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www.realitymacocha.cz
Mezonetové byty
Blansko

Byt Blansko 2+1

Poslední čtyři byty 3+kk, 4+kk. Výměra bytů od 85 m2.
Osobní vlastnictví, vlastní topení.
mob.: 777 857 738

Ulice Absolonova, OV 2+1 (55 m2) s lodžií, velice pěkný
byt ve vyhledávané lokalitě města.
k jednání
mob.: 777 857 739 Cena: 1.350.000 Kč

Byt Blansko 2+1

Byt Blansko 2+1

RD Olomučany

Ulice Chelčického, DB 2+1 (58 m2) s lodžií a vlastním
topením, žádaná lokalita města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.200.000 Kč

Ulice Chelčického, OV 2+1 (52 m2), byt je určen k rekonstrukci dle představ klienta.
mob.: 777 857 738 Cena: 1.050.000 Kč

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

tel.:
e-mail:

Využijte velké ZIMNÍ SLEVY l

Nářez v Rájci

V sobotu 3. března se nově zrekonstruovaná sokolovna v Rájci - Jestřebí zaplnila nadšenými
příznivci rockové muziky, kteří sem zavítali na v pořadí již šestý rockový ples. Pořadatelé ani letos
nenechali nic náhodě a pohostili návštěvníky pečlivě vybraným programem, bohatou tombolou,
zásobami v barech a výtečnou kuchyní. Bylo na co se dívat a co poslouchat a o skvělou náladu tu
opravdu nebyla nouze...

kontakt: Smetanova 8,

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz
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www.velvetblansko.cz

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

800 800 874

Celý ples odstartovala těsně
po dvacáté hodině dětská skupina Kaštánci a tančilo se hned
při první písni. Domácí kapela z
Horní Lhoty si za svoji téměř čtyřletou historii po mnoha desítkách
odehraných vystoupení získala
obsáhlou základnu fandů, kteří je
nezklamali ani tentokrát. Nabídli
posluchačům rockové standardy
od Katapultů i Olympicu a nezapomněli ani na své vlastní písně,
které si za chvíli pobrukoval celý
sál. Všem Kaštánkům - Filipovi,
Vendy, Martinovi, Tomášovi, Dominikovi, Katce i Janě patří velký
obdiv, neboť své role předskokanů se ujali opravdu zodpovědně
a během hodiny, která byla jejich
koncertu věnována, dostala publikum do řádného varu.
Od 21 hodin byla na programu silácká show Železného Zekona, který přijel jako vždy velmi dobře
naladěn. Častoval obecenstvo veselými historkami,

pódiu nechali duši. Byl to zkrátka ohromný zážitek,
důkazem čehož byl plný sál nadšeně skandujících
posluchačů...
Závěr patřil skupině MOTOband,
která ač jsou její členové z Blanska,
si na okrese odbyla svoji premiéru.
Doposud totiž hrála pouze v okresním
zahraničí. Repertoár skupiny tvořily na
jednu stranu legendární rockové pecky
od takových hudebních veteránů jako
jsou Deep Purple, Judas Priest, ACDC,
Katapult či Olympic, ale také současné
Kabáty, Harlej a ostatní. V ohromné
atmosféře se skupině hrálo skvěle a
i když se končilo relativně v pozdní
hodinu, burácející sál se ani tak nechtěl
utišit a vynutil si několik přídavků.
Zkrátka a dobře, VI. rockový ples se
vydařil, a to i přesto, že letos poprvé
nebyl v blanenském Dělnickém domě
a program navíc postrádal jakoukoli
místní zábavovou skupinu. Pořadatelé
tak dokázali, že i za těchto podmínek
se dá vytvořit pro mnoho z nás nezapomenutelný večer. Za rok v Rájci
nashledanou a už teď se těšíme, jaký
program pořadatelé vymyslí. Tak jako tak to určitě
bude minimálně taková bomba jako letos.
-mumma-

které prokládal neuvěřitelnými kousky a z publika
si jednoho za druhým vytahoval dobrovolníky jako
papoušek planety. Nechal si na hlavě štípat dřevo,
polykal žiletky a pomocí svých
paží držel na lanech na každé
straně osm borců, div ho neroztrhli. Diváci se skvěle bavili a i
na Zekonovi bylo poznat, že jej
jejich přízeň těší.
Po 22. hodině přišel zlatý hřeb
večera, a sice skupina Legendy
DB 1+1 Blansko – Sever, 45 m2, 4.p., převádí se do OV…NC – 899.000 Kč
se vrací, která se na rockovém
plese ukázala již loni. Pro velký
DB 1+kk Blansko – Zborovce, 39 m2, 5.p., bezbariérový…NC – 850.000 Kč
úspěch se pořadatelé rozhodli
OV 2+1 Blansko – Nádražní, 54 m2, 1.p., nízké náklady…NC – 999.000 Kč
jejich vystoupení zopakovat a
Byty OV 1 až 2+kk Blansko – Dvorská, atraktivní místo…NC – od 900.000 Kč
jak se ukázalo, byla to trefa
do černého. Jejich vystoupení
Byt OV 3+1+ zahrada Blansko – Sadová, 91 m2, 2.p…NC – 1.850.000 Kč
bylo stejně jako loni strhující,
Byt OV 3+1 Blansko – centrum, 73 m2, 2.p., cihlový…NC – 1.399.000 Kč
plné fantastických hudebních
Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce, 88 m2, 3.p., pěkný…NC – 1.850.000 Kč
výkonů a všichni čtyři protagonisté během svého téměř
ŘRD 3+kk Blansko – H. Lhota, poz. 224 m2, zahrada…NC – 2.450.000 Kč
dvouhodinového koncertu na
2
2

Pozemek pro výstavbu zahr. domu Ráječko – 1647 m …NC - 490 Kč/m

KUCHYNĚ

NÁBYTEK HAVLÍK

INTERIÉRY

KUCHYNĚ

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

www.mikark.cz

úplně jinak
* nižší ceny *
* vyšší záruky *

Byt v OV 2+1 Blansko

STP na RD Blansko

Dvorská, 56 m2, 1.NP, nízké náklady, dům po rekonstrukci
NC - od 1 399.000 Kč

H. Lhota, od 457 m2, IS na pozemku, klidné místo
NC - od 1.700 Kč/m2

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

2
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PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI

Z jednání starostů
zvolených za ODS

Dvorská 32
Blansko

V pondělí 27. února se sešli starostové měst a obcí okresu Blansko, kteří jsou členy ODS, aby u
příležitosti svých pravidelných setkání informovali tisk o jejich aktivitách. Poradu zahájil místostarosta Blanska Jiří Crha, který informoval o plánech ODS na úseku správy měst a obcí a usneseních
Regionálního sněmu ODS Jihomoravského kraje, jehož předsedou byl zvolen Jiří Kadrnka, místopředsedou Jiří Crha, který povede do podzimních voleb kandidátku Jihomoravského kraje a členem
regionální rady Jaroslav Dohnálek.
Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek hovořil o
aktivitě města k obnově zeleně v rámci akce Obnova
krajinných struktur, která je dotována ve výši 90%
nákladů. Další dotaci získaly Boskovice z fondu
„Podpora regenerace urbanizované krajiny“ ve výši
75% nákladů. Ta bude využita na rekonstrukci zeleně
v sídlišti Otakara Kubína. Dalších 100 tisíc korun
získalo město již popáté za vítězství v krajském kole
soutěže o Cenu Programu regenerace městských
památkových rezervací a Městských památkových
zón. Pokračovat bude i rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, kterým je projekt „Brána k památkám“ na
jehož realizaci získaly Boskovice dotaci z programu
ROP jihovýchod ve výši přes 3,5 milionu Kč. K tomu
bude sloužit i vybudování cyklostezky s novou lávkou
přes Bělou na Šmelcovnu v délce 850 m s dotací
SFDI ve výši 3,7 milionu korun. K oslavám 790 let
Boskovic připravuje Muzeum Boskovicka a Město
Boskovice oslavy s bohatým programem. První
písemná zmínka o Boskovicích se vztahuje k 26.
srpnu 1222.
Starosta Doubravice Pavel Král informoval o problémech výstavby čističky odpadních vod, která měla
být zahájena letos v únoru, ale vzhledem k tomu,
že nebyla podepsána dohoda o financování stavby,
bylo dílo odloženo do doby, než bude financování
dohodnuto a podepsáno. Přípravné práce, kterými

je vytýčení inženýrských sítí a kácení stromů v místě
stavby, probíhají.
V Habrůvce byly zahjájeny práce na tvorbě nového územního plánu, byla zpracována protierozní
studie na ochranu obce před vodní a větrnou erozí
a zpracován Strategický plán rozvoje obce na dobu
čtyř let. V Habrůvce připravují dostavbu tělocvičny
a dobudování venkovních hřišť.
Holštejn zpracoval studii na rekonstrukci hasičské
zbrojnice, má téměř zpracovaný projekt cyklostezky
Holštejn – Baldovec a připravenu realizaci kompletní
kabelizace a posílení nízkonapěťové soustavy. V
současné době se obec snaží dosáhnout na dotaci
na rekonstrukci kulturního domu.
Městys Svitávka se zaměřil na rekonstrukci historické Löe Beerovy vily, registrované jako významná
kulturní památka. V současné době je hlavní akcí
probíhající výstavba kanalizace a čističky odpadních
vod. V letošním roce by měly být provedeny práce v
hodnotě 86 milionů korun. Pro bezpečnost chodců a
cyklistů je vybudování stezky kolem silnice směrem
k osadě Sasina a je zpracován projekt křižovatky na
stejné silnici k napojení na Svitávku, kde dochází
k častým dopravním nehodám. V obci bude letos
nákladem půl milionu korun provedena rekonstrukce
sociálního zařízení na Základní škole.
- Šr -

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

A JE TO TADY...
Botičky pro Vaše dětičky
Nová jarní kolekce dětské
certiﬁkované obuvi již v prodeji.
Balerínky, kotníčková obuv,
nízká sportovně vycházková
obuv, tenisky, obuv pro slavnostní
příležitosti, papučky, gumáky,
textilní obuv do školky i na písek,
obuv
uv vhodná pro ortopedické stélky.

