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Nejistá sezóna

Předposlední měsíc v roce je tady a soudě dle kalendáře akcí nás rozhodně nečeká žádná
nuda. Listopad je poměrně našlapaný nejrůznější kulturou, a přestože některé tradiční
události letos budou chybět, můžeme se těšit na slušný výběr akcí venku i uvnitř. Pokud
to tedy okolnosti dovolí…

Všichni sledujeme
zprávy a moc dobře
víme, co se děje. Nemocných je opět víc a
víc, zpřísňují se epidemiologická opatření,
a aby člověk odhadl,
jaká bude situace za
týden nebo nedejbože za měsíc, musel by
absolvovat kurz věštění z křišťálové koule.
Nechci být špatným
prorokem, ale podobná situace tu byla loni.
Věřme, že tentokrát se
to obejde bez výraznějších omezení v podnikání, zábavě i sportu,
přestože zatím to tak
příliš nevypadá.
Moc mne mrzí, že
letos neproběhne Svatomartinský košt na Skalním
mlýně. Tato akce se vždy těšila velké účasti veřejnosti, nabízela velmi zajímavý program a šlo o jednu
z největších listopadových událostí v regionu. Od
pořadatelů jsem zjistil, že akci letos neuspořádali
právě s ohledem na situaci kolem covidu. Tento krok
jde pochopit. Jedná se o soukromého pořadatele,
který vše chystá dlouho dopředu a týden před akcí
se může jeho práce zhroutit jako domek z karet.
Podle slov Tomáše Mokrého z pořádající agentury
teamagency sehrál důležitou roli při rozhodování také
fakt, že na jednom místě by se shromáždilo zhruba
1.500 lidí, což se mu zdálo v době, kdy stále trvá
nebezpečí nákazy, nepříliš rozumné. Doufejme, že
příští rok si tuto skvělou akci užijeme už v normálním
režimu…
Vidíte. Člověk by si vzhledem k nařízením skoro
myslel, že na kulturu, sport a další hromadné akce
bychom mohli jít bez roušky či respirátoru. Svoji
logiku by to přece mělo – pokud někam chci, musím
předložit bezinfekčnost. Tímto lejstrem dokazuji,
že jsem zdravý člověk, a tudíž nikoho kolem sebe
nemůžu nakazit. Proč tedy musíme mít ochranu úst
v kině, v divadle, na koncertě, na zápase?
Jestli to náhodou není tím, že se povinné testování
týká pouze těch, kteří nemají očkování, i když ze
statistik vyplývá, že očkovaný člověk může být také
nakažený a nemoc přenášet na ostatní (ať už na ty
s tečkou, či bez). Žijeme v zemi, kde očkování proti
covidu (na rozdíl od jiných nemocí) není povinné,

Svatomartinský košt 2019

každý má tedy právo se rozhodnout a jeho rozhodnutí
by mělo být ostatními respektováno. Nechám stranou polemiky, proč někteří lidé nechtějí podstoupit
vakcínu, ale pokud mají možnost volby, proč na ně
pohlížet skrz prsty? Z druhé strany úplně stejně
nechápu jedince, kteří očkovaným nadávají do ovcí
a v mnoha případech je častují slovy, která se nedají
publikovat ani v hanbatých časopisech.
S koncem roku a začátkem toho nového se blíží
plesová sezóna. S kamarády muzikanty se připravujeme na to, že může dopadnout podobně jako ta
letošní. Sice nebude úplný zákaz kulturních akcí,
ale jak vidíme už nyní, pořadatelům se za přísných
podmínek akce dělat nechtějí a ruší je. Proč? To je
jednoduché. Půjdete na ples tančit v rouškách či
respirátorech? Většina z vás raději zůstane doma. Na
ples přijde pouze pár odvážlivců (= smutná kapela),
což znamená málo prodaných vstupenek (= smutný
pořadatel) a atmosféra v takřka prázdném sálu bude
mírně řečeno zvláštní (= smutný divák). A nejhorší
na tom je, že pokud plesy nebudou, přijde spousta
lidí – například muzikantů nebo výše zmíněných pořadatelů – o jistý příjem, ovšem tentokrát bez jakékoli
státní náhrady. Přece nic zakázáno nebude…
Rád bych zůstal optimistou, ale vzhledem k
podobenství ke scénáři z loňského roku mi to moc
nejde. Ale dokud to okolnosti dovolí, buďme rádi,
že se můžeme setkávat. Uvidíme se na některé z
listopadových akcí v Blansku.
Martin Müller

Ochutnejte NEJLEPŠÍ HUSU široko daleko!
Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpracování znaleckých posudků pro dědická řízení.
Zajištění právního i daňového poradenství pro občany.

V restauraci hotelu OLBERG vás čeká
skvělé husí menu od 11.11. do 14.11.
Rezervace stolu nutná na tel: 734 440 088
Kompletní menu najdete na www.olberg.cz

pečujeme o své hosty...

Máte byt 2+1 v Blansku v dobrém stavu?
Vyměníme za přízemní RD 2+1 s garáží a
velkou zahradou v Bukovině. (I bez doplatků)

30 let zkušeností a tisíce realizovaných zakázek
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Víte?
Nevíte?
Uctili vzpomínku vzniku
Československa
Vzpomínkové setkání, které mělo připomenout
103. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, se odehrálo ve čtvrtek 28. října dopoledne na náměstí Svobody. Představitelé města a
zástupci armády uctili vzpomínku položením věnce k
památníku obětem první světové války a proslovem.
Zahrála také Dechová hudba Blansko.
-mka-

Knihovna chystá
výstavu řemesel
Možnost vystavit různé rukodělné výrobky nyní
nabízí Městská knihovna Blansko. Připravuje totiž
výstavu nazvanou XII. salon uměleckého řemesla.
Do 15. listopadu se lze přihlásit na e-mailu mollova@
mk.blansko.cz. Počet míst je omezen.
Každý rok je umělecký salon zaměřen na něco
jiného, v minulosti to byla například malba, fotografie… Letošní salon bude věnován různým odvětvím
uměleckého řemesla a užitého umění. Ať už se
jedná o výrobu šperků, šití, pletení, práci se dřevem,
kovem, textilem, kamenem atd., mají drobní umělci
možnost svoje výtvory ukázat a vzájemně se setkat
s dalšími tvůrci, případně svoje výrobky prodat. Není
třeba být profesionálním umělcem. Stačí, když tvoříte
jen pro radost a potěšení.
-mka-

Město dokončilo nové
parkoviště v centru
Řidičům se otevřelo nové parkoviště ve vnitrobloku ulic Žalkovského a A. Skotáka. Svá vozidla
mohou na ploše v těsné blízkosti náměstí Svobody
odstavovat od úterý 26. října. Nové parkoviště rozšířilo možnosti parkování, oproti dosavadním 12
parkovacím místům ve vnitrobloku nabízí nově 46
míst, z toho tři jsou vyhrazena pro osoby s postižením. Řidiči mohou po kolaudaci využívat také nový
výjezd na ulici A. Skotáka.
„Nové parkoviště významně rozšiřuje možnosti
parkování přímo v centru města. Jeho vybudování
přišlo na 6,6 milionu korun včetně DPH, spolu s
městem se zhruba z poloviny na nákladech podílela
firma, která přestavuje bývalý obchodní dům Družba.
I přes to chci ale ubezpečit, že parkoviště je veřejné
a kromě míst pro invalidy na něm nejsou žádná
vyhrazená stání,“ uvedl starosta Jiří Crha.
Stavba začala letos v posledním červencovém
týdnu. Zhotovitelem byla firma Ronytrans.
„Stavba zahrnovala sanaci podloží a vybudování
nových parkovacích stání, nové komunikace a veřejného osvětlení. Do konce října bude ještě vysazeno
šest kusů okrasných třešní, založen bude trávník,
počítáme také s vysazením sedmdesátky habrů,
které vytvoří živý plot mezi parkovištěm a bytovými
domy,“ popsala Sylva Vágnerová z investičního
oddělení.
Parkoviště zůstalo nezpoplatněné. Změnila se
však organizace dopravy v místě. Na parkoviště
zůstává jednosměrný nájezd z ulice Žalkovského
s výjezdem do ulice A. Skotáka. Řidiči budou na
většinu parkovacích míst zajíždět couváním, na
stání, která se nacházejí u výjezdu z parkoviště, lze
zajíždět i přední částí vozidla.
-měú-

