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Nekupujte břečky!

RD RÁJEC-JESTŘEBÍ

Zima zmizela jako mávnutím proutku a společně s prvními slunečnými dny se začaly po zimní přestávce
rojit i zmrzlinové stánky. Taková dobrá, krémová, hladká a lahodná zmrzlina v parném dni člověka osvěží,
ale hlavně si na ní pochutná, pokud ovšem opravdu dobrá je. Přiznám se, že patřím do kategorie těch,
kteří zmrzlinu milují, moderně řečeno na ní ujíždím a málokterý stánek obejdu bez povšimnutí.

Vzpomínám si, jak jsem kdysi přešel celý Václavák
oběma směry a u každého stánku si koupil zmrzlinu.
Každá byla jiná, kvalita rozdílná. Taky cesta z brněnského hlavního nádraží na náměstí Svobody patřila k
mým oblíbeným lokalitám, zmrlináři tam jsou prakticky
na každém rohu, co stánek, to jiná chuť. A tak bych
mohl pokračovat dalšími městy, Blansko nevyjímaje,
ani tady není místa, kde bych zmrzlinu neochutnal
alespoň jedenkrát, někde, bohužel, jenom jedenkrát.
Taky se mi dříve nestávalo, že bych nějaký kornout
vyhodil, v posledních několika letech se mi to ale už
stalo několikrát. Možná vám připadá, že mám přiliš
chlupatý jazyk, ale nechtějte po mně, abych si pochutnal na ušlehané růžové vodě ochucené nějakou trestí,
cukrem a kyselinou citronovou, jejíž prodejce má na
vývěsním štítu hrdě napsáno „pravá italská zmrzlina“.
V Itálii jsem byl mnohokrát a co se zmrzlin týče, až
na malé výjimky jsem si bez výjimky pošmákl. Velké
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Reality Macocha s.r.o. nabízí na základě dohody s insolvenčním správcem k prodeji nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, kat. území Jestřebí, obec Rájec-Jestřebí, LV č. 47: budovu č.p. 308, část obce Jestřebí, stojící na parcele č. 24/9; pozemek parc. č. 24/5,
zahrada, o výměře 157 m²; pozemek parc. č. 24/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 127 m²; pozemek parc. č. 26/3, zahrada, o výměře 123 m². Jedná se
o nepodsklepený třípodlažní řadový rodinný dům (4+1) se zahradou a zahradním domkem. Užitná plocha všech podlaží 257,85 m². Celková plocha
pozemku 407 m². Kolaudace v roce 1989, technický i statický stav objektu velmi dobrý. Obvodové zdivo siporexové tvárnice tl. 300 mm, stropy hurdiskové, okna
dřevěná zdvojená a plastová, podlahy obytných místností cementový potěr – koberec, ostatní podlahy keramická a terasová dlažba a betonová mazanina. Objekt
je napojen na všechny inženýrské sítě, vytápění ústřední (plynový kotel). Velmi dobrá vybavenost města (základní škola, školka, gymnázium, zdravotní středisko,
pošta, kulturní dům), dobré dopravní spojení (vlak, autobus) v rámci integrovaného systému Jihomoravského kraje. 1. NP: zádveří, chodba, prádelna, kotelna, sklad,
dílna, garáž, schodiště do 2. NP 2. NP: chodba, WC, kuchyň + jídelna, obývací pokoj, lodžie, schodiště do 3. NP 3. NP: chodba, 3x pokoj, koupelna + WC, lodžie.
Cena činí 2.600.000 Kč. Uvedená kupní cena je minimální. Rozhodne nejvyšší nabídka. Nabídky včetně uvedení nabízené kupní ceny zasílejte písemně
v zalepené obálce s označením „Nemovitosti Rájec“ nejpozději do 31. 5. 2011 na adresu: JUDr. Vlasta Němcová, advokátka insolvenční správce, Nádražní 10,
678 01 Blansko. Prohlídky jsou možné po domluvě. Kritéria výběru: Nejvyšší nabídka, způsob financování, zaplacení kupní ceny nejpozději při podpisu kupní
smlouvy. Insolvenční správce si za součinnosti zajištěného věřitele a zároveň zástupce věřitelů vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu.
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Garážová vrata

• je přední
český výrobce vrat
• nabízí standardní i luxusní
provedení vrat
• vyrábí vrata na míru
s největší nabídkou
designu
• zajišťuje pohodlí
a komfort
• montuje vrata od
garáže po hangár
• zaručuje dostupný
a rychlý servis
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kancelářských
židlí a křesel...

porce, chuť přesně po inzerované surovině, jahodová chutnala
po jahodách, meruňková po
meruňkách, čokoládová byla
hutná jako pravá čokoláda, z
oříškové jsem doloval celá lísková jádra a co dávají do svých
speciálních zmrzlinových směsí
sice nevím, ale vždycky chutnaly dobře. Sice za drahý peníz,
ale byl to zážitek.
Taky u nás se po revoluci
objevila řada soukromých cukráren a zmrzlinových stánků,
polepených italskými nápisy a
lákavými obrázky s překypujícími kornouty. A zpočátku se
tam i prodávala dobrá, nešizená
zmrzlina. Ale jak šel čas, těch
dobrých zmrzlin začalo jaksi
ubývat a místo nich se nám do
rukou stále častěji dostávají
jakési „náhrrražky“, jak to v
jedné scénce vtipně okomentoval hlasem Věry Chytilové Miroslav Donutil. Opravdu tomu tak je, a nejen v
cukrárnách. Vězměte si například přeplněné mrazící
boxy supermarketů nacpané k prasknutí desítkami
nejrůznějších zmrzlin, mražených dortů a dezertů od
nejrůznějších výrobců. Ochutnal jsem jich spoustu, ale
na prstech jedné ruky bych mohl spočítat ty, které jsou
opravdu něčím odlišné od šedivého průměru. Jako by
všichni výrobci používali stejnou základní hmotu bez
chuti a zápachu a do ní pak přidávali barevné, synteticky zhotovené příchutě. Podobná, ale podstatně
lepší situace je u nanuků. Je jich méně druhů a výrobci
rychleji poznají, co lidem chutná a co se více prodává.
Nejhorší je ale přístup prodejců kopečkových nebo
točených zmrzlin, kde si je majitel vyrábí sám. Používají se k tomu směsi, které je nutno připravit podle
návodu, aby zmrzlina byla dobrá, musí se do nich
přidat jen předepsané množství vody, ne více. A to
je asi kámen úrazu. Někteří zmrzlináři si spočítali, že
když do směsi dají více vody, stroj zmrzlinu ušlehá tak
jako
tak, chybějící chuť pak dodá troška cukru nebo té
j
kyselinky citronové, zrakový vjem se ošidí potravinářským
barvivem. Zmrzlina vypadá lákavě, zákazník se
s
nachytá a z jednoho kyblíku se místo stovky kornoutů
nebo kopečků vyrobí stovky dvě a tak i zisk bude
dvojnásobný.
A co na to zákazník?
d
Před časem jsem podobný úvodník napsal o vlašském
salátu, špekáčcích a jiných podobně šizených
s
výrobků
studené kuchyně. U zmrzliny tomu není jinak,
v
a nejen u ní, taky třeba u nápojových automatů, kde
si
s někde uvaříte dobrou kávu a jinde břečku. Šizení
je
j u nás prostě zakořeněno ještě z dob, kdy všichni
hromadně okrádali stát, a kdo to nedělal i když měl
možnost, byl druhým pro smích. Dnes je ale situace
jiná
j a nepochopitelná. Buď to odnáší nepozorný majitel,
jehož
okrádají zaměstnanci a nebo vědomě okrádá
j
zákazníky
on sám a riskuje tak, že k němu nebudou
z
chodit.
Ale proč? Věřím, že většina z vás by klidně
c
zaplatila o korunu nebo dvě víc za jemný lahodný
krém než za hrudkovatou dřeň neurčité chuti. Na první
pohled to ale vidět není a tak nezbývá, než zvolit vylučovací metodu a vyzkoušet na vlastní kůži všechny
prodejce v okolí. Pak si vybrat ty nejlepší a kupovat
prostě zmrzlinu jen tam, kde víte, že vás neošidí, byť
by to mělo být na druhém konci města. Jaro teprve
začíná, ale už teď vím, kde budu letos pravidelným
hostem a kterému prodejci se obloukem vyhnu.
PM
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

volejte

800 800 874
www.trido.cz

NÁBYTEK HAVLÍK

Slevy
jídelních stolů
a vybraných židlí
od firmy TON

- 20 %
Akce je časově omezena!

* Prodej bytu v OV 1+1 Blansko – Dvorská, 39 m2, 5.p. výtah...NC – 799.000 Kč
* Prodej DB 2+1 Blansko – 9.května, 55 m2, 2. p, zděný, volný...NC – 1 149.000 Kč
* Prodej bytu v OV 3+1 Blansko – Sever, 89 m2, 5.p. mezonet...NC – 2 490.000 Kč
* Prodej RD 3+1 Bukovina – pozemky 2ha, nutná rekonstrukce...NC – DOHODOU
* Novostavba RD 5+1+gar. Ráječko – poz. 454 m2, dokončeno...NC – 4 490.000 Kč
* Prodej pozemků na RD Blansko – Olešná, Horní Lhota, Těchov...NC – DOHODOU
* Prodej zahrady Blansko - Otisky – chatka, poz. 451 m2, bez IS...NC – 139.000 Kč
* Pronájem RD Rudice – 100 m2, vybavený, ne pro cizince...NC – 4.400 Kč/měs.+ ink.
Nabídněte byty a domy pro naše klienty – umožníme i přímé odkoupení.
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Mocní chudé nevidí,
jen je vyrábí
V Britských listech byl zveřejněn článek „Lidé na dně, stát nikde“ ve kterém autor kritizuje chování
českého státu k bezdomovcům a připomíná, že v roce 1948 bylo zrušeno t.zv. domovské právo. To
zahrnovalo právo na nerušený pobyt v obci a na chudinské zaopatření. Když za velké hospodářské
krize ztráceli lidé zdroje obživy a přicházeli o vlastní bydlení, nemohli se usazovat v okolních lesích, nebo pod mosty, ale musela se o ně postarat domovská obec včetně zajištění bydlení a léčby
na obecní útraty. A dále uvádí: „Není důležité vracet se k institutu domovského práva. Stát může
nedůstojnému bezdomovectví zamezit i jinými způsoby. Zatím bezdomovce v lesních doupatech a
ruinách budov obcházejí starostliví policisté a kontrolují jejich občanské průkazy.
Stát s bezdomovci počítá i při sčítání obyvatelstva.
Avšak bezdomovci jsou pouze druhořadými občany,
spíše jen imaginárními občany státu, který na své
tradiční funkce rezignoval. Právo na pobyt v obci se
změnilo na právo přebývat v lesních brlozích, pilířích
mostů a opuštěných ruinách. Právo na chudinské
zaopatření žádné. Jednou, a to může být brzy,
mohou si narůstající skupiny takto ze společnosti
vyloučených lidí oprávněně položit otázku, zda oni
stát vůbec potřebují a podle toho se chovat.“
Zmínka o policistech mně přivedla na myšlenku
požádat představitele blanenské městské policie o
jejich zkušenosti s bezdomovci. Zástupce ředitele
Mgr. Stanislav Sotolář odpověděl: „Bohužel, i v
Blansku jsme si museli zvyknout na novou nemoc
velkých měst – bezdomovectví. Jedná se o fenomén
moderní společnosti, který se s přituhující zimou
mění z chronického na akutní. Strážníci Městské
policie se s nimi setkávají několikrát za den, kdy
řeší jejich přestupky. Jedná se především o drobné
krádeže v obchodech, narušování občanského
soužití a veřejné pohoršení. Velkým problémem je
alkohol, u mladších drogy. Postihování těchto osob
právními prostředky je neefektivní a často přináší
jen zvýšené finanční náklady. Někteří často končí v
záchytné stanici, aby neohrožovali sebe nebo své