... a ještě jarní kolekce
pro maminky
mami k i tatínky
tatí k
... a navíc sportovní obuv
ADIDAS a REEBOK

Přinášíme přehled nominovaných děl:
Litera za prózu
Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada (Druhé město)
Sylva Fischerová: Pasáž (fra)
Jiří Kratochvil: Kruhová leč (Druhé město)
Josef Moník: Schweik it easy (Argo)
Jiří Stránský: Tóny (Hejkal)
Marek Šindelka: Zůstaňte s námi (Odeon)
Litera za poezii
Kamil Bouška: Oheň po slavnosti (fra)
Pavel Ctibor: Cizivilizace/Zvířátka z pozůstalosti
(dybbuk)
Radek Fridrich: Krooa
krooa (Host)

Litera pro objev roku
Kamil Bouška: Oheň po slavnosti (fra)
Ondřej Buddeus: 55 007 znaků včetně mezer (Petr
Štengl)
Štěpán Hulík: Kinematografie zapomnění (Academia)
Bc. Pavlína Gargošová,
Městská knihovna Blansko

Litera za knihu
pro děti a mládež
Renáta Fučíková, Daniela Krolupperová:
Historie Evropy (Práh)
Radek Malý: Listonoš
vítr (Albatros)
Iva Procházková: Uzly
a pomeranče (Albatros)
Litera
za literaturu faktu
Kateřina Horníčková,
Michal Šroněk: Umění
české reformace (Academia)
Jiří Knapík, Martin
Franc a kol.: Průvodce

Úspory…
Tak jsem přišel za svým kolegou, který je pověřen
vedením našeho malého pracovního týmu a oznámil
mu, že hodlám zavést v rámci své domácnosti řadu
úsporných opatření. A proto ho musím, chtěl, nechtěl,
musel, požádat o zvýšení platu.
Ano, je to fikce... Nic takového jsem neudělal,
protože na rozdíl od našeho ministra financí vím, že
pokud chci někde uspořit, musím některý ze svých
nákladů škrtnout. Úspora rozhodně nespočívá v nalití
daších peněz do už tak děravého kbelíku státních
financí. Tedy zvýšení daní. Občanovi je jedno, zda
přímých nebo nepřímých, protože, upřímně řečeno,
je úplně jedno z jaké kapsy občan peníze vytáhne.
Jsem opravdu zvědavý na výsledek voleb, ale
nedělám si iluze o tom, jaké vysvědčení vystaví naší
„pravicové“ vládě voliči. Už teď na podzim. Můžeme
100x mluvit o tom, že komunální nebo krajská politika s tou celostátní nesouvisí, ale upřímně, není to
pravda. Občan nemá důvod věřit lokálním politikům
ze stejné strany, která ho zklamala. Jedno krásné
anglické přísloví říká: „Fool me once, shame on you,
fool me twice, shame on me“, tedy v překladu „Udělej
ze mě blbce jednou a měl by ses stydět, udělej ze
mě blbce dvakrát a stydět se musím já...“.
Populistická hesla opozice podle mého názoru
zase budou slavit úspěch. A naše vláda tomu jen
nahrává. Nikdo nevidí, nebo nechce vidět, že hospodaření většiny krajů je (mírně řečeno) na štíru. Díky
rozpočtové nekázni, to především.
Není jednoduché vládnout. S velkou mocí přichází
velká odpovědnost. Jenže mám čím dál tím silnější
pocit, že naše vláda rozpočtové odpovědnosti se
zabývá spíše žabomyšími válkami v koalici, než
tím, k čemu dostala mandát. Tedy k nastolení oné
rozpočtové odpovědnosti.
A trvám na to, že zvyšování daní nemá s pravicovou politikou nic společného. A zase si musím
vzpomenout na fragment z inauguračního proslovu
40. prezidenta USA. „V současné situaci není vláda
řešením našeho problému, vláda JE naším problémem.“ Byl bych rád, kdybychom si to uvědomili i u
nás. Jenom upřímnost k nám samotným nás může
posunout dál. K občanské svobodě k prosperitě...
Budeme-li si lhát „do kapsy“ budiž nám pak samo
nebe milostivo...
Krásný den.
Freddie
freddiemail@email.cz

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

Seďa Petr

18.2. se u nás v Jestřebí konal tradiční ostatkový
průvod. Počasí bylo pěkné, účast dobrá. Prošli jsme
celé Jestřebí. Po celou dobu nás doprovázel hudební
doprovod na harmoniku. Průvod jsme zakončili občerstvením a posezením ve sportovním areálu Na
rybníčku.
Martin Musil

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Freddieho sloupek

Litera za překladovou knihu
Irène Némirovská: Francouzská suita (Přeložila
Helena Beguivinová, Paseka)
Vladimír Sorokin: Vánice (Přeložil Libor Dvořák,
Pistorius & Olšanská)
Saša Stanišić: Jak voják opravuje gramofon (Přeložil
Tomáš Dimter, Labyrint)

Od 1. března došlo v Nemocnici Blansko ke změně
v provozu lékařské služby první pomoci. Ordinace
pohotovosti se ze stávajících prostor přemístila do
třetího poschodí lůžkové části nemocnice, kde bude
v prostorách centrálního příjmu poskytovat péči dospělým pacientům od pondělí do čtvrtka v době od
17.00 do 22.00 hod. Od pátku do neděle bude tato
služba zajišťována ve stejném poschodí nemocnice
v ordinaci MUDr. Juránkové. Ve všední den ve stejné
době od 17 - 22 hod., ve dnech pracovního klidu od
8.00 do 20.00 hod. Telefonní spojení zůstává na čísle
516 838 490.
- Šr -

Ostatkový průvod v Rájci

Jedním z úkolů výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní knihy. Za deset let
trvání se tato akce stala důležitou literární událostí. Devět kategorií, ve kterých se ocenění udělují,
zahrnuje veškerou domácní knižní produkci.

Litera za nakladatelský čin
Edice Světová knihovna (Odeon)
Alexandr Solženicyn: Souostroví Gulag (Academia)
Filip a Marcela Suchomelovi: ...a z mlhy zjevily se
útesy čínské. Obraz Číny v prvních fotografiích
(Arbor vitae)

Změna v provozu
lékařské první pomoci

Základní umělecká škola Blansko pořádá dne
19.4.2012 v 17 hod. v koncertním sále blanenského
zámku Koncert klavírního oddělení ZUŠ. Všichni jste
srdečně zváni.
-zuš-

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

kulturním děním a životním stylem v českých zemích
1948-1967 (Academia)
Josip Kleczek: Život se Sluncem a ve vesmíru
(Paseka)

Víte - nevíte

Pozvánka na koncert

MAGNESIA LITERA 2012
Partnerem Ceny čtenářů je od letošního roku největší český nakladatelský dům Albatros Media. Tisíc
vylosovaných účastníků hlasování bude odměněno
poukazem v hodnotě 250 Kč na libovolně vybrané
knihy z produkce tohoto nakladatelství. Hlasovat lze
do 24. března 2012 elektronicky prostřednictvím internetové stránky www.magnesia-litera.cz, emailem
na adresu soutěže soutez@magnesia-litera.cz nebo
prostřednictvím pohlednic, které jsou k dispozici v
naší knihovně. Aby byl hlas platný, je nutné uvést
knihu, která poprvé vyšla v roce 2011 a současně
touto knihou musí být původní česká beletrie. Slavnostní ceremoniál bude 4. dubna od 20 hodin vysílat
přímým přenosem Česká televize.

?!?!?!?!?!?!

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
VYUŽIJTE
- DPH POUZE
10%

Devááci v Rozmarýnku
Žáci devátého ročníku Základní školy, Nad Čertovkou 17, Blansko měli v pondělí 20. února netradiční vyučování mimo školu. Vyučování probíhalo v
Brně, v odloučeném pracovišti Lipky (vzdělávacího
střediska) – v Rozmarýnku.
Tentokrát jsme navštívili vzdělávací program Jedy
a léčiva z přírody. Dozvěděli jsme se, čím jsou přírodní látky z rostlin i živočichů užitečné a čím nám
mohou škodit. Tak třeba česnek medvědí je přírodní
antibiotikum, ale nesmí se zaměnit s konvalinkou,
která je jedovatá. A je spousta dalších léčivek, které
pomáhají při léčbě různých nemocí, průdušek, žaludku, na léčení nachlazení i na horečku. Měli jsme
možnost ochutnat některé léčivé čaje a docela nám
chutnaly.
A i zvířata nám pomáhají a přinášejí nám spoustu
radostí a mnoho lásky: psi, kočky, koně, králíci a
další. My jsme si v Rozmarýnku mohli pohladit králíka, a kdo se nebál, mohl si osahat i chameleona.
Nakonec jsme šli do zahrady, kde jsou králíkárny, a
mohli jsme králíky nakrmit.
Moc se nám na Rozmarýnku líbilo. Chtěli bychom
se zase někdy vrátit, případně navštívit i jiné školící
středisko Lipky Brno.
Žáci 9. Ročníku ZŠ Nad Čertovkou 17, Blansko

Akordeonový koncert
Akordeonové oddělení Základní umělecké školy
Blansko pořádá ve čtvrtek 29. března v 18,30 hodin
v koncertním sále ZUŠ koncert studentů Gymnázia
P. Křížkovského s uměleckou profilací. Na koncertě
se představí v sólových i souborových skladbách
nejen absolutní vítěz několika ročníků národní soutěže ve hře na akordeon Ondřej Zámečník, ale také
jeho přátelé a kolegové na kytaru, příčnou flétnu,
violoncello, klavír a percuse. Vstupné 40 Kč.
Srdečně zvou
Jitka Langrová a Jana Pernicová.