Komentář: O povinnostech
Platí úsloví, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda jiného jednotlivce. V Listině základních práv a svobod, která je spolu s Ústavou nejvyšší právní norma v České republice (a obdobné
normy platí vlastně v každé civilizované zemi) se píše, že každý občan může činit vše, co mu není
zákonem zakázáno. Z dikce a smyslu Listiny a Ústavy plyne, že každý občan musí plnit povinnosti, a
to pouze ty, které mu přikazuje Zákon. Takže musíme platit daně, nesmíme páchat trestné činy, musíme
na silnici jezdit vpravo a další a další. Máme tedy jisté psané povinnosti, které bychom měli plnit. Ale
máme také povinnosti i další, nepsané. Ty vycházejí ze zvyklostí nebo třeba morálky. Takže je asi každému známo, že má pomoci člověku, který upadne na ulici, nebo staršímu člověku umožnit sednout
si ve vlaku apod. Je mnoho povinností, které vyplývají z pocitu odpovědnosti a cítí je každý sám. Na
konci třicátých let minulého století mnoho Čechů a Slováků vyjadřovalo tak silnou odpovědnost vůči
své vlasti, Československu, že za ni neváhali položit život. Tito hrdinové cítili povinnost to udělat, i
když jim to žádný zákon nenařizoval. V tehdejší době to bylo normální.
V dnešní době se (naštěstí) posunuly hranice nebezpečí a zla z tehdejšího zápasu o život a existenci
do dnešní úrovně, kde o život a existenci až tak nejde.
Tedy ještě do roku 2019 nešlo. Války a konflikty se
střední Evropě dlouhá desetiletí vyhýbaly. Ale počátkem roku 2020 se civilizace začala celosvětově
potýkat s nebezpečím pocházejícím ze smrtelného
čínského viru. Všichni víme a vidíme, co napáchal.
Kolik lidí mu podlehlo, kolik lidí jím bylo ohroženo,
jak moc se díky němu společenské systémy otřásly
ve svých občanských a ekonomických základech.
V těchto dnech a týdnech opět nastupuje síla tohoto
neviditelného viru a začíná s obrovskou razancí znovu
ohrožovat naše životy. Nechme nyní stranou otázky,
zda vláda udělala v této věci to či ono špatně nebo
dobře. Zůstaňme každý sám u sebe a svých blízkých.
Může ještě dnes někdo pochybovat o tom, zda virus
existuje a zda je opravdu tak nebezpečný? Kupodivu
může, a takovou osobou je dokonce i Václav Klaus,
který před několika dny ve svém rozhovoru v médiu
PROSTOR-X sděluje, že – podle něj – vlastně žádná
epidemie není.
Může někdo věřit tomu, že se pandemie zvládne
bez toho, aniž se populace proočkuje? Asi může. Je
stále velmi mnoho lidí, kteří si najdou tisíce důvodů,
proč se nenechat očkovat. Jedním z mnoha příčin je
katastrofálně špatná míra informovanosti lidí státem a
třeba i neustálé spory o uznávání protilátek. Nedávno
byl zveřejněn příběh rodiny ze Vsetínska, kde skočili
na JIP rodiče a jejich dcera, všichni neočkovaní.
Matka zemřela, otec stále ve vážném stavu a dcera
se z vážného stavu naštěstí dostala.
Pokud se oprostíme od emocí, měli bychom se
zamyslet nad tím, zda vzhledem k rozsahu pandemie
nemáme jakousi povinnost chránit zdraví svoje a tím
zdraví svých blízkých a tím zdraví svých spoluobčanů
a tím zdraví celé společnosti. Víme, že očkování je
nejspíš jedinou spolehlivou cestou vedoucí k tomu,
že se z pandemie stane normální, byť vážná nemoc,
která již nebude ohrožovat společnost jako celek, ale
pouze jednotlivce, tak jak to u každé jiné nemoci bývá.
Máme tedy – nikoli zákonnou, nýbrž „jen“ morální
- povinnost tak učinit, protože máme odpovědnost
jednoho vůči druhému. Vlastně – měli bychom mít.
Problém je ale asi v tom, že abychom to takto jako
celá společnost cítili, musíme to mít v sobě zakódované. Musíme tuto odpovědnost a z toho plynoucí
povinnost se naočkovat mít jako přirozené cítění
problému (cizím slovem se tomu říká empatie).
To ale nemáme. V listopadu 1989 jsme nabyli svobodu, po které jsme prahli. Ale nenaučili, lépe řečeno

odnaučili - jsme se ctít povinnosti, plnit závazky. Chtěli
jsme všichni všechno, nejlépe hned. Přestali jsme si
uvědomovat, že ruku v ruce s tím plynou každému
povinnosti, povinnosti platit dluhy, povinnosti nelhat,
nekrást. V právu se používá výraz „vlastnictví zavazuje“.
Po roce 1989 jsme pozbyli také širší odpovědnost
za spoluobčany, za svou vlast. Právě onen Václav
Klaus propagoval individualismus, ideologii „starat
se sám o sebe“.
Občas mne napadá, jak si to představují propagátoři přímé demokracie, tedy systému, kde jednotlivec
individuálně a přímo rozhoduje o něčem, co pak zavazuje všechny ostatní. Ve většině evropských zemí
funguje zastupitelská, tedy nepřímá demokracie.
Aby mohla fungovat demokracie přímá, vyžaduje to
jeden základní předpoklad. Tím je vyspělost a odpovědnost jejích účastníků, tedy v tomto případě občanů.
Švýcarská konfederace má s přímou demokracií
bohaté zkušenosti a za stovky let fungování tamního
politického systému se dokázali ubránit excesům,
které by z něj mohly plynout (zkusme si představit
otázku do referenda: „jste pro zrušení daní – ANO/
NE?“)
My jsme použití přímé demokracie vyzkoušeli
dvakrát při volbě současné hlavy státu. A důsledky
této volby lidem vidíme dodnes.
A dnes probíhá v České republice sice nevypsané,
ale nesmírně závažné: referendum o očkování. A jak
se chováme? To vidíme na přírůstcích nakažených
a mrtvých. Před rokem jsme to sledovali s téměř
prázdnýma rukama, jediné, co bylo k dispozici, byly
„doma ručně ušité roušky“. Dnes máme vakcínu i léky.
Ale chtělo by se říct: „je to marné, je to marné, je to
marné“. Nemáme odpovědnost, necítíme povinnost
chránit ani sebe, natož druhé.
Skoro by se chtělo dodat: zasloužíme si vůbec
svobodu, kterou máme? Přišli jsme k ní – jak se
říká: „po haluzi“ a nyní, kdy by se mělo ukázat, zda
si ji zasloužíme, tak zase lavírujeme, pochybujeme,
odmítáme.
Konvertujeme k tomu, že očkování bude vymáháno.
Motivací, nebo metodou cukru a biče, nebo zákonem.
Vládě (jakékoli) totiž možná nic jiného nezbude.
Dej Bůh, abychom už konečně dostali rozum a
konali správné věci dobrovolně.
PS: je mi líto sestřiček a doktorů na JIPkách,
musí to být hrozně depresívní, ošetřovat pacienty,
kteří - většinou neočkovaní - jsou tam vlastně celkem
zbytečně…
-mn-

