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Kolik řečí umíš... (str. 3)

16. ročník

10. září 2010

Turnaj zrakově postižených (str. 8)

Není voda jako voda

Polemiky kolem ceny vody jsou letitým tématem. Voda z vodovodu je čím dál dražší, nejspíš úměrně
k platům zaměstnanců vodárenských společností. Já bych se ale dnes chtěl podívat na problematiku
ceny vody trošku z jiné strany. Na vodu lahvovanou, prodávanou v obchodních sítích, restauracích
nebo stáncích.

KUCHYŇSKÉ
STUDIO
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

Kuchyně

Stoly, židle
Sedačky, konfer. stolky
Postele, matrace, rošty
Obýváky, ložnice
Předsíně, sedačky
Obýváky, ložnice
Dětský nábytek, postele
Student. nábytek, obýváky
Atypický nábytek

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

le

Kopírka
Canon IR 1020
- A4 USB tiskárna
- USB bar. skener
- 20 kopií/min.
- zatížení 5000 kop./měs.

Kopírka
Canon IR 2318
- A3 USB tiskárna
- možnost skenování
18 kopií/min.
- zatížení 5000 kop./měs.

Realitní a znalecká kancelář
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
reality@cireal.cz, tel.: 516 419 570, 606 734 838
kompletní nabídka na: www.cireal.cz

•
•
•
•
•
•
•

byt Blansko, 2+1 , OV Dvorská, cena - 1 450 000 Kč
DB 2+1, Blansko, nám. Republiky, sleva na - 1 400 000 Kč
prodej bytů 2+kk, Letovice novostavba - 1 560 481 Kč
prodej RD Letovice, garáží, zahrada, cena - 2 500 000 Kč
prodej pozemku pro RD, Olomučany, sleva na - 520 000 Kč
byt 1+1, Adamov, cena - 850 000 Kč
DB 3+1 v obci Okrouhlá, sleva na - 930 000 Kč

VSAĎTE NA KVALITU

volejte

• zaručuje dostupný
a rychlý servis
se nejdříve zkalila a po čase se na dně demižónu
usadila namodralá sedlina, kterou musel přefiltrovat.
Je taková voda opravdu „dobrá“?
A vezměme i další úhel pohledu. Voda v restauracích, jak jsem zmínil na úvod. Proč by měl zákazník
platit za tři deci vody nehorázný peníz? V slušných
restauracích a kavárnách vám ke kávě servírují
sklenku vody aniž by byla káva dražší než jinde.
Občas se už můžeme setkat s tím, že při obědě
dostanete i bez objednávky džbánek vody zdarma,
to jsou ovšem veliké výjimky, ačkoliv v zahraničí je
to zcela běžná záležitost. Jsou i restaurace, kde vám
vyhoví, když požádáte o vodu z vodovodu, v jiných
vás odbudou a nezbývá než si objednat vodu za 15
až 20 korun, i více.
Jiná situace ovšem nastává, když přijdete s
pejskem. Je-li majitel psímu plemenu nakloněn,
dostane psík vodu zdarma, v některých restauracích
nebo obchodech mají dokonce připraveny nádoby s
vodou pro žíznivé živočichy hned u vchodu, vám ale
vodu z vodovodu obsluha nenaleje. Neříkám, že by
to mělo být úplně zdarma, určitý poplatek, úměrný
ceně vody, každý určitě rád zaplatí. Ale přece jen,
nezdá se vám, že cena balené vody (a to pomiňme
její kvalitu) není úměrná?
Snad v každém z nás je na věky zafixován název
pohádky, kterou napsala Božena Němcová. Sůl nad
zlato. Sůl teď ale leží kdekoliv na každém hospodském stole, můžete si jí nasypat do jídla dle libosti,
přestože lékaři není doporučována. Pokud ovšem
požádáte o vodu, situace se rázem mění a musíte
„solit“.
Taky se mi ještě vybavil populární popěvek z
jedné písničky 50. let: „Bez chleba nelze žít a bez
vody nelze pít…“ Ten text pokračuje dál, nicméně
bych se rád držel té vody. V Blansku máme vodu
dobrou, chutí rozhodně lepší než vody lahvované
nebo balené. A tak se nebojte požádat v restauraci
o sklenku obyčejné vody. Máte na ni nárok, cena
je věc dohody. Nikdy ale nezaplatíte tolik, jako za
lahvovanou. A pokud vám tuto službu odmítnou, víte,
kam nemáte chodit.
PM

