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Nešlo by to bez pštrosů?

RD Ráječko

RD Krasová

Cihlový RD 5+1 po částečné rekonstrukci, v klidné
části obce.
mob.: 777 857 739 Cena: 1 700 000 Kč

Udržovaný RD 3+1 s garáží, dvorkem a zahradou.
mob.: 777 857 740 Cena: 1 590 000 Kč

RD Lažánky

Byt 2+1 Blansko

Byt 2+1 Blansko

Rodinný dům v dobrém technickém stavu, v klidné
lokalitě obce.
mob.: 776 855 855
Cena: 870 000 Kč

Ulice Bezručova. Velmi pěkný byt OV 2+1 se dvěma
lodžiemi, v blízkosti centra města.
mob.: 777 857 740
Cena: info v RK

Blansko-Zborovce. Slunný, prostorný byt 2+1 po
rekonstrukci. Žádaná lokalita města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1 250 000 Kč

Minulý víkend jsem jel s manželkou nakoupit nějaké rostlinky do truhlíků a letních záhonků. Volba
letos padla na zahradnictví v Doubravici, kam jsme zavítali poprvé na základě lákavého katalogu,
který majitel zahradnictví rozdával ve své nové blanenské prodejně. Často jezdím kolem, ale musím
se přiznat, že jsem uvnitř celá léta nebyl a jak jsem viděl, mnohé se za tu dobu změnilo.

Divil jsem se, že s sebou bereme i vnoučata, ale
vše jsem pochopil hned po zaparkování. V prvním
skleníku jsme totiž narazili na hejno pštrosů, kteří se
důstojně popásali nejen pod střechou, ale i přilehlých
ohradách, takže zákazníci mohli mít dojem, že se
namísto v zahradnictví ocitli v zoologické zahradě.
Kousek za pštrosími výběhy jsme našli elektrický
kolotoč, houpačky a trampolínu, to vše hned vedle
stánku s občerstvením a pštrosími specialitami. A tak
jsme mohli vnoučata v klidu zanechat v dětském ráji
a vesele nakupovat, neboť v rozlehlých prostorách
skleníků i na volných plochách stály tisíce květináčů
osázených vším, co se milovníkům zahradničení
může líbit.
Když jsme květinami zaplnili své přepravky a šli k
pokladně odlehčit peněženkám, zastavil mě majitel
zahradnictví ing. Roman Koupý: „Vy jste z Monitoru,
že?“ Pamatoval si mě, protože jsem ho navštívil před
otevřením nové prodejny kvůli inzerci. „Mrzí mě, že

jste v minulých novinách
otiskl fotografii naší prodejny
s takovým škaredým textem.
Jsem si vědom toho, že i
negativní zpráva v tisku je
svým způsobem reklama,
ale přece jen, napsat, že
vyháníme chodce z chodníků do silnice a květinou
můžeme zabít, to je špatná
nadsázka.“ Vysvětlil jsem
mu, že jako vydavatel nemusím vždycky souhlasit s
obsahem článků, ale přesto
jsem neměl moc dobrý pocit,
inzerce zmizela do nedohledna.
Pak se řeč přenesla
na květiny a jejich pěstování.
„Jestli vás to zajímá, pojďte
na malou exkurzi,“ řekl pan
Koupý a zavedl mě ochotně
do zadní, veřejnosti nepřístupné části zahradnictví,
kde nedávno vyrostl zbrusu nový obrovský skleník.
Majitel mi ukázal takřka automaticky řízený provoz
s minimem lidské práce. Sázecí stroj je schopen
vyprodukovat každou hodinu kolem 2600 kusů
květináčků, které se umísťují na veliké panely, na
nichž pak putují kolejnicovým systémem do předem
určené části skleníku. Tam jsou rostliny počítačem
zavlažovány a přihnojovány, aby dobře rostly, skleník lze během několika minut zcela zatemnit nebo
osvětlit a vytvořit tak rostlinám jiný režim, podobně
lze regulovat i teplotu a zajistit tak každému druhu
optimální podmínky. Celé to monstrum, jež pojme
několik desítek tisíc sazenic, má velikost asi jako
polovina fotbalového hřiště a je prý momentálně
nejmodernější svého druhu u nás.
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OFIS BK s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko

Tel. 516 414 943

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.

čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
www.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.cz

Garážová vrata
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• 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

le

kancelářských
židlí a křesel...

Odjížděl jsem domů nejen se zásobou nových
ssazenic, ale také s novým poznáním, že takřka za
humny máme ojedinělého podnikatele, o němž se
mnoho neví, a přesto patří ke špičce ve svém oboru.
A taky jsem myslel na to, jak tam bylo pěkně živo ve
srovnání
s centrem Blanska, které ve stejnou dobu
s
bylo takřka liduprázdné. Možná, že kdyby se na
pustém náměstí taky zdarma točil pro děti kolotoč,
byly tady houpačky, trampolína a všude okolo plno
květin a stánků a bylo tu co kupovat, třeba by sem
lidé o pěkném víkendu taky rádi přišli, ani pštrosi by
tam být nemuseli. Ono ale není proč, když je čekají
jen prázdné ulice a zavřené prodejny. A tak všichni
obyvatelé, návštěvníci Blanska, vlaky a autobusy s
turisty nevyjímaje, se městu raději vyhnou a skončí
na parkovišti před nějakým supermarketem nebo v
příjemném prostředí tak neobvyklé prodejny květin
jako je ta doubravická. A to je škoda.
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NÁBYTEK HAVLÍK

SLEVY
vystavených
sedacích
souprav

- 50 %

Hledáme byty a domy pro naše klienty,
nabízíme i přímé odkoupení.
* Prodej DB3+1 Černá Hora – 88 m2, 2.p. garáž, zahrada, luxus...NC – 2 499.000 Kč
* Prodej bytu v OV 3+1 Blansko – Sever, 89 m2, 5.p. mezonet...NC – 2 490.000 Kč
* Prodej bytu v OV 1+1 Blansko – Dvorská, 43 m2, 4.p., pl.okna...NC – 899.000 Kč
* Novostavba RD 5+1+gar. Ráječko – poz. 454 m2, dokončeno...NC – 4 490.000 Kč
* Prodej chaty Blansko - Otisky – zahrada 451 m2, EE dostupná...NC – 139.000 Kč
* Pronájem bytu 2+1 v RD Rájec – 102 m2, částečně vybavený...NC – 10.000 Kč/měs.
* Prodej pozemků na RD Blansko – Olešná, Ráječko, Těchov atd...NC – DOHODOU
* Koupíme byty v Blansku 1+kk až 4+1 kdekoliv - i zadlužené...NC – DOHODOU

20 let na trhu s realitami zaručuje transparentní jednání.
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První máj opět
oslavila pouze levice
Historii 1. májů uctili, jak se již stalo zvykem pouze levicové strany, i když jejich tradice vznikla v
zemi která je vzorem pravicových stran.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

Víte - nevíte

3SHELL

Vůně
dřeva

- dámská a pánská technická bunda
do náročných povětrnostních
rnostních podmínek.
p
Materiál:
- Hardshell Twill
- 3 vrstvý laminát
10.000/4.000 g
- váha: 640 g

U nás za
internetovou
cenu 1899,...dále VĚTROVKY
na kolo i turistiku, sportovní,
rtovní turistická
i klasická OBUV pro všechny věkové kategorie
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
V Blansku se jako první, již v devět hodin, sešli členové a příznivci KSČM. Počasí jim nebylo nakloněno,
takže k setkání museli využít velký sál Dělnického domu. Oslava byla zahájena státní hymnou a hlavním
projevem poslankyně JUDr. Zuzky Bebarové – Rujbrové, která hodnotila současnou politickou situaci, jako by
hodlala uvést první větu státní hymny s otazníkem. Následoval kulturní program, kterého se zhostila dechová
kapela a děti ze soukromé umělecké školy.

Sociální demokraté se již tradičně sešli v rekreační oblasti Palava. K nim již byla příroda shovívavější,
dokonce je uvítalo i sluníčko. Hlavní postavou setkání se stejně jako v minulých letech stal poprvé jako
předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, přítomen byl i senátor Jozef Regec, náměstek hejtmana Ivo Polák,
starosta Lubomír Toufar a další osobnosti. Nechybělo ani tradiční občerstvení.
I když se letošní prvomájové oslavy konaly ve vrtkavé přízni deštivého a později chladného počasí, lze je
považovat opět jako důstojné setkání občanů. Škoda, že pravicové strany tato prvomájová setkání bojkotují.
Text - Šr - foto: S. Mrázek

