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 Všimli jste si, jak se jejich počet za poslední roky 
znásobil? Přímou úměrou se zvyšuje i počet stře-
disek, které lyžařům mají co nabídnout. Neváhají 
investovat do sněhových děl, lanovek, techniky na 
úpravu svahů a v neposlední řadě i perfektního 
zázemí. Protože je každému jasné, že sportem 
vyprahne a vyhládne a i ten nejotrlejší sportovec si 
potřebuje odskočit nebo odpočinout a ohřát. Ve vět-
ších střediscích najdete  lyžařskou školu, půjčovnu  
lyžařského vybavení i servis, kde vám před vyjetím 
na sjezdovku lyže profesionálně ošetří a připraví. 
Samozřejmě platí, že čím větší středisko, tím větší 
komfort. Na kopec vás vyveze sedačková lanovka, 
někde i s vyhřívanými sedadly, pro posilnění a odpo-
činek je vám k dispozici venkovní i vnitřní posezení, 
bufety, restaurace, jídelny s nabídkou teplého jídla i 
pití. Oproti tomu nikomu nevadí, když  si vytáhnete 
termosku s čajem a svačinu z domu.
 Milovníci tohoto sportu jsou lidé všech kategorií. 
Mladí, starší, štíhlí i při těle. Mladé rodinky, kde 
rodiče staví své ratolesti na lyžičky už ve dvou 
třech letech, i moderní babičky 
a dědečci, které prohánějí po 
svahu jejich vnoučata a taky 
spousta mládeže, která opouští 
své počítače, iPhony a iPady a 
obdivuhodně sjíždí svahy na 
snowboardech nebo lyžích.
 Teď si možná ta část nelyža-
řů povzdechne, že by to třeba 
taky chtěli zkusit, nebo se jim 
vrátí dítě ze školního lyžař-
ského pobytu nadšené svým 
novým poznáním a uměním 
lyžovat a touhou v této činnosti 
pokračovat.  Ale kde na to vzít? 
Slovo krize se omílá všude ko-
lem a spousta lidí už pocítila její 
tvrdý dopad. Přesto si myslím, 
že je to hlavně v lidech a v pri-

oritách. Vždyť se nemusí pořizovat všechno hned a 
nové. Carvingové lyže, lyžáky, hůlky, helmy a další 
doplňkový sortiment můžete pořídit za přijatelnou 
cenu v bazaru, zvlášť vhodné je to pro děti, kterým 
můžete lyžařskou výbavu obměňovat podle potřeby 
třeba každý rok. A oblečení nabízejí za slušné ceny 
některé internetové obchody, popřípadě kvalitní 
second hand, stačí si jen vybrat.
 A taky nemusíte hned uvažovat o týdenním 
pobytu v Alpách. Klidně vyrazte pro začátek jen 
o víkendu do blízkého okolí. Ski areály najdete v 
Kunštátě, Olešnici na Moravě, Novém Městě na 
Moravě, popřípadě vzdálenější Beskydy, Jeseníky 
nebo Orlické hory. Ať vyrazíte kam vyrazíte, všude 
se potkáte se spoustou podobných bláznů, kteří si 
na zvláštní boty přidělávají dlouhá prkna, nechávají 
se na lanech vytáhnout na kopec a pak po hladkém 
a kluzkém svahu sjíždí dolů a hned se staví do řady 
čekajících, aby tuto činnost mohli opakovat pořád 
dokola, až do úplného zblbnutí.

-im-

 Máme tu únor. A tak jak byly Vánoce na blátě, pokračuje zima nezima dál. Pravda, párkrát jsme se 
i my tady v blanenském údolí probudili do bílého rána, ale za chvíli se sněhová nadílka rozpustila 
do mokré břečky. Většina  ani nestačila oprášit boby a sáňky. Naštěstí se v našem okolí vyskytuje 
bezpočet kopců a kopečků výše položených, kde hned s prvními mrazíky začali vyrábět sníh tech-
nický a pak hned upravovat  i ten přírodní. A jak se národ v létě přemísťuje k vodě, tak se milovníci 
lyžování stěhují na sjezdovky.

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 KUCHYNĚKUCHYNĚ

úplně jinakúplně jinak
* nižší ceny ** nižší ceny *

* vyšší záruky ** vyšší záruky *

www.realitymacocha.cz

Byt Blansko 2+1

Ulice Dvorská. DB 2+1 (54 m2) s lodžií, vhodný k rekon-
strukci dle vlastních představ.
mob.: 777 857 740 Cena: 990.000 Kč

RD Ráječko

Patrový RD po částečné rekonstrukci, klidná část 
obce. CP: 152 m2. 
mob.: 777 857 739 Cena: 1.300.000 Kč

RD Olomučany

Velmi pěkný RD 4+1 se zahrádkou v obci 3 km od 
Blanska. CP: 320 m2. 
mob.: 777 857 740 Cena: 2.490.000 Kč

kontakt: Smetanova 8, 
 678 01 Blansko 
tel.: 516 833 833 
e-mail: info@realitymacocha.cz

Byt Blansko 2+1

Ulice Dvorská. Bydlení pro náročné: OV 2+1 (57 m2), po 
kompletní rekonstrukci.
mob.: 777 857 738 Cena: 1.700.000 Kč

Byt Blansko 3+1

Ulice Pod Javory – DB s možností převodu do OV 3+1 
(75 m2) s lodžií, žádaná lokalita města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.490.000 Kč

k jednání

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

* DB 1+1 Blansko – Sever, 45 m2, výtah, lodžie, převod do OV...NC – 899.000,- Kč
* DB 2+1 Blansko – Sever, 58 m2, 4.p.,balkon, rekonstrukce...NC – 1 389.000 Kč
* OV 3+1 Blansko – Dvorská, 76 m2, 7.p., výtah, plast. okna...NC – 1 499.000 Kč
* Byty OV 1 a 2+kk Blansko – Dvorská, + auto-stání , různé typy...NC – od 900.000 Kč
* ŘRD 3+kk  Blansko – H.Lhota, poz. 224 m2, rekonstrukce...NC – info v RK
* Prodej chaty Blansko - Otisky – zahrada 451 m2, sleva možná...NC – 119.000 Kč 
* STP na RD Blansko – H. Lhota, IS na pozemku, klidné místo...NC – 1.900 Kč/m2

* Výstavba 4 RD Blansko – Pod Sanatorkou, stavby na „klíč“...NC – od 3,9 mil. Kč
* Výstavba apartmánů 4+kk Blansko – Sever, 110 m2, garáž...NC – info v RK

STP na RD Blansko  
Horní Lhota, od 473 m2

kompletní IS a komunikace v ceně
NC - info v RK

Byt v OV 2+1 Blansko 
Nádražní, 54 m2, 2.p.
zděný byt s balkonkem, vlastní vytápění

NC - info v RK

www.mikark.cz
Využijte velké ZIMNÍ SLEVY   l         800 800 874
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Dárečky pro budoucí           
prvňáčky

 Děti ze školní družiny vzpomínaly na svoje první 
setkání se školou, které absolvovaly s rodiči při 
zápisu do první třídy. Někdo se těšil, někdo přišel s 
trémou, ale každý si rád odnesl drobnůstku, která mu 
připomínala, že už brzy začne chodit do školy. Teď 
už jsou z nich zkušení školáci a rádi vyrobili dárečky 
pro své budoucí kamarády.
Školní družina 

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Návštěva dětí                                
z mateřské školy

 Ve čtvrtek 26. 1. 2012 k nám přišly na návštěvu 
děti z MŠ Údolní.
 Žáci 1. a 2. ročníku je přivítali ve svých třídách a 
hlavně prvňáčci se pochlubili svým kamarádům, co 
všechno se už ve škole naučili. Nakonec si budoucí 
prvňáčci vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích 
a moc jim to slušelo.