- Ton
- Jech
- Jelínek
- Jelínek
- Dřevotvar
- Dřevotvar
- Gazel
- BMB
- Havlík
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• montuje vrata od
garáže po hangár

Všimli jste si, že voda, ať minerální, mírně perlivá,
či neperlivá, je dnes někdy dražší než pivo nebo limonáda? Proč? Důvod je jednoduchý. Musíte zkrátka
zaplatit láhev, špuntík, etiketu a co je uvnitř, na tom
vlastně ani tak nezáleží. Ale mělo by.
Dlouhodobé průzkumy dokázaly, že ne vždy je
lahvovaná voda opravdu „dobrá“. Naopak podle
rozborů vítězí spíše voda z vodovodních sítí, která je
ošetřována stále lepšími technologiemi. Mohu uvést
příklad, kdy na zředění pálenky použil zákazník televizí často inzerovanou vodu balenou v plastikových
lahvích, protože blanenská voda se díky vysokému
obsahu minerálů k tomuto účelu nehodí. Pálenka

- Havlík
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NABÍZÍME VÝHRADNĚ

a

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

800 800 874
www.trido.cz

Reality
Macocha s.r.o.
Smetanova 6
678 01 Blansko

tel.: 605 163 333
777 857 739
podrobné informace
a další širokou nabídku nemovitostí
naleznete na stránkách

www.realitymacocha.cz

2
BYTY OV 2+1 s balkonem, nedaleko centra. CP: 53 m . 1.100.000,- Kč
2
BLANSKO OV 2+1, dům po revitalizaci. Blansko. CP: 62 m . Nutná hotovost.
1.200.000,- Kč
2
OV 3+1 s lodžií a garáží, v obci Sloup. CP: 74 m . 1.350.000,- Kč (k jednání)
DB 1+kk s lodžií v novostavbě b. d., Blansko. CP: 36 m2. 970.000,- Kč
DB 3+1, velmi pěkný byt s lodžií, Blansko. Vlastní plynový kotel. CP: 87
m2. 1.950.000,- Kč

RD RD 5+2 s garáží, dvorem, terasou a zahradou v klidné části města
2
BLANSKO Blanska. CP: 685 m . 3.900.000,- Kč
2
A OKOLÍ RD (býv. sel. stavení) 3+1 Svitávka, po rekonst. CP: 2075 m . 2.200.000,- Kč
RD 7+1 s garáží, po rekonstrukci. Velmi dobrý stav. Ostrov u Macochy
CP: 292 m2. 3.290.000,- Kč
RD 5+1 se zahr. a garáží, v Lazinově. CP: 603 m2. 1.250.000,- Kč k jednání
RD 3+kk s park. stáním a zahr., v obci Petrovice. CP: 875 m2. 2.490.000,- Kč

Realitní agentura

BK, Sadová 50 * www.mikark.cz * rk.mika@post.cz
tel.: 516 417 777 * 602 505 303

Prodej:

DByt OV 1+1 Blansko – Sever, 37 m2, 3.p., lodžie, velká modernizace...NC – 949.000 Kč
DByt OV 2+1 Blansko – Centrum, 54 m2, výtah, standard, plast.okna...NC – 1 299.000 Kč
DByt DV 2+kk Praha – Bohnice, 4.p., 44 m2, výtah, vybavení v ceně...NC – 1 599.000 Kč
DByt DV 1+kk Blansko – Okružní, 36 m2, výtah, volný, nový a moderní...NC – 799.000 Kč
DRD 3+1 Blansko – Žižkova, pozemek 458 m2, garáž, zahrada, volný...NC – DOHODOU
DNovostavba RD 5+1 s garáží Ráječko – pozemek 454 m2, výhodné...NC – 2 999.000 Kč
DZahrada s chatou Blansko - Podlesí – poz. 400 m2, užitková.voda...NC – 189.000 Kč
DPodnikatelský objekt Blansko – Sladkovského, 500 m2, bez pozemku...NC – 599.000 Kč

Pronájem:

DByt 1+1 Blansko – Salmova, 36 m2, 4. NP, výtah, nevybavený...NC – 9.000 Kč/měs. vč.ink.
DKancelář Blansko – Rožmitálova, 1.p., 12 m2, včetně inkasa ...NC – 2.900 Kč/měs. vč.ink.