Freddieho sloupek
Kočkování
Tak nějak se říká takovému divnému pohrávání
si. Nerad přiznávám, že jsme nyní jejím svědkem.
Probíhá, mimo jiné kočkování k očkování...
O tom, že očkování je jednou z cest, jak se zbavit
nepříjemných nemocí už jsem psal. Podotýkám, že
jednou z cest. Dalšími cestami je mít dostatek protilátek anebo na sebe vzít riziko srovnatelné s tím
nemít pojištění. Něco se stát může, ale nemusí. Tak
to prostě je. Jenže... Mimochodem, všimli jste si už,
že při spojených větách přichází vždy to důležitější za
spojkami „ale“, „jenže“, „nicméně“ a jim podobným?
Takže jenže... Na to, že jsou nás naši „velitelé“
schopní oklamat, jsem si zvyknul/nezvyknul. Vysvětlím. Zvyknul jsem si v tom smyslu, že jsem se naučil
to do jisté míry předpokládat a nezvyknul ve smyslu
to, že to odmítám tolerovat a do nekonečna přijímat.
A očkování – respektive přístup k očkovaným/neočkovaným je jedním z těch podvodů. Očkování je totiž (jak
bylo tvrzeno) věc ryze dobrovolná a ve smyslu toho
slova by mělo být ke všem, kteří se pro neočkování
rozhodnou, přistupovat.
Pokud prohlásíte na straně jedné, že očkování je
dobrovolné a na straně druhé začnete vyhrožovat
pro neočkované zákazy, příkazy, ovlivňujícími jejich
každodenní život a dokonce to „vyšperkujete“ zákazem
vycházení, dochází trpělivost i světci (ne, nemluvím o
sobě, buďte klidní).
Když jsem poprvé četl ten nápad, zhrozil jsem se a
naznal jsem, že nejen Miloš Zeman potřebuje pomoc
psychiatra, ale potřebují ji i na první pohled zdraví a
schopní jedinci, vzešlí ze současných, či nedávno
minulých voleb.
Pokud naši „osvícení“ vládci hodlají naprosto
bezprecedentním způsobem omezit lidskou svobodu
jen proto, že se někdo dobrovolně nedal očkovat, a
přijmeme-li to my, kterých se to týká, pak je na místě
se ptát – co nás čeká příště? Svoboda jednotlivce je
nedotknutelná, samozřejmě v rámci zákonů, které jako
společnost používáme, a jakékoli její omezení je nepřípustné. Tak nějak jsem čekal, že to nastane (a přitom
doufal v opak). Totiž, že bude uplatněna „salámová
metoda“ – uřízneme jen malý kousek, pak další, pak
další – vždyť je malý – a najednou je po salámu... A tím
salámem je náš život, naše svoboda, naše bohatství.
Že je to bohatství převeliké, o tom by mohli hovořit
lidé, kterým byla (byť jen na čas) svoboda odepřena.
A ne nadarmo se hříchy proti našemu zákonu trestají
– všiměte si toho slova „TRESTAJÍ“ odnětím svobody.
Tohle kočkování musí skončit a dost možná skončí
nějakou formou občanské neposlušnosti, k níž, přiznejme si, není zase tak daleko. Protože z nás blbce děláte
už dlouho a ve společnosti nepanuje ani tak „blbá
nálada“, jak to kdysi popsal Havel, ale NASRANOST.
Omlouvám se za výraz, ale lepší naše mateřština v
této chvíli nenabízí. Protože už to začíná bublat i v
těch světcích...
Rostoucí inflace, ceny za energie v nebeských výšinách (a to ještě zdaleka ta pravá decimace Zeleným
údělem nezapočala), na cestu autem abychom šetřili
a ještě nám seniory chtějí zavřít do domácího vězení.
To se mi tedy nelíbí a nevím, zda někomu z vás ano...
Hezký den…
Freddie (freddiemail@email.cz)

I přes zdražování zůstává cena tepla
pod celorepublikovým průměrem

Jistě jste v médiích zaznamenali zprávy ohledně vývoje na energetickém trhu, na němž dochází k dramatickému nárůstu cen elektrické energie a
zemního plynu, který nemá v historii obdoby. Cena zemního plynu, která je pro tvorbu ceny tepla zcela zásadní, se za poslední rok zvýšila trojnásobně,
v měsíčních produktech dokonce sedminásobně.
pod celorepublikovým průměrem ceny tepla i pod
cích, které začínáme provádět s
cenou tepla v Brně. Pokud vezmeme v úvahu průročním předstihem. Část zemníměrnou cenu tepla v Blansku za posledních 5 let,
ho plynu tak máme nakoupenou
rozdíl je ještě větší. Cena tepla v Blansku je tak stále
za ceny, které předcházely akdlouhodobě výhodná,“ dodává Nezvalová.
tuálnímu dramatickému vývoji.
Graf vývoje ceny plynu za poslední
V současné době není možné přesně odhadnout
Tato strategie se osvědčila tím,
rok. ZDROJ: kurzy.cz
že v posledních letech cena
budoucí vývoj na energetickém trhu. Pokud by
tepla v Blansku vždy patřila
došlo k poklesu ceny plynu na burze, společnost je
mezi nejnižší v celé České repřipravena reagovat a promítnout tento pokles do
publice. Bohužel ani sebelepší
ceny tepla v příštím roce.
nákupní strategie nás nemohla
ochránit před neočekávánou
situací, kdy náš dodavatel zemního plynu restrukturalizoval své
zákaznické portfolio a ukončil
smlouvy o dodávce plynu s naší
společností. V současné době
ale již mohu říci, že se nám podařilo nalézt nového
I společnost ZT Energy, stejně jako jiní dodavatelé
stabilního dodavatele a nehrozí tak ohrožení dodátepla, je nucena reagovat na aktuální cenový vývoj
vek zemního plynu, potažmo tepla,“ říká jednatelka
na trhu a promítnout jej do ceny tepla.
společnosti Renata Nezvalová.
Pokud se přepočítá předběžná kalkulace ceny
Na aktuální situaci na trhu se zemním plynem
tepla pro rok 2021 na ceny nynějších vstupů, ZT
reagují teplárenské společnosti i v jiných městech.
Energy odhaduje, že průměrná cena v letošním
V Brně městské teplárny cenu tepla zvýšily na 784
„K celé situaci se nestavíme zády, s každým odběroce by měla činit cca. 780 Kč vč. DPH / 1 GJ, toto
Kč vč. DPH za 1 GJ, tedy vyšší než v Blansku. Podle
ratelem, který projeví zájem, tuto mimořádnou situaci
navýšení znamená zhruba 400 Kč měsíčně pro
ZT Energy se cena tepla v našem městě tedy nebude
řešíme a dle jeho finančních možností se domlouprůměrnou blanenskou domácnost, připojenou na
výrazně odchylovat od jiných měst.
váme na splátkovém kalendáři či jiném oboustranně
CZT.
V loňském roce byla cena tepelné energie rekordpřijatelném řešení,“ ujišťuje jednatelka společnosti.
„Aktuální dramatický nárůst ceny zemního plynu
ně nízká, letos je vyšší. Pokud ale zprůměrujeme
na burze se v ceně tepla neprojeví v plné míře, neboť
cenu tepla v loňském a letošním roce, cena je stále
-rnákupy zemního plynu realizujeme v postupných kro-
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Na kávě s Lenkou Šebelovou
Budovu, v níž sídlí Azylový dům pro matky s dětmi v Blansku spadající pod oblastní
charitu, čeká v následujících dvou letech rozsáhlá rekonstrukce. O rekonstrukci i o
samotné službě jsem si povídala s její vedoucí Lenkou Šebelovou.

tování, prostor pro přípravu stravy, aby byly zajištěny
základní potřeby pro děti. Jednou z činností je pomoc
s vyřizováním osobních záležitostí. Spolupracujeme
s dalšími charitními službami, takže máme možnost
s nimi řešit například dluhovou problematiku, poskytnout jim psychologickou pomoc. Největší část práce
je o tom, že se snažíme, aby matky byly schopny
rozvinout své rodičovské kompetence.
Cílem naší služby tedy je, aby od nás odešla žena,
která je schopna postarat se o sebe a o děti tak, aby
k tomu nepotřebovala sociálního pracovníka.
S čím konkrétně mají ženy problém?
I když to může vypadat banálně, někdy je to o tom,
že matky nejsou schopny uspořádat denní režim tak,
aby děti vstaly včas do školy, aby byly adekvátně
nachystané, oblečené, aby měly svačinu. Samy
přichází z takových podmínek, kde jim nikdo tyto
základy nedal.

V azylovém domě se chystají jisté změny.
Můžete přiblížit, o co jde?
Ano, budova, v níž sídlí azylový dům na ulici
Sladkovského v Blansku, se bude kompletně rekonstruovat. Proto dojde od 1. ledna 2022 k přesunu
této služby do Boskovic, kde se sloučí blanenský
i boskovický azylový dům. Po dobu rekonstrukce,
která se už asi dvakrát odkládala kvůli covidu, tedy
budeme fungovat v Boskovicích. Hotovo by mělo být
do konce roku 2023. Byli jsme městem Blanskem,
které je vlastníkem budovy, přizvaní k projektu rekonstrukce budovy, za což jsme velmi vděční. Mohli
jsme si říct, co kde potřebujeme.
Ze dvou azylových domů tedy bude jeden. Jak
to bude s kapacitou?
V současné době je kapacita v Blansku 24 míst,
v Boskovicích 27. Od ledna bude v Boskovicích 35.
Až se zrekonstruuje budova v Blansku, bude v ní 48
lůžek a boskovický dům zanikne.
Poměrně zásadní novinkou bude od ledna rozšíření cílové skupiny o samostatné ženy. Doposud jsme
mohli přijmout pouze ženy s dětmi nebo těhotné ženy.
Od nového roku se budou moci ubytovat i samotné
ženy, které nejsou těhotné.
Máte zjištěno, že této služby je zapotřebí?
Vycházíme ze zkušeností, že se na nás ohledně
toho obrací OSPOD. Ten ví o ženách, jež třeba usilují
o to, aby se jim vrátily děti například z pěstounské
péče. Sociální pracovníci potřebují zjistit, zda jsou
ty ženy schopny se o svoje děti starat. V takovém
případě je ideální je ubytovat. Momentálně na tuto
problematiku služby nedokáží reagovat.

