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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Projekt Bytové domy Nad Čertovkou začal již v 
roce 2015, kdy se stavba projektovala. Stavební 
řízení se protáhlo až do roku 2018, kdy projekt získal 
stavební povolení. „V únoru loňského roku započala 
stavba a i přes nepříznivou situaci kolem koronaviro-
vé krize a nedostatku stavebního materiálu se nám 
podařilo dostát slibu a zkolaudovat dvě ze tří bytovek 
na konci listopadu tohoto roku,“ říká jednatel HOPA 
group Jan Musil.

 Bytové domy Nad Čertovkou jsou již čtvrtou 
bytovou realizací v Blansku fi rmy HOPA group. 
Prvním projektem byl bytový dům na ul. Mánesova, 
následovala mezonetová nadstavba na nám. Míru, 
potom Bytový dům Erbenova. Tady všude bylo re-
alizováno bydlení na míru nových majitelů. „Jelikož 
šlo o výstavbu nových bytů, směli si klienti upravit 
uspořádání bytu a jeho vybavení k obrazu svému, 
což je nespornou výhodou při koupi nového bytu 
a na této výhodě pro naše klienty si již od začátku 

zakládáme. Mnoho z nových majitelů využilo námi 
vyjednané výhodné fi nancování a nutno říci, že i 
ceny nemovitostí jsme nastavili ve srovnání s ce-
nami starých bytů určených k rekonstrukci velice 
příznivě,“ vysvětluje Jan Musil. „Touto cestou bych 
se také rád omluvil všem obyvatelům Písečné za 
několik měsíců nepohodlí v podobě prachu, hluku 
a přítomnosti těžké techniky. Třetí z bytových domů 
už je ve fázi hrubé stavby a ty nejtěžší práce jsou za 
námi, takže už by mělo být více klidu. Hotová je stře-
cha i okna a kolaudace by měla proběhnout v srpnu 
roku 2021.“

 Otázka bydlení na Blanensku je stále aktuální, 
na mnoho zájemců se v případě prodeje bytů v By-
tových domech Nad Čertovkou nedostalo. Na příští 
rok proto HOPA group chystá další projekt, kterým 
bude lokalita viladomů se zahradami. 

Pokračování na str. 5

HOPA group: Plníme lidem 
sny o novém bydlení

 Společnost HOPA group nabízí již mnoho let v Blansku nové bydlení a mezi její klienty patří stovky 
občanů našeho města. 30. listopadu zkolaudovala dva nové bytové domy na Písečné, třetí dům bude 
dostavěný v srpnu příštího roku. V Bytových domech Nad Čertovkou letos stráví své první Vánoce 
noví majitelé. Společnost HOPA group už nyní chystá další zajímavý projekt v Ráječku.
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Přejeme Vám pohádkové Vánoce, buďte 
s rodinou, přáteli a užijte si klidu a pohody.  
Do dalšího roku hodně zdraví 
a životního elánu.

Ing. Miloš Polák 
Mgr. Aneta Mančíková
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Kavárna na Dukle již brzy Opravili potrubí hráze vodní nádrže

Na prevenci i v době covidové

Ve městě příští rok přibudou lavičky 
pro oddech i setkávání generací

Redakce Monitoru přeje 
všem čtenářům pokojné 
svátky a mnoho zdraví 

v roce 2021

Vzpomínka
Neměli jsme tu moc,
abychom Tě zadrželi,
máme jen své slzy.......

     a za vše dík,
     za lásku,jaká byla,
     za život,jaký byl.......

 Dne 21.prosince uplyne rok,co nás náhle opustil 
Zdeněk Měšťan. Vzpomínáme. 

Dana a synové s rodinou

 Šest set tisíc korun město vyčlení v příštím roce na realizaci vítězného návrhu letošního ročníku participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. 
Jeho prostřednictvím dává vedení města Blanska veřejnosti možnost zapojit se do spolurozhodování o části investic. Letošní vítězný projekt navrhla 
Římskokatolická farnost Blansko zastoupená farářem Jiřím Kaňou. Jde o umístění 25 nových laviček a 15 hnízd, která budou tvořena stolky s posezením. 

 K rozšíření mobiliáře nedojde pouze na veřej-
ných prostranstvích v centru města, ale také v jeho 
okrajových částech – na Klepačově a v Dolní Lhotě. 
Projekt s názvem Lavičky pro oddech i setkávání 
generací získal celkem 296 hlasů. Lavičky a místa 
pro posezení se objeví v blízkosti pěších zón, na 
travnatých plochách, v okolí cyklostezek i mezi domy 
na sídlištích a v dalších lokalitách v blízkosti chodníků 
či bytových domů. 
 „Navrhli jsme lavičky s vyšším posezem vhodné 
zejména pro starší spoluobčany. Chtěli jsme, aby si 
senioři mohli odpočinout na procházce či po cestě 
domů z nákupu. Sami procházeli město a navrhovali 
místa, kde jim lavičky chybí nejvíce. Další část návrhu 
se týká zřízení míst pro posezení skupiny osob, tzv. 
hnízda. Budou tvořená stolkem a čtyřmi židličkami 
vyrobenými z hrubě opracovaných dřevěných kvádrů 
a krychlí. Půjde o segmentované a různě sestavitelné 
prvky k posezení pro děti i dospělé, umístěné by měly 
být v blízkosti pěších zón, ve volném prostoru parků 

nebo v blízkosti domů,“ 
popsal blanenský farář 
Jiří Kaňa. 
 Do soutěže v září 
lidé přihlásili celkem 
osmnáct projektů. V říj-
nu pak mohli doplňovat 
svoje návrhy tak, aby 
byla splněna všechna 
pravidla, mezi nimiž 
stálo například to, že 
projekt musí mít lokální 
charakter a musí být re-
alizován na pozemcích 
ve vlastnictví města. O 
přízeň hlasujících se 
nakonec utkalo celkem 
deset projektů. Komise 
totiž do závěrečného 
hlasování nepustila osm 
návrhů, a to z různých 
důvodů. Buď proto, že 

nebyly realizovatelné do částky 600 tisíc korun, nebo 
proto, že město již podobný záměr samo připravuje, 
jako například vybudování veřejného grilu či stavby 
altánku u domu s pečovatelskou službou. 
 Do hlasování se letos v listopadu zapojilo celkem 
1026 obyvatel s trvalým bydlištěm v Blansku (loni 
to bylo 821 lidí). Téměř 82 % hlasujících využilo 
on-line kanál mobilního rozhlasu, ostatní hlasovali 
prostřednictvím tištěných anketních lístků. Nejmladší 
hlasující měl 18 let a nejstarší respondentka měla 92 
let. Zatímco loni mohl každý hlasující podpořit pouze 
jeden z návrhů, letos měl každý občan k dispozici 
celkem tři hlasy, podpořit tak tři projekty, jednomu 
projektu mohl ale každý odevzdat pouze jeden hlas. 
 Na druhém místě s počtem 251 hlasů skončily 
dva návrhy: Oživení nábřeží Svtiavy – nízká lanová 
dráha a Zastřešení posezení na hřišti v místní části 
Klepačov. Třetí místo vybojovaly Venkovní skříňky 
pro sportovce na ostrově Ludvíka Daňka (212 hlasů). 
 „Jsem rád, že se i přes potíže s propadem příjmů 

kvůli koronaviru podařilo v letošním rozpočtu udržet 
stejnou částku jako vloni, 600 tisíc korun. Z počtu 
přihlášených projektů i počtu hlasujících je vidět ros-
toucí zájem veřejnosti o participativní rozpočet,“ sdělil 
starosta Blanska Jiří Crha. „I když je garantovaná 
realizace pouze vítězného projektu, sešlo se opět 
hodně zajímavých podnětů a my se podobně jako 
vloni pokusíme najít peníze i na realizaci některého 
z dalších návrhů,“ dodal.
 V loňském prvním ročníku projektu participativního 
rozpočtu Společně PRO Blansko nejvíce hlasů ve-
řejnosti získalo zbudování zázemí sportovních aktivit 
na Těchově. Z městského rozpočtu se ale nakonec 
podařilo fi nancovat i projekt týkající se rozšíření 
herních prvků na dětském hřišti na Bezručově ulici, 
který skončil na druhém místě. 
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Výsledky hlasování: 
Lavičky pro oddech i setkávání generací 296  
Oživení nábřeží Svitavy – nízká 
lanová dráha 251  
Zastřešení posezení na hřišti Klepačov 251 
Venkovní skříňky pro sportovce 
na ostrově Ludvíka Daňka   212
Buřtoviště Olešná  178 
Oprava cesty kolem fotbalového 
hřiště na Údolní 159
Víceúčelové sportovní hřiště 
na zimním stadionu v Blansku  108
Zakrytí úložiště odpadků      107
Chodník Dvorská 80 72
Úprava veřejného prostranství 
pro setkávání občanů        63

