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Byt BLANSKO 3+1

Byt BLANSKO 3+1

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

DB 3+1 s lodžií. Udržovaný, slunný byt.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.400.000 Kč

OV 3+1 se zděnou šatnou a lodžií, vyhledávaná část města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.500.000 Kč

Byt BLANSKO 1+1

RD NĚMČICE

RD LIPOVEC

OV 1+1 k rekonstrukci. Byt je možné koupit nyní nebo až
po jeho rekonstrukci dle Vašich požadavků.
mob.: 777 857 738
Cena: 640.000 Kč

Samostatně stojící RD 2+1 v okrajové části obce. CP.
440 m2.
mob.: 605 163 333
Cena: 880.000 Kč

Novostavba RD 4+kk s garáží, klidná část obce. CP: 937 m2.
mob.: 777 857 739
Cena: info v RK

e-mail:

O dětech a sportu

V dnešním čísle si můžete přečíst reportáž z předávání cen nejlepším sportovcům města Blanska
za rok 2012, na kterém byl mimo jiné oceněn dvaaosmdesátiletý průkopník blanenské sportovní
gymnastiky Vlastimil Martínek, který si při své krátké řeči povzdechl nad dnešním vztahem dětí
ke sportu, nad tím, že děti sedí více u počítačů a málo se hýbou. Myslím si, že měl pravdu. I když
je u nás zájmových kroužků dost a v nepřeberném množství různých sportovních odvětví si dnes
vybere snad každý, pohybu se spoustě dětí nedostává.

kontakt: Rožmitálova 6,
tel.:
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Nejnovější výzkumy Světové zdravotnické orgase nemůžeme divit, že si na těchto novodobých
nizace prokázaly, že asi pětina chlapců a desetina
hračkách vytvoří závislost a sportu se nevěnují.
dívek trpí nadváhou až obezitou a více než dvě
Ale tady taky ještě není zakopaný pes…
třetiny z nich si tato kila s sebou odnesou do doHlavní vinu na tom, jak jsou na tom dnes děti
spělosti. V 80. letech byla tato čísla sotva třetinová,
ve vztahu se sportem, nesou hlavně rodiče. Je
což stojí rozhodně alespoň za krátké zamyšlení.
pochopitelné, že mnozí z nás mají pracovní dobu
Já sám jsem vyrostl v 80. letech a docela dobře
takovou, že nestíhají své děti ještě vozit do kroužku
si na tuto dobu pamatuju. Byl jsem děcko ze sídliša zpět, ale když už nedopřejeme pohyb dětem v
tě, denně jsme chodili ven, běhali, skákali, ať bylo
týdnu, měli bychom jim to vynahradit alespoň o
mokro nebo sníh. Všichni jsme chodili pěšky do
víkendu a místo do kina je vzít do bazénu, na
školy a ze školy, navštěvovali hned několik zájmokluziště, na hory nebo kamkoli jinam.
vých kroužků a to, že jsme se při tomto všem stihli
Já sám mám dvě děti a obě sportují. I když vím,
ještě učit a prospívat s vyznamenáním ve škole,
že z nich mistři světa nikdy nebudou, jsem rád, že
mi dnes přijde jako malý zázrak. Ten rozdíl je dnes
se hýbou a jsou v kolektivu. Taky nejsem žádný
patrný na první pohled. Dopravní zácpy kolem zátyran a hry na počítači jim v zásadě neodpírám, ale
kladních škol každé ráno naznačují, že většina dětí
když vidím, jakou radost má například můj syn ze
využívá luxus v podobě vlastního šoféra - rodiče,
vstřelené branky, vím, že tohle u žádné počítačové
který je dokonce odpoledne přijede vyzvednout.
hry nezažije.
Tato skutečnost je dána tím, že dnešní mamka s
-mummataťkou se daleko více bojí a pro
většinu z nich dnes dítě chodící do 4. třídy ještě nemá věk
na to, aby se o sebe dovedlo
postarat. V době mobilních
telefonů a hlídkujících policistů
před každou školou mi to přijde
jako zbytečná výmluva a to, že
- Byt 1+1 v OV Blansko – Údolní, 3.p., 32 m2, kompletní rekonstrukce ...NC – 749.000 Kč
by děti udělaly hned po ránu
- Byt 2+1 v OV Adamov v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
pár kroků, mi přijde jako docela
dobrý každodenní trénink.
- Byt 3+1 OV Blansko – Pod Javory, 5.p., 76,3 m2, výtah, standardní ...NC – 1 499.000 Kč
Počítače jsou zhoubou
- RD 3+kk Blansko – Horní Lhota, 105 m2, po rekonstrukci, + STP…..NC – 1 729.000 Kč
dnešních dětí, nelze než souSTP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, dobrá investice...NC – 750 Kč/m2
hlasit. Ale jsme to paradoxně
Zemědělské pozemky Křtiny – Na Dlouhých, 19.989 m2, orná půda ...NC – 39 Kč / m2
my, dospělí, kteří dětem kupu- Podnájem 2+1 Blansko – Chlečického, 57 m2, 2.p., prázdný... NC – 4.400 Kč/měs.+ ink.
jeme herní konzole, plazmové
televize 3D, dotykové telefony
- Podájem 2+kk Blansko – Okružní, 53 m2, 1.p., bezbariérový.. NC – 4.000 Kč/měs.+ ink.
a elektronické tablety. Potom

KUCHYNĚ
INTERIÉRY
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
www.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.cz

NÁBYTEK HAVLÍK
Návrh, výroba,
montáž

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME NEMOVITOSTI
NA PRODEJ I PRONÁJEM

www.mikark.cz

kuchyní na míru
a veškerého
interiérového nábytku

Prodej nábytku
od českých firem
TON, Jelínek, Jech,
Dřevotvar, Aksamite,
Gazel, Domestav, BMB,
Ahorn, Siko, LD Seating

Pozemek na zahradní RD nebo chatu
1647 m2, krásný výhled na JZ,
komunikace a IS dostupné
NC – 459.000 Kč

Zahrada Blansko – Žižlavice
373 m2, voda a elektřina zavedeny,
chatka v pěkném prostředí
NC – 199.000 Kč

ZAJISTÍME OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ PRŮKAZY BUDOV
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DUKLA, chcete ji?
Město Blansko vydalo v minulém měsíci na Úřední desce a na svých webových stránkách oznámení
o zveřejnění záměru prodeje budovy hotelu Dukla v roce 2013 a následný pronájem a prodej pozemků, které k ní náleží. Město tak zřejmě reaguje na situaci vzniklou po vydražení budovy do obecního
vlastnictví, když v době nedávno minulé hrozilo, že se z hotelu v centru města stane ubytovna pro
sociálně nepřizpůsobivé občany.
Novému vlastníku tak připadla k údržbě stavba
rozporuplného charakteru, která ale rozhodně kompozičně ani vizuálně nezapadá do rázu města, jakým
je Blansko. Je dobře, že zástupci radnice se rozhodli
se současným stavem něco dělat.
Odkup nemovitostí je podmíněn vypracováním
Územní studie, která má za úkol osvětlit budoucí
vývoj celého předmětu převodu. Z dosavadních
plánovacích dokumentací, které město získalo ať
přímo nebo formou soutěže, zatím nevzešel kýžený
výsledek.
Územní studie má brát v potaz souvislosti s
okolními plochami, cyklostezku v Seifertově ulici
a navrhnout začlenění cyklostezky do nového
prostoru. Velký důraz bude kladen na začlenění do
stávající infrastruktury, míra zásahu do inženýrských
sítí a vliv na zatrubněný potok Palava, který se nachází pod náměstím Republiky. Dalším důležitým
předpokladem je zklidnění dopravy
kolem ZUŠ. Očekává se vytvoření
městských prostranství přiměřenéFoto: -jdho (menšího) měřítka. Očekávání je
jedna věc, skutečnost je věc druhá
a co přinese, asi zatím nikdo neví.
Ve svém zadání k přípravě územní studie Město Blansko zmiňuje
fakt, že schválení Územní studie
a její začlenění do Územně plánovací dokumentace velice zvýhodní
konkrétního kandidáta pro následné
fáze jednání, což znamená, že by
měla pomoci k získání souhlasu
s umístěním stavby. Z uvedeného
tedy vyplývá, že pro výběr konečného zájemce není v tomto případě
Územní studie závazným dokumentem, ale pouze jakýmsi doplňkem k
přiložené cenové nabídce.
Dle mého názoru je v tomto pří-

padě vhodnější použití občanského referenda, kdy
by z vypracovaných návrhů vybírali přímo občané
města, kterých se v konečném důsledku veškeré
úpravy dotknou nejvíce. Pro efektivnost celé akce
by mohl být v předvýběru zredukován počet návrhů
pracovníky odboru pro investiční a územní rozvoj
a až potom by byly vybrané projekty předloženy
veřejnosti. Koncepce převodu je ale již spuštěna,
takže uvidíme na jejím konci.
Současně musíme doufat v zodpovědný přístup
stavebních firem, abychom nebyli svědky vodních
gejzírů z překopnutých potrubí nebo nečekaných
přetržek v dodávce elektřiny. Stačí si vzpomenout
na stavbu kruhového objezdu u staré pošty. Při jejím
průběhu nebylo o podobné úkazy nouze a v tomto
případě se jedná o stavební zásahy v téměř totožném
místě, v centru města.
-jd-

Dvorská 32
Blansko

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

Prodáváme už jaro!!!
První modely již v prodeji

ADIDAS LK Trainer - černá, bílá, růžová
velikost 35-40 za skvělých 899,- Kč
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
A zase je
po volbách...