Jak se to dělá teď?
Žena si musí zajistit nějaké ubytování, kam za ní
dochází terénní služba, případně se snaží bydlet u
svých příbuzných, což ovšem často bývá problém.
Když ji budeme mít „pod dohledem“, můžeme s ní
pracovat a pomoci ji k tomu, aby svoje děti získala
do péče a byla schopná se o ně postarat.
Co se ještě změní po rekonstrukci budovy?
Ve zrekonstruované budově v Blansku se pak
služba rozšíří ještě o jednu cílovou skupinu, a to o
celé rodiny s dětmi. Budeme moci ubytovat i tatínky.
Dnes pokud rodina třeba přijde o bydlení, musí se
rozdělit. Maminka s dětmi může jít do azylového
domu a otec může využít například noclehárnu nebo
si najít nějakou jinou ubytovnu. V budoucnu tedy
budou moci zůstat rodiny pohromadě a bude možné
s nimi pracovat.
Koho se tato problematika týká?
V převážné míře jde o rodiny, které přišly o bydlení
většinou z finančních důvodů. Máme obavy, že těchto
případů naroste vzhledem k současné krizi na trhu s
energiemi.
Dále obecně v azylovém domě jde o matky, které
zkrátka nemají rodičovské kompetence ve všech
oblastech rozvinuté natolik, aby se mohly samy starat
o děti, takže potřebují podporu, ať už v oblasti financí,
stravování apod.
Jejich nepříznivá situace je vždy spojena se ztrátou
bydlení. V rámci sociálního šetření se zjišťuje, jestli
nemají možnost jít někam jinam. Pokud ano, vždy se
upřednostní jiné zdroje bydlení než sociální služba.
Ve chvíli, kdy je přijmeme k nám, mají poskytnuto uby-

Proč jim je nikdo nedal? Přicházejí z dětských
domovů?
To se často nestává, zpravidla to nebývají ženy,
které prošly dětským domovem nebo ústavní péčí.
Ale často pochází z rodin, kde jim ty kompetence
nikdo nedal, protože je taky neměl. Často jsou to
dívky, které odešly v šestnácti z domova a musely
se o sebe nějakým způsobem postarat samy. Nebo
vyrůstaly v rodině, kde rodiče byli alkoholici (dnes
už se přesouváme od alkoholu k drogovým závislostem). Ony ty základy nemají, protože je neviděly
v původní rodině.
Řešíte i domácí násilí? Přichází ženy z těchto
podmínek?
Často. A často je to kombinace více věcí. Lidé
mají problém s financemi, do toho se přidá domácí
násilí. U domácího násilí často bývá i alkohol nebo
další návykové látky. Ze začátku to hned třeba nevíme, ale v průběhu pobytu zjistíme, že v rodině byla
kombinace všeho.
U domácího násilí nás nejčastěji kontaktuje OSPOD, protože situaci je potřeba vyřešit co nejdříve,
aby nebyly jakkoliv ohroženy děti. Úřad se tedy snaží
matku s dětmi co nejrychleji někam umístit, aby byli
v bezpečném prostředí.
Bývá azylový dům plně obsazen?
Ano, kapacitu míváme většinou naplněnou.
A jak to řešíte, když někdo přijde akutně?
V azylovém domě neposkytujeme krizové ubytování. U nás si musí žadatelka podat žádost a
projít klasickým kolečkem schvalování. Podle volné
kapacity ji následně kontaktujeme. U nás to tedy
není o tom, že žena zazvoní na azylový dům a my ji
hned ubytujeme. Pokud by bylo potřeba řešit něco
takového, tak se to zajišťuje přes jiné služby. Oblastní
charita Blansko disponuje službou zvanou charitní
záchranná síť, což je nonstop služba, v rámci které
máme také možnost krizového ubytování. Do druhého dne nebo přes víkend tedy člověka či rodinu
ubytujeme. Druhý den je předáváme terénní sociální

Sponzor rubriky:

službě. Ta následně zjistí, že buď máme volno my v
azylovém domě, nebo obvolá azylové domy v okolí
a snaží se ženu někam umístit.
Je nějaká maximální lhůta, po kterou může být
žena s dětmi v azylovém domě?
Zpravidla je to doba nepřevyšující jeden rok, ale
pokud matce končí smlouva u nás třeba v polovině
června a děti mají dokončit ročník v nějaké blanenské škole, tak to není o tom, že se 15. června musí
vystěhovat. Je to celé o vyjednávání, o tom, jak žena
spolupracuje při hledání návazného bydlení. Vždy
přistupujeme individuálně.
Pomáháte jim i s hledáním práce?
Část práce s ženou spočívá v individuálním plánování. S každou maminkou se jedná individuálně a řeší
se to, co ona právě potřebuje. Pokud potřebuje práci,
což jí zvedá finanční možnosti při hledání bydlení, tak
se věnujeme této oblasti. Ale u nás má většina žen
malé děti, takže jsou na rodičovské dovolené a nejsou
v dané chvíli schopny se zapojit do trhu práce.
Každopádně každý obyvatel azylového domu se
musí podílet na financování bydlení. Matka platí za
noc 90 korun a dítě 50 korun. Je důležité, aby věděla,
že nebydlí zadarmo. Stejně tak jí musí zůstat nějaké
peníze na jídlo. Sice máme dostatek potravin z různých sbírek, ale to také není úplně výchovné, aby
všechno dostala.
Takže hlavním smyslem práce je vedení ji k samostatnosti a samostatnost určitě není o tom, že dostane
všechno zadarmo. Určitě to není tak, že k nám žena
přijde a bydlí jak na hotelu.
Jak se žena potom uživí v samostatném bydlení, které bude dražší?
Kromě rodičovského příspěvku a přídavků na
děti jistě dostává nějaké alimenty, pokud nežije s
jejich otcem. Jestliže je v této oblasti problém a otec
neplatí, pomáháme jí s vymáháním výživného. A s
jejím celkovým měsíčním příjmem ji učíme správně
hospodařit, aby byla schopna pokrýt náklady na
bydlení a všechny základní potřeby pro sebe a pro
děti. A jelikož je bydlení u nás levnější, než klasický
podnájem, může si za ten rok i něco našetřit, takže
při hledání bydlení třeba bude mít na kauci, kterou v
dnešní době požaduje každý majitel bytu.
Jak dlouho již v Blansku azylový dům funguje?
V této podobě, jako registrovaná sociální služba,
funguje od ledna 2007.
Je něco, co se v poskytování služby během let
výrazně změnilo?
Výrazně se změnila cílová skupina. Čím dál tím
častěji o službu žádají matky, které mají větší počet
dětí. Někdy se jedná o matku, která má šest a více
dětí. Některé azylové domy na takový počet členů
rodiny nemají kapacitu. Také se změnila oblast
závislostí. Od alkoholové závislosti se přesouvá k
závislosti na nelegálních drogách, které jsou čím dál
dostupnější.
Marie Kalová
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Pojďte s námi oslavit
svátek patrona města!

Blanenské vítání svatého Martina se letos opět vrátí do ulic města. Na přípravě programu se spojila
celá řada organizátorů nejen z řad městských organizací. Všichni pevně věří, že mimořádná opatření
letos dovolí vše připravené také zrealizovat.
„S letošní akcí Vítání
svatého Martina navazujeme na pojetí předchozích ročníků, současně
jsme ale připravili celou
řadu novinek. Věříme,
že návštěvníky osloví,“
doufá Jan Mach z Kulturního střediska města
Blanska, které mimo jiné
připravuje i hlavní sobotní i nedělní program v
zámeckém parku.
Čtyřdenní oslavy odstartuje čtvrteční požehnání svatomartinskému
vínu na nádvoří blanenského zámku i tradiční
koncert z cyklu Hudba
na zámku. V pátek 12.
listopadu naváže setkání dětí se svatým Martinem
na farním dvoře u kostela sv. Martina, v Dělnickém
domě pak vystoupí legenda folkové muziky skupina
Nezmaři. Milovníky vín čeká sobotní degustace Na
víno s Martinem v zámeckém parku spojená s kulturním programem, ale také jedna z letošních novinek
– Peřina v Galerii města Blanska. „Jde o speciální
odpočinkový a herní koutek pro děti s doprovodem
dospělého, budou se u nás moci ohřát, zapojit do
některé z výtvarných aktivit, nebo si užít dětské knižní
promítání,“ láká vedoucí galerie Jolana Chalupová.
Nedělní program zahájí mše svatá s poděkováním
za dary země v kostele sv. Martina. Těšit se můžete
také na fanfáry v podání Pardubických pozounérů a
na tradiční vyvrcholení oslav v podobě historického
průvodu v kostýmech. „Nedělní program v parku
bude zcela zdarma. Věříme, že nabídne spoustu
lákadel pro děti i dospělé. Kromě historického jarmarku nebude chybět ani show v podání skupiny
historického šermu Štvanci spolu se skupinou
Gemina. Diváci uvidí souboje na koních, atraktivní
kostýmy, šikování vojska, prohlédnout si ale budou

