
Oblastem územního rozvoje, 
školství a zdravotnictví byl věno-
ván první díl tohoto článku, který 
vyšel v minulém čísle zpravodaje.

DOPRAVA
„V oblasti motorové dopravy 

nemohu opomenout významnou 
investiční akci spojenou s rekon-
strukcí průtahu ulicemi Svitav-
skou a Poříčí. S tou samozřejmě 
souviselo i dokončení plánova-
ných okružních křižovatek. Jed-
nou z posledních, kterou je po-
třeba ještě dobudovat, je kruhový 
objezd v ulicích Poříčí a Mlýnské. 
Důvodem, proč dosud nedošlo 
k jeho realizaci, byla častá od-
volání účastníků řízení. V této 
věci ale mohu potvrdit, že ak-
tuálně bylo vydáno rozhodnutí 
o umístění stavby, a byla rovněž 
zahájena příprava pro její povole-
ní,“ konstatuje starosta Ivo Polák, 
podle kterého je realizace dlouho 
plánované stavby v centru města, 

vzhledem k zákonným lhůtám, 
reálná v období 2018–2019.

„Jedním ze závazků již z mi-
nulých volebních období byla 
také oprava mostu na sportovní 
ostrov, jehož původní stav nebyl 
kompatibilní s tehdy připravo-
vaným průtahem městem Blan-
skem,“ připomněl rovněž Polák. 

Aktuálním tématem mimo-
řádného významu je podle něho 
plán přemostění na staré Blansko: 
„Pokračujeme v přípravných pra-
cích, které spočívají především ve 
výkupu pozemků a ve zpracování 
projektové dokumentace,“ upřes-
nil stávající situaci Polák.

„Co se týká nemotorové do-
pravy, pokračujeme ve výstavbě 
plánovaných cyklostezek, kon-
krétně kolem mlýnského náho-
nu, připravuje se i cyklostezka 
na Skalní mlýn. V tomto přípa-
dě je pro nás hlavním úkolem 
vyřešit situaci kolem pozemků, 

» pokračování na straně 7

» pokračování na straně 4
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Střípky ze 
zastupitelstva

Letní kino na náměstí Republiky 
nabídne české filmy

Ivo Polák, starosta
Na posledním zasedání Zastu-

pitelstva města Blanska byl pro-
jednán závěrečný účet města za 
rok 2016 s tím, že příjmy v uply-
nulém roce činily 425.084 tisíc Kč 
a výdaje 394.488 tisíc Kč, hos-
podaření města tudíž skončilo 
s přebytkem ve výši 30.595 ti-
síc Kč. Podstatné je také to, že 
ze zhodnocování, tedy z prostřed-
ků, které má město na účtu a ve 
své správě, nebyly vybrány žádné 
rozpočtované prostředky, splátky 
úvěrů města proběhly v řádném 
termínu dle splátkového kalen-
dáře. Deset příspěvkových orga-
nizací města Blanska skončilo se 
zlepšeným hospodářským výsled-
kem, dvě zlepšený hospodářský 
výsledek nevykázaly. Společnosti 
založené městem Blanskem, tedy 
Služby Blansko, s. r. o., a Technic-
ké služby, s. r. o., skončily rovněž 
s kladným hospodářským výsled-
kem. V této věci mohu konsta-
tovat, že byl proveden audit, ve 
kterém nebyly zjištěny žádné ne-
dostatky ani rizika, zastupitel-
stvo proto závěrečný účet města 
schválilo bez výhrad.

Zastupitelé města se zabývali 
materiálem ohledně vybudování 
materiální a technické infrastruk-
tury v ulici Na Příhoně v části 
města Klepačov. V současné době 
se zpracovává nezbytná projekto-
vá dokumentace. Tato lokalita má 
velký potenciál pro vybudování 
dalších rodinných domů, což sa-
mozřejmě přispěje rozvoji bydle-
ní, zlepšení podmínek pro život 
ve městě a populační růst. Město 
podporuje tyto aktivity udržením 
příspěvku ve výši 25 procent z vy-
naložených nákladů na doprav-
ní a technickou infrastrukturu. 
Zastupitelstvo ve svém usnesení 
doporučilo tento bod projednat, 
schválit a pokračovat v přípravě 
další dokumentace.

Dalším tématem byla i otázka 
přemostění na staré Blansko, do-
šlo na projednání smlouvy a bylo 
konstatováno, že k tomu, aby pro-
jekt byl doveden ke zdárnému 
konci, a mohlo se začít s výstav-
bou této mimořádně důležité in-
vestiční akce, je nezbytná změna 
územního plánu, dále příprava 
zadávacího řízení na zpracovate-
le projektu, inženýrskou činnost 
a příprava smluv k majetkopráv-
nímu vypořádání.

Ke změně územního plánu by 
mělo dojít v září, a to po schválení 

TELEVIZE
BLANSKO

ON-LINE
Blanenská TV vysílá na internetu. 
Nala te si Blanenský video urnál 
na www.blansko.cz

Plnění strategického plánu hodnotí starosta 
města Ivo Polák (II. díl)

Cílem strategického plánu rozvoje města Blanska je monitorovat naplňování rozvoje na deset let v období 
2013–2023. Radě města Blanska i Zastupitelstvu města Blanska pak vedení města každoročně předkládá 

monitorovací zprávu o tom, co se v jednotlivých oblastech podařilo skutečně zrealizovat.

Již popatnácté dorazí do Blanska Kinematograf bratří 
Čadíků. Tradičně se můžete těšit na české snímky, 

na pohádku, veselý cestopis a dvě komedie.

Vybraná usnesení z 13. za-
sedání zastupitelstva města 
ze dne 06.06.2017 komen-
tovaná starostou města Ivo 
Polákem, prvním místosta-
rostou Jiřím Crhou a dru-
hým místostarostou Jaro-
mírem Roučkou v rámci  s-
kové konference.

Kinematograf bratří Čadí-
ků do Blanska jezdí pravidelně 
od roku 2003. „Město tuto akci 
podporuje. Patří již neodmysli-
telně k blanenském létu. Kvůli 
nové vyhlášce jsme pro letní kino 
schválili zkrácení nočního klidu 
a v rozpočtu na ni vyčleňujeme 
každoročně 25 tisíc korun,“ uvedl 
místostarosta Jiří Crha.

Vstupné v letním kině je dob-
rovolné. Vše, co pořadatelé vybe-
rou, putuje na dobročinné účely 
pro některou z velkých nadací 

nebo charitativních organizací. 
Po celé ČR již vybrali na 10 mi-
lionů korun. Kam vybrané vstup-
né pošlou letos, to se dozvíte vždy 
před promítáním fi lmu.
Promítání začíná vždy ve 21:21 h. 
Letos se můžete těšit na tyto 
snímky:
08.07. Řachanda
09.07.  Trabantem do posledního 

dechu
10.07. Teorie tygra
11.07. Všechno, nebo nic.

» red

Stavbě okružní křižovatky na ulici Poříčí by již nic nemělo stát v cestě. Realizace nového kruhového 
objezdu v Blansku se předpokládá v letech 2018–2019.  Foto: J. Franchi

Radní města Blanska společně s redakcí zpravodaje 
přejí čtenářům příjemnou dovolenou, dětem
hezké prázdniny a hodně slunečných dnů.
Další číslo zpravodaje vyjde po letní přestávce
23. srpna. Uzávěrka tohoto čísla bude 11. srpna.

DRAŽBA SOUBORU NEMOVITOSTÍ 
A VEDLEJŠÍCH STAVEB V OBCI VAVŘINEC

Více informací získáte na www.iet-reality.cz nebo na tel. 725 058 350.

Termín konání dražby: 27.07.2017 od 16:00 do 17:00 hodin.

1. prohlídka 08.07.2017 v 15:00 hodin.

2. prohlídka 20.07.2017 v 10:00 hodin.

Pozvánka na vzpomínkovou slavnost 
ke 100. výročí bitvy u Zborova

Vzpomínková slavnost ke 100. výročí bitvy u Zborova se uskuteční v ne-
děli 2. července v 10:00 hodin u pomníku československého legioná-

ře v ulici Svatopluka Čecha, v parku u vlakové zastávky Blansko-město. 

PROGRAM:
•  hudba, příchod k pomníku, 
•  položení kytic k pomníku, 
•  československá hymna, 
•  přivítání starostou města Blanska Ivo Polákem, 

•  vzpomínkový projev bratra Víta Dorina, předse-
dy ČsOL Brno 2, 

•  hudební vystoupení. 
» red
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Město Blansko upozorňuje všechny pořadatele sportovních a kulturních 
akcí na nutnost dodržování nejen platných obecně závazných vyhlášek 

města Blanska, ale také platných zákonů a jejich novelizací.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky provozuje na adrese 
www.rzp.cz veřejně přístupné služby Registru živnostenského podnikání. 

Představujeme vám nejvíce využívané funkce na těchto stránkách. 

Hospodaření města bylo přezkoumáno, stejně jako v minulých letech, 
auditorskou fi rmou, která prověřila hospodaření města ve dvou 
etapách: na podzim loňského roku a začátkem roku letošního.

Od letošního roku byla prodloužena provozní doba pro poskytování péče 
v terénu, a to v pondělí až pátek od 7 hodin do 19 hodin, o sobotách 

a nedělích do 15 hodin. V pečovatelském domě Pod Javory 32 je služba 
zajišťována již dlouhodobě nepřetržitě po čtyřiadvacet hodin denně. 

S účinností od 31. května 2017 
je zejména nutné v souvislosti se 
zákonem č. 65/2017 o ochraně 
veřejného zdraví před škodlivý-
mi účinky návykových látek (tzv. 
protikuřácký zákon) respektovat 
nová zpřísněná pravidla pro pro-
dej a konzumaci alkoholických 
nápojů v průběhu konání spor-
tovních a kulturních akcí.

Dle § 11 odst. 2 bod d) není 
možné alkohol podávat na akci 
určené převážně pro osoby mlad-
ší 18 let (tzn. dětské dny, soutěže, 
zahradní slavnosti pro děti).

Podmínky tzv. příležitostného 
prodeje alkoholu dále podrobně 
uvádí § 14 zákona:
(1) Alkoholické nápoje, s výjim-
kou lihovin podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie 
upravujícího defi nici a popis li-
hovin (dále jen „lihovina“), lze 
v rámci příležitostného prode-
je prodávat na ochutnávce vína, 
ochutnávce částečně zkvašených 
hroznových moštů, farmářském 

a tradičním trhu, veřejnosti pří-
stupné slavnosti, tradiční, kultur-
ní, taneční a jim podobné akci; 
na veřejnosti přístupné sportov-
ní akci lze v rámci příležitostné-
ho prodeje prodávat alkoholické 
nápoje obsahující nejvýše 4,3 % 
ethanolu a víno. 
(2) Lihoviny lze v rámci příleži-
tostného prodeje prodávat pouze 
na ochutnávce lihovin, výročním, 
farmářském a tradičním trhu, ve-
řejnosti přístupné slavnosti, tra-
diční, kulturní, taneční a jim po-
dobné akci.
(3) Osoba, která hodlá prodá-
vat lihoviny podle odstavce 2, je 
povinna prodej lihovin písemně 
oznámit správci spotřební daně, 
v jehož územní působnosti se 
bude prodej uskutečňovat, a to 
nejpozději pět pracovních dnů 
před zahájením prodeje.
(4) Oznámení podle odstavce 3 
musí vedle náležitostí stanove-
ných daňovým řádem obsahovat 
tyto údaje:

a)  daňové identifi kační číslo 
osoby,

b)  druh a množství lihoviny na-
bízené k prodeji,

c)  místo prodeje,
d)  druh a popis akce podle od-

stavce 2,
e)  datum zahájení a ukončení 

prodeje.
Pokud shrneme ustanove-

ní tohoto zákona, ve stručnosti 
můžeme říci, že na akcích pro 
děti tento zákon zcela zakazuje 
prodej alkoholu, na sportovních 
akcích je možné prodávat víno 
a alkoholické nápoje obsahující 
nejvýše 4,3 % ethanolu, což od-
povídá desetistupňovému pivu, 
na ostatních akcích vymezených 
zákonem je prodej alkoholických 
nápojů povolen.

Dodržování zákona bude na 
akcích ve městě kontrolováno.

» odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy 

V sekci „Vyhledání subjektu“ 
se nachází veřejně přístupný živ-
nostenský rejstřík. Zde je možné 
vyhledat konkrétní podnikatelský 
subjekt se zobrazením jeho úda-
jů z veřejné části živnostenského 
rejstříku. Služba nabízí detailní 
pohled na klíčové informace 
o živnostenských oprávněních 
obchodních společností i pod-
nikajících fyzických osob.

Přístupné jsou i historické 
údaje podrobně popisující his-
torii živnostenského podnikání 
daného subjektu. Pro větší uži-
vatelský komfort nabízí Regis-
tr živnostenského podnikání 
také přímý odkaz na vyhledání 
subjektu ve veřejném rejstříku. 
Uživatelé služby si navíc mohou 

z živnostenského rejstříku pořídit 
ověřený elektronický výpis včetně 
anglické mutace.

Sekce „Statistické údaje“ ob-
sahuje aktuální statistické údaje 
týkající se živnostenského podni-
kání v České republice. Statistiky 
jsou tvořeny z údajů o podnika-
jících subjektech a jejich živnos-
tenských oprávněních vedených 
v živnostenském rejstříku.

Sekce „Elektronické podání“ 
umožňuje vytvoření elektronic-
kého podání, které lze odeslat na 
Elektronickou podatelnu živnos-
tenského rejstříku nebo do datové 
schránky zvoleného živnosten-
ského úřadu.

Služby Nahlížení do veřejné 
části živnostenského rejstříku 

a Elektronicky podepsaný výpis 
z živnostenského rejstříku patří 
mezi pět nejoblíbenějších on-li-
ne služeb eGovernmentu v roce 
2017. Výsledky ankety o nejoblí-
benější on-line službu eGovern-
mentu v roce 2017, kterou pořá-
dala Iniciativa 202020, byly vy-
hlášeny na konferenci Internet ve 
státní správě a samosprávě ISSS 
2017, která se konala v Hradci 
Králové v dubnu 2017. 

Iniciativa 202020 má za cíl do 
konce roku 2020 posunout Čes-
kou republiku v rozvoji eGovern-
mentu v Evropě mezi prvních 
20 států.

» odbor Obecní
živnostenský úřad 

Svoz je prováděn vždy jednou 
za čtrnáct dní ve dvoudenních 
cyklech kromě posledního svozu:

Ve středu ve městě Blansku 
v následujících termínech: 12.07.; 
26.07.; 09.08.; 23.08.; 06.09.; 
20.09; 04.10.; 18.10.; 01.11.; 
15.11.; 29.11.2017.

Ve čtvrtek v částech města 
v termínech: 29.06.; 13.07.; 27.07.; 
10.08.; 24.08.; 07.09.; 21.09.; 
05.10.; 19.10.; 02.11.; 16.11.; 
30.11.2017.

Pro sběr biologicky rozloži-
telných odpadů rostlinného pů-
vodu město rozmístilo ve dvace-

ti lokalitách v Blansku speciální 
kontejnery. Jejich přehled jsme 
uveřejnili v samostatném člán-
ku ve Zpravodaji města Blanska 
č. 7/2017 a najdete ho i na webu 
města.

» odbor komunální údržby

Při přezkoumání se mimo jiné 
prověřuje plnění příjmů a výda-
jů rozpočtu, vypořádání fi nanč-
ních vztahů ke státnímu rozpočtu 
a k rozpočtu jiných subjektů, na-
kládání a hospodaření s majet-
kem ve vlastnictví města, zadá-
vání a uskutečňování veřejných 
zakázek, ručení za závazky jiných 

osob, zastavování movitých a ne-
movitých věcí, zřizování věcných 
břemen, stav pohledávek a závaz-
ků a v neposlední řadě účetnictví 
vedené městem.

Stejně jako v předešlém roce, 
i letos obstálo město při přezku-
mu velmi dobře; nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky.

Závěrečný účet města za rok 
2016, jehož součástí je i zpráva 
o výsledku přezkoumání hospo-
daření, byl schválen na 13. zase-
dání Zastupitelstva města Blanska 
dne 6. června 2017.

» fi nanční odbor

Pečovatelská služba je posky-
tována individuálně dle přání 
a potřeb klientů ve vymezeném 
čase v jejich domácnostech na 
území města Blanska nebo jeho 
částech, dále zajíždí do tří při-
lehlých obcí (Olomučan, Ráječka 
a Spešova). Pečovatelskou služ-
bu poskytuje město Blansko i ve 
dvou domech s pečovatelskou 
službou v Blansku, a to na ulici 
Pod Javory 32 a 9. května 1. Je 

to služba placená, výše úhrady 
za jednotlivé úkony je stanovena 
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 
Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona o sociálních 
službách.