Chřipka dorazila i do Blanska
Každého, kdo v těchto dnech míří do blanenské nemocnice, vítají na vstupních dveřích nepřehlédnutelné cedule oznamující uzavření lůžkových oddělení pro návštěvy. Důvod tohoto opatření je
prostý: chřipková epidemie dorazila i na Jižní Moravu.
„Nemocnice je skutečně od 28. 1. uzavřena. Stalo
se tak na základně doporučení Krajské hygienické
stanice, která monitoruje epidemiologickou situaci.
Je to pouze doporučení, ale pokud vím, všichni ředitelé nemocnic se jím řídí,“ říká ředitelka blanenské
nemocnice MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA.
Přestože nemocnici samozřejmě nelze hermeticky
uzavřít a určitý pohyb osob zde stále probíhá, kloní se
ředitelka k názoru, že omezení návštěv na lůžkových
odděleních má smysl.„Je to úzus doporučený hygieniky, a já sama bych před pacienty těžko obhájila,
pokud by se tady vyskytla větší vlna incidence virových onemocnění a my jsme nemocnici nezavřeli,“
vysvětluje.
Letošní situace zatím není nijak dramatická,
vzhledem k aktuálnímu počasí, kdy se teploty drží

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI

nad nulou, však lze očekávat, že epidemie hned tak
neustoupí. Tuto skutečnost potvrzuje i primářka plicního oddělení MUDr. Rábová. „Sama mohu sledovat
chřipkovou situaci jen v nárůstu pacientů s infekty
dýchacích cest. Je jich víc, to určitě. Oddělení bývá
plně obsazeno. Také pozoruji u hospitalizovaných
pacientů těžší stavy,“ říká.
A jak se nejlépe před chřipkou chránit? „Očkování
má určitě svůj význam zejména u starších osob a
chronických pacientů. Především však doporučuji
správnou životosprávu, dostatek vitamínů, dostatek
odpočinku, nepřetěžovat se, a pokud je to možné,
vyhnout se kontaktu s nemocnými. Já sama hodně
věřím na to nepřetěžování, a to jak tělesné, tak
psychické,“ uzavírá primářka plicního oddělení.
-kkuc-

Foto: kkuc

Zdá se, že se život vrací do zažitých kolejí.
Máme nově zvoleného prezidenta a republika
čeká, jaké to budou kroky, které před koncem
svého mandátu provede současná hlava státu, a co to budou za kroky, které provede ta
nastávající.
Dalo se vcelku čekat, že nový prezident
ukáže republice „svaly“, protože se domnívá,
že díky přímému zvolení má silnější mandát
než kterýkoli prezident před ním. Bohužel se
také ukazuje fakt, že naše ústava se vyznačuje podobnými znaky jako většina legislativy,
proudící k nám z našeho zákonodárného
sboru: naprostý amatérizmus a nekvalita.
Když text podrobíte zevrubnému zkoumání,
pak zjistíte, že jsou tam slabá místa, či dvojsmylnosti a neváhám říct, že i pitomosti. A
nemusíte být ani právníkem. Je to patrné na
první pohled. A to se prosím pěkně jedná o
základní právní dokument naší republiky...
Měl jsem shodou okolností možnost v
minulých dnech připomínkovat jeden z nově
připravovaných zákonů. Na 13 stranách jsem
narazil na 27! chyb, nejasností nebo úplných
nesmyslů, včetně špatného názvosloví. A to
jsem ještě zvědav, co do textu zapracují poslanci při těch několika čteních ve sněmovně.
Ale abych nebyl jen negativní. V zámoří
začala hokejová liga a z těch několika zápasů,
které jsem měl možnost sledovat, to vypadá na
pěknou (byť zkrácenou) sezónu. Poloviční porce zápasů totiž znamená, že jakýkoli výpadek
může tým stát to nejcenější, o co se hraje, tedy
místo pro play-off a šanci si na konci sezóny
po vyhraném posledním zápase sáhnout na
proslulý Stanley Cup. Jen mne trochu mrzí,
že to občas vypadá, jako by hrálo jen jediné
mužstvo, a tím je Dallas Stars. Zejména díky
tomu, že v jeho dresu nastupuje budoucí
člen síně slávy a jeden z nejlepších našich
hokejistů: Jaromír Jágr. Některé sdělovací
prostředky jsou schopny o Stars informovat i
věci mimohokejové a zapomínají, že v NHL je
ještě 29 dalších týmů. A také spousta našich
hokejistů. Mě třeba zajímá, jak si vede Patrik
Eliáš, Tomáš Vokoun nebo Roman Červenka.
Ale zpráv je málo, takže se musím uchýlit k
jiným zdrojům než českým. Je to podle mě
škoda, i když chápu, že příběh a osoba „osmašedesátky“ prodává.
Tak to vidíte, zase „pláču“ a přitom jsem od
přírody optimista. I když se to nezdá. Tak vám
aspoň jako vždy popřeju: Hezký den.
Freddie
(freddiemail@email.cz)

S - PODLAHY
ODLAHY
PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
DLAŽEBNÍ
A OBLADAČSKÉ
PRÁCE

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací· bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Dne 20.02.2013 od 07:00 do 15:00 - Blansko
- ulice Bezručova- areály objektů č.p. 2368/52a,
2276/54
Dne 14.02.2013 od 08:00 do 12:00 - Těchov
- Místní část Těchov - Češkovice včetně hotelů kromě
lokalit Zahradní Město, Lesní Město a nové lokality
výstavby rodinných domů nad hotelem Vyhlídka vlevo
od silnice směr Obůrka.

Prázdninové čtení
na pokračování
Děti, nechce se vám číst? Tak přijďte do dětského
oddělení Městské knihovny Blansko o jarních prázdninách (11. – 15. 2. 2013) vždy už v devět hodin!
Budeme vám číst my. Ještě dřív, než v knihovně
začne vlastní půjčování, budeme od 9 do 10 hodin
předčítat z nových oblíbených knížek. Kromě toho
na vás čekají hádanky a zábavné úkoly. Zájemce
taky naučíme, jak si obalit svou knihu. Jen prosíme,
přijďte v určený čas a nechoďte ve středu (13. 2.
2013), protože v tento den je knihovna uzavřena.
Drahoslava Křivánková, Městská knihovna

Stříbrná medaile z ORION
FLORBAL CUPU
Velkým úspěchem našich florbalistek byl zisk
stříbrné medaile v krajském finále celostátní školské
florbalové soutěže – ORION FLORBAL CUP. Finále
se konalo 21.1.2013 ve Slavkově u Brna a zúčastnilo
se ho 8 nejlepších týmů z celého Jihomoravského
kraje. Naše děvčata postupovala soutěží poměrně
hladce a až ve finále narazila na silnějšího soupeře
z Těšan.A tak nám jen o vlásek unikl postup na kvalifikaci mistrovství ČR. Stříbrná medaile je však pro
naši školu velkým úspěchem. Děvčatům gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci.
Mgr. Tomáš Vašek, ZŠ Blansko, Erbenova 13

Svatovalentýnská soutěž
U příležitosti svátku sv. Valentýna vyhlašuje Městská knihovna Blansko 4. ročník Svatovalentýnské
soutěže „NEJHEZČÍ BÁSEŇ O LÁSCE“. Básně
libovolné formy můžete od 1. 2. do 28. 2. 2013
osobně předat v oddělení pro dospělé čtenáře nebo v
hudebním oddělení knihovny. Další možností doručit
příspěvky je klasická pošta (adresa: Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 232/4, 678 22 Blansko,
obálku označit heslem Svatovalentýnská soutěž).
Lze využít také e-mail gargosova@mk.blansko.cz.
Hlavním garantem soutěže je paní Bc. Pavlína Gargošová (gargosova@mk.blansko.cz, 516410101),
která poskytne podrobné informace. Odborná porota
vybere tři nejlepší příspěvky, které zveřejníme na
webu knihovny a odměníme.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna Blansko touto cestou upřímně
děkuje rodině Watzingerových, pozůstalým po nedávno zemřelém panu Jiřím Šrámkovi. Manželé Zdeňka
a Jiří Watzingerovi nezištně a z vlastní iniciativy
věnovali blanenské knihovně bohatou kolekci knih a
fotodokumentů. Obojí se stane součástí knihovního
fondu a bude tak k dispozici čtenářům i návštěvníkům
Městské knihovny Blansko.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

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

SEKR

Truhlářství

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

odzvonilo
„Můžu se vás zeptat, kolik platíte za telefon?“ Jsou dny, kdy vám tuto otázku na ulici položí hned
několik lidí. Stačí se chytit na udičku, odpovědět nějakou konkrétní cifrou a vzápětí uvíznete v dlouhém rozhovoru, kdy vám dealer telekomunikační společnosti zaujatě líčí výhody nového tarifu.
„Levné“ volání, „levná“ energie, parfémy „zdarma“,
„výhodné“ pojištění. Na blanenských ulicích a ve
dveřích blanenských domů se zkrátka nabízí leccos.
Tedy nabízelo. Od 1. 1. 2013 vydalo Město Blansko nový tržní řád, který by měl podobným praktikám
učinit přítrž.
Na bližší informace o novém právním předpisu a
jeho důsledcích pro běžné občany Blanska se Monitor zeptal Mgr. Jiřího Kučery z městského úřadu.
Co si město od nového tržního řádu slibuje?
Město především potřebovalo nově nastavit
pravidla pořádání trhů ve městě, a to jak tradičních
pátečních u kina, tak i farmářských trhů na náměstí
Republiky se všemi jejich specifiky. Zároveň jsme
chtěli upravit obchodování na veřejném prostranství
šířeji a reagovat tak na určité konkrétní jevy.
Dalším impulsem ke změně byly podněty od
občanů, kteří žádali zákaz nebo omezení pouličního a pochůzkového prodeje. Nový tržní řád
v tomto směru nastavil jasná pravidla, mimo jiné
už jen tím, že jasně definoval, co se za podomní
a pochůzkový prodej považuje.
Jaká ta pravidla jsou?
Podomní a pochůzkový prodej je od 1. ledna
letošního roku v Blansku zakázán. Výjimkou jsou
veřejné sbírky, které však musí splňovat všechny
náležitosti podle zákona o veřejných sbírkách.
Chtěli jsme tak vyjít vstříc pořadatelům zavedených sbírek, jako je třeba Tříkrálová sbírka,
Bílá pastelka nebo Den proti rakovině. Ty totiž
se splněním zákonných podmínek nemají potíž.
Co tedy mám dělat, když mě na ulici znova
zastaví prodejce mobilních tarifů?