Může vedení „Svazku“ zastavit růst ceny vody?
Cena vody v posledních letech strmě stoupá. Důvodů je celá
řada. Jsou to zejména investice do technické infrastruktury. Za
posledních 15 let byla proinvestována v našem okrese částka téměř
1 miliardy korun. Byly vybudovány nové čistírny odpadních vod,
nové kanalizace v různých částech okresu a také přivedena pitná
voda do míst, kde lidé měli v 21. století nedostatek této životně
důležité komodity. Na výše zmíněné investice byly získány finanční
prostředky jak ze státního rozpočtu, tak z fondů Evropské unie. Bez
těchto dotací by nebylo možné takto rozsáhlé investice realizovat.
Má to však i druhou stranu mince a tou je cena vodného a stočného.
„Svazek vodovodů a kanalizaci“ měst a obcí se musel při získání
dotací zavázat, že každoročně poroste cena vody až do roku 2014
přesně stanovenými pravidly. Jedná se o tzv. finanční model, který
říká, že cena musí být každý rok zvýšena o 5% nad inflaci. Pokud
se např. 1 rok nezdraží, musí se o to více zdražit v letech následujících tak, aby v roce 2014 dosáhla přesně stanovenou hodnotu
a tím byla obnova technické infrastruktury samofinancovatelná.
Při nedodržení těchto podmínek se musí část dotací vrátit. Tím si
odpovídáme na otázku, zda má vedení „Svazku“ možnost zastavit
nárůst ceny. Odpověď zní, že do roku 2014 nemá, neboť do tohoto
data je bohužel cena vody nadiktována Státním fondem životního
prostředí a příslušnými orgány Evropské unie.
Ing. Jiří Crha, 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

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

Zase to vypuklo!
Na východ od našich hranic vypuklo každoroční hokejové šílenství, 16 týmů, z nichž
maximálně 8 má nějakou šanci, se sjelo bojovat o pohár pro mistry světa. Zase budeme na
chvíli oproštěni divadla v politických kruzích,
mnohé z nás prostě nebude zajímat. Zajímat
nás budou výsledky našich hráčů, vyrojí se
spousta stoupenců nebo odpůrců toho kterého
hráče, či trenéra. V případě neúspěchu budou
někteří mluvit o tom, jak ti hokejisti pokazili, v
případě opačném získáme VŠICHNI medaili z
drahého kovu. To je zajímavý jev, při hodnocení
výsledků (nejen) hokejistů. Stejné hráče nebo
trenéry dokážeme zatratit při potížích, abychom
ty stejné zasypali při úspěchu květinami.
A propos, květiny... Květináři v našem městě
vystavují některé své skvosty na chodníku
namísto vevnitř obchodu a to některým lidem
vadí. Přiznám se, že já jsem za ty květiny venku
rád... Pokud nějak výrazně nebrání využití chodníku, pak naopak šeď ulice prosvětlí, provoní a
okrášlí. Nevím, jak ostatní, ale já s potěšením
obejdu květináč daleko radostněji než třeba
popelnici. Sice se jedná o komerční využití
prostor, které patří městu, ale tento prohřešek
bych ještě odpustil. Nebo lépe řečeno daroval
za to, že se dotyčný třeba v zimě (kdy květiny
ven nikdo strkat nebude) na oplátku postará,
aby TEN chodník, na kterém jsou v teplých
dnech květiny, byl uklizený od sněhu. I když
patří městu.
S teplým počasím zase do ulic přichází móda
krátkých sukní, po silnicích se prohání kabriolety a vozy s klimatizací naplno a všechno
začíná kvést. Tak mi jen nezbývá doufat, že
paní móda se nestane opět zpátečnickou,
řidiči v autech budou ve městě dodržovat 50,
protože jinak to zavání ošklivým průšvihem a o
kvetoucí alergeny se postarají příslušná místa
se sekačkou.
Mimochodem, v poslední době jsem byl
několikrát svědkem, jak mě ve městě předjíždí
šílenec v nadupaném sportovním autě rychlostí,
kterou odhadnu tak na 80-100 km/h, že se blíží
ke škole ho viditelně nezajímalo. Pravě TAM by
byly na místě policejní hlídky, TAM bych nejvíce pokutoval a zabavoval řidičská oprávnění.
Nebo instaloval ty známé „ležící policajty“, tedy
příčné prahy, které by takovým bláznům ohnuly
nápravu a zničily vůz. Protože lidský život je
nenahraditelný a srážka chodce s autem končí
téměř jistou smrtí nedávno chodícího.
Na druhé straně, chodící by si měli uvědomit
to, že zastavit sebe je snadnější, než zastavit
jedoucí auto a neskákat (byť na přechodu) do
vozovky s tím, že „mám přece přednost“. A když
vás řidič pustí, je přece tak jednoduché zvednout
ruku a poděkovat...
Freddie
freddiemail@email.cz

Mám rád dřevo ve všech jeho podobách, od živého
– stromy, lesy – až po výrobky z něho. Věřím, že doba
dřevěná stále potrvá a tenhle náš zřejmě nejstarší
„lidský“ materiál bude ukazován, chválen, veleben i
uctíván snad ve všech svých podobách – od kolébky
až po rakev“. DOMA MUSÍM PTÁKY KRMIT.
Své o tom ví IVO FIALA z Nového Jimramova.
Rentiér, galerista, ubytovatel, vlekař, zedník, tesař,
zahradník a především umělecký řezbář v jedné
osobě. Vlastník galerie Stodolní a majitel penzionu
bude vystavovat svoje řezbářské práce od 8. do
29. května v blanenské Galerii Ve Věži. Chcete-li
se potěšit vůní dřeva, je pro vás otevřena výstava
dřevořezeb vždy ve středu, pátek a neděli od 13 do
17 hodin. Vstup zdarma. Srdečně zve galerista
Pavel Svoboda

Oldřich Klíma - fotografie
V cyklu „Představujeme regionální výtvarníky“
máte možnost od 13. května do 10. června letošního
roku nahlédnout pod fotografickou pokličku rájeckého
rodáka Oldřicha Klímy. Autor se zaměřuje především
na industriální fotografie sléváren, strojírenských
dílen a chátrajících chrámů industriálního věku.
Neopomíjí ani krásy krajiny a přírody, kde pro něho
významné místo zaujímá hra světla a stínů. Vernisáž fotografií se uskuteční v pátek 13. května 2011
v 18 hodin ve výstavní síní blanenské knihovny. V
kulturním programu vystoupí žáci ZUŠ Blansko.
Pavel Svoboda, Městská knihovna Blansko

Evropský den melanomu
v Nemocnici Blansko
Evropský den melanomu proběhne v pondělí 9.
května 2011 na území celé České Republiky. Nemocnice Blansko se této akce také aktivně zúčastní.
Cílem této aktivity je upozornit veřejnost na rizika melanomu, protože ten stále zůstává jedním z
nejčastějších zhoubných nádorů, zejména pak u
mladých lidí, a to i přes skutečnost, že je nejsnáze
detekovatelným. V České Republice ročně zemře
kolem 200 osob s diagnózou maligního melanomu.
Je samozřejmostí kožního lékaře, že Vaše pigmentová znaménka vyšetří celoročně. Proto neváhejte
a kdykoli během roku s jakýmkoli podezřením či
nejistotou dermatologa vyhledejte.
Dne 9. května 2011 v době 9:00 – 11:00 hod. a dále
13:00 – 15:00 hod. bude v rámci kampaně Melanoma
day provádět v Nemocnici Blansko preventivní vyšetření pigmentových projevů prim. MUDr. Lubomír
Novotný.
Pokud stále váháte, nenacházíte čas nebo odvahu, přijďte třeba právě v tento den a nechte si svoje
znaménka prohlédnout odborníkem. Opravdu platí,
že je lepší přijít na vyšetření desetkrát zbytečně než
jednou pozdě..
MUDr. Vladimíra Danihelková,
MBA, ředitelka Nemocnice Blansko

Soutěž mladých
zdravotníků
Srdečně Vás zveme na Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků, které proběhne v ulicích města
Blanska. Soutěž se koná 11.5.2011. Začátek soutěže bude probíhat na zimním stadionu Blansko v
9.00 hod. Poté se soutěžící rozejdou na stanoviště,
která jsou průchod u cukrárny Severka, prostor
před radnicí Blansko, průchod na Wankl. náměstí
z Rožmitálovy ulice , vlaková zastávka, podloubí u
lékárny na ul.Seifertova, parkoviště před městským
úřadem na nám.Republiky.
Kučera Jiří, ředitel OS ČČK Blansko

Pozvánka
Přijďte se podívat na den s FPO, který se koná
19.5. od 9.00 hod. v sídle firmy, Smetanova 4,
Blansko. Přijďte si pro internet na 3 měsíce zdarma,
zasoutěžit o PC hry dle vlastního výběru a seznámit
se s aktivitami naší firmy - internet, informační systém
QI a GORDIC, vývoj sw na zakázku, využití dotačních
programů k nákupu VT, videokonference, cestovní
ruch aj. Srdečně zve
-FPO-

Potřebujete inzerci a máte
málo peněz? Nevadí...