- 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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Není topení jako topení!
Blansko 27. února 2012
Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, obracíme se na Vás před jednáním zastupitelstva tímto dopisem v naději, že zvážíte argumenty, které jsou zde uvedeny, a správně rozhodnete
o dalším postupu. Předpokládáme, že někteří z Vás také bydlíte v Blansku v bytových domech, které
jsou napojeny na centrální zásobování teplem (CZT). Mělo by Vás proto zajímat cenové porovnání s
bytovým domem (BD), který je již více než dva roky vytápěn vlastním domovním energetickým zdrojem
včetně ohřevu teplé užitkové vody (TUV). Lidově řečeno má vlastní domovní kotelnu.
V Blansku je asi 100 bytovek vytápěných centrálním zásobováním teplem (CZT). Za rok musí CZT
vyrobit pro tyto bytové domy 100.000 GJ energie
(říkejme tepla).
100 bytových domů = 100.000 GJ
Jeden bytový dům potřebuje v průměru asi 1.000
GJ tepla za rok. Ať již topíte jakoukoliv technikou (kotle plynové, kotle na tuhá paliva, elektrické vytápění
atd.) musíte vyrobit pro jeden bytový dům nějakým
způsobem 1.000 GJ Ginak se neohřejete a nebude
teplá voda)
1 bytový dům = 1.000 GJ
Za kolik peněz vyrobíte 1.000 GJ, záleží na vaší
šikovnosti, moudrosti, prozíravosti, pracovitosti atd.
Centrální zásobování teplem (CZT) vyrobí 1 GJ za
600 Kč. Domovní energetický zdroj - vlastní domovní
kotelna vyrobí 1 GJ za 350 Kč.
CZT = 600Kč = 1 GJ = 350 Kč
= Domovní kotelna (DK)
Vypočítat, kolik peněz potřebujeme pro 1.000 GJ
tepla potřebných k vytopení jedné bytovky a pro 100
bytových domů, už není těžké.
CZT = 600.000 Kč = 1.000 GJ = 350.000 Kč= DK
CZT = 60.000.000 Kč = 100.000 GJ
= 35.000.000 Kč = DK
Za rok zaplatí 100 bytových domů v Blansku připojených na CZT za teplo 60 milionů korun a dostane
za ně 100.000 GJ. Vlastní domovní kotelny by toto
množství tepla vyrobily za 35 milionů korun. Rozdíl
je 25 milionů (60 milionů- 35 milionů).
Takže občané, obyvatelé města Blanska, kteří
bydlí v bytových domech a mají vytápění centrálním
zásobováním teplem, zaplatí každý rok navíc 25 milionů. A obráceně, kdyby každý bytový dům, který je
připojený na vytápění CZT měl vlastní kotelnu, ušetří
takový dům každý rok 250.000 Kč. Vyjádříme-li tyto
ceny v procentech, zjistíme, že CZT je o 40 % dražší
než domovní kotelny.
CZT = 100 = % = 60 = DK

potom CZT musí spálit 100 pneumatik, ale domovní
kotelny pouze 60. Kdo znečistí více naše ovzduší
je určitě každému obyčejnému člověku jasné. Je s
podivem, že to není jasné energetické agentuře DEA
s.r.o. Zřejmě proto, aby nemusela přiznat, že v roce
2002 předala městu územní energetickou koncepci
s naprosto nesmyslným návrhem na tzv."centralizaci"neboli zrušení našich tehdejších funkčních kotelen
sloužících k racionálnímu vytápění v systému CZT.
To však není všechno. Kritika bez návrhu řešení
ke zlepšení situace je kritika špatná, sobecká. Téměř
všechny bytové domy mají podepsanou smlouvu se
soukromou firmou, která je nevypověditelná a tato
firma zajišťuje chod našeho zmrzačeného systému
CZT. To je smůla, protože každý bytový dům musí
každoročně až do roku 2018 zaplatit 100.000 Kč
nájemné za investici=zbourání našich dřívějších
funkčních kotelen a zaizolování kilometrů teplovodů
v blanenských trávnících. I přesto je zde cesta, jak
zlepšit obyvatelům byt. domů každoročně stoupající
cenu za dodávku tepla do našich domovů. Jak jsme
uvedli výše, každý bytový dům, který neodebírá
teplo od CZT, ale má vlastní plynovou kotelnu, ušetří
250.000 Kč každý rok.
Takže, když odpojíme bytový dům od CZT a
necháme si postavit v tomto domě vlastní domovní
kotelnu, potom sice odevzdáme dle nevypověditelné
smlouvy každoročních 100.000 Kč soukromé firmě
ZT s.r.o. ale dalších 150.000 Kč nám ještě zůstává.
Dobrá otázka je, kolik stojí domovní kotelna. Domovní
kotelna stojí pro jeden bytový dům přibližně 500.000
Kč.
Pokud máme splácet 500.000 Kč a každý rok
můžeme zaplatit 150.000 Kč, potom víme, že za 3,5
roku máme "kotelničku" zaplacenou! A pak už jen
vyděláváme. No a v roce 2018 zaplatíme společnosti
Zásobování teplem s.r.o. poslední splátku 100.000
Kč a máme možnost s ušetřenými penězi budovat
solární kolektory nebo tepelná čerpadla, využívat
dalších nových zařízení, která vyrábí nejen teplo, ale
i elektřinu atd. To je pěkná, dle čísel reálná, celkem
jednoduchá a přitom vysoce účinná vize. Ale jako
všechno má i tato vize jeden háček. Když přijdeme
s tímto záměrem za věcně příslušným úředníkem
na kterémkoliv úřadě, dozvíme se, že nesmíte dělat
NIC, protože náš záměr nekoresponduje s územní
energetickou koncepcí města Blanska. Tento dokument je totiž závazný, je přílohou územního plánu
a vypracovala ho energetická agentura DEA s.r.o.
Zastupitelstvo tuto koncepci v roce 2002 přijalo a
tím nařídilo nám občanům města Blanska, kteří jsme
připojeni na CZT, že musíme topit pouze a jen tímto
způsobem a ne jiným. Ale s tímto krokem naše občanské sdružení Domov v souznění s přírodou vyjádřilo
rozhodný nesouhlas a požádalo zastupitelstvo ve

A otázka zní: proč jsou domovní kotelny lepší?
Stručně lze odpovědět ve třech bodech:
Za prvé: domovní kotelny v dnešní době používají
nové kondenzační kotle. Oproti starým atmosferickým kotlům, které jsou umístěny
ve starých kotelnách CZT, jsou
kondenzační kotle o 10% lepší,
výkonnější, úspornější, šetrnější
k životnímu prostředí atd.
Za druhé: v letech 2000 až 2002
navrhla nesmyslně energetická
agentura DEA s.r.o. "optimalizaci"
systému centrálního vytápění teplem a doporučila většinu kotelen,
které postavili naši tátové, zrušit
a ponechat pouze 5 kotelen pro
100 bytových domů. Tímto krokem
vzrostly tepelné ztráty v teplovodech na 15 % a my dnes platíme
za vytápění blanenských trávníků
každoročně mnoho milionů korun.
Za třetí: firma, která provozuje
centrální zásobování teplem je firTakto kvalitně byly peníze blanenských občanů proinvestovány
ma soukromá. Proto má svůj zisk,
při rekonstrukci CZT.
osobní náklady, opravy a údržby,
výrobní režie, správní režie, ostatní náklady atd. Tyto náklady tvoří
každoročně mnoho milionů korun. Domovní kotelny
svých předcházejících dokumentech o okamžité zruzisk nemají a ostatní náklady mají minimalizovány a
šení této zastaralé a nesmyslně navržené koncepce,
šetří tak 15 % veškerých nákladů.
která každoročně okrádá naše blanenské občany o
Z toho vyplývá, že ekonomická výhodnost samodesítky milionů korun a výrazným způsobem znečišstatných domovních kotelen je více než prokazatelná.
ťuje ovzduší a naše životní prostředí. (viz naše dva
Ale je tu ještě znečišťování ovzduší, o kterém enerdokumenty, zaslané k rukám zastupitelů).
getická firma DEA s.r.o. uvedla, že je téměř stejné
Občany města Blanska by přece měli zastupovat
jak u CZT tak u domovních kotelen. Takže k vyrobení
zastupitelé! Proto si občanské sdružení, které zastutepla pro 100 bytových domů spotřebuje CZT za celý
puje stovky občanů, dovoluje znovu požádat o toto
rok celkem 3.800.000 m3 zemního plynu. Tedy pro
zastupování. Zrušte, prosím, tuto zastaralou a dávno
překonanou koncepci a iniciujte vytvoření energeticjeden bytový dům potřebuje spálit 38.000 m3 plynu.
kého managementu, který zajistí minimalizaci nákladů
Domovní kotelna má výkonnější kondenzační kotle
na provoz, údržbu a obnovu provozovaných energea nevyhřívá žádné kilometry blanenských trávníků.
tických zdrojů, posoudí jednotlivé vstupy a výstupy
Proto za rok spotřebuje 23.000 m3 zemního plynu.
možných budoucích systémů vytápění, do svých
100 domovních kotelen spotřebuje 2.300.000 m3
návrhů a závazných doporučení zapracuje objektivní
zemního plynu.
a životaschopné závěry, které našim občanům města
Blanska a obyvatelům bytových domů zajistí možnosti
CZT = 3.800.000 m3 = 100 bytovek
využití efektivnějšího vytápění, úsporu fosilních paliv,
= 2.300.000 m3 = DK
využití obnovitelných zdrojů, minimalizaci znečišťování našeho zatím velmi pěkného životního prostředí a
CZT = 38.000 m3 = 1 bytovka
to vše při dodržení, respektování a souladu se státní
= 23.000 m3 = DK
energetickou koncepcí tak, jak ukládá zákon.
S pozdravem a přáním pěkného dne za občanské
Převedeno na procenta:
sdružení Domov v souznění s přírodou
CZT = 100 = % = 60 = DK
ing. Renata Ondroušková
Zdeněk Skřivan
Druh paliva je stejný. V případě, že se nebude
ing. Pavel Matuška
spalovat zemní plyn, ale například pneumatiky,