Můžete jej upozornit, že se dopouští protiprávního
jednání, případně zavolat městskou policii, která
mu to ráda vysvětlí za vás. Pokud vás víc trápí
prodejci pojistek a „levné energie“ specializující se
na podomní prodej, doporučuji vyvěsit na domovní
dveře starostou podepsané oznámení o zákazu podomního prodeje. Toto oznámení je volně ke stažení
na webových stránkách města. Pokud to nepomůže,
je zde opět možnost volat městskou policii.
Je však třeba si uvědomit, že nový tržní řád sice
dává občanům lepší možnost bránit se agresivním
obchodním praktikám, odpovědnosti je však nezbavuje. Smlouvy uzavřené při podomním a pochůzkovém prodeji jsou tak stále platné a každý podpis je
proto vždy třeba dobře zvážit.
-kkuc-

Poprve v novém roce se opět sešel Mezigenerační
klub při Střední soukromé škole gastronomické v
Blansku.Témata seniorské akademie byla tentokrát
velmi aktuální: Reklama a Základy finanční gramotnosti. I když my, dříve narození, kteří jsme nebyli
zvyklí žít na dluh, nejsme tak lehce ovlivnitelní, jako
mladí, mnohá fakta je třeba častěji připomínat. Přednášku si tentokrát připravila paní ing. Julie Dernarová. Ve svém vystoupení upozorňovala především na
psychologické působení reklamy, kdy cílem je, jak
každý dobře ví, prodat co nejvíce za co nejlepší ceny.
A tak se využívá všech možností, jak působit na lidi,
např. i metody podprahového vnímání. Člověk je tak
ovlivňován, aniž by si toho byl vědom. V druhé části
přednášky mluvila paní lektorka hlavně o tom, na co
si dát pozor, než podepíšeme jakoukoliv smlouvu, ať
už je to půjčka, přechod k jinému dodavateli energií
nebo nabídka „výhodného“ telefonního tarifu. Také
nás seznámila s řadou pojmů, o kterých jsme ve věku
našeho produktivního života nikdy neslyšeli. Např.:

bonita, anuitní splátka, fixace, jistina, kontokorent,
RPSN, splátkový kalendář a další. Často slyšíme v
rozhlase a televizi, jak se nechávají senioři nachytat,
zvláště při předváděcích akcích, na koupi předraženého zboží, které navíc vůbec nepotřebují. Ovlivněni
výborně propracovanou psychologickou masáží k
tomuto účelu vyškolených dealerů, často pod neetickým nátlakem, pak podepíší i úvěr několikanásobně
přesahující jejich finanční možnosti. Je nesmírně
těžké se pak z dluhové pasti dostat. Je smutné, že
právě senioři bývají často terčem podvodníků, kteří
se nerozpakují je připravit o veškeré úspory, někdy
dokonce i o byt nebo dům.
Proto je velmi dobře, že právě toto téma se stalo
předmětem seniorské akademie a paní lektorce
náleží srdečný dík za pečlivě připravenou přednášku.
Také příští seniorská akademie, která se bude konat
27.2., slibuje dvě zajímavá témata : Baristika – příprava kávy a Pojištění v cestovním ruchu.
Jindra Večeřová

Očima občanů
PEJSKAŘI a „ PEJSKAŘI“

Do Blanska zavítá Kateřina Tučková
Pozvání Městské knihovny Blansko a o. s. Circulus, ve spolupráci se ZUŠ Blansko, přijala spisovatelka Kateřina Tučková
(roč. 1980). Její knižní prvotinou se stala v roce 2006 novela
Montespaniáda.
Jedna z nejnadějnějších současných autorek získala za svoji
druhou knihu, román Vyhnání Gerty Schnirch, která se mimo
jiné dotýká citlivého tématu násilného odsunu Němců z Brna
na konci května roku 1945, Magnesii Literu 2010 – Knižní klub
Cena čtenářů a byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého
i Cenu Jiřího Ortena.
Loni v březnu vydala druhý román, v pořadí třetí knihu, Žítkovské bohyně. V ní autorka vypráví fascinující příběh o ženské
duši, magii a zasuté části naší historie. Za tento umělecký počin
obdržela Kateřina Tučková Cenu Josefa Škvoreckého. Stala se
také nejprodávanější českou autorkou roku 2012.
Autorské čtení Kateřiny Tučkové se uskuteční v pátek 1. března
2013 v18 hodin v sále ZUŠ Blansko na Kollárově ulici. Akcí se
blanenská knihovna připojuje k 4. ročníku celorepublikového
projektu BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Hromniční zima 2013
Již naši předkové říkávali, že největší zima bývá v období Hromnic. Tedy 2. února je svátek Hromnice a tak je
nezbytné se tepleji obléci a dosyta najíst. Také je potřeba
myslet i na druhé, kterým se teplo a strav a nedostává.
Proto blanenská charita již druhým rokem chce pomoci
těmto lidem a to 13. února na Popeleční středu. V tento
den, kdy pro křesťany začíná období půstu a příprava
na Velikonoce, nabízí Oblastní charita Blansko bezmasé
jídlo (zapečené těstoviny) jako prostředek pomoci pro
lidi bez přístřeší. Ochutnat a přispět může každý. Půst,
neboli odřeknutí se jídla má rozměr nejen fyzický, ale i
duchovní. Vystavujeme tělo nepohodě, posilujeme svoji

Mezigenerační klub
a seniorská akademie

vůli a očišťujeme nitro. Proto můžeme pomoci těm, kteří
mají půst celý rok nedobrovolně, a dobrým skutkem
přispějeme k lepšímu životu nás všech.
Naše dílo můžete podpořit i Vy, pokud si přijdete pro
zapečené těstoviny, které budou nabízet pracovníci
charity v Blansku na nám. Republiky a v Boskovicích na
Masarykově nám. a v jejich okolí. Za jídlo můžete přispět libovolnou částkou dle Vašeho uvážení. Pomozme
společně zajistit potřebným lidem alespoň jedno teplé
jídlo denně.
Jana Sedláková
ředitelka Oblastní charity Blansko

Lednová nadílka sněhu netrvala dlouho a sníh bohužel rychle roztál. A opět odhalil každoroční smutný,
mnohdy až dosti nechutný obrázek v podobě všudypřítomných psích výkalů. Než začalo sněžit, nebylo
zase až tak časté, vidět na trávníku psí hromádku.
Pejskaři je po svých čtyřnohých miláčcích vcelku
poctivě sbírali. Ovšem s napadaným sněhem se vše
změnilo. Z nepochopitelných důvodů se hromádky
přestaly sbírat. Majitelé psů si asi řekli, že to sníh
přikryje a je to. Ovšem co se stane, až sníh roztaje,
už bohužel dále neřešili.
Rozklad jednoho psího exkrementu trvá přírodě
zhruba jeden měsíc. V zimních měsících to trvá o
něco déle. Při frekvenci venčení dvou hromádek
jednoho psa za den je to za měsíc poměrně vysoké
číslo. A teď si vezměte, kolik psů je v jednotlivých
domech na sídlišti! A všichni se chodí venčit pouze
mezi domy a na přilehlé cestičky. Při tak vysokém
počtu a frekvenci zkrátka příroda nemá šanci exkrementy likvidovat.
Takže teď jdete a každé dva metry narazíte na
odpornou vizitku blanenských pejskařů.
Jsem také pejskařka a vždy jsem se snažila, abych
svým koníčkem – kynologií, neobtěžovala okolí. Psy
mám vychované a poslušné. A hlavně ! vždy a všude
po nich venku uklízím. Sáčky na hromádky mám
doma hned u vchodových dveří. To abych je měla
vždy po ruce, když jdu venčit. Na chybějící sáčky v
zásobnících u psích košů se nespoléhám ani nevymlouvám. Protože když se mi pes vyvenčí 50 metrů

od koše a já tam pak půjdu pro sáček, na zpáteční
cestě už tu hromádku nemusím vůbec najít. Proto
nosím sáčky u sebe v kapse a mám klid.
Nedávno jsem potkala sousedku s jejím třináctiletým psem. Znám ho od štěněte, je hodný a poslušný.
Proto jsem se divila, proč má hned u domu nasazený
košík. Sousedka mi řekla, že ho má proto, aby venku
nic nesežral. Prý už to udělal a málem jí umřel. Že
prý kolem baráku někdo rozházel otrávené návnady. Je to hrozné a zároveň smutné zjištění. Také v
televizi mluvili o podobném případu. Ale na druhou
stranu musím bohužel konstatovat, že při pohledu na
trávníky kolem domů, parky a podél cest, se tomu
traviči ani moc nedivím.
Třeba spěchal ráno do práce a zkrátil si cestu do
garáže přes trávník. A šlápl do …
Třeba někomu přišlo domů dítě z hřiště a na kalhotách mělo zase páchnoucí flek od …
Třeba šla rodinka v neděli na vycházku a na botách
si domů přinesli …
A třeba je někomu odporný byť jen samotný pohled
na ty nikdy nekončící všudypřítomné hromádky.
A přitom by stačilo tak málo. Prostě když jdu se
psem ven, vezmu si sebou sáček. Po psovi to seberu
a hodím do koše. Toť celé. A že na to někdo nemá
žaludek? Výmluva! Kdyby mu to pes udělal doma na
koberci, taky by to musel uklidit.
Takže pejskaři, buďte tak laskaví a berte ohledy
na ostatní lidi a nenuťte je žít mezi výkaly vašich
mazlíčků. Na vaši bezohlednost a lhostejnost totiž
doplácí i ti pejskaři, kteří respektují vyhlášky a po
psech si uklízí.
AB
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Přijďte nás navštívit osobně v Blansku na ul. Čelakovského 6. Těšíme se na vás!