BUSE

moci třeba také stan římského důstojníka s ukázkou
předmětů denní potřeby,“ láká Jan Mach. Na pódiu
se vystřídá skupina Koňaboj, big band The People,
slovenská Bystrík Banda nebo Ritmo Factory.
V klidové zóně u zámeckého rybníčku budou pro
děti připravené dobové hry, po jejichž absolvování
čeká děti odměna, návštěvníci zde uvidí také sokolníky, před vstupem do zámku pak děti najdou i
malou zvířecí farmu. „Nedělní program pak zakončí
bubenická show Jakuba Škrhy, který pravidelně jezdí
na festivaly v Rio de Janeiru. Jeho vystoupení by si
návštěvníci určitě neměli nechat ujít,“ dodává Jan
Mach.
Všechny akce proběhnou v podobě, jakou umožní
aktuálně platná opatření vlády. U vstupu do zámeckého parku bude v sobotu i v neděli kontrolována
bezinfekčnost, v budově ZUŠ Blansko bude zřízeno
testovací centrum ČČK Blansko. Podrobnosti o programu najdete na webových stránkách https://martin.
blansko.cz nebo na facebooku Blanenské Vítání sv.
Martina.
-r-
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Podrobný program:

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

Masarykova 9, 678 01 Blansko / www.buse.cz

Chceš se podílet na vývoji a výrobě informačních systémů
pro vozidla městské hromadné dopravy?
Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegy/kolegyně na pozici

PRACOVNÍK OBSLUHY SMT LINKY
Náplň práce:
Požadujeme:
- SOU/SŠ elektro-technické vzdělání
- obsluha, údržba, nastavení,
- předchozí praxe v oboru elektro
programování a seřízení osazovacích
- zkušenosti s pájením výhodou
automatů a reflow pájecích zařízení
- znalost elektro-technických součástek
- provádění mezioperačních
- uživatelská znalost PC
a výstupních kontrol během
- angličtina – min. pasivní, čtení
osazovaní desky plošných spojů
technické dokumentace
- kontrola osazených DPS dle
- schopnost pracovat s dokumentací
dokumentace (práce s dokumentací
a technologickými postupy
a technologickými postupy)
- manuální zručnost a dobrý zrak - kontrola materiálu a jeho
schopnost pracovat s drobnými
doplňování, zařazení součástek
součástkami
do podavačů
- spolehlivost, pečlivost, zručnost,
- zavádění nových programů
trpělivost, samostatnost, odpovědnost
do výroby
- znalost osazovacího automatu MYDATA
výhodou
…více na https://www.buse.cz/cs/kariera
Nabízíme:
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru
příjemné pracovní prostředí založené na důvěře
různorodou práci / seberealizaci /možnost kariérního růstu
odpovídající platové ohodnocení / 13. plat /
5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování v rámci firmy
velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)

V případě zájmu nebo dotazu, nás kontaktujte
na e-mail buckova.lenka@buse.cz, nebo tel: 516 482 045

 martin.blansko.cz


Blanenské Vítání sv. Martina
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• Bystrík Banda • The People
• Štvanci • dƼƴŀśƼơ
•чśǿśūƲƐŜƤŁчǪȖŮǷūƧƲŁчǪƋƼȗ
• sokolníci •чƋƐǪǷƼǢƐŜƤȞчơŀǢưŀǢƤ
•чǤƒưǪƤŬчƧūȩūƲƒч•чţƼśƼȖŬчƋǢȝчǟǢƼчţŮǷƐ
MƧŀȖƲƒчǟƼǤŀţŀǷūƧŬчŀчǟŀǢǷƲūǤƐчŀƤŜūϱ

çŀчǟƼţǟƼǢȝϱч

pūţƐŁƧƲƒчǟŀǢǷƲūǤƐϱ
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Poctivé, ručně vyráběné paštiky.

V listopadu nás najdete
na těchto akcích:
6. 11. Pojďte s námi za pohádkou (Podlesí)
11. 11. FARMÁŘSKÉ TRHY BLANSKO
13. 11. NA VÍNO S MARTINEM (Zámecký park)
14. 11. VÍTÁNÍ SV. MARTINA (Zámecký park)
27. 11. FARMÁŘSKÉ TRHY BLANSKO
28. 11. Rozsvěcení vánočního stromu Blansko
30. 11. Rozsvěcení vánočního stromu Letovice

Nakoupit můžete i na internetu.

www.odmartina.cz

KUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

ČASTOLOVICE

PROSTĚJOV
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HOSPŮDKA ZBOROVEC

VYKOUPÍME
VÁŠ OJETÝ VŮZ

SVATOMARTINSKÉ MENU

ŠKODA Plus

Předkrm:
Domácí husí paštika
s brusinkami, bagetka
Polévka:
Husí vývar s domácími
nudlemi
Hlavní chod:
Pečené husí stehno,
dvoubarevné zelí,
bramborový a karlovarský knedlík
Dezert:
Domácí vdolečky s tvarohem a povidly.

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Prodejte svůj ojetý
vůz jednoduše, během pár kliknutí na webu skodaplus.cz. ŠKODA Plus mění minusy
ojetých vozů na plusy.

Speciální Svatomartinské pivo na čepu.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Zborovec 1, Blansko. Rezervace:

VOLNÉ
KANCELÁŘE
K PRONÁJMU

731 186 728

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
celková výměra 170 m2
z suterénní prostor
z samostatný vchod
z vlastní sociální zařízení
z samostatné energie
z vhodné k zrealizování
jakéhokoliv podnikatelského
záměru
z

www.zamecekblansko.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

Více info na e-mailu: info@amica.cz

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parkety

přijmeme
STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany.
Tel. 604585530.

RŮZNÉ
* Prodám rohové akvárium. Délka 90 cm, roh je 65 x 65
cm, výška 33 cm. Popřípadě filtr, topítko, teploměr a další
techniku potřebnou k jeho provozu. Cena 350,- Kč, ostatní
dohodou. Tel. 605076400.
* Prodám RO - reversní osmózu na úpravu vody. Používal
jsem ji pro akvarijní rybičky, s kterými ale končím, takže ji
již nepotřebuji. RO je nejvyšší třídy, s 5l zásobníkem vody,
čerpadlem a automatikou. Nedávno měněné náplně.Cena
3990,- Kč. Tel. 605076400
* Prodám kvalitní domácí calvados. Tel. 605076400.
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko.
Tel. 732619095.

SEZNÁMENÍ
* Žena 48 let z Blanska se ráda seznámí s mužem přiměřeného věku,s vyřešenou minulostí, který ví co chce
a také už nechce být sám. Prosím jen vážně! Odpovědi
na e-mail: slunce77.s@seznam.cz