Podrobnější informace o Pe-
čovatelské službě města Blanska 
najdete na webových stránkách 
města Blanska www.blansko.cz 
a Komunitního plánování měs-
ta Blanska www.kpss-blansko.cz 

nebo získáte osobní návštěvou na 
pracovišti pečovatelské služby na 
nám. Republiky 1, odboru sociál-
ních věcí, oddělení sociálních slu-
žeb, přízemí budovy, kanceláře 
č. 21 a 22.

O informace je možné požá-
dat také telefonicky, a to na čís-
lech 516 775 507, 516 775 445, 
775 859 687, 777 358 324.

» odbor sociálních věcí 

Usnesení rady č. 59 ze dne 06.06.2017
Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ

a na internetových stránkách města Blanska www.blansko.cz.
Rada souhlasí s udělením výjimky 
z Obecně závazné vyhlášky města 
Blanska č. 1/2009 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích v době konání akce Mo-
rava Park Festu v sobotu 24.06.2017 
v době od 12:00 hodin 23:59 hodin 
v areálu zámeckého parku s tím, že 
žadatel o výjimku a současně pořada-
tel akce společnost mm music, s. r. o.,
IČO: 02137186 bude při organizaci 
akce a nabídky možnosti konzuma-
ce alkoholu v průběhu jejího koná-
ní postupovat v souladu se zákonem 
č. 65/2017 o ochraně zdraví před škod-
livými účinky návykových látek účin-
ným od 31.05.2017 (tzv. protikuřácký 
zákon).

Rada souhlasí s obsahem a přijetím 
Memoranda o vzájemné spoluprá-
ci v území v souvislosti s projektem 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
na území ORP Blansko předložený 
na základě projednání v Řídícím vý-
boru MAP.

Rada doporučuje zastupitelstvu při-
jmout změnu Obecně závazné vyhláš-
ky města Blanska č. 4/2016 o vymezení 
kratší doby nočního klidu ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 
dle předloženého materiálu.

Rada souhlasí s umístěním sídla 
pobočky pracoviště Speciálně peda-
gogického centra při Základní škole 
a mateřské škole logopedické, Veslař-
ská 234, 637 00 Brno na území města 
Blanska.

Rada jmenuje do funkce ředitele 
Městské knihovny Blansko s účin-
ností od 16.08.2017 Mgr. Bc. Lukáše 
Dlapu, Blansko.

Rada schvaluje přijetí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje ve výši 
50.000 Kč z programu Podpora zkva-
litnění služeb turistických informač-
ních center v Jihomoravském kra-
ji v roce 2017 za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje.

Rada schvaluje přijetí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje ve výši 
40.000 Kč na akci „Vítání sv. Martina 
2017“ v rámci projektu „Vítání sv. Mar-
tina v Blansku“ za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje.

Rada schvaluje uzavření darovací 
smlouvy s panem Miroslavem Kamr-
lou na darování velkoplošného foto-
obrazu městu Blansku.

Rada schvaluje předložený Dodatek 

č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/000804/
KOM/DS na realizaci projektu Revita-
lizace plochy po hotelu Dukla.

Rada souhlasí s revitalizací bytové-
ho domu nám. Svobody 4–8a v Blan-
sku s fi nancováním formou odkupu 
půdních prostor za účelem vestavby 
půdních bytů.

Rada schvaluje předložený návrh 
smlouvy o nájmu technologie mezi 
městem Blanskem a ZT energy s. r. o.

Rada schvaluje zveřejnění záměru 
pronajmout část pozemku parc. č. 2 
o výměře 30 m2 v k. ú. Těchov, za úče-
lem umístění a provozování letního 
posezení a část pozemku parc. č. 2 
o výměře 2 m2 v k. ú. Těchov, za úče-
lem celoročního umístění bistro stolků 
k restauraci v kulturním domě v Tě-
chově (pozemek vedle KD v Těchově).

Rada schvaluje dát do výpůjčky po-
zemky parc. č. 94/2, parc. č. 93/4 
a parc. č. 486/12 v k. ú. Horní Lho-
ta, Sportovnímu klubu Horní Lhota 
z. s., Horní Lhota 110, Blansko, IČO: 
62073052, za účelem jejich pravidel-
né údržby, sečení trávy, za účelem je-
jich využití jako součást sportoviště 
a u pozemku parc. č. 486/12 navíc za 
účelem příležitostného parkování při 
konání kulturních a sportovních akcí 
v přilehlém rekreačním a sportovním 
areálu, na dobu určitou 5 let (rekreač-
ní a sportovní areál v Horní Lhotě).

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce 
č. 2017-INV-Poz-S045/Výp-My (část 
pozemku na sportovním ostrově mezi 
náhonem a fotbalovým hřištěm ASK 
v Blansku).

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít 
na vědomí informaci týkající se aktuál-
ního vývoje „Projektu“ výstavby OC 
Blansko v areálu zahradnictví na ulici 
Poříčí v Blansku.

Rada schvaluje uzavření Smlouvy 
č. 044028/17/ORR o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Jihomoravského kraje, 
kterou bude podpořen projekt „SC 03 
CYKLOSTEZKA – úsek Autobusové 
nádraží“, mezi Jihomoravským krajem 
a městem Blanskem.

Rada schvaluje pronájem částí po-
zemků parc. č. 519/1 ostatní plo-
cha, parc. č. 523/1 orná půda a parc. 
č. 523/9 orná půda, vše v k. ú. Horní 
Lhota u Blanska o výměře 9.300 m2 
společnosti ATONA s. r. o., se síd-
lem Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, 
IČO: 26226413, za účelem zastavění 
průmyslovým areálem „ATONA II 
BLANSKO“ a za účelem vybudování 

komunikace napojující případnou dal-
ší část průmyslové zóny, za nájemné, 
jak je uvedeno v materiálu odboru 
INV k této věci a schvaluje nájem-
ní smlouvu č. 2017/001029/INV/OS 
(průmyslová zóna Blansko).

Rada vymezuje pro umístění reklam-
ních zařízení na veřejném prostran-
ství v rámci předvolebních kampaní 
výhradně severovýchodní prostor části 
pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha 
v k. ú. Blansko (terasy mezi parkovi-
štěm a schodištěm v severovýchodní 
části nám. Republiky směrem k ul. 
Seifertově) a z pozice města Blanska 
jako vlastníka pozemků, které jsou 
veřejným prostranstvím, dává souhlas 
s umisťováním těchto reklamních za-
řízení pouze na výše vymezené části 
uvedeného pozemku.

Rada jmenuje do funkce vedoucího 
odboru komunální údržby MěÚ Blan-
sko Ing. Martina Skláře s účinností od 
01.08.2017.

Rada schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje č.: 044690/17/OKH 
ve výši 42.000 Kč pro JSDH Dolní Lho-
ta na dovybavení jednotky výstrojí 
a výzbrojí.

Rada schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje č.: 044678/17/OKH 
ve výši 45.000 Kč pro JSDH Horní Lho-
ta na dovybavení jednotky výstrojí.

Rada schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje č.: 044692/17/OKH 
ve výši 80.000 Kč pro JSDH Klepačov 
na vybudování topení.

Rada schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje č.: 044693/17/OKH 
ve výši 110.000 Kč pro JSDH Klepačov 
na dokončení oprav požární zbrojnice.

Rada schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje č.: 044681/17/OKH 
ve výši 55.000 Kč pro JSDH Obůrka na 
dovybavení jednotky výstrojí.

Rada schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje č.: 044687/17/OKH 
ve výši 110.000 Kč pro JSDH Těchov 
na dovybavení jednotky výstrojí a vý-
zbrojí.

Rada schvaluje poskytnutí fi nančního 
daru ve výši 4.000 Kč České asociaci 
ultramaratonců z. s., IČO: 68688270 
se sídlem Křtiny č. p. 248.

Upozornění pořadatelům 
sportovních a kulturních akcí

Služby Registru živnostenského podnikání 

V Blansku pokračuje pytlový svoz bioodpadu

Hospodaření města za rok 2016 
skončilo na výbornou 

Pečovatelská služba města Blanska
rozšířila provozní dobu

Město Blansko 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 
 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu

ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 

Zastupitelstvo města Blanska vydává přijetím usnesení č. 30 na svém 13. zasedání konaném dne 06.06.2017 
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
(1)  Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu ve znění Obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2017 se mění takto:
 a)  v článku 3 se mění číslo stávajícího odstavce (3) nově na číslo (4) a za stávající odstavec (2) je vložen 

nový odstavec číslo (3), který zní: „Zkrácená doba nočního klidu se vymezuje od 23:30 do 06:00 hodin, 
a to v noci ze soboty 08.07.2017 na neděli 09.07.2017, v noci z neděle 09.07.2017 na pondělí 10.07.2017, 
v noci z pondělí 10.07.2017 na úterý 11.07.2017, v noci z úterý 11.07.2017 na středu 12.07.2017 a v noci 
z neděle 27.08.2017 na pondělí 28.08.2017 v době promítání letního kina.“

(2)  Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 26.06.2017.
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Informační kancelář Blanka i letos v letní sezoně rozšíří svoji provozní dobu 
pro veřejnost na sedm dní v týdnu. Turisté tak mohou v Blansku získat 
informace o regionu a  py na výlety i v sobotu odpoledne a v neděli.

V rámci tradičních výměn s Městským klubem důchodců v Blansku 6. června dorazila do 
Blanska jednačtyřice  členná výprava seniorů z Klubu důchodců v partnerském Komárně.

Blanka získává prostředky na rozšíření letního 
provozu z grantového programu „Podpora zkvalit-
nění služeb turistických informačních center v Ji-
homoravském kraji“, který vypisuje Krajský úřad 
Jihomoravského kraje.

Letos bude dotace využita nejen na víkendový 
provoz informační kanceláře, ale také na dotisk tu-
ristického průvodce regionem Brána Moravského 

krasu otevřena, který bude následně distribuován 
do všech informačních center v regionu.

Od července do poloviny září bude tedy infor-
mační kancelář otevřena turistům i obyvatelům 
Blanska následovně: Po–Pá: 9–18 h, sobota 9–12 
a 13–17 h, neděle 13–17 h.

» Mar  na Hejčová
vedoucí informační kanceláře

V dopoledních hodinách naše 
slovenské přátele uvítali starosta 
města Ivo Polák společně s mís-
tostarostou Jiřím Crhou. Po slav-
nostním přípitku jim popřáli pří-
jemný pobyt a hodně pěkných zá-

žitků v průběhu doprovodného 
programu.

Ještě před obědem zavítali slo-
venští senioři na blanenský hřbi-
tov, aby uctili památku dlouhole-
tého přítele a člena samosprávy 

MKD Blansko pana Krabičky. Po 
dobrém obědě následovala krátká 
procházka městem.

Kulturní program pro ně byl 
následně připraven v budově klu-
bu. Zhlédli tak hudební a taneční 
vystoupení členů MKD Blansko, 
nechyběly ani prezentace kroužků, 
působících v rámci klubu, nebo 
vlastnoručně připravené občer-
stvení.

Následujícího dne skupina od-
jela do jeskyně Výpustek, navští-
vila i Křtiny.

Výměny mezi seniory obou 
měst probíhají každým druhým 
rokem. V roce 2019 tak zamíří bla-
nenští senioři do Komárna.

» red, foto: J. Franchi

Letní sezona v informační kanceláři Blanka

Do Blanska zavítala delegace seniorů z Komárna

VINYLOVÉ PODLAHY

Aktiv BESIP při MěÚ Blansko  
ve spolupráci  

s Autoškolou Pernica, s.r.o. 
a Českým červeným křížem Blansko, 

za podpory Pekáren Blansko, a.s. 
a Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

 
 

Vás srdečně zvou na 
 

Kdy:  
od 12.00 do 18.00 hodin 

 
Děti si zde mohou vyzkoušet: 
 

 teoretické znalosti z pravidel 
silničního provozu 

 jízdu podle pravidel 
silničního provozu 

 jízdu zručnosti 
 nacvičit si základy první 
pomoci pod dohledem členů 
ČČK Blansko 

Podmínky účasti: 
 

 dítě musí být starší 6 let 
 vlastní dopravní prostředek 

(kolo) 
 dítě musí mít ochrannou 

přílbu 
 musí jej doprovázet osoba 

starší 18 roků 
 

 

Přehled akcí Městského klubu důchodců na prázdninové měsíce 
roku 2017 pro členy MKD Blansko. Po dobu prázdnin bude jako 
každoročně v MKD omezený provoz.

Nadále však bude probíhat cvičení, a to dle následujícího rozpisu:

Úterý:  09:00–10:30 h, rehabilitační cvičení, 
11:30 –12:30 h, power jóga

Středa:  08:30–9:45 h, pohybové cvičení, 
10:00–11:30 h, rehabilitační cvičení

Pátek:  09:00–10:30 h, rehabilitační cvičení, 
11:30–12:30 h, power jóga

Ve své činnosti bude pokračovat také Kroužek deskových a spo-
lečenských her, vždy v pondělí od 13:00 do 17:00 hodin. Vzhle-
dem k tomu, že o prázdninách budete trávit více volného času se 
svými vnoučaty nebo pravnoučaty, přijďte si spolu s nimi zahrát 
některou z deskových a společenských her. Jsou zde k dispozici 
hry pro všechny věkové kategorie, jak tradiční, tak novinky. Na 
vaši návštěvu se těší vedoucí kroužku Růžena Markusová, která 
zájemcům ráda poradí s pravidly her. 

Připravujeme:

Poznávací zájezd ,,Bílé Karpaty“ 16.09.2017 odjezd od RA v 06:30 h. 
Cena 240 Kč 

Kuželov: prohlídka zachovalého větrného mlýna, Javorník: roz-
hledna, Velká nad Veličkou, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 
Stará hora: prohlídka vinných sklepů aj. 

Dále na 09.10. připravujeme zájezd do divadla v Olomouci na 
operetu „Perly panny Serafínky“ spojený s návštěvou Arcibiskup-
ského paláce a Katedrály sv. Václava. 

Ve II. pololetí se také uskuteční dva zájezdy do Městského divadla 
v Brně – na muzikál „Viki kráčí za štěstím“ a na divadelní zpra-
cování úspěšného románu Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně.

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři MKD u paní Maulisové nebo 
na tel. čísle 777 485 839.

Samospráva MKD Blansko přeje všem svými členům příjemné 
prožití prázdninových měsíců a těší se na setkání při akcích klubu 
v měsíci září letošního roku. 

Protože toto číslo Zpravodaje města Blanska je posledním čís-
lem před prázdninami, sledujte prosím aktuální program akcí 
MKD v elektronické podobě na http:/www.blansko.cz /meu/
odbor-skolstvi-kultury/mkd.

AKCE MĚSTSKÉHO KLUBU DŮCHODCŮ

Přerušení 
dodávky 
elektřiny

Ztráty
a nálezy

(bez záruky)

Blansko
02.07., 07:00–15:00 h
Ulice Svitavská, domy č. o. 4, 6, 
8, 10, 12, 14, ulice Sv. Čecha, uli-
ce Rožmitálova od železniční-
ho přejezdu po ČSOB – domy 
č. o. 8–38 (sudá čísla), 15, garáže, 
ulice U Zastávky – garáže, uli-
ce Vodní domy č. o. 1, 2, 2A, 3, 
5A, 7, 9, 11, ulice Poříčí – ob-
jekty č. o. 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 
areál skleníků, objekty Povodí 
Moravy, ulice Na Řadech – objekt 
č. o. 2, ulice Mlýnská – objekty 
č. o. 20, 22, areál fy Kamena na-
pájený z odběratelské trafostanice 
Blansko – Kamena (č. 320376), 
areál fy TRANSROLL napájený 
z odběratelské trafostanice Blan-
sko – OMSZ (č. 700299), areál 
stadionu TJ Olympia mezi řekou 
a tratí ČD, areál Inženýrských sta-
veb, chaty za čerp. stanicí.

Město Blansko oznamuje nález 
těchto ztracených či opuštěných 
věcí. Jejich vlastníci si je mohou 
vyzvednout na podatelně MěÚ 
Blansko, nám. Svobody 3, vždy 
v pondělí a středu od 8:00 do 
16:00 hodin. 
•  různé klíče

INZERCE
VE ZPRAVODAJI

zpravodaj@blansko.cz

516 412 155

Tradiční Den s policií proběhl 14. června na stadionu ASK na Mlýnské ulici v Blansku. Příchozí se tak mohli 
seznámit s technickým vybavením a prací všech jednotek integrovaného záchranného systému. V rámci 
programu se zde předvedly speciální pořádkové jednotky, nechyběly ani ukázky služební kynologie a hipologie. 
Svou práci dětem představili rovněž hasiči a členové zdravotnické záchranné služby.   Foto: S. Mrázek

Úspěšní absolven   7. ročníku Blanenské univerzity (nejen) pro seniory, tentokrát s tématem Výtvarno 
v běhu času, převzali v pátek 16. června z rukou starosty města Blanska Ivo Poláka, prvního místostarosty 
Jiřího Crhy, lektorky projektu Evy Juračkové a zástupkyně ředitele knihovny Radomíry Gromešové 
osvědčení o absolvování kurzu.  Foto: L. Král
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» pokračování ze strany 1
plánovaná cyklostezka do srdce 
Moravského krasu má totiž vést 
nejen přes pozemky města, ale 
i několika privátních vlastníků,“ 
vysvětluje starosta města.