Dejme přednost českým
výrobkům

Informace
pro motoristy

Kvůli ochraně svého zdraví dávejte pozor při
nákupu výrobků odkud pochází! Konzumujte raději
místní produkty, jsou jistější a většinou kvalitnější.
První tři čísla čárového kódu jsou kódem země,
odkud produkt pochází.
Například: Všechny čárové kódy začínající 690,
691, 692 až 695 patří Číně. Kód 471 označuje produkt vyrobený v Taiwanu.

V posledních letech si řada motoristů pořídila
u svých aut tmavá skla. Někteří jako módní doplněk, jiní proto, aby na ně nebylo vidět, když v
rozporu se zákonem za jízdy telefonují, nejsou
připoutáni, nebo občas potřebují utajit co se v
autě děje. Čím jsou okna tmavší, tím spolehlivěji tyto nešvary kryjí. Jenže o to více ovlivňují
i výhled z auta, čím v řadě případů porušují
ustanovení o technickém stavu vozidla.
Dopravní policisté chějí předejít problémům,
pokutám a odstavením aut z provozu. Proto majitelům osobních vozidel nabízejí kontrolní měření
propustnosti skel jejich dopravních prostředků,
které se bude konat v neděli 18. března 2012 v
Blansku od 10 do 12 hodin a v Boskovicích od
13 do 15 hodin, v obou případech na parkovištích
obchodních domů Lidl.
Jedná se o preventivní akci, při které nebude
v případě zjištěného překročení povolené propustnosti skel udělována pokuta.
- Šr -

Tabulka dalších čárových kódů:
00—13 USA a Kanada
30—37 Francie
40—44 Německo
49 ~
Japonsko
50 ~
Velká Británie
57 ~
Dánsko
64 ~
Finsko
76 ~
Švýcarsko a Lichtenštejnsko
628 ~
Saudská Arábie
629 ~
Spojené Arabské Emiráty
740—45 Střední Amerika
480—89 Filipíny
859
Česká republika
- Šr -

Zlepšujeme klima třídy
Na začátku druhého pololetí, 1. a 2. února, se
obě třídy 6. ročníku shromáždily ve škole, aby
prožily opět jeden z netradičních školních dnů,
kdy výuka neprobíhá podle
obvyklého rozvrhu. Čtyřhodinový blok činností byl
zaměřen na rozvoj spolupráce a pozitivního soužití,
na budování klimatu třídy.
Žáci si formou her a dalších
aktivit ověřili a potvrdili, že
mají mnoho společného,
i když jejich každodenní
zájmy se někdy dost liší.
Bylo zajímavé a poučné
sledovat, jak jsou schopni a
ochotni si pomáhat, hledat
společné řešení problémových situací. Toto je jeden
z důležitých úkolů dnešní
školy - budovat dobré mezilidské vztahy, učit žáky
aktivně pracovat a vhodnou a přiměřenou formou
prezentovat a obhajovat

svoje názory a postoje. Tento den jsme žákům dali
možnost a oni ji využili tím správným způsobem.
Tomáš Barták

Neveselý konec února
Poslední únorové informace tiskové mluvčí Policie ČR por. Mgr. Ivy Šebkové nejsou právě těmi, o
kterých rádi informujeme. Tou první je, že pod koly vlaku jedoucího ve směru na Českou Třebovou
zemřel v blízkosti Dolní Lhoty ve středu 22. února čtyřiačtyřicetiletý muž z Blanenska. Policisté
podle prvotních zjištění na místě nehody vyloučili, že by se na smrti muže podílela jiná osoba. Vše
nasvědčuje tomu, že muž spáchal sebevraždu. Přesné okolnosti ale policisté nadále zjišťují.
O tom, že červená na železničních přejezdech
lidem mnoho neříká a klidně hazardují se životy, se
policisté během téhož dne přesvědčili několikrát. Při
bezpečnostně preventivní akci překvapili jednoho
cyklistu a dva řidiče osobních vozidel při přejíždění
přes koleje v době, kdy bylo v činnosti výstražné
zařízení. Další dva provinilci vyjeli na silnici s vozidly,
která byla ve špatném technickém stavu, devět řidičů
nepoužilo za jízdy bezpečnostní pásy, tři další si
za jízdy telefonovali a jeden z řidičů byl pod vlivem
pervitinu.
Aby všem hříchům nebyl konec, o den později
policisté zahlédli v Letovicích cyklistu kličkujícího
přes celou šířku vozovky. Při kontrole zjistili, že

jednapadesátiletý muž je pod vlivem alkoholu. Při
dechové zkoušce to ukázalo 1,22 promile. Na dovršení neměl na kole ani stanovené osvětlení. Celkové
hodnocení vyznělo jako podezření ze spáchání
dopravního přestupku.
S blížícím se jarem musejí řidiči počítat s nárůstem
intenzivních kontrol, protože tyto a další přestupky
se množí a nelze je tolerovat. Množí se však i přestupky chodců, kteří bezhlavě vstupují do vozovky,
dokonce se při přecházení věnují vyťukávání SMS
zpráv, nebo jsou zaujati telefonováním natolik, že
vůbec nesledují provoz na silnici, přes kterou se
vydali přecházet.
- Šr -
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* FOTOREPORTÁŽ ZE SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ KRAJE A OBCÍ *

Ve středu 22. února se v budově Městského úřadu v Blansku za účasti
hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, jeho náměstků a
představitelů krajského úřadu konala porada starostek a starostů měst
a obcí okresu Blansko.

Účastníci porady zaplnili velkou jednací síň téměř do posledního místa.
V první řadě se opět setkali starostové Blanska a Boskovic. Jak vidět,
mají k sobě, i když to někteří novináři denního tisku z našeho okresu
stále účelově nevnímají, docela blízko.

O sloučení územních obvodů

PČR Blanska a Vyškova
Zasedání úterního jednání Zastupitelstva města
Blansko se zúčastnil i náměstek krajského ředitele
Policie České republiky
plk. Ing.Mgr. Miloslav Machát, aby vysvětlil důvody
a rozsah připravovaného
sloučení územních obvodů PČR Blansko a Vyškov. Na rozdíl od různě
publikovaných informací
v denním tisku uvedl, že
toto organizační opatření
má za účel pouze úsporu
dvou vrcholových představitelů v deváté tarifní
třídě a početní srovnání s ostatními územními
obvody. Pokud se týče
počtu obvodních služeben, nedojde k žádné změ-

K objasnění situace a porovnání rozsahu působnosti plk. Machát poskytl zastupitelům rozbor působnosti všech územních obvodů Jihomoravského kraje.

Náměstek krajského ředitele Ing.Mgr. plk. Miloslav Machát navštívil jednání blanenského zastupitelstva aby reagoval na neúplné informace, které vyvolaly řadu
neoprávněných obav o snížení bezpečnosti občanů.

ně ani jejich početnímu
oslabení. V činnosti tedy
zůstanou v činnosti stávající služebny v Blansku,
Boskovicích, Letovicích,
Vyškovu, Bučovicích a ve
Slavkově. Dle vyjádření
Miloslava Macháta zatím
není rozhodnuto, zda vedení sloučených územních
obvodů bude sídlit v Blansku nebo Vyškově. Ujistil,
že v žádném případě tato
organizační změna nebude mít negativní vliv na
snížení bezpečnosti občanů a bude se týkat pouze regulaci vrcholového
vedení a srovnání působnosti s velikostí ostatních
územních obvodů.
Text a foto: - Šr -

O pár dnů později se konalo pravidelné setkání představitelů měst a obcí
za ODS s poslancem Parlamentu ČR Ing. Siverou, členkou Krajského
zastupitelstva PhDr. Jaroslavou Královou. I zde se v jednotě názorů setkal
starosta Boskovic s místostarostou Blanska.
Text a foto: - Šr -