Věk hlasujících:
 18 – 30  17 % 
 31 – 45  39,5 %
 46 – 60  22,9 %
 61 a více  20,6 %

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

 V červenci příštího roku by lidé mohli dostat první občerstvení v nové kavárně, která na jaře vyroste 
v prostoru po zbouraném hotelu Dukla. Vedení města Blanska již vybralo zhotovitele i budoucího 
nájemníka. Budovu za necelých pět milionů korun bez daně postaví fi rma Cubespace, investorem je 
město a kavárnu bude provozovat CoCo Cafe Company. 

 „Do výběrového řízení na projektanta a zhoto-
vitele modulové stavby kavárny Dukla se přihlásili 
dva zájemci. Jeden z nich ovšem nesplnil všechna 
kritéria, proto jsme hodnotili pouze jedinou kompletní 
nabídku fi rmy Cubespace. Ta kavárnu postaví podle 
architektonického návrhu architekta Rastislava Luká-
če a Michala Stejskala,“ uvedl vedoucí investičního 
oddělení odboru správy a rozvoje města Marek 
Štefan.
 Jde o modulovou stavbu, která se bude připravovat 
mimo Blansko. Tento stavební systém umožňuje 
v případě potřeby budovu přemístit na jiné místo, 
pokud by se v budoucnu rozhodlo o proměně centra 
města. Kavárna má na Dukle fungovat minimálně do 
konce roku 2030. Provozovatel bude městu platit 
měsíční nájemné. „Průběžně budeme vše řešit se 
zhotovitelem i nájemcem, zejména dokončovací 
práce, aby stavba co nejlépe odpovídala požadav-
kům provozu,“ upřesnil Štefan. Dokončovací práce 
přímo v centru města by neměly trvat déle než dva 
měsíce. 
 Budova s prosklenou částí pojme přibližně dvacet 
sedících hostů. Nebude chybět ani sociální zařízení, 
přípravna potravin a zázemí personálu. Další místa 

nabídne venkovní posezení, které zajistí terasa o 
velikosti zhruba čtyřicet metrů čtverečních umístěná 
mezi kavárnou a vodním prvkem. 
 „Reagovali jsme na dlouhodobý požadavek ve-
řejnosti, aby na Poduklí byla možnost drobného 
občerstvení. Plocha je zejména v letních měsících 
celodenně využívaná a navštěvovaná nejen rodiči s 
dětmi a možnost občerstvení zde chybí. Celoroční 
zázemí využijí také návštěvníci kulturních a spole-
čenských akcí, které se přímo na Poduklí nebo v 
centru města pravidelně pořádají,“ zmínil starosta 
Blanska Jiří Crha.
 A jaké jsou plány provozovatelů? „Rádi bychom 
měli otevřeno už brzy ráno tak, bychom zachytili první 
vlnu návštěvníků cestujících do práce a čekajících na 
autobus či vlak. Otevřeno bude nejdéle do 22:00 ho-
din, provoz plánujeme včetně víkendů. V nabídce by 
měly být zejména kvalitní druhy kávy a čaje, mléčné 
koktejly, kvalitní rumy a whiskey, základní sortiment 
zákusků, koláčů a dezertů, ze slaného pak několik 
druhů polévek, slaných jídel, vše ze surovin bez 
chemických přísad a v duchu zdravého stravování,“ 
plánuje spolumajitelka CoCo Café Radka Smíšková.
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 Na přelomu listopadu a prosince dělníci pracovali na opravě netěsnícího potrubí v hrázi vodní nádrže 
Palava. Bez opravy, která přišla na 450 tisíc korun, by hrozilo narušení hráze. Potrubí v ní je původní, staré 
téměř padesát let. Nyní by měl být zajištěn jeho bezproblémový provoz minimálně na dalších padesát 
let. Aby bylo možno provést opravu pomocí speciální bezvýkopové metody s použitím pryskyřicového 
rukávce, bylo nutné přehradu zcela vypustit. 

 „Dodržujeme stanovená opatření k zamezení šíření 
koronavirové infekce. Omezili jsme na maximum pobyt 
klientek na našem oddělení. Po provedení mamografi e 
žena odchází domů, pokud je nutné další dovyšetření, 
postupujeme individuálně. Věřím, že si v předvánoční 
době najdete čas na preventivní vyšetření. V případě 
zájmu budeme k dispozici do konce roku i mezi svátky. 
Objednávat se můžete na číslech 800 149 485, 516 
838 185 nebo elektronicky na webu nemocnice,“ říká 
primář radiodiagnostického oddělení Ladislav Kalas. 
 I v této složité době je potřeba nezanedbávat pre-

ventivní vyšetření, jelikož nádorových onemocnění 
bohužel v populaci neubývá a včasná diagnostika je 
základním předpokladem úspěšné léčby. Blanenské 
pracoviště je součástí sítě screeningových center 
uvedených na www.mammo.cz. Tato síť center pod-
léhá nejpřísnějším kontrolám, co se týká kvality a stáří 
přístrojů i dávek záření při vyšetření. Stejně důležitá 
a kontrolovaná je i erudice pracovníků. V Nemocnici 
Blansko je hlavní osobou mamografi ckého screeningu 
MUDr. Andrea Trunkátová.  

-mka- 

 Screeningové pracoviště Nemocnice Blansko provádí bez omezení mamografi cká vyšetření pro 
odhalení nádorových onemocnění prsu. 

 „Přístup i potrubí jsme museli vyčistit, poté jsme postavili přímo 
v tělese hráze zaváděcí věž a na břehu jsme začali připravovat 
rukávec,“ uvedl Lukáš Spáčil z fi rmy Sebak, která měla opravu na 
starosti. S čištěním přístupu k potrubí pomáhali dobrovolní hasiči 
z Klepačova. 
 „Rukávec je vyrobený ze speciální tkaniny, do něho jsme postup-
ně nalili 270 kilogramů pryskyřice. Pryskyřici jsme pomocí tlakové 
lavice, takové obdoby mandlu, postupně vpravili a rozprostřeli 
do rukávce tak, aby se pryskyřice rovnoměrně absorbovala do 
tkaniny. Pomocí tlaku vody jsme pak rukávec otočili a pryskyři-
covou stranou umístili dovnitř do potrubí po celé jeho délce. Díky 
teplé vodě a jejímu tlaku jsme pak vše přes celou noc ohřívali a 
vytvrzovali, aby se rukávec usadil a zpevnil, aby nehrozily další 
netěsnosti,” vysvětlil postup práce Spáčil. 
 Čtyřicetimetrové potrubí pak zkontrolovala ještě speciální po-
jezdová kamera. Znovunapuštění přehrady mělo původně přijít 
hned po opravě potrubí v hrázi. „Pracovníci vodáren bohužel při 
rozdělání příruby zjistili závadu na jejím ventilu, který reguluje 
průtok hlavním a vedlejším potrubím nádrže. Teď je na opravě, 
dokud neskončí, vodu znovu napouštět nemůžeme,” sdělil vedoucí 
odboru životního prostředí Pavel Konečný s tím, že jakmile se 
ventil opraví a příruba se vrátí na své místo, začne se přehrada 
znovu napouštět. Běžné zimní úrovně vodní hladiny by pak měla 
dosáhnout zhruba za týden od zahájení napouštění. 

-mka-
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Na kávě s Jiřím Kaňou
Jiří Kaňa je v Blansku již dvacet let a patří k jeho nejznámějším tvářím jako duchovní 
pastýř místní římskokatolické farnosti. Letos prožívá trochu jinou adventní dobu. Vá-
noce budou zcela jiné, než na jaké jsme byli zvyklí. 