okolí. Podle našich poznatků je v Blansku řádově
několik desítek bezdomovců, často to nejsou ani
občané Blanska. Jsou mezi nimi lidé z celé republiky
i ze Slovenska. Naší snahou je udržet tento problém
alespoň v přijatelných mezích, ale rozhodně není v
našich možnostech zajistit nápravu za společnost,
která tuto skupinu svých obyvatel produkuje. My si
uvědomujeme, že i tito lidé jsou našimi spoluobčany a potřebují podporu. Zdaleka ne všichni se do
této nepříznivé situace dostali vlastní vinou a jsou
schopni ji řešit vlastními silami. Péčí o bezdomovce
se v Blansku zabývá především Oblastní charita
Blansko, se kterou městská policie a další odbory
města spolupracují. Tato organizace provozuje denní
centrum a noclehárnu pro muže, zapojuje své klienty
do programů sociální a pracovní rehabilitace, kupř.
se podílí na úklidu veřejných ploch města.“
Skutečností však zůstává, že vedení státu se k
tomuto problému staví jako by neexistoval a občan
v nouzi, na které se v řadě případů podílí svojí pohodlností státní aparát, jej nezajímá. Jak by mohl,
když každý z vysokých státních úředníků, na rozdíl
od bezdomovců, musí řešit problém jak nepřijít o pár
procent ze svých „perně zasloužených“ statisícových
příjmů!
Jiří Šrámek

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

KTR originál
je pouze
jeden!
Značková
dámská
letní obuv

1090,090,OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Lid je samý šprým a špás
Internet je den co den doslova zavalen politickými vtipy.
Dobrými i špatnými. Přemýšlel jsem, čím to je, co vyvolalo
takovou autorskou superaktivitu? A pak jsem vzpomněl
na jednu z mnoha lidových moudrostí, kterými oplýval
bývalý ekonomický náměstek z doby světově proslulé
firmy ČKD Blansko Josef Šebek:
„Byl a žil jeden moudrý vladař. Ano, i to se stávalo. A
ten, aby znal náladu lidu kterému vládl, ustanovil skupinu
rádců, kteří ho měli pravidelně informovat, jak se jeho
lidu daří. Po měsíci se otázal: „Co můj lid, jak si žije?“ Ó
můj pane, řekli rádci, lid je nespokojen, nadává a bouří
se! Vladař se zamyslil a rozhodl: „Přitáhnout!“ A tak se
to několikráte opakovalo, až jednou přišli rádcové se
zprávou: „Lid se baví, je samý šprým a špás!“ Vladař se
zachmuřil a pravil: „Chyba, velká chyba. Rychle povolit!“
Byl to moudrý vládce.
- Šr -

Výchovný koncert
Přerušení dodávky energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Dne 11.04.2011 od 07:00 do 10:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Okružní - bytový dům
č.2385/1a, 1b, ulice Kamnářská - bytový dům č.
2245/2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f
Dne 11.04.2011 od 11:00 do 13:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Cihlářská od domů č.o.
14,15 po domy č.o. 19, 22, ulice Okružní domy č.o. 3a,
3b, 3c, 5... 21, 23, 31, 33, 35 (lichá čísla), ulice Kamnářská domy č.o. 7,9... 15, 17 (lichá čísla), zahrádky na ul.
Zborovecká, pod blokem domů 3a - 3c na ul. Okružní
Dne 13.04.2011 od 07:00 do 10:00
Blansko - vypnutá oblast: budova Okresního soudu
na ul. Hybešova, areál fy BUSE na ul. Masarykova 9,
areál fy TIRO na ul. Havlíčkova 2, restaurace na ul.
Hybešova 1.
Dne 13.04.2011 od 11:00 do 13:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Sadová od křižovatky s
ul. Wolkerova po dům č. 67, ulice Purkyňova dům č. 1,
1a, ulice Větrná, ulice Erbenova, ulice Havlíčkova, od ul.
Erbenova po ul. Wolkerova, ulice Chelčického domy č.
65, 67, ulice Lesní, ulice L. Janáčka, od ul. Sadová po ul.
Chelčického, ulice Zahradní, ulice 9. května dům č. 47.
Dne 14.04.2011 od 08:00 do 16:00
Blansko - vypnutá oblast: zástavba u místní komunikace
začínající na ul. J. Lady a končící u domu č. 1330 (procházející kolem domů č. 2437 a 2446). Toto vypínání
je náhradou za nerealizované vypínání dne 18.3.2011.
Dne 21.04.2011 od 07:00 do 17:00
Dne 27.04.2011 od 07:00 do 17:00
Rudice, Lažánky - vypnutá oblast: celá obec Rudice
- obyvatelstvo i podnikatelská činnost včetně areálu
bývalého zemědělského družstva, horní část obce Lažánky od příjezdu z Jedovnice (včetně areálu bývalého
zemědělského družstva) po domy č. 53 a 81.
-eon-

29. března 2011 uspořádali manželé Kocůrkovi výchovný koncert pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ Blansko,
Erbenova 13. Děti se seznámily s hudebními nástroji
a s hudbou odlišných částí světa a poslechly si ukázky
na různé druhy nástrojů. Závěrem koncertu si hudebníci
zazpívali společně s dětmi známé lidové písničky.
Alena Lysoňková, ZŠ Erbenova

Recyklohraní
Poprvé, když jsem se o recyklohraní dozvěděla, šla
jsem do toho. Mým prvním úkolem bylo zjistit, kde jsou
ve městě Blansku recyklační kontejnery. Potom bylo
nutné vytvořit mapku a kontejnery do ní zakreslit. Já i
moje spolužačka jsme se umístily dobře a od té doby se
zúčastňujeme recyklohraní pořád. Druhým úkolem byl
popis nějakého starého spotřebiče, který se už skoro
nevyrábí. V mém případě to byl magnetofon. Za každý
úkol jsme dostaly určitý počet bodů a za to jsme si potom
mohly vybrat jednu z krásných cen. Na závěr bych chtěla
dodat, že tato soutěž je zábavná a zároveň poučná, takže
ji mohu doporučit každému z vás.
Denisa Novotná, VIII. B, ZŠ Erbenova

Řešení silnice smrti

Jaký máme vztah
ke svému městu?
V úterý 23. března se konala v kině veřejná schůze.
Jedná se o tradiční setkání vedení města s občany.
Při těchto setkáních je přednesena zpráva o činnosti
jednotlivých odborů městského úřadu za uplynulý rok
a následně je dán prostor občanům pro připomínky,
podněty, případně stížnosti.
Na tomto setkání, jehož konání bylo mediálně prezentované, mě zaujaly dvě věci. V prvé řadě nezájem
občanů o tato setkání. Vedení města a úředníci byli
početně v přesile. Je na zamyšlení proč tomu tak je.
Druhá záležitost vzešla z podnětu občana. Jedna z nejhezčích ulic v Blansku „Rožmitálka“ se údajně špatně
uklizí, po zemi se válí nedopalky cigaret a jiné odpadky.
Sebekvalitnější úklid k čistotě nestačí, pokud se my
občané nebudeme chovat ke svému městu opravdu
jako ke „svému“. Na ulici je dostatek odpadkových
košů, proto je nepochopitelné, proč se nedopalky
cigaret a jiné odpadky válí po zemi. Zkusme se chovat
k našemu městu tak, aby bylo čisté a líbilo se nám.
Ing. Jiří Crha (ODS), místostarosta Blanska
Koupili jste novou televizi a máte problémy
s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!
* Naladíme Váš televizor a prověříme anténní signál.
* V případě potřeby poradíme a zajistíme rekonstrukci antén tak,
abyste byli spokojeni.
* Tam, kde žádný anténní systém není, zhotovíme nový.
* V souvislosti s digitalizací provádíme měření signálu a v případě zájmu
dodávku a montáž naladěných setoboxů a LCD televizorů s integrovaným
setoboxem, o kterých víme, že vám budou dobře sloužit.
* Vaše spokojenost je naše dobrá vizitka!

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

ELASTRA spol. s r.o., náměstí Svobody 13, Blansko
Tel./Fax 516 417 421, MT: 608 220 319, 775 220 319, email: elastra@elastra.cz

Okresní Hospodářský komora Blansko se připojila
k řadě institucí, které podporují urychlené vybudování
silnice R 43, jelikož zastaralá státní silnice I/43 je nejen
přetížená, ale svým profilem se stala pro dnešní provoz
vysoce nebezpečnou a navíc prochází řadou obcí, ve
kterých zatěžuje místní provoz a životní prostředí.
Jak uvedl předseda OHK Blansko a místopředseda
Krajské Hospodářské komory JUDr. Milan Hlaváč,
na trase, která získala nechvalnou přezdívku „silnice
smrti“ byla zmařena spousta lidských životů a způsobena řada vážných zranění. Na přetížené silnici se
tvoří dlouhé kolony, které dokonce brání v průjezdu i
složkám integrovaného záchranného systému, čím se
její nebezpečnost ještě znásobuje. Z podnikatelského
pohledu tento stav ztížené dostupnosti i návaznosti na
stávající dálniční síť závažně brzdí rozvoj a podnikání
celého regionu, co přináší omezení investic a přispívá
ke zvyšující se nezaměstnanosti se všemi návaznými
negativními důsledky.
Hospodářská komora Blansko, jak informoval její
předseda JUDr. Hlaváč, se proto obrátila na krajskou
reprezentaci, poslance, senátory, vládu České republiky
a její příslušná ministerstva, aby se společně zasadili
o prosazení urychlené výstavby rychlostní silnice R
43 v úseku Kuřim – Svitávka a naplánování výstavby
celé trasy do generelu staveb silnic a dálnic ČR v co
nejkratších termínech.
- Šr -

ALCO plus s.r.o. Lažany 49 67922

PROVOZOVÁNÍ * PRONÁJEM * PRODEJ

NÁPOJOVÉ TECHNIKY
HNIKY
HNI
IKY
* aquamaty napojené
na vodovodní řád
* výrobníky sody, presovary
* nápojové automaty...

