
Úvo
dník O cestách vlakemO cestách vlakem

02/13

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska                  19. ročník 25. ledna 2013

Zápis dětí do ZŠ (str. 2) Rastislav 2012 (str. 4)

www.monitor-bk.cz

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832

www.velvetblansko.cz

 Vlak považuji za je-
den z nejlepších vyná-
lezů, které kdy lidstvo 
vytvořilo. Aby ne – jedná 
se o poměrně rychlou, 
bezpečnou a levnou 
alternativu cestování, 
ke které nepotřebuje-
te řidičský průkaz a po 
cestě si navíc můžete 
pěkně zdřímnout. Sa-
mozřejmě – občas se 
stane nějaké to vlako-
vé neštěstí a o spánku 
může být řeč pouze v 
případě, že si máte kam 
sednout, nicméně pro 
spoustu z pracujících 
lidí je vlak jedinou mož-
ností, jak se dopravovat 
levně za prací. I když 
– levně. Co znamená 
levně?
 Nepatřím mezi ty, kteří vlakem jezdí často, spíš 
výjimečně. Nedávno jsem však tuto možnost využil a 
docela jsem se divil tomu, že základní cena zpáteční 
jízdenky z Blanska do Brna je 70,- Kč. Přišlo mi to 
hodně! Zjistil jsem, že pokud jezdíte každý všední 
den, vyjde vás měsíční permanentka na něco málo 
přes 1000,- Kč. Jakmile přijedete do Brna, musíte na-
víc přesednout na šalinu a vydáte zase další peníze 
navíc.
 Když si spočítáte, že cesta automobilem, který 
nemá příliš vysokou kubaturu, vás přijde na cca 100 
– 150 korun, přijde mi výhodnější sehnat si nějakého 
parťáka a jezdit do Brna ve dvou autem. To ale také 
samozřejmě nemusí být ideální – v prvé řadě sehnat 
někoho, kdo by do Brna dojížděl s vámi a také v 
řadě druhé nemůžeme zapomínat na to, že s autem 
jsou spojeny další výdaje, které v případě cestování 
vlakem neřešíte. V případě, že autem budou jezdit 
tři pracující, je to už bez debat…
 České dráhy za rok 2011 vykázaly po několika 
letech ztráty konečně zisk a v této souvislosti mne 
napadá další otázka. Kdy se konečně za poměrně 
vysokou, neustále se zvyšující cenu jízdného, ces-
tující dočkají přiměřeného komfortu? Pokud vím, na 
pravidelné lince do Brna jezdí stále stejné soupravy 
s potrhanými sedadly, počmáranými skly a záchodky, 
na které si sednete jen v krizi největší. Vím, že tento 
nepořádek musel někdo způsobit, a že za to nemůžou 
majitelé těchto souprav, ale to už 
je riziko podnikání. V okolí Prahy 
se již začaly objevovat vlaky 
nové, ale než se dostanou k nám 
na Moravu, to bude ještě asi 
chvíli trvat. Poměr cena – kom-
fort cestování je tedy vyvážen 
pouze u těch, kteří žijí a pracují 
v okolí našeho hlavního města.
 Samostatnou kapitolu okolo 
vlaků tvoří železniční přejezdy. 
Odstěhoval jsem se asi před 
rokem do Dolní Lhoty, odkud 
jiná cesta autem než přes ko-
leje nevede. To, co provedli 
s jízdním řádem od prosince 
loňského roku, tvrdě dopadlo 
také na řidiče, kteří tratě musí 
přejet. Podle nového řádu pro-

 Vlaky jsou celosvětový fenomén. Bývaly doby, kdy představovaly jediné rychlé spojení mezi městy, a 
lidé neměli jinou možnost dopravy. Auta byla pouze pro bohaté, a přestože se během let vývoj posunul 
hodně dopředu, jezdit denně třeba z Blanska do Brna autem pořád není pro každého. I když – jak se 
to vezme.

NÁBYTEK HAVLÍK

www.nabytek-havlik.czwww.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.czinfo@nabytek-havlik.cz

Těchovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)

út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY

www.realitymacocha.cz

RD LIPOVEC

Novostavba zděného bungalovu 4+kk+garáž. Celk. plocha 
pozemku 937 m2. Doporučujeme prohlídku!

mob.:  777 857 739 Cena: 3.500.000 Kč

Byt BLANSKO 3+kk

Slunný DB 3+kk (77 m2) v lokalitě Na Pískách, kolaudace r. 2005. 
Byt je umístěný ve 3. patře cihlového byt. domu s výtahem.

mob.:  777 857 738 Cena: 1.350.000 Kč

Byt BLANSKO 3+1 

Pěkný prostorný byt OV 3+1 se zděnou šatnou a lodžií.

mob.: 777 857 740 Cena: 1.500.000 Kč

kontakt: Rožmitálova 6, 
 678 01 Blansko 
tel.: 516 833 833 
e-mail: info@realitymacocha.cz

Byt BLANSKO 4+1

Vkusně zrekonstruovaný byt v OV 4+1 (92 m2) s lodžií 
v revitalizovaném byt. domě.   
mob.: 777 857 740 Cena: 1.890.000 Kč

RD VILÉMOVICE 5+1

Velmi pěkný, udržovaný rodinný dům 5+1 s garáží, za-
hradou a dvorem v klidné části obce.
mob.: 777 857 740 Cena: 2.190.000 Kč

+ anuita

ZAJISTÍME OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ PRŮKAZY BUDOV

- Byt 1+1 v OV Blansko – Údolní, 32 m2, 3.p., kompletní rekonstrukce ...NC – 749.000 Kč
- Byt 2+1 v OV Adamov – 1. NP v RD se zahr., 72 m2, vlastní pl. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- RD 3+kk Blansko – Horní Lhota, 105 m2, po rekonstrukci, + STP...NC – 1 729.000 Kč
- 2 byty OV 2+kk Blansko – Dvorská, 75 m2,  parkovací stání v objektu...NC – info. v RK
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, dobrá investice...NC – 750 Kč/m2

- Nájem 2+kk Blansko – Zborovce, 53 m2, 1.p., bezbariérový...NC – 4.000 Kč/měs.+ ink.
- Nájem 1+kk Blansko – Písky, 27 m2, 4.p., výtah, volný ihned..NC – 5.500 Kč/měs. vč.ink

Nájem 2+1 Blansko – Jasanová
53 m2, 1.NP, balkon, výtah, zděné já-
dro, zákl. vybavení, plovoucí podlahy

NC – 4.000 Kč/měs.+ink.

Byt 3+1 Blansko – Pekařská, 93 m2, 
2.NP, dům před revitaliz., výhled na 
JZ, pl. kotel, k nastěhování ve III/2013

NC – 1 590.000 Kč

www.mikark.cz

jíždí Blanskem a okolím ve špičce vlak každých 15 
minut, což je neuvěřitelné. České dráhy tak dle svých 
slov zareagovaly na vysokou poptávku, ovšem ze 
svého pohledu bohužel žádnou zvýšenou poptávku 
nevidím. Běžně se stává, že čekáte u přejezdu v Dolní 
Lhotě a projede osobák se šesti vagóny a v nich sedí 
sotva desítka pasažérů. A to mluvíme o době mezi 
15. a 18. hodinou! Příšerná situace vzniká denně ve 
Spešově. Zde nejsou výjimkou čekací doby u pře-
jezdu 15 minut i déle – podle toho, co všechno tudy 
projíždí. Jinou možnost stejně nemáte, tudíž čekáte 
a počítáte vagónky. V Blansku na Městě je to totéž. 
I zde čekáte mnohdy dlouho, ale pokud potřebujete 
na Staré Blansko, nemáte jinou možnost. Zde se jako 
bonus tvoří navíc zácpa na kruhovém objezdu a za 
ním v podstatě všude, jelikož v době, kdy je špička 
na trati, bývá obyčejně i špička na silnici.
 Zkrátka a dobře – vlaky jsou stále zapotřebí, ale 
je potřeba si uvědomit, za co platíte. Možná tu chybí 
zdravá konkurence, která by Českým drahám uká-
zala, že i v útulném vlaku se dá jezdit za rozumné 
peníze. To bychom však nakonec odnesli také my, 
jelikož ztrátu Českých drah by nakonec zamáznul stát 
jakožto jediný akcionář z našich daní. A proto vám 
nezbude nic než jezdit v zaplivaném vláčku za čím 
dál dražší jízdné a myslet na zaměstnance Českých 
drah, kteří se díky odborům mají čím dál lépe.

-mumma-

CHCETE DOBŘE A RYCHLE PRODAT BYT ?
NABÍDNĚTE JEJ U NÁS A DOSTANETE DÁREK.

Návrh, výroba,Návrh, výroba,
montážmontáž

Prodej nábytkuProdej nábytku
od českých firemod českých firem

kuchyní na míru
a veškerého
interiérového nábytku

TON, Jelínek, Jech,
Dřevotvar, Aksamite,
Gazel, Domestav, BMB,
Ahorn, Siko, LD Seating
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Poplatek za komunální Poplatek za komunální 
odpad v roce 2013 nově!odpad v roce 2013 nově!

S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

 - Dětské pokoje, PC stoly - Dětské pokoje, PC stoly
 - Postele včetně roštů a matrací - Postele včetně roštů a matrací
 - Montáž do 3 týdnů! - Montáž do 3 týdnů!

TruhlářstvíTruhlářství

Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhyKuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
Tel. 731 463 795, 737 106 850Tel. 731 463 795, 737 106 850

SEKRSEKR

Zápis dětí do ZŠZápis dětí do ZŠ

A zase je to tady...