UŠIJEME VÁM
INZERCI NA MÍRU
Tel. 602 543 381
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Krajské zastupitelstvo
schvalovalo dotace obcím
Poslední tiskové konference na blanenské radnici se zúčastnil náměstek hejtmana Mgr. Ivo Polák,
pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti životního prostředí, zemědělství a venkova. V úvodním
vystoupení se zabýval aktivitami krajského úřadu v blanenském okrese.
Rada Jihomoravského kraje schválila na svém posledním zasedání několik zásadních dotačních titulů
v oblasti životního prostředí. Především spolufinancováním rozpočtu kraje a ministerstva zemědělství v
oblasti vodního hospodářství a dotace z provozního
účtu Jihomoravského kraje. Pro Svazek vodovodů a
kanalizací okresu Blansko bylo schváleno 5,3 milionu
korun k získání nových zdrojů pitné vody na trase
Bukovský kopec - Křtiny a částka 12,2 milionu korun
pro napojení Pamětic na vodovod Velké Opatovice
- Boskovice. Rada přispěla Svazku vodovodů a
kanalizací dotací ve výši 1 730 000 Kč i na odkanalizování a čištění odpadních vod pro městskou část
Blansko - Těchov, čím je podpořena snaha, aby byla
kanalizace pro novou zástavbu budována současně
s vodovodní přípojkou. Tyto položky již byly schváleny i na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského
kraje 28. dubna 2011.
Dotační program rozvoje venkova je zaměřen
především na podporu malým obcím. Tato podpora
Jihomoravského kraje
od posledních voleb činila již 250 milionů a pro
letošní rok byla schválena dotace ve výši 80
milionů korun. Oproti
minulým rokům byly dotace rozšířeny o pomoc
slabým regionům Jižní
Moravy a oblastem s vysokou nezaměstnaností
zapříčiněnou mimo jiné i
nedostatečnou dopravní
infrastrukturou. Na Blanensku je to především
region Malé Hané – oblast Velkých Opatovic,
kde jedním z řešení
bude i průtah novou silnicí R 43. Na krajský
úřad bylo předloženo
524 žádostí o celkovou
částku 100 milionů ko-

run, ale vyplaceno bude pouze 81 milionů korun,
jelikož pro formální nedostatky bylo 25 žádostí
vyřazeno. Pro obce okresu Blansko byla v tomto
dotačním programu schválena částka 14 640 000
Kč, co je 20% z celkového objemu dotací z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
Na můj dotaz zda kraj počítá i s napojením kanalizačního systému na městskou část Hořice Mgr. Polák
sdělil, že žádost je podána, ale problém je v tom, že
pro dotace jsou prioritou akce financované z programu životního prostředí. Podílí se na tom státní fond
životního prostředí, investor a kraj. Potíž je v tom, že
v současné době byl z rozhodnutí komise Evropské
unie zastaven operační program životního prostředí.
Teprve až dojde ke zrušení tohoto opatření, bude
možné tyto dotace realizovat. Je to patová situace
pro řadu schválených ale zatím nerealizovatelných
dotací. Tím jsou dočasně vázány i prostředky pro
napojení Hořic na kanalizační systém.
Jiří Šrámek

Tiskové konference představitelů Města Blansko se
jako host zúčastnil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Polák.
Foto: - Šr -

Den zdraví na Salmovce
Ve středu 20. dubna se na naší škole na Salmově ulici uskutečnil tradiční Den zdraví. Během tohoto
dne se žáci zabývali různými činnostmi, které na první pohled byly zcela odlišné než běžná výuka,
které se však týkají běžného života každého z nás. Na programu byl výcvik v první pomoci, zdravá
výživa, pohybové aktivity, boj proti zneužívání návykových látek a mnohé další činnosti.
Žáci 9. ročníku se zabývali tříděním a recyklací
odpadu, což je na první pohled téma, které snad nemůže ani překvapit. Třídění odpadu je jedním z nejvíce
skloňovaných pojmů při debatách o ochraně životního
prostředí, a proto jsme navštívili sběrný dvůr, kde bylo
našim žákům sděleno, jakým způsobem se má odpad
třídit, jaká je finanční náročnost a výhody třídění odpadu.
Novinkou byl ovšem průzkum mezi občany našeho
města, který žáci 9. tříd provedli během dopoledních
hodin. Možná i Vás zastavily skupinky žáků a kladly
Vám otázky týkající se způsobu třídění odpadu nebo
místa, kde se nachází sběrný dvůr. Žáci však neměli
pouze provádět výzkum, ale zároveň měli poradit těm,

kteří si nevěděli rady s tříděním odpadu. Na jejich otázky
odpovědělo celkem 194 občanů, z toho bylo 76 mužů
a 118 žen. Potěšitelné je, že většina odpovědí byla
správná. Podrobné výsledky naší ankety najdete na
www.zssalmova.cz.
Dotazníkové šetření žáky zaujalo a současně přispělo
mimo jiné k rozvoji jejich komunikační a vyjadřovací
schopnosti a dodržování norem společenského chování.
Za několik měsíců se z těchto žáků stanou studenti
středních škol a budou se dostávat do nových životních
situací, které je přiblíží světu dospělých. Tento den byl
jedním z dalších krůčků k jejich dospělosti.
Ludmila Nováková, Tomáš Barták
ZŠ a MŠ Salmova

Velikonoční zpívání
Meteorologická stanice v Blansku
Vzhledem k tomu, že Český hydrometeorologický ústav nemá v Blansku stanici, která by sledovala
vývoj počasí, rozhodl jsem se oblohu nad městem více sledovat a vybudovat vlastní stanici, která
se nachází v Bezručově ulici.
S prvními záznamy jsem začal od roku 2007, ale
až od roku 2009 provádím měření souvisle. Nejprve
jsem zapisoval teplotu ráno, odpoledne a večer, také
jsem zaznamenával maximální naměřenou hodnotu
za den. To vše klasickým rtuťovým teploměrem. Později jsem začal zapisovat i stav oblohy, informace o
směru větru a výšce sněhové pokrývky. Postupem
času začaly být informace o stavu počasí stále více
přesnější a podrobnější.
Dnes je meření prováděno automatickou meteostanicí Ventus 155, která měří teplotu, srážky, tlak,
vlhkost, rychlost a směr větru a další méně známé
údaje jako teplotu rosného bodu nebo ochlazení
větrem, tedy pocitovou teplotu na kůži. Měří se zde
také minimální přízemní teplota čidlem, které je
umístěno 5 cm nad zemským povrchem, v zimě je
nutno čidlo umístit nad sněhovou pokrývku. Stojí zde
také meteorologická budka, kterou jsem se rozhodl
asi před měsícem postavit. V ní se nachází vlhkoměr,
teploměr na zaznamenání maximální a minimální
teploty, teploměr s bimetalovým páskem nebo hlavní
jednotka od čidla, které měří přízemní teplotu.
Shrunutí měsíce dubna 2011 v Blansku
Průměrná teplota: 10,8°C

Celkový úhrn srážek: 45,5mm
Počet slunečných dní: 8
Počet letních dní: 3
Počet dní se srážkami: 8
Maximální teplota: 26,1°C (7.4.)
Maximální průměrná denní teplota: 17,3°C (7.4.)
Minimální průměrná denní teplota: 7,2°C (16.4.)
Lukáš Kubala

Ve středu 20. dubna 2011 proběhl na ZŠ Blansko, Erbenova 13 ve slavnostně vyzdobeném
oddělení školní družiny již desátý ročník tradiční
hudební přehlídky žáků prvního stupně s názvem
VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ.
Přehlídku zahájil žák třetího ročníku Lukáš Jelínek,
který za doprovodu kytary zazpíval píseň Daleko na
severu.
A pak už moderátoři Radim a Adélka ze třetí třídy
zvali na „pódium“ malé zpěváky, zástupce jednotlivých tříd prvního stupně, aby zazpívali písně, které
si připravili se svými třídními učitelkami.
Malým zpestřením byla i ukázka hip hopu Lukáše
Bezděka nebo sólová hra na klávesy v podání „umělců“ Davida Navrátila a Magdalény Bláhové.
Za příjemné odpoledne zpestřené písničkami
děkujeme všem malým umělcům, šikovným moderátorům, paní vychovatelce Šárce Hasové a divákům
za příjemnou atmosféru.

• E-SHOP na: www.nabytek-kancelarsky.cz
• KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE
KŘESLA, STOLY, SKŘÍNĚ atd.
• VÝROBA NÁBYTKU
NA ZAKÁZKU NA MÍRU
• levné kuchyně * skříně * stoly

NP-DESIGN, s.r.o. Tel./ fax: 516 410 712
Mobil - 608 88 98 21 , e-mail:info@npdesign.cz

Velké poděkování patří obecně prospěšné společnosti FUTURUM, která podporuje zájmové aktivity
žáků naší školy a věnovala sladké ceny pro všechny
účinkující.
Alena Lysoňková, Alena Štěrbáčková

Žáci ZŠ TGM uklízí
Moravský kras
Již tradičně se naše škola zapojila do akce
pořádané Správou CHKO Moravský kras – úklid
nejnavštěvovanějších míst Moravské krasu před
nastávající sezonou. Pro velký zájem našich žáků o
tuto aktivitu máme vždy určené 2 trasy:
Žáci I. stupně se vydávají po zelené značce z
Blanska, přes Těchov, dále dolů do žlebu a podél
Punkvy na Skalní mlýn. Jako vždy zde nacházeli
velké množství materiálu, který rozhodně do přírody
nepatří.
Žáci II. stupně vyjeli autobusem nad Těchov a
odtud pokračovali po silnici na Nové Dvory, dále přes
Blansek dolů do Pustého žlebu a končili u Punkevních
jeskyní. Měli také několik velmi zvláštních „úlovků“ –
kryty kol, Pet lahve,… Přesto můžeme říct, že oproti
minulým rokům byl stav naší trasy trochu lepší.
Odměnou nám byla návštěva Punkevních jeskyní,
lanovkou jsme vyjeli na Macochu, vláčkem jsme se
potom vydali na Skalní mlýn, kde na terenní stanici
Správy CHKO Moravský kras pro nás bylo připraveno
občerstvení.
Letos nám počasí opravdu přálo a celý den se
na nás usmívalo sluníčko a celá akce se opět velmi
podařila. Za rok jdeme určitě znovu.
Žáci a učitelé ZŠ TGM
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Postřehy z USA #2