Iva Kadlecová

Akční plán pro-rodinných  
aktivit na rok 2012

 Rada Jihomoravského kraje dne 2. února 2012 
projednala a schválila Akční plán pro-rodinných 
aktivit na rok 2012. Dokument specifi kuje prioritní 
záměry a plánované akce kraje v oblasti rodinné 
politiky pro tento rok.
 Jak na tiskové konferenci po jednání rady kon-
statovala radní Marie Cacková, ani v současném 
období zhoršené ekonomické situace rada kraje 
neupouští od podpory rodinné politiky a schválila pro 
tuto oblast více než 24 milionů korun. „Podpoříme 
například nové záměry, jako je Trojlístek, tedy tak-
zvanou adopci prarodičů. Chceme ale také zachovat 
a rozšířit možnosti již fungujících projektů, které se 
osvědčily. V případě rozšiřující se sítě Seniorpointů 
například zavádíme novinku – bezplatnou právní 
pomoc pro starší spoluobčany,“ uvedla k záměru 
rady Marie Cacková. 

- Šr - 
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Konkurzní řízeníKonkurzní řízení
na místa ředitelů školna místa ředitelů škol

Loupení za bílého dne
 V těchto megachladých dnech se celkem roz-
hořela polemika ohledně několika připravovaných 
zákonů, které jsou zaměřeny proti internetové-
mu pirátství. Uzavřeno bylo několik pirátských 
serverů, pozatýkáno pár lidí a diskuse je hodně 
intenzivní.
 I ta neverbální, tedy útoky proti některým webo-
vým stránkám.
 Jako každá „válka“, i tato má na každé straně 
argumenty, kterými je podložena jejich „pravda“. 
Pirátství příliš nefandím, sám jsem autorem a ne-
rad bych, kdyby si moji práci přivlastňoval někdo 
jiný. Ale nebyl bych to já, kdybych se nad touto 
problematikou trochu nezastavil.
 Víte, vcelku mne překvapuje, že mezi obhájce 
protipirátských opatření patří i lidé, kteří v někte-
rých případech sami měli „problém“ s plagiátor-
stvím v rámci svých diplomových prací. Pro mne 
to znamená prapodivnou a přímo drzou dvojí 
optiku.
 Jako další střípek v diskusi mne vcelku roze-
smála věta čelného představitele OSA (Ochranný 
svaz autorský) ve smyslu, že někteří boří a někteří 
tvoří. Těmi tvůrci zřejmě myslel svoji organizaci, 
ale jak k tomu názoru došel, to mi zůstává záha-
dou.
 Společnost, která společně s jí podobným „vý-
běrčím“ (Intergram: ten, co zastupuje interprety) 
mi skutečně nepřipadá jako tvořič hodnot. Možná 
svých vlastních.
 Naše legislativa totiž doposud umožňovala lou-
pení za bílého dne. Ale já na stejnou stranu, tedy 
stranu lupičů přiřazuji jak internetové pirátství, tak 
i činnost těchto výběrčích organizací. Měl jsem tu 
smůlu a s jejich představiteli několikrát přišel do 
styku. Většinou se zástupci těchto všemocných 
(a všehoschopných) uskupení chovali krajně 
arogantně a povýšeně. Dokázal bych pochopit 
poplatky za autorská práva, i za interpretaci díla. 
Co ale zkousávám jen velmi těžko je poplatek za 
„autorská práva“ při nákupu prázdných nosičů, 
tiskáren, při kopírování, tisku a dalších činnostech.
 Když jsem si naposledy kopíroval svoje vlastní 
výtvory (diplomovou práci včetně příloh), byl mi 
takový poplatek připočítán. Automaticky jsem tedy 
byl označen jako potenciální zloděj práv. A to se 
týká nás všech. Jako takoví platíme poplatek. Ale 
ten, kdo je takto dle mého neoprávněně (i když 
podloženě legislativou) vybírá, ten zase okrádá 
mne. Zloděj tedy okrádá zloděje, velmi přísně a 
s nadsázkou řečeno.
 Jestli to nebude tím, že v legislativě se uplat-
ňuje především lobbyismus zájmových skupin, 
nekompetenčnost, naivita nebo šlendriánství 
našich volených zástupců, kteří jsou však za 
svoji „práci“ (čti chyby) nepostihnutelní. Pak se 
ale nemůžeme divit, že je v této zemi (promiňte 
mi ten výraz) bordel, jako v převráceném tanku...
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

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

VYUŽIJTE - DPH POUZE 10% VYUŽIJTE - DPH POUZE 10% 

PŮJČKY
HYPOTÉKY

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO VÍCE VĚŘITELŮ

Tel.: 739 443 5443 544Tel.: 73399 44
www.dinero.cz

 - 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

 Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 2. února 2012 vyhlásila konkurzní řízení na 
obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským 
krajem a schválila znění příslušného inzerátu. Počet pracovních míst ředitelů škol, jichž se 
vyhlášení konkurzních řízení týká, je 150. „Nelze to chápat jako vyhlášení nedůvěry stávajícím 
ředitelům, právě naopak, děkujeme jim za dosavadní práci, chceme však naplnit novu legisla-
tivu. Hlavním kritériem při výběrových řízeních bude odbornost uchazečů a úroveň projektů,“ 
uvedl hejtman Michal Hašek.
 S ohledem na počet konkurzních řízení a sta-
novené lhůty se počítá s tím, že bude pracovat 
současně až šest konkurzních komisí jmeno-
vaných Radou JMK. Komise budou jmenovány 
pro každý konkurz zvlášť. Platná právní úprava 
přitom neumožňuje jmenovat náhradníky členů 
konkurzních komisí. Neúčast více jak dvou členů 
komise nebo nepřítomnost předsedy komise 
bude znamenat nemožnost realizace konkurz-
ních jednání a potřebu odložit jednání konkurzní 
komise při dodržení zákonných lhůt.

 Se začátkem tzv. prvních jednání konkurzních 
komisí se počítá od 23. března 2012, tzv. druhá 
jednání konkurzních komisí, kterých se účastní 
konkrétní uchazeči o místo ředitele školy, budou 
probíhat od poloviny dubna do konce června 
2012. Jmenování ředitelů dotčených škol vze-
šlých z výsledků konkurzních řízení Radou 
Jihomoravského kraje se uskuteční průběžně po 
ukončení jednotlivých konkurzních řízení během 
května až července 2012.

- Šr -

Očima občanůOčima občanů
KDE JE PRAVDA?

