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Lidé od nás
I drobné úspěchy
mi dělají
velkou radost

VELENOV Pět nadšenců z Velenova
na Blanensku se na jaře rozhodlo
na nedalekém kopci postavit malý
přístřešek s vyhlídkou na okolní kra-
jinu. Chtěli lidem vybudovat místo
k odpočinku na procházkách v oko-
lí.

„Přivezli jsme sem i betonovou
skruž, aby si mohli udělat oheň
a opéci si třeba špekáček,“ uvedl je-
den ze stavitelů Karel Řehořek. Na
stavbě přístřešku pracovali od jara
do podzimu po víkendech, kdy
všichni měli čas. „Jeden má les,
tam jsme si vzali dřevo. A druhý
zase vlastní pozemek, na kterém
jsme ho postavili,“ doplnil stavitel.

Přístřešek je vybudován v místě
Na Vyhlídce, které leží na okraji
lesa po cestě z Velenova do Žďárné.
„Je odtamtud nádherný výhled na
Boskovicko, Kunštátsko a za pěkné-
ho počasí jsou vidět i horizonty Vy-
sočiny,“ řekl Řehořek.

Místo je jedno z nejvýše polože-
ných v této oblasti. Dřív se zde lidé
hodně setkávali, například pálili ča-
rodějnice, a stavitelé na tuto tradici
chtěli navázat. Přístřešek pojmeno-
vali podle historického umístění –
Vyhlídka Na Číhatkách ptáčníka Ve-
lena, podle kterého byla podle po-
věsti pojmenovaná celá vesnice.

Sobotního slavnostního předání
vyhlídky do užívání veřejnosti se zú-
častnilo jednaosmdesát lidí z Vele-
nova i blízkého okolí. „Pohostili
jsme děti i dospělé. Někteří se tady

zdrželi déle a společně jsme naše
dílo oslavili,“ dodal Řehořek. U vy-
hlídky přistálo i motorové rogalo
z Vysočan. Slavnostním předáním
ale akce Na Vyhlídce nekončí. Stavi-
telé tu třeba plánují oslavu Silvestra
a na jaře pak odhalení pamětního
kamene s vyrytým názvem vyhlíd-
ky.

Nejvyšší rozhledna v okolí
Vyhlídka Na Číhatkách ptáčníka Ve-
lena ale není jediná rozhledna, kte-
rá má v okolí vyrůst. Zastupitelé Ve-
lenova plánují na kopci Stojan
v Drahanské vrchovině mezi obce-
mi Velenov a Suchý vybudovat nej-
vyšší klasickou vyhlídkovou věž na

Moravě. „Máme připravené všech-
ny dokumenty včetně statiky, pro-
jektu, stavebního povolení. Teď jen
čekáme na změnu územního plá-
nu,“ uvedl starosta Velen Jan Havel-
ka. To by mělo být příští rok v úno-
ru nebo březnu.

„Pak uvidíme, jestli začneme sta-
vět hned na jaře a dotace budeme
čerpat postupně, nebo počkáme na
výzvu k čerpání dotací a vybereme
ji rovnou celou,“ vysvětlil starosta.
Stavba přijde přibližně na dvacet
milionů korun.Vyrůst má v nadmoř-
ské výšce 664 metrů a dosahovat
má 65 metrů. Ocelová konstrukce
bude mít tři vyhlídkové plošiny
a kruhovou restauraci v přízemí,

která turistům nabídne místní spe-
ciality a jednoduchá domácí jídla.

V projektu je také víceúčelová
místnost, která bude sloužit pro růz-
ná školení nebo na pořádání sva-
teb. Obec ji ale využije i na konání
jarmarků. „Má to dobré zázemí,
chceme tam nalákat turisty a školy,
výhledově tam vybudujeme i nauč-
nou stezku. Spolupracovat bychom
chtěli také se skauty,“ dodal Havel-
ka. Za příznivého počasí bude z roz-
hledny s pracovním názvem Velen-
ka vidět až Praděd v Jeseníkách
nebo na druhou stranu Vídeň
a Alpy.