PITNÝ REŽIM NA MÍRU za bezkonkurenční
č í ceny

Tel. 602543381 * www.alco.cz * alco@alco.cz

Den učitelů
Proč je 28. březen dnem učitelů? Je to den narození
Jana Amose Komenského – učitele národů 1592 – 1670.
Vynikající osobnost českých kulturních dějin, razil program demokratické školské soustavy. Zpracoval souhrn
lidského vědění, rodinné výchovy nejmenších dětí.
Napsal řadu spisů. Byl jedním z hlavních představitelů
Jednoty bratrské. Natrvalo emigroval z vlasti 1628. Je
pochován v Naardenu.
Některé školy dodržují oslavy Dne učitelů. Také ZŠ
Blansko Rodkovského uskutečnila 25. března setkání
současných i bývalých učitelů. Jsme vděční, že na nás
důchodce nezapomínají. Prožili jsme pěkné odpoledne
při vzpomínkách a srovnávání minulosti se současností,
vzpomínání na kolegy již nežijící. Vedení školy srdečně
děkujeme za pozvání a jsme rádi, že nezapomínají.
Přejeme jim zdraví a hodné a ukázněné žáky.
EJ
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Ke spravedlnosti je cesta
dlouhá a nebezpečně klikatá
V roce 2005 jsem byl rozrušen konkurzy na blanenské podnikatele a závody, prohlášené soudkyní
krajského soudu, které byly často označovány jako, hodně slušně řečeno, podivné. Už proto, že konkurz
na Univu byl v tom roce nadřízeným soudním orgánem zrušen. Přesto k žádnému vyrovnání nedošlo.
Další konkurz na Adast Blansko který pohnul
žlučí každému, kdo znal rod Ježků, který Blansko proslavil v celé Evropě, nebo fabriku, která
byla po léta známa jako prosperující exportní
podnik. O koupi bylo několik zájemců, nejvyšší
nabídka byla 45 miliónů korun. Nebylo to moc.
Jenže správce ji prodal za směšných 27 milionů
a poškodil stát o 18 milionů korun. Když jsem
správce, kterým byl Ing. Beer, navštívil a ptal
jsem se ho proč tak rozhodl, odpověděl, že ta
druhá firma v pořadí mu rukou dáním slíbila, že
zachová výrobu a nebude propouštět. To mě
vyprovokovalo k reakci: „Pane inženýre, vy si
asi myslíte, že mluvíte s úplným pitomcem. Až
to ta investiční firma bude mít na listu vlastnictví,
tak mě přijďte tu ruku ukázat, protože si na ni ani
nevzpomenou.“ Celá fabrika se prodala za cenu
Zasedání účastníků v jednací místnosti výborů Poslanecké sněmovny
jediné budovy a po baráku obratem rozprodala, zahájila předsedkyně ústavně právního výboru Karolina Peake, za
hádejte za kolika násobek.
účasti poslanců M.Babáka, J. Novotného, Z. Bebarové Rujbrové a
Další konkurz byl na hotel Macocha. Kon- zástupců státních institucí.
kurzní správce přispěchal s ochrankou a hodlal
zabavit budovu, kterou měl pan Hlaváč už šest let
požádal o setkání vrchní komisař protikorupční policie
zaplacenou a zapsanou na listu vlastnictví. Správce
Ministerstva vnitra. Měl jsem v něj důvěru, předal mu
předložil pověření konkurzu na společnost Juříček
řadu dokumentů, ale hned jsem ho po zkušenostech
s.r.o. a chtěl zabavit majetek společnosti Hlaváč, s.r.o.
upozornil, že mu to asi sotva kdo z nadřízených dovolí
řešit. Do Vánoc byl v civilu. V říjnu 2010 jsem další
Když se choval na své mládí dost drze, požádal jsem
kopie dokumentů u příležitosti předvolební návštěvy
telefonicky ředitele Policie ČR o přítomnost kriminalistů.
Blanska předal předsedovi vlády PhDr. Nečasovi. Ani
Když ten hovor konkurzní správce uslyšel, vyhnal svoji
ochranku z budovy a podstatně zjemnil hlas. Přesto nic
ten však nevybočil z řady těch, kteří se zabývat osudy
nepomohlo a pan Hlaváč musel hotel zaplatit ještě jedpostižených občanů nepovažovali za důležité. Slíbil, že
nou. Dokonce včetně nové budovy, kterou tam za své
se na ty materiály podívá a patrně od nich zrak neodtrhl
pořídil. Pana správce však zajímalo pouze číslo popisné
dodnes.
a ne co tam nového majitel postavil. Zajímavé bylo i to,
Následně jsem v naději, že do Parlamentu přišla
že když si na nový kup chtěl pan Hlaváč vypůjčit, dal si
řada, zatím manýry historických poslanců a ministrů
peněžní ústav podmínku: „Úvěr lze čerpat až po přednenakažených politiků, vyrobil další složku a poslal ji
ložení dokladu o stažení stížnosti Hotel Hlaváč s.r.o. u
ministru vnitra Radku Johnovi v naději, že jako bývalý
Ústavního soudu ze dne 22.8.2005.“ Celý případ jsem
kolega novinář bude vědět co s tím. A tak se stalo, že
zveřejnil v Parlamentních listech, ale i poslanci zaujali
jsem dostal pozvánku k účasti na akci pořádanou 5.
pozici mrtvého brouka. K tomu nemám komentář.
dubna 2011 pod záštitou předsedkyně ústavně právníVe spolupráci s redaktorkou ČT Janou Lorencovou
ho výboru Poslanecké sněmovny ČR Karoliny Peake,
jsme natočili své zkušenosti, dokumenty a vyjádření
nazvanou: „Možná úskalí zneužitelnosti Zákona o konodborníků odvysílané v pořadu „Za zdí“. A děly se
kurzu a vyrovnání a Insolvenčního zákona z pohledu
věci! Pořad jí ředitel Janeček zrušil a stala se v ČT
omezování základních lidských práv garantovaných
nadbytečnou. Po odvysílání jsem obdržel od lidí poÚstavou ČR“.
stižených podobnými konkurzy řadu dalších dokladů
Setkání, které zahájila Karolina Peake, se zúčastnili
a námětů pro natočení jejich příběhů. Když nebyla
všichni členové po léta spolupracujících sdružení z
cesta do ČT, spolupracoval jsem s TV Nova s Jirkou
Jihomoravského kraje za který jsme vystoupil Josef
Hynkem. Po desítce relací v hlavním zpravodajství
Marek z Brna a já, Severočeský kraj reprezentoval Aleš
dostala Nova nemalý postih a bylo po zpravodajství i
Vébr, za Prahu řada členů Občanského sdružení proti
na Nově. V prosinci 2005 jsem veškeré materiály předal
podvodným konkurzům, za Vysočinu JUDr. Nováková a
po telefonické dohodě nově jmenované nejvyšší státní
řada dalších. Zásadní příspěvek pronesl náš dlouholetý
zástupkyni JUDr. Vesecké. Dostal jsem odpověď kdo
spolupracovník dříve senátor, nyní poslanec Josef Nobyl kterým ze 13 uvedených případů pověřen a tím to
votný, který dokonce na soudkyni krajského soudu podal
skončilo. A tak jsem zaslal další kopie řadě poslanců a
trestní oznámení. Všechna vystoupení byla zaměřena
politiků a prostřednictvím poslankyně Rujbrové i miniproti nefunkční a nedůsledné justici, kterou poslanec
stru spravedlnosti. Už je to přes dva roky a pan ministr
Novotný, mající imunitu, označil jako jihomoravskou
neodpověděl ani paní poslankyni. V březnu 2009 mně
justiční mafii. Zatím co on mohl hovořit o podvodných
konkurzech, já je mohl označovat pouze jako
podivné. Nejtvrdší kritika všech byla zaměřena na
justici, ministerstvo spravedlnosti a bez újmy nevyšlo ani Nejvyšší státní zastupitelství, v několika
případech i Policie ČR a Úřad ochránce lidských
práv. Na dotaz co tedy s tím, jsem odpověděl že
jediným řešením jsou radikální personální změny,
které zpřetrhají nebezpečné vzájemné vazby,
proti kterým jsou postižení naprosto bezmocní.
Jde však o to, zda je dost těch druhých, kteří by
odvolané mohli nahradit.
Tato akce byla za poslední léta první, která
byla tak bezprostřední a jmenovitá, na dnešní
dobu až příliš odvážná. Mně celé jednání připomnělo tunel, na jehož konci konečně začalo
blikat světlo. Účastníci zastupující státní orgány
mají rozhodně o čem přemýšlet. Neodvažuji
Na snímku jsou zástupci Brna, které zastupoval Josef Marek. Během se zatím doufat, že ve prospěch postižených i
jednání se k předsednickému stolu dostavil v zastoupení ministra ochotu něco konat.
Jiří Šrámek
spravedlnosti J.Pospíšila jeho první náměstek.

Sportovní 604
679 02 Rájec - Jestřebí
tel.: 516 433 886
e- mail: studio@exam.cz
www.exam.cz

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

* veškeré zboží pro koupelny
* rekonstrukce koupelen
a bytových jader
* prodej plovoucích podlah
od 450,- Kč/m2
* obklady a dlažby od 149,- Kč
* španělská sanitární keramika
ROCA (umyvadla, WC, nábytek,
bidet) - vysoká kvalita

- obvodových lišt /koberec,lamino/

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730
so 8 - 11

Tel. 606 263 064

otevřeno sedm
dní v týdnu
Srdečně Vás zveme do nově otevřené prodejny DÁRKOVÝ SERVIS
na ulici Smetanova 8, Blansko (vedle OD Centrum Ježek)
* Nabízíme služby v oblasti květin, dárků a balení.

Rozvozy květin a dárků po Blansku ZDARMA!

* Řezané květiny za zaváděcí ceny.
* Připravili jsme pro nevěsty příjemný svatební koutek, kde vám naši profesionální floristé poradí
s výběrem svatebních kytic a ostatních dekorací.
* Firmám nabízíme jakékoliv dekorace do veškerých firemních prostor,
výzdoby firemních večírků, plesů a rautů.
* Všechny objednávky lze provádět i po telefonu.

Naše prodejny:

Blansko, Smetanova 7
Tel: 725 353 080 Po – Pá 8 – 17,
Boskovice, Bezručova 12 Tel: 602 640 703 Po – Pá 8 – 17,
Boskovice, 17. listopadu 3 Tel: 725 700 869 Po – Pá 8 – 17,

NONSTOP SLUŽBA - 725 353 070

email: darkovyservis@seznam.cz

So 8 – 12, Ne 9 - 12
So 8 – 12, Ne 9 - 12
So 8 – 12, Ne zavřeno

Dáváme květinám duši!