 V době, kdy budete číst tyto řádky, už bude 
nejspíš jasné, kdo zasedne do uvolněného 
prezidentského křesla na pražském hradě. 
Paradoxně tyto řádky píšu v den, kdy je v ame-
rickém hlavním městě na programu (naštěstí 
poslední) inaugurace jejich 44. prezidenta.
 U nás jde v novodobé historii samostatné 
ČR o prezidenta v pořadí třetího.
 Minule jsem psal o tom, že se volby zcela 
jistě zúčastním a využiju tak svého práva. 
Stalo se. A snažil jsem se volit uvážlivě a 
moudře. Po skončení prvního kola jsem si ale 
svojí účastí nebyl tolik jistý i přesto, že jeden z 
mnou volených kandidátů do 2. kola postoupil. 
Ale ta první volba byla trochu specifi cká. Pro 
druhé kolo jsem tedy váhal.
 Jen do minulého týdne, kdy mne přesvědčili 
o tom jít k volbám osobnosti, které politickou 
a společenskou situaci ovlivňují. A taky pár 
vzpomínek na dobu nedávno minulou mi v tom 
pomohly. V zákoutí mé paměti jsem totiž našel 
pár informací. O tom, jakými lidmi se jeden 
z kandidátů obklopil ve Strakově akademii, 
například.
 I k jeho protivníkovi ve druhém kole volby 
mohu mít zásadní připomínky, zejména kvůli 
jeho vstřícným postojům vůči EU, kvůli jeho 
dřívějšímu angažmá u Václava Havla nebo 
současné stranické spolupráci s ministrem 
fi nancí.
 Co se mne ve spojitosti s volbou dotklo, bylo 
vyjádření syna jednoho z ústavních činitelů na 
adresu jednoho z kandidátů. Mám na mysli 
pamfl et „Kte tomof můj, kte tomof můj...“, který 
byl podpásovkou nejhrubšího zrna. A následné 
vysvětlení propagandistickou slátaninou, za 
kterou by se nemuseli stydět ani manipulá-
toři z Vokovic (dřívější sídlo ÚV KSČ jen pro 
doplnění). Jak může být kandidát odpovědný 
za svého tchána nebo za to, že v necelých 
11 letech odešla jeho rodina do emigrace? Já 
autora toho pamfl etu neznám osobně a taky jej 
nehodlám posuzovat podle jeho otce, připadá 
mi to nevhodné.
 Dělat si legraci ze zdravotního handicapu 
(kterým horší výslovnost nepochybně je) 
staršího člověka mi přijde ostudné. To, že ta-
kovou věc vypustí do světa nesporně vzdělaný 
člověk a ředitel soukromé vzdělávací instituce 
je ještě ostudnější.
 Cíl jeho útoku má ale noblesu a proto ne-
reagoval tak, jak bych reagoval na jeho místě 
já. Nepoliticky a ošklivě bych totiž autorovi 
těch slov vzkázal: „Nědělej si legraci z mé 
výslovnosti, já se ti taky nesměju kvůli tvé křivé 
hubě!“
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz) 

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Slevy platí do vyprodání zásob


?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte

Oznámení o přerušení dodávky 
elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací· bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 28.01.2013 od 07:00 do 15:00 - Blansko
- ulice Dvorská - krematorium a hřbitov
- ulice Čelakovského - kromě domu č.o.1
- ulice Palackého
- ulice Křížkovského- od domu č.o. 49 vyšší čísla+ 
 garáže na konci této ulice
Dne 11.02.2013 od 07:00 do 15:00 - Blansko
- ulice A. Dvořáka od ul. Tovární po ul. Mahenova 
 (kromě domu č.o. 4a)
- ulice Fiignerova (kromě PENNY Market)
- ulice Kollárova od ul. Svitavská po ul. Masarykova 
(kromě domu č.o. 8)
- ulice Mahenova od ul. Svitavská po ul. A.Dvořáka
- ulice Svitavská od autosalonu a ul. Tovární po 
 autobusové nádraží a dům č.o. 31 (netýká se LIDL, 
 BILLA, areálu býv. uhelných skladů a domů č.o. 
 14c, 14d)
- ulice Tovární
- ulice Masarykova dům č.o. 10

E.ON

Poděkování
 Dovolujeme si tímto poděkovat kolektivu pečova-
telek a ostatním zaměstnankyním pod vedením paní 
Dany Křenkové v DPS Písečná 32 Blansko a projevit 
vděčnost za starostlivost a ochotu při péči o naši sto-
letou babičku paní Annu Šmídovou. Děkujeme paní 
Daně Křenkové i službu konajícím pečovatelkám za 
podporu do poslední chvíle jejího života, kdy odešla 
z tohoto světa dne 3.1.2013 v přítomnosti svých 
nejbližších.

Jaroslava a Bohumila, vnučky

Kouzlíme s barvami
Víte, co je patchwork?
 Letošní druhé pokračování výtvarného cyklu pro-
běhne tentokrát s paní Věrou Panáčkovou, a to o 
technice PATCHWORK. 
 Výtvarná dílna se uskuteční ve středu 13. února 
2013 od 9 do 11 hodin v dětském oddělení Městské 
knihovny Blansko. 
 Tato výtvarná dílna je navíc specifi cká v tom, že 
se jedná o setkání žen a dívek, které patchwork 
jako ruční práci milují a rády se o zkušenosti, rady a 
nápady podělí s ostatními.
 Zájemkyně o tuto dílnu, přihlaste se do pondělí 10. 
2. 2013 osobně ve studovně knihovny nebo on-line 
na webu www.knihovnablansko.cz.
SNY NA HEDVÁBÍ 
 Další únorová výtvarná dílna nabízí zájemkyním o 
vše krásné a originální „malování snů a fantazie“ na 
hedvábí. Lektorkou bude ve středu 20. 2. 2013 (9-11 
hodin) paní Květa Pokorná. Na výtvarnou dílnu je 
možné přihlásit se osobně v termínu do pondělí 18. 
2. 2013 ve studovně knihovny nebo on-line na webu 
www.knihovnablansko.cz. V přihlášce se dozvíte další 
podrobnosti. Kapacita výtvarné dílny je omezena!

Mgr. Jana Trubáková,
Městská knihovna Blansko

Výstava obrazů Marie Furchové
 Výstava obrazů dosud neznámé regionální malířky 
Marie Furchové nás zavede do světa fantazie a barev. 
Obrazy jsou inspirovány dětskou naivitou, sněním, 
optimismem a energií života, která nám tak často 
schází. Díla doslova pulsují svou barevností. Jsou 
vytvořeny technikou olejomalby, akrylem a enkaus-
tikou.
 Autorka si vytvořila vlastní pohled na malbu. Sama 
říká: „…když malujeme srdcem, je to pro nás, naši 
duši, milejší než geometrické tahy z učebnic…“
 Marie Furchová v současné době ilustruje také 
dětské knížky spisovatelky Romany Holasové. 
 Vernisáž výstavy MALBY Marie Furchové pro-
běhne v Městské knihovně Blansko v pátek 8. února 
2013 v 18 hodin. Úvodní slovo pronese Mgr. Jana 
Trubáková, v kulturním programu vystoupí žáci a 
pedagogové SZUŠ v Blansku. Vystavená díla jsou 
prodejní a můžete je vidět do 1. března 2013 v běžné 
provozní době knihovny.

Mgr. Jana Trubáková, 
Městská knihovna Blansko

 V placení poplatku za komunální odpad dochází od roku 2013 k několika zásadním změnám. V tomto 
článku jsou uvedeny změny, které se týkají občanů Města Blansko a sankce, které mohou nastat za 
nesplnění některých povinností z těchto změn vyplývajících. V průběhu roku 2012 přijala poslanecká 
sněmovna změnu zákona o místních poplatcích, která nabyla účinnosti právě k 01.01.2013. Popíšeme 
si jednotlivé změny a jejich dopad na občana města Blansko.
 1. Bylo schváleno navýšení poplatku za každého 
poplatníka (občana) do maximální výše 1.000 Kč. 
Město Blansko tuto možnost nevyužilo a navýšilo 
poplatek pouze o 48 Kč tj. na 540 Kč ročně. I na-
dále budě město cca 1/3 nákladů na odvoz odpadů 
doplácet.

 2. Bylo schváleno, že poplatky budou platit i cizinci, 
kteří žijí na území města déle jak 90 dnů. Na základě 
této změny se musí jednotliví cizinci, kteří pobývají na 
území města přihlásit k platbě za komunální odpad. 
Formuláře jsou na stránkách www.blansko.cz nebo 
je možno si je vyzvednout na podatelnách MěÚ. 
Město dále osloví cizineckou policii, s požadavkem 
poskytnutí seznamu těchto cizinců dle zákonného 
zmocnění. V případě, že se tito cizinci nepřihlásí 
k placení poplatku a toto bude zjištěno úředníkem 
MěÚ, může mu být poplatek navýšen až na trojnáso-
bek stanovené výše. Navíc může být tento poplatník 
pokutován za nesplnění ohlašovací povinnosti.

 3. Bylo schváleno, že od 01.01.2013 bude poplatek 
za komunální odpad platit každá fyzická osoba, která 
má na území města ve vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci (dále jen cha-
tu), byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k 
trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Dosud se tato 
povinnost týkala pouze majitelů chat. Vzhledem ke 
zpoplatnění bytů a rodinných domů bylo městským 
zastupitelstvem zrušeno osvobození placení poplat-
ku za chaty pro blanenské občany.
 Občané, kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný 
dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žád-
ná fyzická osoba, musí na základě zákona a vyhlášky 
města provést přiznání k tomuto poplatku. Formuláře 
jsou na stránkách www.blansko.cz nebo je možno si 
je vyzvednout na podatelnách MěÚ. 
V případě, že se jedná o chatu, 
toto přiznání podávat nemusí, tato 
evidence je již vedena od doby 
zavedení poplatku. Pokud jednotliví 
vlastníci bytu nebo rodinného domu, 
ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba, nepo-
dají přiznání k poplatku, může být 
poplatek navýšen až na trojnásobek 
stanovené výše. Navíc může být 
tento poplatník pokutován za ne-
splnění ohlašovací povinnosti. Tato 
ohlašovací povinnost se týká pouze 
bytů a domů v osobním vlastnictví 
nebo spoluvlastnictví a netýká se 
družstevních bytů. Povinnost platit 
tento místní poplatek také nesouvisí 
s tím, zda je tento byt nebo rodinný 
dům pronajímán, nebo je prázdný a 
nikdo v něm nebydlí.

 Tato třetí změna je nejzásadnější pro občany Blan-
ska. Všichni vlastníci bytu nebo rodinného domu, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba, musí splnit svoji ohlašovací povinnost, pro-
tože neohlášením a nezaplacením poplatku se jim 
celková částka podstatně navyšuje.
 Poplatek dle všech výše uvedených bodů je 
splatný k 31.05.2013, pokud nedosahuje jeho výše 
hodnoty 600 Kč za rodinu. V případě že dosahuje 
hodnoty vyšší než 600 Kč za rodinu, je splatný 
ve dvou stejných splátkách a to k 31.05.2013 a 
31.10.2013. Všem poplatníkům budou rozesílány 
před splatností složenky, kde bude uvedena částka 
k zaplacení.