Město Blansko v loňském roce 
také avizovalo plány ČAD Blan-
sko na kompletní rekonstrukci 
terminálu autobusového nádra-
ží. Blanenští se rozhodli parti-
cipovat na realizaci této stavby 
tím, že v jejím průběhu dojde i na 
vybudování cyklostezky kolem 
Svitavy. „Podle mých informa-
cí by rekonstrukce nádraží měla 
započít každou chvíli, hotovo má 
být nejpozději do konce příštího 
roku,“ doplnil blanenský starosta.

BYDLENÍ
Rozvoj bydlení ve městě Bla-

nenští podporují spoluprací s de-
velopery nebo soukromými sub-
jekty, které investují do bydlení. 
„Ta spočívá v kompenzaci ve výši 
pětadvaceti procent prokazatel-
ných nákladů, které byly inves-
torem vynaloženy na dopravní 
nebo technickou infrastrukturu, 
příjezdové cesty, veřejné osvětlení 
a podobně,“ říká Polák. Obecně 
podle něho platí, že dotační poli-
tika státu je v této oblasti poměr-
ně nepříznivá: „Dotačních titulů 
je málo, nebo mají nastaveny ta-
kové podmínky, které může splnit 
jen málokdo.“

Město Blansko vlastní dva 
domy s pečovatelskou službou. 
Na DPS Pod Javory 32 došlo 
v loňském roce k zateplení pláš-
tě budovy, provedena byla i opra-
va balkonu. „Letos zde budeme 
pokračovat rozšířením stávající 
společenské místnosti, která je 
v současné době kapacitně ne-
dostačující,“ upřesnil Ivo Polák.

BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
Nevýhodné podmínky dotač-

ních titulů ze strany státu jsou dů-

vodem i toho, že město Blansko 
nepokračuje v rozšiřování stá-
vajícího kamerového systému. 
„Jdeme spíše cestou jeho postup-
né modernizace, 350 tisíc korun 
jsme loni vyčlenili v rozpočtu 
města také na obnovu pultu cen-
tralizované ochrany. Svoje opod-
statnění má i tzv. seniorská linka. 
Tu si nechalo zavést celkem třia-
dvacet uživatelů, kteří jí využili ve 
třiačtyřiceti případech,“ doplnil 
svůj výčet starosta.

KULTURA
„Město Blansko podporuje 

tradiční kulturní akce, jakými 
jsou například Vítání sv. Marti-
na, Dětský den, fi lmový festival 
mladých amatérských tvůrců Zla-
té slunce, cyklus letních prome-
nádních koncertů aj. Jeho pod-
poře se však těší i akce pořáda-
né příspěvkovými organizacemi 
nebo soukromými subjekty. Svoje 
místo v kulturním kalendáři tak 
má i Den pro děti v Nemocnici 
Blansko nebo divadelní festival 
Kolotoč. Loni se uskutečnil také 
první ročník Morava Park Fes-
tu, který se těšil velké přízni ná-
vštěvníků.“

SPORT
„Kromě sportovních oddílů 

na území města podporujeme 
i sportovní kluby, které fungují 
při ZŠ Erbenově a ZŠ Dvorské. 
Díky dotacím z města mohou zís-
kat peníze z městského rozpočtu 
na svou činnost. Jen v loňském 
roce jsme tak rozdělili více než 
šest milionů korun,“ upřesňuje 
Ivo Polák.

Všechna sportovní zařízení, 
která přešla po rozpadu Sazky 
pod město, jsou na hranici život-
nosti. Hlavním zájmem města je 
proto jejich postupná revitalizace. 
Aktuálně se úpravy týkají kry-
tých lázní, a to především rekon-
strukce zvedacích pístů, v hale na 

Údolní ulici se vyměnila okna, 
došlo i na rekonstrukci sociál-
ního zařízení. Letos na podzim 
zde totiž proběhne světový pohár 
v kuželkách.

„Služby Blansko zajistily zpra-
cování investičního záměru na 
rekonstrukci haly na Mlýnské 
ulici. Pokud se nám podaří na-
jít nějaký vhodný dotační titul, 
určitě ho využijeme. Obyvatelé 
města byli rovněž informováni 
o změně chladicí technologie na 
zimním stadionu,“ doplnil Polák, 
který dodal, že i v oblasti sportu 
existuje celá řada akcí, které mají 
v Blansku svou tradici. Výčet by 
byl opravdu dlouhý, jmenovat za 
všechny lze alespoň Půlmaraton 
Moravským krasem nebo Bla-
nenskou desítku.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V  loňském roce proběhla 

v Blansku rekonstrukce vodovo-
dů a kanalizací. Opraveny byly 
mj. ulice Těchovská, K. H. Máchy 
nebo klepačovská ulice Na Milíři. 
Zahájena byla i oprava vrtu v La-
žánkách, v Blansku samotném se 
aktuálně připravuje oprava kana-
lizace na ulici Divišově. Rekon-
strukcí projde v nejbližší době 
i čerpací stanice odpadních vod 
na starém Blansku.

„Podstatná v této oblasti byla 
však naše jednání ohledně sníže-
ní ceny tepla ze systému centrál-
ního zásobování teplem, jejichž 
výsledkem pak bylo vlastní od-
koupení zbývající investice od 
společnosti innogy Energo. Po 
schválení celého postupu v za-
stupitelstvu jsem tak v dubnu 
tohoto roku podepsal smlouvu 
s jednateli společnosti innogy 
Energo a jednatelem společnos-
ti ZT Energy, čímž se od 1. ledna 
2017 zpětně sníží cena uživate-
lům CZT,“ uvedl na závěr starosta 
města Blanska.

» red

Rozlučková party se školou, spojená s koncertem a autogramiádou Pavla Callty, Frozen olympiádou pro 
dě   a vystoupením Cvicsnami.cz, proběhla 18. června v Dělnickém domě v Blansku. Foto: S. Mrázek

Plnění strategického 
plánu hodnotí starosta 
města Ivo Polák (II. díl)

Blíží se období letních prázdnin a s ním i neodmyslitelně spojené pobyty 
dě   v přírodě. Stále populárnějšími se na Blanensku stávají stanové tábory 

v místech nedotčených civilizací, především na území dvou přírodních parků. 
Ve správním území obce s roz-

šířenou působností Blansko (ORP 
Blansko) se k takovým místům 
řadí zejména oblast přírodního 
parku Rakovecké údolí, který 
leží jihovýchodně od městysu 
Jedovnice.

Druhou oblast představuje 
území přírodního parku Lysicko, 
kde se táboří v okolí obce Býko-
vice. Další hojně využívanou lo-
kalitou je údolní niva říčky Luhy 
nad městysem Sloup. V průběhu 
prázdnin se v uvedených lokali-

tách vystřídají v průměru čtyři tá-
bory po dobu dvou až čtyř týdnů.

Pobyty ve jmenovaných úze-
mích mají za cíl ukázat mladé ge-
neraci, že životní prostředí se ne-
musí vnímat jen prostřednictvím 
televizorů, počítačů a mobilních 
technologií. Děti mají možnost se 
přesvědčit „in natura“ o tom, že 
člověk je součástí přírody a na zá-
kladě svých osobních zkušeností 
k ní získává nový vztah.

Jednoduché táboření spoje-
né s pěší turistikou má zejména 

u dětí nenahraditelnou roli při 
formování jejich vztahu k pří-
rodě. Táboření v daných oblas-
tech je možné jen se souhlasem 
orgánu ochrany přírody, kterým 
je v rámci správního obvodu ORP 
Blansko odbor životního prostře-
dí Městského úřadu Blansko.

Při povolování vlastního tá-
boření se klade největší důraz na 
ukázněný pobyt v přírodě spoje-
ný se šetrným přístupem k okol-
ní krajině.

» odbor životního prostředí 

Stanové tábory v přírodě 

První kroky k navázání spolupráce Gymnázia Blansko se školou 
v německém Oytenu se uskutečnily koncem ledna 2017, kdy blanenské 
gymnázium a blanenský region navš  vila pě  členná delegace z města 

Oyten v Dolním Sasku ze školského zařízení Schulzentrum Oyten. 
Součástí vzájemného pozná-

vání a navázání kontaktů byla 
během prvního dne návštěva 
Moravského krasu – prohlíd-
ka Punkevních jeskyní včetně 
jízdy loďkou po říčce Punkvě, 
fotografování na dně Macochy 
a zhlédnutí expozic Domu pří-
rody u Skalního mlýna.

Následující den se nesl v du-
chu bilaterálních jednání a pří-
prav podkladů pro budoucí spo-
lupráci. Nechybělo setkání s pe-
dagogickým sborem, prohlídka 
budovy školy, specializovaných 
učeben, např. laboratoře che-
mie, fyziky či badatelského cen-
tra, s připravenými prezentacemi 
jednotlivých oborů a moderních 
učebních pomůcek s výklady stu-
dentů v německém a anglickém 
jazyce.

Uměleckého zážitku se ně-
meckým kolegům dostalo na 
koncertě pěveckého sboru Gym-
názia Blansko Perličky, který se 
uskutečnil v příjemném prostředí 
dřevěného kostelíka.

Před odjezdem skupinu ně-
meckých pedagogů přijali na 
Městském úřadě v Blansku před-
stavitelé města starosta Ivo Polák 
a místostarosta Jiří Crha.

Během pobytu německých ko-
legů na gymnáziu byla též domlu-
vena návštěva našich pedagogů 
v Německu. Ta se uskutečnila 
koncem května 2017. V rám-
ci pobytu ve školském zařízení 
Schulzentrum Oyten se pětičlen-
ný pracovní tým Gymnázia Blan-
sko seznámil s místní školou, pe-
dagogy i některými třídami v ho-
dinách (např. hospitace v hodině 
matematiky) a při prezentacích 

výsledků projektového vyučování 
– témata Badatel v oblasti energie, 
Badatel v oblasti životního pro-
středí, Svět podle měřítek.

Jako se blanenský region pyšní 
světoznámými krasovými útvary, 
nabízí i okolí města Oyten mimo-
řádné přírodní zajímavosti na po-
břeží Severního moře tzv. watová 
moře. Dvouhodinová procházka 
po jeho „hladině“ a následná ná-
vštěva Domu Národního parku – 
Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer tak patří k nezapo-
menutelným zážitkům učitelů ze 
středoevropského Blanska.

Oblast watových moří patří 
mezi největší souvislá chráněná 
území na světě. Rozkládá se na 
ploše větší než milion hektarů. 
Tyto plochy, tzv. waty, tvoří písek, 
bahno či jejich směs.

Němečtí kolegové provedli 
české pedagogy také nedalekým 
městem Brémy se světoznámým 
sousoším zvířátek z pohádky bra-

tří Grimmů Brémští muzikanti.
Návštěva radnice a srdečné 

přijetí u starosty Oytenu pana 
Manfreda Cordese bylo milou 
tečkou za náročnou pracovní ces-
tou pedagogů Gymnázia Blan-
sko do téměř devíti set kilometrů 
vzdálené partnerské školy v Ně-
mecku.

V rámci následující partnerské 
spolupráce jsou plánovány vý-
měnné pobyty žáků v rodinách, 
společná práce na přírodověd-
ných a ekologických projektech 
v prostředí Moravského krasu 
v České republice a watových 
moří v Německu, sportovní ak-
tivity, výlety, komunikace žáků 
na sociálních sítích.

První z nich se uskuteční ve 
školním roce 2017/18, kdy bla-
nenské rodiny gymnazistů budou 
hostit děti z německých rodin.

» Jana Žilková
koordinátorka projektu

Gymnázium Blansko připravuje 
česko-německý projekt 

Dorum – učitelé gymnázia zkoumají s profesionálním průvodcem 
špagetového červa ve watovém moři.  Foto: archiv autorkyBěhem vystoupení Yasmine Livingston.  Foto: J. Franchi

Ocenění z rukou starosty města Ivo Poláka a místostarosty Jiřího Crhy převzali 
13. června v hudebním salonu blanenského zámku žáci devátých tříd základních 

škol, kteří byli jednotlivými školami vybráni jako   nejlepší za školní rok 2016/2017. 
V kulturní čás   programu vystoupily žákyně Soukromé základní umělecké školy. 

Slavnostního aktu, který kaž-
doročně zajišťuje odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, ve 
spolupráci s komisí pro občanské 
záležitosti, byli přítomni také ro-
diče vyhodnocených žáků, ředitelé 

jednotlivých blanenských základ-
ních škol a třídní učitelé oceněných 
absolventů. Odměnou pro vybrané 
žáky byl kromě květiny i pamět-
ní list, poukázka do knihkupectví 
a další upomínkové předměty.

V kulturním programu vy-
stoupily klavíristky Valerie 
a Viktorie Virdzekovy se sklad-
bou Eduarda Douši „Synkopické 
rondo“, píseň britské umělkyně 
Adele „When we were young“ 
v závěru zazpívala Yasmine Li-
vingston.

Vyhodnocení žáci:
•  Sarah Zieglerová (ZŠ T. G. M., 

Rodkovského Blansko)
•  Tereza Zvejšková (ZŠ T. G. M., 

Rodkovského Blansko)
•  Michal Markus (ZŠ a MŠ Sal-

mova)
•  Denisa Čermáková (ZŠ a MŠ 

Salmova)
•  Jiří Kalvoda (ZŠ a MŠ Dvorská)
•  Adéla Kotlánová (ZŠ a  MŠ 

Dvorská)
•  Ivo Lachman (ZŠ Erbenova)

» red

Město ocenilo sedm nejlepších 
žáků devátých tříd 
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V rámci miniseriálu na městském webu a ve Zpravodaji města Blanska 
postupně uveřejníme rady profesionálních hasičů a policistů jak se 

připravit na různé mimořádné událos  , jak se chovat, když hrozí nebo již 
nastala mimořádná událost anebo je ohrožena naše bezpečnost.

Čtvrtý ročník soutěže zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů s pod  tulem 
„Lepší jednou zažít jak třikrát číst!“ proběhl v sobotu 27. května v Blansku na Obůrce. 

Sirény jsou zařízení, jejichž 
úkolem je co nejrychleji varo-
vat obyvatelstvo před hrozícím, 
nebo již nastalým nebezpečím. 
Ale znamená každý signál, který 
slyšíte, potenciální nebezpečí? 
A u kterého signálu byste se měli 
mít na pozoru?

Slyšíte-li houkat sirénu, jedná 
se buď o zkoušku sirén, kterou 
hasiči ověřují funkčnost systému 
– zpravidla každou první středu 
v měsíci v poledne (nepřerušo-
vaný tón sirény po dobu 140 s), 
nebo o požární poplach, který 
slouží ke svolání jednotek požární 
ochrany (1× přerušený tón sirény 
po dobu 60 s). Uslyšíte-li zaznít 
ze sirén tyto signály, v podstatě 
to pro vás nic neznamená.

Je třeba ale zbystřit, houká-
-li siréna jinak. Který signál vás 
tedy upozorní, že „se něco děje“ 
a že je třeba rychle se dostat na 
bezpečné místo?

Takový signál se jmenuje „Vše-
obecná výstraha“ a jedná se o je-
diný varovný signál v ČR. Signál 

může zaznít kdykoli, v kteroukoli 
denní i noční dobu. Signál „Vše-
obecná výstraha“ je kolísavý tón 
po dobu 140 sekund („vlnovka“) 
a může zaznít 3× po sobě.

U „mluvících“ sirén následuje 
informace o charakteru ohrožení, 
např. „Nebezpečí zátopové vlny“, 
v každém případě příslušná tís-
ňová informace zazní v nejbližší 
možné době po odeznění signá-
lu zpravidla v obecním rozhlase, 
vysílají ji radiovozy policie nebo 
hasičů nebo také může zaznít 
v televizi a rádiu.