Sídlišti hrozí zánik zeleně
Nemalý rozruch mezi občany způsobila informace o návrhu na zrušení další zeleně na rozhraní
ulic 9. května a Erbenova, kde hodlá společnost HOPA Group s.r.o. postavit firmou Zdeňka Riznera
navrženou pětipodlažní budovu se 26 byty a další část zeleně využít k postavení tři metry vysoké
opěrné zdi kolem areálu přilehlého parkoviště pro 46 aut.
Za tím účelem proběhlo ve čtvrtek 31. března
stavební řízení za účasti zástupců města, stavebního
úřadu, na stavbě zainteresované firmy a asi padesáti
občanů, kteří předali Radě města Blansko protestní
petici, podepsanou 366 občany dané lokality, z nichž
většina se nemohla řízení účastnit, protože se konalo
v 10 hodin, kdy byli v zaměstnání.
Z řady vyslovených námitek vyplynulo, že občané
v první řadě bránili likvidaci zeleně, zejména krásně
vzrostlých jehličnanů v sousedství jejich domovů a
základní školy. Stavba, která je dle nákresu naprosto
odlišná od architektonického řešení této části města
tím, že uvažovaná pětipodlažní budova nebude ladit
s ostatními třípodlažními budovami a na rozdíl od
všech, které jsou v linii sever-jih, je tato jediná budova, která přispěje ke zvýšení dopravního ruchu a
emisí v okolí školy, plánována v linii východ-západ
a jako jediná v celém sídlišti bude mít dokonce na
rozdíl od všech ostatních domů plochou střechu.
Korunu všemu nasadil architekt tím, že zakreslil

dětské hříště do bezprostředního sousedství křižovatky a autobusové zastávky. Prostě řečeno, bude
tato stavba působit jako pěst na oko.
Prostor, na kterém je stavba plánována, sloužil dětem z mateřské školy k zimnímu sáňkování. Ty díky
nedomyšlené problematice přijdou o řadu zimních
radovánek. Občané navíc mají pochybnosti o tom,
zdá byl záměr zástavby této části ulice 9. května konfrontován se záměrem současně zpracovávaného
územního plánu města, který do budoucna uvažuje,
že ulice 9. května se stane hlavním silničním tahem
na Těchov. I proto občané doporučovali, zda by pro
všechny, i budoucí obyvatele pětiposchoďového
domu, nebylo výhodnější tuto stavbu situovat do
klidné části Písečné, kde je volných prostor v příhodnějším prostoru dostatek.
Doufejme, že to vedoucí stavebního úřadu Petr
Rizner dokáže vedoucímu společnosti HOPA Group
s.r.o. a Zdeňku Riznerovi doporučit také.
Jiří Šrámek

* FOTOREPORTÁŽ ZE SÍDLIŠTĚ *

Proti stavbě tohoto do sídliště naprosto nevhodného pětipodlažního monstra se
občané opravněně postavili. Paradoxem je i dětské hřiště (označeno kruhem)
situované těsně k rušné křižovatce a do blízkosti autobusové zastávky.

Svoje výhrady k likvidaci krásné zeleně v sousedství ZŠ Erbenova a bytových domů
vyslovili občané v petici s podpisem 366 účastníků stavebního řízení. Je zajímavé,
že s nesouhlasem autoři počítali a přesto na projektu trvají.

Aby si předkladatelé uvědomili, jak vypadalo sídliště před vzrůstem zeleně,
připomínám pohled, ke kterému se její likvidací hodlá architekt přiblížit, a dorazit
vzhled sídliště jedinou budovou, postavenou zcela jinak, než jsou všechny ostatní.
Text a foto: -Šr-
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Městský klub hodnotil
V pátek 18.března se sešli senioři ve velkém sále Dělnického domu Blansko, aby na své výroční
schůzi vyhodnotili celoroční činnost a připomenuli si letošní 35. výročí trvání MKD Blansko. Jako
hosté byli přítomni pan Kupčík – tajemník Městského úřadu Blansko a pan Mgr. Alexa - vedoucí
školství a kultury. Zahájení provedl pan Krabička a zprávu o činnosti přednesl pan Bacík.

Černohorská piva zvyšují
svoji atraktivitu
Ve čtvrtek 24. března se konala tisková konference s partnerem Města Blansko, Pivovarem Černá
Hora za účasti generálního ředitele Skupiny K Brewery Zdeňka Radila, která již přes rok pivovar
provozuje. Dle informací obchodního ředitele pivovaru Bořivoje Bartoňka si Černohorský pivovar
vede i nadále dobře. Jak uvedl, zatím co v minulém roce pivní trh v České republice klesl o cca 10%,
jejich pivovar naopak prodej piva o pět procent zvýšil, uvedl na trh nové značky piva a získal řadu
ocenění.
Co zákazníky nepotěší je, že v důsledku 25
Nejoblíbenějším pivem se stal ležák Páter, který
procentního zvýšení ceny sladu a 20 procentního
dokonce předstihl dosud vedoucí výčepní pivo Tas.
zvýšení ceny plynu se ani pivovar nevyhne úpravě
Vzrostla poptávka i po další značce, pšeničném
cen. Průměrná cena sudových piv podraží v průměru
ležáku Velen. Prodej vzrostl nejen v našem kraji,
o 5 procent, co představuje u nejprodávanějších
ale i na Zlínsku, Vysočině, Olomoucku a dokonce i
druhů 60 haléřů na půllitru piva, naopak ale u 95%
v Čechách. O více jak 6% vzrostl i export do Řecka,
produkce lahvových piv se cena nezmění. K navýšení
Polska, Německa, Itálie, Gruzie, Vietnamu, Thaiwadojde jen u nealkoholického piva Forman a speciálu
nu, Číny a tradičního Slovenska. V soutěžích Zlatá
Black Hill.
Salima 2010 a Znojemský hrozen zvítězil pšeničný
Pivovar se podílí i na kulturních akcích, jakou bylo
ležák Velen, na Dočesné 2010 získala druhé místo
nedělní zahájení turistické sezony, ve druhé polovině
speciální světlá piva1530 a světlý ležák Kamelot.
května se bude podílet na 12. ročníku brněnských
Radost udělalo i prvenství v soutěži o nejhezčí podPivovarských dnů na Staroměstské radnici a jako
tácek, která proběhla na táborském setkání sběratelů
každým rokem uspořádá 24. září Pivní pouť a nadále
pivních etiket a suvenýrů.
bude podporovat kulturní a sportovní akce v našem
Jak dále Bořivoj Bartoněk uvedl, byla v minulém
regionu, pokračovat ve spolupráci s městy Blansko
roce na trh uvedena další dvě nová piva – tmavé
a Boskovice a přispívat sportovním klubům FK Apos
výčepní Klášterní pivo a Svatováclavský pšeniční
13% speciál. Začátkem roku 2011 následovalo nové
Blansko, FC Boskovice a TJ Sokol Černá Hora.
sudové pivo Páter - nefiltrovaný kvasničák s vysokým
-Šrobsahem vitaminu B.
Další novinkou, která
opustila pivovar v den
zahájení jarní turistické
sezony, je výroba nopálkových piv, tedy piv
s výtažkem z opuncie.
I nový provozovatel
se věnuje modernizaci
pivovaru. V loňském
roce proběhla investice 36 milionů korun
na rozšíření ležáckého
sklepa a instalaci 16
nových ležáckých tanků
a třetí linky na stáčení
limonád. Současně byly
zprovozněny dva nové
roboty na paletizaci a
depaletizaci sudů nahrazující těžkou manuální práci. Další moderInformace o nopalových pivech, která byla představena při nedělním
nizace bude pokračovat
zahájení turistické sezony okresu Blansko v Černé Hoře.
Foto: - Šr i v letošním roce.

Stručně ze zprávy o činnosti:
V roce 2010 bylo uskutečněno 57 akcí, s účastí
4281 členů a ke konci roku 2010 měl náš klub 1446
členů. Ke skupině nejstarších /21 členů/ patří i pan
Antonín Baldrman, první předseda samosprávy
MKD, který se v lednu 2011 dožil krásných 101
roků.
Nejsilnější věkovou skupinou jsou členové mezi
65. a 90. rokem věku. Do 65 let věku má náš klub
pouze 210 členů. Samospráva proto vyzývá Vás,
mladší seniory k aktivnímu zapojení do činnosti
klubu.
Hudební soubory uskutečnily celkem 38 tanečních akcí. Soubory LIPKA a RADOST vystoupily
na 13 akcích v MKD a dalších 13 akcí připravily
pro jiné organizace.
Po celý rok 2010 úspěšně pokračovaly ve své
činnosti také kroužky: Dovedné ruce, Vyšívačky,
Cvičení žen při hudbě, kroužek JOGY i oddíl stolního tenisu a plavání v krytých lázních.
Bylo uskutečněno 6 zájezdů, pod vedením průvodců pana J, Krabičky a paní Káji Martínkové.
K trvalým aktivitám patří také návštěvy divadel
a koncertů. O půjčování knih a časopisů se trvale
stará paní R. Cachová.
I v letošním hodnocení byl připomenut
naléhavý požadavek
na investici – přístavbu
jídelny MKD Blansko.V
roce 2010 využilo prostory MKD více než
45000 návštěvníků a
členů MKD. Lze předpokládat, že přístavba
by zlepšila podmínky pro další zvýšení
účasti členů na akcích
i možnost rozšíření aktivit v MKD.
Že se činnost v MKD
daří, je i zásluhou města Blanska, jeho orgánů, odboru školství,
kultury, tělovýchovy
a mládeže atd., kteří
věnují dlouholetou pozornost působení MKD

a vytvářejí příznivé podmínky pro jeho činnost. Po
zprávě o činnosti předvedl svůj program soubor
LIPKA. První část programu byla zaměřena slavnostně a velký úspěch sklidil pan J. Kazda s písní
Mississippi. Druhá část programu se nesla ve veselém duchu a dle ohlasu v sále, se senioři dobře
bavili. Při závěrečné „Nanynce“ už bylo jasné, že se
dobře baví nejen obecenstvo, ale i členové LIPKY
na pódiu.
Potom už k tanci i poslechu zahrála kapela
MELODIE pod vedením p. Novotného.
V závěru svého dnešního příspěvku, bych se
ráda ještě chvíli vrátila k souboru LIPKA.. Jsem
„hrdou“ členkou tohoto souboru už téměř rok.
LIPKA můj život obohatila, pomohla mi uvědomit
si, že s „duchodcovským věkem“ můj aktivní život
vůbec nemusí skončit. Touto cestou chci poděkovat
souboru, že mne mezi sebe přívětivě přijal, ale
hlavně chci poděkovat našim uměleckým vedoucím – Božence Smahové a Vladimíru Šoupalovi,
za jejich velikou trpělivost a obětavost, s jakou se
nám všem věnují a moc si přeji, ať nás vedou k
úspěchům ještě hodně, hodně dlouho!
Ludmila Kotlánová