4. Poslední změna, která se však týká jen těch, kteří 
si neplní své povinnosti, a neplatí tento poplatek 
je ta, že od roku 2013, bude možno poplatek za 
nezletilé děti vymáhat po zákonných zástupcích (po 
rodičích), a to včetně případné exekuce na jejich 
účet, plat, důchod apod. Do letošního roku, pokud 
rodič nezaplatil za své dítě poplatek za odpad, tak 
byl tento poplatek vymáhán po tomto dítěti a to 
až ve chvíli, kdy začal mít nezletilý nějaký příjem 
(např. začal po vyučení nebo po maturitě pracovat). 
Bohužel jsme již řešili případy, že tyto děti, které 
dospěly, začaly svůj samostatný život s několikati-
sícovou exekucí za nezaplacený poplatek za odpad 
ze svého dětství.
 
Veškeré informace Vám poskytnou:
pí Lenka Švancarová tel. 516 775 113, e-mail: svan-
carova@blansko.cz
Ing. Jan Šustáček tel. 516 775 194, e-mail: susta-
cek@blansko.cz

-měú-

 Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/14 bude na všech blanenských 
základních školách proveden v úterý dne 5. února 2013 v době od 14:00 do 17:00 hodin. Náhradní 
termín je další den, tj. ve středu dne 6. února 2013 v době od 14:30 do 16:00 hodin.

 K zápisu k povinné školní docházce je zákonný 
zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 
31. srpna 2013 šestého roku věku. Povinná školní 
docházka se vztahuje na státní občany ČR a na 
občany jiného členského státu Evropské unie, kteří 
na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se 
povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, 
kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo 
přechodně po dobu delší než 90 dnů a účastníky 
řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
 K plnění povinné školní docházky ve školním roce 
2013/14 může být přijato i dítě, které dosáhne šes-
tého roku věku v době od 1. září 2013 do 30. června 
2014, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a 
požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou 
přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v 
období od 1. září do 31. prosince 2013, je také dopo-
ručující vyjádření školského poradenského zařízení, 
podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku 

věku v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014, 
je doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře. Uvedená vyjádření 
přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí.
 Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, 
u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazu-
jící totožnost zákonného zástupce. Do jednotlivých 
základních škol se přednostně přijímají děti, které 
mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy 
podle OZV Města Blansko č. 6/2009. Tímto opatře-
ním není dotčeno právo zákonného zástupce vybírat 
si pro plnění povinné školní docházky svého dítěte 
školu jinou, pokud jeho zápisem nebude překročena 
kapacita této školy.
 Zápis dětí do Základní školy speciální, Blansko, 
Žižkova 27 se uskuteční dne 5. února 2013 v době 
od 12:00 do 16:00 hodin na Základní škole speciální, 
Blansko, Žižkova 27.

-měú-
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Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka
na Blanenskuna Blanensku

Inzerujte v MONITORU!
 - Efektivní inzerce
 - Bezkonkurenční ceny
 - Individuální přístup
 - SLEVY AŽ 50%
  na opakovanou inzerci
 - Grafi cký návrh ZDARMA
 - PR článek
  jako BONUS k inzerci

Volejte ještě dnes na tel.

606 728 334
monitor@monitor-bk.cz

Zámek Blansko
 Město Blansko v roce 2012 zrealizovalo projekt s názvem „Zámek Blansko“, jehož cílem bylo 
dokončení obnovy a zatraktivnění zámku z hlediska turistického ruchu. Projekt byl realizován za 
fi nanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod v rámci oblasti podpory 
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

 Projekt sestával ze dvou hlavních částí, kterými 
byly stavební práce a následné zřízení nových ex-
pozic a prezentačních prostor.
 Stavební práce probíhaly částečně ve vnitřních a 
venkovních prostorech a zahrnovaly zejména kom-
plexní obnovu celé fasády nádvoří, obnovu dlažby a 
kašny na nádvoří včetně provedení nové kanalizace 
a opatření na odvlhčení zdiva dvorních fasád, přípra-
vu vnitřních místností pro nové expozice ve sklepních 
prostorech a v části přízemí severního křídla zámku 
a zajištění přístupu do stávajících expozic ve druhém 
nadzemním podlaží pro osoby tělesně postižené 
prostřednictvím vestavěné přepravní plošiny ve věži 
zámku. Součástí projektu bylo též zřízení multime-
diálního centra - místnosti sloužící pro tématické 
pořady a akce přednáškového typu, přičemž tato 
místnost zároveň slouží i jako expoziční prostor.
 Po dokončení stavebních prací byly ve spoluprá-
ci s Muzeem Blansko zařizovány nové expozice. 
Od ledna roku 2013 jsou tak k dispozici expozice 
věnované objevitelům Moravského krasu, hradům 
blanenského okolí, osobnosti Karla von Reichenba-
cha (prostřednictvím iluzorní chemické laboratoře) a 
fi gurální litině z blanenských železáren.
 V souvislosti s výše realizovaným projektem došlo 
k úpravě prohlídkových tras a cen vstupného tak jak 
je uvedeno níže.

Přehled expozic od 01.01.2013
1. Figurální litina z blanenských železáren
2. Objevitelé Moravského krasu
3. Hrady blanenského okolí
4. Nejstarší hutě
5. Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století
6. Bydlení na blanenském zámku
7. Historické interiéry
8. Chemická laboratoř barona Reichenbacha
9. Historie měřicí techniky

Ceny vstupného platné od 01.01.2013

Velký okruh:
Expozice 1–9 a současně probíhající výstava v Malé 
výstavní síni. Doba trvání cca 90 minut.
Dospělí: 60 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 30 Kč
Rodinné vstupné: 120 Kč 

Malý okruh zámecký:
Expozice 1, 5, 6, 7 a současně probíhající výstava v 
Malé výstavní síni. Doba trvání cca 60 minut.
Dospělí: 40 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 20 Kč
Rodinné vstupné 80 Kč

Malý okruh muzejní: 
Expozice 1, 2, 3, 4, 8, 9 a současně probíhající vý-
stava v Malé výstavní síni. Doba trvání cca 60 minut.
Dospělí: 40 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 20 Kč
Rodinné vstupné 80 Kč 

Chemická laboratoř barona Reichenbacha: Ex-
pozice 8
Dospělí: 20 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 10 Kč
Rodinné vstupné: není

Historie měřicí techniky: Expozice 9
Dospělí: 20 Kč
Děti do 6 let, doprovod OTP: zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, OTP: 10 Kč
Rodinné vstupné: není

Malá výstavní síň: Příleži-
tostné výstavy
Dospělí: 20 Kč 
Děti do 6 let, doprovod OTP: 
zdarma
Studenti, senioři, držitelé slev, 
OTP: 10 Kč
Rodinné vstupné není

Figurální litina z blanen-
ských železáren: Expozice 
1 - volná prohlídka bez prů-
vodce: zdarma

Zámecký park: 
Volná prohlídka bez průvodce: 
zdarma

-měú-

 V uplynulých dnech jste mohli potkat na Blanensku skupinky Tří králů. Tito králové však necestovali 
do Betléma do chudičké stáje k narozenému Ježíši, ale cestovali do příbytků lidí, aby jim zvěstovali 
radostnou novinu a popřáli do nového roku.

 Tříkrálovou sbírku pořádá Oblastní charita Blan-
sko letos již po třinácté a lidé, kteří na ni přispívají, 
jsou rok od roku štědřejší. Vloni vynesla Tříkrálová 
sbírka částku 1 400 018 Kč. Letošní sbírka je právě 
v procesu rozpečeťování pokladniček a sčítání, ale 
výsledek bude jistě brzy znám a zveřejněn. Loňský 
rok mířila Tříkrálová sbírka hned do několika služeb 
blanenské charity. Například lidé využívající službu 
Domácí hospicová péče mohli strávit poslední hodiny 
života se svými nejbližšími. „Rodiny pozůstalých tak 
byly se svými blízkými až do jejich poslední chvilky a 
byly za to velmi vděční. Lépe zvládaly truchlení,“ říká 
Radka Kuncová, vedoucí Domácí hospicové služby. 
Sbírka pomohla i provozu areálu v Doubravici nad 
Svitavou. Ten se využívá například pro letní tábory 
dětí ze sociálně slabších rodin a z azylových domů, 
které by možná jinak ani táborový život nepoznaly. 
Jak říká Lucie Zemánková, sociální pracovnice ze 
služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
„Děti byly tak spokojené, že zapomínaly psát i domů 
rodičům. Jedna holčička napsala mamince: Ahoj 
mami, vloni jsi se zlobila, že ti nepíšu, tak ti píšu. 
Ahoj tvoje Anička.“
 V každém domě, který navštívili Tříkráloví kolední-
ci, se nade dveřmi objevil nápis K+M+B+ 2013. Což 

znamená Kristus, ať žehná tento příbytek. Děti, které 
jako Tři králové chodily po těchto domech a zpívaly 
píseň „My tři králové jdeme k vám“, byly i přes zimu 
a déšť nadšené, že mohou k lidem přijít. Hned na 
začátku se domlouvaly, kdo ponese pokladničku, 
kdo bude rozdávat cukr a kdo bude na dveře psát 
posvěcenou křídou nápis. Jaké pak bylo zklamání 
pro ty menší, když dveře byly příliš vysoké a za děti 
musel nápis napsat někdo dospělý, který s každou 
skupinkou chodil. Ale ani toto je nerozladilo a u všech 
dveří krásně zazpívaly a předvedly kostýmy Tří králů, 
které mají děti rok od roku krásnější. Všude tam, kde 
lidé Třem králům otevřeli, dostali Tříkráloví koledníci 
mimo příspěvku do zapečetěné pokladničky i nějakou 
sladkost a vřelý úsměv. 
 Při nedělní mši svaté blanenský děkan otec Václav 
Trmač Tříkrálovým koledníkům poděkoval Ježíšový-
mi slovy z Písma svatého: „Každému, komu jste po-
mohli, jako byste mně pomohli.“ A dodal: „Proto vám 
všem, kdo jste koledovali, patří velké díky a dobrý 
pocit, že pomáháte těm, kteří to potřebují.“ A stejně 
tak i Oblastní charita Blansko děkuje všem, kdo 
každoročně přispívají do Tříkrálových pokladniček 
a pomáhají tak těm, kteří si sami pomoci nemohou. 