Sponzor rubriky:

 Potkali jsme se po delší době a jsem ne-
smírně rád, že si s vámi budu moci popovídat. 
Blíží se konec, jak já říkám, nesmírně podiv-
ného roku 2020. Napadlo vás, když jsme si na 
jeho prahu přáli všichni všechno nejlepší, že 
přinese to, co přinesl? I lidé v Boha nevěřící 
používají občas termín boží trest…
 To, co se děje, si asi nepředstavoval nikdo. 
Vše je to teď hlavně o psychické odolnosti. Když 
máte těžký život a setkáte se s problémy, otřepete 
se a jdete dál. Toho, kdo ho má pohodový, zraní 
najednou kdeco. Je to o tom, že naše společnost 
si odvykla jakékoliv psychické námaze. Všechno 
šlo nějak samo. Naše duševní odolnost šla dolů. 
Půlka lidí proto kolabuje. Už se neumíme uskrom-
nit, lidé chtějí všechno hned, nedokážou počkat a 
žít s málem.

 Je třeba nad tím takto uvažovat.  A není to 
jen náš problém. Překvapilo mne zejména, že 
tato situace globálně postihla celý svět…
 To je zajímavé. Nemoci provázely svět vždycky, 
musíme se ale naučit s nimi žít. Nemůžeme přece 
žít ve skafandrech, bunkrech.

 Myslím, že se nedostatečně přemýšlí o dů-
sledcích, které všechna ta omezení přináší. 
Jak to vidíte?
 Jedna stará paní mne tak trochu nakopla úva-
hou, že všichni se starají o naše tělesné zdraví a 
nikdo o to duševní. Co se týče kultury, nefunguje 
kromě médií vlastně nic. Všechna živá kultura 
je ofi ciálně zakázaná. Jako by byla taková, říká 
se, zbytná. Pokud se lidé nebudou moci kulturně 
vyžít, promítne se to velmi negativně do spousty 
věcí. Taktéž neumožnění aktivního pohybu, mezi-
lidské komunikace. Jakákoliv omezování lidských 
práv vždy lidstvo posílalo někam, kam nechtělo.

 Nezdá se vám, že to lidé nějak dobrovolně 
přijímají, slepě, že je to zachrání? Jaká je podle 
vás teď úloha církve? V této době obzvláště, 
když nemůžete příliš aktivně na věřící působit?
 Naše farnost je jednou z mála organizací, která 
může ještě jakžtakž fungovat. Cítím odpovědnost 
za to, abychom aspoň trochu mohli pomoci.

 Můžete být konkrétnější?
 Už v půlce března jsme aktivně začali pro 
veřejnost šít roušky. Začali jsme také pomáhat 
lidem, aby se necítili osamělí. Netvrdím, že jsme 
byli sami. Pak jsme dali dohromady aktivitu 
„Pomáháme Blansku“. Pomáhali jsme s nákupy 
seniorům. Na Svátek matek muzikanti hráli pod 
okny. Hledáme cesty, jak můžeme.

 Teď čerstvě jste uspěli v rámci jednoho 
projektu…
 Vyhráli jsme s projektem laviček, které budou 
rozmístěny v příštím roce po celém městě. Uza-
vřenost je živnou půdou pro stres. Když si můžete 
s někým popovídat, pozdravit jiného, je to povzbu-
zující. Ta lavička pro seniora je místem, kde se 
mohou zastavit a dát řeč s někým, koho možná 

předtím ani neznali. Kulturou 
není jen divadlo, kino, koncerty, 
ale i ta možnost si odpočinout 
a postěžovat si, či se s něčím 
pochlubit.
 Kolik těch laviček ve městě 
přibude?
 V rámci naší farnosti je plá-
nováno nakonec kolem se-
dmdesáti. Opravdu po celém 
městě, místa jsou vytipována. 
Zpočátku polovina, pak se bude 
pokračovat. V rámci rozpočtu 
bylo nabídnuto asi šest set tisíc 
korun, myslím však, že budou 
poděleny i projekty, které se 
v soutěži umístily na dalších 
místech. O tom nakonec fi nál-
ně rozhodne město, které vše 
bude realizovat, my jsme to jen 
vymysleli.

 Jinak jste pojali i letošního 
Mikuláše…
 Ano, spíše v andělském du-
chu, jako svátky dobra. Ne o 
strašení čerty. Původní koncept, 
jak jsme to měli vymyšleno, se 
setkáním Mikuláše, andělů na 
náměstí Republiky s hodný-
mi čerty, kteří musí poslouchat 
dobro, jsme nakonec vzhledem 
k omezení shromažďovacích 
aktivit ale bohužel nemohli zre-
alizovat. Myšlenka se zreduko-
vala na konání dobrých skutků 

po celém městě. Rádi bychom to do budoucna 
chtěli převést do původního záměru. Takové po-
vzbuzení dětí i obyčejných lidí k chuti žít naplno.

 Současná omezení musí deptat zejména 
seniory v domovech, nemyslíte?
 Myslím, že v současné době trpí všichni. Problé-
mů je mnoho. Myslím ale, že ti, co jsou na tom o 
trochu lépe, by měli podporovat ty, co jsou na tom 
hůře. Každý se o něco bojí, je omezen ve svých 
aktivitách. Nesmíme ale jen čekat, až bude líp. 
Musíme žít teď. A je to i obráceně. Potkám-li se s 
někým, kdo je na tom dobře, nesmím mu závidět. 
Nesmíme se bát se povzbuzovat navzájem.

 Jak budou letos konkrétně vypadat vánoční 
svátky v blanenské farnosti? 
 Momentálně platí třicetiprocentní možnost 
obsazení míst v kostele. Máme k dispozici až 
osmdesát míst k sezení, která na běžné mši ve 
všední den jsou dostačující. Neděle však musíme 
přenášet po internetu, přímo na mši zveme jen lidi, 
za jejichž rodinu je obětována. Vánoční půlnoční 
nebude. Tam je to nekontrolovatelné, nedá se 
odhadnout účast. Nebude ani živý betlém. Lidé, 
kteří budou chtít nasát atmosféru, mohou přijít k 
betlémské chýši se svatou rodinou u vánočního 
stromu, bude u něj hrát muzika. Individuální ná-
vštěvy kostela jsou dovolené.

 Jak budete Štědrý den trávit vy sám osob-
ně?
 Úplně přesně nevím. Doposud Vánoce pro-
bíhaly zhruba vždy ve stejném schématu. Letos 
bude všechno nové. Nová řešení, nové cesty. A 
navíc, těžko plánovat, nevíme, co bude za týden, 
za čtrnáct dní. Budeme improvizovat, hledat cesty. 
Nechci to zlehčovat, ale jsou to i výzvy, vymyslet 
to ze dne na den. Nadává se, samozřejmě. Naše 
učitelka latiny nám říkala narovinu, že nám ten 
mrtvý jazyk na nic nebude, ale naučí nás logicky 
myslet. Jinými slovy, předpisy se stále mění, ale 
ve skutečnosti nás nutí vymýšlet, jak to udělat, 
aby to bylo legální a fungovalo to.

 Má církev jako taková nějaký scénář, jak by 
měly letošní svátky vypadat, nebo to nechává 
na jednotlivých duchovních?
 Vedení se snaží s vládními špičkami komuni-
kovat, zpočátku se na církev a věřící jako takové 
příliš nemyslelo. Už nás nyní bere v potaz. Ale 
je to individuální. Venkovský kostelíček má jiné 
podmínky než velká farnost. Nedají se stanovit 
přesná pravidla pro všechny

 Probíhá i u vás online komunikace mezi 
sebou?
 Ano, Porady, výuka, všechno. Jsme přece sou-
částí  moderní společnosti. I dvakrát třikrát denně. 
Natáčíme video. Předtáčíme třeba takzvanou 
biblickou hodinu s takovým rozborem budoucího 
kázání. Takový jeho výklad. To je novinka. Je ale 
samozřejmě lepší se setkávat osobně, fyzicky. 
Toto beru jen jako pomůcku, aby se alespoň 

nějaké kontakty uskutečňovaly. Ty přímé žádná 
online výuka nenahradí, tu bezprostřední interak-
ci. Škola je nejen o nabývání informací, důležitější 
je nabývání osobních vztahů, sociálních návyků, 
schopnosti komunikace.