Senior centrum obohatí
zařízení se zvláštním režimem
Položením základního kamene v areálu Senior centra v Blansku byla symbolicky zahájena přístavba
zařízení, které rozšíří jeho současnou kapacitu ze 104 na 144 lůžek. Pavilon zvýší kapacitu té části
Senior centra, která poskytuje službu domova se zvláštním režimem pro seniory trpící alzheimerovou
nemocí.
Jak informovala ředitelka Lenka Dražilová, nový
Jak na tiskové konferenci informoval hejtman
třípodlažní pavilon podle projektu AP Ateliéru Brno,
JUDr. Michal Hašek, vynaloží Jihomoravský kraj na
jehož zhotovitelem bude Stavoprogres Brno, poskytstavební část třípodlažního objektu, situovaného
ne domovu dalších 40 lůžek. Jednotlivá oddělení po
na volné ploše v zahradě spojeného zastřešeným
deseti dvoulůžkových pokojích doplněných hygienickrčkem se současným objektem Senior centra 42,2
kými buňkami a předsíňkami společnými vždy pro
milionu korun z úvěrového programu Evropské
dva pokoje budou doplněna také vlastními jídelnami,
investiční banky. Konečná cena včetně vybavení se
předpokládá ve výši 60 milionů korun. Hejtman pocentrální koupelnou, sklady prádla, prostorami pro
děkoval všem, kteří se podíleli na přípravě výstavby
personál atd. Projekt pamatuje i na využití komupavilonu. Rekonstrukcí dosavadních a výstavbou
nikačních ploch pro odpočinek a relaxační aktivity.
nových zařízení vznikne v kraji celkem 545 nových
Každé oddělení bude mít zastřešenou terasu, v
lůžek pro seniory. Vzhledem k demografickému vývoji
pavilonu bude i rehabilitační tělocvična a další proa stále rostoucímu počtu osob s různě závažnými
story. Pozemek pro zahájenou přístavbu věnovalo
stavy demencí se těžiště péče stále více přesouvá
zřizovateli, jímž je Krajský úřad JM kraje, bezúplatně
do domovů se zvláštním režimem. Nový pavilon v
Město Blansko.
Blansku bude sloužit právě tomuto účelu. Položení
Provoz v novém objektu bude zahájen na podzákladního kamene se spolu s hejtmanem zúčastnil
zim roku 2012. Jeho zaměření na osoby postižené
též jeho náměstek Ivo Polák, radní Marie Cacková
demencí není náhodné. Vyplývá z dlouhodobého
a Jiří Altman, předseda finančního výboru zastupizaměření blanenského zařízení na tuto formu socitelstva Zdeněk Dufek, předseda kontrolního výboru
ální péče. V současné době usilují pracovníci Senior
Stanislav Navrkal a ředitelka krajského úřadu Věra
centra Blansko o získání certifikátu Vážka, který udílí
Vojáčková.
Česká alzheimerovská společnost zařízením prokazujícím vysokou kvalitu péče o dementní klienty.
Krajský úřad Jihomoravského kraje vyjednal před
-Šrdvěma lety možnost úvěrového financování těchto
investic v oblasti sociální
péče. Jsme jediný kraj v
České republice, prohláBudova Senior centra Blansko
sil hejtman Michal Hašek,
Foto: - Šr který bude takto investovat
téměř 900 milionů korun s
cílem postarat se o důstojný podzim života našich
spoluobčanů. Kromě Zastávky u Brna a Blanska to
bude také Kyjov, Bučovice, Plaveč na Znojemsku,
Újezd u Brna, Hustopeče,
Miroslav, Ivančice a Brno.
Provoz blanenského Domova důchodců byl zahájen v září 2002. Od roku
2007 se změnil na Senior
centrum Blansko se zaregistrovanými službami
Domova pro 70 seniorů
a Domova se zvláštním
režimem pro 34 klientů.

z galerie i jednání, ale daleko
zajímavější je nejspíš budova samotná, s přitažlivým a nevšedním
komentářem místního průvodce,
shlédnutím krátkého filmu o historii
USA a návštěvou míst, kde se
tvořila (nejen) americká historie.
Impozantní je rotunda pod kopulí
Capitolu, kde se většinou konají
pohřby státníků (naposledy Gerald
R. Ford, 38. prezident USA v roce
2006) nebo jiných významných
osobností USA.
Washingtonův památník nelze
na rozdíl třeba od Bílého domu
přehlédnout, jedná se o zajímavě
pojmutou dominantu města. Uvnitř
je vyhlídka, do které se dá dostat
výtahem a opět je to návštěva,
United States Capitol (sídlo kongresu)
podkreslená poutavým výkladem
jednoho z Rangerů, kteří mají tento
památník na starosti. Vidět je z něj
Hlavní město poprvé
až do státu Virginia (což není až tak divné, protože je
to přes řeku). Opět je ale nutné se dopředu registrovat
Od roku 1800 je hlavním městem USA Washinga zajistit si vstupenku. Nádherný výhled za to určitě
ton, D.C., tedy město, sídlící na striktně federálním
stojí.
území, vytvořeném speciálně pro ně a nazvané
Na území státu Virginia se pak nachází největší
symbolicky podle bývalého velitele ozbrojených sil
Američanů ve válce za nezávislost
a prvním prezidentu USA: Georgi
Washingtonovi. Buď přímo v něm,
nebo v některém z přilehlých států
sídlí převážná většina federálních
institucí nebo služeb, jako je budova ministerstva obrany USA
(Pentagon), FBI nebo CIA a samozřejmě je sídlem prezidenta USA
(Bílý dům), obou komor kongresu
(U.S. Capitol), vyhlášené univerzity (Georgetown) a městem mnoha
památníků, muzeí a odlesků dávné
i nedávné historie.
Čtyři z největších dominant,
pokud se spojí pomyslnými čarami
leží na kříži, jehož středem je Washingtonův památník a na okrajích
jsou umístěny Capitol, Bílý dům,
Lincolnův památník a památník
Washington National Monument (Washingtonův památník)
Thomase Jeffersona.
Obejít všechna zajímavá místa v
tomto městě nejde bez toho, abyste
tu strávili minimálně týden, ale při troše dobrého plánoadministrativní budova na světě: Pentagon, sídlo minivání se dá stihnout mnohé. Muzea jsou pochopitelně
sterstva obrany USA. Je to budova opravdu zajímavá,
volně přístupná, s trochou štěstí se dá dostat i do sídla
ba co víc: vybudovat se ji v době 2. světové války
podařilo za 16 měsíců! V předstihu zaslaná žádost
prezidenta nebo parlamentu a na výběr máte z celé
o návštěvu, důkladná prohlídka u vchodu a důrazné
škály profesionálních sportů: Nationals (baseball),
varování o nemožnosti fotografovat nebo používat
Wizards a Mystics (basketbal), United a Freedom
mobilní telefon (jinak vám přístroje zabaví) zajistí
(evropský fotbal) nebo Capitals (lední hokej).
prohlídku, kterou vede některý ze sloužících vojáků
Návštěvu kongresu lze rozhodně doporučit, včetně
pochopitelně po místech, kde se zrovna žádné vojennedaleko sídlící knihovny (The Library of Congress)
ské akce neplánují. Abyste provádějícího vojáka dobře
do které mimochodem vede z Capitolu podzemní
slyšeli a on vás měl na očích, celou dobu prohlídky
chodba. Pokud máte štěstí a některá z komor zrovchodí průvodce pozpátku. Proto průvodci nemají příliš
na zasedá, lze se při předchozí registraci zúčastnit
v lásce změny v umístění květináčů nebo
odpadkových košů, protože při byrokracii
Pentagon Memorial (památník obětem útoku z 11. září 2001)
v armádě se k nim informace o změnách
dostanou většinou až po nějakém trapném incidentu. Uprostřed pětiprstencové
budovy je pak malý parčík s bistrem přímo
uprostřed, a zajímavostí je, že se na tento
prostor jako na jediný v budově nebo
mimo nevztahuje povinnost nižších šarží
zdravit tu vyšší. Z prostého důvodu. Při
obědové přestávce by chudák mladý voják nejspíš nedělal nic jiného než vstával
a salutoval. Před budovou (mimochodem
dá se vyfotografovat, ale jen tak, aby vás
u toho nikdo neviděl) je památník 184
obětem útoku z 11. září 2001.
K vidění je toho opravdu mnoho, o
Bílém domě, památnících a muzeích
třeba zase příště.
Petr J. Drahovzal

* FOTOREPORTÁŽ ZE SENIOR CENTRA *

Úvodem ke slavnostnímu aktu položení základního kamene stavby dalších
prostor Senior centra Blansko pro 40 seniorů byla tisková konference hejtmana
Jihomoravského kraje Michala Haška, ředitelky Senior centra Blansko Lenky
Dražilové, náměstka hejtmana Ivo Poláka, radní Marie Cackové za účasti
dalších představitelů našeho kraje.