 Když jsem si v pondělí 23. ledna t.r. přečetl na 
internetových stránkách Města Blanska článek 
pana Milana Vítka z komunálního odboru nazvaný 
Změna jízdních řádů od 1.2.2012, nevěřil jsem 
tomu co čtu. V úvodu článku je uvedeno (opis 
kurzívou):
 Od 1.2.2012 bude provedena změna jízdních 
řádů a to jak městské autobusové dopravy, tak 
i regionální autobusové dopravy. Je to z důvodu 
zrušení autobusové zastávky Blansko, Metra au-
tobusová stanice.
 Autobusové nádraží je na pozemcích společ-
nosti Metra,a.s. Dopravci ČAD Blansko a VYDOS 
BUS měli od společnosti Metra, a.s. výpověď z 
autobusového nádraží, a to bez udání důvodu. 
Přes enormní snahu dopravce ČAD Blansko a 
Města Blanska nebyla společnost Metra ochotna 
jednat o prodloužení nájemní smlouvy a zachování 
autobusového nádraží. Proto budou od 1.2.2012 
platit nové jízdní řády, ve kterých zastávka Blansko, 
Metra autobusová stanice nebude uvedena. 
 Neochota METRY BLANSKO a.s. a její postoj 
k jednání o této záležitosti, byla pro mě, bývalého 
personálního ředitele METRY BLANSKO a.s. 
nepochopitelná.
 Pozici personálního ředitele či vedoucího per-
sonálního odboru jsem v METŘE BLANSKO 
a.s. vykonával od r. 1993 více jak 15 let. Tím se 
nechlubím. Podtrhuji to pouze z toho důvodu, že 
žádný z hlavních akcionářů, kteří za toto období 
METRU BLANSKO a.s. ovládali, k tak špatnému 
přístupu k zaměstnancům a občanům města z 

tohoto pohledu nepřistoupil. I v mezních situacích 
jsme v managementu společnosti dokázali najít 
prospěšná řešení. 
 S dopravci a Městem Blanskem jsme jednali 
otevřeně a vždy jsme našli přijatelná řešení vyho-
vující zainteresovaným stranám.
 To mě vedlo k rozhodnutí oslovit současného 
předsedy představenstva METRY BLANSKO a.s. 
v této záležitosti. Následně jsem obdržel odpověď, 
ve které je mimo jiné uvedeno:
 Společnosti ČAD Blansko byla nabídnuta mož-
nost odkoupení autobusového nádraží. Z jejich 
vyjádření vyplynulo, že nemají zájem o výše uve-
dené, a to ani Město Blansko, ani Jihomoravský 
kraj.
 Dále bylo nabídnuto společnosti ČAD Blansko 
prodloužení řádné výpovědi o další tři měsíce. To 
bylo opět odmítnuto.
 Kladu si tedy otázku kde je pravda a zda za-
interesované strany vyvinuly dostatek ochoty a 
vůle problém řešit. Obávám se, že došlo jen k 
administrativní neverbální přestřelce, jejímž vy-
ústěním je negativní dopad na občany Blanska a 
cestující využívající jak městskou, tak regionální 
autobusovou dopravu autobusy, které doposud na 
autobusové zastávce Metra, autobusová stanice 
zastavují a z ní odjíždí. Myslím si, že společné troj-
stranné jednání zainteresovaných stran (dopravci, 
Město Blansko, METRA BLANSKO a.s.) by mohlo 
přinést změnu současné situace a vnést jasno do 
doposud odporujících si postojů zainteresovaných 
stran.
 Snad tento můj příspěvek někoho nakopne k 
potřebné vůli a aktivitě konstruktivně jednat. 

Mgr. Vratislav Zouhar, Blansko 

Inzerujte
v MONITORU!!!

Velké slevy!
Tel. 602 543 381

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

HUNTER
zateplená obuv s vyjímatelnou vložkou 
z ovčí vlny garantovaná
od výrobce do -35  °C

Vhodná pro
myslivce,
rybáře
a všechny
milovníky přírody

1.540,- Kč
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Má dáti, DalMá dáti, Dal

Zprávy z radniceZprávy z radnice PŘEVRATNÁ NOVINKA

LipoCryo
Dámy a pánové, zmrazte
a odstraňte tukové buňky!

Kryolipolýza
 - neinvazivní liposukce nové generace.

V současnosti se jedná o nejefektivnější neinvazivní metodu
na odbourání tuku. Jde o proces řízeného zamražení tukových buněk.

 Informace
 a objednávky:
 Kosmetika Laďka
 tel. 606 253 163
  732 103 633

Bezručova 1, Blansko (panelový dům naproti VZP)

Těšíme se na vaši návštěvu!

NOVĚ

OTEVŘENO

ZDRAVÍČKOZDRAVÍČKO
• Čaje
• Dárkové balíčky
• Biopotraviny
• Bezlepkové produkty

• Kozí výrobky
• Zdravé mlsání
• Ekodrogerie
• Přírodní kosmetika

Otevírací doba:
po - pá 8.30-17.00 hod. (polední přestávka 11.30-12.30 hod.)

sobota 9.00-11.00 hod.

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.
Tel. 602 575 333

e-mail: atipo@centrum.cz

 Dne 24. a 25. ledna 2012 se uskutečnil již 6. ročník celostátní soutěže v účetnictví „Má dáti, 
Dal“ pořádaný Soukromou vysokou školou ekonomickou a Obchodní akademií a jazykovou 
školou Znojmo.

 Jedná se o celorepublikovou vědomostní sou-
těž určenou především pro žáky čtvrtých ročníků 
obchodních akademií a ekonomicky zaměřených 
středních škol. Do Znojma si v letošním roce 
přijelo ověřit své znalosti celkem 122 studentů 
z 62 středních státních i soukromých škol z celé 
republiky. Konkurence byla tedy opravdu vysoká 
a o konečném umístění jednotlivých žáků tak 
rozhodovaly pouhé desetiny bodu. O prestiži celé 
akce vypovídá i fakt, že 82 % všech zúčastněných 
prokázalo nadstandardní schopnosti v okruzích 
účetnictví. Naši školu, Obchodní akademii a 
Střední zdravotnickou školu Blansko, jsme repre-
zentovaly my - studentky 
třídy O4 Sabina Flídrová a 
Dominika Krejčířová.
 První den jsme absolvo-
valy čtyřhodinový praktický 
písemný test. Ten se sklá-
dá z 5 oddílů a zahrnuje 
veškeré znalosti z oblas-
ti fi nančního účetnictví a 
daní. Součet bodů tohoto 
bloku poměrně ovlivní cel-
kový výsledek, nicméně o 
konečném vítězi je rozhod-
nuto až druhý den, kdy se 
ještě píše test na počítači 
trvající 75 minut. Tato část 
se skládá ze 100 otázek. 
U každé je na výběr ze 
čtyř odpovědí, z toho 1 až 
4 mohou být správné.
 I přes obtížné zadání 
obou testů se nám podařilo 
obstát ve velké konkurenci 
a porazily jsme i soutěžící 
z poměrně významných 
škol z Prahy, Ostravy či 
místní obchodní akademie 
Znojmo. Konečným ziskem 
121,7 bodů se Dominika 
Krejčířová vyšplhala na 
celkovou 30. příčku a s 
118,1 body Sabina Flídro-
vá na 44. příčku.
 Kromě jednotlivců se vy-

hlašuje i pořadí škol. Díky celkovým výsledkům 
jsme se zařadily s průměrem 119,9 na 18. místo 
z 62 škol z celé republiky, což je velmi pěkný 
výsledek. 
 A i když jsme neobsadily přední příčky, odnesly 
jsme si ze Znojma pěkné zážitky a především 
cenné znalosti. Už samotná příprava a následné 
absolvování této soutěže je totiž pro nás velkou 
zkušeností na blížící se praktickou maturitní 
zkoušku, kterou završíme čtyřleté studium na 
obchodní akademii. 

Dominika Krejčířová a Sabina Flídrová,
4. roč. Obchodní akademie Blansko

KADEŘNICTVÍ
Tel:   775 923 586

Dámské * Pánské * Dětské
V kadeřnictví jdeme s dobou a neustále
se vzděláváme pro vaši spokojenost !!!