 Myslím, že si až nyní velké procento lidí 
uvědomilo nenahraditelnost úlohy školy…
 Učitel má dvojí funkci. Jednak předávat vě-
domosti, jednak učit děti sociálním vazbám. 
Snášenlivosti, umění žít ve společnosti, snášet 
neúspěchy, prohry, tisíce odstínů života. To je 
nezastupitelná úloha školy, kterou rodiče nahradí 
těžko. Všimněte si, že v naší mentalitě je stále to, 
že když je někdo jiný, je špatné, ať už v dobrém 
nebo zlém. A naučit se s tím žít, ta tolerantnost, 
je náš velký defi cit. Ve světě, mohu porovnat 
z vlastní zkušenosti, jsou na tom daleko lépe. 
Naučit děti vnímat takovou nějakou jinakost, to 
je pro učitele velký úkol. Smekám před všemi, 
kteří dokážou z dětí udělat dobrý kolektiv, partu, 
s vnímáním rozdílnosti jedinců. Myslím, že jedním 
z míst, kde se dokážou setkávat zcela rozdílní lidé 
třeba z hlediska majetku, je kostel. Tam se sociální 
rozdíly často mažou.

 Co si říci na závěr našeho netradičního 
povídání v této „netradiční“ době? Ve vašem 
případě doufám, že to bude něco optimistic-
kého. Co vzkážete vašim farníků a nejen jim?
 Už to tady bylo řečeno. Nečekejme, až bude líp. 
Nezvykejme si na dnešní dobu, nerezignujme na 
ni. Není normální. Budu rád, když si náš rozhovor 
přečtou a budou o něm přemýšlet i lidé, kterým 
víra nic neříká. To je právě o té tolerantnosti, 
kterou se stále musíme učit. Každý den života je 
dar, kterého si musíme vážit. Tato těžká doba nás 
musí naučit vážit si lidí, vztahů mezi nimi. Musíme 
si říkat, že se máme rádi, že se chceme potkávat, 
že život má smysl. Držme si palce navzájem. 
Každý den je potřeba prožít, nečekejme na zítřek, 
na budoucnost, vnímejme naplno přítomnost. 
Nečekejme s dobrem na později, rozdávejme si 
ho hned a i ho srdečně přijímejme. Mějme vánoční 
náladu v duši pořád, ne jen jednou za rok.

Bohumil Hlaváček 

Hledáte správný dárek pro své blízké?
Máme pro vás tip.

Dar ujte naši pou kázku ke zdraví.

Freddieho sloupek
Bilance...

 ...tohoto roku, tedy celkově vzato, bude asi dosti 
tristní. Většinu z téměř uplynulých 12 měsíců opa-
noval strach z okem nepostřehnutelného protivníka, 
který kromě toho nejdražšího, co máme - tedy zdraví 
- nemilosrdně útočil i na méně ušlechtilé statky, když 
byla velmi přiškrcena ekonomika a mnoho lidí utpělo 
nemalé ztráty. Soudím, že konečný účet ještě dlouho 
nebude sečten a podtržen. Vždyť i mezi oběti válek 
se počítají životy vyhaslé krátce nebo i delší čas po 
skončeném konfl iktu...
 Samozřejmě, že nechci být negativně naladěn, to 
k Vánocům tak nějak nepasuje, alespoň v těch ideál-
ních, které si každý vysní trochu jiným způsobem... 
Jen se ohlížím zpět, protože „Tak, jak daleko jsme 
schopni se ohlédnout, tak daleko do budoucna jsme 
schopni vidět...“ (Winston S. Churchill).
 Za chvíli se opět překutálí jedno datum do dru-
hého, budeme se chvíli učit psát nový letopočet a 
vyhlížet příchod jara, léta, podzimu a zimy... Ano, čas 
existuje nezávisle na nás, a i když se někomu šíleně 
vleče, někomu zase nepatřičně ubíhá... Ale ono tomu 
tak není jen na konci roku, děje se nám to každý 
den... A jakým způsobem ten den prožijeme, závisí 
většinou pouze na tom, jak se dokážeme postavit k 
tomu, k čemu nás Bůh postaví. Vánoce jsou pro mne 
již léta oslavou narození Krista a je to tedy radostný 
den... Smutek do něj vplétáme jen my sami tím, jak 
(vlastně i trochu nesmyslně) bilancujeme... Tak, jak 
je uvedeno v nadpisu...
 Před pár dny mne potěšil první sníh, a to jsem 
byl nucen v něm jezdit autem a končiny našeho 
překrásného Moravského krasu dokáží být k řidi-
čům dostatečně škodolibé. Možná je to daň za to, 
kde společně žijeme... Jen málo lidí si uvědomí to 
požehnání, kterého se nám v okolní přírodě dostalo. 
Prakticky odkudkoli to máme do nejbližšího lesa, 
co by kamenem několikrát dohodil hořický rodák 
Ludvík Daněk v dobách největší slávy... Máme tady 
relativně čistý vzduch a vodu tvrdou jako moje hlava, 
ale všechno nemůže být bez chyby...
 Protože bez chyb by život stál za... No nestál by 
prostě za nic... A tak jako po noci přichází další den 
a po zimě jarní svěžest, jedno je jisté... Dokázat se 
radovat z maličkostí a nezapomínat na ně je tím 
nejlepším možným receptem na to prožívat šťastné 
dny.
 Hezký a šťastný den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)
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Daruj radost seniorům

Petr Havíř: Společnost 
kompletně v novém

 Velkoobchod a maloobchod Petr Havíř je zavedenou fi rmou nejen v Blansku. Zákazníkům prodává 
papír a drogerii už čtyřiadvacátým rokem. Letos dosáhla společnost důležitého milníku – vybudovala 
své nové zázemí v Jedovnicích. Komplex budov, který pod jednou střechou sdružuje sklad, velkoob-
chod, podnikovou prodejnu i kanceláře, v následujícím rozhovoru představuje Petr Havíř osobně.

 Jaké byly začátky vaší společnosti?
 Jak už to bývá, před třiadvaceti lety jsem začal 
vše sám. Po papírenském sortimentu byl velký zá-
jem. Zásoboval jsem hlavně místní fi rmy a obchody, 
zejména hygienou, sáčky a obalovým materiálem. 
Následně jsem začal zaměstnávat další lidi a fi rmu 
stále postupně rozšiřovat. Dnes mám 21 zaměstnan-
ců, působíme hlavně na Moravě, ale zboží vozíme 
prakticky po celé republice.

 Co vás vedlo k tomu, že jste fi rmu přestěhovali 
do větších prostor?
 Firma sídlila prakticky od prvopočátku na Chelčic-
kého ulici v Blansku. Ti, kteří sem za námi chodili, ví, 
jak to tu bylo malé. Sklady zboží jsme měli na dvou 
různých místech, naši zaměstnanci byli odkázáni 
neustále mezi nimi pendlovat, což bylo dost neprak-
tické. Dlouho jsme hledali vhodný pozemek, ale nikdo 
nám jej nedokázal nabídnout. Vše se změnilo letos, 
kdy jsme vybudovali novou halu v Jedovnicích, kde 
máme vše na jednom místě. Byl to můj sen a jsem 
velmi rád, že se mi stavbu podařilo dotáhnout do 
konce, i když to nebylo jednoduché.
 K vybudování nového sídla a rozšíření fi rmy mne 
vedl také fakt, že jsem chtěl udržet krok s konkurencí, 
která je v našem oboru velice vysoká. Myslím si, že 
jsme velkým hráčem na trhu, zavážíme do velkých 
nadnárodních společností i do známých sítí obchodů 
s potravinami a chceme jít dopředu, nikoli přešlapo-
vat na místě. 