Poklepu na pamětní desku, který byl prvním aktem zahájení významné stavby,
se jako první ujali: zleva starosta Lubomír Toufar, ředitelka Krajského úřadu JM
kraje Věra Vojáčková, hejtman Michal Hašek a předseda krajského kontrolního
výboru Stanislav Navrkal. Vzhledem k neúčasti bulváru žádné noviny nežasly,
že si ta kladívka, jak je zvykem, všichni přivlastnili.

Ozdobou nové třípodlažní budovy blanenského Senior centra pro čtyřicet seniorů
trpících alzheimerovou chorobou je tato upomínková deska, která bude odhalena
na podzim roku 2012, v den zahájení provozu nového, mimořádně prospěšného
zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
Text a foto: - Šr -
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Klub Ratolest
Klub Ratolest provozovaný Oblastní charitou
Blansko při Centru „PRO“ Blansko, Sladkovského 2b, tel. 516411400, 731428369
ratolest.blansko@charita.cz
www.blansko.charita.cz

PROGRAM
NA KVĚTEN 2011
OSLAVY SVÁTKU MATEK
BESÍDKY A VYSTOUPENÍ PRO SENIORY:
9.5.2011 v 9,30 hodin - besídka pro seniory v DPS
Blansko, ul. 9. května
10.5.2011 v 15,30 hodin - oslava Svátku matek pro
veřejnost v Klubu Ratolest
11.5.2011 v 9,30 hodin - vystoupení pro seniory v
Senior centru Blansko
12.5.2011 v 9,30 hodin - besídka pro seniory v DPS
Blansko, ul. Pod Javory

kokosových, kompostovatelných) si můžete prohlédnout v Klubu Ratolest od pondělí do pátku od 8,30
do 14,30 hodin.
Jihočeská společnost Rosa právě zahájila přípravy
na projektu „Dopady dětského odpadu“ podpořeného
Státním fondem životního prostředí ČR a MŽP, který
poukazuje na problém používání jednorázových
plen, které se stávají na skládkách nerozložitelným
a ve spalovnách nebezpečným odpadem. Protože
ho každé dítě za 2 roky vyprodukuje neuvěřitelnou
1 tunu, stává se to skutečným problémem. Více
naleznete na www.ekodite.rosacb.cz
17. 5. 2011 od 10:00 hodin
MLÉČNÁ VÝŽIVA
Mlíčko s kaší, kdy a jak připravovat, přechod dítěte
na pevnou stravu. Povídání s laktační poradkyní s
Jitkou Pokornou v rámci projektu ZDRAVÁ VÝŽIVA
KOJENCŮ, ve spolupráci s firmou Hero, která vyrábí
Sunar.

Ples Gymnázia Blansko
Dne 25. března byly téměř všechny části Dělnického domu v Blansku obsazeny účastníky 62.
plesu Gymnázia Blansko. Celý večer hrála na hlavním sále rocková kapela Prorock a na sále S2
pouštěl nejslavnější hity DJ Sweet.
Kapela Gymbeat složená z profesorů gymnázia.

13.5.2011 v 9 hodin
VÝUKA BABY MASÁŽÍ KOJENCŮ
A BATOLAT - ukázková hodina zdarma
Otevřeme nový kurz s certifikovanou lektorkou
masáží. Podmínkou je účast minimálně 3 maminek
s dětmi.
13.5.2011 od 17,00 hodin
DEN RODINY - SPOLEČNÝ RODINNÝ PODVEČER
Sraz na přehradě Palava v Blansku u občerstvení Gizela - výroba rodinných lodiček z různých materiálů,
soutěže pro děti, pouštění lodiček na vodě přehrady,
zakončení zpěvem s kytarou. Akce se uskuteční za
příznivého počasí.
16.5.-22.5.2011
TÝDEN OPRAVDOVÝCH PLEN
Výstavku opravdových plen (látkových, bavlněných,

18.5.2011 od 8,30 do 11,30 hodin
a od 12,30 do 15,30 hodin
ZÁPIS DO PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI
OD 1 ROKU DO 6 LET
Plavání v Městských lázních Blansko – ve velkém bazénu, v rehabilitačním bazénu a ve Wellness hotelu
Panorama, vybíráme stornopoplatek 100,- Kč. Bližší
informace Bc. Kateřina Daňková na tel. 731646774,
přihlášku lze stáhnout na našem webu.
24.5.2011 od 10 hodin
CHRAŇTE SVÉ DĚTI PROTI INFEKCÍM
ANEB OČKOVÁNÍ DĚTÍ DO 2 LET
Povídání s proškolenou pracovnicí Jitkou Pokornou
o důležitosti či nedůležitosti očkování - projekt Očkovací vakcíny firmy GLAXO.
31.5.2011 od 10 hodin
BUĎME PŘIPRAVENI NA LÉTO
Těšíte se na léto, ale máte pocit, že svá kila musíte
skrývat? S postupným odkládáním vrstev oblečení
odkládejte i svá přebytečná kila. Začněte s námi
společně zdravě a hravě. Zkontrolujeme jídelníček,
doporučíme další cvičení a společně kontrolujeme
naše pokroky. Poslední předprázdninové setkání.
6. pokračování úspěšných besed HUBNEME s Mgr.
Ivanou Klimešovou. Vstupné 30,- Kč.

Třídní učitelka oktávy A Mgr. Alice Svanovská s ředitelem Gymnázia Blansko
RNDr. Pavlem Henkem při šerpování maturantů

Připravujeme
Druhá polovina května:
Klub pro rodiče s dětmi s bezlepkovou dietou.
-kr-

„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 •

Během večera
došla řada také na
tradiční šerpování
letošních maturantů, kterým jejich
post vůbec nezávidím, ale příští rok
mě to čeká také, i
když vlastně ještě
pořád nevím, jakou
formou budu maturitu skládat. Ale
zpět k plesu. Když
jednotliví maturanti
dostávali od svých
třídních profesorů,
kterým asistoval
pan ředitel Pavel
Henek, své šerpy,
nejedna maminka
ukápla slzu.
Musím však podotknout, že onen
večer byl také rozhodným okamžikem
pro sčítání lidu, ale
nikdo nevytáhl své
sčítací formuláře,
nýbrž všichni začali
rozkládat po svých
stolech losy na tombolu. Tombola byla
jako každý rok velmi
bohatá, čítající přes
200 hodnotných
cen, mezi nimiž nechyběl ani atraktivní
zájezd do Chorvatska.
Nakonec bych
chtěl všechny pozvat na příští ples,
který se bude konat
23.3.2012, taktéž v
Dělnickém domě.
Jiří Daniel,
student septimy B

* FOTOREPORTÁŽ Z FARMÁŘSKÝCH TRHŮ *

Vítanou novinkou se ve čtvrtek 21. dubna staly první farmářské trhy na náměstí
Republiky v Blansku. Slavnostními projevy je zahájili starosta Ing. Lubomír
Toufar a místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha.

Hned první akce vyvolala velký zájem občanů, takže již v jejím průběhu začali
představitelé města uvažovat, zda nebude prospěšné termíny konání zkrátit z
jednou za měsíc na čtrnáctidenní cyklus.

Zájem občanů patřil všem prodejcům, ať už pekařům, výrobcům kozích sýrů, či
vinařům. Ale prim tentokráte patřil nefalšovaným uzeninám. Dá se předpokládat,
že zájem o tuto akci přiláká i další stánkaře.
Text a foto: - Šr -
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Reakce - polemiky
Pohled jiného pacienta
Reaguji na článek pana Bc. Novotného, z pohledu
jiného pacienta stejné organizace. V článku píše pan
Bc. Novotný, že přišel do čekárny 17:40 hodin. Dále
uvádí, jak na něj sestřička mimo jiné vypálila salvu "no
to je výborný, přijít za deset šest, když v šest končíme".
Pan Bc. Novotný píše, že jeho praktický lékař má
v pondělí prodlouženou ordinační dobu do 18 hodin.
Nepíše však, že vedle pořadových čísel visí oznámení,
kde je napsáno: "Poslední pořadové číslo bude vydáno
pacientovi 30 minut před ukončením ordinační doby".
Toto oznámení je psáno tak velkými písmeny, že i já,
který potřebuje ke čtení brýle, toto přečtu bez nich.
Tudíž já, ač nemám vysokoškolské vzdělání, toto
oznámení chápu tak, že pokud přijdu do čekárny v 17:40,
zjistím, že už si nemám brát pořadové číslo, neboť jsem
přišel deset minut po době vydávání čísel a tudíž odejdu
a návštěvu lékaře odložím na jindy (pokud se nejednalo
o stav ohrožení života).
Uznávám, že popisované chování sestry nebylo příliš
taktní, ale stejně tak není korektní jednání pisatele stěžujícího si na reakci sestry v době, kdy už tam vlastně
neměl být. Souhlasím také s tím, že předešlá zdravotní
sestra při jednání s lidmi nastavila laťku hodně vysoko.
Dále chci čtenáře upozornit, že se zdravotní sestrou, na kterou si pan Bc. Novotný stěžuje, nejsem v
příbuzenském poměru a setkal jsem se s ní pouze jako
pacient ve zmiňované ordinaci, tudíž nemám důvod se
jí zastávat.
Sám jsem asi před dvaceti lety změnil praktického
lékaře i stomatologa a necítil jsem nutnost o tom psát
do novin. Na závěr přeji panu Bc. Novotnému šťastnou
ruku při volbě jiného praktického lékaře.
Emil Pernica st.