Jana Vaňková
Smetanova 7
Blansko (za spořitelnou)

Veronika Juránková:
pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 18 h
Jana Vaňková
středa - pátek  9 - 18 h

Pánské dny bez objednání  každé úterý!!!
- Brazilský keratin: hloubková regenerace a narovnání vlasů na dobu 3 měsíců
- Češeme společenské účesy na ples, do tanečních i na večírek
- Vánoční balíčky Matrix v prodeji

Služba v kadeřnictví: Modelace nehtů
Lenka Němcová tel: 777879355 nové nehty 500 Kč, doplnění 330 Kč

Nový systém zdaňování loterií

 Od 1. ledna 2012 je nově nastaven systém zdaňo-
vání loterií a jiných podobných her. Zákon č. 458/2011 
Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 
inkasního místa a dalších změnách daňových a pojist-
ných zákonů, přinesl podstatnou změnu ve správních 
poplatcích. Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je v položce 
21 přijetí žádosti o vydání povolení k provozování lote-
rie a jiné podobné hry zpoplatněno správním poplatkem 
v jednotné výši 5.000 Kč. Ustanovení §2 písm. b) zá-
kona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, pak pod termín 
"loterie a jiné podobné hry" vztahuje i tomboly, při nichž 
se do slosování zahrnou pouze prodané losy.
 Současně podléhají tomboly i odvodové povinnosti. 
Podle části šesté zákona o loteriích a jiných podob-
ných hrách by každý provozovatel, tedy i organizátor 
tomboly, měl podat po skončení kalendářního čtvrtletí 
hlášení k odvodu z loterií a zaplatit zálohu. V tomto 
hlášení musí specifi kovat dílčí základ odvodu, což 
je částka tvořená převisem mezi úhrnem vsazených 
částek (v případě tomboly cenou losů) a úhrnem vy-
placených výher. Po ukončení odvodového období, 
kterým je kalendářní rok, musí organizátor podat ještě 
odvodové přiznání. Hlášení se podává do 25ti dnů po 
skončení kalendářního čtvrtletí a odvodové přiznání 
do 2 měsíců po skončení příslušného odvodového 
období. Správu odvodu z loterií a jiných podobných 
her vykonávají fi nanční úřady.

Počet podnikatelů stále roste
 Z aktuálních údajů živnostenského rejstříku vyplývá, 
že už čtvrtým rokem prakticky stejným tempem pokra-
čuje rychlý nárůst počtu podnikatelů, který odstartoval 

už v roce 2008. Nárůst z posledních let je odrazem 
snahy Vlády ČR snižovat administrativní zátěž, která 
stojí v cestě svobodnému podnikání. Snižovat admi-
nistrativní zátěž podnikatelů ze strany živnostenských 
úřadů se podařilo řadou novel živnostenského zákona.
 Vzestupný trend počtu evidovaných podnikatelů 
zaznamenává i Městský úřad Blansko, odbor obecní 
živnostenský úřad, jehož evidence každoročně naroste 
o 150 - 200 podnikatelů.
 K 31.12.2011 bylo na území správního obvodu 
obecního živnostenského úřadu v Blansku evidováno 
celkem 9.602 podnikatelů z toho 8.477 fyzických a 
1.125 právnických osob. Mezi podnikateli je aktuálně 
evidováno 140 cizinců.

Správa poplatku za užívání 
veřejného prostranství

 Oddělení „Pozemky“ odboru investičního a územ-
ního rozvoje Městského úřadu Blansko provádí mimo 
jiné činnosti i správu poplatku za užívání veřejného 
prostranství, a to za účelem poskytování služeb, 
umístění prodejních zařízení a umístění reklamních 
zařízení. Správa poplatku spočívá ve zpracovávání 
podaných „Ohlášení poplatku za užívání veřejného 
prostranství“ a ve vyhledávání osob, které užívají 
veřejné prostranství ke shora uvedeným účelům a ne-
podali ohlášení a poplatek neuhradili a ve zpoplatnění 
tohoto užívání.
 V roce 2011 bylo zpracováno celkem 162 "Ohlášení 
poplatku za užívání veřejného prostranství". Vybraná 
částka poplatku činila 133.606 Kč. Oproti předchozímu 
roku tak došlo k navýšení zpracovaných „ohlášení“ o 
20, avšak bylo vybráno cca o 30 tis. Kč méně, a to z 
toho důvodu, že je menší zájem o dlouhodobé umis-
ťování reklamních zařízení a konání reklamních akcí.  

-měú-
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Londýn: Město profíkůLondýn: Město profíků
 Z exteriéru dovnitř, tedy jen dnes... 
 Do Londýná mě v pravidelných intervalech zava-
ne moje profese. Londýn je totiž nejen evropskou 
fi nanční metropolí, ale rovněž metropolí na poli 
informačních technologií. Sídlí zde naprostá většina 
technologických fi rem a kdo není pevně usazen na 
zdejším trhu, jako by vůbec neexistoval.
 Jednou z mnoha akcí, která se v Londýně v sou-
vislosti s informačními technologiemi každoročně 
koná je InfoSecurity Europe, co do významu číslo 1 
v oblasti bezpečnosti IT. Je striktně profesní, nesmějí 
sem děti, ani „sběratelé tužek“, tak dobře známých z 
tuzemských akcí. Každý se musí předem registrovat 
a snad i díky tomu má celá akce velmi profesionální 
charakter.
 Antiviry, šifrování, autentizace, fi rewalling, cokoli 
vás napadne je zde, na jediném místě, vždy po tři 
dny programem plně nabitá akce, výstava spolu s 
konferencí.
 Zažil jsem tuto akci od jejich prvotních krůčků až 
po dnešní velkolepost. Měl jsem tu příležitost zde 
působit jako vystavovatel, speaker i řadový návštěv-
ník. V jedné ze svých rolí 
jsem dokonce potkal prv-
ního afrického astronauta 
(afronauta) Marka Shuttle-
wortha, který na naši ex-
pozici zavítal jako majitel 
technologické společnosti 
Thawte, tehdy ne příliš 
známé. O pár let později 
se už jednalo o suverénní 
investiční bombu a jednoho 
z nejvýznamnějších hráčů 
na poli digitálních identit.

 O návštěvníky i vystavovatele je zde skvěle 
postaráno, s tradiční anglickou pohostinností. 
Prostřední den akce je vždy po uzavření výstavních 
ploch vyhrazen pro party, které se IT profíci mohou 
zúčastnit. A i přesto, že lidé z IT nebývají mnohdy 
považováni za „normální“, spíše za „šprty“ a „ma-
gory“, nemyslím si, že by tomu tak bylo. V Londýně 
na jednu akci s námi jistě dodnes vzpomínají. Celá 
party totiž skončila společnou koupelí v kašně na 
Trafalgar Square, vytvořením společné „živé“ sochy 
a světe div se, účastnili se jí i dva policisté, které 
do míst naší zábavy přilákal řev a smích. Naoko 
nás pokárali, ale myslím si, že protože jsme se (až 
na hluk) chovali slušně, byli ve fi nále za spestření 
jejich večerní služby docela rádi.
 Jen lituji, že fotky z akce už dávno nemám. 
Digitalizace s sebou přináší (bohužel) i nevratnou 
ztrátu digitálních fotografi í, třeba při havárii disku. 
Škoda.
 No a příště už zase zavítáme někam do venkov-
ního Londýna...

Petr J. Drahovzal

Ve středu 25. ledna navštívil nové oddělení jednodenní péče blanenské 
nemocnice hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Na závěr 
návštěvy ocenil realizaci modernizace nemocničních služeb a vysoké 
hodnocení blanenské nemocnice v systému zdravotnických zařízení ČR. 

Dalšího ocenění se nemocnici dostalo v pátek 27. ledna, kdy ředitelka 
Vladimíra Danihelková převzala od zástupce Spojené akreditační komi-
se České republiky certifi kát kvality poskytovaných služeb Nemocnice 
Blansko. 