 Jak vypadá vaše nové sídlo?
 Stavba probíhala rok a půl, přestože jsme plánovali 
otevření o něco dříve. I nás ovlivnila situace kolem 
koronaviru. Myslím, že jsme postavili reprezentativní 
sídlo, díky čemuž můžeme naše podnikání dále 
rozšiřovat. Hala stojí na pozemku 4.000 m², je tu 
velký sklad o rozloze 1000 m² a výšce 10 m, takže 
se sem vejde vše, co potřebujeme. K areálu náleží 
samozřejmě také velké parkoviště. V další budově 
jsou nahoře kanceláře pro administrativu i obchodní 
oddělení včetně zasedací místnosti pro naše ob-
chodní zástupce. V přízemí je podniková prodejna o 

rozloze 200 m². Otevřeno máme ve všední dny od 6 
hodin ráno a zavíráme v 18 hodin, což naši zákazníci 
oceňují; mnoho z nich nakupuje v podnikové prodej-
ně brzy ráno po cestě do práce, případně večer po 
cestě zpátky.

 Co vše najde zákazník ve vaší podnikové pro-
dejně?
 Jezdí sem nakupovat fi rmy i obyčejní lidé. V 
sortimentu jsou kancelářské potřeby, školní a psací 
potřeby, obalový materiál. Disponujeme bohatým 
výběrem svíček, pro pouliční prodejce máme plas-
tový a papírový program. Jednou z hlavních položek 
je široký výběr těžké drogerie pro denní potřebu do 
fi rem a domácností, hotelů a restaurací – desinfekční 
přípravky, ubrousky, toaletní papír a mnoho dalších 
druhů zboží. Zákazník, který k nám přijde, najde v 
prodejně vše, co potřebuje k chodu fi rmy i domác-
nosti. 

 Jaký je váš typický zákazník?
 Z poloviny jsou to prodejny a z poloviny fi rmy, 
školy, organizace a mnoho dalších. Například do-
dáváme zboží prodejním stánkům, třeba kelímky, 
tácky, ubrousky a další zboží. Zákazníci u nás na-
chází široký sortiment a oceňují zejména pravidelný 
servis. Naši obchodní zástupci pravidelně navštěvují 
zákazníky a vytváří s nimi objednávky, které dodá-
váme do 48 hodin od objednání. Na skladě máme 
stabilně asi 14.000 položek, takže se nám nestává, 
že by si zákazník objednal něco, co nemáme. 

 Dotkla se vaší fi rmy kromě prodloužení stavby 
nějak koronavirová krize?
 Bohužel ano. Jak už jsem zmínil, našimi odběrateli 
jsou mimo jiné i restaurace, hotely a obchodní jed-
notky, které musely v době nouzového stavu zůstat 
zavřené. Tito zákazníci tvoří zhruba čtvrtinu našeho 
pravidelného obratu, takže to bylo hodně znát. Ale 
jednoduché to neměl nikdo.

 Co vaše plány do budoucna? 
 Chtěli bychom se nyní více zaměřit na web a 

sociální sítě. Tohle je oblast, kterou 
jsme dosud maličko podceňovali a 
cítím, že v dnešní době je to třeba. 
V současné chvíli vznikají nové 
webové stránky s e-shopem, naši 
fi rmu najdete na Facebooku. Chce-
me také dosáhnout větší interakce 
s veřejností. Aktuálně jsme tu měli 
mikulášskou nadílku, v létě plánu-
jeme dětský den a další akce, o 
kterých budeme včas informovat… 
 Rád bych, aby lidé věděli, že u 
nás má dveře otevřené kdokoli – ať 
zástupce velké fi rmy, soukromník 
nebo i ten, který si jde nakoupit 
nezbytné věci do domácnosti.

-r-

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 
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 Tak tato myšlenka a celý tento projekt mě neuvěřitelně dojal, a to hned dvakrát. Poprvé, když jsem 
si přečetla úvodník posledního Monitoru a podruhé, když jsem se na základě této výzvy vypravila 
udělat malou radost i já.
 Ale popořadě. Blanenský Monitor ve spolupráci s 
Pizzazz Blansko pořádal charitativní akci pro seni-
ory z blanenského Domu s pečovatelskou službou 
na Písečné. Princip projektu byl nejen jednoduchý, 
ale také opravdu krásný, v předvánoč ním čase o 
to víc. Vyzváni k zapojení byli jak senioři domova, 
kteří svá přání napsali na lístečky, ale také občané 
Blanska, kteří si pod vánočním stromečkem před 
restaurací Pizzazz tyto vzkazy/přání mohli rozebrat 
a dle vlastního uvážení, rozpočtu a momentální 
chuti je obyvatelům domova splnit. Na stromečku 
visely kartičky s konkrétním jménem a přáním, lidé 
si nějaké “přání” vybrali, dárek koupili, zabalili a 
nechali v restauraci k předání pro “svého” seniora. 
Přání seniorů byly opravdu drobnosti - kniha, tenký 
svetr, ovocný balíček, kapsle na praní, bonboniéra 
nebo mast na bolení zad či stará dobrá alpa.. Právě 
skromnost jednotlivých přání, tedy i reálná možnost 
téměř každého člověka nějaké přání splnit a udělat 
tak opravdu krásný a smysluplný dobrý skutek, mě 
rovněž zahřála u srdce. Ještě víc mě ale dojala mož-
nost lidí poslat seniorům mimo jejich vytouženého 
dárku i osobní vzkaz. Moc dobře totiž vím, že i když 
alpa nebo bonboniéra radost seniorům udělá, to 
nejvíc, co tyto lidi potěší, to je pozornost okolí, milé 
slovo, obejmutí, rozhovor nebo pár řádků jen a jen 
pro jejich oči a srdce. 
 Jak říkám - nádherná myšlenka, přitom naprosto 
jednoduchá, kdy jsou ve výsledku na obou koncích 
dva spokojení, šťastní lidé. Na jednom třeba křehká 
dáma, která možná poprvé v životě vyzkouší prací 
kapsle, které by si jinak z důchodu nedovolila, nebo 
starý muž, který večer u svého televizního programu, 
tedy u mnohdy jediného kontaktu se světem za čtyř-
mi zdmi svého pokoje, smlsne výbornou čokoládu. 
Oběma se navíc tvář zvlní šťastným úsměvem nad 
řádky jenom pro ně, nad osobním vzkazem. No a na 
druhé straně my, co darujeme a alespoň na chvíli tak 
pocítíme pravý význam slov láska, pokora a radost 
z radosti druhých. Nevím jak vy, ale když jsem s 
košíkem číslo 42 kličkovala uličkami supermarketu 
ve snaze nakoupit jídlo a vše potřebné pro chod mé 
domácnosti, žádná položka mi neudělala v košíku 
takovou radost, jako pár bonboniér, kterými snad 
daruji i já seniorům kousek radosti. 
 Děkuji proto ze srdce iniciátorům této akce za 
skvělou vánoční myšlenku a bezchybnou organizaci, 
protože ve mně právě díky ní propuklo opravdické 
kouzlo Vánoc a atmosféra Adventu na plný plyn. 

 No a když jsem zmínila, že mě tento projekt dojal 
hned dvakrát, tak to podruhé se to stalo právě pod 
zmíněným “stromem přání”. Nejprve s hrůzou, ale 
po chvilce s pýchou nad Blanskem jsem totiž zjis-
tila, že pár dní po zahájení této akce jsou všechna 
přáníčka seniorů již rozebraná a splněná! Toto se 
Vám, BLANENŠŤÁKŮM, vážně povedlo! Když je 
třeba, umíme zde totiž nejen ze dne na den všichni 
šít roušky, my zde umíme také vymýšlet a realizovat 
skvělé a smysluplné projekty a dělat dobré skutky 
JEN TAK! 
 Pokud jste stejně jako já přišli “pozdě”, stále jste 
měli možnost kousek radosti darovat. Organizátoři 
totiž po až nečekaném zájmu ze strany veřejnosti 
udělat seniorům vánoce o kousek hezčí, mimo zmí-
něného pečovatelského domu na Písečné zapojili 
do projektu i další blanenský pečovatelský dům, a 
to na ulici 9. května. Navíc bylo možné přispět také 
fi nanční částkou, která bude použita na zakoupení 
dalších drobných dárků a věcí, jež seniorům určitě 
nejen osladí, ale i zjednoduší život.
 Neskutečná vlna solidarity, se kterou jste se pustili 
do plnění přání té nejzranitelnější skupiny, mně osob-
ně udělala letošní adventní čas nejvíc adventním za 
poslední roky. Dokonec i v této “covidové době” plné 
otazníků, nejistoty a roušek na každém kroku. 
Děkuji a přeji Vám všem krásné Vánoce plné radosti.