Lucie Kolischová
s přispěním Heleny Vaculové

BLANSKO

Dobrodruzi se setkali
na festivalu
O víkendu se v Blansku uskutečnil
už dvanáctý ročník Rajbas Outdo-
or Kotlíku, což je festival filmů, se-
tkání a dobrodružství. Letošním
podtitul festivalu zněl: „Zaostřeno
do Ruska“. Kromě ruské tématiky
měli ale návštěvníci možnost oku-
sit i kulturu a prostředí jiných částí
a míst světa. Součástí víkendu byly
také závody, koncerty, workshopy,

tanec, či výprava do podzemí Mo-
ravského krasu. Právě touto exkur-
zí se festival od ostatních českých
festivalů liší. Podle ředitele akce
Milana Daňka je cílem celého ví-
kendu především setkání lidí s po-
dobnými zájmy, zdejší přednášky
a workshopy jsou až druhotné.
Účastníci festivalu si mimo jiné vy-
zkoušeli závodit v běhu do vrchu
nebo noční šifrovačku. V důsledku
tak po Blansku za tmy běhalo oko-
lo dvou set lidí, kteří luštili různé
šifry a plnili zadané úkoly. (luk)

BLANSKO

Na náměstí bude strom
i zabijačka
V Blansku se v pátek slavnostně
rozsvítí tradiční vánoční strom. De-
setimetrová jedle, kterou letos
městu věnovali manželé Wildnero-
vi z Olomoučan, bude náměstí Re-
publiky zdobit od pátečního odpo-
ledne až do Tří králů. Kromě stro-
mu zaplní blanenské náměstí i vá-
noční trhy, na kterých bude napří-
klad i pravá moravská zabijačka,

stánky s řemeslným zbožím či na-
bídkou občerstvení, a také hudeb-
ní doprovodný program. Ten v půl
třetí odpoledne odstartuje Dětský
chrámový sbor kostela sv. Marti-
na. Dále na náměstí vystoupí dět-
ský folklorní soubor Drahánek,
cimbálovka Drahan, Dechová hud-
ba města Blanska, nehudební po-
bavení přinese komik Václav Upír
Krejčí. Na děti, které se na rozsvíce-
ní stromu přijdou podívat v kostý-
mu čerta či anděla, budou čekat
sladké odměny. (str)

BLANENSKO

Koroptví je stále
málo
Sčítání zvěře a výsledky myslivec-
kých honů potvrzují stále nízké sta-
vy drobné zvěře na Blanensku. Ko-
roptve a zajíci, ač se téměř vůbec
neloví, se vyskytují jen v minimál-
ním množství, a to jen v některých
lokalitách. Oproti tomu se zvýšily
počty srnčí a černé zvěře. Černá
zvěř se nyní dokonce musí regulo-
vat zvýšeným odstřelem. (luk)

P rovoz noclehárny pro lidi
bez domova, to je práce na
plný úvazek. Tu mužskou,

kterou v Blansku provozuje oblast-
ní charita, vedu už pět let. Moje prá-
ce obnáší v první řadě zajištění
hladkého chodu této sociální služ-
by. Poskytujeme pomoc mužům
bez přístřeší a snažíme se vytvořit
podmínky pro důstojné uspokojení
jejich základních potřeb. Práce v so-
ciálních službách je časově nároč-
ná. Člověk se musí neustále vzdělá-
vat, absolvovat kurzy a školení. Při
žádostech o dotace na provoz nocle-
hárny navíc musím stále přesvědčo-
vat, že je tato služba potřebná. Na
druhou stranu je to pestrá činnost,
která má smysl. Jde o práci s lidmi,
kteří na spoustu věcí v životě rezig-
novali. Proto i každý dílčí úspěch
dokáže udělat velkou radost. Klíčo-
vý je přitom individuální rovný pří-
stup a aktivní nabízení pomoci, stej-
ně jako vstřícnost a empatie.

Hody ve Strážnici Svatého Martina oslavili ve Strážnici stylově.
Foto: Adam Kříž (adam007.rajce.net)

Turisté i cyklisti mají od
soboty k dispozici poblíž
Velenova novou vyhlídku.
Nad obcí ji postavili
místní nadšenci
a o víkendu slavnostně
předali veřejnosti.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Krátce

František
Kratochvil
vedoucí Noclehárny
pro muže Blansko

Demokracie v přímém
přenosu
Před několika týdny jsem se v Blan-
sku účastnil sněmu místního sdruže-
ní strany, která má označení „demo-
kratická“ přímo ve svém názvu, lidé
v ní sdružení ji označují za stranu
pravicovou, pluralitní a otevřenou.
Bohužel jen do prvního pokusu ně-
koho z členů vyjádřit svůj názor. Již
několik minulých měsíců trpělo ve-
dení této blanenské strany falešným
pocitem, že několik členů, v převáž-
né většině mladších, má za cíl stra-
nu rozbít nebo poškodit.
Tito členové se přitom pouze snaží
vyvolávat diskuse o různých téma-
tech, nikdo z nich neměl bezpro-
střední ambice stranu v Blansku pře-
vzít nebo snad provádět nějaký vnit-
rostranický puč. Dopustili se pouze
toho „zločinu“, že chtějí diskutovat,
přinášet a aplikovat nové myšlenky,
posunout stranu kupředu a posílit
její pozice. Jejich prosba o vyslyšení
však byla ignorována, protože v rám-
ci místního sdružení přece vše fun-
guje bezchybně, a naopak byla pota-
jí připravována akce, která měla