Restauratér roku 2011
v Blansku
Jedním ze způsobů, jak se Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko snaží zpřístupnit svým
studentům to vskutku nejlepší, co se v oboru v současnosti odehrává, je zajištění osobního setkání
s významnými odborníky. A v polovině února zaznamenala škola v této aktivitě jeden z největších
úspěchů – pozvání do Blanska přijal RESTAURATÉR ROKU 2011 pan Aleš Dočkal z Prahy.
Titul, který byl panu Dočkalovi udělen Asociací
hotelů a restaurací ČR, je nejvyšším oceněním, jaké
lze v oboru gastronomie získat a je jasným sdělením,
že ve své kategorii – samostatné restaurace – neměl v rámci celé České republiky v loňském roce
konkurenci. A o tom, že uznání nebylo náhodné,
svědčí ještě jedna cena, kterou tento zkušený podnikatel získal – 1. místo v prestižní soutěži Czech
bar awards 2011, tentokrát v kategorii pivní pub.
Je jasné, že odborník takového formátu měl
žákům školy co říci. Vedle obecných informací o
restauračním provozu byla podstatná část výkladu
věnována jednomu z nejžhavějších trendů v nápojové gastronomii – pivnímu sommelierství. Žáci se
dozvěděli vše podstatné o výrobě a dělení piva, o
pivech netradičních a zahraničních i o způsobu,
jakým o pivo správně pečovat a jak jej servírovat.
Zvlášť zajímavá byla pasáž o využití piva v kuchyni,
podpořená ochutnávkou vynikajícího pivního dortu.
Spousta posluchačů určitě začala po této přednášce
nahlížet na pivo jinak, než doposud, a namísto „levného alkoholu
spotřební kvality“ v něm počala
vidět to, čím dnes pivo opravdu
je – ušlechtilý produkt s tradicí,
bohatou škálou druhů a chutí,
nápoj, těšící se stále větší oblibě
nejen u mužů a rovněž sortiment,
bez jehož znalosti se současný
odborník už zkrátka neobejde.
Následovala sekce konzultací s odbornými učiteli, kteří
měli možnost proniknout ještě
hlouběji do zajímavého světa
kvalitního piva a získat nejedno
doporučení, jak k výuce pivního sommelierství přistupovat a
k čemu své studenty vést. V
závěru své návštěvy v Blansku
zodpovídal Aleš Dočkal nejen jejich četné dotazy, ale také dotazy

žáků, zastupujících školní média, která pomáhají
tvořit – školní časopis a školní facebook.
Za všechny otázky uveďme alespoň jednu: V čem
tkví úspěch restaurace Pivovarský klub, která si
kromě postupu do nejvyšší odborné třídy vydobyla
i obrovskou oblibu u návštěvníků? A odpověď? V
době založení to byla revoluční filozofie, kterou
Aleš Dočkal popisuje slovy „Každý měl ke stovce
jídel jedno pivo, já jsem se rozhodl mít k jednomu
jídlu sto piv“ a v současné době jsou pilíři známého
podniku denní obměna čepovaných piv, neustálá
kontrola kvality služeb, stálý personál a také nekuřácké prostředí.
Je nasnadě, že přínos pro studenty i pedagogy
byl při setkání s Alešem Dočkalem veliký. Střední
škola gastronomická tak opět potvrdila, že sledování
moderních odborných trendů a přímé propojení
výuky s praxí je pro ni nejvýš podstatné.
Martin Jaglář, zástupce ředitelky
Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko

* FOTOREPORTÁŽ Z UČILIŠTĚ *

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Blansko je považována za
jedno z nejkvalitnějších a nejlépe vybavených zařízení svého druhu v České
republice. Vychovává odborníky nejen technických oborů, ale i kvalifikované
absolventy oboru kuchař-číšník. Proto spolupracuje nejen s blanenskými
firmami ale i s představiteli závodů, škol a zařízení řady měst Jihomoravského kraje. A právě ti se zúčastnili páteční závěrečné konference projektů
EU, které významnou měrou podpořily modernizaci vybavení a zateplení
všech budov 14 cm silným polystyrenem a výměnou všech oken a dveří.

S podporou dotací z fondů Evropské unie je laboratoř elektrotechniky
vybavena moderními měřícími a diagnostickými přístroji, které umožní
za použití vypracovaných metod názornou výuku elektrotechniky a
manipulaci s moderními přístroji pro všechny žáky školy a učiliště.
Přítomní účastníci konference byli mile překvapeni tím, jak se podařilo
školní učebny a dílny vybavit nejmodernějšími přístroji pro výuku svých
žáků kteří budou dokonale připraveni zvládat novou techniku na svých
budoucích pracovištích.

I v laboratoři měření a zkoušek mechanických veličin je řada nově pořízených moderních technologií. Jsou jimi rozličná měřidla, tvrdoměry,
bezkontaktní měřiče tepla a dalších mechanických veličin. Zájem přítomných upoutal především 3D Skener, který umožňuje optický přenos tvarů
různých předmětů, které po vložení do grafických programů a následně
do CNC strojů, které je pak mohou se vší dokonalostí a přesností, jak bylo
předvedeno, vyrobit.
Text a foto: - Šr -
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* FOTOREPORTÁŽ ZE SALIMY *

Mezi vystavovateli potravinářského veletrhu Salima bylo možné najít i několik málo firem z našeho regionu. Firma Evy a Jana Sedlákových ze Šošůvky
č. 45 má kozí farmu a v Brně se připomněla svými lahodnými produkty.

Společnost Zemspol ze Sloupa propagovala svůj zemědělský a potravinářský výrobní program. Na odbyt šly zejména její koláče.

Firma Včelpo z Obory u Skalice nad Svitavou, jak už název napovídá, se
zabývá především medem. Ano, má důvod ke sladce rozpustilému úsměvu.
Text a foto: Gustav Konečný

Salima a Embax
na brněnském výstavišti
Od 28. února do 2. března se v Brně konaly mezinárodní potravinářské veletrhy v čele s
nejznámější Salimou. K potravinářským veletrhům je od roku 2010 přičleněna rovněž výstava
Embax. Na výstavišti bylo možné při pečlivém zkoumání nalézt také několik stop z Blanenska.
Nejprve tedy k Salimě. Ve fotoreportáži zmiňujeme tři úspěšné firmy z našeho regionu. K
nim je možné přiřadit ještě stánek soukromého
zemědělce Jaroslava Crháka z Bořitova, který se
pochlubil rozsáhlou nabídkou. Pěstuje a prodává
brambory, cibuli, česnek, mák, obilí a zelí. K
tradičním vystavovatelům z našeho regionu patří
také Mlékárna Olešnice.
Výstava Embax má pro Blanensko význam
pohříchu už jenom pamětnický. Dnes na ní převažují výrobci a dodavatelé obalových technologií.
Ještě před pár lety byl však Embax jako součást
veletrhu EmbaxPrint cílem četných návštěvníků z

Blanenska. Mezi přední vystavovatele totiž tehdy
patřily i firmy Adast Adamov a Adast Blansko. Ta
první vystavovala tiskové stroje, druhá řezačky.
Obě podlehly „řízené likvidaci“ a jejich místa na
tuzemském trhu zaujali jiní výrobci, převáženě
zahraniční. Ještě že byl součástí letošních
potravinářských veletrhů také Vinex. Zatímco
v ostatních halách obchodníci vraštili čela při
důležitých jednáních, v části haly V věnované
vinařům a vínu vládla v podvečer lehce ovíněná
atmosféra. Našinec aby se rozplakal, že přijel
autem.
Gustav Konečný

Blanenští záchranáři
jsou nejlepší
Již po šestnácté se u blanenského krytého bazénu sešli vodní záchranáři z dvanácti
měst České republiky, aby se zúčastnili závodů Blanenské dvěstěpadesátky. Největšího
úspěchu dosáhli blanenští záchranáři, kteří na stupně vítězů vystoupili sedmkrát.
V kategorii M 15 zvítězil Lukáš Molek před
Davidem Ondrouškem – oba z Blanska, třetí
byl Ondřej Brunn z Brna –města. V kategorii
M 18 zvítězil Michal Špaček – Blansko před
Jakubem Piňosem – Brno střed a třetí byl
Michael Kopřiva z Blanska. Kategorie M
40 skončila úspěchem Břetislava Svobody
z Ostravy, druhý byl Mojmír Vágner a třetí
Vladimír Matěna – oba z Blanska. V kategorii žen W 15 patřily stupně vítězů Veronice
Kneblové, Petře Dvořákové a Janě Ansorgové z Brna města. V kategorii W 18 byla

nejúspěšnější Hana Nováková z Těrlicka,
druhá skončila Karolína Burešová z Brna
střed, třetí Eliška Hutová z Brna města. V
poslední kategorii W 40 zvítězila Olga Waltová ze Sokolova před Andreou Jurušovou
z Blanska a Alžbětou Pavelkovou z Frýdku-Místku.
Absolutním vítězem mezi muži se stal
blanenský Michal Špaček časem 04:41,58.
Z žen byla nejrychlejší Hana Nováková z
Těrlicka časem 05:37,48.
- Šr -

* ZÁCHRANÁŘSKÁ FOTOREPORTÁŽ *

Blanenský bazén letos opět uvítal vodní záchranáře z celé republiky na
16. ročníku jejich zápolení. Prvním úkolem jsou tři hody podkovou na
bójku a následuje 50 m plavání v obleku.

Další padesátky čekají soutěžící s výstrojí a zátěží, a nejnáročnější
padesát metrů znak se zátěží, kterou je padesátilitrový barel z poloviny
naplněný vodou. Celková trať závodu měří 250 metrů.