Sportovec roku 2012
Jako již tradičně proběhlo v Blansku udílení cen pro nejlepší sportovce města Blanska. Letos poprvé
tuto událost hostily krásné prostory salónku nově zrekonstruované restaurace Sýpka, ve kterých se ve
čtvrtek 31.1. 2013 sešlo mnoho významných blanenských osobností a novinářů.
Celé slavnostní odpoledne moderoval Bohumil Hlaváček, který hned na začátku upozornil na skutečnost,
že letos poprvé se celý ceremoniál odehraje mimo
sportovní areál, vzápětí však dodal, že v prostorách
salónku restaurace Sýpka se už hrál šachový turnaj
špičkové úrovně, takže je vlastně všechno v pořádku.
Také přivítal hosty – starostu Lubomíra Toufara, místostarostu Jiřího Crhu, krajského zastupitele Stanislava
Navrkala, předsedu sportovní komise Michala Součka
a zástupce sponzorů. Tito hosté potom předávali
jednotlivá ocenění.
Po krátkém vstupu mladých děvčat z Fit klubu Blansko, která se představila s vystoupením sportovního
aerobiku a kulturně tak obohatila celé odpoledne,
začalo samotné udílení cen. Byli oceňováni jednotlivci,
kolektivy a trenérské osobnosti, v závěru pak padlo
jméno osobnosti blanenského sportu 2012.
Mezi sportovními kolektivy byly hned dva kuželkářské týmy. Klub kuželkářů zdravotně postižených
z Dolní Lhoty v čele s kapitánem Karlem Pařilem si
zasloužili pozornost komise zejména 6. místem, které
získali na mistrovství světa. Kuželkářky ČKD Blansko
patří již k tradičně oceňovaným sportovcům. Aby ne
– loni vyhrály takřka vše, co se dalo a daří se jim také
letos. Trojici oceněných sportovních kolektivů doplnili
fotbalisté FK Blansko, jež byli loni v krajském přeboru
druzí a po podzimní části nyní soutěž vedou.
Poté následovalo ocenění první části jednotlivců.
Běžec ASK Blansko, atlet Jiří Klimkovský se nedostavil
a možná proto mohl dát moderátor více prostoru další
oceněné Romaně Tomáškové, která reprezentuje
město v poněkud netradičním sportu – silničních motocyklových závodech. Romana slaví úspěchy po celé
Evropě a zajímavé je, že za sebou nechává hlavně
chlapce, nad kterými hravě vítězí. Její rychlost na dráze se pohybuje okolo 200 km/h. Na řadu přišel judista
Dominik Paulů, který si ocenění zasloužil 3. místem
na mistrovství ČR, po něm plavkyně Petra Pokorná z
ASK Blansko, jež loni dosáhla na 4. příčku mistrovství
ČR v kategorii mladšího dorostu a disciplíně 200 m
znak, a pětici nám uzavřel již padesátiletý Pepa Hrubý

– kulturista z oddílu ASK Blansko, mimo jiné mistr mezi
veterány za rok 2012.
Na řadě byly trenérské osobnosti. Jako první si přišel
cenu převzít David Jarůšek – trenér mladších žáků FK
Blansko a také mužů FK Lipůvka. Druhým v pořadí
oceněných byl Radim Kakáč, trenér blanenských
biketrialistů. Ve své krátké řeči zmínil, že blanenští
biketrialisté zaznamenali v uplynulém roce největší
úspěch v historii. Vyzdvihl rovněž Jiřího Hollmanna,
který dal jezdcům české reprezentace základy, díky
nimž dosahují dnes špičkových výkonů. Největších
ovací publika se dočkal třetí z oceněných trenérů,
propagátor a trenér sportovní gymnastiky, dvaaosmdesátiletý Vlastimil Martínek, který zmínil své obavy o
děti, které dnes tráví čas spíše u počítačů než sportem.
Druhé části vyhlašování jednotlivců kralovali biketrialisté Václav Gryc – mistr Evropy juniorů, Martin Kakáč
– 3. na ME juniorů s postupem do elitní kategorie a
Václav Kolář – 2. na ME a 2. na mistrovství světa v
elitní kategorii. Chlapci byli pozváni na pomyslné pódium všichni zaráz a v krátkém rozhovoru mimo slov
díků pozvali všechny zúčastněné na jeden ze seriálu
mistrovství světa v biketrialu, který se letos pojede v
červenci v Blansku. Dalším odměněným jednotlivcem
byla paradoxně dvojice kuželkářek Zdena Ševčíková a
Lenka Kalová, které loni získaly titul mistryň republiky
ve dvojicích. Posledním z odměněných v této části
byl plavec Dominik Špaček, jež drží ve své kategorii
5 rekordů ČR a svůj rekord v disciplíně 100 m prsa
dokonce v uplynulém roce hned třikrát překonal.
Na závěr byla vyhlášena sportovní osobnost Blanska, kterou se stal biketrialista Vašek Kovář, který je
aktuálně druhým nejlepším biketrialistou na světě a
přejeme mu, aby se stal v roce letošním absolutním a
nejlepším závodníkem tohoto sportu na celé planetě.
Slavnostní předávání cen uzavřeli starosta Lubomír
Toufar a místostarosta Jiří Crha. Poděkovali, pogratulovali oceněným a popřáli všem sportovcům hlavně
pevné zdraví. Připravené pohoštění bylo příjemnou
tečkou za sportovní událostí.
-mumma-

Nemocnice Blansko
se o názory pacientů zajímá
V prosinci roku 2012 Nemocnice Blansko úspěšně obhájila certifikát kvality ISO 9001. Systém
řízení kvality, ke kterému se certifikát dle ČSN EN ISO 9001 vztahuje, zavedla nemocnice už v roce
2006 a od té doby certifikaci pravidelně obnovuje.
Certifikát kvality by přitom neměl být jen formálním
dokumentem pověšeným na zdi. Skutečnost, že nemocnice používá standardizované postupy, by měl
v tom dobrém slova smyslu poznat každý pacient,
ať už v ambulanci, nebo na lůžkovém oddělení.
„Certifikát kvality je zejména o jakémsi pořádku,
který v nemocnici panuje. Pro pacienta představuje
jistotu, že všechny procesy, s nimiž se v nemocnici
setká, probíhají jasně daným způsobem,“ říká ředitelka nemocnice MUDr. Vladimíra Danihelková,
MBA.
Veškeré postupy a činnosti, ať už jde o příjem
pacienta, jeho propouštění, vedení dokumentace,
nebo třeba úklid či vydávání stravy, to vše je určeno
standardy, které jsou součástí certifikačního procesu.
Množství práce, které bylo a je s certifikací
spojeno, ředitelka nemocnice rozhodně nelituje.
„Jsem zastánce revize a analýzy procesů. Procesy,
které jsme jasně definovali, můžeme následně také
kontrolovat a hodnotit. Lidé by měli dělat, co mají, a
jak to dělat mají. Systém vede k vyšší bezpečnosti
pacientů a zaměstnanců. Rozhodně je to věc, která

nám pomáhá při řízení,“ je přesvědčena MUDr.
Danihelková.
Součástí systému řízení kvality je také průběžné
získávání zpětné vazby formou dotazníků. Ty by měly
být k dispozici na každém oddělení.
„O názor lidí máme zájem a chceme, aby vyplněných dotazníků bylo co nejvíce. To, co podle
nás funguje, může „zezdola“ vypadat úplně jinak.
Každým podnětem se skutečně zabýváme. Některé
připomínky jsou relevantní, jiné ne, na některé nemáme finanční možnosti, ale vždy je vyhodnotíme a
personál je s nimi seznámen,“ vysvětluje ředitelka.
Možnost vyslovit se k chodu nemocnice tak má
každý. V letošním roce navíc mohou pacienti svým
hodnocením ovlivnit umístění Nemocnice Blansko v
celostátním žebříčku nemocnic sestavovaném prestižní neziskovou organizací Health Care Institute. „V
letech 2010 a 2011 jsme v rámci tohoto hodnocení
získali 1. a 3. místo ve spokojenosti pacientů. Věřím,
že nás naši pacienti podpoří i letos,“ uzavírá ředitelka
Danihelková.
-kkuc-

FOTOREPORTÁŽ ZE SPORTOVCE ROKU 2012

Bohumil Hlaváček (vpravo) a trenér blanenských biketrialistů Radim Kakáč. Biketrialisté, kuželkářky a plavec Dominik Špaček přebírají ceny.

Závěrečná řeč starosty Lubomíra Toufara a místostarosty Jiřího Crhy.
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Vážení a milí klienti Lékárny Na Poště, Smetanova 1, 678 01 Blansko
na začátku nového roku Vám chceme poděkovat
za Vaši přízeň a podporu v roce 2012.