Hledáme:
Prodávající v naší kanceláři mají ZDARMA znalecký posudek
nemovitostí včetně zajištění všech právních služeb.

DByty v Blansku – kdekoliv, 1+kk až 4+1, odkoupení i výměna možná...NC – DOHODOU

SLUŽBY KANCELÁŘE PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA

2

10. září 2010

*** sobota
R E S T18.9.2010
A U R A C EodU16.00
Z Á Mhod.
EČKU POŘÁDÁ:

VINOBRANÍ
S KOŠTEM VÍNA
2 1.1. 2 0 0 9 o c h u t n á v k a v í n a M I L O T I C E
A CIMBÁLOVOU MUZIKOU DRAHAN

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

1.1. 2 0 0 9 I I I . R E P R E Z E N T A Č N Í P L E S B A R V I N G R O U P
***3 sobota
2.10.2010 od 20.00 hod.
s tombolou a živou hudbou NETOPÝR

/ p ř e d p r ZÁ
o d e j mBAVA
í s t e n e k v r e s tS
a u r NETOPÝREM
aci/
BURČÁKOVÁ

t e l . : + 4 2 0 516 411 8 5 0
m o b . : + 4 2 0 7 24 0 0 6 410

***

BÍZÍME:
BURČÁK
ZN AJIŽNÍ
MORAVY
MOŽNOST pořádání soukromých akcí

www.uzamecku.cz

v prodeji v našich vinotékách
O d 19 .1. A K C E 5 + 1 p i v o z d a r m a
/ a k c e na
s e v zSvitavské
t a h u j e n a p i v o Ka
O Z Hybešově
E L s v ě t l ý s p e c i á lulici.
/

Volby již klepou na dveře

Smím prosit?
Dámy a pánové,
připravili jjsme kolekci

první waltz.

Z rozhodnutí prezidenta České republiky Václava Klause proběhnou ve dnech 15. října 2010 od
14.00 do 22.00 hodin a 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin volby do zastupitelstev obcí a v našem
volebním obvodu č. 49 i první kolo voleb do Senátu PČR.
Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Města
Blansko předalo 9 politických stran. Pro informaci
občanů jsem chtěl zveřejnit pouze jména lídrů těchto
stran, ale vzhledem k blanenské specialitě, kdy lídr je
jen lákavou figurkou, která se ihned po zvolení svého
mandátu vzdá, uvádím pro jistotu první tři kandidáty.
Začnu stranami zastoupenými v současném zastupitelstvu dle výsledku předešlých voleb: č.7 - ODS: Ing.
Bc. Jiří Crha, MUDr. Zdeněk Grünwald, Mgr. Lenka
Dražilová, č. 6 - ČSSD: Mgr. Lubomír Toufar, Mgr.
Miroslav Starý, Mgr. Michal Souček, č.2 - KSČM:
Stanislav Navrkal, RSDr. Milan Šebela, Jaroslav
Pokladník, č.1 - KDU-ČSL: Ing. Josef Kupčík, Mgr.
Eva Nečasová, Mgr. Věra Veselá, č. 8 – VPM: Ing.
Jiří Rydval, Pavel Blata, Ing. Jindřich Král. Nové
strany: č.5 - Věci Veřejné: Pavlína Vymazalová,
Michal Babák, Mgr. Bohumil Hlaváček, č.3 -TOP 09:
Ing. Bc. Roman Špaček, Michal Brázda, Mgr. Dušan
Dvořáček, č.4 - Strana Zelených: Lubomír Rek, Ing.
Petra Hotová, Ing. Jaroslav Ungerman CSc. Všech-