Dita Šebelová

Klub RatolestKlub Ratolest
Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko 
678 01, tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, www.blansko.charita.cz

Program                                                
na únor 2013

4.2.,11.2.,18.2. a 25.2.2013 od 9,30 hod. Šikulky 
– výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
4.,18.,25. 2.2013 10,30-11,30hod. Mimináček
- setkávání maminek s kojenci od 2 měsíců s od-
borníky
7., 21. a 28.2.2013 v 9 hod. Baby masáže
- s lektorkou Jitkou Pokornou
7. a 21.2. 2013 v 10 hod. Laktační poradna
- jinak dle domluvy na tel. 775986315.
8.2.2013 od 15,45 hodin Zahájení plavání pro děti 
ve věku od 3 do 6 let
- velký bazén Městské lázně Blansko. Hlásit se do 
kurzu a podrobné informace u Mgr. V.Zachovalové 
na tel.731646774
12.2.2013 od 15,30 hodin Dětský karneval
- místo konání: Dělnický dům Velký sál Hybešova 1, 
Blansko, vstupné dobrovolné. Čekají na Vás odměny, 
soutěže, hudba, tanec. 
14.2.2013 od 10 hodin Škola lásky v rodině 
- odborná beseda na téma Zrcadlení, emoce a part-
nerské vztahy v rámci Národního týdne manželství 
s psycholožkou Hanou Pelčákovou-Kubecovou z 
Poradny pro manželství a mezilidské vztahy Blansko 
19.2.2013 v 10 hod. Kosmetika Dowe 
- odborná přednáška s diskuzí o používání kosmetiky 
značky Dowe, nabídka přednášek od m-centra
20.2.2013 od 16 hodin Zpívánky a dramatická 
výchova
- možnost vyzkoušení hudebních nástrojů, poslech 
a společné naučení písničky spojené s pohybem a 
možností divadla muzikoterapie a dramatická vý-
chova s Erikou Hlouškovou a Mgr. V. Zachovalovou
26.2.2013 od 10 hodin Čím naplnit postní dobu?
- povídání s p. Jířím Kaňou z římskokatolické církve
4.3.2013 od 16 hodin zahájení kurzu Příprava na 
život s miminkem
- pro těhotné ženy a jejich partnery do kurzu se mů-
žete hlásit již nyní na tel. 731428369 nebo emailem

Vzdělávací aktivity: 
Mimináček
- setkávání maminek a miminek od 2 – 6 měsíců: 
pondělí 10,30 - 11,30 hod 

Kurzy pro těhotné ženy + partnery
Příprava na život s miminkem
- pondělí 16-18 hodin   
Mimiklubík
- pro rodiče s kojenci od 6 měsíců úterý od 9-10 hodin 
 
Tvořivé dílny
Šikulky
- pondělí 9,30-11 hodin

Tréninkové aktivity:
Podpora psychomotorického vývoje dětí 
– dle jednotlivých skupin st, čt a pá 
Plavání dětí s rodiči 1 – 6 roků
- Panorama , malý a velký bazén Městské lázně 
informace V.Zachovalová 731646774 
 
Svépomocné skupiny:
Klub dvojčat
– úterý 16-18 hod. 
Setkávání rodičů s dětmi
- intuitivní rodičovství po, út, st a pá 12,30-16,00 a 
pátek 16-18 hod.
Dramaťák
- s odborníkem s Mgr. Vendulou Zachovalovou - 
každá středa 16-17 hodin

Konzultační a informační činnost:
Laktační poradna
- čt od 10,15 hodin lze se objednat i předem na tel. 
731428369 nebo emailem.
Centrum podpory dětí + rodin 
– rodinné poradenství s odborníky - základní pora-
denství s možností domluvy odborníka po, út,st,pá 
8,30 -11,30 hodin 
Poradenství pro celiaky a bezlepkovou dietu
- čtvrtek 11-12 hodin

-kr-
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RASTISLAV 2012RASTISLAV 2012

Za knihovnu poděkovaly Za knihovnu poděkovaly 
PerličkyPerličky

FOTOREPORTÁŽ Z KONCERTU PERLIČEKFOTOREPORTÁŽ Z KONCERTU PERLIČEK

 Smíšený pěvecký sbor Rastislav uzavřel 26. 12. vánočním koncertem v kostele sv. Martina svůj 
jubilejní rok, při kterém vzpomínal na ustavení spolku v roce 1862. V průběhu celého roku 2012 se 
věnoval svým domácím posluchačům ve větší míře, než tomu bývá obvykle. Tradice sborového zpěvu 
byla v Blansku zachována celých 150 let, byla vždy obnovena i po obdobích jejího přerušení.

 Mezi komornější setkání se řadilo hned několik 
kulturních akcí. V Městské knihovně v Blansku 
proběhla výstava o historii sboru, na blanenském 
zámku se uskutečnilo „Křeslo pro hosty Rastislava“ 
s vzácnými hudebními hosty, kteří s Rastislavem 
dlouhodobě spolupracují.
 Mezi perly oslav patřily tři galakoncerty, a to v 
březnu na Petrově s Dvořákovým Stabat Mater, v 
červnu to bylo nezapomenutelné provedení Orffovy 
Carminy Burany v Blansku na zimním stadionu a v 
říjnu ve Vranově u Brna zazněl velkolepý Mendel-
ssohnův Eliáš.
 Během roku jsme uvítali v rámci sborového výročí 
naše přátelské sbory z tyrolského Obergurglu, z he-
ssenského Wiesbadenu, bavorského Waldsassenu 
a dolnorakouského Mauternu. 
 Při oslavách nezapomněl pěvecký 
sbor na svoje nejmladší posluchače. 
Nabídl jim nový premiérový koncert 
z řady Rastislav dětem a také ná-
sledující akce. V letních měsících 
vycestovali členové sboru se svými 
dětmi („Slávčaty“) do rekreačního 
střediska Smraďavka, kde společně 
prožili několik pěkných dní. Na tábo-
ře se hodně zpívalo a děti získávaly 
zábavnou formou další informace o 
hudbě i Rastislavu.
 Věříme, že i koncert pořádaný 
právě v den výročí založení obro-
zeneckého spolku před 150 lety, 
naše posluchače potěšil. Česká 
mše vánoční Jakuba Jana Ryby k 
Vánocům neodmyslitelně patří a je 

pro Rastislav významná také tím, 
že právě touto skladbou začínal 
roku 1985 u sboru současný diri-
gent Jaroslav Martinásek.
 Celý letošní rok byl náročný 
pro všechny zpěváky i organi-
zátory jednotlivých akcí. Kdo byl 
na zimním stadionu na Carmině 
Buraně, jistě si dovede představit, 
jak velké přípravy tomuto koncertu 
musely předcházet. Celému tvůr-
čímu týmu Rastislava patří velké 
poděkování. Samozřejmě by se 
tyto oslavy neobešly bez fi nanční 
pomoci sponzorů. Mezi hlavní 
přispěvatele kultury patřily loni tyto 
fi rmy a sdružení: Město Blansko, 
Jihomoravský kraj, Česko- ně-
mecký fond budoucnosti, RWE, 
KSMB Blansko, APOS – AUTO s. 
r. o., ROS a. s., Tiskárna František 

Fiala, Zahradnictví Doubravice nad Svitavou – Ing. 
Roman Koupý, Pivovar Černá Hora, PB Propag, ČAD 
Blansko, Zahradnictví Helenka, fi rma Steinhauser.
 Ani po tak nabitém roku se nechystá Rastislav 
odpočívat. Hned po Novém roce se pouští do nácviku 
náročného Bachova díla Janovy pašije, s kterým 
bude v březnu cestovat do německého Waldsassenu.
 Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem 
zpěvákům za jejich mimořádné nasazení v roce 
2012. Do nového roku přeji všem pevné zdraví a 
děkuji také za velké pochopení jejich rodinám.
 Posluchačům a návštěvníkům našich akcí přeji 
v dalších letech hodně hezkých chvil strávených s 
Rastislavem.

Mgr. Iva Kakáčová, předsedkyně

 Ve středu 9. ledna 2013 proběhl již podruhé v Městské knihovně Blansko NOVOROČNÍ KONCERT, 
jež byl koncipován jako forma poděkování všem příznivcům této kulturní instituce v uplynulém roce 
2012.
 Bohatě zastoupené auditorium, ve kterém ne-
chyběl garant koncertu - první místostarosta města 
Blanska Ing. Jiří Crha, ani ředitel Gymnázia Blansko 
Mgr. Radek Petřík, si vyslechlo více než hodinový 
průřez pestrým repertoárem pěveckého souboru 
Gymnázia Blansko Perličky pod vedením sbormistra 
Mgr. Vladimíra Šenkýře. 