Lenka Dražilová, poslankyně

ROK 2021 BUDE JÍZDA, 
TO JE JISTÉ!

ANO

OPRAVY ODĚVŮ
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16, Pá 8-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Tel. 734 586 495

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
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Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

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

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

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

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 suterénní prostor

 samostatný vchod

 vlastní sociální zařízení

 samostatné energie

 vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

Dokončení ze str. 1

 „Viladomy nevyrostou přímo v Blansku, ale v jeho 
těsné blízkosti . konkrétně v Ráječku na výjezdu 
směrem do Horní Lhoty. Nabídnou bydlení jak ná-
ročnějším klientům, tak i těm, kteří chtějí něco více 
než byt, ale koupě pozemku a výstavba domu je 
pro ně nákladnou, tudíž mnohdy nerealizovatelnou 
záležitostí. Projekt viladomů se zahradou bude zcela 
výjimečný a originální. Troufám si tvrdit, že v Blansku 
a okolí nic podobného není. Prodej zahájíme již za 
pár měsíců, konkrétně na jaře 2021,“ plánuje Jan 
Musil. 

 V případě tohoto projektu se na rozdíl od bytů 
nejedná o malometrážní bydlení, vyrůst by tu mělo 
několik desítek nízkoenergetických domů 3+kk, 4+kk 
a 5+kk, ke každému bude náležet zahrada, oplocení, 

HOPA group: Plníme lidem 
sny o novém bydlení

Cena tepla v Blansku? 
Opět nižší

parkovací stání a krbová kamna. V dnešní době 
předražených pozemků a jejich nedostatku se jedná 
o velice dobrou příležitost. „Tento koncept je pro lidi, 
kteří ví, co chtějí – větší rodiny, starší páry, majitelé 
velkých bytů, kteří je chtějí prodat a jít do domu, ale 
nemůžou si jej dovolit.“

 Na závěr připojuje Jan Musil za společnost HOPA 
group vánoční přání: „Všem našim stávajícím i 
budoucím klientům děkujeme za důvěru a přízeň 
v letošním roce. Rádi bychom při této příležitosti 
popřáli všem občanům Blanska hezké Vánoce a rok 
2021 plný úsměvů, štěstí a splněných přání. A touží-
te-li po novém bydlení, nepiště Ježíškovi, ale nám. 
Pomůžeme Vám realizovat Vaše sny o spokojeném 
bydlení, stejně jako mnoha rodinám před Vámi.“

-r-

 Cena tepla v Blansku pro příští rok klesne na 518 Kč vč.DPH/1 GJ, bude tak opět nejlevnější na 
jižní Moravě. 

 ,,V souladu s naší dlouhodobou politikou nabízet zá-
kazníkům co nejlepší služby za ty nejlepší ceny, jsme 
navrhli zastupitelstvu města, které musí cenu tepla 
schvalovat, další snížení ceny tepla. Zastupitelstvo 
náš návrh schválilo. Naše cena je tak bezkonkurenční 
jak v rámci našeho regionu, tak i proti alternativním 
zdrojům tepla. Důkazem výhodnosti našich dodávek 
tepla je i to, že okolní města, kde tepelná hospodářství 
provozují městské subjekty, mají teplo výrazně dražší“, 
říká jednatelka dodavatele tepla v Blansku, společnosti 
ZT energy s.r.o., Renata Nezvalová.
 Například v krajské metropoli lidé za teplo od měst-
ské fi rmy zaplatí za teplo o pětinu více. Blanenské 
domácnosti tak ušetří zhruba 2 tisíce korun ročně. 
I v Boskovicích a ve Vyškově, kde je dodavatelem 
taktéž městská fi rma, si lidé oproti Blansku připlatí. 
Blansko si drží prvenství v nejnižší ceně tepla už od 
roku 2017. 

 ,,Zároveň klademe  velký důraz na kvalitní údržbu 
a obnovu celé soustavy zásobování teplem v Blan-
sku. Postupně měníme důležité komponenty v rámci 
kotelen i objektových předávacích stanicích. Důležité 
je i to, že současný vlastník soustavy CZT, město 
Blansko, má zájem vybrané nájemné investovat 
zpět do soustavy, což se za předchozího vlastníka, 
společnosti Innogy Energo (dříve HARPEN) nedělo,“ 
dodává Nezvalová.
 Soustava CZT v Blansku plní i důležitou roli při 
výrobě ekologického tepla – významná část tepla 
je vyrobena z moderní vysokoúčinné kogenerace, 
která šetří třetinu vstupního paliva a např. kotelna na 
ulici Dvorská, největší v Blansku, je od předminulého 
roku osazena moderními plynovými kotli německého 
výrobce Viessmann.

-r-

ZDROJ: webové stránky dodavatelů tepla, Energetický regulační úřad. U lokalit, kde nebyla zveřejněna 
cena pro rok 2021 je uvedena cena pro rok 2020.

BMS
COMPUTERS

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

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

Servis telefonů, PC,
tabletů, notebooků

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

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

MÁME SKLADEM
TELEFONY TELEFONY značek Xiaomi, Poco, Realme, 
Samsung, Motorola, Doogee, Alcatel...

TABLETY TABLETY 
Huawei, Alctatel, Lenovo 

TLAČÍTKOVÉ TELEFONYTLAČÍTKOVÉ TELEFONY 
Nokia, Alcatel, Aligator, CPA...

NOTEBOOKY A POČÍTAČE  NOTEBOOKY A POČÍTAČE  
nové i repasované - Huawei, Acer, Asus, 
Lenovo, Toshiba, Fujitsu, DELL...

PŘÍSLUŠENSTVÍ:PŘÍSLUŠENSTVÍ:  pouzdra, ochranná skla, 
nabíječky, držáky, kryty...
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Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko-japonská společnost s dlouholetou tradicí 

TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku hledá zájemce na následující pozice: 

• ELEKTRIKÁŘ
• REKLAMAČNÍ TECHNIK
• KONSTRUKTÉR
• LAKÝRNÍK PRÁŠEK
• REFERENT NÁKUPU

Co nabízíme:
  nadstandardní platové podmínky

  zázemí zahraniční společnosti

Zájemci, hlaste se osobně, 

písemně nebo telefonicky na adrese:

TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko

telefon: 516 428 416 | info@tatsuno-europe.com

www. tatsuno-europe.com

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

U nás na Staráku 
je svět ještě v pořádku

 Nevěříte? Pojďte se k nám na vinárnu podívat. Víme, že musíte přes koleje a tohle dobrodružství 
nedá kde kdo. :-) Ale stojí to za to. Na ty, kdo k nám úspěšně dorazí, čeká dobré víno a jiné tekutiny 
v příjemném prostředí, milá obsluha a spousta dobrot k tomu. Stanete se dobrodruhy a vydáte se 
k nám ochutnat produkty z Jižní Moravy?

 Pokud si netroufáte, nevadí. Zboží Vám doveze-
me až domů. Po Blanensku máme rozvoz zdarma, 
stačí napsat nebo zavolat. Ať už při rozvozu nebo 
u nás na vinárně, nabídnout vám můžeme rozlévané 
víno od moravských vinařů, výborná přívlastková 
vína, mošty, sýry, paštiky, sušené maso, čaje nebo 
koření… Produkty jsou téměř všechny z okolí Blan-
ska a naší milované Jižní Moravy. Vše je možné si 
koupit i domů, pro tyhle případy doporučujeme vína 
v moderních Bag in Boxech (balení 3l a 5l), které vám 
vydrží i několik týdnů, aniž by víno ztratilo cokoliv 
ze své chuti či aroma. Ale určitě je stihnete vypít 
dřív. Vše můžete ochutnat u nás na vinárně. Tam 
pro vás pořádáme i degustace, kvízy, večírky, klidně 
ale přijďte jen posedět s přáteli.