Je zasněženo. Stříbrná Oktávka se pomalu škrábe do kopce. Řidič je zkušený, nesnaží se šlapat
na plyn a taky jede polehku, je sám. V jednu chvíli zaváhá, auto zatančí, ale nakonec kritický bod
překoná a vítězně mizí v zatáčce.

Rok 2013 se nese ve znamení změn:
t#ZMB[SVÝFOBQSPEFKOBǏBKǾ)FSCBWJU "-&PRODEJ
ČAJŮ ZŮSTÁVÁ NADÁLE ZACHOVÁN V LÉKÁRNĚ.
/BWÓDTFNǾäFUFUǔÝJUOBQSBWJEFMOÏƎBKPWÏǏUWSULZ 
LEZQSP7ÈTCVEFOBDIZTUBOÈPDIVUOÈWLBǏBKǾ
TPECPSOâNWâLMBEFN
t7QSPTUPSÈDICâWBMÏQSPEFKOZKF[OPWVPCOPWFOB
130%&+/"03501&%*$,²0#67* KFKÓäTPSUJNFOU
CVEFNFOBEÈMFSP[ÝJǲPWBU

I nadále můžete uplatnit
naše výhody:
- 5% sleva na rodinné a senior pasy
- odpočet 30 Kč z Vašeho receptu
na naši klientskou kartu

t,BäEPVTUǲFEVQSP7ÈTCVEFOBDIZTUBOÈBLǏOÓ
OBCÓELBWZCSBOÏIPTPSUJNFOUVMÏLÈSOZ

RACHOTA
nejen rockový klub
Hudební klub Rachota letos oslaví již 7 let své existence. Na samém počátku stálo obrovské nadšení a chuť udělat v Blansku klubovou scénu pro amatérské kapely, ale nejen pro ně. Tento nápad se
podařilo nejen realizovat, ale dočkal se i poměrně širokého zástupu těch, kteří jej kvitovali s velkým
nadšením. Dnes jsou na Rachotě znát léta vývoje, už se tu nehraje pouze rock, ale klub funguje a
rozhodně má co nabídnout.
Rachota rozhodně není klub pro každého. Pokud
očekáváte bílé ubrusy, svíčky a květiny, jste vedle.
Klub byl vybudován ve sklepě na Kollárově ulici
hned vedle Penny marketu a od samého začátku
zval k návštěvě spíše volnější společnost, která si
libuje v hlasitém bigbítovém nářezu a nedá se rozhodit poněkud prostějším vybavením. O to větší má
tento klub atmosféru a vy, kteří jste tu byli, mi jistě
dáte za pravdu, že je to tu prostě skvělá zašívána.
Dříve byl program klubu zaměřen opravdu
spíše na rock a metal – hrály tu dokonce takové
kapely jako Jolly Joker, Debustrol, Törr, Root nebo
Koblžc!. Dokonce tu měl zájem hrát i Arakain s Alešem Brichtou! Dnes tu najdete mimo jiné například
projekce klubových filmů, taneční párty hip-hop či
techno, koncerty známých i neznámých kapel atd.
Dalo by se říci, že z prvotně rockového klubu se
stalo multikulturní zařízení s bohatým programem,
které se snaží zaujmout návštěvníky v co největší
míře.
Největší přínos klubu vidím v tom, že pokud se najde nějaká kapela, která se chce prezentovat, může
začít třeba tady. Pokud tedy máte hudební skupinu,

Jednosměrné ráno
To Renault s tříčlennou posádkou zdolávající
stejnou trasu o chvíli později si vede podstatně hůř.
Křižovatka pod kopcem jej přiměla zpomalit, má
podřazeno a kola ve sněhové kaši hrabou naprázdno. Řidič přišlápne plyn, což ho okamžitě odhodí do
protisměru. Zastaví, zřejmě dumá, co dál, nakonec
však potupně couvá zpátky do křižovatky a po chvíli
váhání zamíří podél garáží do ulice označené červenobílou plackou jednosměrky.
Cestou míjí auto s označením autoškoly. Žák za
volantem zírá na ten nečekaný zjev a instruktor jen
rozčileně rozhodí rukama.
Ještě neví, že i je o chvíli později čeká zkouška
řidičského umu, a pokud v ní neobstojí, budou mít na vybranou ze dvou
možností: porušit dopravní předpisy
a odjet po zakázané rovince, nebo si
počkat na oblevu.
To celé trvá necelých deset minut.
Je obyčejné, trochu přimrzlé lednové
ráno na sídlišti Písečná. Lidé vyrážejí
za svými povinnostmi, a pár z nich zahájí svůj den dopravním přestupkem.
Ne snad, že by chtěli. Jednoduše
musí, jinak se do práce nedostanou.
Jednosměrku na ulici Jasanová,
která je hlavní přístupovou komunikací sídliště Písečná, zřídilo město v roce 2009 se záměrem snížit
dopravní zatížení v místě. Řešení,
které svedlo část dopravy do svažité
ulice Nad Čertovkou, se zpočátku
nesetkalo s nadšením, časem si však
lidé zvykli a je třeba říct, že po většinu
roku nepůsobí žádné problémy. V
zimním období však nastávají dny,
kdy je zdolání trasy vnucené dopravním značením jasnou kvalifikací pro
účast na rallye Valašská zima.
Ano, je třeba po pravdě přiznat,
že město dalo ve svahu podél silnice
umístit dva kontejnery s posypovým
materiálem. Toto „řešení“ ovšem silně
připomíná onu slavnou scénku z Pyšné princezny, kdy král místo svobody

daruje uvězněné chůvě pilník. Řidiče, který by opustil
své vozidlo stojící na zmrzlém svahu jen na ruční
brzdě, aby si doběhl do kontejneru pro písek, by
totiž měli zbavit ne řidičského oprávnění, ale rovnou
svéprávnosti.
Takže co s tím? Letos už asi nezbude, než doufat v brzký příchod jara. V příštím roce však oslaví
jednosměrka Jasanová kulaté, páté výročí. Zařazení
Achillovy paty tohoto dopravního řešení, ulice Nad
Čertovkou, do prioritní I. skupiny v rámci plánu zimní
údržby by jistě bylo hezkým dárkem pro všechny,
kteří tudy denně projíždějí.
-kkuc-

se kterou nemáte kde hrát, zavolejte do Rachoty,
majitelé vám dají prostor. Klub dokonce disponuje i
nějakou vlastní aparaturou, takže tohle by také neměl
být problém. Rachota je rovněž ideálním prostorem
pro uspořádání vlastní akce – od koncertu až po
oslavu narozenin. Majitelé vám vyjdou maximálně
vstříc a budou se snažit splnit všechna vaše přání.
Klub Rachota najdete na Kollárově ulici č. 659/1.
Je tu otevřeno pouze v době konání nějaké akce,
takže bude nejlepší, když se podíváte na webové
stránky rachota.wz.cz a vyberete si v programu
zrovna to, co vám bude vyhovovat.
Jsem rád, že zařízení tohoto typu v Blansku máme
a je škoda, že sem nechodí více lidí. Klub funguje i
přesto, že se za těch skoro 7 let potkal s řadou problémů; je totiž takovou srdeční záležitostí majitelů,
kteří se o klub starají, za což jim alespoň ode mne
patří velký dík. A vy, kteří si na estetiku příliš nepotrpí,
ale rádi se pobaví někde, kde to má duši, jděte do
Rachoty. Bude se vám tam líbit.
-mumma-

* FOTOREPORTÁŽ Z KARNEVALU *
Blanenskou plesovou sezónu zahájili ti nejmenší. V neděli 3. února uspořádalo hnutí Kolpingova rodina a Společnost Katolického domu tradiční maškarní ples pro nejmenší děti. Houfy kovbojů,
princezen, spidermanů, rytířů a malých víl si užily hrátek s Patem a Matem, tombolu i hry a soutěže přichystané v bočním sále.
Foto: -kkuc-
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Restaurace

U BARONA

Nabízíme
ZAVEDENOU

Vás srdečně zve na:

RESTAURACI

8. a 9.2.2013 - UZENÁ ŽEBÍRKA

v Blansku s letní

z domácí udírny, PEČENÁ KOLENA

8. a 9.2.2013 - PEČENÁ KAČENA

Zima v lese

K PRONÁJMU

30. ledna navštívili páťáci z Erbenky Lesní
školu Jezírko v Soběšicích. Tentokrát na téma
Zima v lese. Program byl zaměřen hlavně na
poznávání zimní přírody. Na začátku se žáci
rozdělili na dvě skupiny a v učebnách pracovali
s texty a obrázky. Pomocí razítek, která byla ve
tvaru zvířecích stop, si vytvořili vlastní zimní
příběh. Potom navštívili noční les, kde pod
rouškou tmy viděli a slyšeli zvířata, která jsou
aktivní hlavně v noci. Po svačině vyrazili do
zimního lesa, kde poznávali dřeviny a jejich pupeny, zahráli si tematické hry a učili se stopovat.
Radost měli z objevení liščí nory. Tento výukový
program zábavnou formou rozšířil přírodovědné
učivo páté třídy.
A. Štěrbáčková, D. Kolářová ZŠ Erbenova

zahrádkou

Bližší informace:

tel. 602 516 928

ZELÍ A KNEDLÍK

K víkendovému mlsání 11° pivo

za 20,-Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bližší informace a rezervace:

Elektrotechnická soutěž žáků 7. tříd

602733921, 516411680

www.ubarona.cz

Dne 17. 1. 2013 se konala v rámci projektu „Perspektiva technického vzdělávání“ elektrotechnická
soutěž žáků 7. tříd spolupracujících základních škol v SOŠ a SOU Blansko.