Souhlasím
Přečetl jsem si váš poslední úvodník a chci podotknout, že s jeho obsahem souhlasím. Tak, jak jste napsal
vy, že vás inspiroval mimo jiné článek „Kam čert nemůže“,
tak bych i já chtěl napsat svůj osobní názor. Nemám vůbec důvod se sestřičky nějakým způsobem zastávat, ale
chtěl bych vidět každého z nás, jak 15 minut před koncem
pracovní doby vykřikuje nadšením, že má dalšího zákazníka. Mám pocit, jestli není někde u dveří či na nástěnce
napsáno, že poslední pacient bude pozván k lékaři půl
hodiny před koncem ordinační doby. Chápu, že pán chtěl
využít odpolední ordinaci, ale zároveň píše, že se musel
zdržet v práci déle. Myslím si, že když budu doopravdy
nemocný, tak udělám vše proto, abych byl u lékaře co
nejdříve a aby mě mohl řádně vyšetřit a já neroznášel

případnou nemoc po svých spolupracujících. Nevím, co
pán měl za potíže, ale kdyby bylo třeba nějaké odborné
vyšetření, tak kde mu je udělají? Na pohotovosti? Asi
ano, ale to jsme již někde jinde.
A ještě k sestřičce. Bude jí asi hodně dlouho trvat (pokud vydrží) než dosáhne toho, na co jsme byli zvyklí u její
předchůdkyně, ale já věřím, že když jí trošku pomůžeme,
že to zvládne! Jak se říká, žádný učený z nebe nespadl.
Oni tam totiž nemají jen jednoho pacienta. A co člověk, to
jiná nálada, jiný názor a ke všem musí být (nebo by měli
být) hodní. Zamysleme se někdy nad tím, jací bychom
mnohdy byli my samotní na jejich straně.
Jan Dvořáček

Kdo nemá rád květiny,
nemá rád ani lidi!
Když jsem si v minulém Monitoru přečetla „květinovou fotoreportáž“, myslela jsem si, že jste se v redakci
zbláznili. Na prvním snímku je prostor před květinářstvím
Helenka, kde jsou v těchto měsících vystaveny na chodníku sazenice letniček, zeleninové přísady a další zboží,
které je na zahradě potřeba. To, že jsou květináče na
chodníku, mi vůbec nevadí, projít se tam bez problémů
dá, naopak je to skvělé, protože vidím, co kupuji, nemusím se strkat v prodejně s ostatními a zaplatím, až si
vyberu. A pokud vím, majitelé prodejny za každý metr
chodníku i orientační tabule městu musí platit, jinak by
si to dovolit nemohli.
Na třetím snímku je vchod do květinářství na Masarykově ulici, které prý obtěžuje schody v chodníku
a vytváří nebezpečné dopravní situace. Pokud vím,
prozatím se tam nikomu nic nestalo, v jiných místech
města je zásobování ještě horší, například u drogerie,
kde náklaďáky často zcela blokují cestu k radnici. A co se
týče těch schodů, když už prodejna byla zkolaudovaná,
nějak se tam lidé dostat musí a není třeba o tom psát
pořád dokola.
Druhý snímek jsem si nechala záměrně na konec.
Napsat k fotografii shluku před nově otevřenou prodejnou, že květinou sice neuhodíš, ale můžeš i zabít, je
pěkný nesmysl! To snad měly prodavačky ty návštěvníky
zahánět od prodejny? Je zajímavé, že si autor prodejny
vůbec nevšiml pultů rychlého občerstvení u vedlejší
budovy, které trčí do chodníku každý den a mohou být
opravdu nebezpečné.
Zdá se (abych použila autorova oblíbeného obratu),
že v redakci nemáte rádi květiny a jak se říká, kdo nemá
rád zvířata a květiny, nemá rád ani lidi. Ale hlavně byste
měli důkladněji zvažovat, než nějakou pitomost zase
zveřejníte.
A. Kuchaříková

Očima občanů
Smutná historie
Jsme velice neradi, že musíme volit tuto formu pro to,
abychom vyjádřili nespokojenost s fungováním a péčí
blanenské nemocnice a jeho personálu, ale rádi bychom
upozornili na věci, které se mohou přihodit i ostatním.
V březnu letošního roku byla naše babička hospitalizována na interním oddělení A místní nemocnice. Vzhledem k jejímu stáří (90 let) jsme věděli, že její zdravotní
stav není nejlepší, přesto po několika dnech léčby byla
naděje, že by nemocnici mohla opustit. Po společném
uvážení nás i lékařů jsme přistoupili na přeřazení na
pokoj následné péče s tím, že by babičku rehabilitovali a
postupem času připravili na cestu domů. Ovšem situace
se vyvinula úplně jiným směrem a dovolíme si tvrdit, že
i díky „péči“ zdejšího personálu. Za své mluví situace,
která nastala jako poslední, když jsme šli na jednu z
pravidelných návštěv a našli babičku mrtvou na pokoji,
o čemž službu vykonávající sestry neměly ani ponětí a
my, jako rodina, jsme je na daný fakt museli upozornit.
Stejně tak jsme později byli informování od pacientky
ležící vedle babičky, že celou noc před jejím skonem
naříkala a zřejmě jí nebylo vůbec dobře, ale nikdo se
po celou dobu za ní nezastavil a nezkontroloval, co jí
chybí.

Dožijete-li se vysokého věku a potřebujete zdravotní
péči, může se stát i vám, že nakonec budete na obtíž
a z tohoto světa budete odcházet velice nedůstojným
způsobem. Myslíme si, že pro ty, kteří si zvolili toto
povolání, by mělo být pro ně posláním a není-li tomu
tak, nejsou to lidé na svých místech.
Vnučky J. Ševčíková,
J. Daňková

Poděkování
O Velikonočních svátcích jsem navštívil naše sousedy
na Slovensku. Nechci čtenáře unavovat a tak hned napíši, že mi bylo vykradeno auto. Každý si jistě dokáže
představit starosti, co následují. Ve středu nastalo vyřizování. Byl jsem na všech možných odděleních Městského
úřadu v Blansku a musím vyslovit obdiv a poděkování
za vstřícné a hlavně laskavé chování. Když jsem se byl
zeptat, kde nebo jak mám pochvalu provést, tak nikdo
nevěděl. Jenom jsem si povzdechnul, že máme všude
návody a různé instrukce jak se proti všem a všemu
bránit a kde si stěžovat. Můj závěr je tedy takový, že
jsem byl s mnohdy kritizovanými úředníky spokojen a
moc jim děkuji. V dnešní době je takové chování spíše
výjimkou. A pokud ne, tak je to jen dobře!
Jan Dvořáček

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

Pražská 1, Blansko

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

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

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

Starosta má vlivnou konkurenci
Zatím co církev usiluje o rozšíření státních svátků o
mzdám za práci ve dny pracovního klidu firmě zřejmě
velikonoční Velký pátek, v Blansku usilujeme o zrušestačí, tak proč si nepřilepšit?
ní všech státních svátků. Tento záběr z Velikonočního
Holt, kdo má firmu, může vládnout – i když je to
pondělí je toho neklamným důkazem. Zatím co se
jen AVE a ne rovnou ABL.
z věže kostela line zvuk zvonů, které zvou věřící na
- Šr sváteční mši, v okolí kostela v den uznávaného
státního svátku – stejně jako všechny ostatní
pondělky, na které připadá den státního svátku,
se je snaží firma AVE přehlušit řinčením popelnic. To si dříve nemohly Služby města Blansko
dovolit ani v době kdy státu vládla strana, která
nebyla církvím nakloněna. A vedení města to
nejen toleruje, ale poníženě poslouchá podnik,
kterému tuto službu platí a to i když to vyjde na
9. květen a jiné památné dny státu. Prostě,
Blansko, jako zákazník, slepě poslouchá a přes
řadu připomínek toleruje firmu, která svévolně
narušuje důstojnost parlamentem prohlášených
dnů státních svátků. Ono se to vyplácí – hodně
Je velikonoční pondělí. Nejen hlasy zvonů, ale i popelnic zvou
občanů je díky prodlouženému víkendu mimo
na sváteční mši.
Foto: - Šr domov, takže těch popelnic vystaveno tolik není,
co město za odvoz platí na úhradu příplatků ke

