip Kovář, Matyáš Musil, Jiří Nejezchleb, 
Vojtěch Pavlík, Tomáš Slabý, Ondřej Soušek, Michal 
Štěpánek, Dominik Zouhar.

Trenéři:
Martin Sigl, Radek Štěpánek. 

Realizační tým:
Karel Ťoupek, Břetislav Strážnický, Michal Šenkeřík, 
Josef Němec, Jiří Grim, Pavel Ťoupek.

Radek Štěpánek



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

715. prosince 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* 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

* Rotoped za 1000 Kč. Tel. 731262733.
* Levně péřovou pokrývku a polštář. Nepoužité. Tel. 
728419474.
* Automatickou pračku plně funkční prodám velmi 
levně. Pouze volat na mob. 723484803.
* Palivové dřevo, 70% ořech, zbytek ovocné stro-
my. Nařezané, asi na 1 metr délky cca 4m3. Tel. 
608814714.
* Malý RD v Ráječku. Rekonstrukce nutná. Bez RK! 
Tel. 516433156.

      PRODEJ    

* Sháním pronájem 1+1, 1kk, i v RD. Ne Zborovce. 
Tel. 728045186.
* KOUPÍM motocykl Simson, Jawa 250, Babeta, 
Korádo, Pařez, Pionýr-Mustang a jiné do r.89, dále 
automobily do r.89. Tel. 736741967, altnabytek@
seznam.cz
* Pracující žena, nekuřačka, bez domácích mazlíčků, 
hledá podnájem do 7000 vč. služeb v Blansku a okolí. 
Děkuji za nabídky. Tel: 777 263 861.
* Daruji za odvoz 10 let starý rotoped. Funkční, ale 
velmi hlučný, promazání nutné. Tel. 602759653.
* Koupím byt 2+1 v Blansku. Nejsem RK. Nabídněte 
prosím. Tel. 721833167. 
* Doučím matematiku SŠ, ZŠ. Tel. 777257135.
* Daruji za odvoz rozkládací rohovou sedačku. Tel. 
777306403.

      RŮZNÉ    

BLANKA 
OZNAMUJE

Vánoční otevírací doba:
čtvrtek 21.12.2017 zavřeno - inventura
pátek 22.12.2017 09:00–18:00 h 
sobota 23.12.2017 09:00–12:00 h 
24.12.2017 – 01.01.2018 zavřeno 
pondělí 02.01.2018 09:00–18:00 h

Aktuální předprodej:
Kamelot - 21. 12. 2017 v 19:00 hod, Sokolovna, 
Rájec-Jestřebí. Cena 280 Kč. 
Dětský Silvestr - 31. 12. 2017 v 15:00 hod, Kino 
Blansko. Cena 100 Kč, děti do 6 let zdarma. Vstu-
penka platí jako místenka. 
Michal z Kouzelné školky | Michal je kvítko - 11. 2. 
2018 v 10:00 hod, Kino Blansko. Cena 170 Kč, děti 
do 3 let zdarma. Poslední tři lístky. 
Jiří Kolbaba: Ostrov Bali – můj druhý domov - 23. 
2. 2018 v 18:30 hod, Sokolovna, Lipovec. Cena 
200 Kč. 
Kollárovci - 7. 3. 2018 v 18:30 hod, Dělnický dům, 
Blansko. Cena 370/320 Kč.
Divadelní představení Můžu k Tobě? - 12. 3. 
2018 v 19:00 hod, Dělnicky dům, Blansko. Cena 
300/280 Kč.
Divadelní představení S Pydlou v zádech - 23. 4. 
2018 v 19:00 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
350/300 Kč. 
Morava PARK FEST 2018 - 23. 6. 2018 od 12:00 
hod, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v 
předprodeji do 23. 12. 2017: 399 Kč/dospělý, 100 
Kč/dítě 6-15 let. Od ledna za vyšší cenu do 18. 6. 
2017: 499 Kč/dospělý, 200 Kč/děti 6-15 let. Děti do 
5 let a ZTP/P mají vstup zdarma.
BOSKOFEST - 4. 8. 2018 od 12:00 hod, Hrad 
Boskovice. Cena vstupenek v předprodeji do 30. 
1. 2018: 399 Kč/dospělý, 100 Kč/dítě 6-15 let, děti 
do 5 let a ZTP/P mají vstup zdarma. 

Aktuálně v prodeji:
Publikace Moravský kras v ponorné řece času, 
Petr Zajíček - Kniha provede čtenáře Moravským 
krasem od počátků jeho vzniku až do současnosti. 
Přiblíží základní milníky postupného vývoje, his-
torická fakta i neúnavnou práci několika generací 
badatelů. Cena 555 Kč.
Kalendář Blansko 2018 - Nástěnný kalendář s foto-
grafi emi Iva Stejskala na téma Procházky večerním 
Blanskem. Cena 99 Kč. 

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

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 
vychází 12. ledna 2018vychází 12. ledna 2018

Redakce přeje 
čtenářům 

krásné Vánoce 
a do roku 2018 

vykročení správnou 
nohou.