 Zpívající gymnazisty vhodně doplnili přizvaní 
hosté – doprovodná skupina Antiperle, kytaristka 
Eva Libichová a pěvecký sbor ZŠ na Erbenově ulici 
v Blansku se sbormistrem Mgr. Tomášem Vaškem. 
 Pohodovou atmosféru zachycují fotografi e Ladi-
slava Krále.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

Uzavírka krajské silniceUzavírka krajské silnice
 V průběhu měsíce října řidiče čeká uzavírka krajské silnice při likvidaci škod po kalamitě lesních 
porostů (2011) v těsné blízkosti silnice II/379 Blansko - Kateřina, o které žádá Mendelova univerzita 
v Brně Školní lesní podnik Křtiny.
 Jedná se o silnici II/379 (Velká Bíteš - Tišnov - 
Blansko - Vyškov) v úseku od křižovatky se silnicí 
III/379 37 na Olešnou po křižovatku se silnicí III/374 
44 na Olomučany.
 Termín: dne 09.02.2013 - 10.02.2013 (sobota 
- neděle) a dne 16.02.2013 - 17.02.2013 (sobota - 
neděle), vždy od 07:00 do 18:00 hod., pro veškerou 
dopravu mimo linkový BUS a vozidlům RZP a hasič-
ským k přímým zásahům bude zajištěn přejezd.
 Objízdná trasa je navržena po silnici III/379 37 
tj. od křižovatky na Olešnou do města Blanska a 
zde po silnici II/374 (ul. Svitavská) a silnici II/379 
po křižovatku se silnicí III/374 44 tj. po křižovatku 
na Olomučany - obousměrně. Těžební práce jsou 
plánované na 4 dny s omezením od 7:00 do 18:00 
hod.
 Termín: dne 09.02.2013 (sobota) od 7:00 do 18:00 

hod., dne 10.02.2013 (neděle) od 7:00 do 18:00 hod., 
dne 16.02.2013 (sobota) od 7:00 do 18:00 hod., dne 
17.02.2013 (neděle) od 7:00 do 18:00 hod.
 Vozidlům zajišťující obslužnost tj. linkový BUS a 
dále vozidlům RZP a hasičským k přímým zásahům 
průjezd uzavírkou zajištěn. Zastávky BUS nebudou 
dotčené. 
 Důvodem uzavírek je provádění těžebních prací 
v blízkosti silnice na odstranění dřevní hmoty po 
kalamitě, možnost rizika pádu stromů na vozovku, 
vč. pohybu mechanizmů po vozovce.
 Práce v uvedeném rozsahu je možné provést 
pouze za úplného vyloučení silničního provozu. 
 Silniční správní úřad Městského úřadu Blansko 
vydá na výše uvedené uzavírky rozhodnutí vč. sta-
novení přechodného dopravního značení. Cestující 
veřejnost bude informována prostřednictvím tisku. 

Vyzkoušejte si ji mezi prvními 
a vyhrajte některý z jedinečných zážitků
Letošní únor bude plný nových zážitků. Již 2.2. bude u nás k vidění. 
9.2. 2013 v Den otevřených dveří od 08:00 do 14:00 si přijďte 
prohlédnout technologie, které nová generace vozu Škoda Octava přináší. 
Vyzkoušet si ji můžete i na vlastní kůži, předváděcí jízdou.
 
Na setkání s Vámi se těší autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
www.topautosalon.cz

Tel.: 516411142
fax:  516411143
info@topautosalon.cz
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    VII.VII.  RROCKOVÝ
  PLES  PLES
 2. března 2013 2. března 2013
 od 20 hodin od 20 hodin

  KD Rájec - JestřebíKD Rájec - Jestřebí

  ARGEMAARGEMA
* * KaštánciKaštánci  - dětská rocková kapela- dětská rocková kapela

* * PoleDancePoleDance  - mistři České republiky- mistři České republiky

* * MOTObandMOTOband  - skvělej bigbít z Blanska- skvělej bigbít z Blanska
Bohatá tombola, jídlo, pití a skvělá nálada.

Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!
Předprodej v IC Rájec - Jestřebí. Cena 50,- Kč + 249,- Kč místenka.

Bez místenky neprodejné. Rezervace na tel. 516 432 191.

legendárnílegendární
českáčeská

kapelakapela
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Reakce - polemikyReakce - polemiky

Miloš Štědroň uvedlMiloš Štědroň uvedl
v knihovně hudební lahůdkuv knihovně hudební lahůdku

FOTOREPORTÁŽ S MILOŠEM ŠTĚDRONĚMFOTOREPORTÁŽ S MILOŠEM ŠTĚDRONĚM

Ambulance MUDr. Řezníka    
končí - PETICE nestačí...

 Dne 17.12.2012 jsem na MěÚ Blansko předala 
první část Petice za zachování pronájmu stáva-
jící chirurgické ambulance II. MUDr. Františka 
Řezníka, kdy bylo odevzdáno 1500 podpisů. 
Dne 9.1.2013 jsem předala druhou část Petice s 
dalšími 230 podpisy a 21.1.2013 třetí závěrečnou 
část s 205 podpisy. V blanenském deníku dne 
5.12.2012 proběhla diskuse občanů k článku, 
který vytiskl tento deník. Této diskuze se zúčast-
nilo celkem 4 138 občanů a z toho se na stranu 
MUDr. Řezníka přiklonilo 3 147 občanů a na stra-
nu nemocnice 991 občanů. Další zajímavostí je 
to, že se do negativní diskuze neustále zapojoval 
nějaký pan Pavel, u kterého jsme zjistili, že není 
ani z Blanska, ani z blízkého okolí, ale až odněkud 
z Čech (dle IP adresy), zřejmě byl manipulován 
nějakou pověřenou osobou.
Celkový počet reakcí našich spoluobčanů, kterým 
tato situace není a nebyla vůbec lhostejná, je 
tedy 6 073. Ale i toto neskutečné a obrovské číslo 
nepřesvědčilo naše radní k tomu, aby svůj verdikt 
přehodnotili. Navíc vše zajímavě kontrastuje s 
„Programovým prohlášením Rady města Blanska 
pro období 2010–2014, že zastupitelé vychází ze 
znalosti potřeb obyvatel…“
 Svou antipetiční listinu s podpisy donesla na 
jednání Rady města Blanska i ředitelka blanen-
ské Nemocnice - Danihelková (ODS). „Bylo na ní 
údajně dvě stě podpisů jejích zaměstnanců, které 
se prý nasbíraly za dva dny. Ředitelka tvrdí, že 
to byla čistě zaměstnanecká iniciativa. Ovšem 
nejednalo se o petici v obvyklém slova smyslu. 
Ředitelka svůj krok odůvodnila: „Tímto krokem 
pouze vyjádřili svoji loajalitu s vedením a tím 
nesouhlas s názorem a postojem pana Řezníka, 
protože sami informační centrum na vybraném 
místě vítají." Naše informace však jsou poněkud 
jiné. Někteří tvrdí, že s touto listinou chodila i sama 
ředitelka a direktivně nařizovala, že se jí tato listina 
nesmí vrátit bez jediného podpisu. „Považuji to 
za zneužití vašeho postavení a rozhodně být na 
vašem místě na tyto podpisy nebudu hrdá,“ paní 
ředitelko. 
Škoda, že v tomto případě se slova Václava Havla 
otočila, a že „Lež a nenávist vítězí nad pravdou 
a láskou.“ 
 Podle slov starosty města Ing. Lubomíra Toufa-
ra (ČSSD), který „nepředpokládá, že by na zákla-
dě petice udělal změnu“. Tvrdí, že rozhodnutí, co 
v nemocnici bude, je čistě v kompetenci ředitelky. 
Podle toho to tam taky tak vypadá. Tak loni se 
měla zbudovat mateřská škola pro děti zaměst-
nanců. Nakonec z tohoto záměru sešlo. Nebo již 
nesčetněkrát kritizované nové logo nemocnice 

Blansko s růžovým ležatým srdíčkem s bílým kří-
žem, rušení zavedených lůžek v nemocniční části 
a zpráva o snížení platů zdravotních sestřiček, 
které slouží o víkendech, svátcích i noční směny 
apod. 
 Podobná situace ohledně zrušení lékařských 
ambulancí se stala již v září 2010, kdy stejná 
ředitelka hodlala zrušit zubní ambulance v poli-
klinice. Tehdy se však tito zubní lékaři spojili se 
zastupiteli a po komunálních volbách ze záměru 
ředitelky muselo sejít. Avšak nyní je situace zcela 
jiná. Nestalo se a nestane se. Náš pan starosta 
uvedl, že pokud by měli dát na každou petici, tak 
by se mohli dostat do situace, že o majetku města 
nebudou rozhodovat jeho orgány, ale občané.“
 Docela zajímavé na tom všem je, že před vol-
bami, když politici potřebovali naše hlasy k tomu, 
aby byli zvoleni na své pozice, se na nás usmívali 
ze všech možných ploch, zákoutí a billboardů 
a slibovali, co všechno pro nás jsou ochotni a 
schopni udělat. Mnozí tehdy přišli i mezi nás! To 
jsme pro ně byli ještě vážení občané, ale jakmile 
mají tyto pozice jisté, tak se z nás ostatních stává 
nicotný balast, který je při jejich práci „nějakými 
peticemi“ obtěžuje. Pro zvolení do jejich pozic jim 
stačilo od nás občanů pouhých 2000-2500 hlasů! 
 Teď už víme: s naší peticí jsme neuspěli a chi-
rurgická ambulance II. MUDr. Františka Řezníka 
bude zrušena. Ale podle reakcí lidí se díky této 
petici mnoha občanům otevřely oči a u dalších 
voleb budou rozhodně pečlivě přemýšlet, koho 
zvolit do orgánů města Blanska, kdo je ochoten 
naslouchat svým občanům, kdo si jejich názoru 
váží. 
 Ještě jednou mnohokrát děkuji všem, kteří petici 
svým podpisem podpořili a tím žádali zachování 
Chirurgické ambulance II., všem, kteří podporo-
vali činnost této oblíbené odborné ambulance s 
profesionálním přístupem i jejich zaměstnanců. 
Také děkuji všem dalším lékařům z celého regi-
onu, kteří hojně svou aktivitou podpořili MUDr. 
Františka Řezníka.
 A Vám, vážený pane doktore Řezníku, přeji do 
budoucnosti hodně zdraví a úspěchů, protože 
Váš titul MUDr. je zárukou kvality, profesionality 
a odbornosti a ne jen pouhou zástěrkou. Pracoval 
jste pro nás, občany Blanska i okolí, pracoval jste 
v Letovicích, na chirurgii v nemocnici v Boskovi-
cích a zde v Blansku jste zakládal pohotovostní 
služby. Všichni Vás známe, snažil jste se nám 
všem vždy pomoci. Vaší ambulancí prošly tisíce 
nemocných, které jste ošetřil.
 Za petiční výbor sděluji, že nevěříme a neuvěřili 
jsme, že tím nejlepším řešením nemocnice pro 
nás občany je likvidace zavedené oblíbené bezba-
riérové chirurgické ambulance MUDr. F. Řezníka 
a místo toho se zde připravuje nějaké informační 
centrum, občerstvení nebo snad klidová zóna.

Za petiční výbor: Dana Zvěřinová

Nabízíme

K PRONÁJMU
ZAVEDENOU

RESTAURACI
v Blansku s letní zahrádkou
Bližší informace:

tel. 602 516 928

Vedení účetnictví
a daňové evidence
* zpracování mezd
* daňová přiznání a styk s úřady

 tel: 604900785
  730144103 
Vše zpracujeme
spolehlivě a včas!