Lékárna Na Poště v jarním
S přicházejícím jarem se neobjevují změny jen
v přírodě, ale také v prostorách blanenské lékárny
Na Poště. Oblíbená prodejna čajů Herbavit zůstala
zachována, pouze se přestěhovala z levých dveří
do pravých, kde sídlila prodejna
ortopedických pomůcek. Ta ovšem také nezanikla, široký sortiment dětské ortopedické obuvi,
dámská a pánská pracovní obuv
jsou vystaveny ve vstupních prostorách lékárny, zde můžete prohlédnout,vyzkoušet, zaměstnanci
lékárny Vás rádi obslouží a pomohou s výběrem. Ostatní zdravotní pomůcky (ortézy,zdravotní
punčochy,rehabilitační pomůcky
apod.) najdete v prostorách lékárny samotné.
V lékárně Vám též nabídeme
nové přípravky pro Vaše čtyřnohé
miláčky. Dále byl rozšířen prodej
kosmetiky značek Vichy a La
Roche s možností odborné konzultace. Pro ty z Vás, kteří chtějí
ozdravit tělo po dlouhé zimě,

nabízíme poradenství týkající se očisty těla a jeho
vitalizace. Přijďte se přesvědčit a s naší klientskou
kartou i velmi výrazně ušetřit.
Kolektiv lékárny

* FOTOREPORTÁŽ Z PIVOVARU *

Na tiskové konferenci v Pivovaru Černá Hora se novinářům představili zleva:
sládek Vlastimil Zedek, obchodní ředitel Pivovaru Černá Hora Bořivoj Bartoněk
a generální ředitel Skupiny K Brewery Zdeněk Radil.

Nově upravenou a nákladně vybavenou částí pivovaru s obřími tanky na výrobu
piva instalovanými i na bývalé půdě jedné z budov pivovaru představil novinářům
nový sládek pan Vlastimil Zedek.

Příjemným zpestřením byl na nádvoří pivovaru vystavený historický automobil,
který v dobách minulých zásoboval všechny hospůdky našeho okresu. Dnes je
vtipně vyzdoben jako první pomoc pro věrné spotřebitele.
Text a foto: - Šr -
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Očima občanů
Byl jsem platit daně
Dnes jsem byl v Blansku zaplatit daně. Mohl
jsem ještě pár dní počkat, ale bylo mě státu líto.
Vybrané daně mu nestačí a proto musí realizovat
všelijaké reformy, aby z nás vymačkal víc. Reformy
se špatně prosazují, protožre populistická opozice
dělá obstrukce. Politici se strašně nadřou a ještě jim
někteří nezodpovědní jedinci nadávají..

Pojišťovny jsou na tom taky
zle. VZP platí málo lékařům a ti,
chudáci, musí stávkovat a všelijak
vyhrožovat, aby měli na holé živobytí. Politici, místo aby se starali o
obecné blaho, ztrácejí čas handrkováním o vlastnictví nemocnic. A
obecné blaho se jaksi vytrácí.
Když jsem byl platit ty daně, navštívil jsem finanční úřad, sociální
a zdravotní pojišťovnu. Všiml jsem
si, že všechny tři budovy jsou si v
něčem podobné. Jestlipak přidete
na to v čem.
Ano. Budovy jsou nové, luxusní
a předimenzované. To je to, co
mají společné. Je to náhoda, která
se projevila zrovna v Blansku? Asi
ne. I v jiných okresních městech
jsem si všiml těch honosných
paláců – i když jsem to systematicky nesledoval. A člověka napadnou pochybnosti,
jak se vlastně s těmi daněmi a odvody pojišťovnám
zachází. Ty budovy svědčí o tom, že všechny tři
jmenované instituce, kterým platím daně a odvody,
nestrádají. Tak jak to vlastně je?
Dr. Vratislav Nechuta

Žije se vám v Blansku dobře?
V Blansku žiji už osmnáctým rokem. Je to hezké
město. Jako malý jsem šplhal po stromech, z jejich
korun sčesával trešně, hrál fotbal na hřišti za domem
nebo hokej na rybníku rovněž za domem. S kluky
jsme stavěli bunkry ze dřeva, plechu a igelitu, vory
z palet a pet-láhví. S rodiči jsme po nocích opékali
špekáčky a naslouchali škvařícímu se tuku. Mohli
jsme metat kotrmelce na trávě kdekoliv se nám
umanulo a taky že jsme metali. Prolézali prolézačkami, schovávali se během schovky, na kole objížděli
dokola celý blok. Byly to krásné časy. Jen málokdo
z vás by mi oponoval. Toť daň za poznávání, vědění
a dospívání - že si i s důležitými fakty časem uvědomíte, jak je dětství nenávratně pryč. Jak strašně
moc jste se mýlili, když vám z úst lezly věty jako "Už
abych byl dospělý. Už abych chodil do práce. Už
abych měl peníze a auto a ženu a děti." Všechno
se zdálo býti jednoduché.
Mám dobrou paměť. Spoustu vzpomínek z dob
dávno ztracených si dodnes rád přehrávám. Jedna
věc mě ale zaráží. V žádném případě se nepamatuji, že by tráva nebyla zelená a voda nebyla čistá.
Možná, že jsem s výškou nabýval i na rozhledu, nebo
se mi moje mlaďoučká očička teprve rozevírala, ale
najednou, jako když někdo rozsvítí v místnosti bez
oken. Po oslnivém záblesku následuje prozření.
Když jdu každé ráno pěšky do práce, necítím vůni
květin. Neslyším ptáky štěbetat, či snad se trávu
zelenat.
Vidím květenu obalů od tyčinek, brambůrků,
některé nově rozbujelé, jiné zažloutlé od jarního
slunce. Vidím krystaly zmačkaných krabiček od
cigaret, novinových stránek. Vidím ve slabém větru

plout nažky igelitových pytlíků. Zmačkané záhyby
plechových a plastových kamenů, plazí se po zemi
jako polomrtvý hmyz. Vidím psí čokoládu. Ibalginové
šípky. Trny zatím ne. Avšak kdo ví, zítra je taky den.
Ve vodě mezi rybami - olejové duhy. Slyším chraplavé motory aut, cítím pach ropné doby. Na to si však
zvykám. Je třeba jít alespoň trochu s dobou. Bude
to stále horší a horší.
Po smaragdové zeleni zdravé trávy se mi ale
stýská nejvíce.
Zima je pryč, dámy a pánové.
Už nelze vrhat odpadky jen tak
nazdařbůh do sněhu. Už nelze
nic skrýt pod bílou maskou, jako v
groteskách zamést pod koberec.
Grotesky po pár minutách končí,
příští díl je vše jinak. V životě
tomu tak není. Není mi jasné,
proč lidé, pod jejichž balkóny je
nejvíce vystřílených nikotinových
nábojnic, na tohle ještě nepřišli.
Proč na to nepřišli ti, kteří nechají
na hlavy ostatních dopadat déšť
autobusových jízdenek. Když jdu
Blanskem, kamenné tváře jako
by to ani neviděly. Je mi z toho
smutno. Blansko není žádná metropole. Blansko je městečko, kde
můžou jít malí kluci ráno s rodiči
do obchodu a odpoledne lézt po
stromech, jako já. Blansko, to je
hranice mezi netknutou krásou

přírody a jedy novodobé společnosti. Nebo spíš bylo.
Proto žádám ty, kteří se pročetli až sem - zavzpomínejte na časy, kdy vaše botičky byly polovinou
vašich dnešních bot, rozhlédněte se a čiňte. Krmte
hladové koše. Nebuďte lhostejní. Buďte k sobě na
chvíli upřímní a dětským okem prohlédněte vaši
ignorační clonu. Sundejte si růžové brýle.
A žádám také město, aby na chvíli upustilo byrokratické listiny, neboť venku hynou stromy. Ve městě
jsem za měsíce a měsíce viděl snad jen jednoho
muže v oranžové vestě, táhnoucí modrý koš a teleskopický bodec. Bavil se s kolemjdoucím. Taktéž
odhoďte svoji povýšenost a sneste se na chvíli s
listy stromů k zemi.
Tohle není žádná politická agitace, nejsem ze
strany zelených, ani jsem nedostal zaplaceno. Já
jen chci, abych až odtud budu odcházet do světa,
odcházel nerad. Chci, aby mě Blansko drželo jako
svého syna. A nepouštělo. Chci, abych s radostí
vzpomínal i na ty pozdější časy, kdy už jsem dávno
věděl, že být dospělý není až taková psina jako z
pohledu dítěte. Chci jen zeleň parků a trávníků,
ovocné barvy v sadech a ulice - zbavené poskakujících netvorů.
Pomoc není potřeba jen za hranicemi. Je potřeba
si nejdřív zamésti před vlastním prahem.
Marcel Ryzí

Knihovna má nové webové stránky
První dubnový týden spustila Městská knihovna
Blansko na adrese www.knihovnablansko.cz svoje
nové webové stránky. Vystřídaly předchozí web,
který fungoval takřka deset let. Změnila se grafická
podoba i obsah. Cílem bylo dát stránkám moderní,
dynamický a interaktivní ráz. Pro návštěvníka stránek
přestávají být anonymní zaměstnanci knihovny. Pozná je díky fotografiím, které jsou přiloženy k jednotlivým kontaktům. Dozví se také základní informace z
historie knihovny. Může nahlížet do katalogu a zjistit
stav svého čtenářského konta. Několika cestami se
dostane k seznámení se s řadou akcí, které knihovna

takřka každý den pořádá. Utajeny nezůstanou ani
projekty Městské knihovny Blansko i další důležité
a vhodné informace.
Webové stránky pojímá městská knihovna jako
živý organismus, který bude neustále reagovat na
vnější i vnitřní podněty. V tomto duchu nemíní být
stránky zakonzervovány, ale chtějí se neustále doplňovat, rozvíjet a přiměřeně proměňovat.
Se sloganem Čtete si? Čtěte si! míří knihovna
vstříc všem svým současným i budoucím čtenářům
a návštěvníkům.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

Den na Zemi – Noc na měsíci
Blanenšťané budou mít opět možnost oslavit Den Země. Na sobotu 16. dubna pro ně nachystalo
Občanské sdružení Stará fronta zítra bohatý program plný hudebních vystoupení, divadel a aktivit
pro děti v zámeckém parku s názvem „Den na Zemi“. Večerní část „Noc na měsíci“ proběhne v klepačovském kulturním domě, kde vystoupí zvučné kapely Al Yaman a Propaganja.
Do zámeckého parku mohou lidé vyrazit již po
sobotním obědě. Den na Zemi zahájí ve 12.30 Bizoní
tanec, následovat bude Dramatikon, Kojotí příběh a
hudební vystoupení Lucie Vítkové a Miloše Pernici.
Návštěvníci se také mohou těšit na projížďku na
koni, prohlídku indiánského tee pee, lukostřelbu,
tanec se psem, hrnčířský kruh a mnohé další aktivity. Osvětovou část akce doplní informační stánky
občanských sdružení Nádraží v centru, Ekocentra
Blansko a Ekologického institutu Veronica.
V 17 hodin ze zámeckého parku odejde za doprovodu bongo rytmů průvod s tzv. alegorickým vozem
směrem k soutoku Svitavy a Punkvy – k blanenskému legálu. Zde bude jam session DJ Supraphonic
Bezbřich Bedys Smetana a graffiti malování. „Noc
na měsíci“ začne ve 21 hodin koncertem skupin Al
Yamana a Propaganja v kulturním sále Klepačova.