Dávky zdravotně postiženým občanům
Odbor sociálních věcí, oddělení dávek pro zdravotně
postižené věnuje péči zejména osobám těžce zdravotně
postiženým a osobám se sníženou schopností péče o
vlastní osobu. Rozhoduje o poskytování mimořádných
výhod a dávek pro tyto skupiny občanů z titulu obce s
rozšířenou působností. Občanům s těžkým zdravotním
postižením jsou poskytovány jednorázové i opakované
dávky, které slouží ke zmírnění, odstranění nebo překonání následků tohoto postižení, a které nehradí ani
nepropůjčuje zdravotní pojišťovna
- Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek byly v roce 2010 vyplaceny celkem 10 příjemcům v
celkové výši 120.181 Kč. Tyto peněžité příspěvky se poskytují občanům na opatření pomůcek, které jim umožní
odstranit, zmírnit nebo překonat následky postižení.
- Příspěvek na zakoupení a celkovou opravu motorového vozidla se poskytuje občanům s těžkou vadou
nosného nebo pohybového ústrojí. V loňském roce byl
příspěvek na zakoupení vozidla přiznán 15 osobám a
vyplaceno bylo 1.030.000 Kč.
- Příspěvek na provoz motorového vozidla byl v roce
2010 vyplacen 1.774 příjemcům, z toho 46 příspěvků
bylo určeno pro dopravu dítěte, ve výši 6.431.097 Kč.
Tento příspěvek je poskytován na období jednoho roku
občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, je držitelem mimořádných výhod II.
nebo III. stupně a toto vozidlo používá pro pravidelnou
dopravu sebe nebo osoby, která dané podmínky splňuje.
- Příspěvek na individuální dopravu se poskytuje občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

a občanu úplně nebo prakticky nevidomému, který se
pravidelně individuálně dopravuje a není příjemcem
příspěvku na provoz motorového vozidla. Příspěvek se
poskytuje na kalendářní rok a jeho výše činí 6.500 Kč.
V roce 2010 byl tento příspěvek přiznán 28 osobám v
celkové výši 182.000 Kč
- Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
je vyplácen měsíčně, a v roce to bylo celkem 7 příjemcům.
- Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku
vodícího psa je vyplácen měsíčně 4 příjemcům, a to na
krmivo pro tohoto psa.
- Příspěvek na úpravu bytu se poskytuje občanům
s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí
omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a
občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří užívají
tento byt k trvalému bydlení. V roce 2010 byly poskytnuty
4 příspěvky v celkové částce 250.000 Kč.
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany jsou poskytovány podle druhu a stupně zdravotního
postižení. V roce 2010 byl přiznán I. stupeň mimořádných
výhod 153 žadatelům, II. stupeň 259 žadatelům a III.
stupeň 42 žadatelům. Průkazky mimořádných výhod si
ovšem všichni vystavit nenechají, a to zejména ti, kterým
byl přiznán I. stupeň mimořádných výhod. Z přiznaných
výhod I. stupně si vyzvedlo průkaz TP jen 25 osob.
Průkazů ZTP bylo vydáno 198 a průkazů ZTP/P 51.
V roce 2010 bylo na dávkách pro zdravotně postižené
(bez příspěvku na péči) čerpáno celkem 8.074.042 Kč.
-měú-

* FOTOREPORTÁŽ O LOUŽÍCH A BLÁTĚ *

Nejen hlavní silnice, ale i boční cesty jsou v Blansku v čím dál horším stavu.
Na snímku je příjezd ke garážím za Hotelem Macocha a Pizzerií Terrazza. Po
dešti se ani nejšikovnější z řidičů tůňkám s blátíčkem nevyhne.

Na devastaci cesty se podílejí náklaďáky, které zezadu k Pizzerii Terrazza přivážejí
tu pivo, jindy zase odvážejí od ní odpad, a tak podobně. Cesta patří městu, takže
se o ni nestará nikdo.

Kdysi pečliví garážníci bránu zamykali, jakmile se však zadní příjezd k Pizzerii Terrazza začal používat jako veřejná cesta, brána zůstala rozvalená a její část dokonce
vyvalená – jako každý, kdo se u garáží marně pokouší prokličkovat mezi loužemi.
Text a foto: -gk-
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Řádková Inzerce
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. 733528882.
* 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.
* Provádíme opravy a izolace plochých
střech včetně zateplení. Tel. 732330992,
731585536.

Velikonoční čtení Bible

www.rosendorf.cz

Sedmdesát dva měst z celé České republiky se zapojilo do III. ročníku celorepublikového Čtení
bible. Projektu se zúčastňují i knihovny. Záštitu nad touto akcí letos převzal ministr kultury Jiří Besser
a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.
Městská knihovna Blansko, stejně jako minulý rok,
ani letos nebyla výjimkou. Ve výstavní místnosti se
v úterý 19. 4. v době od 10 – 13,30 hod. předčítalo
z Bible 21. století.
Zahájení patřilo faráři Církve československé
husitské panu Martinu Kopeckému a panu Josefu
Mertovi ze sdružení LAVINA, které se ujalo role spoluorganizátora. Mezi takřka padesátkou návštěvníků
nechyběly maminky s dětmi ze sdružení RATOLEST
a příjemným překvapením byla návštěva žáků 7. třídy
ZŠ Dvorská.
Aktuální ročník zpestřilo speciální vydání Velikonočních novin, které díky sponzoringu LAVINY
zdarma obdrželi všichni zájemci. Děti si zase mohly
vybrat z pestré nabídky obrázkových knížek s biblickými příběhy.
A příjemný finální bonus letošního Čtení? Opět
díky panu Mertovi z blanenského občanského sdružení LAVINA si každý, kdo chtěl, mohl odnést některý
(nebo i všechny) ze tří biblických textů: Nový zákon,
Nový zákon – Žalmy a Přísloví (kapesní vydání),
Nová zmluva (trojjazyčný – slovenský, anglický, německý – text). Tato možnost trvá, co by velikonoční
dárek blanenské knihovny, do 29. 4. 2011.
Znovu se potvrdilo, jako už mnohokrát, že chvíle
prožité s Knihou knih neztrácejí ani po dvou tisících
let nic ze své aktuálnosti.
Helena Juříková a Mgr. Pavel Přikryl,
Městská knihovna Blansko

Velikonoční dílna
Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Nad Čertovkou uspořádali pro své spolužáky netradiční velikonoční dílnu.

Předváděli jsme pletení pomlázek, zdobení kraslic,
ukázky zdravé výživy a nabídli jsme ochutnávku
pomazánek.
Každý z našich spolužáků si mohl vyzkoušet,
co ho zajímalo, a ochutnat čtyři druhy pomazánek:
vajíčkovou, česnekovosýrovou, ředkvičkovou a
rybičkovou a vyhodnotit, která mu nejvíce chutnala,
a na ni dostal předpis pro maminku domů.
Pro naše nejmenší spolužáky jsme připravili obrázky s jarními motivy, které si mohli vybarvit v pracovní
výchově.
Při ukázkách jsme si zazpívali a zarecitovali. Nálada byla perfektní, protože i venku se na nás smálo
sluníčko a pak následovaly velikonoční prázdniny.
Už se těšíme na další akce.
Andrea Krnáčová, 9. r.
Lucie Petrželová, 8. r.
Vladyslav Lyenko, 8. r.

Vodní království
lesa

Vodní jezírko v Soběšicích

* Dvě křesla v odstínech hnědé, mikroplyš a konferenční stolek, materiál dřevo, dlažba. Vše za 1000
Kč. Tel. 606042965.
* Sedací soupravu: 2 křesla 76cm a pohovku 195cm
béžová v komb. se dřevem, nerozkládací. Cena
3000Kč. Tel. 725851653.
* Rohovou kuch. sedací soupravu: roh 130x170cm, 2
židle, stůl 65x110cm. Cena 4000Kč. Tel. 725851653.
* Masivní, pěkná, dřevěná, bílá garážové vrata - bez
futer, levně. Tel. 731453824.
* Červený sportovní kočárek Herqules Raptor 3spin
včetně originálního nánožníku a pláštěnky. Po 1 dítěti, výborný stav, používaný krátce. Tel. 774215821.
* OV 3+1 Zborovce. Velký, prostorný, zděný sklep,
balkon, šatna. BEZ RK!!! Tel. 777754969.
* Nové freestylové kolo (BMX) zn. Hoffmanbikes. Cena 4900,-Kč. Původní cena 8000,-Kč. Tel.
728549279.
* Ford mondeo 1,8TD r.v. 97, STK 4/13, mp3, kompl.
letní a zimni pneu, klima. Cena 30.000 Kč. Při rychlém jednaní možná sleva. Tel. 605059792.
* Video zn. Panasonic, mikrovlnnou troubu zn. Whirpool. Tel. 737900946.
* RD v Jedovnicích, bez realitky, část. podsklepený
2+2, garáž, zahrada, cena 1.550.000,- Kč. Tel.
723524930.
* LP desky 70. - 90. léta (rock, pop, country, humor,
pohádky, klasika) v dobrém stavu. Tel. 737806255.
* Kmen ořechu 3 m x 45 cm. Tel. 732779990

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

Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté – Kytarový večer 6, 25.5.2011 v 19 h,
Hudební klub SURF Kotvrdovice, cena 150,- Kč
Ticketpro, Ticketstream:
15.5 2011. Kašpárek v rohlíku pro Krtka v Brně - Brno,
Klub Fléda
19.5. 2011 Psí vojáci - Brno, Klub Mersey
19.5. 2011 45 let skupiny Plavci – Brno
11.6 2011. Rock Paradise - Letovice, Zámek Letovice
17.6. 2011 Tiësto - Brno, BVV
27.6. 2011 Roxette - Ostrava, ČEZ Aréna
3.6. 2011 Tři sestry - Brno, Státní hrad Veveří
18.6. 2011 FIA WTCC Mistrovství světa cestovních vozů Brno, Automotodrom
21.6. 2011 Caveman- Brno, Divadlo Bolka Polívky
9.7.-10.7.2011– MS Superbike World Championship 12.8.14.8.2011 – Cardion ab Grand Prix 2011 – Brno, Automotodrom Brno
Aktuální nabídka:
Magnetky Zámek Blansko – magnetky ze sběratelská edice
Magnetická místa. Cena: 25,- Kč
Brožura Zámek Lysice – celobarevná brožurka obsahuje
historii zámku a provede čtenáře zámeckými interiéry.
Cena: 59,- Kč.
Pohlednice Zámek Lysice – 3 druhy nových pohlednic SZ
Lysice. Cena: 9,- 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.