BMS

COMPUTERS

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

...můžete mít ve vašem notebooku
a PC i do druhého dne

- servis a prodej

PROVOZNÍ DOBA:
po - pá

09:00 - 12:00
13:30 - 17:00

Telefony Xiaomi, tiskárny
a notebooky SKLADEM

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

Očima občanů:
Po volbách na Těchově
Tak už máme po volbách, dopadlo to dobře, jak pro
koho. Otázka je, jakým způsobem bylo úspěchem
dosaženo a kdo se o výsledek zasloužil. Toť otázka.
Ve volebním okrsku č. 5 v Blansku pro části města
Těchov, Obůrka, Češkovice a Žižlavice zvítězila koalice
SPOLU s cca 35 %, ANO dosáhlo na 20 %, Pirstan
na 18 %, SPD 8 %. Zcela propadla levice. Bylo toho
dosaženo v případě vítězů, zejména koalice SPOLU
prosazením svých volebních argumentů nebo s využitím “taktiky“, kterou organizátoři voleb použili?
Tento příspěvek píšu o něco později po skončení
voleb, bylo nutné si však ověřit pravost některých
argumentů.
Týden před volbami konanými 8. a 9. října 2021
dostali občané obálky s volebními lístky, nic víc. Žádné jiné informace. Také já jsem se chystal do volební
místnosti, jak jsem byl v posledních letech zvyklý,
do budovy MŠ na Těchově, tam, kde jsem byl volit
naposledy. Kam jdeš? Byl jsem dotázán, volby jsou
v kulturním domě. Jak to? Říkala mně to před chvílí
sousedka.
Tak to začalo. Téměř žádná informovanost občanů,
to byla asi ta taktika. Z důvěryhodných zdrojů jsem
zjistil, že na vývěskách v naší části Těchova nebylo nic
zveřejněno, místní rozhlas, který provozuje občanská
aktivita neměl k volbám žádné hlášení o době a místě
konání voleb. Teoreticky se mohly informace získat ze
Zpravodaje města Blanska, který je údajně dodáván do
všech domácností v celém Blansku. Bohužel několik
měsíců před volbami dostávají tyto noviny jen někteří
občané, z nových částí Těchova, kde žije většina již
starších občanů noviny nedostávají. Podobně jsem
byl informován i o situaci na Obůrce. Pochybení o
nedoručování Zpravodaje mně bylo potvrzeno i s tím,
že to bude v nejbližší době řešeno.
Nižší účastí občanů ve volbách tak propadlo několik,
možná i více hlasů, když se říká každý hlas je důležitý
a může rozhodovat. Několik občanů mně oslovilo s
tím, abych tyto skutečnosti zveřejnil a poukázal na
to, jak to u nás chodí. Příkladem byla rodina, která
přijela volit do MŠ autem, jelikož zde se nic nekonalo,
žádné oznámení vyvěšeno, tak odjeli domů bez volení.
Další občan Těchova měl podobnou zkušenost, avšak
když jel domů, tak si všiml, že na místní hospodě
vlaje prapor, tak zastavil a s rodinou odvolil. O novém
volebním místě nevěděl ani soused odnaproti a další,
kteří za mnou s problémem přišli. Nedůstojné zahájení
voleb bylo přišlo již v pátek 8.10.2021, když bylo do
volební místnosti vpuštěno více občanů najednou, než
si organizátoři asi představovali a bylo zbytečné až
arogantním způsobem napravovat organizační selhání
a jmenování občanů, kteří údajně nedodržovali určené vzdálenosti osob od sebe nebo neměli nasazený
respirátor. Myslím že bylo zbytečné voliče jmenovitě
a zvýšeným hlasem vyzývat k „jejich“ chybě.
-VP-

Anna Šťávová veze
bronz z Českého poháru
Talentovaná blanenská plavkyně Anna Šťávová
přidala blanenskému oddílu do sbírky další medaili
z Českého poháru v plavání. Ten se konal s mezinárodní účastí o víkendu v jihlavské pětadvacítce pod
názvem AXIS Cup 2021.
Teprve čtrnáctiletá starší žákyně si poradila se
staršími soupeřkami z kategorie dorostu a dospělých ve své parádní disciplíně dvě stě metrů prsa.
S osobním rekordem se zařadila na vynikající bronzovou příčku. Čas zaplavaný ve finálové rozplavbě
se zařadil v republikových statistikách čtrnáctiletého
žactva na druhé místo a zároveň je to nový oddílový
rekord, který donedávna držela bývalá výborná blanenská prsařka Veronika Zamazalová.
Věra Vencelová

Výsledkový
servis

• ODVIROVÁNÍ, ZRYCHLENÍ
• VÝMĚNA ZA RYCHLÝ DISK...

Basketbal
Nadregionální turnaj ČBF nejmladších minižákyň
U10: BK Blansko – Basketbal Dubňany 16:22. Basketbal Dubňany – TBS Přerov 21:25. TBS Přerov
- BK Blansko 30:20.
OP mladších minižákyň U12: BK Blansko – Tygři
Brno 54:12 Alexová E. 20, Musilová 10, Vernerová
9, Černá 7,Streitová 4, Šimčíková a Alexová Z. 2. BK
Blansko – Tygři Brno 46:13 Alexová E. 21, Streitová
14, Musilová 5, Vernerová, Černá, Alexová Z. 2.
Nadregionální liga kadetek U17: BK Blansko –
BK Žďár 64:37 (26:12), Dvořáková 22, Sedláková
M. 9, Špačková 7, Kučerová, Vašková, Ondrová 6,
Strýčková 4, Alexová, Sedláková B. 2. BK Blansko
– BK Žďár 70:36 (41:13), Sedláková M., Dvořáková,
Strýčková 12, Ondrová, Špačková 10, Kučerová 6.
OP ženy: BK Blansko – Univerzita Brno 41:68 (25:32)
Šmerdová 8, Orlíčková 6, Slugeňová, Večeřová 5,
Zouharová, Horáková, Čermáková 4, Formánková
Z. 3, Formánková K. 2. BK Blansko – VSK Univerzita
JUN 34:44 (10:26), Zouharová 10, Formánková Z.
6, Orlíčková 5, Lakotová 5, Slugeňová 4, Šmerdová,
Horáková 2.
OP mladší minižáci U12: Skokani A – BBK Blansko
77:34. BBK Blansko – SKB Tišnov 44:34.

Fotbal

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 ĂƚĚ͘
Provozní doba:

ÚT-PÁ : 9.30 - 1ϱ.ϯ0
SO: dle domluvy

Tel.: 777 870 817

www.bazar-nabytku-blansko.cz
Email:bazardlbk@seznam.cz

D.Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
sĂƓĞǌďŽǎşŶĂĨŽƛƚĞĂǌĂƓůĞƚĞŶĂĞŵĂŝů
ƐƚĞů͘ē͘ĂƉƎĞĚƐƚĂǀŽƵŽĐĞŶĢ͊

Říjen byl ve znamení
přespolních běhů

Dráhová sezóna atletům skončila a podzim jim přináší zejména závody v terénu. O druhém říjnovém
víkendu ji zahájil v Brně tradiční Slatinský kros. Závod byl současně Mistrovstvím Jihomoravského
kraje v přespolním běhu. Závodníci a závodnice AK Ludvíka Daňka Blansko se ho zúčastnili v hojném
počtu, na startu měli téměř třicet svých reprezentantů.
Nejúspěšnější byly mladší žákyně, Kateřina Rybová získala
titul vicemistryně a Hana Kakáčová při svém prvním závodním
startu skončila bronzová. Všichni
zúčastnění předvedli pěkné výkony, za zmínku stojí čtvrté místo
Dagmar Potůčkové v kategorii
žen na trati dlouhé 4 km a maximální nasazení štafety ve složení
Martina Hlaváčková, Barbora Danihelková a Ondřej Ellinger, která
obsadila rovněž čtvrtou pozici.
Dále se členové oddílu v tomto
období pravidelně účastní závodů
Okresní běžecké ligy a Kuřimské
běžecké ligy. „Je za námi Hořická rokle a Kuřimská hodinovka,
kde jsme získali mnoho předních
pozic. Závodů se účastní naši nejmenší od ročníku
2015 až po dospělé kategorie,“ uvedla Gabriela
Ellingerová z vedení klubu. Jak dodala, pevně věří,
že seriály závodů budou pokračovat i v následujícím

Divize st. dorost: Židenice – Blansko 6:2 (2:1),
Farník T., Ostrý. Blansko – Pelhřimov 3:5 (3:0),
Dřevěný 2, Alexa.
Divize ml. dorost: Židenice – Blansko 2:0 (1:0).
Blansko – Pelhřimov 0:9 (0:3).
KP st. žáci: Blansko – Ratíškovice 14:0 (8:0), Vládek
5, Nejezchleb 3, Doležel, Klimeš 2, Kuběna, Malits.
Veselí/Strážnice – Blansko 1:5 (1:3), Šulc, Sedláček,
Bačík, Janíček, Vládek.
KP ml. žáci: Blansko – Ratíškovice 1:3 (1:2), Rychtařík. Veselí/Strážnice – Blansko 5:1 (4:1), Feilhauer.
I. třída st. žáci: Blansko B – Modřice 0:5 (0:0). Chrlice – Blansko B 2:7 (1:2), Vládek, Kunc 2, Nejezchleb,
Sedláček, Terer.
I. třída ml. žáci: Blansko B – Modřice 0:9 (0:4).
Chrlice – Blansko B 1:1 (1:1), Terer.
OP st. přípravka: Blansko A – Blansko B 5:20 (0:7),
Farník, Šemora, Strelička, Zouhar Jaroslav, Ženatý
– Dvořáček 5, Konečný, Vašíček 3, Kalík, Bednář
2, Semrád, Hudec, Nezval, Pokoj, Berec. Blansko
A – RDR Akademie R 9:6 (7:4), Šemora 4, Brázdová,
Farník, Strelička, Slouka, Ševčík. Blansko B – RDR
Akademie R 13:7 (6:3), Bednář, Vašíček 4, Konečný
3, Hudec, Nezval.
OP ml. přípravka: Blansko A – Blansko B 17:8 (8:3),
Strelička 4, Řehák, Blažek, Šebela, Šenkýř 2, Řehůřek, Přikryl J., Ťoupek, Bourghet, Kovář – Přikryl
T., Bárta 2, Voráč, Zouhar, Slavík, Hroza.