Expediční kamera
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
o extrémních zážitcích i sportech. Koná se na více než 200 místech Česka a Slovenska a jedním z
nich je i Blansko.
Program letošního festivalu nebude zaměřen
jednostranně na žádný sport ani způsob poznávání
cizích zemí a kultur. Divák spatří dokumentární
filmy o životě domorodých kouzelníků na jednom z
indonéských ostrovů poblíž Sumatry, o bubenících ze
západní Afriky a pokračování cestopisu Australana
Tima Copea z Mongolska přes střední Asii do Evropy.
Adrenalin vám zvedne dokument o dvouměsíčním
sjíždění norských a islandských řek na kajacích,
paraglidistická expedice v Himáláji, skotský freestyle

trialista Danny MacAskill a film Petra Kašpara o unikátní lezecké oblasti v severovýchodních Čechách.
Festival bude zakončen bonusovým filmem Príbehy tatranských štítov, který v roce 2011 natočil
uznávaný dokumentarista Pavol Barabáš.
Festival proběhne ve středu 20. února od 17:30 v
klubovně blanenské čajovny Ulita na ulici B. Němcové. Více informací naleznete na webu Sdružení
Ulita www.ulitablansko.cz nebo na webu festivalu
www.expedicnikamera.cz.

Soutěž byla rozčleněna do dvou částí. V první
části museli žáci zapojit obvody tak, aby se rozsvítily
led diody. Úkol byl náročný a byla k němu potřeba
zručnost a logické myšlení.
Druhá část byla teoretická. Bylo třeba vyplnit
třístránkový test z fyziky.
Žáci naší školy si s testem výborně poradili.
Testy vyhodnotila odborná porota složená z učitelů SOU a SOŠ. Diplomy a ceny předal prvním
pěti ůčastníkům ředitel SOŠ Ing. Pavel Čípek.
Ceny byly hodnotné a jistě výhercům pomohou
rozšiřovat své znalosti a zručnost při vytváření
nových věcí. Všichni ůčastníci z naší školy se
umístili v první polovině. Velká gratulace patří
Filipu Šenkeříkovi, který se umístil na 2. místě z
58 účastníků.

SPORT CLUB JANY KUNCOVÉ
Plavání

Likvidace odpadních vod
pomocí domovních čistíren

V pondělí a středu pokračují kurzy plavání
dětí od 4 let.
- přijmeme 8 dětí začátečníků
(mírně pokročilé a pokročilé po individ. domluvě)

Investoři novostaveb rodinných domů popřípadě i při rekonstrukcích stávajících domů musí řešit
mimo jiné i způsob likvidace odpadních vod, které vznikají užíváním těchto objektů.
V případě, že se rozhodnou likvidovat odpadní
vody z novostavby nebo rekonstrukce rodinného
domu pomocí malé domovní čistírny odpadních vod
(dále jen ČOV), která je ve smyslu vodního zákona
vodním dílem, musí požádat o povolení její stavby.
Dále mají povinnost požádat příslušný vodoprávní
úřad i o povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění vyčištěných odpadních vod ze
zmíněné ČOV do veřejné kanalizace. V případě
instalace ČOV označené certifikátem CE lze její
stavbu provést na ohlášení, které podá investor na
příslušný vodoprávní úřad.
Z ročních přehledů výkonu státní správy odboru
životního prostředí Městského úřadu Blansko, který
působí jako vodoprávní úřad pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Blansko (dále jen ORP
Blansko), je patrné, že o uvedený způsob likvidace

15. února 2013, 18:00 h, Galerie Jonáš, Centrum
Ježek, Blansko, Smetanova 6
FOLKLORNÍ SLAVNOSTI A KROJE JIŽNÍ MORAVY 2 - TAJEMSTVÍ JÍZDY KRÁLŮ
V besedě nad fotografiemi navážeme na úvodní
besedu z října 2012. Povíme si o slavnostech dalších folklorních oblastí Jižní Moravy. Seznámíme
se se základními znaky a díly krojů jednotlivých
oblastí a jejich výrobou v současnosti. Nahlédneme
do tajemství záhadné jízdy králů a dřivějšího života
na Vlčnovsku. Součástí setkání bude opět výstava
fotografií s folklorními náměty.
22. února 2013, 18:00 h, Galerie Jonáš, Centrum
Ježek,Blansko, Smetanova 6
ŠAMBR – ŠARMANTNÍ MÚZY BRNĚNSKÉ 2013
Do konce března 2013 představí blanenské veřejnosti svoji tvorbu Siréna ( vlastním jménem Michaela
Wičarová - Štroblová), výtvarnice a spisovatelka;
Jan Hanuš, grafik a fotograf; Petr Ševčík, keramik.

Na snímcích jsou začátečníci se svými instruktorkami Karolínou Vymazalovou a Mgr. Janou
Kuncovou. Navštěvovali kurz od září 2012.
Dnes se všichni umí potápět,lovit předmět, splývat a uplavou nejméně 10 m kraulem, znakem a
učí se prsa. Následně se musí zaměřit na zlepšení
techniky.

Domovní ČOV
47
45
29
32
39

Přijeďte se přesvědčit sami.

Chcete se také dobře naučit dobře plavat?
Informace: 776 140 953 Mgr.Jana Kuncová

-měú-

Jonáš v únoru
13. února 2013, 9:00 h, Galerie Jonáš, Centrum
Ježek, Blansko, Smetanova 6
PRÁZDNINOVÉ POVÍDÁNÍ O BLANSKU
Zveme děti s rodiči, babičkou či dědečkem na netradiční povídání o Blansku spojené s prohlídkou
Blanska a překvapením. Vstupné dítě a doprovod
celkem 50,- Kč. Přihlášky přjímá Pavel Svoboda,
mobil: 606 221 772

- Cena: 780 Kč – 14 lekcí (1 lekce zdarma)

odpadních vod se stále zajímá poměrně značný
počet stavebníků. V období let 2008 až 2012 bylo
na území ORP Blansko zkolaudováno a uvedeno do
užívání celkem 192 ČOV, což představuje v průměru
téměř 38 zprovozněných ČOV za rok.
V jednotlivých letech odbor životního prostředí
MěÚ Blansko na území ORP Blansko zkolaudoval
a uvedl do trvalého užívání následující počty domovních ČOV:
Rok
2008
2009
2010
2011
2012

Žákům se soutěž velmi líbila, získali zde nové
informace a už se moc těší na další pokračování!
Více o soutěži na www.sosblansko.cz
Jiří Hebelka, 7. Třída

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 22. února
2103 v 18 hodin v Galerii Jonáš, Blansko, Centrum
Ježek, Smetanova 6. Galerie je otevřena vždy v úterý
a ve čtvrtek od 9 do 12,30 a od 13,30 do 17 hodin.
Součástí galerie Jonáš je i antikvariát.
STARÉ DESKY ZNOVU HITEM
Někdy se stane, že dávno odepsaná technologie
slaví docela překvapivý a triumfální návrat. Právě to
se přihodilo vinylovým deskám. Nostalgie a touha po
kvalitnějším zvuku dál zvedají poptávku po gramofonech. Zájem je podle obchodníků hlavně o ty levnější
v ceně do čtyř tisíc korun. K poslechu gramofonových
desek se tak vrací stále víc lidí. „Preferuji vinylové
desky, jenomže jich je málo,“ říká čtyřiadvacetiletý
student, amatérský kytarista a zpěvák. „Z klasické
desky je cítit život, není to tak ploché,“ domnívá se.
Předností klasických desek je přirozenější zvuk. Ale
časté přehrávání klasickou desku ničí, takže čím víc
máte nějakou desku rádi, tím dříve si ji poškodíte.
O černé vinylové kotouče mají podle odborníků
zájem především dýdžejové, příznivci menšinových
žánrů, sběratelé a „fajnšmekři“. Pokud k některým
vyjmenovaným patříte, nebo máte radost ze staré
dobré gramofonové desky můžete každé úterý a
čtvrtek od 9 do 17 hodin navštívit nově otevřenou
galerie a antikvariát Jonáš Blansko, Centrum Ježek,
Smetanova 6, Blansko.
P.S.

Lyžování:

Cvičení v malé tělocvičně ZŠ Dvorská

23.2.2013 – Orlické hory

Nový kurz POWER JÓGA

(dle sněh.podmínek)
Doprava:
dobře vybaveným autobusem
Odjezd:
6:45 hod. Písečná – Hotel Probe
7:00 hod Sýpka
a dále po trase dle dohody
Lyžování:
ve středisku 9 – 16 hod.
Příjezd:
přibližně 18:30 hod.
Permanentky:
možná kolektivní sleva od 100 Kč

Informace
o bytech
Odbor komunální údržby, oddělení bytového a nebytového hospodářství v roce 2012 přidělil žadatelům
z pořadí žadatelů o pronájem bytu celkem 8 bytů.
V současné době máme na přidělení z pořadníku
pouze byty v domě Údolní 23, 9. května 24 a A.
Dvořáka 4a, Blansko.
V domech, kde vzniklo společenství vlastníků po
prodeji bytů nájemníkům, se byty po uvolnění nabízejí k prodeji, a to na základě zveřejněného záměru
na úřední desce a webových stránkách města.
-měú-

od 13.2.2013 1x týdně, každou středu 16:30 - 17:30
hod.Vhodný pro všechny věkové i váhové kategorie.