 Pro opravdové znalce a dobrodruhy chystáme 
degustační bedýnky na míru nebo se můžete nechat 
překvapit. Bedýnky jsou skvělé také jako dárek. Stej-

ně tak vína s originální etiketou, kterou vám vyrobíme 
na přání. Prodáváme a rozvážíme do domácností, 
fi rem i restaurací.

 My sami máme rádi akčnost, neradi se nudíme, 
a proto vymýšlíme stále nové věci. A když u toho ještě 
někomu uděláme radost, tak je to úplně nejlepší. Tak 
vznikla i myšlenka dovézt přes šedesát lahví vína 
z Vinařství u Kapličky našim kamarádům do SENI-
OR centra Blansko. Věříme, že jsme potěšili členy 
personálu, kteří to teď nemají vůbec lehké.

 Dá se s námi domluvit na všem a vždy se snažíme 
každému vyjít maximálně vstříc. Baví nás dělat věci 
jinak, poctivě, s lehkostí a vtipem. Tohle jsme my 
a takhle to máme, zastavte se za námi, už se na 
vás těšíme.

Majitel Petr Novotný & celý tým Vína Starák

- 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

Dolní Lhota 221, Blansko
Tel. 601 211 975
rezervace @war-zone.cz
www. war-zone.cz

- střeliště 100 m a 50 m
- zážitková střelba
- taktická střelba
- půjčovna a servis zbraní
- prodejna zbraní
- střelecké kurzy
- fi remní večírky
- i bez zbrojního průkazu 
- Denně od 9 do 21 hod. 

VÁNOČNÍ BALÍČKY

JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 
A NEJMODERNĚJŠÍCH 
STŘELNIC V EVROPĚ
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Blanenským fotbalistům 
se závěr podzimu nevydařil

 Poslední dvě utkání podzimní části nepřinesla blanenským fotbalistům ve druhé nejvyšší soutěži 
ani bod. Domácí duel s Ústím skončil nejtěsnější prohrou, následné rozloučení na půdě posledního 
pražského Vyšehradu pak opět nepřineslo ani bod přes poločasové vedení s do té doby jasně po-
sledním celkem tabulky. Tým Blanska, který patřil zpočátku ke štikám soutěže, tak nakonec přezimuje 
jen příčku od sestupového pásma.

FK Blansko – FK Ústí 
nad Labem 0:1 (0:1)

 Branky: 15. Brak. Blansko: Halouska – Sukup 
(71. Holek), Buchta, Štrbák, Klusák – Vasiljev (62. 
Přerovský), Kopičár (71. Ilko), Lahodný, Kania – 
Harba (62. Šašinka) – Žák. 
 Zápas začal mírnou domácí převahou, do šancí 
se ale dostali dříve Severočeši, Kušej ani Čičovský 
však Halousku nepřekonali. První jmenovaný výraz-
něji zahrozil v závěru první čtvrthodiny, když jeho 
dalekonosná střela z trestného kopu šla od břevna 
na čáru a ven do pole. O minutu později již zahřmělo 
naplno. Halouska nejprve kryl hlavičku hostí, po 
následném závaru ale míč protlačil do jeho branky 
Brak a bylo to 0:1. Domácí se rychle otřepali. Žák se 
ještě k zakončení nedostal, Sukup ano, nezadařilo se 
však. Nebezpečnější byla střela, kterou vyslal Kania, 
hostující Tvrdoň však byl na místě. Na druhé straně 
byl v závěru první půle nepřesný Prošek. 
Po změně stran byl tlak Blanska dlouho bez efektu. 
Šancí zaváněla až hlavička Harby nad branku. Čas 
běžel a vytoužené vyrovnání nepřicházelo. Šašin-
kův pokus strážce ústecké svatyně vytáhl na roh, 
nepropálil ho ani Lahodný deset minut před koncem. 
Klusákův pokus zase zastavila tyč. V závěru poslal 
rozhodčí Blansko do deseti, když po druhé žluté 
kartě musel předčasně do šaten Lahodný a utkání 
již dospělo k výslednému plnému bodovému zisku 
pro hosty.

FC Slavoj Vyšehrad – 
FK Blansko 2:1 (0:1) 

 Branky: 18. Žák – 0:1, 60. Laňka – 1:1, 81. Vejvar 
– 2:1. Blansko: Halouska – Sukup, Helebrand, Štr-
bák, Klusák – Buchta – Vasiljev, Žák, Přerovský 
(85. Harba), Kania – Holek (57. Šašinka). 
 Zápas, jak se říká často o šest bodů, začal pro 
Blansko nadějně. Běžela 19. minuta, když využil Žák 
nabídnuté přihrávky do vápna k vedoucí brance pro 
hosty. Potvrzení vedení nepřišlo a Vyšehrad vycítil 

šanci k obrácení pro ně nepříznivého vývoje utkání. 
Hrozil zejména agilní Laňka, měl však dlouho ne-
přesnou mušku. Blanenští ještě v závěru poločasu 
zahrozili Kaniovou střelou, domácí brankář byl ale 
pozorný.
 Po návratu ze šaten nejprve Blansko Kaniou 
trefi lo tyč. Pak už ale přišlo vyrovnání. Do střelecké 
listiny se zapsal Laňka, když se v závaru nejlépe 
zorientoval a poslal míč za Halouskova záda. Hosté 
chtěli kontrovat, nebezpečný byl zejména Filip Žák, 
neseřídil však ani jednou přesně mířidla. A přišel trest 
v podobě smrtícího úderu Vyšehradu, o jehož vítězný 
gól se postaral na začátku poslední desetiminutovky 
Vejvar. Hosté se již na reakci nezmohli. 
 Trenér Oldřich Machala pro klubový web krátce 
zhodnotil nepříliš lichotivé blanenské postavení v 
tabulce. Jak uvedl, mrzí ho zejména zápasy, v nichž 
Blansko vedlo, ale nakonec získalo jeden, nebo do-
konce žádný bod. “Bohužel je to už poněkolikáté, kdy 
místo tří  nemáme žádný. Je to stejné jako doma s 
Hradcem nebo ve Varnsdorfu. Máme přitom zkušené 
hráče, ale neudržíme vedení a body, o kterém tím 
přijdeme, potom kazí celý podzim. Devět bodů je 
rozhodně málo,” smutnil. 

Bohumil Hlaváček

Blansko - Ústí  0:1Blansko - Ústí  0:1
foto Josef Kratochvílfoto Josef Kratochvíl

BLANKA 
OZNAMUJE

Vánoční otevírací doba: 21. – 23. 12. 2020 9:00–
18:00 h; 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021 zavřeno

Aktuální předprodej:
ZRUŠENO! Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 
od 15:00 h, Kino Blansko. Představení se s ohle-
dem na aktuální epidemiologická nařízení nemůže 
uskutečnit 
a je zrušeno. Vstupenky lze vracet v  Informační 
kanceláři Blanka. 
ODLOŽENO! Pojďte s námi za pohádkou - 7. 11. 
2020 od 14:00 h, areál herny stolního tenisu na 
Podlesí, Blansko. Nový termín bude upřesněn, akce 
se přesouvá na jaro 2021. Již zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti i na jarní termín. 
ODLOŽENO! Vánoční turné 2020: Petr Bende - 30. 
11. 2020, Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 
330 Kč. Přesunuto na rok 2021. Nový termín v jed-
nání. Vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v 
platnosti. 
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Dva nahatý 
chlapi - 23. 2. 2021 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Čarodějky v kuchyni - 6. 11. 2020  27. 
4. 2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti. Pokud Vám termín nevyhovuje, 
lze požádat o vrácení vstupného. Nejpozději však do 
31. ledna 2021.
PŘESUNUTO! Karel Plíhal – recitál - 10. 12. 2020 18. 
5. 2021 v 19:00 h, Kino, Blansko. Cena vstupenky: 
290 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v Informační 
kanceláři Blanka. Zakoupené vstupenky zůstávají v 
platnosti a nevyměňují se. Pokud Vám nový termín 
nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného. Nej-
později však do 31. března 2021. 
Divadelní představení: Osm eur na hodinu – 25. 5. 
2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 430 Kč/ 400 Kč/ 370 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit online na https://vstupenky.ticket-art.cz/.
PŘESUNUTO! Partička - 8. 12. 2020  21. 9. 2021 
ve 20:00 h, Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 
550 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku  - 17. 10. 2021 v 17:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
Vstupenky zakoupené na původní termín lze vrátit v 
místě zakoupení. 
PŘESUNUTO! Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 
2020 30. 11. 2021 v 19:00 h, Dělnický dům Blansko, 
Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a nevy-
měňují se. Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze 
požádat o vrácení vstupného. Nejpozději však do 
31. března 2021. 