-MaT-

Dolní Lhota 203, 678 01 Blansko

* Pronajmu DB 3+1 v Rájci. Tel. 731453824.
* Pronajmu dlouhodobě garáž u RD na Mánesově
ulici. Tel. 776021203.
* Pronajmu prostorný pokoj v bytě 3+1 na Zborovcích
za 2800 Kč/měs. Tel. 739546123.
* Daruji za odvoz funkční ledničku. Tel. 607578314
* Hledám k pronájmu 2+1 Sever nebo centrum, do
8 tis. Tel. 608849459.
* Pronajmu zařízený 1+1 v RD v Ráječku. Tel.
606957367.
* Pronajmu jednopok. byt na Zborovcích - sklep,
lodžie. Cena 6500,-/měs. vč. ink. Tel. 774984882.
* Pronajmu garáž v BK u hřbitova. Tel. 774984882.

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

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

KOUPĚ

RŮZNÉ

*
*
*
*
*

Blanka oznamuje
29. dubna navštívili třeťáci z Erbenky Lesní školu
Jezírko v Soběšicích, kde byl pro ně připraven program „Vodní království lesa.“ Při procházce jarním
lesem děti pracovaly s mapou, poznávaly vodní
režim lesa, pozorovaly rostliny a živočichy vázané na
vodní prostředí. Vyhledávaly přírodní jezírka i umělé
vodní stavby. Na závěr velmi poučného dopoledne si
ve skupinách vyzkoušely odchyt vodních živočichů.
Některým z dětí se podařilo vylovit i čolka.
A. Štěrbáčková,
D. Kolářová

PRODEJ

* Staveb. míchačku, dále dveře 60 cm pravé, plné.
Tel. 776838852.
* 2+1 v Blansku bez RK. Tel. 723856954.
* Řadový RD na Zborovcích do 4 mil. Kč. Platba
hotově. Tel. 602543381.

Nabízíme:

výrobce
žáruvzdorných
výrobků pro
slévárenství
hliníku

PŘIJME

PRACOVNÍKY
pro výrobu průmyslové keramiky a částečně
pro drobnou strojní a elektro údržbu
ve 4 směnném nepřetržitém provoze
Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Opálka
tel: 606 053 904, email: tomopa@pyrotek-inc.com

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

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

S - PODLAHY
ODLAHY
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

www.guape.cz

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

VÝPRODEJ NÁŘADÍ
1+1 ZDARMA!!!
- NOVÁ PRODEJNA STAVEBNIN
- Najdete nás v areálu bývalého Adastu naproti Bille

TEL. 775 765 790, 775 111 911
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Pořadí na konci divize se nezměnilo
Od vydání minulého Monitoru sehráli fotbalisté FK Apos Blansko další dvě utkání. Nepotěšili
mě a ani já vás nepotěším. V tom prvním remizovali na vlastním hřišti s Konicemi 2:2., i když
v 16té minutě vedli po střele Michala Hájka 1:0, ve 25. minutě srovnal Jan Blaha na 1:1, aby se
blanenští za jedinou minutu vrátili díky Radimu Farníkovi do vedení 2:1. Za tohoto stavu začínal
i druhý poločas.
třetími Otrokovicemi prohrál pouze 1:2. Ten podiv
Jenže s přibývajícími minutami přišla i vyrovnáje varováním, protože ten poslední Uherský Brod
vací branka Pavla Kryla a bylo zameteno. Remíza
bude v neděli hostem FK Apos Blansko a může
v utkání, kde se očekávaly tři body. Takže na konci
rozhodnout o změně na konci tabulky. Komentář
tabulky se nic nezměnilo, od posledního místa dělí
příště.
naše fotbalisty pouhé dva body.
- Šr K dalšímu utkání v neděli 1. května zajížděli
blanenští k utkání
s pátým FK Pelhřimov, se kterým
jsme na podzim
Utkání s Konicemi začalo dobře, ale prakticky skončilo v 65. minutě remizou 2:2.
doma remizovaFoto: - Šr li 2:2. Jenže letos tam zůstala
ta dvojka pouze
jedna a zůstala
v Pelhřimově.
Takže na počtu
bodů se nic nezměnilo – dokonce na posledních
čtyřech místech
to tak zůstalo
všem. Třinácté
Konice prohrály
se Žďárem 2:3,
čtrnácté Blansko
2:0 ve Žďáře, patnáctá Napajedla
v Rosicích 3:2 a
poslední Uherský
Brod - pozor - se

* Realizace
a údržba zahrad
* Kompletní péče
o zeleň
* Zakládání trávníků
* Sečení trávníků
* Návrhy zahrad
podle vašich představ

Tel. 723 673 625
Zahrady Daněk, s.r.o.
Blanenská 605
Rájec - Jestřebí 679 02

www.zahradydanek.com

SQUASH
Velikonoční turnaj
Třináct hráčů navštívilo dubnový VELIKONOČNÍ
TURNAJ ve squashi v našem centru. Odhad jsem
měl 100%, protože bylo připraveno i 13 cen, věnovaných provozovatelem squashe ČAD Blansko a.s.
Musím přiznat, že při tomto odhadu jsem však měl
z pekla štěstí. Několik stálic se nedostavilo a tak
nečekaný příchod pěti mladých, velmi ambiciózních
hráčů, nejenže naplnilo předpokládaný stav, ale také
z turnaje udělalo zajímavé klání.
Dvě základní skupiny, kde se hrálo na dva vítězné sety, určily nasazení do finálového pavouka.
Poražení osmifinalisté utvořili skupinu, která hrála o
konečné 9. – 13. místo., a vítězové osmifinále pak
postupovali pavoukem dále až o konečné umístění
směrem nahoru nebo dolů podle toho, zda vítězili
nebo odcházeli z kurtů poraženi. I zde se všechna
utkání hrála stejným způsobem, tedy na dva vítězné
sety do 11 bodů beze ztrát. První místo obsadil,
po vítězství nad Nabilem Laiem 2:0 (11:9, 13:11),
Jindra Čeladín. Největší drama se událo v boji o 3.
místo, kde Libor Münster v zajímavém a napínavém
zápase udolal svého soka Jarka Matala 2:1 (9:11,
16:14, 12:10). K hladkému průběhu turnaje přispělo
nejen korektní vystupování hráčů, ale také pravé
nefalšované utopence podávané v průběhu turnaje,
na dobití baterek, dle zájmu jednotlivých playerů,
samozřejmě zdarma.
Příští turnaj se uskuteční v sobotu 14. května
od 13 do 18 hodin. Protože je máj – lásky čas, a
jak praktici praví, láska prochází žaludkem, budou
tentokráte pro hráče připraveny výrobky domácí
studené kuchyně. Prosil bych proto, přihlaste se

Postup do kraje

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

do turnaje v předtermínu. Nevěřím totiž, že budu
mít opět bezchybný odhad účasti, tak jak to bylo
v dubnu. Nechtěl bych se také na Vás dívat jak „U
snědeného krámu“ nebo naopak po turnaji krmit
kachny a labutě v řece Svitavě.
-rl-

Svitavská 14b, 678 01 Blansko
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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 640 nemovitostí vybíráme
EV
A

se konalo 28. dubna v Blansku. Soutěžící museli
prokázat svoje znalosti v testu pravidel silničního
provozu i v ovládání I. pomoci. Další disciplínou
byla jízda na kole na dětském
dopravním hřišti, kde veškeré přestupky zaznamenávali
ostražití policisté. Obávanou
součástí soutěže byla jízda
zručnosti
1. místo v kategorii mladších
žáků získali: Michaela Hlaváčiková, Gabriela Fialová,
Radek Burian, Dušan Pukl.
1. místo starších žáků vybojovali: Michaela Hrubá,
Dominika Nováková, Ondřej
Šenk, Dominik Hloušek.
Michaela Hrubá a Radek
Burian zvítězili i v soutěži
jednotlivců. Všem závodníkům gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů v krajském
kole.
Mgr. Eva Gregorová

SL

…si vybojovali žáci ZŠ a MŠ Dvorská v Blansku.
Družstvo mladších i starších žáků zvítězilo v 34.
ročníku dopravní soutěže mladých cyklistů, které

Byt OV 3+kk Kuřim

Novostavba RD Ráječko

DB 3+1 Boskovice

Nabízíme k prodeji byt 3+kk OV v Kuřimi na ulici
Jungmannova.

Nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu
5+1 v Ráječku.

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

Cena: 1 800 000 Kč

Cena: 4 450 000 Kč

Cena: 1 650 000 Kč

ID: 2355

Pobočka Blansko
Svitavská 14b, 678 01 Blansko

ID: 2288

Pobočka Brno
Příkop 4, 602 00 Brno

ID: 1879

Pobočka Letovice
Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice

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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