Co je potřeba dělat po zaznění 
varovného signálu? Zapamatujte 
si tři základní kroky:
Vyhledat úkryt

Především se okamžitě snažte 
najít úkryt v jakékoli blízké zdě-
né budově. Budova, do které se 
ukryjete, musí mít uzavíratelné 
prostory. Dejte přednost místnos-
tem ve středu budovy bez oken. 
V případě úniku chemické lát-
ky je lepší schovat se do vyšších 
podlaží, protože většina těchto 
látek je těžší než vzduch a místo 
pod úrovní terénu by bylo životu 
nebezpečné. Naopak v případě 
úniku radioaktivní látky je ale 
lepší ukrýt se do sklepa či suteré-

nu. Pozor – v případě povodní se 
do budov neukrývejte! V tomto 
případě je vhodné vyvýšené mís-
to (kopec, úbočí kopce).
Zodolnit místo ukrytí

Místnost, ve které se ukryje-
te, je třeba co nejlépe izolovat od 
okolního prostředí. To je důležité 
zvláště při úniku nebezpečných 
látek. Především zavřete dveře 
a okna. Vypněte větrání a ucpěte 
ventilační otvory a okenní rámy. 
Nezapomeňte utěsnit i otvor pod 
dveřmi do místnosti.
Zjistit informace

Co nejdříve se snažte zjistit, 
jaký druh nebezpečí hrozí. V žád-
ném případě zbytečně netelefo-
nujte, především ne na tísňové 
linky! V případě rozsáhlé mimo-
řádné události se vše důležité do-
zvíte z televize a rádia – přede-
vším z České televize a ČRo 1 – 
Radiožurnálu, popř. z obecního 
rozhlasu nebo od zasahujících 
záchranářů. Vždy se řiďte poky-
ny zasahujících záchranářů nebo 
pokyny, které jsou vám sdělovány 
z televize nebo z rádia.
Příště: Jak postupovat, je-li naří-
zena evakuace
CHCETE VĚDĚT VÍC?

» red Připravené scénáře modelo-
vých situací vychází ze všeobec-
né předurčenosti jednotek SDH 
a z reálného života. Vzhledem 
k tomu, že na jednotlivých sta-
novištích jsou hodnotící týmy 
složené z profesionálních hasi-
čů, záchranářů a instruktorů, má 
tato soutěž také obrovský přínos 
v prohlubování praktických do-
vedností a zlepšování spolupráce 
uvnitř jednotlivých zásahových 
jednotek SDH.

Soutěže se zúčastnilo celkem 
šest jednotek zřizovaných měs-
tem Blanskem: Obůrka, Těchov, 
Olešná, Dolní Lhota, Klepačov, 
Horní Lhota a dále také jednotka 
ze Spešova.

Jednotky vyrážely vozidly 
po předem určené trase, kde na 
ně čekalo celkem šest stanovišť. 
Postupně se tak musely poradit 
s vyřešením vědomostního testu, 
jízdou zručnosti a výměnou kola, 
simulovaným požárem trávy, 
resuscitací zraněného pod pře-
hradní hrází a jeho následným 
transportem k silnici, dopravní 

nehodou vozidla a cyklisty a vy-
hledáním a správným napojením 
se na podzemní hydrant.

Nejkomplexnějším prověře-
ním součinnosti jednotek a jejich 
odborných dovedností byla podle 
organizátorů soutěže dopravní 
nehoda, kde museli dobrovolní 
hasiči zajistit vyproštění zraně-
ného z vozidla, vyhledání spo-

lujezdce v šoku a zajištění první 
pomoci sraženému cyklistovi.

Nejlepšího celkového hod-
nocení dosáhli hasiči z Těchova, 
následovaní byli Dolní Lhotou 
a Obůrkou, všichni ostatní ob-
sadili svorně dělené čtvrté místo. 

» S. Hladík
SDH Obůrka

(redakčně zkráceno)

Hasiči radí: Jaký signál vás 
varuje v případě nebezpečí 

Soutěž jednotek dobrovolných hasičů 
prověřila jejich připravenost na 

nečekané situace

První promenádní koncert dechových souborů z našeho regionu se uskutečnil v neděli 18. června 
v parku před radnicí na náměs   Svobody. Úvodní vystoupení seriálu letních koncertů pod širým 
nebem patřilo žákům a učitelům Základní umělecké školy v Blansku. Novou sezonu tradičních koncertů 
v Blansku zahájil místostarosta Jiří Crha.  Foto: S. Mrázek

Kolek  vy mladých hasičů se po letech utkaly ve hře Plamen v areálu ASK Blansko, a to ve dnech 
17. až 18. června. Nejúspěšnější soutěžící postoupili na Mistrovství republiky hry Plamen a dorostu 
2017, které proběhne 1. července ve Zlíně.  Foto: S. Mrázek

Druhý srpnový týden bude baseballové
Strawberry fi eld v Blansku patřit hráčům

do 23 let z celé Evropy. Blansko je součás   
evropského šampionátu, který se koná zde a v dalších 

městech – v Brně, Trnavě a rakouském Welsu. 

V Blansku se odehrají zápasy Mistrovství 
Evropy v baseballu hráčů do 23 let

V Blansku se odehraje sedm 
zápasů. Hned v prvním blanen-
ském utkání se představí favorit 
turnaje Holandsko.

11. srpna se zde uskuteční 
čtvrtfi nálové klání, kde se o úvod-
ní slavnostní nadhoz postará sta-

rosta Blanska.
Plánované zápasy na hřišti 
v Blansku
•  07.08. 18:00 h Bělorusko – Ho-

landsko
•  08.08. 18:00 h Belgie – Litva
•  09.08. 18:00 h Litva – Ukrajina

•  11.08. 18:00 h D1 – C2
•  12.08. 18:00 h B3 – C3
•  13.08. 11:00 h LQF1 – LQF2
•  13.08. 15:00 h A4 – C4

 » red

Kulturní středisko města Blanska pořádá

GULÁŠOBRANÍGULÁŠOBRANÍ

29. července 2017, 09:00 h, zámecký park, Blansko
Soutěž ve vaření guláše v kotlíku. Vaří se od 9:00 hodin. Kulturní program: skupina 
Netopýr a Infernet, moderuje Aneta Kuklínková. Přihlášky jsou uzavřeny z důvodu 

naplnění kapacity. Soutěžit bude deset týmů. Hostem akce bude Kateřina Tichá 
z MasterChef Česko.

Foto: Pavel Vácha
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Lidé přišli do kostela a v  chu mohli nasát jeho více než osmisetletou historii. Foto: S. Mrázek

Zubní pohotovost
v červenci a v srpnu 2017
Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba 
zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úra-
zová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. 
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin. 

ČERVENEC

01.07. MUDr. Křížová Knínice u Boskovic 516 452 808

02.07. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263

05.07. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460

06.07. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291

08.07. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457

09.07. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové nám. 2345/12 516 453 997

15.07. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456

16.07. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210

22.07. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24 516 454 046

23.07. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488

29.07. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ T. G. M., 
  Rodkovského 2 607 812 963

30.07. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263

SRPEN

05.08. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452

06.08. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615

12.08. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804

13.08. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422

19.08. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538

20.08. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326

26.08. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

27.08. MUDr. Řehořek
 (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

V době letních prázdnin bude knihovna otevřena 
dle upravené provozní doby nebo z důvodu 

státních svátků a čerpání dovolených uzavřena. 

Letošní ročník se opět koná každou středu na nádvoří 
blanského zámku. V případě nepříznivého počasí se 

koncerty skupin Žalman a spol. a Greenhorns uskuteční 
v Katolickém domě na starém Blansku. Zbývající 

koncerty by se odehrály v audiovizuálním sále Muzea 
Blanenska. Začátek koncertů je vždy v 19 h. Vstupenky 
budou v prodeji na místě před začátkem vystoupení. 

Nádraží v Blansku je devatenáctou letošní zastávkou 
legionářského vlaku při jeho letošním putování po 
okresních a dalších městech České republiky. Zpřístupnění 
Legiovlaku se uskuteční v úterý 18. července. Široké 
veřejnos   bude Legiovlak v Blansku přístupný zdarma 
každý den až do neděle 23. července.  Ve všední dny pak 

od 8 do 18 h a o víkendu od 9 do 18 hodin.

Rada města Blanska na své schůzi konané dne 
06.06.2017 jmenovala na základě doporučení 

výběrové komise do funkce ředitele Městské knihovny 
Blansko Mgr. Bc. Lukáše Dlapu z Blanska. Nový 
ředitel knihovny nastoupí do funkce 16. srpna.

Rada města Blanska jmenovala na své 59. schůzi, 
konané dne 6. června, do funkce vedoucího odboru 

komunální údržby Městského úřadu Blansko
Ing. Mar  na Skláře s účinnos   od 01.08.2017.

Svoje brány otevřel blanenský kostel sv. Mar  na v pátek 9. června u příležitos   celonárodní 
akce nazvané jako Noc kostelů. Pro dě   měli farníci připraven program na farní zahradě, lidé, 

co nemají problém se schody a výškou, mohli vystoupat do věže kostela a prohlédnout si 
Blansko z ptačí perspek  vy. Dřevěnou paličkou pak rozezněli zvon zvaný Poledník. 

Prázdninová otevírací doba 
knihovny:
03.07. 10–18 h
04.07. 10–18 h
05.07.–06.07. zavřeno
07.07. 10–15 h

08.07.–23.07. Po a Pá 10–18 h
 Út a Čt 10–15 h
24.07.–06.08. zavřeno
07.08.–31.08. Po a Pá 10–18 h
 Út a Čt 10–15 h

» red

PROGRAM
28.06. Žalman a spol. (folk)
05.07.  Greenhorns (country, po-

řádá Katolický dům)
12.07. Stráníci (folk)
19.07.  Jarda Svoboda (Traband) 

(folk)
26.07. Kozí čtvrť (rock)
02.08. Jananas (hardcore folk)
09.08. Sekvoj (trampská)
16.08.  Ivoš Cicvárek & Lada Ši-

míčková (folk)
23.08. Půljablkoň (acousticfolk)
30.08. Mošny (folk, vokální)

Upozornění!
Nechte prosím své mazlíč-
ky doma. Do prostoru zámku 
(nádvoří a audiovizuální sál) je 
vstup psům zakázán. Prostory 
zámku jsou nekuřácké.

Kompletní program, infor-
mace o vystupujících a další po-
drobnosti najdete na webových 
stránkách festivalu karolinka.uli-
tablansko.cz nebo na facebooku 
Ulity cs-cz.facebook.com/Uli-
taBlansko.

» red

Legiovlak se skládá ze třinácti 
zrekonstruovaných vagonů, které 
představují vojenský ešalon. Těmi-
to vlaky se desetitisíce čs. legioná-
řů přepravily v letech 1918–1920 
napříč Ruskem po Transsibiřské 
magistrále, a průjezd si často mu-
sely vynutit bojem s bolševiky.

Legiovlak se skládá z vozů pol-
ní pošty, těplušky, zdravotního, 
fi lmového, velitelského, štábního, 
obrněného, prodejního, krejčov-

ského, kovářského (zrekonstruo-
ván na Slovensku), ubytovacího 
a dvou plošinových vozů.

Ve všech vozech bude na ná-
vštěvníky čekat věrná rekonstruk-
ce vybavení, legionáři v dobových 
stejnokrojích, ale také originální 
exponáty a několik stovek fotogra-
fi í na panelech mapujících historii 
čs. legií.

» odbor kancelář tajemníka

Po nástupu do funkce bude 
blanenské veřejnosti nový ředitel  
a jeho vize o směrování knihovny 
představen formou rozhovoru ve 

Zpravodaji města Blanska.
» odbor školství, kultury, 

mládeže a tělovýchovy 

Po nástupu do funkce bude 
blanenské veřejnosti nový ředi-
tel a jeho vize o vedení odboru 

představen formou rozhovoru ve 
Zpravodaji města Blanska.

» odbor kancelář tajemníka

Blanenští farníci pro děti při-
pravili zhruba pět zábavných sta-
novišť. Vyrobit si zde mohly také 
květinová aranžmá. „Část z nich 
vyzdobí interiéry kostela, zbytek 
si malí tvůrci odnesli domů,“ uve-
dl otec Jiří Kaňa.

Na nádvoří před kostelem za-
znělo několik skladeb chrámové-
ho sboru Martini band. „Každý 
pátek v podvečer máme v kostele 
dětskou mši, kde kromě písniček 
hrajeme také divadlo. Chceme li-
dem ukázat, že kostel nejsou jen 
modlitby,“ říká vedoucí sboru 
Martin Dyčka.

Přiblížit kostel široké veřej-
nosti je podle faráře Jiřího Kani 
vůbec hlavním smyslem této 
akce: „Otevřít jim obrazně dve-
ře a pustit je dál. To je náš cíl. 
Zvenku totiž nic neuvidí,“ vysvět-
luje Kaňa, který návštěvníky Noci 
kostelů osobně vítal před vcho-
dem do kostela.

Zájemci o pohled z kostelní 
věže měli v tento den možnost 

vystoupat osmdesát devět scho-
dů, kde se jich ujali průvodci – 
studenti Střední školy gastrono-
mické z Blanska.

Hlavní program začal v kos-
tele svatého Martina až ve večer-

ních hodinách. „Někde při Noci 
kostelů sází na koncerty. My se 
chceme trošku odlišit, takže hlav-
ní večerní program jsme nazvali 
‚Ticho jako v kostele’. Lidé při-
jdou do kostela a v tichu mohou 

v klidu nasát jeho více než osmi-
setletou historii. Program doplní 
písničky a modlitby mladých,“ 
dodal Kaňa na závěr.

» red

Kdy budou vráceny latě na lavičku 
na autobusové zastávce Zborovce? 
Byly odebrány při rekonstrukci 
čekárny a již nebyly vráceny. Již 
několik měsíců je pevně zabudo-
vaná konstrukce lavičky bez latí. 
Děkujeme za doplnění latí. 

Vážená paní Markusová,
nové latě budou na tuto lavič-

ku namontovány ještě do konce 
měsíce června t. r.

Ilona Peterková
odbor komunální údržby

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak 
a jestli probíhá údržba, opravy 
a úklid dětských hřišt vybudova-
ných a spravovaných městem? Ne-

mám přehled v jakém stavu jsou 
jiná hřiště, ale to na ulici Pod Javory 
by údržbu, úklid a opravy význam-
ně potřebovalo. Děkuji za odpověď. 
Vážený pane Motle,

hřiště na sídlišti Písečná má své-
ho správce, který by jej měl pravi-
delně zamykat, odemykat, uklízet 
odpadky a zametat. Stávající kom-
binace dopadových ploch (kačírek 
v horní části hřiště a pryž) je velmi 
nešťastná. Proto je již objednána 
částečná výměna kačírkové dopa-
dové plochy za plochu pryžovou. 
V této výměně budeme následně 
pokračovat příští rok

Ilona Peterková
odbor komunální údržby

Dobrý den, kdy prosím bude ote-
vřeno hřiště na Podlesí? V dřívěj-
ších odpovědích bylo napsáno, že 
začátkem června, až vyroste trá-
va. Tráva ale již zřejmě nevyroste, 
protože bylo hřiště znovu upravo-
váno fi rmou. Děkuji Zápalková 
Vážená paní Zápalková,

dodavatelská fi rma je v prodlení 
v plnění díla – časově stavbu nedo-
kázala zkoordinovat tak, aby hřiště 
předala k užívání ve stavu v jakém 
měla. Na fi rmu bude proto uplat-
něna sankce. Hřiště ale otevřeme 
skutečně až zde bude vzrostlá tráva.  
V tomto počasí odhadujeme, že se 
tak stane nejdříve v průběhu čer-
vence, aby aspoň část trávy vytvo-

řila stabilní kořenový systém. Ná-
sledně bude výsev ve vhodnějším 
období doplňován.

Marek Štefan
odbor investičního a územního rozvoje

Dobrý den. 
Pane Štefane můžete zajistit ná-
pravu ještě před otevřením dět-
ského hřiště na Podlesí? Jde o dost 
vyčnívající poklop kanalizace u la-
viček v blízkosti hracích prvků. 
Než si o něj nějaké dítě rozrazí 
hlavu. Děkuji. 
Vážený pane Dvořáčku,

možnosti úpravy kanálu byly 
prověřeny a poklop snížit odebrá-
ním kanalizačních prstýnků nejde, 

protože sedí přímo na kanalizačním 
konusu. Zvažujeme proto úpravu 
vyčnívající části kanalizační šach-
ty pryží tak, aby se tento prvek stal 
součástí hřiště, nikoliv překážkou.