z pozice síly vedení místního sdruže-
ní vyslat varovný signál směrem
k domnělým rebelům.
Na sněmu byl při referátu předsedy
obviněn jeden z mladších členů
z porušení stanov strany, kterého se
měl dopustit tím, že na své Faceboo-
kové stránce označil za sympatický
(„Líbí se mi“) příspěvek jedné ze so-
ciálních skupin, která brojila za kříž-
kování mladých kandidátů v komu-
nálních volbách. Tím údajně poško-
dil stranu ve volbách. Marné byly
protesty a obhajoba, argumenty pro-
ti absurditě obvinění byly smeteny
ze stolu. V následném tajném hlaso-
vání byl vyloučen ze strany. Některé
argumenty, které ze strany „žalob-
ců“ zazněly, byly jako vystřižené
z 80. a v některých případech i 50.
let minulého století.
Je nutno podotknout, že onen vy-
loučený člen pro stranu připravil
a provozoval webovou prezentaci,
podílel se na vytvoření profilové
stránky na Facebooku pro volební-
ho lídra a sám byl na kandidátce do
komunálních voleb. Absurdní obvi-
nění jako by všechny tyto zásluhy
smazalo.

V rámci velmi bouřlivé diskuse do-
stal vyloučený člen a jeho sympati-
zanti ponaučení, která se dají shr-
nout do následujících 3 bodů:
1. Musíme respektovat „rozložení
sil“ tak, jak je dáno v rámci stranic-
ké struktury.
2. Jakýsi názor mít sice v rámci stra-
ny můžeme, ale důležité je, aby-
chom se řídili tím, co určí oficiální
struktury a respektovali to.
3. Jednota strany navenek musí být
zřejmá, jinak nás u voličů poškodí.
Tato ponaučení se však velmi podo-
bají něčemu, z čeho se mi dělá fyzic-
ky zle. A to stručné a obecné defini-
ci bolševismu, ve které se hovoří
o vynucování jednoty názorů, nere-
spektování pluralitních názorů a vy-
nucování pevné ideologie.
Jsem demokrat. Ctím právo na svo-
bodný názor, které je mi zaručeno
ústavou, a je tedy právem nejvyšší
mocí. Proto zveřejňuji tento příběh
i s vědomím, že mne pravděpodob-
ně stihne stejný osud jako mého ko-
legu, a touha po pravdě a spravedl-
nosti mne bude stát členství ve stra-
ně.
Petr J. Drahovzal

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.

Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

Fórum čtenářů

Jeden měl les, druhý pozemek Místo k odpočinku vybudovala pětice místních, stavěli ho o víkendech. Foto: Radek Miča, MF DNES

BLANSKO (str) Projekt prevence kri-
minality s názvem Dobrodružství
ukončí další úspěšný ročník. Měs-
to Blansko ho pořádá pravidelně
už devět let a prošly jím desítky
dětí, které vyžadují zvýšenou po-
zornost. Letošní program završí
mikulášská víkendová akce na Ran-
či Kameňák. Projekt se snaží zame-
zovat vzniku a šíření kriminality
mezi problémovými dětmi. Zábav-
né akce v přírodě pro ně připravují
dobrovolníci ze sdružení Hori-
zont. „Touha po neobyčejných zá-
žitcích může někdy vést k páchání
trestné činnosti či zneužívání
drog. Chceme dětem ukázat, že za-
žít dobrodružství lze i jinak,“ vy-
světlil Milan Daněk z blanenského
odboru sociálních věcí.

Zprávy z měst

Svatohubertská mše
V Louce na Horňácku
měli i čtrnácteráka.
Foto: František Gajovský
(gajo.rajce.net)

Stojanská vyhlídka
Vizualizace chystané věže.

Sněhurka Ochotníci
v Rozdrojovicích hráli
pohádku.

Foto: Richard Vitásek
(risanek25.rajce.net)

výběr z dopisů, kráceno

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Blanensku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorce Heleně Vaculové:
helena.vaculova@mfdnes.cz.

Velenov má novou vyhlídku,
příští rok jí přibude vyšší sestra

Blanenským
dětem pomáhá
Dobrodružství

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net