Rozvrh v tělocvičně od 14.1.2013
Pondělí: 17:30 – 18:30 Body forming
Úterý: 18:30 – 19:30 Zumba
Středa: 16:30 – 17:30 POWER JÓGA
17:30 – 18:30 Body forming
18:30 – 19:30 Kondiční cvičení s trampolínami
Čtvrtek: 17:30 – 18:30 Body forming
18:30 – 19:30 Zumba
Masáže
dle objednávky: 776 140 953 Mgr. Jana Kuncová

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

tel: 604900785
730144103
Vše zpracujeme
spolehlivě a včas!
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Řádková Inzerce
Soukromé inzeráty s napsaným textem,
telefonním číslem a adresou zašlete na
MONITOR, Dolní Lhota 212, Blansko 67801
nebo zasílejte elektronicky na email monitor@monitor-bk.cz. Inzerce je zdarma.

Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské 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: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, 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 Monitoru. 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.

PRODEJ
* Golfový kočárek se sklápěcí stříškou zn. DEMA
(barva oranžovo-černá). Minimálně používaný. P.C.
1500,- Kč nyní 400,- Kč. Tel. 606168866.
* Motocykl JAWA Pionýr 21 po celkové opravě. TK
do 9/2016, tel. 607589641.
* Velmi pěkné těhotenské kalhoty, velikost 42, vhodné na jaro, podzim a chladnější dny v létě a černé
kožené kraťasy, velikosti 38 - 40. Tel. 737900946.
* Fiat Seicento, šedá metalíza, 42 tis. km, rok výroby
1999, nehavarovaný, zachovalý, první majitel. Cena
20 tis. Kč. Tel. 516416628.

KOUPĚ
* Garáž na Zborovcích. Nejlépe na ul. Sloupečník či
Krajní s dobrým vjezdem. Tel. 606384052.
* Malý rodinný domek do ceny 1 milionu. Tel.
773962105.

RŮZNÉ
* Pronajmu 2+1 v RD na Zborovcích část. zař., cena
7500 vč. ink. Tel. 604990358.
* Pronajmu místo v garáži na ul. 9. května v Blansku.
Tel. 602724073.
* Pronajmu byt v OV na Zborovcích 3+1, vlastní topení, volné od března 2013. Cena 9 700Kč + inkaso.
Tel. 725851653.
* Nabízím za odvoz pevný sekretář 210x160x46
leštěný ořech. Tel. 603528066.
* Nabízím levné a pěkné ubytování (7 lůžek) v centru.
Vhodné i pro stavební dělníky. Tel. 775933888.
* Pronajmu garáž v centru Blanska, dlouhodobě.
Tel. 775933888.
* Nabízím k pronájmu suterenní, částečně zařízenou
garsonieru v centru Blanska. Topení v krbových
kamnech, koupelna, teplá voda, mírná zemní vlhkost.
Nájemné 2500,- Kč + drobné povinnosti správce
domu. Tel. 775933888.
* Daruji za odvoz. Skříň ,knihovnu, sekretář, vínové
křeslo a kopírku Lexmark. Tel. 732354132.
* Kosmetička pracující v kosmetickém studiu v Brně
hledá pronájem v zavedeném studiu v Blansku na
1-2 dny v týdnu.Tel. 602646728.
* Pronajmu částečně zařízený byt 3+1 Blansko-Zborovce s vlastním topením. Cena: 7.000 Kč + energie.
Tel. 736249294. Ne cizinci.
* Pronajmu dlouhodobě pěkný větší byt 1+1 v Blansku na sídlišti Sever, ihned volný, solidní jednání.
Tel. 723828080.
* Pronajmu 2+1 Blansko, Zborovce. Tel. 723718383.
* Nabízím k dlouhodobému pronájmu pěkný, udržovaný byt 2+1 v Blansku na sídlišti Písečná. Byt
je částečně rekonstruován a kompletně vybaven.
Pouze nekuřáci bez domácích mazlíčků. Volný od
února. Tel. 602441632.
* Pronajmu byt v OV na Zborovcích 3+1, vlastní topení, volné od března 2013. Cena 9 700Kč + inkaso.
Tel. 725851653.

PRODEJ, SERVIS A INSTALACE
TV A SATELITNÍ TECHNIKY
- aktivace placených programů
- prodej a servis karet
- servis společných TV antén v bytových domech

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

Blansko remizovalo
s brněnskou Spartou
Fotbalisté FK Blansko sehráli v sobotu na umělé trávě Sparty Brno třetí přípravné utkání proti
domácímu účastníkovi krajského přeboru. Po poločasovém vedení Blanska 1:0 skončilo utkání 2:2,
když se za naše barvy dvakrát střelecky prosadil Tomáš Jarůšek.
Výhra, prohra, remíza. Všechny tři možné kombinace výsledků,
kterých lze ve fotbale dosáhnout,
si již v rámci probíhající zimní
přípravy vyzkoušeli fotbalisté FK
Blansko. S aktuálně 5. týmem
krajského přeboru Spartou Brno
Blanenští sehráli vyrovnanou
partii, která nakonec dospěla do
nerozhodného stavu.
V útoku Blanska nastoupil vedle Tomáše Jarůška kotvrdovický
útočník Ladislav Hansl (r. 1987),
který je v Blansku podobně jako
před rokem na testech.
Naopak pro jarní část se bude
muset nový blanenský trenér Jiří
Hajský obejít bez služeb pětice
Šplíchal (pravděpodobně bude
hostovat v TJ Svitavy), Marák
Foto: Boris Hasa
(konec hostování ze Zbrojovky
Brno, na testech v juniorce Vysočiny Jihlava), Doležel (konec hostování ze Zbrojovky
že nám odešlo pět hráčů ze základní sestavy, s čímž
Brno, nyní FC Dosta Bystrc), Šíp (bude hostovat v FC
se budeme muset vypořádat, navíc je stále zraněný
Dosta Bystrc) a Šenk (konec hostování z Rakovce
Trtílek. Opět jsme zkoušeli dvě varianty rozestavení.
Kotvrdovice, odchod do FC Slovan Rosice).
Mrzí mě branka na 1:1, které předcházel faul na
V prvním poločase příliš pohledných akcí k vidění
Radima Bubeníčka. Důležité bylo, že jsme posléze
nebylo. Nový muž v sestavě Hansl mohl trenéru
na vedení Sparty dokázali odpovědět.“
Hajskému udělat radost po 20 minutách hry, kdy
www.fkblansko.cz
se dostal do slibné příležitosti, jeho lob však kromě
brankáře Stehlíka přeletěl i domácí svatyni. Blansko
Nejmenší basketbalisté
i tak dokázalo první poločas vyhrát, když se ve 35.
potvrdili zlepšení
min. přesnou přízemní střelou prosadil Tomáš Jarůšek - 0:1.
Po změně stran se podařilo domácí Spartě skóre
Krásné druhé místo si dovezli nejmenší basketotočit, když nejprve v 60. min. vyrovnal Přichystal,
balisté klubu BBK Blansko z turnaje v Brně. V konaby se o deset minut později mohl stejný hráč radokurenci tří brněnských celků se rozhodně neztratili,
vat ze své druhé branky - 2:1.
zvláště, když polovinu týmu tvoří dívky.
„Od posledního turnaje v Podolí udělali naši nejBlanenští však dokázali stav srovnat. V 81. min. po
menší velký pokrok. Všechny je musím pochválit,
centru Pokorného skóroval opět Tomáš Jarůšek - 2:2.
vždyť někteří zaznamenali své první zápasové body,“
Ten dokonce mohl za chvíli zkompletovat hattrick,
uvedl trenér Antonín Zezula.
ale jeho sólo dokázal domácí brankář zlikvidovat.
Výsledky:
Další přípravné utkání čeká A tým FK Blansko náBBK Blansko : Frisko Brno 70 : 8 (40 : 4)
sledující sobotu 9. 2., kdy se od 13 hod. představí na
BBK Blansko : BŠM Brno 45 : 21 (21 : 17)
umělé trávě v Bohunicích, proti místnímu diviznímu
BBK Blansko : JBC Brno 29 : 42 (12 : 29)
celku Tatranu. Za měsíc svěřenci trenéra Hajského
odcestují na soustředění, které by mělo proběhnout
Body celkem:
1. - 3. 3. v Morkovicích.
Jirků 28, Streitová 21, Ševčík Ondřej, Šmerdová
19, Horáková 18, Malík a Berka po13, Semeniuk 5,
Ohlasy trenérů
Špačková 4, Baráková a Kavínová po 2.
Jiří Hajský, FK Blansko: „Utkání bylo vyrovnané,
-kajmyslím si, že kluci ho zvládli se ctí i vzhledem k faktu,

V Ráječku začala
běžecká liga okresu
Hned padl rekord
Čtyři stovky běžců všech věkových kategorií se v
sobotu prohnaly Ráječkem. Ráječkovskou desítkou
odstartovala Okresní běžecká liga a hned v prvním
závodě padl rekord v počtu závodníků. „Zúčastnilo se
393 běžců,“ upřesnil hlavní pořadatel akce Zdeněk
Přibyl.
Desítka se běžela v Ráječku už devatenáctým
rokem. Z původní dvacítky nadšenců se startovní
pole rozrostlo na několik stovek hlav. Běh se stal
postupně součástí seriálu Brněnského běžeckého
poháru a Okresní běžecké ligy, která propojuje běžecké závody na Blanensku.
Do Ráječka nepřijel průběžný vítěz brněnského
poháru Dan Orálek a chyběl i blanenský rychlík Jan
Kohut. O prvenství se tedy porvali dva kamarádi Tomáš Ondráček a Karel Zadák. Více sil měl Ondráček,
který rozhodl v cílové rovince. Zvítězil v čase 35:14.
Zadáka za sebou nechal o sedm sekund. „Závod se
povedl, trať byla suchá, počasí ideální, krásně jsme
využili toho, že tady nebyli ti nejrychlejší,“ pochvaloval si v cíli nejlepší běžec.