Marek Štefan
odbor investičního a územního rozvoje

Dobrý den, chtěl bych jménem No 
Gravity poděkovat za postupnou 
výstavbu venkovních posiloven na 
sport. ostrově. Zároveň se však na 
Vás obracím s problémem. Posílali 
jsme za komunitu nápady na rad-
nici, co bychom zlepšili apod., rádi 
bychom si o tom s Vámi promluvi-
li. Reaguji na výstavbu ,,plácku" 
na cvičení, jógu apod. Minulé léto 

nám bylo vyčteno, že na cyklostezce 
zavazíme. Tudíž bychom Vám rádi 
pomohli s jeho umístěním+případ-
ným výběrem kvalitního materiá-
lu, který se teď používá. Co říkáte? 
Vážený pane Matuško,

děkujeme za nabídku spoluprá-
ce. V současnosti je z naší strany 
objednáno vybudování plochy 
3×3 m, která bude pryžová a ole-
mována obrubníkem. Pryže budou 
nalepeny na zatravňovací tvárni-
ce. Místo zatím není přesně urče-
no, takže pokud máte nějaký tip, 
kontaktujte pana Milana Vítka – 
516 775 196, vitek@blansko.cz.

Ilona Peterková
odbor komunální údržby

Provoz městské knihovny 
o letních prázdninách 2017

Festival Muzika pro Karolínku
letos zahájí Žalman a spol.

Do Blanska přijede Legiovlak

Od srpna bude mít knihovna 
nového ředitele

Novým vedoucím
odboru komunální údržby

se stal Martin Sklář 

Ticho jako v kostele zavládlo
u sv. Martina. Během Noci kostelů

Z otázek a odpovědí
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» ATIPO vestavěné skříně. Šatní 
skříně, předsíně, šatny, vše na 
míru. Tel. 602 575 333, e-mail: 
atipo@centrum.cz.
» Autoškola Vacek – výuka a vý-
cvik pro skupiny A2, A a B. Sme-
tanova 4, Blansko, www.autosko-
la-vacek.cz, tel. 602 377 385.
» Prodám palivové dřevo, tvrdé, 
měkké. Tel. 608 065 337.

» Sečení trávy, práce se svahovým 
mulčovačem. Tel. 608 065 337.
» Koupím staré obrazy, hodiny, 
hodinky, rámy, porcelán, min-
ce, pohledy, vojenské věci, ná-
bytek i celou pozůstalost, to vše 
do roku 1960. Tel. 607 399 913, 
511 138 871.

» Hledám ke koupi RD v Blansku 
do 6 mil. Tel. 720 598 284.

» Pronajmu garáž na Podlesí. 
21 m2 za 1.000 Kč. Tel. 604 101 963.

PODNIKATELSKÁ INZERCE 

NEMOVITOSTI 



Foto: archiv ZŠ Erbenovy

Žáci 1.B třídy paní učitelky Lady Přikrylové z ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 
ul. sledují průběh slavnos   Pasování na čtenáře v Městské knihovně 
Blansko.  Foto: autorka

Na základě sdělení zástupce 
svozové fi rmy AVE CZ odpado-
vé hospodářství, s. r. o., proběh-
ne svoz zbytkového komunál-
ního odpadu od obyvatel města 

i ve svátky, a to pouze ve středu 
05.07.2017. To znamená, že je 
zapotřebí zabezpečit vystavení 
popelnic jako v běžném termínu 
svozu, a umožnit i svoz z kontej-

nerových stání i z míst na sepa-
race odpadů. 

» odbor komunální údržby 

Upozornění na svoz zbytkového komunálního 
odpadu ve svátky 5. a 6. července

Střípky ze zastupitelstva
návrhu změny v zastupitelstvu. 
Co se týče přípravy zadávacího 
řízení, byl zaslán koncept zadáva-
cí dokumentace na Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. Osobně 
jsem se navíc účastnil schůzky 
s náměstkem hejtmana, a mohl 
tak uplatnit svoje připomínky. 
Na základě uzavřeného memo-
randa město i kraj ve svém roz-
počtu vyčlenily na tuto akci čtyři 
miliony korun.

Ohledně majetkoprávního vy-
pořádání mohu sdělit, že aktuálně 
řešíme tři případy. Zastupitelstvo 
již schválilo smlouvu se společ-
ností Lidl, k vzájemnému odsou-
hlasení byla předložena smlouva 
se společností Porta Spes, která 
bude projednána v radě města, 
předjednáno máme i se společ-
ností Elita semenářská, v tomto 
případě předpokládám odsouhla-
sení návrhu smlouvy do konce 
letošního roku, nejpozději však 
k datu prvního zasedání Zastu-
pitelstva města Blanska v příš-
tím roce. Pak ještě zbývá několik 
soukromých subjektů, se kterými 
vedeme jednání. Věřím, že i když 
nejsou jednoduchá, povedou ke 
zdárnému konci tak, abychom 
měli dle svého závazku do roku 
2018 všechny pozemky vykou-
peny.
Jaromír Roučka, 
druhý místostarosta

Návrh změny územního plánu 
byl podřízen hlavnímu cíli, a sice 
jeho pořízení tak, abychom moh-
li pokračovat s výstavbou pře-
mostění na staré Blansko. Z to-
hoto důvodu došlo k tomu, že 
připomínky některých obyvatel 
města nebyly projednány přesně 
podle jejich představ, protože je-
jich schválení podléhá kladnému 
stanovisku mnoha nadřízených 
orgánů. Jde především o vynětí 
z půdního fondu, což je nesmír-
ně složitá a časově velmi náročná 
procedura. Kdybychom se zabý-

vali všemi těmito připomínkami, 
nemohli bychom dostát termínu 
v projektování a později i vlast-
ní výstavbě přemostění. Připo-
mínky, které nebyly zásadního 
charakteru, jsme tak odkázali 
na další změnu územního plá-
nu, kde bude větší prostor pro 
další jednání.

V oblasti nových ploch pro 
bydlení v Blansku považuji za zá-
sadní již zmíněné pozemky na 
Klepačově, rozsahem sice ne-
dosahují počtu bytových domů 
na Zborovcích, přesto se jedná 
o několik desítek možných no-
vých domů. V Blansku samotném 
nedochází k masivním změnám 
ve vymezení ploch pro bydlení. 
Jiří Crha, první místostarosta

Zastupitelstvo města se rovněž 
zabývalo posouzením projektu 
snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ Divišovy a obou bu-
dov MŠ Rodkovského. Sice jsme 
byli úspěšní v dotačním řízení, 
nicméně za stávajících podmí-
nek není přijetí této dotace vý-
hodné. Konkrétně v těchto pří-
padech se předpokládané náklady 
na zateplení budov pohybují oko-
lo 21,5 mil. Kč, dotace je ve výši 
4 mil. Kč s tím, že podmínkou je 
navíc vybudování vzduchotechni-
ky. Z tohoto důvodu jsme se roz-
hodli ji nevyužít a zastupitelstvo 
toto naše rozhodnutí podpořilo. 
Počkáme, až budou podmínky 
výhodnější, nebo se pokusíme 
zvládnout to nejnutnější z vlast-
ních fi nančních prostředků.

Zastupitelstvo každopád-
ně schválilo opravu střechy MŠ 
Rodkovského 2b, a to formou 
rozpočtového opatření ve výši 
1,1 mil. Kč, druhou akcí, se kte-
rou budeme počítat v rozpočtu 
pro příští rok, je i prosklení ote-
vřeného schodiště za 2,2 mil. Kč, 
kde dochází k velkým únikům 
tepla, navíc tento prostor neod-
povídá požadavkům z hlediska 
bezpečnosti. 

V letním období pravidelně 
dochází k opravám budov základ-
ních škol. Letos jsme se rozhodli 
uvolnit fi nanční prostředky na 
rekonstrukci tělocvičen v budo-
vách ZŠ Erbenovy, ZŠ a MŠ Dvor-
ské a ZŠ T. G. M. Rodkovského. 
Konkrétně půjde o provedení 
nové výmalby, opravu elektro-
instalace a rekonstrukci podlah. 
Vzhledem k tomu, že tělocvičny 
na ZŠ Salmově nejsou ve špatném 
stavu, vedení města se dohod-
lo s ředitelkou školy na opravě 
chlapeckých toalet za 900 tisíc Kč 
a opravu střechy za 400 tisíc Kč.

Zastupitelstvo schvaluje také 
prodej městských bytů, o které 
je aktuálně velký zájem. Přijali 
jsme nové opatření, podle kte-
rého je prodej bytu vždy nabí-
zen prvnímu zájemci za nejvyšší 
cenu, což ve svém důsledku zna-
mená maximální zisk do městské 
pokladny. Posledního půl roku 
evidujeme zhruba deset zájemců 
s tím, že cena jednopokojových 
bytů se aktuálně vyšplhala až na 
1.252.000 Kč. Jen pro srovnání: 
ještě před dvěma lety se takové 
byty prodávaly za 550–600 ti-
síc Kč.

Zastupitelstvo města Blanska 
dále schválilo individuální dotaci 
Kuželkářskému klubu Blansko ve 
výši 150.000 Kč na pořadatelství 
Světového poháru družstev v ku-
želkách, který proběhne v Blan-
sku ve dnech 2.–7. října. Zúčastní 
se ho na pětadvacet družstev, tedy 
asi tři sta účastníků.

Jedním z bodů programu bylo 
rovněž schválení návrhu obec-
ně závazné vyhlášky, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška 
o vymezení kratší doby noční-
ho klidu (23:30–06:00 h) tak, aby 
se mohly promítat fi lmy v rámci 
letního kina na náměstí Repub-
liky ve dnech 8.–11. července
a 27. srpna.

» red

» pokračování ze strany 1
PVC klub v květnu otevřel novou hudební zkušebnu pro dě   a mládež, 

která je k dispozici všem ve věku 13–21 let zdarma. K dispozici jsou kromě 
zvukové aparatury i nové bicí a elektrická kytara, které jsme zakoupili díky 
fi nančnímu příspěvku z projektu „Ber  k pomáhá“ Nadačního fondu Albert.

Před časem jsme začali s první čás   výměnného pobytu se školou v rakouském 
Mürzzuschlagu, kam jsme vycestovali s vybranými žáky. Ubytovaní jsme byli 

v nedalekém Hönigsbergu a užívali jsme si celé tři dny pěkného počasí.

Čím je teplo a slunce v přírodě,  m je radost v každé lidské činnos  . 
Radost je životní potřebou, životní silou a životní hodnotou. Radost je také 

odměnou školákům a jejich učitelům za dobré plnění povinnos  .

Z 18leté praxe fungování na-
šeho zařízení víme, jak je důležité 
podpořit jakýkoliv zájem o ak-
tivitu, která by mohla nasměro-
vat mladého člověka správným 
směrem, ukázat mu jiné možnosti 
a motivovat ho ke změně stávají-
cí situace.

Pokud mají tito mladí lidé zá-
jem o vlastní hudební produkci, 
je vhodným způsobem podpo-
ry poskytnutí prostředků, které 
jsou vzhledem k jejich situaci tak-
řka nedosažitelné, a které mohou 
přispět k udržení těchto aktivit 
důležitých pro jejich osobnost-
ní rozvoj.

Nové vybavení hudební zku-
šebny umožní dětem, aby jejich 
činnost měla hmatatelný výsle-
dek, např. uskutečnění koncer-
tu pro rodinu a kamarády, což 
je mimo jiné může motivovat 
k dalšímu zapojení do světa 
práce a tvorby hodnot. Navíc 
je třeba zdůraznit, že prožitek 
toho, že něco dokáže, je pro do-
spívajícího v nepříznivé životní 
situaci často velmi nedostatko-
vým zbožím.

Projekt je proto koncipován 
v duchu myšlenky: „Naučím tě, 
jak to zvládneš sám.“ Po vysvět-
lení a zaškolení tak budou schop-

ni mladí hudebníci vytvořit svoji 
vlastní hudební produkci.

Novou hudební zkušebnu mo-
hou zájemci přijít vyzkoušet od úte-
rý do pátku v čase 14:00–19:00 h.
Kontakt na klub:
Společnosti Podané ruce, o. p. s.
NZDM v Blansku
Nízkoprahový klub pro děti a mlá-
dež PVC Blansko
Sadová 2, 678 01 Blansko
email: nzdm.blansko@podane-
ruce.cz
tel.: 721 838 077, tel: 777 916 283 
(vedoucí)
www.pvcklub.podaneruce.cz
» Robert Hořava, vedoucí klubu

Naši rakouští partneři připra-
vili pro žáky pestrý program. Žáci 
poznali malebné městečko Mür-
zzuschlag, kde si mohli prohléd-
nout místní architekturu, zají-
mavá místa a ochutnali báječnou 
zmrzlinu. Večer si mohli zasou-
těžit, pobavit se a vyzkoušet svoji 
obratnost při hře „eistock“. Ve 
čtvrtek byl připraven celodenní 
výlet do Grazu, kde jsme obdi-
vovali krásy druhého největší-
ho města Rakouska, vyběhli po 
schodech pro zamilované, pro-
hlédli si Schlossberg a všechny 
další zajímavosti města.

V pátek nás čekalo milé pře-
kvapení ve škole, kde malé sku-
piny rakouských žáků přivítaly 
skupiny našich žáků, společně 
si děti prohlédly budovu školy 
a pracovaly na připravených čin-
nostech.

Všichni si tak procvičili ko-
munikační dovednosti a znalosti 

angličtiny, postupně vytvořili pre-
zentaci o Mürzzuschlagu se zá-
kladními informacemi, vytvořili 
malá umělecká dílka z kávových 
kapslí, vyběhali se v tělocvičně 
s míči a připravili chutnou pizzu. 
Celý pobyt provázela dobrá nála-
da a skvělé chování a vystupování 
všech žáků.

Teď po návratu už se těšíme 
na červnový příjezd rakouských 
kamarádů sem do Blanska, kde 
se jim pokusíme připravit stejně 
zajímavý program.

» Jitka Jelínková
ZŠ Blansko, Erbenova 13

Radost byla dopřána prožít 
i mně v Dětském oddělení Měst-
ské knihovny v Blansku na slav-
nostním ukončení projektu „Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňá-
ka“. Do tohoto projektu se zapoji-
la ZŠ a MŠ v Blansku, Salmova ul.

Paní učitelky 1. A a 1. B  Dana 
Rybářová a Lada Přikrylová na-

vštěvovaly po celý školní rok 
se svými prvňáčky městskou 
knihovnu. Knihovnice Ivana Fi-
loušová svým osobním přístu-
pem „nad rámec svých obvyklých 
knihovnických činností“ rozvíjela 
hravými metodami přirozenou 
dětskou zvídavost.

Podle knížek Z. Pospíšilo-

vé Hravá písmenka a s knihou 
Knihožrouti se děti učily pozná-
vat písmenka, skládat slova a po-
stupně rozvíjet základní čtenářské 
schopnosti.

V závěrečném slavnostním 
pasování na čtenáře za přítom-
nosti četného publika z řad ro-
dičů, prarodičů a hostů každý 
prvňáček předvedl nepřiprave-
né čtení textu. Bude potřebovat 
ještě nějaký čas, aby pochopil ob-
sah přečteného a pocítil i radost 
z nového poznávání.

My, dospělí, budeme v tomto 
úsilí začínajícím čtenářům pomá-
hat. Zkušení učitelé ve spolupráci 
s rodinou a odborným působe-
ním knihoven jsou zárukou dal-
šího rozvíjení čtenářských schop-
ností a zájmu o dobrou knihu. 
Můžeme se pak společně radovat 
z výsledků dobré snahy hledání 
cest za dalším rozšiřováním po-
znávání prostřednictvím knížek.

» L. Magniová

Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
otevřel novou hudební zkušebnu

Z redakční pošty: Výměnný pobyt 
v Mürzzuschlagu 2017

Z redakční pošty: Četli všichni 
všem a také sobě pro radost

Finále fi lmové soutěže Zlaté slunce 2017 hos  lo město Blansko letos již 
potře  . 8. června tak mohli malí i velcí zhlédnout zdarma v blanenském kině 
fi lmy dětských autorů, které byly vybrány jako nejlepší v regionálních kolech 

z celé republiky. Následující den pak přišly na řadu tema  cké workshopy.

Ještě před vlastním zaháje-
ním fi lmové projekce soutěžní 
kategorie školních fi lmů, rozdě-
lené do dvou věkových kategorií 
určených pro základní a střední 

školy, si pořadatelé opět připra-
vili pro nejmladší generaci, tedy 
děti mateřských a I. stupně zá-
kladních škol z Blanska, projekci 
animovaných pohádek. V rámci 

doprovodného programu bylo 
také připraveno již třetí pokračo-
vání s názvem „Pohádková fi lmo-
vá zahrádka 3“. Vyhlášení vítězů 
a předání cen přišlo na řadu ve 
večerních hodinách. Slavnostní 
večer byl pak zakončen besedou 
s Galinou Miklínovou, režisérkou 
fi lmu Lichožrouti, který byl ná-
sledně promítnut zdarma.

V pátek se soutěžící na Zla-
tém slunci zúčastnili odborných 
workshopů. Vyzkoušeli si svůj ta-
lent v oblasti tvorby scénáře, na-
táčení, střihu, zvuku, práce s ka-
merou, letos především v oblasti 
fi lmové animace.