 Pozvání na besedu do Městské knihovny Blansko vždy ochotně přijme pedagog MU a JAMU 
v Brně, muzikolog a hudební skladatel prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc. 

 Ve středečním podvečeru 16. ledna 2013 se po-
sluchači vážné hudby, a mezi nimi i starosta města 
Blanska Ing. Lubomír Toufar, sešli u vyprávění o 
životě a tvorbě francouzského hudebního skla-
datele, považovaného za zakladatele muzikálu, 
Jacquesse Offenbacha.
 Charakteristické tóny jeho hudby slyšeli ná-
vštěvníci hned v první ukázce z opery „Orfeus 
v podsvětí“, kterou ukončil známý závěrečný 
kankán.
 Offenbachovo dílo tvoří klasické tragédie převe-
dené do humorných, někdy až satirických, poloh 
a i přes moderní pojetí režijních zpracování se 

neztrácí autorův originální duch.
 Miloš Štědroň svým neotřelým projevem, nejen 
slovním, ale i tanečním a pěveckým, přispěl k 
báječné atmosféře a výborné náladě všech zú-
častněných.
 Závěrečným aplausem se posluchači rozloučili 
s oběma umělci (míněno jak s J. Offenbachem, 
tak i s M. Štědroněm) s přáním dalšího setkání 
nad zajímavou porcí hudby.
 Příjemný večer dokládají pořízené fotografi e v 
následující fotoreportáži.

Marie Slaničková, 
Městská knihovna Blansko

Vás srdečně zve na:

1. a 2.2.2013 - STEAKY
- kuřecí, vepřové, hovězí, zvěřinové

8. a 9.2.2013 - UZENÁ ŽEBÍRKA
z domácí udírny, PEČENÁ KOLENA

K víkendovému mlsání 11° pivo   
                     za 20,-Kč 
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Bližší informace a rezervace:

602733921, 516411680

www.ubarona.cz

Restaurace

U BARONA

Z půdního fondu za rok 2012

 V rámci správního obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností Blansko bylo za rok 2012 vydáno celkem 102 
souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zeměděl-
ského půdního fondu o celkové výměře 14,5178 hektarů.
 Dále bylo v uplynulém roce vydáno 95 rozhodnutí o 
zaplacení odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu ve výši 1.494.497 Kč a 2 
rozhodnutí za dočasné odnětí zemědělské půdy země-
dělského půdního fondu ve výši 521 Kč. Obcím správního 
obvodu připadlo z těchto částek 149.502 Kč, z toho Městu 
Blansko 14.527 Kč.
 V roce 2012 byly vydány souhlasy k trvalému odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na-
příklad na tyto větší stavební akce ve správním obvodu 
ORP Blansko: 
- cyklostezka Lažany - Skalička,
- okružní křižovatka II/377 u Lenčova,
- komunikace k ČOV I. etapa Žernovník,
- inženýrské sítě pro novou bytovou zástavbu v k. ú. 
Žernovník,
- bioplynová stanice v k. ú. Bořitov,
- propoj cyklostezek „A-B“ v k. ú. Blansko,
- výrobní hala BeF Home s. r. o., Kotvrdovice,
- cyklostezka Kuřim - Lipůvka,
- areál rodinných domů v k. ú. Krasová,
- biochovatelství v k. ú. Ráječko.

Živnostenské podnikání
 Oddělení registrace a živnostenského rejstříku obecní-
ho živnostenského úřadu Blansko vyřídilo v průběhu loň-
ského roku 2012 celkem 3113 podání podnikatelů. Úřad 
vydal 728 nových živnostenských oprávnění, vydal 1496 
výpisů z živnostenského rejstříku, provedl zápis údajů o 
zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně 
u 562 živností. Na žádost podnikatelů bylo zrušeno 281 
živnostenských oprávnění.
 Činnost, která probíhala uvnitř úřadu celý loňský rok, 
a nebyla zaměřena přímo na podnikatelskou veřejnost, 
souvisela zejména s plánovaným zahájením provozu 
Základních registrů. Probíhalo čištění a opravy dat živ-
nostenského rejstříku. Spuštění napojení Informačního 
systému registr živnostenského podnikání na Základní 
registry proběhlo bez problémů.
 Již standardní službou živnostenského úřadu, jako 
pracoviště celostátního projektu Czech POINT, je posky-
tování výpisů z Obchodního rejstříku. V loňském roce bylo 
poskytnuto 37 výpisů. Počet vydaných výpisů každým 
rokem klesá, protože s postupující elektronizací veřejné 
správy klesá i potřeba úředně ověřených výpisů.
 Během loňského roku došlo k několika změnám 
právních předpisů v oblasti živnostenského podnikání, 
jejichž cílem bylo další snížení administrativní zátěže 
podnikatelů. Např. byla zrušena povinnost podnikatelů 
označovat provozovnu identifi kačním číslem provozovny 
a rozšířena funkce živnostenského úřadu jako Centrální-
ho registračního místa (CRM).

 V prostorách živnostenského úřadu fungovala a bude 
fungovat i nadále činnost pravidelné poradenské a in-
formační služby pro spotřebitele, resp. občany regionu 
Blanensko, poskytované pracovníkem České obchodní 
inspekce Brno.

Nejlepší sportovci města 2012
 Ve čtvrtek dne 31. ledna 2013 proběhne v salonku 
Restaurace Sýpka vyhlášení nejlepších sportovců města 
Blansko za rok 2012. Na udělení ocenění bylo sportovní-
mi subjekty působícími na území města i jednotlivci z řad 
příznivců sportu nominováno 19 jednotlivců, 6 kolektivů, 
5 trenérských osobností a 2 sportovní osobnosti, které 
nejlépe v roce 2012 propagovaly město Blansko. Z ná-
vrhů porota složená z členů sportovní komise vybrala k 
ocenění 10 jednotlivců, 3 sportovní kolektivy, 3 trenérské 
osobnosti a 1 sportovní osobnost.
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů.  Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz
* Reality Macocha s.r.o. hledá pro své klienty 
byty 1+1 a 2+1 v OV, v blízkosti centra. Tel. 
605163333.

Podnikatelská

Řádková Inzerce

PRODEJ
* Jablka z domácího sadu,dobře uskladněná, 1kg za 
12 až 15 Kč, přivezu v okr.Blansko. Tel. 603945673.
* Pračku Fagor F2810, 8 kg prádla, 16+3 programy, 
odložený start, jednoduché ovládání. Prodloužená 
záruka do 6/2016. Cena 6000 Kč. Při rychlém jednání 
sleva. Tel. 736458279.
* Sedačku ke stolu pro malé dítě v komnbinaci s 
dětským stolkem - světlé dřevo. Za 400,- Kč. Tel. 
515157128.
* Bezbarierový byt 1+1 v BK - Zborovce, bez RK. 
Tel. 731507714.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Pronajmu byt na severu 2+1, původní stav, 8.500,- 
Kč vč. inkasa + vratná kauce. Tel. 604444145.
* Rodina v těžké životní situaci, se dvěma dcerami 
a psem hledá pronájem v RD a nebo byt 3+1 do 8 
tis.kč, prosíme hodné lidi o pomoc a předem moc 
děkujeme. Tel. 773134233.
* Hledám paní (slečnu) na hlídání 2-letého dítěte.Vět-
šinou dopoledne, 2-3 krát v týdnu. Blansko-Zborovce.
Tel.: 602 840 985
 * Doučím RJ základní nebo střední školy. Mohu při-
pravit na zkoušky. Výuka individuální i o víkendech. 
Rodilá mluvčí. Tel. 602840985.
* Pronajmu větší byt 1 + 1 v Blansku, volný od 
03/2013. Tel. 737900946.
* Pronajmu dlouhodobě pěkný větší byt 1+1 na Se-
veru, ihned volný, solidní jednání. Tel. 723828080.
* Pronajmu 1+1 v rodinném domě v Blansku. Samo-
statný vchod, klidné prostředí, možnost parkování v 
garáži. Tel.: 776469184,776083980.
* Nabízím k dlouhod. pronájmu pěkný, část. vyba-
vený byt 2+1 v domě po celkové revital. s nízkými 
náklady na energie, nájem 5500,-Kč + inkaso. Volný 
od 1. 4. 2013. Tel. 739654934,  728845750, mail: 
barcana@centrum.cz.
* Pronajmu byt v OV na Zborovcích 3+1, vlastní to-
pení, volné od března 2013. Cena 9700Kč + inkaso. 
Tel. 725851653.
* Pronajmu garáž v Blansku na Severu (pod hřbito-
vem) i dlouhodobě. Tel. 721355702.

* Urgentně hledám RD se zahradou. Dům může být 
kdekoliv, podmínkou je pouze vlaková zastávka v 
obci. Prodala jsem dům a do dvou měsíců si musím 
něco najít. Tel. 720358721.

Blanka                                   
oznamuje

Aktuální předprodej:
Sousedský bál – 1.2.2012 ve 20 hod, Dělnický dům 
Blansko. Cena 330,- a 280,- Kč.
Reprezentační ples Sdružení Ulita – 9.2.2012 ve 20 
hod, Katolický dům. Cena 120,- Kč.
Miroslav Donutil – Cestou necestou, 21.2.2012 v 
19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 280,- a 
240,- Kč.
Láska a párečky – 28.2.2012 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. Cena 280,- Kč.
Kabát Turné 2013 – 9.5.2013 ve 20 hod, Pavilon P 
Výstaviště Brno. Cena 450,- a 590,- Kč

Ticketpro:
23.7.2013 Depeche Mode – Praha, Synot Tip Arena
4.8.2013 Deep Purple – Slavkov u Brna
7.8.2013 Roger Waters – Praha, Synot Tip Arena

Ticketstream:
20.2.2013 Kryštof – Brno, Kajot Aréna
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival

Ticket Art:
28.3.2013 Gregorian – The Epic Chants Tour, Hala 
Vodova, Brno
Aida, Hudební divadlo Karlín, Praha
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha

Aktuální nabídka regionálních kalendářů: 
Zámek Blansko v proměnách času – stolní blanenský 
kalendář pro rok 2013 seznamuje na fotografi ích 
s historií a vývojem podoby blanenského zámku. 
Nabízí i srovnání podoby konkrétních míst pomocí 
historické i současné fotografi e. Vydalo Město Blan-
sko ve spolupráci s Muzeem Blansko. Cena: 69,- Kč.
Vyrobeno v Adamově – stolní kalendář se sbírkou 
fotografi í historických i současných  produktů pochá-
zejících z adamovských závodů. Vydal Městský úřad 
Adamov. Cena: 55,- Kč.
Lipovec – týdenní stolní kalendář s názvem Rok 2013 
obsahuje fotografi e z akcí, které se pravidelně konají 
v Lipovci. Vydalo Občanské sdružení Vápeníček. 
Cena: 65,- Kč.
Kalendáříky Blansko – s motivem blanenského 
zámku a Vítání sv. Martina. ZDARMA.