Florbal
Divize muži: FBC Mohelnice – FBK Atlas Blansko
7:6 (1:4, 2:1, 4:1), Fedra J., Fedra V. 2, Fedra F.,
Svoboda.
Jihomoravský přebor: FBK Atlas Blansko B –
Shooters Beta Stars Brno 3:3 (0:1, 0:1, 3:1), Crla,
Frýdek, Hrazdíra.
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – Hornets
Brno ZŠ Horní 10:5 (1:1, 7:2, 2:2), Kovařík 3, Jeřábek, Pernica 2, Navrátil, Kyzlink, Langr. FBŠ Hattrick
Brno B – FBK Atlas Blansko 5:7 (3:0, 1:4, 1:3),
Pernica 2, Navrátil, Langr, Jeřábek. Kovařík, Müller.

Stolní tenis
1. liga ženy: KST A.Ebrle Blansko – TTC Ústí nad
Orlicí 5:5, Ševčíková 2,5, Trávníčková 2, Mazalová
0,5. KST A.Ebrle Blansko – SK Dobré C 3:7, Trávníčková 2 Ševčíková 1. KST Hluk – KST A.Ebrle
Blansko 7:3, Ševčíková 2, Trávníčková 1. TTC Frýdek Místek – KST A.Ebrle Blansko 8:2, Trávníčková,
Ševčíková 1.
2. liga muži: TJ Jiskra Heřmanův Městec – KST
Blansko 8:10, Petr 4, Veselý 2,5, Polívka M. 2, Vaculík 1,5. TJ Sokol Hradec Králové C – KST Blansko
10:3, Veselý 1,5, Polívka M. 1, Vaculík 0,5. KST Nový
Jičín B – KST Blansko 10:8, Veselý 4, Vaculík 3, Přikryl A. 1. SK Přerov – KST Blansko A 10:1, Veselý 1.
připravil Bohumil Hlaváček

období a že po roční přestávce bude zahájena halová
sezona. „Na tu se všichni od nejmenších po dospělé
velice těší,“ podotkla.
-boh-

Přečtěte si
naše noviny
na internetu!
www.monitor-bk.cz
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Vypjaté derby s Boskovicemi
rozhodly branky Tomáše Jílka
Minulá sobota přinesla velkou radost všem fanouškům blanenského hokeje, Tak trochu trauma ze
zápasů proti největšímu regionálnímu rivalu ze sousedních Boskovic je strašilo již mnoho let. Konkrétně
již více než šest nebo přesně, jak statistikové přesně spočítali, 6 let a 238 dní. Tak dlouho trvalo, než
se blanenským hokejistům podařilo v derby opět zvítězit. Sice po prodloužení, ale Boskovice poprvé v
letošním ročníku krajské ligy padly. Hrdinou utkání se stal Tomáš Jílek, který nejprve dokázal v závěru
normální hrací části vyrovnat, aby pak přesnou trefou rozhodl v nastavení.

Hokejové derby. Foto Josef Kratochvíl
Dynamiters Blansko HK – SK Minerva Boskovice
4:3 pp (0:1, 1:1, 2:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 21.
Drenčko (Müller), 41. Berka (Kubíček, Grünwald),
59. Jílek (Sedláček S.), 65. Jílek – 19. Sedláček D.
(Hasoň), 25. Sedláček D. (Hasoň), 56. Jurča (Štancl).
Vyloučení: 6:5, Využití: 1:2, Střely: 23:37, Diváci: 200.
Blansko: Vlach (Külzer) – Němec, Sedláček, Antoňů
M., Miloš, Hanzlík, Verner – Berka, Grünwald, Kubíček, Drenčko, Jílek, Müller, Malý, Antal, Antoňů T.,
Majola. Trenér: Radko Křivinka.
Blanenští začali zodpovědně a hráli s favoritem
v první třetině dlouho zcela vyrovnanou partii. Oba
celky drželi brankáři. Když domácí neproměnili dva
slibné průniky, přišel trest. Při své druhé přesilovce se
bombou od modré prosadil hostující Sedláček – 0:1.
Úvod druhé části vyšel Blansku dokonale. Neuběhla
ani celá minuta, když Müllerovu přihrávku proměnil ve
vyrovnávací gól Drenčko – 1:1. Branka Dynamiters
povzbudila, zpátky z pomyslné hrušky dolů je ale srazil
druhý zásah Boskovic. Znovu proměněná přesilovka,
kdy se téměř identicky jako v prvním případě opět prosadil Sedláček – 1:2. Přes veškerou snahu domácích
skóre vydrželo až do druhé sirény.
Historie se opakovala po návratu ze šaten. Opět
ihned v první minutě dokázali Blanenští dosáhnout na
vyrovnání pro ně nepříznivého stavu, když se při signalizovaném vyloučení dokázal prosadit Berka – 2:2.
Čas se krátil a oba celky se bály udělat chybu, která
by mohla být pro osud zápasu fatální. Blanenští se jí
přece jenom dopustili čtyři minuty před koncem, kdy
Jurča posunul hosty znovu do vedení – 2:3. Domácí se
nevzdali. V hektickém závěru se dostali k přesilovce
pět na tři, která ale po vyloučení Miloše výhodu snížila.
Blansko přesto na vyrovnání dosáhlo. Tomáš Jílek po
Sedláčkově střele z úhlu dokázal zhruba minutu a půl
před koncem vyrovnat – 3:3. Následovalo pětiminutové prodloužení. V něm se šance střídaly na obou
stranách. Rozhodnutí přišlo opět z hole Jílka, který
se ze středního pásma prosmýkl do samostatného
nájezdu, který nekompromisně proměnil – 4:3. Radost
mohla naplno vypuknout.
HC Lvi Břeclav – Dynamiters Blansko HK 5:3 (1:1,
1:1, 3:1). Branky a nahrávky: 2. Kocúr (Lenkovič,
Rutkovský), 24. Juřička (Garčic, Chlubna), 43. Garčic
(Göndör, Boltvan), 52. Hrbatý (Dora), 60. Lokaj – 8.
Grünwald, 23. Grünwald (Majola, Verner), 58. Drenčko
(Antoňů M., Jílek). Vyloučení: 6:1. Využití: 0:0. Střely:
32:28. Diváci: 119. Blansko: Külzer (Šenk) – Němec,
Sedláček, Antoňů M., Miloš, Pilát, Verner, Hussein –
Šmahel, Grünwald, Kubíček, Drenčko, Jílek, Müller,
Majola, Malý, Antoňů T. Trenér: Radko Křivinka.
Úvod zápasu vyšel lépe Lvům, kteří se záhy ujali
vedení Kocúrem, vyrovnat se podařilo Grünwaldovi.
Krátce poté domácí neproměnili trestné střílení. Střelec
prvního gólu strhl vedení na stranu hostí v čtvrté minutě
druhé třetiny, rychle však kontroval Juřička. Rozhodla

POZVÁNKA NA HOKEJ
Sobota 13. listopadu
v 17.00 h
FK Blansko – SHKM Hodonín
Zimní stadion Blansko

třetí dvacetiminutovka. V ní šli Břeclavští do vedení po
dorážce Garčicem a následně se dostali do velkého
tlaku ve snaze zápas rozhodnout. Hrbatý v 52. minutě
zvýšil a zdálo se být rozhodnuto. Dynamiters ještě zápas zdramatizovali po snížení Drenčkem v 58. minutě
a následně se v power play snažili o vyrovnání. To se
jim nepodařilo a naopak v poslední sekundě utkání
inkasovali do prázdné branky na konečných 5:3.
Dynamiters Blansko HK – HK Kroměříž 1:5 (0:1,
0:0, 1:4). Branky a nahrávky: 46. Miloš (Pilát, Jílek)
- 8. Světlík (Matějka), 44. Podešva (Šťastný, Jergl),
52. Matějka (Hubík), 53. (Šťastný (Jergl, Jelínek), 57.
Matějka. Vyloučení 5:5. Využití 1:2. Blansko: Šenk
(Vlach) – Němec, Sedláček, Pilát, Miloš, Verner, Hanzlík – Kubíček, Šmahel, Král, Müller, Jílek, Drenčko,
Malý, Kuběna, Hussein, Antal
V první třetině se diváci dočkali jen jednoho gólu,
radovali se hosté po trefě Světlíka. Přes snahu
Blanska se díky výbornému kroměřížskému strážci
svatyně skóre nezměnilo. Nejinak tomu bylo ani ve
druhé části hry. S jedním rozdílem – na kluzišti byli
již pány hosté a předvést se musel brankář Blanska.
Inkasoval až v závěrečné třetině po dorážce Podešvy.
Domácí sice ještě dokázali snížit, to bylo ale z jejich
strany vše. Kroměřížští dvěma dalšími trefami potvrdili
svoji výhru.
Bohumil Hlaváček
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Muž zápasu
Nepřehlédnutelným hrdinou hokejového derby proti Boskovicím, které přineslo Blansku po
letech velkou radost, byl střelec dvou nejdůležitějších branek. Vyrovnávací těsně před koncem
a rozhodující v prodloužení, obě dal Tomáš Jílek.
Jak tvoje trefy ocenili spoluhráči?
Ani nevím. V té euforii jsme nikdo neřešili, kdo to
vlastně dal.
Už si to ale uvědomili? Bývá zvykem, že to
takového střelce pak něco stojí…
No, já mám u kluků myslím docela předplaceno
nadlouho.
Po výhře jste pak ale dvakrát prohráli. Co se
stalo?
Nějak jsme si začali myslet, že to teď půjde samo.
Opak byl pravdou. Jsme většinou takoví, jak se lidově říká, nachcípaní, i proto jsme možná hráli špatně.
Váš cíl je asi postup do play off, nebo ne?
Jasně, dlouho jsme ho nehráli, teď by to mělo být
snadnější, když soutěž má jenom deset účastníků,
oproti dvanácti či čtrnácti, jak to bylo dřív. Půjdeme
zápas od zápasu, věřím, že to vyjde.
-boh-