Kompletní výsledky v jednot-
livých soutěžních kategoriích jsou 
k dispozici na www.fi lmdat.cz.

» red

V Blansku proběhlo finálové kolo soutěže 
amatérských školních filmů Zlaté slunce

Porotci se připravují na rozpravu se soutěžícími. Foto: S. Mrázek
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VÝSTAVY
do 31.07. v 9:00 h, Dům přírody 
Moravského krasu, Skalní mlýn 
Obojživelníci ve svém živlu
Výstava fotografi í Jany Doleža-
lové a Romana Vlčka z podvod-
ního světa.

do 25.08., Galerie Jonáš 
Obrazy / umělecká litina / ke-
ramika / dřevořezby / šperky
Výstava prací regionálních vý-
tvarníků. Otevřeno vždy v úterý 
a čtvrtek od 9 do 11:30 hodin a od 
13:30 do 17 hodin. Vstup zdarma.

do 29.12., Dům přírody Morav-
ského krasu, Skalní mlýn 
Stříbrný poklad z Moravského 
krasu
Stříbrné mince z 13. století z doby 
Přemysla Otakara II. a Václava 
II. Moravské a české brakteáty 
a rakouské feniky.

29.06.–24.09. v 18:00 h, Zámek 
Blansko 
Mincovní poklady na Hedváb-
né cestě
Deset autentických mincovních 
pokladů nalezených na místech, 
jimiž procházela Hedvábná cesta, 
starověká a středověká trasa ve-
doucí z východní Asie přes Střední 
Asii do Středomoří. Unikátní bude 
nejstarší poklad 50 stříbrných dra-
chem ražených jménem baktrijské-
ho krále Aza II (podle legendy jed-
noho z biblických Tří králů). Ver-
nisáž ve čtvrtek 29.06.2017 v 18:00 
hodin v multimediální síni muzea. 
Její součástí je beseda s historikem 
a autorem výstavy Davidem Maje-
rem. Od 17:00 hodin program pro 
děti, kde si budou moci navrhnout 
své vlastní platidlo.

11.08.–01.09., knihovna 
Jan Perůtka: Vazby knih
Výstava uměleckého knihvazače 
Jana Perůtky. Tento rodák z Kro-
měřížska se už třicet let věnuje 
umělecké knižní vazbě, vyvíjí nej-
různější aktivity v oblasti umělec-
ké knižní vazby pro mladší gene-
race, pořádá soukromé knihařské 
dílny a konzultace a mnohé další. 
Vernisáž 11. srpna v 18 hodin. 
Otevřeno v letní provozní době 
knihovny (viz str. 6).

18.07.–23.07. út–pá: 8:00–18:00 h, 
so–ne: 9:00–18:00 h, nádraží 
Legiovlak v Blansku
Prohlídky vlaku zdarma. Více v sa-
mostatném článku na str. 6.

KINO
Pokladna je otevřena hodinu před 
představením. Vstupenky si může-
te rezervovat na www.kinoblansko.
cz. Pokud není uvedeno jinak, fi l-
my jsou uváděny v původním zně-
ní s českými titulky. Představení 
označená „Filmový klub“ jsou pří-
stupná i nečlenům fi lmového klu-
bu. Změna programu vyhrazena.

29.06. ve 20:00 h (2D s titulky)
30.06. ve 20:00 h (2D s dabingem) 
MUMIE

30.06.–01.07. v 17:30 h (3D s da-
bingem)
02.07. v 15:00 h, 17:30 h (2D s da-
bingem)
JÁ, PADOUCH 3

01.07.–02.07. ve 20:00 h (2D s da-
bingem)
TRANSFORMERS: POSLED-
NÍ RYTÍŘ 
Vůdce Autobotů Optimus Prime 
zmizel. Světem zmítá zuřivá válka 
mezi lidmi a ostatními Transfor-
mery. USA / mládeži přístupný.

05.07. v 17:30 h, kino 
ZPÍVEJ
Podnikavý koalí chlapík jménem 
Buster Moon má poslední šanci 
zachránit divadlo, které zdědil 
po svém otci. Všechno vsadí na 
jednu kartu, na velkolepou talen-
tovou pěveckou soutěž, jakou svět 
ještě neviděl. USA / 110 minut / 
přístupný / český dabing.

05.07.–07.07. ve 20:00 h (2D s da-
bingem)
07.07. v 17:00 h (3D s dabingem)
SPIDER-MAN:
HOMECOMING
Peter se snaží vrátit ke svému běž-
nému životu, ale když se objevuje 
nový padouch Vulture (Michael 
Keaton), ocitá se v ohrožení vše, 
co je pro Petera skutečně důležité. 
USA / přístupný / český dabing.

06.07. v 17:30 h (2D s dabingem)
MIMI ŠÉF 
Mimi šéf je ve skutečnosti velký 
boss. Navenek sice působí jako 
roztomilé batole, ale uvnitř je to 
protřelý byznysmen posedlý ob-
chodními úspěchy. USA / 97 mi-
nut / přístupný / český dabing.

 

08.07.–11.07. ve 21:21 h, nám. 
Republiky 
Kinematograf bratří Čadíků
na náměstí Republiky
• 08.07. sobota ve 21:21 h 

ŘACHANDA
Pohádka o rozmazlené princez-
ně a dvou kamarádech, kteří se 
neživí vždycky úplně poctivě. 
ČR / 104 minut / přístupný.

• 09.07. neděle ve 21:21 h 
TRABANTEM DO POSLED-
NÍHO DECHU
Patrně nejznámější český ces-
tovatel současnosti Dan Přibáň 
podnikl svou dosud nejnároč-
nější expedici. ČR / Slovensko 
/ 96 minut / přístupný.

• 10.07. pondělí ve 21:21 h
TEORIE TYGRA
Jiří Bartoška v komedii o veteri-
náři, který už nechce být ocho-
čeným domácím králíčkem. 
Touží se stát znovu tygrem! 
ČR / Slovensko / 101 minut / 
přístupný.

• 11.07. úterý ve 21:21 h
VŠECHNO, NEBO NIC
Romantická komedie o dvou 
majitelkách malého knihku-
pectví a jejich životních eska-
pádách s muži. ČR / 107 minut 
/ do 12 let nevhodný.

 

12.07. ve 20:00 h (3D s dabingem)
13.07. ve 20:00 h (2D s titulky)
SPIDER-MAN:
HOMECOMING 
Mladý Peter Parker / Spider-Man 
(Tom Holland), se začíná více 
sbližovat se svou nově získanou 
identitou pavoučího superhrdiny. 
USA / přístupný.

14.07. v 17:00 h, 20:00 h (2D s ti-
tulky)
15.07. ve 20:00 h (2D s titulky)
16.07. ve 20:00 h (3D s titulky)
VÁLKA O PLANETU OPIC
Válka o planetu opic začíná dva 
roky po událostech předchozího 
snímku Úsvit planety opic. Z in-
teligentního šimpanze Caesara 
(Andy Serkis) se stal nezpochyb-
nitelný vůdce rozrůstajícího se 
společenství opic, a když se s ním 
nyní setkáváme, je mu okolnost-
mi vnucena nová role válečného 
generála. USA / 143 minut / do 
12 let nevhodný.

15.07.–16.07. v 17:30 h (2D s da-
bingem)
JÁ, PADOUCH 3 
Bývalý padouch Gru má problém. 
USA / 96 minut / přístupný / čes-
ký dabing.

19.07.–20.07. ve 20:00 h, kino 
V UTAJENÍ
Špičková agentka americké CIA 
Alice Racine (Noomi Rapace) je 
po nevydařené akci přeřazena do 
londýnské kanceláře. Po dlouhém 
čase ji kontaktují bývalí nadříze-
ní, protože se dozvěděli o zvýše-
né aktivitě v prostředí radikál-
ních militantních skupin. Alici 
se podaří lokalizovat hlavního 
podezřelého, ale sama se ocitá 
v ohrožení a musí udělat vše pro 
to, aby zabránila útoku na Lon-
dýn. Velká Británie / 98 minut / 
do 15 let nepřístupný.

21.07. v 17:00 h, 20:00 h (2D s da-
bingem)
22.07. ve 20:00 h (2D s titulky)
23.07. ve 20:00 h (3D s dabingem)
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE 
PLANET
28. století, dosud známý vesmír. 
Valerian a Laureline jsou zvlášt-
ní vládní agenti, kteří mají na 
starost udržovat pořádek v lid-
ských vesmírných teritoriích. Ve 
své práci patří k absolutní špič-
ce. Dobrodružství plné fantazie 
a akční podívané nás zavede do 
toho nejpodivuhodnějšího ves-
míru, který byl dosud stvořen. 
Francie / 137 minut.

22.07.–23.07. v 17:30 h, kino 
LETÍME!
Velkolepé ptačí dobrodružství 
o vrabcovi, který žije jako čáp, 
a se svými svéráznými kamarády 
sovou Olgou a papouškem Kikim 
se vydává na let do Afriky. Lu-
cembursko, Norsko, Německo, 
Belgie, USA / 84 minut / přístup-
ný / český dabing.

26.07. ve 20:00 h, kino 
OKLAMANÝ
Dusno až k zalknutí. Tak lze nej-
lépe charakterizovat atmosféru 

v izolované dívčí internátní ško-
le, kde se znenadání objeví muž. 
Jediný široko daleko. Oscarová 
režisérka Sofi a Coppola (Ztrace-
no v překladu) natočila fi lm plný 
zničujících emocí, které rozníti-
ly chtíč, vášeň a láska. USA / do 
12 let nevhodný / 94 minut.

27.07. ve 20:00 h
28.07. v 17:00 h, 20:00 h, kino 
DUNKERK
Očekávané válečné drama vizio-
náře Christophera Nolana vychá-
zí z událostí evakuace obklíče-
ných francouzských, britských 
a belgických vojáků z pláží se-
verofrancouzského Dunkerku na 
jaře 1940. Nizozemsko, Velká Bri-
tánie, Francie, USA.

29.07.–30.07. v 17:30 h, kino 
MAXINOŽKA
S touto rodinou vás čeká velká 
jízda. Náctiletý outsider Adam se 
vydává na dobrodružnou cestu, 
aby odhalil záhadu svého dáv-
no ztraceného tatínka, jen aby 
zjistil, že to není nikdo jiný než 
legendární Lesní muž. Francie, 
Belgie / 91 minut / přístupný / 
český dabing.

29.07.–30.07. ve 20:00 h, kino 
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Vzpomínáte si na nekorektní fran-
couzskou komedii Co jsme komu 
udělali? Tak nyní je zde Srdečně 
vás vítáme, další podobně bláz-
nivá komedie od stejného tvůr-
ce, kterým je režisér a scenárista 
Philippe de Chauveron. Francie 
/ 92 minut / do 12 let nevhodný.

02.08. ve 20:00 h, kino 
MILOVNÍK PO PŘECHODU
Odvážnou a svůdnou letní kome-
dii zdobí sexbomby dvou genera-
cí. Mexická kráska Salma Hayek 
a sexuální symbol šedesátých let, 
legendární Raquel Welch. Hlav-
ním hrdinou je ale zrezlý playboy 
za zenitem, jehož pokusy vrátit se 
po letech jako obávaný dobyvatel 
ženských srdcí a peněženek pro-
bouzí už jen rozpaky a úsměvy. 
USA / 115 minut.

03.08. ve 20:00 h 
04.08. v 17:30 h, kino 
BABY DRIVER
Talentovaný mladý řidič (Ansel 
Elgort), který zajišťuje zločin-
cům únik z místa činu, se setká 
s dívkou svých snů (Lily James). 
Vnímá to jako příležitost opus-
tit život zločince a začít znovu. 
Tak snadné to ale nebude. USA 
/ 112 minut / do 12 let nevhodný.

04.08.–06.08. ve 20:00 h, kino 
TEMNÁ VĚŽ
Existují i  jiné světy než tyto. 
Temná věž Stephena Kinga, am-
biciozní a rozsáhlý příběh od jed-
noho z nejuznávanějších světo-
vých autorů, se konečně dostává 
na fi lmová plátna. USA / 91 mi-
nut / do 12 let nevhodný.

05.08.–06.08. v 17:30 h, kino 
LETÍME!
Velkolepé ptačí dobrodružství 
o vrabcovi, který žije jako čáp, 
a se svými svéráznými kamarády 
sovou Olgou a papouškem Kikim 
se vydává na let do Afriky. Lu-
cembursko, Norsko, Německo, 
Belgie, USA / 84 minut / přístup-
ný / český dabing.

09.08.–10.08. ve 20:00 h, kino 
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍ-
TOSTI
Právě probíhá studená válka. 
Agentka MI6 v utajení, Lorra-
ine Broughton (Charlize Th eron), 
je poslána do Berlína s cílem vy-
šetřit smrt svého kolegy a získat 
zpět ztracený seznam dvojitých 
agentů. USA / 115 minut.

11.08. v 17:30 h, 20:00 h, kino 
KŘIŽÁČEK
Malý Jeník, jediný potomek rytíře 
Bořka (Karel Roden), se jednoho 
letního dne obléká do dětského 
brnění a utíká z domova v tou-
ze dosáhnout Svaté země. ČR / 
90 minut / přístupný.

12.08. v 17:30 h (3D s dabingem) 
13.08. v 17:30 h (2D s dabingem)
EMOJI VE FILMU 
Emoji ve fi lmu vás vůbec poprvé 
zavedou do tajného světa uvnitř 
vašeho mobilu. V aplikaci pro 
textové zprávy se ukrývá Texto-
polis, bujná metropole, ve které 
žijí vaši oblíbení Emoji v naději, 
že se jednou dostanou do zprávy. 
USA / přístupný.

12.08.–13.08. ve 20:00 h, kino 
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
Výrobce panenek se svou man-
želkou přijmou několik let po tra-
gické smrti jejich dcerky do svého 
domu řádovou sestru a několik 
dívek ze zavřeného sirotčince. Za-
nedlouho se stanou terčem aktivit 
Annabelle, posedlého výtvoru vý-
robce panenek. USA / 109 minut.

16.08. ve 20:00 h, kino 
KŘIŽÁČEK
Malý Jeník, jediný potomek rytíře 
Bořka (Karel Roden), se jednoho 
letního dne obléká do dětského 
brnění a utíká z domova v tou-
ze dosáhnout Svaté země. ČR / 
90 minut / přístupný.

17.08. ve 20:00 h
18.08. v 17:30 h, 20:00 h
19.08.–20.08. ve 20:00 h, kino 
PO STRNIŠTI BOS
Děj fi lmu se odehrává za druhé 
světové války na venkově a za-
padá do řady fi lmů Obecná ško-
la, Kolja a Vratné lahve, v nichž 
rodinná tvůrčí dvojice vypráví 
o různých fázích života mužského 
protagonisty na pozadí dějinných 
událostí. Nyní jsme v období Pro-
tektorátu, kdy je Edova rodina 
donucena vystěhovat se z Prahy 
na venkov k příbuzným. ČR.

19.08.–20.08. v 17:30 h, kino 
MAXINOŽKA
S touto rodinou vás čeká velká 
jízda. Náctiletý outsider Adam se 
vydává na dobrodružnou cestu, 
jen aby zjistil, že jeho ztracený 
tatínek je legendární Lesní muž. 
Francie, Belgie / 91 minut / pří-
stupný / český dabing.

23.08.–24.08. ve 20:00 h, kino 
ZABIJÁK & BODYGUARD
Nejlepší bodyguard na světě do-
stane nového klienta, nájemného 
vraha, který musí svědčit u Mezi-
národního soudního dvora. Akč-
ní komedie s hvězdným obsaze-
ním. USA / 111 minut.

25.08.–27.08. v 17:30 h, kino 
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Po událostech prvního filmu 
musí veverčák Bručoun se svými 
přáteli zabránit starostovi Oakton 
City zbourat jejich domov kvůli 
plánované výstavbě pochybné-
ho zábavního parku. Přístupný 
/ český dabing.

25.08.–27.08. ve 20:00 h, kino 
BARRY SEAL:
NEBESKÝ GAUNER
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. 
Tyhle všechny vodil za nos. Barry 
Seal (Tom Cruise) je znuděný do-
pravní pilot, kterému potřebnou 
životní energii dodá spolupráce 
s CIA. Barry pro ni z letadla ma-
puje oblasti, do kterých se úřady 
jen tak snadno nedostanou. Je 
v tom zatraceně dobrý. Až tak, že 
s ním chtějí spolupracovat všich-
ni. USA.

30.08.–31.08. ve 20:00 h, kino 
PO STRNIŠTI BOS 

DALŠÍ AKCE
02.07. v 10:00 h, nám. Svobody 
Promenádní koncert – Dechová 
hudba Blansko
Od 10 do 11 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se koncert 
nekoná.