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota  tel. 516 411 150, 607 538 187

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU! VAŘÍME S LÁSKOU! 

* rodinné oslavy * rodinné oslavy * svatby ** svatby * fi remní večírky * fi remní večírky *

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK

Alexandria*Blue Style*Čedok*Exim*Firo*Fischer*Neckermann*Travel2002* aj.

 LÉTO + EXOTIKA = VÝBĚR SLEV až 21%! 
 CESTOVÁNÍ PŘINÁŠÍ RADOST A ZÁBAVU!
 VĚNUJTE SVÝM BLÍZKÝM ZÁŽITEK,
 NA KTERÝ SE NEZAPOMÍNÁ! 
 DÁRKOVÝ POUKAZ KAŽDÉHO POTĚŠÍ!
 Přejeme všem klientům krásné Vánoce 
 a pevné zdraví ve šťastném roce 2018!
 Děkujeme za vaši přízeň a důvěru.
Pomůžeme splnit Vaše přání, naše věrnostní slevy se Vám vždy vyplatí!

DO SVĚTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS!

Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku! 

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

Prodejna potravin v Lažánkách 
zatím nezanikne

 Nízké tržby v prodejně potravin v Lažánkách. Kvůli nim se Jednota Boskovice rozhodla od nového 
roku obchod uzavřít. V říjnu vyšel na webu města článek, že Lažánečtí budou muset od nového roku 
jezdit za veškerými nákupy potravin do Blanska. Nyní však zastupitelstvo schválilo individuální 
dotaci pro Jednotu Boskovice ve výši 180 tisíc korun na provozní náklady pro rok 2018. 

 Problematika se 
projednávala již na 
zářijovém zastupitel-
stvu. „Tento materiál 
jsme stáhli, protože 
chybělo vyjádření 
občanské aktivity v 
Lažánkách,“ vysvětlil 
starosta města Ivo 
Polák. 
 „Město přirozeně 
nemůže finančně 
podporovat sou-
kromníky v jejich 
podnikatelské čin-
nosti, to je v rozporu 
se zákonem o ob-
cích a vůbec proti 
všem pravidlům tržní 
ekonomiky. Rada města Blanska proto na svém 
zasedání zaujala v této věci negativní stanovisko. 
Materiál do zastupitelstva měl sice původně jít již 
v září, nakonec jsem se ho ale rozhodl stáhnout s 
tím, že se pokusíme ve spolupráci s místním akti-
vem v Lažánkách o masivní osvětu na to téma, že 
s vyššími tržbami by se obchod v obci mohl ještě 
zachránit,“ uvedl v říjnu Polák.  
 Občanská aktivita v Lažánkách se následně sešla 
a jednomyslně se shodla na tom, že chce, aby byl 
obchod zachován. Vedení města nakonec v prosinci 
dalo žádosti o dotaci zelenou. Prodejce však musí 
dodržet pevnou provozní dobu a zachovat určitý 
sortiment. „Jsme si vědomi toho, ne každý může 
sednout do auta a odjet do Blanska do některého ze 

supermarketů, proto nakonec rada i zastupitelstvo 
rozhodly ve prospěch Lažáneckých,“ dodal starosta. 

-mha- 

Vánoční koledování 
Gymnázia Blansko

 V pátek 22. 12. 2017 ve 12, 00 se uskuteční na 
náměstí Republiky u vánočního stromu malý vánoční 
koncert blanenských gymnazistů. V programu vy-
stoupí třídy prima a sekunda se zobcovými fl étnami, 
pěvecký sbor Perličky zazpívá tradiční české koledy.
 V případě nepříznivého počasí ( déšť ) se akce 
nekoná-

-šn-
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Finále OBL je za dveřmi. Pojďme 
je otevřít do Petrovic

Podzim atletů ASK Blansko

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si svůj volný čas. Starosti s vyřízením STK
a měřením emisí vyřešíme za vás.

Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku kvůli platnosti 

technické kontroly? Pokud se již blíží, naši technici se o vše postarají. 

Nabízíme kompletní zajištění technické kontroly a měření emisí na 

profesionální úrovni. Odstraníme případné nedostatky včetně takových 

detailů, jako je prošlá autolékárnička. Na opravy je možné využít slev

až 20 % z Šekové knížky. Další 2 roky tak můžete jezdit opět bez starostí.

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

TECHNICKOU KONTROLU
       VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz

 Mikulášský běh na Okrouhlé zahájil běžecký prosinec termínovky Okresní běžecké ligy a Hraběnčino 
běhání v Petrovicích jej uzavírá. Stejně tak jak loni tak i předloni a co má paměť sahá tak tomu jistě 
bylo každý rok. Závod v Petrovicích, který se již třetím rokem běhá jako memoriál Jaroslava Parmy, 
uzavírá nejen prosinec, ale i celý běžecký rok na blanenském okrese. A letos to bude již potřetí, co je 
oddělen samotný závod od celkového vyhlášení výsledků OBL. V závodě vás nebudou čekat žádné 
zásadní změny. Vše zůstává v posledních letech stejné. Prezentace, zázemí a vyhlášení výsledků v 
Kulturním domě a starty jednotlivých závodů u Penzionu u Hraběnky. Věříme, že nás poctíte pěknou 
účastí.