První oslavy Dne Země proběhly před jednačtyřiceti lety v americkém San Franciscu, odkud se Den
Země rozšířil do mnoha jiných zemí světa. Cílem
mezinárodního Dne Země je upozornit na negativní
dopady lidského jednání na životní prostředí.
Zájemci se mohou také v sobotu před zahájením
akce zapojit i do ochrany přírody úklidem odpadků v
Moravském krasu, který tradičně organizuje správa
CHKO Moravský kras. Ti, kdo nemají ještě určenou
trasu úklidu od CHKO, se mohou připojit k trase
Ekocentra Blansko (více informací na ekocentrum.
blansko@seznam.cz).
Kontakty:
Jaroslav Musil, Stará fronta zítra
tel. 720 268 344, e-mail: jardafil@seznam.cz
Monika Vokálová, Ekocentrum Blansko
tel. 724 520 166, e-mail: zabikuk@centrum.cz

Čte celá škola
Určitě jste někde slyšeli nebo četli, že podle výsledků různých testů klesá čtenářská gramotnost žáků
i studentů v celé České republice, že děti i dospělí čtou stále méně a že knihy jsou vůbec na ústupu.
Proto v úterý 22. 3. 2011 byly první čtyři hodiny
na ZŠ Blansko, Erbenova 13 ve všech třídách výjimečné. Konal se totiž projekt Čte celá škola. Všichni
žáci se zapojili do rozmanitých činností, které byly
spojeny s četbou a knihami.
A čím jsme se tedy zabývali? V mnoha třídách
žáci představovali svou oblíbenou knížku nebo
knížku, kterou přečetli jako svou první, popř. ze které
jim četli rodiče, přinesli dětské knihy svých rodičů a
prarodičů, ukázali spolužákům knihu s nejkrásnějšími
ilustracemi, uspořádali malé výstavky těchto publikací. Následovalo společné čtení úryvků, vymýšlení
vlastních příběhů i pokusy o básnickou či ilustrátorskou tvorbu. Starší žáci pracovali s odborným textem
různého zaměření, srovnávali literární předlohu s
jejím filmovým zpracováním, vyhledávali v textech
odpovědi na zadané otázky, doplňovali vynechaná
slova do básní, vymýšleli matematické pohádky, ve
kterých hlavní hrdina zdolá překážky na cestě za
štěstím jen tehdy, když vyřeší nějaký početní úkol.
Vítaným zpestřením byly dvě besedy s pracovníky
Městské knihovny Blansko o regionálních autorech, jejich dílech a historii Blanska a o Jaroslavu
Seifertovi.

Žáci také vyplnili dotazník o četbě. Takže už víme,
že rádi čtou mýty a legendy, životopisy, pohádky
i horory, mají rádi příběhy se zvířaty a povídky o
lásce. Populární jsou také encyklopedie. Mnohé
děti mají své oblíbené autory a některé četly jednu
knihu vícekrát. Literaturu si děti půjčují v knihovně,
od kamarádů, ale většina čerpá z rodinné i vlastní
knihovničky. A proč podle našich žáků lidé čtou? Z
odpovědí vyplývá, že se chtějí vzdělávat, hledají
informace nebo zábavu. A co nám četba ještě dává?
Rozšiřuje nám slovní zásobu, je super na dlouhý
večer a nudu, zlepšuje náledu, rozvíjí fantazii. Někdo
má však s knihami spojeny zážitky velice neobvyklé.
Jednu naši žákyni prý objemná kniha málem zabila,
jiné zase spadla na psa.
Projekt Čte celá škola žákům ukázal, že zabývat
se literaturou nemusí být nudné a že kniha může být
inspirací, poučením i skutečně nejlepším přítelem. A
nakonec alespoň jedna ukázka z vlastní tvorby žáků.
Lenka Burgetová
Záhada ztracených klíčů
Na začátku prosince jsem jako každý jiný den
odcházel do školy. Z poličky u dveří jsem si vzal svoje
klíče od bytu a od hlavního vchodu do domu. Byt
jsem zamknul a klíče si pověsil na
krk. Jak všichni ví, klíče se nosí na
šňůrce na krku, aby se nemohly
ztratit. Když jsem odpoledne přišel z družiny, klíče na mém krku
nebyly. Záhada. I když jsem je
hledal, klíče nikde. Maminka mi
další den nechala u zámečníka
udělat nové. Další den jsem dostal angínu a potom byly vánoční
prázdniny. Na ztracené klíče jsem
úplně zapomněl. Jaké bylo moje
překvapení, když jsem v novém
roce přišel do školy a v pracovních
činnostech otevřel kufřík. Ležely
v něm mé ztracené klíče. Záhada
byla vyřešena. Sundal jsem si
je sám, aby mi nepřekážely. Já
hlava děravá.
Adam Rejda – 3. ročník

Jeden svět a jeden kraj v Brně
Dne 28. března 2011 se naše třída E2 společně se třídou O2, paní učitelkou Janovskou a panem
učitelem Gregorem vydala do brněnské metropole na exkurzi. Ta byla zaměřena na více témat. Sraz
byl v pondělí ráno na blanenském nádraží, odkud jsme odjeli osobním vlakem do Brna.
Nejprve jsme navštívili kinosál Břetislava Bakaly,
kde v posledních březnových dnech probíhala přehlídka filmů o lidských právech „Jeden svět“, jejímž
pořadatelem je společnost Člověk v tísni. Zhlédli jsme
snímek s názvem „Manželka za 50 ovcí“ – dokument,
kterým nás provázela šestnáctiletá dívka Sábere,
jež se slzami v očích vyprávěla svůj dechberoucí
příběh o tom, jak někteří afghánští muži, přívrženci
Talibanu, kteří velmi uznávají tradice radikálního
islámu, prodávají svoje mladé dcery, ve věku třeba
jen deseti let, za pouhé ovce. Po skončení filmu následovala krátká beseda s brněnskou psycholožkou
o této problematice a my se mohli podělit s ostatními
o pocity, které se v nás v tu chvíli odehrávaly.
Po skončení této reflexe jsme se přesunuli
nedaleko – na Krajský úřad Jihomoravského
kraje, kde nás už netrpělivě vyhlížel pan tajemník Schlossarek. Právě ten se stal na další
hodinu naším průvodcem po této zajímavé
historické budově. Prošli jsme ji celou od vrchu
až dolů. Při této příležitosti jsme mohli zasednout do křesel v jednací místnosti jako členové
zastupitelstva, prohlédnout si galerii, a protože
byl pan tajemník velmi dobrý řečník, tak jsme
se dověděli i mnoho nových informací.
Po prohlídce Krajského úřadu následoval
krátký rozchod a svačinka na náměstí Svobody a poté poslední etapa exkurze, kterou
s nadšením vedl pan učitel Gregor. Byla to
prohlídka Brna, která začala přesně v poledne
u nových moderních hodin, tzv. „brněnského

orloje”. Cestou jsme viděli Starou a Novou radnici,
Zelný trh, Malý a Velký Špalíček, Petrov a mezitím
jsme vstřebávali spoustu zajímavostí a pověstí o
těchto pamětihodnostech. Počasí nám přálo a vše
ostatní bylo tak, jak být mělo. Už nás čekala jen krátká
cesta na nádraží a vlakem zpět domů.
Díky exkurzi jsme mohli blíže poznat svět radikálního islámu, který je nám hodně vzdálený, ale
na druhé straně nás cesta do Brna poučila i o světě
nám velice blízkém – o kraji, v němž žijeme, a jeho
sídelním městě.
Zuzana Měřínská,
studentka 2. ročníku OA a SZdŠ Blansko
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Detektivní kancelář Spotter Blansko

Řádková Inzerce

- pátrání, sledování
- pomoc při řešení
rodinných problémů
- odhalování nevěry,
Tel. 514 141 006
krádeží na pracovišti
Mob. 723 787 701
- kontrola nemocných
E-mail: spotter@wbs.cz
zaměstnanců
www.spotter.wbs.cz

Podnikatelská
 NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
 Českomoravská stavební spořitelna „LIŠKA“
Kancelář: Smetanova 4 (vedle Café Bergman).
Libor Münster - tel. 777111268
e-mail: libor.munster@cmss-oz.cz
Úvěry na bydlení snadno a rychle.
 Účetnictví, poradenství. 733668344.
 KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
 Rekonstrukce koupelen, bytového jádra,
obklady i dlažby. Zajistím všechna řemesla.
Tel. 607937765.
 Montáže staveb, zateplení fasád, sádrokartony, bourací práce včetně likvidace. Tel.
724249530.
 RELAXAČNÍ MASÁŽE - Petra Němcová,
Bezručova 52 (bývalý Svazarm), Blansko.
Dárkové poukazy, permanentky. Tel., obj.
737198807.
 Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte
zdarma služeb na www.mikark.cz
 Ing. František Slavič - vedení podvojného
účetnictví včetně mezd pro malé a střední firmy,
daňová evidence pro soukromníky, zpracování
daňových přiznání. Tel. 602506468, e-mail: fannycz@seznam.cz, www.slavicucto.webnode.cz
 RÁMOVÁNÍ, PASPARTOVÁNÍ - příjem zakázek
v prodejně Aliquis, centrum Ježek, Smetanova
6, Blansko.
 STOP dalším půjčkám a dluhům. Je tu pomoc
pro Vás: Oddlužení dle zákona. {www.abivia.cz}
Pobočka Blansko, tel. 722605909.
 Pronajmu prostory k podnikání v centru Blanska o ploše 97,5 m2. Tel. 774823701.
 Opravy šících strojů pro domácnost provádí fa
Buchta. Opravy jsou prováděny v bytě zákazníka.
Tel. 607157445.
 Nabízím překlenovací půjčku 500 - 2000 kč,
posléze až 10 000 kč, na cokoli. Tel. 723247091.