Místostarosta Blanska Jiří Crha poděkoval zaměstnancům nemocnice, 
kteří rozhodující měrou přispěli nejen k udělení akreditace, ale i k získání 
třetího místa v soutěži nemocnic České republiky. 

Text a foto: - Šr  -

* FOTOREPORTÁŽ Z NEMOCNICE ** FOTOREPORTÁŽ Z NEMOCNICE *
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Blansko má třetí nejlepší Blansko má třetí nejlepší 
nemocnici v České republicenemocnici v České republice

 I když to vedení blanenské nemocnice dalo v minulém roce, jak se říká, pořádně zabrat, úspěchy se 
někdy až nečekaně přece jen koncem roku dostavily. Nejdéle se vleklo jednání s pojišťovnou o úhradách za 
realizované operace v nově vybudovaných prostorách jednodenní chirurgie, které nemocnice prakticky po 
celý rok fi nancovala bez účasti pojišťovny z vlastních prostředků. A to i přesto, že tyto zdravotnické úkony 
přinášejí právě pojišťovnám nemalé úspory.

 Trvalo prakticky celý rok, než s VZP ČR došlo k 
dohodě o smluvním vztahu na poskytování a fi nanco-
vání těchto výkonů výhodných jak pro pojišťovnu, tak 
pro pacienty, kteří nemusejí trávit a nakonec i platit 
několikadenní pobyt na lůžkovém oddělení nemoc-
nic. Díky dohodě se mohl 13. prosince uskutečnit v 
blanenské nemocnici dozorový audit systému kvality 
dle příslušné normy, na základě kterého konečně 
získalo nové oddělení nemocnice certifi kaci pro jed-
nodenní péči. Je paradoxem, že to, na co přišla tato 
komise až za rok, to při otevírání nového oddělení 
jednodenní péče již v lednu vysoce ocenili přítomní 
primáři brněnských nemocnic, z nichž mnozí konsta-
tovali, že takové pracoviště by si přáli mít i ve své 
nemocnici. Vzhledem k narůstajícímu zájmu pacientů 
o tento způsob jednodenní péče zvažuje vedení 
nemocnice o dobudování druhého operačního sálu, 
protože kapacita stávajícího je již plně vytížena. 
 Není proto náhodou, že v šestém ročníku soutěže 
„Nemocnice ČR“ se Nemocnice Blansko stala třetí 
nejlépe ohodnocenou nemocnicí v České republice. 
Dle ředitelky Vladimíry Danihelkové je to zásluha 
všech zaměstnanců Nemocnice Blansko, ale i paci-
entů, kteří se svojí ukázněností v léčebném procesu 
na hodnocení nemocnice podílejí. Podobně zásluhy 
nemocnice a jejich zaměstnanců ocenil hejtman 
Jihomoravského kraje Michal Hašek při návštěvě a 
prohlídce nového oddělení jednodenní péče dne 25. 
ledna 2012. 
 K příznivým hodnocením Nemocnice Blansko při-
spívají zvyšováním kvalifi kace i jednotlivá oddělení. 
Tak kupř. v závěru roku byla blanenská nemocnice z 
rozhodnutí příslušné komise Ministerstva zdravotnic-

tví pro screening kolorektálního karcinomu zařazena 
mezi centra pro screeningovou kolonoskopii. To 
znamená, že může provádět daleko spolehlivější 
preventivní vyšetření a předcházet pozdnímu zjiš-
tění rakoviny konečníku a tlustého střeva, dokonce 
umožňuje i odběr vzorku tkáně pro další posouzení 
a dokáže odstranit i případné nežádoucí polypy. 
Takovéto vyšetření může pacientovi zachránit ži-
vot a předejít daleko závažnějšímu chirurgickému 
zákroku. Pozadu nezůstalo ani oddělení klinických 
laboratoří, které rovněž s úspěchem absolvovaly 
audit Národního autorizačního střediska pro klinic-
ké laboratoře při České lékařské společnosti J.E. 
Purkyně.
 Nejvýznamnějším oceněním nemocnice je zisk 
akreditace kvality, udělené Spojenou akreditační 
komisí České republiky. Hodnocení je závislé na od-
borném posouzení kvality a bezpečí zdravotní péče 
pro pacienty, které je uznáním způsobilosti vykonávat 
činnosti týkající se provozu a služeb nemocnice na 
vysoké úrovni. Mimořádný úspěch lze spatřovat i v 
tom, že Nemocnice Blansko je teprve třetím držite-
lem akreditace kvality v Jihomoravském kraji. Jeho 
platnost je udělována na dobu tří let. Úsilí o udržení 
v příštích letech proto nekončí, ale pokračuje. A to 
nejen pro akreditaci, ale především pro zdraví a 
spokojenost pacientů.
 Předání dokumentu o udělení akreditace ředitelce 
a zaměstnancům nemocnice proběhlo za účasti 
zástupců Spojené akreditační komise, poslanecké 
sněmovny a představitelů města v pátek 27. ledna 
2012.

Jiří Šrámek 

 Již po šestnácté se sešli přátelé dobré nálady, recese a plesání všeobecně, aby se pobavili na plese 
Speciální školy, který se konal již tradičně v sále Dělnického domu v pátek 27. února. I letos bylo na 
co se dívat a účastníci odcházeli z akce spokojeným krokem a s úsměvem ve tváři.

 Nutno říci, že ples má 
rok od roku větší úroveň 
a dokazuje to i počet 
účastníků, který letos 
byl zatím nejvyšším v 
historii. Speciální ško-
lu můžeme řadit mezi 
top pořadatele, kteří se 
mohou pochlubit nejen 
skvělou účastí, ale i 
programem. Akvabely, 
aerobic, bohatá tombo-
la a v neposlední řadě 
i skupina Velvet, která 
obveselovala tancechti-
vé diváky celý večer 
svojí hudbou, o půlnoci 
si střihla parodii na tra-
vesti show a nečekaně 
během večera vytáhla z 
rukávu trumf v podobě 
Železného Zekona, kte-
rý na jejich popud přijel 
bez nároku na honorář. 
Příjemným překvapením 
bylo rovněž vystoupení 
Martina Štěpánka juni-
ora, který, jak známo, 
obstojně zabojoval v loň-
ské talentové televizní 
soutěži.
 Speciální dík nepatří 
jen Speciální škole, ale 
hlavně všem účastní-
kům, kteří se opět vytáhli 
s unikátními  kostýmy. 
Atmosféru plesu přibli-
žují fotografi e, za které 
děkujeme Pavlovi Bou-
dovi.

-mumma-

InfoSecurity Europe: Bar (zdroj: Reedexpo)InfoSecurity Europe: Bar (zdroj: Reedexpo)

 Jak z přehledu vyplývá, počet narozených dětí 
překračuje v průměru dvě stě, takže úbytek, aby se 
v minulosti rušily školky, nenastal. Špatný odhad 
radních – kteří to tenkráte měli spočítáno, stál přes 
šest milionů za vybudování dvou nových tříd v budo-
vě ZŠ Dvorská. Počet obyvatel klesl poprvé pod 21 
tisíc převážně tím, že se z Blanska podstatně více 
lidí odstěhovalo (1723) než přistěhovalo (1279). Ve 
sledovaných letech zemřelo 900 občanů a narodilo 
se 1046 dětí. 

 Příčiny mohou být dvě. Část občanů se odstě-
hovala za prací do jiných míst republiky, další pak, 
vzhledem k liknavosti při otevírání nových lokalit 
pro výstavbu rodinných domů stavěli mimo území 
Blanska. Je pravda, že část občanů staví své domky 
v městských částech Klepačov, Těchov, Dolní Lhota 
a dalších, ale tím že vlivem nedomyšlené koncepce 
padly dlouhá léta propagované Luhy, Blansko stag-
nuje, i když možnosti jsou, ale aktivity váznou.