Absolutním vítězem se stal několik let neporažený rekordman Michal
Špaček - odchovanec plaveckého oddílu Spartaku Metra, druhý byl Jakub
Piňos z Brna a třetí Michael Kopřiva z Blanska.
Text a foto: - Šr -
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Galerie Ve Věži vás zve
Do 30.3.2012 - Galerie Ve Věži
MARKÉTA JANKŮ - ŠPERK - MLADÝ DESIGN
Prodejní a výstavní kolekce šperků mladé designérky z Liberce. Markéta Janků vystudovala
Technickou univerzitu Liberec, ateliér návrhářství a
titul Magistr umění (MgA.) obhájila na Univerzitě J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru skla. Originálními šperky získala 1. místo v Týdnu nápadů 2007
firmy Jablonec Group.
18. března - 15. dubna 2012 - Galerie Ve Věži
KŮLAJ SA VAJÍČKO KŮLAJ...
Velikonoční prodejní výstava. A. Baisová, obrazy;
A. Dražilová, Hanácké kraslice; M. Zouharová /
škrábané kraslice; L. Horálek / keramika; P. Veselý/
keramika.
Výstava seznámí návštěvníky s významem a
historií Velikonoc.
24. března 2012, 14:00 h, Stará fabrika,
firma BEVE spol. s. r. o., Sadová 2
JARNÍ MÁMENÍ
Velikonoční workshop neboli Velikonoční dílna
aranžování květin. Určeno pro dospělé i děti. Pod
zkušeným lektorských vedením odborníků z Dárkového servisu - květinového studia Blansko si odnesete vazbu na váš stůl. Workshop se uskuteční ve
firmě BEVE spol. s. r. o, Blansko, Sadová 2 (Stará
fabrika). Cena včetně vazby - 500,- Kč.
31. března 2012, 07:00 h, Blansko
SKANZEN STRÁŽNICE
VELKÁ NOC, VELIKONOČNÍ ZVYKY

Pokračování vlastivědného putování po nejbližším
okolí. Mimo skanzen si prohlédneme historickou
Strážnici. Odjezd autobusu od hotelu Dukla Blansko
v sobotu 31.03.2012 v 7:00 hodin.
2. 4. - 1.12.2012, BEVE spol.s.r.o. Blansko,
Sadová 2, Stará fabrika
ZAČÍNÁME S POČÍTAČEM/POPRVÉ U POČÍTAČE
Základní kurz práce s textovým programem ( zápis
textu, pořízení a oprava textu, formátování textu,
tisk...) a práce s internetem (vyhledávání informací,
založení emailové schránky, vytvoření adresáře,
procházení zajímavých webových stránek...). Rozsah kurzu je 8 hodin. Kurzy budou probíhat vždy dvě
úterý od 8 do 12 hodin (jeden cyklus) a dvě soboty
od 14 do 18 hodin (jeden cyklus). Cena za 8 hodin
250,- Kč včetně studijních materiálů. Podrobnosti
podá lektor Pavel Svoboda, tel. 606 221 772, 607
725 579.
3. dubna 2012, 17.00 h, Blansko
Bídníci - Les Misérables
Zájezd na divadelní představení do Brna (Hudební
scéna Městského divadla Brno). Odjezd autobusu v
17:00 hodin od hotelu Dukla. Začátek představení
v 18:00 hodin. Cena vstupenky včetně dopravy:
snížená 360,- Kč.
Přihlášky přijímá a informace poskytne
Pavel Svoboda,
Galerie Ve Věži Blansko,
mobil: 606 221 772, 607 725 579
-r-

Pozvánka na koncert
V neděli 25. března v 17:00 hod. proběhne v Katedrále sv. Pavla a Petra v Brně na Petrově duchovní
koncert sboru Rastislav Blansko. Na programu bude světoznámé dílo Antonína Dvořáka – Stabat
Mater.
Diriguje: Jaroslav Martinásek
Vznik kantáty „Stabat mater“ spadá do let 1876 –
1877, tedy do doby, kdy v důsledku postupné ztráty
svých tří dětí Dvořák prožíval nejtragičtější období
svého života. Původní základ skladby nese opusové
číslo 28, ale zmíněné události přetvořily skladatelův
přístup natolik, že skladbu zcela změnil, jeho bolest
líčí utrpení matky Kristovy, stojící pod křížem, na
němž umírá její syn - latinské spojení
„Stabat mater dolorosa“ znamená
(volně přeloženo) „/pod křížem/
RASTISLAV - Blansko, CZECH VIRTUOSI – Brno, 14.12. 2011 MOÚ Žlutý
stojící matka bolestná“. Dvořák rozkopec- Brno
ložil text do deseti částí ve dvou
základních oddílech, v nichž k instrumentálnímu základu střídavě a v
různých kombinacích použil sólový
pěvecký kvartet a smíšený sbor, což
je typickým rysem Dvořákovy práce
s hlasy.
Stabat Mater, op. 58 Antonína
Dvořáka s podtitulem „Oratorium
pro sóla, sbor a orchestr“ je poměrně rozsáhlé vokálně-instrumentální
dílo (trvá přes devadesát minut) na
text starého církevního hymnu Stabat Mater, které spolu se skladbami
tohoto typu právem náleží k vrcholům oratorní tvorby hudební historie.
-r-

Účinkující:
Soprán: Daniela Straková-Šedrlová
Alt: Markéta Štefaniková
Tenor: Petr Levíček
Bas: Richard Novák
Orchestr: Czech Virtuosi
Smíšený pěvecký sbor RASTISLAV Blansko
Členové sboru BFS-BB

BMČ 2012
Za zkratkou uvedenou v titulku se skrývá tradiční
knihovnická akce BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ.
Jako každoročně se ho aktivně zúčastňuje i Městská
knihovna Blansko.
Kolektiv pracovníků této kulturní instituce nachystal
pro zájemce z řad veřejnosti pestrou programovou
nabídku, která si klade za cíl zkvalitnit a zefektivnit
čtenářství jako takové.
Konkrétně již sedmého března se uskuteční literární pořad z dlouhodobějšího projektu regionálního
oddělení knihovny „Hanzelka + Zikmund – výpravy
za snem“ pro žáky ZŠ Bořitov. Hned následující den
připravily blanenské knihovnice pro děti ze základních
škol v Ráječku a v Lysicích besedu se spisovatelkou
a současně redaktorkou nakladatelství EDIKA Evou
Mrázkovou na téma Jak vzniká kniha a jaká je práce
redaktora. Také 8. března nemine literární pořad o
slavných cestovatelích Hanzelkovi a Zikmundovi žáky
ZŠ Drnovice.
Devátého března zavítá mezi děti ze ZŠ Dvorská
a ZŠ Erbenova v Blansku autorka řady dětských
knih Daniela Krolupperová. Stěžejní význam má
zorganizování recitační přehlídky pro první až třetí
třídy blanenských základních škol, která je každoročně hojně navštěvována zejména rodiči a prarodiči
malých recitátorů. Třetí spisovatelkou, jež zpříjemní
čtenářský měsíc, bude patnáctého a šestnáctého
března Zuzana Pospíšilová. Pobeseduje ve Veselici,
v Rájci – Jestřebí a ve Vysočanech. Opomenout nelze
účast blanenské knihovny v 13. ročníku soutěže BIBLIOWEB 2012, ve které mají uživatelé šanci podpořit

kvalitní knihovnické weby. Vyvrcholením Března –
měsíce čtenářů bude v Blansku oblíbená opakující se
událost. Je jí Noc s Andersenem, tentokrát na téma
Čarodějnice a kouzelníci, a proběhne 30. března.
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

Knihovna zbaví strachu z počítače
Již několik let se v Městské knihovně Blansko realizuje projekt „NEBOJTE SE PC“. Vznikl v době, kdy
mezi námi bylo více těch, kteří osobní počítač ovládat neuměli, a menšina takových, kteří se PC „nebáli“.
Někteří z těchto poučenějších se stávali rádci a pomocníky pro jedince v oblasti výpočetní techniky naprosto
neznalé.
Rozvoj moderních technologií (počítače, tablety,
chytré telefony…) patří v současné době k nejdynamičtějším odvětvím. Tento nezadržitelný trend se snaží
přirozeně reflektovat, zejména během posledního roku, i
blanenská knihovna. Do svého lektorského týmu získala
zkušeného a odborně erudovaného lektora Bc. Michala
Bronce, který v uplynulém roce úspěšně provedl úskalími základů obsluhy osobního počítače několik skupin
zájemců nejen seniorského věku.
Jeho velkou devízou je zejména to, že není pouhým
více prakticky poučeným uživatelem, ale skutečným
IT specialistou, jež dnes a denně řeší řadu problémů
spojených s výpočetní technikou. Jeho tento obor totiž
živí. A má ještě jednu významnou „přidanou hodnotu“
– schopnost citlivě přivést k základům moderních technologií i opravdové „bázlivce“, jak dokazují relevantní
informace od absolventů jeho kurzů.
Máte ještě pořád ze stolního počítače nebo notebooku
strach? Přesto se chcete podívat na internet, založit si
elektronickou poštovní adresu, psát si nebo si promluvit
(a vidět se) s příbuznými či známými v rámci celého

světa? Pak přijďte do Městské knihovny Blansko a
přihlaste se do projektu „NEBOJTE SE PC“!
Čekají vás 3 vyučovací bloky po třech hodinách
(vždy ve středu od 8,00 do 11,00 hodin), celkem tedy
9 vyučovacích hodin během tří po sobě následujících
týdnů, v kulturním prostředí moderně vybavené studovny
a čítárny Městské knihovny Blansko. Cena celého kurzu
je 300,- Kč. Pracuje se ve skupině, která má maximálně
7 členů, což umožňuje individuální přístup ke každému.
Věříme, že k příjemné atmosféře nenásilné formy
vzdělávání se přispěje i občerstvení (káva, čaj, minerálka).
Nejbližší kurz proběhne během dubna 2012. Přihlášky
(formulář k dispozici na www.knihovnablansko.cz v sekci
PROJEKTY nebo přímo ve studovně a čítárně MK Blansko) přijímá od 22. 3. 2012 oddělení studovna a čítárna
Městské knihovny Blansko (Mgr. Jana Trubáková, Eva
Šebková).
Těšíme se na vás! A nebojte se…
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