02.07. v 10:00 h, park Svatoplu-
ka Čecha 
100. výročí bitvy u Zborova
Vzpomínková slavnost u pomníku 
československého legionáře v par-
ku u vlakové zastávky Blansko-
-město. Program: hudba, položení 
kytic k pomníku, československá 
hymna, přivítání – starosta města 
Ivo Polák, vzpomínkový projev – 
bratr Vít Dorin (předseda ČsOL 
Brno 2), hudba na závěr. Pořádají: 
město Blansko, Československá 
obec legionářská Brno 2 a Vojen-
ské sdružení rehabilitovaných.

03.07.–07.07., DDM Blansko 
Příměstský tábor: Okolo Blanska
Příměstský turistický tábor pro 
děti od 8 let. Kontakt: Jakub Kost-
ka, jkostka@ddmblansko.cz. Při-
hlášky na www.ddmblansko.cz.

04.07. v 19:00 h, Křesťanské cen-
trum, nákupní stř. Sever, 1. patro 
Discovery
Je možné zahladit minulost, najít 
správnou vizi a do budoucnos-
ti se dívat s optimismem? Pokud 
ano, jak na to? Toto tajemství nám 
odhalí program Discovery čtení 
Bible. 

05.07., hřiště, Blansko-Lažánky 
Cyrilometodějská pouť

05.07. v 18:00 h, Křesťanské cen-
trum, nákupní stř. Sever, 1. patro 
Hrajeme a zpíváme k uzdravení 
– začátečníci
Výuka akordů na akustickou ky-
taru vycházející z poznatků Ré-
ma-muzikoterapie. Kurz bude 
probíhat 1× týdně po celou dobu 
prázdnin. Dolní věková hranice 
je 7 let. Bližší info a info o dalších 
termínech na tel. 777 356 177, na 
www.blansko.cz, případně www.
krestancentrum.cz.

05.07. v 19:00 h, zámecké nádvoří 
Muzika pro Karolínku – Green-
horns
Letní cyklus koncertů na nádvoří 
blanenského zámku. V případě 
nepříznivého počasí se koncert 
uskuteční v Katolickém domě na 
starém Blansku. Lístky v prodeji 
na místě před začátkem koncer-
tů. Upozornění! Nechte prosím 
své mazlíčky doma. Do prostoru 
zámku (nádvoří a audiovizuální 
sál) je zákaz vstupu psů. Prostory 
zámku jsou nekuřácké.

05.07. v 19:00 h, Křesťanské cen-
trum, nákupní stř. Sever, 1. patro 
Hrajeme a zpíváme k uzdravení 
– mírně pokročilí
Výuka akordů na akustickou kyta-
ru vycházející z poznatků Réma-
-muzikoterapie. 1× týdně po ce-
lou dobu prázdnin. Dolní věková 
hranice je 7 let. Bližší info na tel. 
777 356 177.

06.07. v 9:00 h, nám. Republiky 
Farmářské trhy

06.07. v 17:00 h, Křesťanské cen-
trum, nákupní stř. Sever, 1. patro 
Hrajeme si a tancujeme
Soubor her, sportu, tance a po-
vídáním pro děti od 5 do 11 let.  
Více  na tel. 777 356 177, případně 
www.krestancentrum.cz.

09.07. v 10:00 h, nám. Svobody 
Promenádní koncert – Dechová 
hudba Lipovanka
Od 10 do 11 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se koncert 
nekoná.

10.07.–14.07., DDM Blansko 
Příměstský tábor: Cyklotoulky
Příměstský cyklistický tábor pro 
děti od 10 let. Kontakt: Tomáš Za-

Kulturní a sportovní pozvánky

PODLAHÁŘSTVÍ Slezák
montáž a broušení parket, plovoucích podlah, 

vinylu a PVC včetně dodávky materiálu

Tel. 724 738 924 • www.podlahyslezak.cz
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Pro solventní klienty hledám 
byty 2+1 a 3+1 v Blansku. 

Byt 1+1 
Blansko
Byt v OV, 

komora, ul. Dvorská, 
44 m².

PENB: G 

739 300 933

Gabriela Šenková

www.rkokno.cz Nám. Republiky 3, Blansko

NABÍDKA:



Kulturní a sportovní pozvánky
choval, zachoval@ddmblansko.cz. 
Přihlášky na www.ddmblansko.cz.

10.07.–21.07., DDM Blansko, Údol-
ní 2 
Příměstský tábor: Indiánské léto
Příměstský logopedický tábor (de-
set dní) pro děti od 5 let. Kontakt: 
Ota Kostka, kostka@ddmblansko.
cz. Přihlášky na www.ddmblan-
sko.cz.

12.07. v 5:30 h, nám. Republiky 
Zájezd: Praha, letiště, Troja
Prohlídka autobusem po provozu 
letiště. Troja – Tři v jednom: Troj-
ský zámek, ZOO Praha a Pražská 
botanická zahrada. Přihlášky Pa-
vel Svoboda, mobil: 606 221 772, 
607 725 579.

12.07. v 19:00 h, zámecké nádvoří 
Muzika pro Karolínku – Strá-
níci (folk)
V případě nepříznivého počasí 
se zbývající koncerty uskuteční 
v audiovizuálním sále Muzea Bla-
nenska (vchod z  nádvoří zámku). 
Lístky v prodeji na místě před za-
čátkem koncertů.

13.07. ve 12:00 h, dopravní hřiště 
Den otevřených dveří na Dět-
ském dopravním hřišti v Blansku
Od 12 do 18 hodin. Více na stra-
ně 3.

15.07.–22.07., DDM Blansko, Údolní 2 
Příměstský tábor: Cesta bojov-
níka 4
Pobytový tábor na TZ Karolín, Ka-
rate. Pro děti od 5 let. Kontakt: 
Petr Průcha, karate-blansko@se-
znam.cz. Přihlášky na www.ddm-
blansko.cz.

16.07. v 8:30 h, Dolní Lhota 216 
Stop „kilčům“ navíc
Přijďte si popovídat, dozvědět se 
něco víc o vyváženém stravová-
ní, které Vás zbaví přebytečných 
tuků, zklamání z opakovaných jo-
-jo efektů. Rezervace nutná pře-
dem na tel.: 605 300 835.

16.07. v 10:00 h, nám. Svobody 
Promenádní koncert – Dechová 
hudba Boskověnka
Od 10 do 11 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se koncert 
nekoná.

17.07.–21.07., klubovna, Růžová ulice 
Příměstský tábor: Zlatá horečka
Určeno pro kluky a děvčata od 
6 do 11 let. Podrobnosti o tábo-
rech a kontakty www.skautbk.cz/
primestak/.

17.07.–21.07. v 8:00 h, muzeum 
Příměstský tábor: Týden plný 
objevů
Příměstský zážitkový program pro 
děti s tematikou historických obje-
vů jeskyní Moravského krasu a ar-
cheologie. V ceně táboru jsou dva 
výlety, vstupné do bazénu, strava 
a výtvarný materiál. Pro děti od 
6 do 12 let. Přihlášky na e-mailu: 
vzdelavani@muzeum-blanenska.cz. 
Další informace na tel. 516 417 221.

17.07.–21.07., Galerie města Blan-
ska
Letní výtvarná dílna
Po celý týden budou probíhat tvo-
řivé dílny, které jsou inspirová-
ny výstavami z uplynulého roku. 
Osm stálých stanovišť, zajímavé 
techniky, neobvyklé postupy, vel-
ké formáty, prostor pro kreativitu, 
odpočinková zóna.
Speciální dílny:
út 18.07.  (v 10 a ve 13 h) Malba 
v plenéru – zámecký park / vede 
Veronika Hudcová
st 19.07.  (v 10 a ve 14 h)  Zážitek 
arteterapie – léčivý obraz, barvy 
a tělo, působení barev / vede Lucie 
Šalplachtová
čt 20.07.  (v 10 a ve 14 h) Animace 
/ vede Jolana Chalupová, Ludmila 
Korešová
Dílny jsou určeny pro děti i do-
spělé. Otevřeno každý den od 10 
do 17 hodin.

19.07. v 9:00 h, Dům přírody Mo-
ravského krasu, Skalní mlýn 
Skrytá krása kamenů
Zkusili jste si už někdy vybrousit 
svůj vlastní kámen? Pojďme spolu 

odhalit příběh vápence z Morav-
ského krasu. Na program je nutná 
rezervace na telefonu 516 414 826.

19.07. v 19:00 h, zámecké nádvoří 
Muzika pro Karolínku – Jarda 
Svoboda (folk)
V případě nepříznivého počasí 
v audiovizuálním sále.

20.07. v 9:00 h, nám. Republiky 
Farmářské trhy

20.07. v 19:00 h, Křesťanské cen-
trum, nákupní stř. Sever, 1. patro 
Připoj se k nám
Nabízíme nově vzniklým hudeb-
ním skupinám možnost zkoušet 
v prostorách KCDM, případně vy-
užít našich hudebních nástrojů. 
Úvodní schůzka, na které určíme 
čas a termíny zkoušek  na dobu 
prázdnin. Tel. 777 356 177.

23.07. v 10:00 h, nám. Svobody 
Promenádní koncert – Holóbko-
va mozeka z Protivanova
Od 10 do 11 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se koncert 
nekoná.

24.07.–28.07., DDM Blansko, Údol-
ní 2 
Příměstský tábor: Prázdnino-
vý mix
Příměstský tábor v DDM pro děti 
od 6 let. Kontakt: Alena Konup-
číková, konupcikova@ddmblan-
sko.cz. Přihlášky na www.ddm-
blansko.cz.

24.07.–28.07., klubovna, Růžová 
ulice 
Příměstský tábor: Námořníci
Určeno pro kluky a děvčata od 6 
do 11 let. Podrobnosti na www.
skautbk.cz/primestak/.

24.07.–28.07. v 8:00 h, Divadlo Ko-
lárka, Kollárova 8 
Příměstský tábor: Prázdninový 
týden pro tvořivé děti
Tvořivý týden je veden formou 
příměstského tábora a je určen 
dětem od 6 do 14 let. Začínáme 
každý den od 8:00 do 16:00 hodin. 
Vede: Eva Petrželová. Zaměřen je 
především na divadlo a na tvořivé 
aktivity s divadlem spojené – ryt-
mus, zpěv, výtvarné umění, pohyb 
apod. Přihlášky na www.divadlo-
kolarka.cz.

26.07. v 19:00 h, zámecké nádvoří 
Muzika pro Karolínku – Kozí 
čtvrť (rock)
Lístky v prodeji na místě před za-
čátkem koncertů.

28.07. v 17:00 h, zámek 
Noc na zámku – pro děti
I letos muzeum nabízí dětem mož-
nost přespání na zámku během 
letních prázdnin. Čeká vás výlet 
do jeskyně, škola hodných straši-
del i hledání pokladu. Podrobnosti 
na www.muzeum-blanenska.cz.

29.07. v 9:00 h, zámecký park 
Gulášobraní
Soutěž ve vaření guláše v kotlíku. 
Vaří se od 9:00 hodin. Kulturní 
program: skupina Netopýr a Infer-
net, moderuje Aneta Kuklínková. 
Více v pozvánce na str. 5 . 

30.07. v 10:00 h, nám. Svobody 
Promenádní koncert – Dechová 
hudba Olšověnka
Od 10 do 11 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se koncert 
nekoná.

31.07.–04.08., DDM Blansko, Údolní 2 
Příměstský tábor: Legenda 
o konci světa
Příměstský tábor v DDM pro děti 
od 6 let. Kontakt: Anna Jelínková, 
jelinkova@ddmblansko.cz.
Přihlášky na www.ddmblansko.cz.

31.07.–04.08., klubovna, Růžová 
ulice 
Příměstský tábor: Amazing Race
Určeno pro kluky a děvčata od 8 
do 12 let. Podrobnosti na www.
skautbk.cz/primestak/.

02.08. v 9:00 h, Dům přírody Mo-
ravského krasu, Skalní mlýn 
Skrytá krása kamenů
Zkusili jste si už někdy vybrousit 

svůj vlastní kámen? Pojďme spolu 
odhalit příběh vápence z Morav-
ského krasu. Vytvoříme si unikátní 
exponát z kamene, který si každý 
sám pod odborným vedením na-
jde, po rozříznutí naleští a odne-
se domů. nutná rezervace na tel. 
516 414 826.

02.08. v 19:00 h, zámecké nádvoří 
Muzika pro Karolínku – Jananas 
(hardcore folk)
V případě nepříznivého počasí v au-
diovizuálním sále. Lístky v prodeji 
na místě před začátkem koncertů.

03.08. v 9:00 h, nám. Republiky 
Farmářské trhy

06.08. v 10:00 h, nám. Svobody 
Promenádní koncert – Mládežnic-
ký dechový soubor ZUŠ Letovice
Od 10 do 11 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se koncert 
nekoná.

07.08.–11.08., klubovna, Růžová ulice 
Příměstský tábor: Dobrodružství 
s Patem a Matem
Určeno pro kluky a děvčata od 6 
do 11 let. Podrobnosti na www.
skautbk.cz/primestak/.

09.08. v 19:00 h, zámecké nádvoří 
Muzika pro Karolínku – Sekvoj 
(trampská)
Lístky v prodeji na místě před za-
čátkem koncertů. 

13.08. v 10:00 h, nám. Svobody 
Promenádní koncert – Dechová 
hudba Lysice
Od 10 do 11 hodin. V případě nepří-
znivého počasí se koncert nekoná.

14.08.–18.08., klubovna, Růžová ulice 
Příměstský tábor: Letem světem
Určeno pro kluky a děvčata od 6 
do 11 let. Podrobnosti na www.
skautbk.cz/primestak/.

16.08. v 19:00 h, zámecké nádvoří 
Muzika pro Karolínku – Ivoš Ci-
cvárek & Lada Šimíčková (folk)
V případě nepříznivého počasí 
v audiovizuálním sále.

17.08. v 9:00 h, nám. Republiky 
Farmářské trhy

19.08., Dům přírody Moravského 
krasu, Skalní mlýn 
Regionální jarmark a  oslava 
2. narozenin Domu přírody
Možnost poznat, ochutnat nebo si 
i zkusit vytvořit výrobky místních 
šikovných lidí. Součástí doprovod-
ný kulturní program.

20.08. v 10:00 h, nám. Svobody 
Promenádní koncert – Ať dál pí-
seň má zní vám pro radost
Johana Skálová, Zdeněk Krupica 
a studenti brněnské konzervatoře, 
Pepíno Kolář a Pavel Svoboda. Od 
10 do 11 hodin. V případě nepříz-
nivého počasí se koncert nekoná.

21.08.–25.08., klubovna, Růžová 
ulice 
Příměstský tábor: Lovci pokladů
Určeno pro kluky a děvčata od 7 
let. Podrobnosti na www.skautbk.
cz/primestak/.

23.08. v 19:00 h, zámecké nádvoří 
Muzika pro Karolínku – Půljabl-
koň (acoustic folk)

24.08. ve 12:00 h, dopravní hřiště 
Den otevřených dveří na Dět-
ském dopravním hřišti v Blansku
Od 12 do 18 hodin. Podrobnosti 
na straně 3.

25.08. v 17:00 h, zámek 
Noc na zámku – pro děti
Přespání pro děti na zámku během 
letních prázdnin. Letos nás čeká 
výlet do jeskyně, škola hodných 
strašidel i hledání pokladu. Po-
drobnosti k akci na www.muze-
um-blanenska.cz.

26.08. ve 20:00 h, Kateřinská jeskyně 
Pozorování nočních motýlů 
u Kateřinské jeskyně
Netradiční možnost potkat se 
s nočními motýly v Suchém žle-
bu. Objevíme nové druhy pro Mo-
ravský kras? Začátek ve 20 hodin 
u Kateřinské jeskyně u Skalního 

mlýna. Exkurzi povedou Jan Dvo-
řák a Jan Hrnčíř. Z důvodu závis-
losti akce na počasí zašlete kontakt 
– zájemci budou o změnách včas 
informováni. E-mail: info@dpmk.
cz, tel.: 601 169 566.

27.08.–01.09., klubovna, Růžová 
ulice 
Příměstský tábor: Hobit
Určeno pro kluky a děvčata od 6 
do 11 let. Podrobnosti na www.
skautbk.cz/primestak/.

27.08. v 10:00 h, nám. Svobody 
Promenádní koncert – Dechová 
hudba Kunštát
Od 10 do 11 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se koncert 
nekoná.

SPORT
04.07. v 18:30 h, sál bývalé restau-
race a hřiště
Prázdninové speciály v Horní 
Lhotě
Srdečně zveme všechny zájemce 
na prázdninová cvičení zumby 
v úterky na hřišti TJ Sokol a cvi-
čení pilates a zdravotní rozcvičky 
Norbekova se závěrečnou medi-
tací ve středu v sále jedenkrát za 
14 dní – podrobný rozpis termínů 
na www.hornolhotskemaminky.
webnode.cz.