- Šr -

Obyvatel v roce: 2007 2008 2009 2010 2011

Narozeno: 204 220 204 225 193

Zemřelo: 172 163 193 179 201

Odstěhováno: 347 330 387 357 302

Přistěhováno: 246 315 212 296 210

Sňatky: 145 155 76 91 72

Celkem: 21 042 21 204 21 107 21 014 20 987
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Nejlepším sportovcem roku 2011 byl vyhlášen úspěšný plavec ASK 
Blansko, několikanásobný přeborník ČR David Špaček. Cenu mu předal 
místostarosta Blanska Ing. Bc. Jiří Crha.

V soutěži družstev byli oceněni starší dorostenci fotbalového oddílu FK 
Apos Blansko. Jejich výkonnost byla natolik kvalitní, že někteří již byli 
zařazeni do A mužstva dospělých.

O výkony svých svěřenců se nejvíce přičinili trenéři. U plavců to byla Věra 
Velcová, baseballisty trénuje Pavel Procházka a kulturisty Josef Krupa.

Text a foto: - Šr -

* SPORTOVNÍ FOTOREPORTÁŽ ** SPORTOVNÍ FOTOREPORTÁŽ *

Nejlepší sportovci Města BlanskoNejlepší sportovci Města Blansko
 Ve čtvrtek 26. ledna byli v sále kuželny na Údolní ulici vyhodnoceni nejlepší sportovci, 
kolektivy a trenéři blanenských tělovýchovných jednot.

 Ze 22 navržených vyhodno-
tila sedmičlenná komise pořadí 
těch nejúspěšnějších. Na prvním 
místě to byl objev blanenského 
plavání Dominik Špaček (ASK). 
Na druhém a třetím místě se 
umístili reprezentanti ČR, bi-
ketrialisté Václav Kolář a Mar-
tin Kakáč (AMK). Na čtvrtém a 
pátém místě skončila stejným 
počtem hlasů dvojice kulturistů 
Josef Hrubý a Jakub Dvořák (oba 
ASK). Šestý byl fotbalista Jan Tr-
tílek (FK Apos), sedmý kuželkář 
Bohumil Bašný (TJ ČKD), osmý 
baseballista Pavel Procházka (TJ 
Olympia), devátí jachtaři Dana 
a Michal Kubíkovi (TJ ČKD) a 
desátá skončila nejmladší mo-
tocyklová závodnice Romana 
Tomášková (PaM servis racing 
team).

    V kategorii sportovních kolek-
tivů byli na prvních dvou místech 
stejným počtem hlasů vyhodno-
ceni starší dorostenci kopané 
FK Apos Blansko a družstvo 
mužů baseballu (TJ. Olympia). 
Třetí místo patří dorostencům 
kulturistiky (ASK), čtvrté družstvu 
stolního tenisu žen (TJ ČKD) a 
páté místo družstvu kuželkářek 
(TJ ČKD).
   Trenérskými osobnostmi byli 
vyhodnoceni: 1. místo Věra 
Venclová – plavání ASK, 2. Pavel 
Procházka – baseball TJ Olym-
pia, 3. Josef Krupa – kulturistika 
ASK.
  Zvláštní cena za sportovní 
propagaci Blanska v roce 2011 
byla udělena plavkyni Silvii Rybá-
řové.

- Šr - 

Vyřešte problémy s únikem moči

NATRVALO!NATRVALO!

Únik moči?
Bolesti pánevního dna?
Ochablé svalstvo po porodu?
Sexuální poruchy žen i mužů?

Máte-li tyto nebo podobné
potíže, obraťte se na nás!

BIOCONBIOCON  2000W2000W
vám pomůže NATRVALO
- neinvazivní - působí přes šaty
- bezbolestné - vysoká účinnost

Urologická ambulance
MUDr. Rastislav Šušol
K.H.Máchy 17, Blansko

út   7 - 13,   pá   7 - 13

Tel. 516 527 870Tel. 516 527 870
www.kontinence.cz
susol@seznam.cz

  VI.  VI.  RROCKOVÝ
  PLES  PLES
 3. března 2012 3. března 2012
 od 20 hodin od 20 hodin

  KD Rájec - JestřebíKD Rájec - Jestřebí

LEGENDYLEGENDY se vrací se vrací
www.legendysevraci.czwww.legendysevraci.cz

* * ŽELEZNÝ ZEKONŽELEZNÝ ZEKON  - silácká show- silácká show
* * MOTObandMOTOband  - skvělej bigbít- skvělej bigbít
* * KaštánciKaštánci  - dětská kapela- dětská kapela
Bohatá tombola, jídlo, pití a skvělá nálada. Odvoz do BK zajištěn!
Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!
Předprodej v IC Rájec - Jestřebí od 23. ledna. Cena 50,- Kč + 200,- Kč místenka.

Bez místenky neprodejné. Rezervace na tel. 516 432 191.
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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
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, při-
padně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na 
tel. 603722434.
* Nabízím zpracování daňových přiznání za 
rok 2011. Lidus69@seznam.cz
* Salon BELLA - nabízím stříhání psů v 
Blansku. Objednávky možné na telefonu 
732879309 či e-mailu strihanibella@cent-
rum.cz či www.strihanibella.webnode.cz.
* Prodej zavedeného pensionu s restaurací. 
Více informací na tel: 724432145.
* RD Blansko – Lažánky se zahradou, stud-
na, rovinatý pozemek 800 m2, sklep, vhodné 
také jako stavební místo. Tel. 724432145.
* Stavební pozemek Blansko – Žižlavice, 736 
m2 nebo 1050 m2 příjezdová komunikace, 
studna, el. pěkné místo v soukromí. Více 
info. na tel. 724432145.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* 2+1 OV v Blansku. Vlastní topení, 2 sklepy. Ihned 
k nastěhování.  Tel. 602840896.
* Prostorný OV 1+1 47m2, možnost jednoduše 
zbudovat 2+1, 2+kk. Byt je zateplený, plast.okna, 
vlastní topení, zděné jádro, nové podlahy, možnost 
ponechání vybavení, nízké měsíční náklady, komora 
v bytě, k bytu náleží sklep+společné prostory. Klidná 
část Blanska-Zborovce, na ul. Cihlářská. Cena k jed-
nání 1.090.000,- (ne RK a makl.). Tel. 777 150 851.
* Kuchyňský stůl 76x130 cm, masivní borovice, 
rozkládací. Cena 500 Kč. Tel. 608888478.
* Byt 2+1, ulice Chelčického. Volný ihned. Tel. 
603936689.
* Zimní jablka, různé odrůdy. Cena 5,- Kč/kg. Tel. 
549450223.
* Ruční vozík dvoukolový, levně. Tel. 732779990.
* 2 ks málo používaných plynových průtokových 
ohřívačů MORA 5507.1002. Cena dohodou, do 1000 
Kč. Tel. 602778629.
* TV stolek na kolečkách sv. buk 60x90x60 cm za 
1500 Kč. Dále konf. stolek sv. buk, skleněná deska, 
60x90 cm, za 500 Kč. Tel. 723751573.
* Svatební šaty, levně, vel. 38/M. Tel. 723751573.

RŮZNÉ

Oznámení

KOUPĚ

* Pronajmu 1+1 (34m2) v rodinném domě v BK u poš-
ty, částečně zařízený, samostatný vchod, Možnost 
parkování v garáži. Cena dohodou. Tel.776083980.

* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.

Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
Kamelot 30, 1.3.2012 v 19.30 h, Blansko – Kino, 
cena 220,- Kč.
Smíšený pěvecký sbor Rastislav, 25.3.2012 v 17 h, 
Brno – Katedrála sv. Petra a Pavla, cena 150,- Kč 
a 100,- Kč.
Majda s Františkem na cestách, 29.4.2012 v 10 h, 
Blansko – Dělnický dům, cena 155,- Kč a 135,- Kč. 
Dětské představení Magdaleny Reifové.
Ticketpro: 
26.4. 2012 Lucie Bílá - Brno, Boby centrum
7.5. 2012 Metallica - Praha, Synot Tip Aréna
Ticketstream:
24.2. 2012 Scooter – Brno, Kajot Aréna
28.2. 2012 Pierre Richard – Brno, Janáčkovo divadlo
Ticket Art:
11.3. 2012 Yamato – Brno, Janáčkovo divadlo
24.5. 2012 Věra Špinarová – Brno, Boby centrum
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín
Aktuální nabídka: 
Sborník Muzeum Blansko 2011 – tradiční muzejní 
ročenka s množstvím zajímavých článků nejen o 
blanenské historii. Cena: 65,- Kč.
Výprodej CD – multimediální CD Moravského krasu 
– cena 10,- Kč.
Ručně malovaná mapa města Blanska –  zdarma!
Kalendář Město Blansko 2012 – nástěnný kalendář 
formátu A4, s perokresbami blanenských památek 
od Lukáše Martinky. Cena 59,- Kč.
Kalendář Zpřístupněné jeskyně ČR 2012 – vydala 
Správa jeskyní České republiky, formát A3, obsahuje 
fotografi e všech 14 přístupných jeskyní ČR. Cena: 
110,- Kč.
Jeskynní perly Chárónovy – autor Ladislav Slezák, 
vydalo Muzeum Blansko. Kniha plná úsměvných 
historek a vzpomínání na jeskyňáře a doby jejich nad-
šeného objevování Moravského krasu. Cena 84,- Kč.
Regionální publikace, propagační předměty a po-
hlednice obce Olomučany.
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-

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

Vzpomínáme
 Ve středu 8. úno-
ra jsme vzpomněli 
nedožitých 78 let 
pracovitého člověka, 
milujícího tatínka a 
přítele Vladimíra Be-
ránka z Horní Lhoty, 
který nás po dlou-
hé nemoci navždy 
opustil 7. září 2010.
Vzpomínají synové 
Vladimír a Luboš s 
rodinami a jeho ce-
loživotní přátelé.

Program na únor 2012

13. 2. 2012 od 9 hodin MALOVÁNKY SE ŠÁRKOU
- poplatek 40,- Kč za vstup, nutno nahlásit den pře-
dem, abychom si pro vás připravili materiál.
14. 2. 2012 od 10 hodin Rozumíme si? 
- odborná beseda o partnerské komunikaci v rámci 
Národního týdne manželství s psychologem Mgr. 
M. Šamalíkem.
16. 2. 2012 od 16 do 18 hodin Výtvarná dílna v 
rámci Národního týdne manželství
- přijďte si vyrobit něco hezkého pro své nejbližší 
s Petrou Vondrovou. Poplatek 50,- Kč na materiál.
17. 2. 2012 od 10,15 hodin Podpora imunity zele-
nými potravinami
- zelené potraviny jsou vhodné pro všechny věkové 
kategorie od prenatálního období až po stáří. Odbor-
ná beseda s diskuzí s Jitkou Pokornou za podpory fi r-
my GREEN WAYS s. r. o., poplatek 50,- Kč za vstup.
20. 2. 2012 od 15,30 hodin Dětský karneval
- Dělnický dům - velký sál, Hybešova 1, Blansko, 
vstupné dobrovolné. Čeká vás bohatá tombola, sou-
těže, hudba, tanec. S sebou masku, svačinku a pití.
21. 2. 2012 od 10 hodin Mléčná výživa dítěte, když 
již kojení není možné
- odborná přednáška s diskuzí s certifi kovanou 
poradkyní na výživu dětí p. Jitkou Pokornou v rámci 
projektu Hero - přednáška je zdarma.
24. 2. 2012 od 10,15 hodin VAŘÍME ZDRAVĚ
- odborná beseda má název Netradiční pomazánky. 

V ceně vstupu 50,- Kč jsou také tištěné recepty, které 
si odnesete domů. Odborné besedy vede certifi ko-
vaná poradkyně na výživu dětí, paní Jitka Pokorná.
28. 2. 2012 od 10 hodin Aromaterapie a nachlazení
- využití vlastností přírodních éterických olejů při na-
chlazení. Beseda s diskuzí s lektorkou aromaterapie 
Jitkou Pokornou.
Seznámení s masážemi kojenců a batolat
- pátek od 9 do 10 hodin.
Příprava na život s miminkem
- pondělí 16-18 hodin.
Cvičení pro děti s rodiči 
- dle jednotlivých skupin po, čt a pá.
Plavání dětí s rodiči 1 – 6 roků
- informace Bc. Kateřina Daňková, tel. 731646774
Herna pro rodiče s dětmi
- internetová kavárna pro rodiče v době provozu 
herny pro rodiče a děti, poplatek 20,- Kč/h. Po- pá 
12,30 -16, 00 hod. Každý pátek 16 - 18 hod.
Mimináček
- cvičení maminek a miminek od 2 do 6 měsíců: 
pondělí 10-11 hod. Poplatek 50,- Kč za vstup.
Mimiklubík 
- pro rodiče s kojenci od 6 měsíců úterý od 9-10 hodin
Šikulky
- výtvarné tvoření rodičů a dětí - 3. pondělí v měsíci 
od 9 do 11 hodin. Poplatek 60,- Kč za vstup.
 Dramatická výchova
- s Mgr. Vendulou Zachovalovou - každá středa 
16-17 hodin.

-kr-

Máme šikovné němčinářeMáme šikovné němčináře

Nestátní zdravotnické zařízení
přijme na částečný úvazek
(cca 3 hod denně)

zdravotní sestru
Pouze denní provoz.
Možné i při mateřské dovolené nebo i 
pracující důchodce.
Tel. 602814059
email: apasoma@seznam.cz

Milada Musilová Slunce svítí

 V pátek 24. 2. 2012 od 18 hodin v Městské knihov-
ně Blansko bude zahájen literárně hudební pořad 
věnovaný operní pěvkyni a čestné občance města 
Blanska Miladě Musilové – Parmové ke stému výročí 
od jejího narození.
 V roce 1968 byl Miladě Musilové udělen titul 
zasloužilá umělkyně a ještě téhož roku byla jmeno-
vána čestnou občankou města Blanska za dosažení 
celoživotních vynikajících úspěchů jako sólistky 
Národního divadla v Praze a za její trvalou lásku k 
rodnému Blansku.
 V kulturním programu vystoupí: Lenka Musilová 
(fl étna), Helena Juříková (recitace). Pořadem bude 
provázet Pavel Svoboda.