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

-MaT-

Rozšířené úřední hodinyRozšířené úřední hodiny
pro podání přiznání k dani z nemovitostípro podání přiznání k dani z nemovitostí

Soukromé inzeráty s napsaným textem, te-
lefonním číslem a adresou prodejce vhoďte 
do schránky u vchodu do restaurace Punk-
va na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na 
email monitor@monitor-bk.cz.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKUZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
 - kuchyňské linky
 - vestavné skříně
 - kancelářský nábytek atd.

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

Tel. 602 575 333Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz

Náhradní rodinná péčeNáhradní rodinná péče

INZERUJTE
VÝHODNĚ

V MONITORU
- výhodné ceny
- jsme tu již 18 let
- grafi cký návrh
 ZDARMA!

Tel. 606 728 334Tel. 606 728 334

Co nabízí ZŠ Salmova svým žákůmCo nabízí ZŠ Salmova svým žákům

Nabízíme

PRODEJ
velmi zajímavých

obchodních (provozních) prostor 
v blízkosti centra Blanska. Příjezd, 
přístup a vlastní parkoviště přímo z 
hlavní silnice ul. Svitavská - bývalý 
areál Adastu. 
Naproti supermarket, obchody. 

Plocha 144 m2 - přízemí.
Cena dohodou.
Bližší informace:

tel. 606734838
tel. 602516928

Prodám OV 1+1
na ulici 9. května 
po rekonstrukci. 

Vše nové včetně kuchyně.
Cena 740.000,- Kč.

Tel. 776 11 77 88

 K důležitým rozhodnutím rodičů patří volba základní školy pro jejich potomka. Hlavními aspekty 
pro kvalitní život, které provázejí každého člověka celým jeho vývojem, jsou zdraví a bezpečí. 
Základní škola Salmova se nachází v jedné z nejklidnějších a nejbezpečnějších lokalit v Blansku. 
Přímo u školy je možnost parkování, zastávka MHD je 3 minuty od školy a děti nemusejí přecházet 
žádnou frekventovanou komunikaci.

 Správný vývoj dětí zajišťuje řada nadstandard-
ních prvků podporujících zdraví. Pro relaxaci všech 
žáků školy o dvou delších přestávkách a odpoled-
ne pro děti ze školní družiny slouží školní dvůr mezi 
pavilony, kde jsou umístěny moderní prolézačky, 
pískoviště, lavičky, stoly pro stolní tenis. Velkou 
výhodou je, že děti ze školní družiny mohou rodiče 
vyzvedávat přímo na školním dvoře. Hned vedle 
školy jsou dvě hřiště s umělým povrchem a v těsné 
blízkosti areál blanenské přehrady. Uvnitř prostor-
ných chodeb jsou umístěny hrazdičky, ribstoly i 
další stoly na stolní tenis. V rámci tělesné výchovy 
projdou všechny děti výukou plavání. Z výživového 
hlediska zajišťuje škola všem zájemcům odběr 
mléka a mléčných výrobků a dětem 1. stupně 
jednou za dva týdny zdarma ovoce. Děti se stravují 
v prostorné, nově vybavené školní jídelně, oběd 
si mohou vybírat ze dvou jídel. Pravidelně bývají 
na výběr zeleninová jídla, různé saláty, jídla z ryb, 
luštěnin i z netradičních surovin zdravé výživy. 
 Škola nabízí svým žákům vysoký komfort po 
stránce vzdělávací i materiální. Třídy jsou vyba-
veny novým nábytkem a výškově nastavitelnými 
lavicemi. Ve všech učebnách máme bílé bezprašné 
ekologické tabule (píšeme fi xy). Žákům jsou k dis-
pozici dvě učebny informatiky, odborné pracovny 
jazyků, fyziky, přírodopisu a chemie, hudební a 
výtvarné výchovy. Velké oblibě se těší u žáků i 
cvičná kuchyně zbudovaná z dotačních peněz 
EU. Pro tělesnou výchovu slouží dvě prostorné 
tělocvičny. Ke zpestření výuky lze použít zrekon-
struovanou školní zahradu s učebnou v přírodě. Na 
nově upravené a pečlivě udržované školní zahradě 
probíhá i praktická výuka pracovního vyučování. 
 Vzdělávací nabídka školy je podle vlastního 
školního vzdělávacího programu „Zdravá škola 
– škola pro život“ vyvážená. Záměrem školy je 
umístění nízkého počtu žáků do jednotlivých tříd 
prvního ročníku, který má největší vliv na dobré 
začlenění dítěte do školního prostředí a bezpro-
blémový přechod z mateřské školy. Vedle běžné 
nabídky předmětů se naši žáci učí již od první třídy 
angličtinu, od 4. ročníku informatiku a od 7. ročníku 

si pak volí další cizí jazyk. Pro žáky 3. a 4. ročníku 
organizujeme školu v přírodě v Soběšicích, 5. třídy 
jezdí každý rok zcela zdarma na týdenní výměnný 
pobyt do Prahy. Pro žáky 7. ročníku organizujeme 
osmidenní lyžařský kurz v Beskydech a v 8. roční-
ku jezdí naši žáci na týdenní ekologický pobyt na 
Rychtu do Krásenska. Pravidelná výuka je samo-
zřejmě zpestřena různými tematickými exkurzemi 
a pobyty včetně zahraničních i jinými výchovnými 
a vzdělávacími pořady, které doplňují náš školní 
vzdělávací program. V mimoškolní činnosti funguje 
řada zájmových útvarů. Velmi populární specialitou 
jsou kroužky baseballu, softballu a Klub nadaných 
dětí zaměřený na práci s talentovanými žáky.
 Mimořádné zázemí nabízí dětem a hlavně jejich 
rodičům školní družina, protože přijímá žáky od 1. 
až do 5. ročníku ZŠ. K dispozici jsou tři oddělení 
družiny. Každé oddělení má svoji vlastní učebnu 
postupně vybavovanou novými herními prvky a 
nábytkem. Děti z družiny mohou chodit pravidelně 
bruslit, navštěvovat solnou jeskyni, k vycházkám 
i zimním radovánkám často využívají klidné okolí 
blanenské přehrady. 
 Novinkou ZŠ Salmova, kterou nemá žádná jiná 
blanenská škola, je přípravná třída sloužící dětem, 
které za rok zahájí školní docházku. Návštěva této 
třídy je oproti docházce do MŠ bezplatná. Před-
školáci se po celý rok připravují na docházku do 
1. třídy po stránce motorické, sociální i intelektové. 
Podle kladných ohlasů rodičů současných dětí z 
přípravné třídy budou žáci výborně připraveni na 
budoucí školní docházku.
 Budova ZŠ Salmova je pavilonového typu, 
nejmladší a nejmodernější z blanenských škol. 
Zlepšování prostředí věnujeme neustálou pozor-
nost, a proto jsme rádi, že v tomto roce čeká školu 
celková revitalizace. Budou se vyměňovat okna, 
prosklené výplně a bude se zateplovat obvodový 
plášť budovy. 
 Více informací o škole, jejich aktivitách a vzdě-
lávací nabídce získat na školních stránkách www.
zssalmova.cz nebo přímo ve škole.

Miroslav Starý

 Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013 nejpozději do 
31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na fi nančním úřadě či na 
některém z jeho územních pracovišť, mohou od 21. ledna do 7. února využít rozšířené úřední hodiny 
všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější fi nanční úřady) na území 
jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu. 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
28.01.2013 29.01.2013 30.01.2013 31.01.2013 01.02.2013

8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 15:00

04.02.2013 05.02.2013 06.02.2013 07.02.2013 08.02.2013

8:00 – 17:00 8:00 – 15:00 8:00 – 17:00 8:00 – 15:00 ---

 Konkrétní územní pracoviště, které nyní spravuje 
spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných 
pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umís-
tění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků 
nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení 
spravujícího územního pracoviště je proto místo 
pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v 
konkrétním kraji, které bylo správci daně známo před 
započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012. V 
případě poplatníka s místem pobytu v příslušném 
kraji je spravujícím územním pracovištěm to, v je-
hož obvodu územní působnosti se nacházelo místo 
pobytu nebo sídlo poplatníka.
 Přehledný informační leták pro poplatníky daně z 
nemovitostí včetně grafi ckého znázornění nalezne 
veřejnost na internetových stránkách české daňové 
správy - cds.mfcr.cz, pod záložkou Aktuální infor-
mace ke vzniku Finanční správy. Leták je rovněž 
přílohou této tiskové zprávy.

 Noví majitelé nemovitostí nyní vyplňují a podávají 
pouze jedno daňové přiznání za všechny své ne-
movitosti, které se nachází na území jednoho kraje. 
Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovi-
tosti v kraji jedinou platbou. Ke zjednodušení došlo 
v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční 
správě České republiky.
 Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, 
které v průběhu roku 2012 nově nabyly nemovitost 
(např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). 
Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z před-
chozích zdaňovacích období, mají tuto povinnost 
pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné 
pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovi-
tosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) 
nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatní-
ka.