Nejvíce bodů do Okresní běžecké ligy si připsal
Vojtěch Grün, běžec z Okrouhlé, který závodí za
tým UNI Brno. V celkovém pořadí byl desátý. Na
poloviční pětikilometrové trati byl nejrychlejší dorostenec Jan Kovář z VSK Univerzity Brno, v ženách
dominovala celkově šestá Patrícia Gánovská.
Vedení v Okresní běžecké lize se ujala po prvním
závodě Petra Krejsová z Auto RZ Boskovice, která
doběhla jednatřicátá.
Okresní běžecká liga, která je pro všechny běžce
bez ohledu na výkonnost nebo věk, má v letošní
termínové listině 29 závodů po celém Blanensku a
Boskovicku. Ten další se běží až 17. března, ovšem
v pauze chystá vedení soutěže zásadní novinky.
„Do dalšího závodu rozjedeme úplně nové webové
stránky a vyhlásíme soutěž o ceny v hodnotě deseti
tisíc,“ prozrazuje Tomáš Mokrý z výkonného výboru
OBL.
Aktuální informace včetně výsledků, fotografií ze
závodů a termínovky pro rok 2013 najdete na www.
oblblansko.cz.
Výsledky a fotografie z Ráječkovské desítky již na
www.oblblansko.cz
-obl-

Víte
o něčem,
co by mohlo
zajímat čtenáře
Monitoru?

Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz
Blanka
oznamuje
Aktuální předprodej:
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
Aktuální nabídka regionálních kalendářů:
Zámek Blansko v proměnách času – stolní blanenský
kalendář pro rok 2013 seznamuje na fotografiích
s historií a vývojem podoby blanenského zámku.
Nabízí i srovnání podoby konkrétních míst pomocí
historické i současné fotografie. Vydalo Město Blansko ve spolupráci s Muzeem Blansko. Cena: 69,- Kč.
Vyrobeno v Adamově – stolní kalendář se sbírkou
fotografií historických i současných produktů pocházejících z adamovských závodů. Vydal Městský úřad
Adamov. Cena: 55,- Kč.
Lipovec – týdenní stolní kalendář s názvem Rok 2013
obsahuje fotografie 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.
Novinka v předprodeji
Od 1.2.2013 se informační kancelář Blanka stala
oficiálním prodejním místem Národního divadla v
Brně. Vstupenky na všechna představení v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a Redutě je možné
nyní koupit i v Blansku.
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-

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
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OBL 2013 začíná!
Běháte? Sami? Běhejte s námi. Kde? Všude. Přes města, vesnice, silnice, polní cesty, lesní pěšiny.
Kdy? Pořád. Od jara do zimy. Ve vedru, za deště, v mlze, na ledu. Ale pořád spolu. Okresní běžecká
liga je pro všechny.

Stolní tenis TJ ČKD Blansko
1. liga ženy
Bez nemocné Petry Hrouzové se musely o víkendu obejít blanenské ženy. Velmi důležité utkání se
sousedem v tabulce, Moravskou Slavií Brno, děvčata
zvládla díky stoprocentní úspěšnosti Ševčíkové s
Jirůškovou. Proti druhému Hodonínu se už Veronice tolik nedařilo, bodovat dokázala pouze Marie
Jirůšková.
ČKD Blansko A - MS Brno A 6:4
Ševčíková 3 Jirůšková 3 Trávníčková 0
ČKD Blasnko A - SKST Hodoním B 4:6
Body: Jirůšková 3,5 Ševčíková 0,5 Slezáková 0
2. liga muži
O play-off bojující blanenské áčko utkání na
stolech soupeřů příliš nezvládlo. Vynikající výkon
o víkendu předvedl Luboš Dudík, který neprohrál
jediné utkání. Velkým zklamáním byly výkony Aleše
Přikryla, do tohoto víkendu jednoho z lídrů týmu. V
Čechovicích uhrál jediný bod, v Prostějově vyšel
dokonce bodově naprázdno.

vedlo Blansko dokonce 7:2. Domácí příliš nepodržel
v poslední době trápící se Pavel Voráč, který nezískal ani bod a postupně se zlepšující hosté nakonec
vybojovali v téměř ztraceném utkání remízu. Remíza
s předposledními Dubňany je naopak zklamáním a
béčko tak čeká ještě tuhý boj o záchranu v soutěži.
ČKD Blansko B - Jiskra Strážnice A 9:9
Body: Mikula 4,5 Kvíčala Josef 2,5 Kutil Libor 1,5
Voráč 0,5

Bojíte se, že jste moc pomalí? Nebo moc rychlí?
Tlustí? Staří? Zbytečně. Máme kategorie i tratě pro
každého a časoměřiči v cíli mají ohromnou výdrž.
Jste líní? Přijďte aspoň fandit. Vyhrává každý. Ti nejrychlejší ceny, ti
pomalejší nad sousedy ve výsledkové listině, ti nejpomalejší sami
nad sebou.
Okresní běžecká liga 2013 vás
zavede do všech koutů Blanenska
a Boskovicka. Přibyly nové závody,
zůstala kvalitní organizace a rychlý
servis. Je jedno kolik z nich uběhnete a jak rychle. Důležité je, že
neběháte sami. Těšíme se na vás.
Připravujeme nový web a už brzy
prozradíme podrobnosti o nových
závodech. Všechny novinky včetně aktuální termínovky najdete na

ČKD Blasnko B - SKST Dubňany A 9:9
Body: Mikula 3 Kvíčala Josef 3 Kutil Libor 2,5 Voráč
0,5
2. liga ženy
ČKD Blansko B - MSK Blansko B 6:4
ČKD Blansko B - Sokol Čejč A 4:6
KS2 A muži
TJ Holásky A - ČKD Blansko C 10:2
Slatina Brno C - ČKD Blansko C 10:7
-vory-

Sokol Čechovice A - ČKD Blansko A 9:9
Body: Dudík 4,5 Čák 2 Přikryl Aleš 1,5 Kvíčala
David 1
OP Prostějov A - ČKD Blansko A 10:6
Body: Dudík 4,5 Čák 1 Přikryl Aleš 0,5 Kvíčala
David 0
Divize muži
K velkému překvapení se schylovalo v pátečním
utkání, kdy blanenské béčko hostilo druhou Strážnici.
Domácím se povedl vstup do utkání a po obou vyhraných čtyřhrách a sérii několika vítězství ve dvouhrách

www.oblblansko.cz. Už ve středu aktuální rozhovor
o běhu v Ráječku.
OBL

SQUASH
Když jsem po vánočním turnaji vyslovil přání, aby
na lednový turnaj přišlo obdobné množství lidí, netušil
jsem, že mé přání bude vyslyšeno. Dvacetdva hráčů
přišlo změřit své síly v této krásné hře. Ve výkonnosti
mezi jednotlivými hráči byl jako obvykle rozdíl, to
však v našem turnaji není na závadu. Systém turnaje
umožňuje, aby každý z přihlášených odehrál přibližný
počet setů. Tak, jak jednotliví hráči vítězí nebo naopak
prohrávají, postupují turnajem nahoru nebo dolů, až
se setkají s hráči přibližné výkonnosti. Začátek je vždy
stejný, bylo tomu tak i tentokrát. Všichni zúčastnění
se vlastnoručně nalosovali do čtyř základních skupin
A, B, C, D. V těchto skupinách se hrálo na dva hrané
sety do 11 bodů beze ztrát. Hráči z pátých a šestých
míst těchto skupin pak utvořili skupinu E, kde dále
hráli stejným způsobem na dva hrané sety o konečné
umístění na 17. – 22. místě.
První čtyři z každé základní skupiny, dle předem
připraveného klíče postupovali do velkého pavouka.
Zde se však hrálo na dva vítězné sety dle meziná-

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:

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na tel. 777 887 700,
516 412 100

rodních pravidel, vyřazovacím způsobem. Tak jak
přibývalo odehraných zápasů, velký pavouk se dělil
na menší, čtvrtfinálové a dále semifinálové tak, že se
hrálo o jedno každé místo.
Vítězem lednového turnaje se stal Dan Ditrich z
Příbrami a potvrdil tak nejen své umění, ale také
to, že naše squashové turnaje jsou známi i za hraniceni nejen města ale i okresu. Druhý skončil Jirka
Vybíhal z Boskovic. Dalších sedm pozic obsadili naši
blanenští hráči v pořadí Nabil Lai, Jaromír Matal, Jan
Zezula, Jan Urban, Jindřich Čeladín a Tomáš Kryl.
Na dalších místech spolu s našimi a boskovickými
hráči se prolínali i hráči z Brna.
Turnaj měl hladký a svižný průběh, na který měl vliv
nejen posílený tým organizátorů, ale také ukázněnost
a herní vyspělost jednotlivých hráčů.
Příští, únorový turnaj se uskuteční v sobotu 23.února od 13 hodin. Věřím, že i tentokráte udržíte zájem
o tento turnaj na úrovni obou předešlých.
-rl-

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

• 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

info@ceska-informatika.cz

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

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

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

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



10%
na všechno

PRÁDELNA, MANDL

PODLAHA řství Slezák
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž

- ě!
,
9
9měsíčn

od

Informace na tel. 511 119 115

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

Již

Slevy platí
při předložení tohoto kupónu
a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

- nový interiér
- parkování u restaurace
- nové sociální zázemí
- dětský koutek
- nový jídelní lístek

Tel.

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

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

516 419 555

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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