Pavel Svoboda,
Městská knihovna Blansko

Tematické                                 
kufříky 

 Největší zásluhu na tom, že se z dětí stanou čte-
náři, mají rodiče. Dětské oddělení Městské knihovny 
Blansko nabízí novou službu těm rodičům, kteří 
nechtějí nejmenším jen předčítat, ale hledají náměty 
pro společnou zábavu s poučením. Na zkoušku jsme 
vybrali a do tematických souborů sestavili takové kni-
hy, leporela a didaktické pomůcky, které děti mohou 
nejlépe využít právě s pomocí rodičů. Vzniklo tak 
zatím sedm sad, které půjčíme po složení kauce ve 
výši 500,- a podpisu Smlouvy o absenční výpůjčce. 
Sadu si zájemce odnese v pěkném dětském kufříku 
na maximálně jeden měsíc.
 Čas takto věnovaný nejmenším dětem je určitě 
dobrou investicí!
 A na jaká témata jsou soubory připraveny? Logo-
pedie, Vesmír, Lidské tělo, Dinosauři, Auta, Zvířátka, 
Předškolák.

Drahoslava Křivánková,
dětské oddělení Městské knihovny Blansko

* Hudební skupina z Blanska
* Originální show VelvetStars
* Mnohaleté zkušenosti v oboru
* S námi se nudit nebudete!

www.velvetblansko.cz www.velvetstars.cz

tel. 606 728 334

Milada Musilová Milada Musilová 
MADAME BUTTERFLY - 1948MADAME BUTTERFLY - 1948

Perličky vytvořily pohodovou 
atmosféru

 Podvečer 1. února 2012 patřil v Městské knihovně 
Blansko pěveckému sboru blanenského gymnázia 
PERLIČKY pod vedením sbormistra Mgr. Vladimíra 
Šenkýře.
 Svým premiérovým Novoročním koncertem, na 
který přizvaly i pěvecký sbor ze ZŠ Erbenova Blansko 
pod taktovkou Mgr. Tomáše Vaška a doprovodnou 
gymnaziální skupinu Antiperle, navodily pro bohatě 
zastoupené obecenstvo velmi příjemnou a poho-
dovou atmosféru. Záštitu nad akcí převzal a vše 
dobré do nového roku návštěvníkům popřál první 
místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha.

Text a foto: Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

 Účastníci školního kola olympiády v německém 
jazyce, žáci a žákyně VII.A a IX.A, byli výborně 
připraveni, prokázali velmi dobrou slovní zásobu, 
výslovnost i pohotovost při řešení jazykových 
situací.
 V mladší kategorii obsadila 1. místo Klára 
Buchlovská, 2. místo patří Pavlovi Buchlovskému 
a 3. místo si shodným počtem bodů rozdělily Re-
nata Fleková a Iva Součková. Vítězství ve starší 
kategorii patří Martině Kopecké, 2. místo Zuzaně 
Řehůřkové a 3. místo Veronice Šnajdrové. 
 Oběma vítězkám přejeme hodně úspěchů při 
reprezentaci školy v okresním kole.

Věra Skoupá, ZŠ Blansko, Erbenova 13
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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

,

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

První turnaj
 První turnaj roku 2012 byl v našem squashcentru 
uspořádán v sobotu 21. ledna od 13 hodin. Účast byla 
poněkud nižší, než jsme očekávali. Přesto se zde 
ukázali tři zbrusu noví hráči, a tak neúčast několika 
stálic zapříčiněná výtečnými sněhovými podmínkami 
na našich i zahraničních horách, stanovil počet, jaký 
byl, tedy 12 soutěžících.
 Systém turnaje jsme přizpůsobili počtu účastníků, 
a tak dvě základní skupiny o šesti hráčích, kde se 
hrálo na dva vítězné sety do 11 bodů, určil nasa-
zení do fi nálového pavouka. Zde se osmifi nálové i 
čtvrtfi nálové zápasy ještě hrály tak, jak v základních 
skupinách. Semifi nálová a fi nálové utkání o jednotlivá 
umístnění pak na tři vítězné sety.
 Vítězem se stal Lai Nabil po svém vítězství nad 
Jirkem Juhásem 3:1 (12:10, 9:11, 11:8, 11:9), v utkání 
o třetí místo vyhrál Jindřich Čeladín nad Jaromírem 
Matalem 3:2 (11:8, 8:11, 7:11, 11:69, 11:7). Zajíma-
vá byla i další utkání. Jakub Sedláček zvítězil nad 
Jirkem Pánkem v boji o páté místo 3:2 (11:8, 4:11, 
5:11, 11:6, 11:8) a Radovan Štumpa v zápase o 
sedmé místo nad Janem Urbanem 3:1 (9:11, 11:9, 
11:8, 11:7). Přínosem pro turnaj byla bezesporu 
účast někdejšího hráče našeho dřívějšího II. ligového 
týmu Jirky Juháse, který po několika letech si tento 

turnaj šel užít. Byl spokojen, pochválil výkonnost 
naší špičky a přislíbil, pokud v jeho podnikání najde 
prostor, některého z dalších turnajů by se rád znovu 
zúčastnil.
 Bude mít možnost, tak jak i Vy ostatní, protože již 
18. února znovu od 13 hodin proběhne ÚNOROVÝ 
SQUASHOVÝ TURNAJ. STARTOVNÉ JE NEMĚN-
NÉ 200,- Kč a ceny pro všechny účastníky, tak jak 
bylo doposud věnuje ČAD BLANSKO a.s.

-rl-

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:

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

 • 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!

Pozvánka na BlanenskouPozvánka na Blanenskou  
dvěstěpadesátkudvěstěpadesátku

 Zveme všechny příznivce nejen vodních sportů 
na XVI. ročník záchranářského závodu Blanenská 
dvěstěpadesátka.
 Vodní záchranáři se sjedou z celé České republiky, 
aby změřili své síly v co nejkratším 
čase v následujících disciplínách 
– hod záchrannou podkovou na 
cíl, plavání v hadrech, plavání 
se základní potápěčskou výstrojí, 
tažení barelu aj.
 Blansko budou reprezentovat 
členové místní skupiny vodní zá-
chranné služby Blansko, kteří se 
již tradičně pokusí obhájit v tvrdé 
konkurenci místa na stupních ví-
tězů. Svá želízka v ohni máme ve 
většině závodních kategorií.
 Kdo chce okusit na vlastní kůži 
Blanenskou dvěstěpadesátku, 
nechť si donese plavky a ručník. 
Pro všechny odvážné je připrave-
na malá odměna za velké úsilí.
 Přijďte v sobotu 25.2.2012 do 
krytých lázní v Blansku. Závody 

proběhnou od 10 hod. Chcete-li se dozvědět více, 
navštivte naše webové stránky www.vzs-blansko.cz. 
Těšíme se na vás!

-vzs-

Hustopečská laHustopečská la��    ka    ka
 Hustopečský skokanský mítink je součástí Moravské výškařské tour a v kalendáři halových závodů 
má významné místo, protože se zde představují světové výškařské hvězdy.

 Podobně jako loni u této prestižní atletické udá-
losti nechyběly děti ze Sportovního klubu EDEN ve 
kterém se na Erbence připravují.
 Soutěži světových es předchází závod mládeže. 
Naše děti byly vidět i slyšet. Fanoušci v hledišti 
přispěli k parádní atmosféře a závodníci ve sko-
kanském sektoru k vysoké úrovni závodu. V těžké 
konkurenci soupeřů z moravských atletických oddílů 
ukázali, že ve školních tělocvičnách běhá a skáče 
řada velkých talentů.

Na stupních vítězů stanuli:
Mladší žákyně – 3. místo – Nela Šenková – 135 cm
Starší žáci - 2. místo – Jiří Štěpánek - 168 cm
Dorostenky - 1.místo - Tereza Francová – 148 cm, 
2. místo - Žaneta Šindelková – 135 cm

 Na výsledky a fotky ze závodu se podívejte na 
– www.skakani.cz – Hustopečské skákání. Všem 
účastníkům gratulujeme!

Milan Vrána
ZŠ Blansko, Erbenova 13
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