PRODEJ
* Zachovalou brank. helmu na floorball IFF. Cena dohodou, PC
1300,- Kč. Tel. 739029183.
* 2+1 v revit. domě na Chelčického ul. Tel. 602724073.
* Silnič. kolo ve 100% stavu. Tel. 737565661.
* RD v Jedovnicích bez RK, část. podskl. dvoudomek 2+2, zast. plocha 229 m2, garáž, zahrada 323 m2. Cena 1,55 mil. Tel. 723524930.
* Přístroj na cvičení (chůze na panelu) za 300,- Kč. Tel. 732354132.
* Autom. pračku, velmi levně. Tel. 723484803.
* Cihlový OV 3+1 Zborovce, bez RK. Tel. 737350028.
* Gauč s úlož. prost. a 3 matracemi. Konve větší kovové, uhláky
kovové, vše cena 30,- Kč za ks. Tel. 737884996.
* Š Favorit 136L, r.v. 89, garážovaný, v zimě nejetý, dobrý stav,
taž. zař., stř.okno, 75tkm. Tel. 607887573.
* 200l žel. barely na vodu, navařené trubky, na možnost sestavení
kaskády. Tel. 607887573.
* 2+1 v OV v nově zrekon. domě. Tel. 723420327.
* Autosedačku CAM (0-13kg) v dobrém stavu. Barva modro-černá.
Cena 500,-Kč. Foto na požádání. Tel. 721021429.
* Větší dřev. stůl se 4 židlemi, masiv, výborný stav, levně. Dále
komb. troubu se sklokeram. deskou Mora, výborný stav, cena
1000 Kč. Tel. 739552670.
* Velmi zachovalou pračku Zanussi, vrchní plnění, starou 8 let,
cena 1.500,- Kč. Tel. 737857740.

KOUPĚ
* 1+1 na Severu. Tel. 720361334.
* Garnyže 270 - 350 cm, infrazářič, k. stůl + židle. Tel. 737622786.

www.rosendorf.cz

nabízíme služby soukromých detektivů

Soukromé inzeráty s napsaným textem,
tel. číslem a adresou podávajícího vhoďte
do schránky u vchodu do restaure Punkva
na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na e-mail
monitor@monitor-bk.cz

- zajištění důkazních
prostředků
- zastupování
a doprovod
- služby pro advokátní
kanceláře
- poradenství...

Nabízíme:

!!! Diskrétně a profesionálně nelezneme řešení Vášeho problému !!!

Soutěž v agility bude patřit pejskům
Dozvědět se více o agility budou mít možnost ti, kteří se přijdou podívat na kynologické cvičiště Agility,
nacházející se na Sportovním ostrově L.D. v Blansku. Tamní Klub tam totiž v neděli 17.4. pořádá závody
agility pro začátečníky a pokročilé. Uvidíte běhat pejsky čistokrevné i křížence, velké i malé.
A co je to agility? Jedná se o obdobu parkúrového
skákání koní. Tento sport vznikl v Anglii kolem roku
1978. Pejsci, na rozdíl od koní jsou mnohem pohyblivější a tak kromě klasických skokových překážek mívají
v parkúru zařazen slalom, houpačku, šikmou stěnu,
proskokový kruh a tunel.
Agility není žádnou druhořadou soutěží. Pravidelně
se koná Mistrovství republiky, Evropy a dokonce i
Mistrovství světa. A Češi jsou v tomto sportu opravdové
špičky! A v čem tkví tajemství úspěchu? Především v
dokonalé ovladatelnosti a souhře pána a jeho psa. Pes
na sobě nemá na parkúru vodítko ani obojek. Psovod
se ho nesmí při běhu dotýkat a přes překážky navádí
psa pouze slovními a pohybovými povely. Vyhrává preciznost, bezchybnost a rychlost. Kdo se chce dozvědět
více o soutěži, která se uskuteční na blanenském cvičišti

vedle baseballového hřiště, může navštívit stránky:
www.agility-blansko.net
-agility-

Již od března 2010 je v provozu v budově na
náměstí Republiky 1 Family point - „rodinný koutek“.
Toto místo je určeno pro rodiče s dětmi, kteří jsou se
svými malými dětmi na úřadě a potřebují si vyřídit
úřední záležitosti, nebo jsou ve městě, mimo domov,
a potřebují děti nečekaně přebalit nebo nakrmit. V
tomto koutku najdete přebalovací pult, mikrovlnou
troubu pro ohřev jídla pro děti a pohodlné židle pro
kojící matky. Místo je vhodné i pro maminky s více
dětmi, kdy si starší sourozenci mohou po dobu kojení
či přebalování např. malovat nebo se zabavit hračkami, které jsou tu pro ně k dispozici. Ve stojanu na
letáky jsou zařazeny letáky, nabídky a propagační
materiály související s rodinou a dětmi. Jsou zde
především informace o službách a nabídkách v
našem městě a jeho okolí. Tyto informační materiály
se snažíme pravidelně aktualizovat a doplňovat.
Za období jednoho roku navštívilo tento koutek
mnoho rodičů se svými dětmi. Rodiče s dětmi využívají tento prostor nejen v úřední dny, ale i ostatní pracovní dny po dobu, kdy je otevřen náš úřad. Pokud
občané zavítají až na konec chodby v přízemí budovy
Městského úřadu Blansko na náměstí Republiky 1,
pak zde uvidí velice pěkné zákoutí zařízené pro děti
a jejich maminky.
Větším dětem zde nabízíme i možnost malovat
si na volné papíry, či omalovánky. Jelikož je místo
opravdu velice frekventované, projevuje se zde velká spotřeba kreslících potřeb - především pastelek
a tužek. Chtěli bychom tedy touto cestou oslovit
veřejnost, pokud by doma měli již nepotřebné jakékoli pastelky a mohli je věnovat na tyto účely, ať se
kontaktují na Mgr. Janu Fadrnou, vedoucí oddělení
sociálně právní ochrany, tel: 516 775 358, e-mail:
fadrna@blansko.cz. Děkujeme.

Blanka oznamuje

Ticketpro:
26.4 2011. Lucie Bílá - Brno, Boby centrum
28.4 2011. Čarodějáles 2011 - Brno, Koupaliště Riviéra
19.5. 2011 Psí vojáci - Brno, Klub Mersey
19.5. 2011 45 let skupiny Plavci - Brno
27.6. 2011 Roxette - Ostrava, ČEZ Aréna

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 – pracoviště MŠ
Dolní Lhota 177
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od
školního roku 2011/2012, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout
3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy
s ohledem na kapacitní možnosti školy podle těchto
kritérií:
1) děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky s místem trvalého pobytu na území
města Blansko,
2) děti na pravidelnou celodenní docházku s místem
trvalého pobytu na území města Blansko,
3) specifické důvody (např. sourozenci již docházejících dětí, děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí, …)
4) děti na omezenou docházku do MŠ s místem
trvalého pobytu na území města Blansko.

Změna úředních hodin
Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí oznamuje, že počínaje měsícem dubnem 2011, bude
provedena změna úředních dní a hodin na oddělení
dopravně správních agend, a to:
Pondělí od 8-17 hodin
Úterý od 8-14 hodin (pouze pro dopravce)
Středa od 8-17 hodin
Čtvrtek pracoviště uzavřeno
Pátek od 8-12 hodin
Cílem je vymezit tento den - úterý v době od 8.00 do
14.00 hodin pro dopravce v rámci působnosti obce
s rozšířenou působností tak, aby své záležitosti nevyřizovali v pondělí a středu, tedy v dny, které jsou
primárně určeny pro občany.
Agendy řidičských průkazů a registru vozidel jsou v
suterénu budovy MěÚ Blansko na nám. Republiky
1. Po tuto dobu je samozřejmě k dispozici hlavní
pokladna.

Zápis do MŠ

Úrazy na chodnících

* Hledám k pron. 2+1 centrum nebo Sever do 8 tis. Tel. 608363223.
* Hledám k pronajmutí popř ke koupi menší zahrádku nebo pozemek v Blansku nebo blízkém okolí. Tel. 776140953.
* Daruji krásnou fenku 13ti měsíčního ridgebacka. Moc hodná a
poslušná. Tel. 777807161.
* Hledám člověka s kladným vztahem ke zvířatům, který by se
ujal mého psa - 7 let, zdravý, čiperný, menší kříženec. Pomohu s
dodávkou krmení, daruji i boudu. Tel. 776140953.
* Pronajmu pěkný byt 2+1 blízko středu Blanska za 8500 Kč, vč.
inkasa. Volný od 5/2011, nezařízený. Tel. 723502782.
* Hledáme paní na hlídání dětí a domácí práce. Blansko. Tel.
602580983.
* Hledáme dlouhodobý podnájem 2+1, 3+kk, 3+1 od června 2011.
Nejlépe Zborovce nebo Sever. Tel. 728201004.
* Hledám řidiče s volným místem na dojíždení z Blanska do Brna,
tam a zpět, ranní a odpolední směna. Tel. 736215716.
* Pronajmu garáž na Zborovcích (Sloupečník). Tel. 602724073.

Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem
Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem
stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku
2011/2012 na pondělí 9. května 2011 v době od
09:00 do 16:00 hodin.
Žádost o přijetí lze v uvedeném termínu podat na
těchto mateřských školách:
MŠ Blansko, Údolní 8
MŠ Blansko, Rodkovského 2a – i pro pracoviště
Rodkovského 2b
MŠ Blansko, Těchov 124
MŠ Blansko, Dvorská 96 - i pro pracoviště Dvorská 30
MŠ Blansko, Divišova 2a

V zimním období 2009/2010 bylo nahlášeno na
chodnících a komunikacích města 28 úrazů. V zimním období 2010/2011 bylo nahlášeno do dnešního
dne pouze 8 úrazů. V obou obdobích se jednalo
zejména o úrazy končetin. V jednom případě se
jednalo o majetkovou ujmu, kdy si jeden mladý muž
rozsedl kytaru. Na počtu hlášených úrazů se zejména
projevila horší zimní sezona 2009/2010. Průměrná
náhrada za úrazy byla v rozmezí 5-10 tis. Kč. V
zimním období 2009/2010 také bylo hlášeno pět
škodních událostí, kdy spadl sníh ze střechy domu
na zaparkovaná auta a poškodil čelní skla a střechy
automobilů. V zimním období 2010/2011 nebyla tato
událost hlášena žádná.
-měú-

PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Výběr z více jak 300 druhů
Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

Kontakt:

Aktuální předprodej:
Jakeovy ženy – 12.4.2011 v 19.30 h, Blansko – Dělnický
dům, cena 250,- Kč
Miloš Pernica a hosté – Kytarový večer 13.4.2011 v 19 h,
Kotvrdovice - Hudební klub SURF, cena 150,- Kč
Jak uvařit žábu – 27.4.2011 v 19.30 h, Blansko – Dělnický
dům, cena 300,- Kč

RŮZNÉ

S - PODLAHY
ODLAHY

vodoinstalační práce
topenářské práce
plynoinstalace
stavební práce
OPRAVY vodoinstalace,
odpadů, kanalizace