Blansko doma pokořilo Velké
Meziříčí, v Uničově ale mělo smůlu
Domácí duel proti Velkému Meziříčí zastihl svěřence trenéra Petra Vašíčka v klidu a pohodě. Tradiční
soupeř odjel s čtyřbrankovým přídělem, zápas diváky bavil. Na následující duel odjížděli s představou
alespoň bodu. Jak průběh utkání napověděl, byli mu velice blízko. Neskutečná souhra nešťastných okolností až v samém konci nastavení normálního hracího času, jim však přinesla porážku.
FK Blansko – FC Velké Meziříčí 4:0 (1:0). Branky:
28. Smrčka, 47. Mach, 61. Tulajdan, 90+3. Elekana.
Blansko: Vitásek – Feik (80. Pyš), Chyla, Blažík, Smrčka – Minařík (70. Bakayoko) – Elekana, Todorič, Mach,
Machálek (41. Alexa) – Tulajdan (80. Tenora, 87. Fall).
Blanenští měli v brance nováčka, po disciplinárním
trestu pro Nešetřila musel zaskočit David Vitásek. Jak
se později ukázalo, premiéru odchytal s nulou na kontě.
Kolegové v obraně mu k ní ale vydatně pomohli. A ve
směru dopředu se dařilo rovněž náramně. Na konci
první půlhodiny se po rohu pověsil do vzduchu Filip
Smrčka a otevřel skóre – 1:0. Vedení nebylo až tak
jednoznačné, hosté zlobili a Vitáska pak několikrát
prověřili. Ten si ale vedl více než zdatně.
Záhy po změně stran ale bylo v podstatě rozhodnuto
po nejhezčí akci zápasu, jejíž sestřih pak hojně koloval
mezi blanenskými fans na internetu. Po autu Chyly
prodloužil patičkou míč Alexa dopředu na Macha a
ten nekompromisně skóroval – 2:0. Vedení domácích
potvrdil Jiří Tulajdan, který velmi zkušeně sběhl na
přihrávku Reteno Elekany a zvýšil – 3:0. Ten se v samém závěru rovněž zapsal do střelecké listiny, když se
nejlépe zorientoval v nepřehledné situaci mezi obránci
soupeře ve vápně hostí – 4:0.
SK Uničov – FK Blansko 3:2 (1:0). Branky: 36.
Kamas, 57. Můčka, 90+2. Svoboda – 69. Reteno, 71.
Tulajdan. Blansko: Vitásek – Feik (60. Fall), Blažík,
Chyla, Smrčka – Minařík – Mach, Todorič, Alexa (73.
Pyš), Elekana – Tulajdan
V předchozím utkání přišlo Blansko o kapitána Machálka, který tak v Uničově pro zranění absentoval a
neobjevil se ani na lavičce, když jeho vůdcovskou pásku
převzal Mach. První půle byla dlouho vyrovnaná. Až v
36. minutě využil zaváhání v blanenské obraně domácí
Kamas a otevřel brankový účet zápasu – 1:0. Hosté se
do půle na odpověď nezmohli.
Po opatrném začátku druhé části zápasu domácí
zvýšili v 57. minutě po rohovém kopu, při němž hosté
nepohlídali Můčku – 2:0. A mohlo být ještě hůř, střela
Krče šla však těsně nad. Domácí se pak dočkali sprchy,
když během dvou minut bylo srovnáno. Za obranu si
nejprve perfektně naběhl Reteno Elekana a tváří v tvář
gólmana domácích zkušeně přehodil obloučkem – 2:1.
Krátce poté následně kanonýr Tulajdan nezaváhal v
šanci – 2:2. Když se už zdálo, že utkání spěje k spravedlivé remíze přišel v prodloužení šok pro Blanenské.
Po standardce se dostal k odraženému míči uničovský
Svoboda a tečovaný míč spadl po neslané nemastné
střele do jejich sítě – 3:2. Ihned po třetím gólu Uničova
rozhodčí odpískal konec.

Do konce podzimní části zbývá odehrát ještě dvě
kola. Blanenští v nich mají dokonce dvakrát výhodu
domácího prostředí. Dvě soboty po sobě tak mohou
diváci přijít na Kolbenku povzbudít své hráče nejprve v duelu proti nevyzpytatelnému Hlučínu, aby
se pak s nimi rozloučili proti béčku ligového Zlína.
Oba zápasy mají začátek ve 14 hodin.
Bohumil Hlaváček

Ohlédnutí
Jak viděl trenér Petr Vašíček poslední dva zápasy
FK Blansko? A jaké má představy o zbývajících
podzimních utkáních?
Ze zápasu s Velkým Meziříčím jsme měli trochu
obavy. Vím, že venku někdy hrají líp než doma. Nakonec jsme je pro mne trochu překvapivě snadno udělali.
Když jsme dali druhý gól, nebylo už co hrát. Padlo jich
nakonec ještě víc. Jsem navíc rád, že jsme uhráli nulu
na kontě defenzivy. Soupeř byl v koncovce naštěstí
bezradný.
V Uničově jsme sehráli nešťastný zápas. Věděli jsme,
že to nic jednoduchého nebude, tušili jsme, že si na nás
budou chtít zvednout sebevědomí. Báli jsme se jejich
standardek, ukázalo se, že oprávněně. První gól jsme
si dali tak trochu sami po zbytečné ztrátě balonu. Druhý
byl právě po trestném kopu. Dokázali jsme sice dvěma
rychlými brankami srovnat a mohli i rozhodnout utkání v
náš prospěch, v nastavení jsme si ale zase nepohlídali
výše zmíněnou standardní situaci a přišel krutý trest.
Na co mám diváky na závěr podzimu pozvat? Zápas
proti Hlučínu nebude rozhodně jednoduchý, chceme
ho ale samozřejmě vyhrát. A béčko Zlína? To už, jak
tomu bývá v zápasech proti ligové rezervě, bude trochu
záležet na tom, v jaké sestavě přijede…
-boh-

POZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 6. listopadu ve 14.00 h
FK Blansko – FC Hlučín
Sobota 13. listopadu ve 14.00 h
FK Blansko – FC FASTAV Zlín B
Mistrovská utkání MSFL * Hřiště na Údolní

Blansko - Velké Meziříčí 4:0. Foto Josef Kratochvíl

MSFL v číslech
Další výsledky, 14. kolo: Uničov – Hlučín 0:4, Zlín
B – Kroměříž 1:2, Vrchovina – Frýdek 0:0, Vratimov
– Olomouc B 0:2, Jihlava B – Uherský Brod 1:0, Dolní
Benešov – Otrokovice 2:0, Znojmo – Slovácko B 4:2,
Rosice – Ostrava B 0:1.
15. kolo: Hlučín – Ostrava B 2:3, Slovácko B – Rosice 3:1, Otrokovice – Znojmo 2:3, Uherský Brod
– Dolní Benešov 2:0, Olomouc B – Jihlava B 3:1,
Frýdek – Vratimov 0:1, Kroměříž – Vrchovina 3:1,
Velké Meziříčí – Zlín B 7:0.
Další zápasy, 16. kolo: Blansko – Hlučín, Zlín B –
Uničov, Vrchovina – Velké Meziříčí, Vratimov – Kroměříž, Jihlava B – Frýdek, Dolní Benešov – Olomouc
B, Znojmo – Uherský Brod, Rosice – Otrokovice,
Ostrava B – Slovácko B.
17. kolo: Blansko – Zlín B, Hlučín – Slovácko B,
Otrokovice – Ostrava B, Uherský Brod – Rosice,
Olomouc B – Znojmo, Frýdek – Dolní Benešov,
Kroměříž – Jihlava B, Velké Meziříčí – Vratimov,
Uničov – Vrchovina.
-boh-
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