ny tyto strany uvádějí plný počet – 25 kandidátů.
Poslední č.9 - Pravý Blok: Eva Růžičková, Jindřich
Růžička –navrženi pouze dva kandidáti.
Stejně jsou již známi i kandidáti našeho volebního
obvodu do Senátu PČR, seřazeni dle vylosovaného
pořadí: 1. dlouholetý blanenský a krajský zastupitel
Stanislav Navrkal (KSČM), 2. Petr Rožňák (Zemanovci), 3. významný sportovec Josef Regec (ČSSD),
4. známý chirurg Jindřich Vomela (Suverenita J.
Bobošíkové), 5. starostka Spešova Ivana Holomková
(T0P 09), 6. odchovanec blanenské kopané, nyní
manažer FC Brno a.s. Karel Jarůšek (ODS), 7. ředitel
blanenského gymnázia Pavel Henek (Konzervativní
strana), 8. starosta Olešnice Zdeněk Peša (KDU-ČSL), 9. Miroslav Lejsek (Folklor i Společnost),
10. starosta Sloupu Josef Mikulášek (Věci veřejné).
Výběr historicky největší, takže lze předpokládat, že
první kolo rozhodne pouze o dvou postupujících do
kola druhého.
- Šr -

Škrty mohou ohrozit
činnost policie a hasičů
Hejtman JMK Michal Hašek pozval zástupce složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (IZS JMK), konkrétně Policie ČR a Hasičského záchranného sboru JMK a zajímal se o
jejich názor na dopad připravovaných vládních škrtů na výkon služby obou složek IZS JMK.
Protože jsou zatím k dispozici pouze předběžná
čísla, požádá hejtman Hašek zástupce složek IZS na
nejbližším zasedání Bezpečnostní rady kraje o rozbor
zajištění výkonu služby v teritoriu Jihomoravského
kraje v roce 2011. „Jsem znepokojen informacemi o
škrtech provozních i investičních prostředků v řádu
desítek procent ve složkách IZS a obávám se jejich
dopadu na rozsah výkonu služby zejména Policie
ČR a Hasičského záchranného sboru. Již nyní jsou v
našem kraji signalizovány odchody desítek zkušených
policistů i hasičů, které nepůjde ihned nahradit novými
lidmi s minimální služební praxí. Policie bude otázky
výkonu služby od příštího týdne projednávat také se

starosty na jižní Moravě. Jihomoravský kraj bude v
zájmu občanů jižní Moravy a jejich bezpečnosti hledat
možné formy pomoci a podpory výkonu služby policistů i profesionálních hasičů, což evidentně Nečasova
vláda nedokáže. Připomínám, že v letech 2009 až
2010 již kraj podpořil obě profesionální složky IZS
JMK ze svého rozpočtu a to více než 10 miliony Kč.
Společně s hejtmany budu žádat po vládě a parlamentu, aby bezpečnost občanů řádně platících daně
byla jednoznačnou nepolitickou prioritou a aby nebyl
nekoncepčními škrty ohrožen výkon služby policistů
a hasičů,“ prohlásil hejtman Hašek.
- Šr -

Okresní hospodářská komora Blansko
připravila pro své členy i další zájemce seminář na téma
„Úvod do strategie řízení firem“, který se bude konat

ve čtvrtek 30. září 2010 ve 13 hodin
na Městském úřadě v Boskovicích
Přednášejícím bude Ing. Miloš Drdla Dr. MBA.
Pro členy Hospodářské komory je vstup zdarma, ostatní 300 Kč.
Další akcí OHK Blansko je

Podnikatelské setkání na Sudickém dvoře
s pestrým programem: soutěž v rybolovu, střelba brokovnicí
na letící terč za účasti mistra Evropy Zdenka Rataje, vyhlášení
vítězů soutěží, prezentace produktů vinotéky U Sv. Mikuláše
Boskovice, losování tomboly.
Bohaté občerstvení formou rautu + produkty udírny, pivo
Lobkovicz, nealko nápoje, stáčené víno – to vše zdarma.
Vstupné pro členy 200 Kč, pro hosty 400 Kč. Začátek ve 14 hod.
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