516 432 363, 777 100 103
e-mail: rosendorf@iol.cz

Zprávy z radnice
Dětský koutek
na MěÚ

*
*
*
*
*

Ticketstream:
18.6. 2011 FIA WTCC Mistrovství světa cestovních vozů
- Brno, Automotodrom
9.7.-10.7.2011– MS Superbike World Championship 2011
– Brno, Automotodrom Brno
12.8.-14.8.2011 – Cardion ab Grand Prix 2011 – Brno,
Automotodrom Brno
Ticket Art:
14.4. 2011 David Koller - Brno, KC Semilasso
23.5. 2011 Vadim Ananev Tour z Alexandrovců - Brno,
Boby centrum
28.5. 2011 Suzi Quatro - Brno, BVV
31.5. 2011 Zlatá tretra Ostrava - Ostrava, Městský stadion
Aktuální nabídka:
Staré pověsti letovické – pověsti, doplněné dobovými i
současnými fotografiemi, sestavila a vydala rodina Vavříčkova, cena 125,- Kč
DVD Blansko - brána Moravského krasu – prezentační
film o Blansku, jehož průvodcem je patron města svatý
Martin. Cena: 85,- Kč
Kalendář Město Adamov 2011 – Adamov kdysi, stolní
kalendář obsahuje historické fotografie města Adamova
a okolí. Cena: 64,- Kč
Adamov ze starých pohlednic – obrazová publikace, která
představuje město Adamov na množství historických
fotografií. Vydalo Město Adamov, 2010. Cena 120,- Kč.
Cyklomapa Adamov a okolí – vydala Geodézie On Line,
obsahuje mapu regionu v měřítku 1:20 000. Cena: 52,- Kč.
Mapa Adamov a okolí – vydalo Město Adamov, obsahuje
mapu města v měřítku 1:6 500. Cena: 47,- Kč.
Poznávejme kraje České republiky - mapa Jihomoravského kraje obsahuje tipy na výlety, cyklotrasy a zejména 16
pohlednic zámků a turistických cílů Jižní Moravy. Cena:
95,- Kč.
Svíčka Pozdrav z Blanska - cena: 90,- Kč
Magnetka Blansko - cena: 14,- Kč
Lampion štěstí - cena: 40,- Kč
Vlaječka Blansko - cena: 70,- Kč
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-

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

STAVEBNÍ PRÁCE
* ZEDNICKÉ PRÁCE
* SÁDROKARTONY
* OBKLADY, DLAŽBY
* ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Bruckner Jiří

www.guape.cz

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

- PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- PRODEJ NÁŘADÍ
- PRODEJ A PRONÁJEM LEŠENÍ

Výprodej NÁŘADÍ
1 + 1 ZDARMA!!!

Pražská 52, 678 01 Blansko

- NOVÁ PRODEJNA STAVEBNIN
- Najdete nás v areálu bývalého Adastu naproti Bille

Tel. 776 833 441

TEL. 775 765 790, 775 111 911
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realitní a poradenská činnost y zprostředkování hypoték
odhady nemovitostí y komplexní právní servis y služby nejen k bydlení

Z naší nabídky více jak 600 nemovitostí vybíráme

DB 3+1 Blansko - Sever

OV 3+1 Blansko - Zborovce

DB 3+1 Boskovice

Exkluzivně nabízíme prodej DB 3+1 Blansko na
ulici Salmova.

Nabízíme k prodeji byt v OV 3+1 v Blansku na ulici
Cihlářská, vyhledávaná lokalita sídliště Zborovce.

Nabízíme k prodeji velmi pěkný DB 3+1 s možným
převodem do OV kousek od centra města.

Cena: 1 400 000 Kč

Cena: 1 750 000 Kč

Cena: 1 700 000 Kč

ID: 2011

Pobočka Blansko
Svitavská 14b, 678 01 Blansko

ID: 2047

Pobočka Brno
Příkop 4, 602 00 Brno

ID: 1879

Pobočka Letovice
Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice

Fotbalisté zahájili
druhou část soutěže
Zimní období, zdá se, skončilo a s ním i zimní přestávka fotbalových soutěží, tedy i divize, do které se po
roční účasti ve třetí lize vrátili neúspěšní fotbalisté FK Apos Blansko, aby ve své neúspěšnosti pokračovali
i nadále. Po 16 utkáních podzimní části skončili na 13. místě s pouhými pěti vítězstvími, třemi remízami
a osmi prohrami ziskem 18ti bodů a pasivním skóre 18:28. Za nimi zůstali se 17 body jen Sparta Brno a
Uherský Brod, s patnácti body poslední Dosta Bystrc.
K prvnímu jarnímu utkání Moravskoslezské divize zavítali do Blanska fotbalisté FS Napajedla, kteří na podzim
skončili se stejným počtem 18 bodů, ale výrazně lepším
skóre 20:22. Přesto se všeobecně očekávalo vítězství a
zisk tří bodů. Zvláště, když už ve čtvrté minutě překonal
soupeřova brankáře krásnou brankou Jan Nečas a v
deváté minutě Miroslav Jelínek zvýšil na 2:0. Po slibném
začátku to vypadalo na soupeřův debakl. Jenže blanenští jako by se s tímto stavem spokojili, ztratili na přesnosti
a později i snaze o další hru. Napajedelští přitvrdili a
ovládli hru. Tvrdost se jim naštěstí nevyplatila natolik, že
v 66. minutě uviděl červenou kartu Michal Zavadil, o tři
minuty později Bedřich Mařák a náš soupeř dohrával o
devíti hráčích. Ale ani pak nebylo poznat, že by získanou
početní přesilou blanenští fotbalisté získali převahu. V
tabulce sice poskočili ze třináctého místa na dvanácté
se ziskem 21 bodů, ale všichni čtyři soupeř za nimi mají
jen o tři body méně. Překvapil totiž poslední Bystrc, který
porazil do té doby třetí Třebíč, Sparta Brno získala bod
za remízu 0:0 v desátých Konicích stejně jako Uherský
Brod za remízu 1:1 s devátým SFK Vrchovina. Tabulka
od desátého do šestnáctého místa je zcela vyrovnaná
a každý z těchto účastníků divize může být po dvou
neúspěšných kolech poslední.
Je na fotbalistech FK Apos Blansko, aby dokázali, že
v tom prvním utkání vítězství neutrpěli, ale že na ně a
udržení se v divizi mají. V prvním zápase po deseti minutách, které utkání rozhodly, už toho příliš nepředvedli.

V neděli 3. dubna však blanenští ve Vyškově prohráli
2:0, klesli na 13. místo a mužstva, která byla po prvním
utkání jara za Blanskem naopak body získala. Bystrc
porazil páté Otrokovice 2:1, Napajedla remizovala se
třetím Žďárem 0:0, Brno porazilo desátý Pelhřinov,
takže všechna mužstva v pořadí – 11. Konice, 12.
Brno, 13. Blansko a 14. Bystrc mají po nedělním kole
21 bodů, patnáctá Napajedla si polepšila na 19 bodů a
jen poslední Uherský Brod zůstal na svých 18. bodech.
V sobotu se fotbalisté FK Apos Blansko utkají na svém
hříšti utkají s FC Dosta Bystrc a nedej fotbalový bůh,
aby prohráli a Napajedla získala tři body...
- Šr -

„INTERNET OD ČESKÉ“
- profesionální bezdrátový internet
- VoIP telefonie
- žádné poplatky za instalaci a aktivaci
- žádné složité tarify ani smlouvy
- nabízíme Vám řešení, které hledáte

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

Již od
99,měsíčně!

• www.ceska-informatika.cz • Blansko • prodejna u nemocnice •

SQUASH
Turnaje pokračují
Tak jak již bývá zvykem, squashový turnaj v sobotu
26. března, splnil naše očekávání. Přilákal 16 startujících a potvrdil, že po Vánočním turnaji je druhým
nejnavštěvovanějším. Vzhledem k zájmu startujících
jsme vytvořili tentokrát čtyři základní skupiny, kde se
hrálo každý s každým na dvě vítězné sady do 11 bodů
bezeztrát. Protože 16 soutěžících je ideální soutěžní
číslo, všichni postupovali do finálového vyřazovacího
pavouka a tak ve skupinách šlo vlastně jen o nasazení
na jednotlivé posty. Pravý boj však nastal již v osmifinále, vítězové postoupili nahoru a poražení opačným
směrem, hrálo se však všechna finálová kola, až do
posledních zápasů o jednotlivá místa.
Celkovým vítězem se stal Ota Lizna, který porazil
Jindru Čeladína 2:1 (11:9, 9:11, 11:9). V utkání o 3.
místo zvítězil Jirka Juhás nad Jirkou Vybíhalem také
2:1 (11:9, 9:11, 11:8). Jak z těchto řádků vyplývá turnaje
se zúčastnili také ligový hráči a tak je slušné uvést i
umístění hráčů na některých dalších místech. Pátý
skončil Jaromír Matal po vítězství nad nestárnoucím
Liborem Münstrem. Za zmínku stojí jejich závěrečný
set (22:20). Urputnou bitvu předvedli v utkání o 7. místo
také Radovan Štumpa a Nabil Lai. Vítězství Radovana
2:1 (11:8, 9:11, 11:7) je pro někoho možná překvapení,
ale je nutné vědět, že celý turnaj odehrál velmi dobře.
Nabilova novootcovská role, které se mimochodem
zhostil velmi dobře a také mu patřičně sluší, na porážku
vliv neměla. Všechny vzájemné zápasy v semifinálových i finálových bojích o 1. – 4. i 5. – 8. místo skončili
neuvěřitelně 2:1 s nejtěsnějším rozdílem v rozhodující
sadě, někdy totiž zapracovala bezesporu i štěstěna.
Příští turnaj Dubnový se uskuteční v sobotu 16.
4. 2011 opět od 13 do 18 hodin. Očekáváme opět
více startujících, protože se kurty ponese Velikonoční
atmosféra a samozřejmě i ceny od ČAD Blansko a. s.

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

budou velikonoční. Jste zváni nejen hráči, ale i diváci
a přátelé squashe.
Měsícem dubnem také rozjíždíme letní soutěž
tříčlenných družstev „ČAD CUP“. Je to již VII. ročník.
Není sice o něj tak velký zájem jako v letech minulých,
ale přihlášeným umožní stejné vyžití, hladší průběh a
nezanedbatelné slevy squashe.
-rl-

* DIVIZNÍ FOTOREPORTÁŽ *

Před zahájením prvního utkání jarní části divizní soutěže se vedení
a hráči FK Apos Blansko rozloučili s oporou svého mužstva Davidem
Bednářem, který přestoupil do 1. HFK Olomouc.

Přestože od 66. minuty bylo na hřišti o vyloučeného soupeřova obránce
Michala Zavadila méně a oranžová barva blanenských převládala, na
přesnosti a účelnosti hry to vidět nebylo.

Za tento faul odešel s červenou kartou ze hřiště o tři minuty později
další hráč FS Napajedla, záložník Bedřich Mařák, ale ani potom se už
do konce blanenští nedokázali prosadit.
Text a foto: - Šr -

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!
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