JUDr. David Stančík tiskový mluvčí 
Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

 V oblasti agendy náhradní rodinné péče byla 
pozornost zaměřena zejména nejen na vyhledávání 
vhodných osvojitelů a pěstounů, ale i dětí vhodných 
k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče. V 
průběhu roku 2012 bylo podáno celkem 5 žádostí o 
náhradní rodinnou péči, z toho jedenkrát se jednalo 
o žádost o osvojení a čtyřikrát žádost o pěstounskou 
péči. V současné době je v evidenci oddělení soci-
álně právní ochrany 16 nevyřízených žádostí o ná-
hradní rodinnou péči, z toho 7 žádostí je o osvojení, 
6 žádostí o pěstounskou péči a 3 žádosti o osvojení 
a současně i pěstounskou péči.
 V roce 2012 bylo třem našim párům svěřeno dítě 
do náhradní rodinné péče - ke 2 dětem byli poradním 

sborem vybráni naši žadatelé jako budoucí osvojitelé 
a jedna žadatelka jako budoucí pěstounka. Tím se 
podařilo vytvořit třem dětem nové, spokojené rodin-
né zázemí. Dále byla během roku 2012 Městským 
úřadem Blansko vydána 3 rozhodnutí o svěření 
dětí z blanenského regionu do náhradní rodinné 
péče. Jedno dítě bylo svěřeno do péče budoucích 
pěstounů a 2 do péče budoucích osvojitelů. Na 
tomto úseku bylo provedeno celkem 120 návštěv 
v rodinách klientů nebo v ústavních zařízeních. V 
současné době pracujeme celkem s 32 rodinami a 
41 dětmi, které spadají do agendy náhradní rodinné 
péče.

-měú-
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

Ve škole běhání nenáviděl, Ve škole běhání nenáviděl, 
díky Trénuj s námi ho milujedíky Trénuj s námi ho miluje

Stolní tenis TJ ČKD BlanskoStolní tenis TJ ČKD Blansko

Pražská 1, BlanskoPražská 1, Blansko
Prodej:
- plovoucích podlah
  /dřevo, lamino - 150 druhů/
- PVC /Novilon, Tarkett, Thermofi x/
- přechodových lišt
- prahů
- tmelů na parkety
- přírodního lina

- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064Tel. 606 263 064

SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 6
po 1430-22, út-pá 630-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

 Tak jak jsem psal v minulém článku, byli jsme 
všichni, tedy i samotní hráči ohromeni nebývalou 
účastí 27 hřáčů na předešlém turnaji.
 Z toho důvodu jsme také rozdali více bodů do 
dlouhodobé soutěže „Turnajový leader“. Vzhledem 
k tomu, že jsou odehrány zatím jen dva turnaje, po-
řadí v soutěži se více mění a aktuální je následující:
 Vede Nabil Lai 36 bodů následován Jindřichem 
Čeladínem 30 bodů, dvojicí Jiří Pánek, Petr Ulrych 
26 bodů a triem dvacetibodových Marek Stejskal, 
Jan Urban a Jan Zezula. V této soutěži bodovalo 
již 21 hráčů.
 V druhé z doprovodných dlouhodobých soutěží 
„Turnajový Mág“, kde vedeme všechny odehrané 
sety na turnajích našeho squashového centra se 

tentokráte mnoho setů nepřipisovalo. Rozdíly mezi 
hráči nejsou velké a tak například na prvních osmi 
místech je to zanedbatelných pět setů. Vede Petr 
Ulrych 35 před dvojicí Nabil Lai, Václav Pelant 34. 
Čtvrtý pak je Jindřich Čeladín 33 setů. Na dalších 
místech mají Lenka Csakvaryová, Jirka Pánek a 
bratři Luděk a Petr Sehnalové 31 respektive 30 
setů. V této soutěži je vedeno zatím 31 hráčů.
 Po skvělém nástupu mladých hráčů na prosinco-
vém turnaji, však všem výše uvedeným soutěžícím 
v obou soutěžích, šlapou na paty další ambiciózní 
hráči. Proto po lednovém turnaji, který probíhá 
právě tuto sobotu 26.1.2013 od 13 hodin, může 
být vše jinak.
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PODLAHA PODLAHA řstvířství  SlezákSlezák
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž* Prodej - montáž

AKCE! - PVCAKCE! - PVC
Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.czTel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

- nový interiér

- parkování u restaurace

- nové sociální zázemí

- dětský koutek

- nový jídelní lístek

3+1 pizza ZDARMA!
- 3 pizzy, 4. pizza bude zdarma

2+1 Coca-Cola ZDARMA!
- 2 pizzy, litr Coca-Coly bude zdarma

2+ rozvoz ZRARMA!
- 2 pizzy, rozvoz bude zdarma

Slevy platí
při předložení tohoto kupónu

a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

Tel. 516 419 555 516 419 555

Škodní událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ.
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. 

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

 • www.ceska-informatika.cz • NOVĚ na Sladkovského 2a •  

Informace na tel. 511 119 115
info@ceska-informatika.cz

  - profesionální bezdrátový internet 5G
  - žádné poplatky za instalaci a aktivaci
  - žádné složité tarify ani smlouvy
  - nabízíme Vám řešení, které hledáte
  - VoIP telefonie

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

 Vstup do druhé poloviny soutěže se stolním te-
nistům ČKD Blansko povětšinou vydařil. Domácího 
prostředí dokázali využít hlavně oba A-týmy.

1. liga žen
ČKD Blansko A - SKST Vlašim B 6:4
Body: Jirůšková 3,5 Ševčíková 2,5 Suková 0
 Velmi důležité vítězství nad sousedem v tabulce zaří-
dila hlavně Marie Jirůšková, která ani jednou nezaváhala. 
Skvělým výkonem se k ní přidala i Veronika Ševčíková. 
Děvčatům tak ve velmi vyrovnané tabulce patří 7. příčka, 
2 body za 4. místem zajišťující play-off a pouze 1 bod od 
místa desátého, které znamená sestupové starosti.

2. liga muži
ČKD Blansko A - MS Brno B 10:7
Body: Dudík 4 Přikryl Aleš 3 Čák 2,5 Kvíčala David 0,5
 V úvodním utkání 2. poloviny soutěže hostilo Blansko 
jednoho ze svých největších konkurentů v boji o play-
-off. Vstup do utkání se domácím vůbec nevydařil. Před 
velmi solidně zaplněným hledi-
štěm nejdříve prohrál pár číslo 
1 Dudík-Přikryl úvodní čtyřhru, 
naštěstí na 1:1 srovnali Čák s 
Kvíčalou. Když ale svá úvodní 
utkání prohráli Čák, Přikryl i Kví-
čala, dostali se hosté do vedení 
4:1 a s ambicemi na bodový zisk 
to v tuto chvíli nevypadalo příliš 
dobře. Naštěstí se do své loň-
ské formy začíná vracet opora 
blanenského týmu Luboš Dudík, 
který si ve svém prvním utkání 
poradil s velmi nepříjemným 
Fábem a zavelel tak k obratu. 
Luboš ve skvělých výkonech 
pokračoval již v celém průběhu 

utkání a ani jednou nezaváhal. Po úvodní těsné porážce 
se zvedl i Aleš Přikryl, který také již soupeři žádné body 
nepustil. Když další dva body přidal i Pavel Čák, zrodilo 
se velmi důležité vítězství. Blansko je tak na 3.místě se 
stejným bodovým ziskem jako druhý Hradec Králové (viz. 
tabulka). 

2. liga ženy
Sokol Brno I A - ČKD Blansko B 4:6
Body: Trávníčková 3,5 Slezáková 2,5 Zemánková 0

Divize muži:
MS Brno D - ČKD Blansko B 10:4
Body: Mikula 3 Kutil Libor 1 Voráč 0 Přikryl Jiří 0

KS2 muži:
ČKD Blansko C - Cemo Mokrá A 9:9
Body: Kvíčala Josef 4,5 Kutil Libor 3,5 Polívka Martin 
1 Procházka 0

-vory-

1. SKST Hodonín A 12 9 3 0 0 117:71 33

2. Sokol Hr.Králové 2 B Atlanta 12 7 3 2 0 112:76 29

3. ČKD Blansko A 12 8 1 3 0 104:81 29

4. OMYA KST Jeseník A 12 7 2 3 0 110:79 28

5. Moravská Slavia Brno B 12 6 3 3 0 104:82 27

6. Slezan Opava A 12 6 1 5 0 96:83 25

7. KST Vsetín A 12 5 3 4 0 97:104 25

8. Sokol Čechovice A 12 5 1 6 0 92:97 23

9. OP Prostějov A 12 5 0 7 0 89:98 22

10. SK Přerov A 12 4 1 7 0 88:101 21

11. Jiskra Holice A 12 1 0 11 0 46:118 14

12. Koral Tišnov A 12 0 0 12 0 55:120 12

 Bez ohledu na věk, kondici či bydliště. Běžecký projekt Trénuj s námi 2013 přijímá do letošní trénin-
kové skupiny každého, koho běhání baví. A dokonce i ty, kteří si běh spojují zatím jen s nepříjemnými 
vzpomínkami. Tak jako nadšený cyklista Roman Markel.
 Účastník loňského ročníku přípravného kurzu 
přiznává: „Běh jsem celou školní docházku doslova 
nenáviděl.“ Chtěl si však vyzkoušet kompletní spor-
tovní přípravu a v únoru navštívil úvodní hodinu. „Na 
první trénink jsem šel více méně ze zvědavosti. Na 
začátku tréninků mě vůbec nenapadlo, že bych stál 

na startu Běhu za sedmizubým hřebenem, natož 
Půlmaratonu Moravským krasem a dalších závodů 
Okresní běžecké ligy.“
 Běžecký trénink v úterý a čtvrtek, cvičení v po-
silovně každou neděli a pravidelná regenerace v 
městských lázních se mu rychle zalíbily a v projektu 

zůstal celé tři měsíce. „Nenásilnou a docela 
zábavnou formou jsem byl motivovaný k bě-
hání,“ říká absolvent, „účast v Trénuj s námi 
mi poté přinesla docela zásadní změny v 
životě a poznal jsem partu bezvadných lidí.“
 Do běžecké skupiny se přidá i v letošním 
roce, tak moc ho běhání oslovilo a na školní 
ovál a hodiny tělocviku pomalu zapomněl. 
„Do dalšího ročníku Trénuj s námi jsem se 
přihlásil hned, jak informace o něm byla 
zveřejněná. A na startu Boskovického běhu 
2013 bych chtěl stát taky,“ přeje si. Do pří-
pravného projektu se můžete přihlásit i vy 
na www.sportujsnami.cz, startovné na závod 
budete mít zdarma. Přihlášky do Trénuj 
s námi 2013 odesílejte nejpozději do 30. 
ledna.

-ht-
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