Úředníci města nikdy nezklamou
Je už tradicí, že když udělá úředník, nebo vedoucí úřadu chybu, kupř. tím že spustí černou stavbu
nebo vydá příkaz k neoprávněné činnosti, která je napadena, pak se celá radnice řídí Plzákovým heslem:
„Zatloukat, zatloukat, zatloukat“. To už se díky tomuto radničnímu zákonu traduje přes dvacet let od sametové revoluce. Začalo to historickým kravínem pod okny bytových domů, kterého se zastal lidovecký
starosta Vykydal, který nereagoval ani na protestní manifestaci stovky občanů Písečné a úřadu, který
se neřídil reakcí na prohlášení ministra Dyby, že se jedná o stavbu nepovolenou, která je v rozporu se
stavebním zákonem v obytné zóně bez stanovených ekologických ochranných pásem. Podobně bez
stavebního povolení a výběrového řízení na dodavatele díla proběhla stavba silnice u domu Růžičkových, kde bylo dodatečné stavební povolení vystaveno až devět měsíců po provedení díla, i v rozporu
se zákonem vydané povolení stavby větrné elektrárny mezi rodinnými domky na Klepačově, atd.
Stejně byla provedena i změna dopravního značení
ke zjednosměrnění Rodkovského ulice, ze které byl
kvůli půlhodinovému provozu před zahájením vyučování převeden veškerý provoz na nejfrekventovanější
a daleko více celodenně přetížené silnice v sousedství
nemocnice. I když to úředníci popírají, stalo se tak v
den, kdy se jeden z řidičů otáčel v křižovatce, kde
se otáčet nemá (u dřevěného kostela) a spořádaně
projíždějící auto které na nečekanou situaci nestihlo
zareagovat mu urazilo boční zpětné zrcátko. Změna
dopravní situace následovala ihned, dokonce bez
upozornění na tuto změnu - jak je zvykem, takže
během necelé čtvrthodiny se to stalo příčinou havárie
na křižovatce ul. Sadové s ulicí Rodkovského.
Když na protesty občanů radnice nereagovala, zaslal jsem 26. července 2011 na městský úřad oddělení
silničního hospodářství námitku proti nepovolené změně místní úpravy dopravní situace na Rodkovského
ulici. Odpověď jsem nedostal. Jediné co se stalo, bylo
o měsíc později - 17. srpna 2011 vydáno rozhodnutí,
kterým byla stanovena již v listopadu 2010 provedená
místní úprava provozu na Rodkovského a dalších s ní
souvisejících komunikacích. Reagoval jsem návrhem
na změnu bez povolení realizovaného dopravního
značení, ale ani na tento dopis jsem odpověď nedostal.
Reagoval i další občan. Ten, zřejmě vzhledem k tomu
že je právník, odpověď na svůj dopis ze 3. října 2011
obdržel. A děly se věci! Dověděl se, že ta „drobná
akce“ stála město 44901,50 Kč!!! (za to by bylo přes
čtyřicet zrcátek). Když se nic podstatného k vyřešení
oprávněných stížností nestalo, podal na Krajský úřad
v Brně podnět k zahájení přezkumnému řízení.
Krajský úřad na základě podaného podnětu shledal
důvody pro provedení přezkumného řízení, na základě
kterého správní akt Městského úřadu Blansko ze dne
17. srpna 2011 jako nezákonný zrušil. Se stanoviskem
MěÚ Blansko se Krajský úřad neztotožňuje, protože je
zásahem do vlastnických práv vlastníků nemovitostí
v dané lokalitě a proto napadený akt vrátil s tím, že
v novém řízení je MěÚ Blansko vázán v rozhodnutí
uvedeným právním názorem Krajského úřadu.
Jak na tiskové konferenci informoval starosta Toufar,
město podalo proti rozhodnutí Krajského úřadu odvolání. Zajímavostí je kdo toto odvolání podal, protože

Rada města Blansko o tom dle zápisů ze zasedání
rady nejednala a nikoho podáním odvolání nepověřila.
Zřejmě tak byl na svoji obranu aktivní nejdéle sloužící
tajemník, který v každých volbách kandiduje jako
jednička na kandidátce KDU ČSL, aby po volbách
složil mandát a v rámci koalice si pojistil ekonomicky
výhodnější místo tajemníka. Zdá se, že tu funkci vykonává déle než je pro něj i město zdrávo. Nic nového
už nepřináší, a pokud nedojde ke změně, nic nového
městu nepřinese. Zřejmě ztrácí hodně času tím, jak
se snaží při každé příležitosti, aby mu nic neuniklo,
doprovázet každého starostu a prezentovat se při
jeho pracovních návštěvách. Jako by se považoval
za pobočníka jeho excelence a na úřad už mu tolik
času nezbývá.
- Šr -
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Řádková Inzerce
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
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, připadně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na
tel. 603722434.

PRODEJ
* Ford Focus sedan r.v. 1999, najeto 95500 km, top
stav. Cena 59000,- Kč. Tel. 602507919.
* 2+1 v Blansku. Volný ihned. Tel 603936689.
* Pěkná dřevěná garážová vrata 228 x 203 cm. Bez rámu.
Cena 1000 Kč. Tel. 777593529.
* Elektrický sporák zn. Zanussi, málo používaný,cena
dohodou. Tel. 731745359.
* Nově rekonstruovaný byt 1+1 v Blansku na ulici 9.
května. RK nevolat. Tel. 731174236.
* 3+1 na Podlesí; OV; 3.p s výtahem; plast. okna; šatna.
Tel. 606648772.
* Rehab. cvičící lehátko na potíže s páteří. PC 6000, nyní
2000 Kč. Tel. 723320548.
* Travní sekačku benzín., vl. pohon. Dále mikrovlnku za
500 Kč. Tel. 723320548.
* Rozkl. pohovku s úlož. prostorem v dobrém stavu. Tel.
737020020.

KOUPĚ
* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* 2 +1 nebo 3+1 s balkonem , DB nebo v OV v Blansku, v
dobrém stavu bez nutnosti větších úprav. Tel. 604674032.
* Lesní pozemek, do cca 5 ha, i více. Tel. 777079911.

RŮZNÉ
* Promajmu garáž na Zborovcích 800kč za měsíc. Tel.
603721647.
* 50letá žena hledá spolucestující na hory 3,5 dne lyžování
na ledovci Stubai, termín 6.4. - .9.4.2012 s CK, odjezd
busem z Brna. Pište na: inka05@email.cz.
* Pronajmu větší byt 1+1 v Blansku. Tel. 737900946.
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+kk Na Pískách. Tel.
603113088.
* Pronajmu 2+1 v centru. Tel. 777305730.
* Pronajmu zařízený 2+1 v Blansku blízko vlakové zastávky. Tel. 731809137.
* Pronajmu RD v Ráječku se dvěma sam. zařízenými
byty. 1+1 větší 6000 + ink., 1+1 menší 5000 + ink. Tel.
734216988.

Ztracené duše
v kině
Srdečně zvu čtenáře Monitoru na premiéru
filmu Ztracené duše, která proběhne 18. března
od 17:30 hodin v blanenském kině, vstupné bude
zdarma. A o čem film bude? Ztracené duše, pro
někoho blázni, pro druhé městské legendy. Setkáte se s Králem Šumavy, čarodějnicí Růženou,
sázkařem Frantou, hostinským Radkem. Jednu
z rolí si zahrála i Helena Čermáková, držitelka
ceny Thálie. V rámci premiéry se také promítnou
tři krátkometrážní filmy od blanenských tvůrců.
Follow your dreams od Michala Fíbka, Sám
osamělý od Jolany Chalupové a Nálezy od Jana
Perouta. Doufám, že Vás pozvánka navnadila a
že Vás všechny uvidím v kině na premiéře a tím
nám splníte sen a tím je plné kino.
Tadeáš Daněk

O KOBLÍŽKOVI
Již podruhé spolupracuje Městská knihovna
Blansko s občanským sdružením CIRCULUS a
blanenským divadlem KOLÁRKA.
Po interaktivním pořadu MILOŠ MACOUREK
– ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ přichystaly členky Kolárky
Jolana Chalupová, Irena Iškievová, Leona Petlachová, Michaela Růžičková a Tereza Chalupová
loutkové divadelní představení O KOBLÍŽKOVI z
volného cyklu Pohádky z kufru.
Po pohádkovém příběhu bude nachystána
výtvarná dílna, kde si děti zkusí samy vyrobit
jednoduché loutky a ty si pak odnesou s sebou
domů.
Akce, která je určena hlavně pro děti nižšího
školního věku, začíná v pátek 16. března 2012 v
18 hodin v dětském oddělení Městské knihovny
Blansko.
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

Blanka oznamuje

SPORT CLUB JANY KUNCOVÉ
A LÉTO S POHYBEM
Garant: CK Victoria

BIOGRAD NA MORU
6.7.-15.7.2012
Poloha:
- starobylé přímořské městečko leží 30 km jižně od Zadaru. Typické je stabilní klima, členité pobřeží, čisté moře. Je východiskem do 3 tří národních
parků – Paklenica, Slapovi Krka, Kornati. Blízko Biogradu leží největší chorvatské sladkovodní jezero – Vransko jezero. Biograd je živým městečkem s
mnoha tanečními terasami, nočními bary, kluby. Zvláště je třeba zdůraznit
Lavender bed bar, kde se můžete pohodlně natáhnout.
- za zábavou se můžete vydat i do místního aqua parku Bazen. Pro malé návštěvníky jsou určena hřiště s prolézačkami. Nachází se zde také letní kino.
Odjezd:
- malé parkoviště Sýpka v podvečerních hodinách, novým klimatizovaným
autobusem.
Ubytování:

kemp Park Soline ****
- v klimatizovaných mobilhoumech pro 4-6 osob (2x ložnice se 2 lůžky,
WC, sprcha, plně vybavená kuchyň, klima, terasa), v borovicovém hájku
na okraji Biogradu. Pobřežní promenádou lze dojít až do centra Biogradu.
Pláže:
- přírodní skalnatá s betonovými platy a upravenými vstupy do moře, místy
oblázková, ale i velká písečná pláž.
Zábava a sportovní vyžití:
- v kempu najdete restauraci, grill-bar, volejbalové hřiště, tenisové kurty,
ping-pongové stoly.