 H r a b ě n č i n o 
běhání je jeden 
za tří závodů v 
termínovce OBL, 
který je fixován 
na stabilní datum. 
Na rozdíl od 
B o s k o v i c k ý c h 
běhů a Běhu 
Černou Horou 
nemáme výhodu 
státního svátku 
a tak si můžete 
zazávodit jak ve 
všední den, tak 
o víkendu. Jistě 
nepředpokládáme 
tak masovou 
účast jako v roce 
2015 (153 běžců v 
hlavním závodu), 
ale pokud vás bude kolem 80 závodníků, budeme 
rádi. Ještě raději uvidíme zástupy těch nejmenších. 
Pro ně jsou připraveny tratě od 100 metrů až po 
závod na jednu míli pro starší žáky. V cíli pak děti 
obdrží perníkovou medaili a pro ty nejlepší pak 
nějaké sladké překvapení.
 Drobnou úpravu závod zaznamenal při prezentaci. 
V minulých letech jsme prezentaci na všechny 
dětské kategorie končili v 09.45 hod. Letos to 
bude vždy 15 minut před startem dané kategorie. 
Nasazujeme novou technologii, kterou jsme měli 
možnost otestovat v Jedovnicích a věříme, že se 
nám osvědčí stejným způsobem. Určitě neváhejte 
využít naplno on-line registrace. Ta je již spuštěna 
na webových stránkách www.oblblansko.cz a určitě 
vám ušetří případné čekání. Startovní číslo je však 
potřeba vyzvednout i při tomto způsobu registrace 

v Kulturním domě. Na návsi u Penzionu u Hraběnky 
se už pouze běhá. 
 Kdo již na Hraběnčino běhání v minulosti zavítal, 
tak si jistě vzpomene na možnost pozávodního 
posezení v salonku Penzionu u Hraběnky. Letos to 
z technických důvodů není možné a tak se nejspíš 
uvidíme v samotné restauraci. Kapacita je však 
omezena a tak doporučuji případným zájemcům 
rezervaci míst.
 Věříme, že si na nás v povánočních době uděláte 
čas a že si přijdete zaběhat na závod s pohodovou 
atmosférou a doufám, že i s rozumným počasí. K 
blížícím se vánočním svátkům přejeme za celou 
Okresní běžeckou ligu především zdraví a pohodu 
v kruhu rodinném.

Jirka Vrtílka, OBL
www.oblblansko.cz

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

 V podhůří Orlických hor v obci Dluhoňovice se konalo 25.11. Mistrovství České republiky v přespol-
ním běhu. Atletický klub ASK byl u toho, když jeho barvy hájila ve starších žákyních Pavla Štoudková, 
která po zdrcujícím fi niši, jak je u ní známo, vybojovala krásné třetí místo. Trať starších žákyň byla 
dlouhá 3000m a Pavla ji zaběhla za 12:06.

 Další tradiční akce v kalendáři oddílu byl Pome-
rančový mítink, který se konal od 2.12. do 3.12. v 
Jablonecké atletické hale. Za náš oddíl se této akce 
zúčastnila Daniela Bezdíčková, Zuzana Jandáková, 
Leona Jandáková, Natálie Poláčková, Adéla Jáno-
šíková, Kateřina Šebková a Patrik Filka, všichni 
jmenovaní odvedli maximální výkony a díky nim 
padlo mnoho osobních výkonů. Největšího úspěchu 
na tomto mítinku dosáhla Veronika Jakusidisová v 
mladších žákyních, která skončila ve skoku vysokém 
na druhém místě výkonem 150cm, na 300m suve-
rénně vyhrála výkonem 44.81 a na 50m skončila na 
místě čtvrtém. Svoji oddílovou kolegyni doplnila na 
stupních vítězů v přípravce Dominika Bezdíčková, 
která bojovala v trojboji skládajícího se ze sprintu na 
50m, běhu na 300m a hodu plným míčem váhy 1kg, 
Dominika v tomto trojboji vybojovala druhé místo.

Martin Bezdíček, 
atletika ASK Blansko

Další úspěchy atletů 
ASK Blansko

 V sobotu 9.12.2017 se v pražské Stromovce 
konalo halové Mezikrajové utkání družstev starších 
žáků a starších žákyň. Za Jihomoravský kraj v něm 
startovala Blanenská atletka Pavla Štoudková, která 
na trati 800m překonala halový národní rekord z roku 
1980 a to v čase 2:13.20. Pavla ještě startovala ve 
štafetě na 6x200m kde náš kraj doběhl na místě 
druhém. V celkovém pořadí krajů ze všech disciplín 
byl kraj v žákyních klasifi kován na šestém místě.
Za úspěchy této mladé sportovkyně z atletiky ASK 
Blansko stojí trenéři Bohumil Kazda a Jiří Ošlejšek.
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