07.08.–13.08., Strawberry fi eld na 
sportovním ostrově 
Mistrovství Evropy v baseballu 
hráčů do 23 let
Hraje se v Brně, Blansku, Trnavě 
a v rakouském Welsu. Zúčastní 
se 16 evropských týmů včetně 
českého. V Blansku se odehra-
je sedm zápasů, z toho 11. srpna 
i čtvrtfi nálové klání.
07.08. 18:00 h Bělorusko – Ho-
landsko
08.08. 18:00 h Belgie – Litva
09.08. 18:00 h Litva – Ukrajina
11.08. 18:00 h D1 – C2
12.08. 18:00 h B3 – C3
13.08. 11:00 h LQF1 – LQF2
13.08. 15:00 h A4 – C4
Více v pozvánce na str. 5.

21.08.–25.08. v 9:00 h, Strawberry 
fi eld na sportovním ostrově 
Příměstský tábor: Baseball & 
soft ball camp
Denně od 9:00 do 15:00 hod. 
pro děti starší pěti let, které mají 
chuť užít si prázdniny naplno, vy-
zkoušet a naučit se něco nového. 
V případě zájmu prosím kontak-
tuje pana Jaroslava Krejčíře na 
jkrejcir@seznam.cz.

25.–27.08., Strawberry fi eld na 
sportovním ostrově, Blansko
Mezinárodní baseballový turnaj 
hráčů do 11 let. 
Kromě domácí Olympie Blansko 
a týmů z ČR se turnaje zúčastní 
i týmy z Běloruska a Litvy.

02.09. v 11:00 h, ASK Blansko 
Blanenský GOLEM – závod hor-
ských kol
Tratě Hobby – 36 km, OPEN – 
61 km. Start v 11:00 hodin. Vlo-
žený závod dětí – start v 11:30 h 
(prezence 10:00–11:15 h), kate-
gorie 6 let a mladší, 7–8, 9–10, 
11–12 a 13–14 let. Nutná cykli-
stická přilba.

Úmrtí
14.05. Jiřina Musilová 88 roků Lipovec
14.05. Josef Hrazdíra 76 roků Dolní Lhota
15.05. Pavel Machač 51 roků Žižlavice
17.05. Miloš Němec 93 roků 
18.05. Jiří Dvořáček 87 roků Češkovice
18.05. Rudolf Křenek 87 roků Blansko
19.05. Miroslav Portl 63 roků Blansko
20.05. Eliška Svítilová 89 roků Blansko
20.05. Jiří Koupý 79 roků Blansko
20.05. Julius Miadik 57 roků Blansko
20.05. Františka Zouharová 90 roků Blansko
21.05. Olga Fialová 89 roků Blansko
22.05. Jaroslav Pařil 74 roků Olomučany
24.05. Ing. Antonín Svánovský 85 roků Blansko
26.05. Bohumil Hruška 74 roků Blansko

Vítání občánků
Dne 27.05.2017 byli slavnostně uvítáni do života tito nový občané 
našeho města:
Adam Nesvadba 26.11.2015 Okružní 21
Kristina Nejezchlebová 05.08.2016 Zborovecká 58
Dominik Rychnovský 10.08.2016 Češkovice 334
Elizabeth Hanák 12.08.2016 Pod Javory 26
Ema Jirůšková 13.08.2016 9. května 3
Tereza Snášelová 14.09.2016 Jasanová 18
Jonáš Popelka 07.10.2016 Facírka 33
Nela Pokladníková 18.10.2016 9. května 43
Tomáš Nevřela 21.11.2016 Vodní 12
Emma Pernicová 21.12.2016 Cihlářská 3
Max Kvído Mareš 14.12.2016 Češkovice 347
Loreta Kostková 09.12.2016 Horní Palava 1a
Darina Michálková 18.11.2016 Dolní Lhota 192
Viktor Kovář 11.11.2016 nám. Svobody 3
Ondřej Toufar 10.11.2016 Erbenova 10 
Šimon Kocourek 28.12.2016 Družstevní 1
Adéla Bambasová 24.02.2017 Poříčí 12    
Natálie Svánovská 21.02.2017 Hořická 33   
Štěpán Hruška 11.02.2017 Dolní Lhota 127
Filip Havíř 14.01.2017 Erbenova 23
Tereza Adamcová 12.01.2017 Sloupečník 82
Erik Vičar 10.01.2017 9. května 39   
Sofi e Gallimore 29.03.2017 Dvorská 42    
Nikol Koutná 26.03.2017 Cihlářská 22 
Adam Šebela 24.03.2017 Okružní 53
Amélie Málková 22.03.2017 Úvoz 6
Jan Žlůva 06.03.2017 Pod Javory 8
Mikuláš Toman 05.03.2017 Pekařská 2
Lukáš Drexler 26.02.2017 Sadová 84      
Helena Vdolečková 19.04.2017 Pod Javory 24 

Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě bylo slavnostně 
uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů města Blanska, aby tuto 
skutečnost oznámili na matriku odboru vnitřních věcí Městského úřadu 
Blansko, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění. 

Tento formulář si mohou rodiče dítěte, jejich příbuzní nebo zná-
mí, vyzvednout také na podatelně Městského úřadu Blansko, nebo 
vytisknout z webových stránek města Blanska. Po odevzdání, nebo 
odeslání vyplněného dotazníku zpět na matriku Městského úřadu 
Blansko, bude rodičům zaslána písemná pozvánka ke slavnostnímu 
vítání nových občánků města Blanska.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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30.06.–02.07., 
Jedovnické krojované hody
V pátek v 18:40 h průvod s májí 
ke kulturnímu domu, ve 20 h 
taneční zábava. V sobotu od 

12:30 h průvod obcí, program 
u kulturního domu, v neděli 
v 7:30 h hodová mše. Podrobný 
program na FB JedovnickeHody.

JEDOVNICE  

POZVÁNÍ ODJINUD

01.07. v 18:00 h, pivovar
Koncert hudební skupiny Ve-
selá trojka

ČERNÁ HORA  

do 31.08., zámek
VÝSTAVA HRAČEK
Soukromé a hostinské apartmá-
ny prvního patra doplní výstava 
hraček z 19. a počátku 20. století 
z Muzea v Rychnově nad Kněž-
nou.

do 30.09., zámecká kaple
Dřevořezby – andělé a světci
Průřez dílem řezbáře Jiřího Ne-
tíka.

do 16.08., Galerie Kruh
Aleš Venhoda – Obrazy
Výstava obrazů v galerii v rájec-
kém zámku. Otevřeno úterý–ne-
děle od 10 do 16 hodin.

01.07. ve 21:00 h, letní kino
Pink Floyd
Koncert Pink Floyd revival, kom-
pletně na aparaturu ze 70. let.

20.08.–15.10., zámek
Libuše Vyskočilová – Krajina 
duše
Výstava obrazů. Vernisáž v ne-
děli 20.08.2017 v 15 h. Otevře-
no v úterý–neděli od 10 do 16 h.
Lysice 

08.07. ve 20:00 h, zámek
Bude to jinak – koncert Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers
Vstupenky je možné  zakoupit 
v předprodeji v návštěvnické po-
kladně zámku, tel. 516 472 235.

RÁJEC JESTŘEBÍ  



Hlavní závod měří sice 21,1 km, ale akce nabízí další trasy o délkách
2,4 km, 800 m a pro dě   i 60 a 100 m. Vybere si tedy opravdu každý. 

Dvace   sícové Blansko se v prvním říjnovém týdnu letošního roku stane světovou 
kuželkářskou metropolí. Bude to  ž hos  t světový pohár družstev mužů a žen. Jedná 

se o vrcholnou sportovní událost, při níž se mezi sebou utkají družstva, která ve 
svých národních soutěžích získala v uplynulém soutěžním ročníku mistrovský  tul. 

Pětatřicátý ročník triatlonového závodu Blanenský plecháč byl v neděli 
11. června prvním z osmi závodů seriálu Jihomoravské triatlonové ligy. 

Letošního sprint triatlonu v rekreační oblas   Palava se zúčastnilo rekordních 
117 závodníků. Na nejvyšší příčku dosáhl Víťa Svozil z Ekolu Brno, v kategorii 

žen zvítězila všestranná závodnice Lenka Fanturová z VSK FTVS Praha. 

Čtyřiadvace  hodinový charita  vní štafetový běh You Dream We Run je u konce. 
Téměř dva  síce běžců v celkem třiapadesá   týmech uběhlo dnem i nocí 

ve dnech 9.–10. června přes dvaatřicet  síc kol. Všech deset snů v přibližné 
hodnotě 370  síc korun pro osm dě   a dva dospělé se tak podařilo splnit.

Pozvánka na Půlmaraton 
Moravským krasem

Blanenský plecháč rozjel 
Jihomoravskou triatlonovou ligu

Do Blanska se v říjnu sjedou 
kuželkáři světového formátu

Pátý ročník charitativního běhu 
You Dream We Run láme rekordy

Běh na 21,1 km Půlmaraton 
Moravským krasem je závod ur-
čený pro všechny, kdo už mají 
něco naběháno. Běžci registro-
vaní na půlmaraton se mohou 
zúčastnit také Týmového běhu. 
Do konce července platí zvýhod-
něná registrace na hlavní závod. 
V polovině června obsahovala 
startovní listina 500 jmen.

Městský běh s Autocontem na 
2,4 km pak ocení ti, kteří si ne-

troufnou na hlavní trať. Na vy-
zkoušení toho, jaké to je zaběh-
nout si krátký závod, tu máme Li-
dový běh na 800 m. Děti od dvou 
do sedmi let čeká 60 a 100 m s ro-
diči i bez rodičů.

Sportovní část doplňuje boha-
tý doprovodný kulturní program, 
který nabízí tanec, hudbu, soutě-
že i dětské atrakce pro nejmenší.

Program Půlmaratonu Mo-
ravským krasem 2017 startuje od 

12:30 hodin. Kratší běhy pak od 
13:00 hodin. Návštěvníky akce 
i samotné běžce čeká vystoupe-
ní hudební skupiny Kamelot. Na 
půlmaratonskou trať se běžci vy-
dají v 16:00 hodin.

Srdečně vás zveme na spor-
tovní odpoledne do centra města 
Blanska. Záštitu nad Půlmarato-
nem Moravským krasem převzal 
místostarosta města Blanska Jiří 
Crha. » red

„V Blansku se od 2. do 7. října 
2017 představí absolutní světo-
vá kuželkářská špička. Diváci se 
mohou těšit například na aktuál-
ní jedničky dle světového žeb-
říčku jednotlivců – chorvatskou 
reprezentantku Ines Maričič, kte-
rá aktuálně hájí barvy německé-
ho ženského mistrovského cel-
ku SKC Victoria 1947 Bamberg, 
či Vilmoše Zavarka oblékající-
ho dres slovenského mistra ŽP 
Šport Podbrezová,“ láká na soutěž 
místostarosta Jiří Crha.

Soutěž se do České republi-
ky vrací po 14 letech. Už v roce 
2003 byla stejná kuželna dějiš-
těm světového poháru družstev. 
Nicméně tehdy se o pořadatel-
ství dělila s Přerovem, přičemž 
v Blansku se konala pouze kva-
lifi kace žen.

Letos se v Blansku uskuteční 
všechna kola. Město podpořilo 
pořadatele této mimořádné spor-
tovní události přidělením stopa-
desátitisícové dotace. Do Blanska 
zavítají nejlepší národní družstva 
mužů i žen. České barvy bude re-
prezentovat za ženy klub Slovan 
Rosice, za muže pak Kuželkářský 
klub Rokycany. Utká se celkem 
pětadvacet týmů, což znamená 
asi tři sta kuželkářů.

„Nadcházející světový pohár 
družstev je událostí, kterou co do 
sledovanosti a zájmu kuželkářské 
veřejnosti překoná snad jen mis-
trovství světa. Sportovní fanoušci 
by si ji neměli nechat ujít. Blan-
sku bylo pořadatelství přiděle-
no mj. díky kompletní renovaci 
kuželny. V roce 2014 město od-
koupilo profesionální dráhy za 

2,9 milionu korun. Vyhovují tak 
i nejvyšším soutěžím. Později byly 
opraveny sprchy a kabiny, zázemí 
je tudíž celé nové. Sportovní halu 
čeká ještě oprava vstupu – schodi-
ště a dveří,“ upřesnil Crha.

Očekává se velký zájem a nával 
fanoušků tohoto sportu. „Kapaci-
ta tribuny nebude zřejmě dosta-
čovat a nelze ji nijak rozšířit. Měs-
to ale pomáhá zajistit parkovací 
plochy. Ty budou vyčleněny na 
hřišti na Údolní, před kuželnou 
a u domu s pečovatelskou služ-
bou,“ slibuje místostarosta.

Pořadatelé ale se zvýšeným zá-
jmem počítají a připravují proto in-
ternetový videopřenos přímo z dě-
jiště. Ten bude, stejně jako vstup na 
kuželnu, k dispozici zdarma.

» Stanislav Mrázek

Pořadatel závodu Klub triatlon 
Blansko zvolil mírnější formu zá-
vodu, oproti klasickému železné-
mu muži se jednalo o tzv. sprint 
triatlon. „Kvůli účasti a organiza-
ci celého závodu jsme zvolili tuto 
upravenou verzi, kdy závodníci 
musejí uplavat zhruba 700m trať, 
poté nasleduje jízda na kole na 
20 km a celý závod je pak uzavřen 
během na 5km trati,“ vysvětluje 
Radek Šinkora, ředitel závodu.

V letošním roce byla pro zá-
vodníky připravena nová, poměr-
ně náročnější běžecká trasa. Dů-
vodem bylo podle Šinkory zajiš-
tění větší bezpečnosti závodníků: 
„Běžci se v minulosti míjeli se 
závodníky na kole, aby nedošlo 
k případným kolizím, běžeckou 
trať jsme přesunuli do lesa. Vět-
šina účastníků závodu s tím ale 
neměla problém.“

Náročnost celého závodu spo-
čívá ve skloubení všech tří dis-
ciplín, a to zejména v poměrně 
horkém počasí. „Vylézt z vody 
o 20,5 stupních, sednout oka-

mžitě na kolo, a poté ještě běžet 
do kopců není zrovna ideální,“ 
připouští ředitel závodu, který 
dodal, že nejlepší závodníci jsou 
i přesto schopni absolvovat celou 
trať do jedné hodiny.

Blanenského plecháče se zú-
častnilo 117 závodníků, mužů 
i žen, kteří se utkali ve třinácti 
kategoriích, prakticky od doros-
tenců až po 60leté veterány. Ne-

chyběl mezi nimi ani čerstvý mi-
str světa ve veteránské kategorii 
Miloslav Bayer. 

Kompletní výsledky jsou je 
stažení na stránkách triatlonové 
ligy www.galantbrno.cz.

Závod dětí proběhl v neděli 
25. června rovněž na blanenské 
přehradě.

 » red

Organizátorům se po pěti le-
tech podařilo překročit vysně-
nou hranici jednoho milionu 
korun na splnění snů. Nomino-
vaní účastníci se tak již nyní těší 
z darů, které si tolik přáli. Kromě 
tradičního počítače, tabletu nebo 
inteligentního telefonu jsou to 
i ozdravné pobyty v lázních nebo 
u moře. Radost přinesla také spe-
ciální trojkolka, nemocná Lucin-
ka si pohladí živého delfína. 

Ukázalo se, že lidí se srdcem 
na správném místě je opravdu 
hodně. Každý přispěl podle svých 
možností, každý se tak podílel 
na splnění konkrétního, jinak 
mnohdy nedosažitelného snu.

Jedním ze způsobů jak při-
spět na dobrou věc byla i mobil-
ní aplikace EPP od skupiny ČEZ 
„Pomáhej pohybem“. Díky této 
spolupráci se pořadatelům po-
dařilo nasbírat body na splnění 
snů dvou děvčat, a to v celkové 
hodnotě 70 tisíc korun.

Mimořádný výkon letošní-
ho ročníku podal Antonín Gric, 
který vytvořil jednočlenný tým 
„Run, Walk, Crawl“. Za 24 ho-
din zdolal 259 kol, což odpovídá 
vzdálenosti 103 km. 

Jednou z novinek byla letos 
také účast spolku PROAUT, díky 

kterému se lidé mohli seznámit 
s ukázkami tzv. žetonového tě-
locviku. Ten usnadňuje žákům 
s poruchou autistického spektra 
orientaci v prostoru, poskytuje 
jim jasný smysl a cíl jejich konání. 

 » red

Foto: S. MrázekFoto: J. Franchi

Kuželna v Blansku nabízí kvalitní dráhy a zázemí.  Foto: J. Franchi
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