Možnost každodenního cvičení pilatess,
power jógy a zumby s Jitkou a Janou.
Další možnosti:
- půjčovna sportovních potřeb, škola jachtingu a potápění, fakultativní výlety
dle přání klientů na Kornati do Zadaru, na vodopády Krka, hrad Vrana atd.
Stravování:
- samostatně nebo rozšířená polopenze (snídaně, polévka s pečivem, teplá
večeře) za cenu 1680,- Kč.
Cena kompletní bez stravy: 6580,- Kč
- zahrnuje dopravu, ubytování, pobytovou taxu, povinný závěrečný úklid,
základní pojištění na cestu, pojištění proti krachu CK.

Zumba, pilatess, power jóga je zdarma!!!

Aktuální předprodej:
Básník a kočka, 21.3.2012 v 19.30 h, Blansko
– Dělnický dům, 290,- a 230,- Kč. Divadelní představení, v hlavních rolích Lukáš Vaculík a Kateřina
Hrachovcová.
Smíšený pěvecký sbor Rastislav, 25.3.2012 v 17 h,
Brno – Katedrála sv. Petra a Pavla, cena 150,- Kč
a 100,- Kč.
Wanastovi Vjeci, 19.4.2012 ve 20 h, Brno – Hala
Vodova, cena 350,- Kč.
Nostalgia Quartet 18.4.2012 v 18 h, Klepačov – Klub
pohody a zdraví, cena 250,- Kč.
Mandrage, 6.4.2012 v 19 h, Boskovice – Sokolovna,
cena 190,- 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.
Pavol Habera a Team Final Tour 2012, 31.5.2012 ve
20 h, Brno – Kajot arena, cena 550,- Kč a 390,- Kč.
Ticketpro:
26.4. 2012 Lucie Bílá - Brno, Boby centrum
7.5. 2012 Metallica - Praha, Synot Tip Aréna
11.7. 2012 Bruce Springsteen – Praha, Synot Tip
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha, Synot
Tip Aréna
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
Ticketstream:
20.-22.7. 2012 MS Superbike – Brno, Automotodrom
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno, Automotodrom
Ticket Art:
24.5. 2012 Věra Špinarová – Brno, Boby centrum
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
12.7. 2012 Bratři Nedvědovi – Tenisové kurty Lužánky
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín,
Praha
Aktuální nabídka:
Sborník Muzeum Blansko 2011 – tradiční muzejní
ročenka s množstvím zajímavých článků nejen o
blanenské historii. Cena: 65,- Kč
Sleva Sborníků Muzea Blansko – ročníky do roku
2005, cena 35,- Kč. Ročníky 2006-2010, cena
65,- Kč.
Kalendář Město Blansko 2012 – nástěnný kalendář
formátu A4, s perokresbami blanenských památek
od Lukáše Martinky. Cena 59,- Kč.
Jeskynní perly Chárónovy – autor Ladislav Slezák,
vydalo Muzeum Blansko. Kniha plná úsměvných
historek a vzpomínání na jeskyňáře a doby jejich nadšeného objevování Moravského krasu. Cena 84,- Kč.
Regionální publikace, propagační předměty a pohlednice 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-

Restaurace

U BARONA
- denní menu od 11-14 hod.
- rozvoz obědů
- ubytování

Tel. 602 733 921
www.ubarona.cz

Přihlášky: 776 140 953 - Mgr. Jana Kuncová

Dobročinný bazar na OA a SZdŠ Blansko
Naše škola se již tradičně zapojuje do mnoha dobročinných akcí organizovaných různými institucemi a nadacemi - Srdíčkovými dny počínaje a Bílou pastelkou konče. V závěru loňského kalendářního
roku jsme se rozhodli, že se pokusíme založit novou tradici, a uspořádali jsme 1. Ježíškův dobročinný
bazar.
Studenti i zaměstnanci školy darovali drobnosti,
často velké emocionální hodnoty, s nadějí, že
jimi udělají radost někomu jinému. A podařilo se.
Po prvotních rozpacích nabrala akce nevídané
obrátky a během čtrnácti dnů se nám po dvacetikorunách či dokonce dvoukorunách podařilo
vybrat úctyhodných 6000,- Kč.
Tisícikoruna byla věnována UNICEF na nákup
vakcinací proti spalničkám a dětské obrně pro děti
v Africe. Zbývajících 5000,- Kč jsme předali nadaci
Krtek, která v brněnské dětské nemocnici pomáhá
malým pacientům s onkologickým onemocněním.
Johann Wolfgang Goethe řekl, že člověk je
bohatý tím, co učinil pro druhé. V tom případě
jsme hrdi na milionáře studující a pracující na
naší škole.
Mgr. Jana Matušková

- vestavěné skříně
- šatny
- předsíně
- úložné prostory
Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz
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COURSING
COURSING je obdoba chrtích dostihů, kdy pes běží za návnadou, přivázanou na šňůře. Rychlost
návnady je regulovatelná a dá se přizpůsobit rychlým i pomalým psům včetně štěňátek. Tento sport
je pro psa zcela přirozený a psy velice baví.
Zdá se vám tento sport zajímavý a chcete si ho
vyzkoušet? Máte doma pejska, který rád běhá pro
balónek, klacík? Chcete dopřát svému psovi vzrušení
z lovu? Chcete sobě dopřát nádherný pohled na
svého sprintujícího psa? Tak neváhejte a přijeďte v
sobotu 17.3. na trénink, který pořádáme pro začátečníky
i pokročilé.
Místo konání:
Boskovice, Westernové městečko,
spodní areál.
Popis cesty na:
www.westernove-mestecko.cz
Začátek v 11.00
hodin
Poplatek:
20,-Kč/ běh.
Přihlášky a platba
až na místě.

Občerstvení, táborák a možnost opékání špekáčků
zajištěno.
Případné dotazy: h.rajtslegrova@seznam.cz, mob.:
602 843 544
-hr-

SQUASH
Únorový turnaj
Únorový squashový turnaj v sobotu 18. od 13
hodin, přivítal 13 hráčů, mezi nimiž byla i jedna žena.
Počet účastníků byl jakýmkoli způsobem nedělitelný,
a tak dvě základní skupiny A a B měli rozdílný počet
hráčů. V osmifinále vyřazovacího pavouka, který
následoval, se hrálo jen pět zápasů, poražení utvořili
skupinu „C“, kde hráli o konečné 9. – 13. místo. Vítězové postoupili do čtvrtfinále, kam již měli zajištěn
automatický postup leadři obou základních skupin
a druhý ze sedmičlenné skupiny „B“. Tuto výhodu,
pokud se dá výhodou nazývat, si vybojovali svými
výtečnými výkony Jakub Sedláček, Jirka Vybíhal a
Jindřich Čeladín, celé jedno kolo čekali. V dalším
zápase Sedláček špatně rozehraný zápas na rozdíl
od obou výše uvedených soutěžících, nezachránil a
prohrál 0:2 (5:1, 9:11) a skončil ve skupině o 5. – 8.
místo, kde však následně dominoval. V semifinále
turnaje se utkali
Čeladín:Řehoř 2:0 (11:4, 11:3) a Vybíhal:Lai 2:1
(11:6, 9:11, 10:12) a v boji o 1. místo Jindra Čeladín
zlomil odpor Jirky Vybíhala vyčerpaného z předešlého zápasu 2:0 (12:10, 11:2). Ve všech utkáních
se hrálo na dva vítězné sety do 11 bodů s využitím
pravidla o dva více. Ceny do turnaje věnovala, tak
jak je již pravidlem a. s. ČAD Blansko.

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

Příští turnaj je stanoven na sobotu 17. března
opět od 13 hodin jste opět zváni. Startovné neměnné
200,- Kč. Prosím o předběžné přihlášení z důvodu
zabezpečení odpovídajícího počtu cen pro účastníky.
Těšíme se na Vás.
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o profi trampolíny,
byly rozšířeny hodiny takto: pondělí a úterý od 18:00
do 19:00, čtvrtek od 18:30 do 19:30. Do budoucna
počítáme i s dalšími hodinami navíc, o kterých Vás
budeme včas informovat.
Z důvodů rozšíření služeb pro naše zákazníky,
hledáme zkušeného maséra/masérku, který by měl
zájem o pronájem prostor ve squashcentru, veškeré
bližší informace na tel: 516 412 100 nebo e-mail:
squash@cadblansko.cz.
-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

Již

9m9ě,síčně!

od

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

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

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

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

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064
PRÁDELNA, MANDL
PEREME, MANDLUJEME,, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt
8 - 16 hodin
pá
8 - 13 hodin

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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