Nově v prodeji:
Publikace Kostel sv. Martina v Blansku (1140 – 2020) 
– Sborník k 880. výročí založení kostela. Cena 250 
Kč.
Publikace Blansko včera a dnes – publikace plná za-
jímavých srovnání blanenských míst a jejich proměn 
v čase. Cena 329 Kč.
Kalendář Blansko neobyčejně obyčejně – Foto: Bára 
Grünwaldová. 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

1. Hradec 12 7 4 1 19:9 25

2. Líšeň 12 6 5 1 21:14 23

3. Ústí 12 6 3 3 15:14 21

4. Chrudim 12 6 2 4 15:9 20

5. Prostějov 12 5 5 2 17:12 20

6. Žižkov 12 6 1 5 18:16 19

7. Vlašim 12 5 2 5 19:15 17

8. Dukla 12 4 5 3 17:13 17

9. Varnsdorf 12 4 5 3 10:12 17

10. Jihlava 12 4 3 5 20:20 15

11. Třinec 12 4 3 5 18:21 15

12. Blansko 12 2 3 7 13:19 9

13. Táborsko 12 2 2 8 9:16 8

14. Vyšehrad 12 1 1 10 6:27 4

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 30 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko

tel. 516 417 035 | s-tour@post.cz 

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
VĚNUJTE SVÝM BLÍZKÝM ZÁŽITEK, 

NA KTERÝ SE NEZAPOMÍNÁ!

CESTOVÁNÍ PŘINÁŠÍ RADOST A ZÁBAVU!

DÁRKOVÝ POUKAZ KAŽDÉHO POTĚŠÍ!

Přejeme všem klientům krásné Vánoce

a pevné zdraví ve šťastném roce 2021!

Děkujeme za Vaši přízeň a důvěru.

Pomůžeme splnit Vaše přání, naše věrnostní slevy se Vám vždy vyplatí!e Vám vždydy vvvyypyplatí!

Řádkovou inzerci posílejte emailem na 

monitor@monitor-bk.cz, případně SMS 

na tel.  606728334.  Soukromá je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

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

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Muž z Blanska hledá k seznámení ženu 42 - 52 
let. Foto výměnou. Mobil - Whatsapp 777575857.
* Žena 44/180, milá, nekonfl iktní, plnoštíhlá, hledá 
partnera pro život, který už také nechce bydlet sám. 
Zahrádkář, občasný tanečník a hlavně muž s pozi-
tivním myšlením vítán. Tel. 739512206.
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná
se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel.
604550828.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

* Vcelaři, prodám konve na med, plničku a nové 
sklenice na med, cena dohodou. Tel. 608061752.
* Sporák MORA kombi, málo používaný. Cena 3.000 
Kč, PC 6.800 Kč. Tel. 775765787.
* Dřevo na uzení (třešeň), naštípáno, cena dohodou. 
Váš odvoz nutný. Tel. 735874129.
* Automatickou pračku, levně. Tel. 777305730.
* Monitor LCD EMACHINES - E220HO, vstup jen 
VGA, málo používaný za 300 Kč a přidám nepouží-
vanou klávesnici. Tel. 605950132.
* Starý funkční velký zavařovací hrnec včetně teplo-
měru za 300 Kč. Tel. 605950132.
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Jiný rok v DDM Blansko

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

 Již od března letošního roku si zvyká téměř celý svět na neustálé změny a nejinak tomu bylo i v ob-
lasti činnosti Domu dětí a mládeže Blansko. Dovolte nám na následujících řádcích malé ohlédnutí za 
letošním rokem a připomenutí toho, co jsme pro děti, rodiny a širokou veřejnost připravovali. Vše bylo 
totiž trochu jinak.

 V březnu se poprvé zastavila naše 
činnost a začala „nová doba“. S nastalou 
situací si nevěděl nikdo rady. Snažili jsme 
se vzdělávání realizovat alespoň nějakou 
distanční formou, abychom naplnili naše 
poslání – nabízet dětem smysluplné 
možnosti trávení volného času. Tuto 
dobu jsme i díky podpoře našich klientů 
přečkali v klidu a mohli jsme v průběhu 
května opět otevřít. Byli jsme velice rádi 
a doufali, že další opatření neomezí naši 
letní činnost. To se nestalo a proběhly 
všechny plánované příměstské a poby-
tové tábory. Článek o povedeném létě 
na táborech DDM najdete na našem 
webu. Také jste si jej mohli přečíst v zářijovém vydání 
Monitoru.
 Začal nový školní rok, a s ním spousta nových i 
tradičních kroužků, mnoho přihlášek od nových i stá-
lých účastníků a s tím spojená spousta organizace a 
administrativy. V momentě, kdy jsme byli připraveni 
jako každý rok první týden v říjnu otevřít, přišel šok. 
Další vládní opatření a s tím související opětovné 
zastavení naší činnosti. Měli jsme plán akcí na první 
pololetí, připravený program na podzimní prázdniny, to 
vše muselo jít stranou. Všichni jsme tušili, že situace 
dopadne, jak dopadla a tak jsme museli letos znovu 
přizpůsobit naši činnost.
 Naplánovali jsme tedy akce na říjen a listopad, s 
tím, že se pokusíme co nejvíce aktivizovat veřejnost. 
V říjnu jsme místo podzimních prázdnin uspořádali 
pro děti podzimní soutěž. Děti měly za úkol splnit co 
nejvíce z námi zadaných pěti aktivit na ven a pěti na 
doma. Děti vyráběly obrazy z listí, tvořily zvířátka z 
kaštanů, psali nám básničky, nebo jen šly a zkusily 
něco nového. Všechny soutěžní úkoly nám většinou s 
pomocí rodičů zdokumentovali a vše najdete na našich 
facebookových stránkách. Pro čtyři nejoriginálnější 
a nejnápaditější účastníky jsme si připravili odměny, 
přičemž za první místo byl poukaz na příměstský tábor 
v létě 2021 zdarma. Jsme rádi, že se zapojilo velké 
množství rodin a soutěž se tak vydařila.
 Na listopad jsme připravili akci Pastelkou od srdce. 

V tomto předvánočním období jsme se rozhodli, že 
zkusíme vyzvat veřejnost a zejména děti k pomoci. 
Sbírali jsme obrázky od dětí s plánem, že je předáme 
na lůžková oddělení do nemocnic a do domovů pro 
seniory. Myšlenkou bylo rozzářit pár úsměvů tam, kde 
jich není mnoho a podle nás dětská kresba rozzáří 
úsměv s jistotou. Každý, kdo nám doručil obrázek, od 
nás obdržel upomínkovou placku. Do výzvy jsme také 
zapojili pár škol a školek. Ke konci listopadu se nám 
sešlo více než 50 obrázků a my jsme tak rádi, že si s 
nimi pracovníci v zařízeních, kde pečují o nemocné, 
mohli vyzdobit svoje pracoviště nebo lůžka pacientů, 
jak můžete vidět na fotce u tohoto článku. Tímto by-
chom chtěli velice poděkovat zapojeným MŠ Blansko, 
Rodkovského, MŠ Lipovec, dětem ZŠ Olomučany a 
všem dalším z řad veřejnosti, kdo se zapojili.
 V současné chvíli s napětím očekáváme, jak se 
vyvine situace po vánočních prázdninách. Věříme 
a jsme připraveni, že od 11. ledna rozjedeme naši 
činnost v plném rozsahu. 
 Do té doby bychom chtěli všem popřát klidné a 
šťastné vánoční svátky. Hodně zdraví a té správné 
energie do nového roku, ať je ve všech ohledech lepší 
než ten, který se právě chýlí ke konci.
 Děkujeme za přízeň všem našim klientům a všem, 
kdo nás podporují. Díky Vám můžeme mít plán, jak 
děti kvalitně vzdělávat ve volném čase.

Tým DDM Blansko