OPRAVNA OBUVI - drobné
d b é opravy i na počkání
čká í

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Majáčky „ slavných“
Netrvalo dlouho a na veřejnost se opět
dostaly záběry o porušování dopravních
předpisů ze strany řidičů našich vládních
činitelů.
Hodně často si kladu otázku, proč vlastně
pro podobné spoluobčany nemusí platit
dopravní předpisy, proč musí dávat na odiv
svoje postavení ve společnosti ve formě
majáku na své limuzíně. Použití majáčku a
s tím spojené výhody by měly být využívány
jen ve výjimečných situacích a velmi odpovědně. To, že se některému z ministrů nechce
stát v dopravní koloně k takovým případům,
dle mého názoru, nepatří. Ostatní řidiče to
nejspíš jen popudí a celá ta záležitost trochu
zavání arogancí moci.
Je přitom zajímavé, že ve většině případů
si převážený ústavní činitel ničeho nevšimnul,
neboť byl zaneprázdněn náročnou prací anebo přepaden spánkem, jako například pan
John, takto ministr vnitra, který spolu s ostatními spolustraníky nejprve demonstrativně
přijel na první zasedání sněmovny tramvají,
aby za pár týdnů ignoroval porušení předpisů
ze strany svého řidiče. Protože spal. Měl jsem
za to, že rozhodnutí jet/nejet s majáčkem
není čistě na řidiči, nýbrž že pokyn vydává
převážený. Možná se ale mýlím, nikdy jsem
ústavním činitelem nebyl…
Vůbec mě tak nějak překvapuje touha
našich představitelů něčím se odlišovat.
Pěstovat si gloriolu vyšší třídy, tedy zásadně
jezdit limuzínou s tmavými skly, majáčkem a
ochrankou…
Když jsme u těch pomp a majáčků, dovolím
si malou návštěvu Iránu…
Když svého času Jeho Veličenstvo Šáh
Muhammad Réza Pahlaví projíždělo Teheránem a nejednalo se zrovna o jízdu při
příležitosti státní návštěvy, nikdo si toho, že
jede panovník ani nemusel všimnout, protože
projížděl bez doprovodné kolony, bez majáku
a především civilním vozem, který případně
i sám šoféroval.
Možná by lidem, kteří mají tento národ řídit
neškodilo trochu pokory a úcty k ostatním. A
když už kdokoli spáchá nějakou hloupost (veřejný činitel, zpěvačka nebo režisér), přiznání
vlastní viny nebo minimálně jistého podílu na
ní je daleko sympatičtější a oceněníhodnější
než trapné a ubohé výmluvy typu „spal jsem“,
„nepamatuji se“, „já to tak nemyslel“ nebo
podobně.
Pak bude radost v naší společnosti žít…
Hezký den...
Freddie
freddiemail@seznam.cz

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zatížení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Dne 17.09.2010 od 07:00 do 16:00 - Blansko vypnutá oblast: ulice Čapkova od nám. Míru po ul.
Údolní, ulice Chelčického, ulice 9. května od nám.
Míru po dům č. 63, ulice Havlíčkova od ul. Žižkova
po ul. Wolkerova kromě budovy výpočet. střediska,
ulice L. Janáčka od ul. Chelčického po ul. 9. května,
ulice Stařeckého, ulice Údolní domy č. 2, 4, 6 a lichá
čísla na této ulici, ulice Wolkerova, ulice Erbenova
domy 6, 8, 10, nám. Míru domy č. 2, 3, 4, 5 a prodejny
Jednota.
Dne 20.09.2010 od 07:00 do 15:00 - Blansko
Dolní Lhota, Blansko Hořice, Spešov. Vypnutá oblast: obec Hořice bude vypnuta celá - obyvatelstvo
i podnikatelská činnost, v obci Dolní Lhota bude
vypnut areál pískovny MKZ napájený z odběratelské
trafostanice Dolní Lhota - MKZ (č. 320462). V obci
Spešov bude vypnuta zástavba při hlavní silnici od
železničního přejezdu po konec obce směr Dolní
Lhota včetně areálu fy Pyrotek napájeného z odběratelské trafostanice Spešov -Pyrotek (č. 320630),
ulice odbočující od výše uvedené silnice po domy č.
18 + 26, náměstíčko od domů č. 17 + 59 po č. 169
+ 42, podnikatelská činnost v areálu zemědělského
podniku napájená z odběratelských trafostanic
Spešov - Steko (č. 700582) a Spešov - Družstvo (č.
320619).
-měú-

Poděkování
Během sportovní akce na hřišti ČKD Blansko mi
byla odcizena peněženka se všemi osobními doklady
a určitou částkou peněz. Víme všichni, co to obnáší.
Asi za hodinu a půl se u mých dveří objevila hodná
paní, která mi peněženku se všemi doklady vrátila.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval paní Jarmile Jurové, vedoucí provozu městského útulku pro
psy. Peněženku našli její pejsci u dopravního hřiště
Palava. Ještě jednou moc díky paní i jejím pejskům,
KO

Promenádní koncerty
Skončily prázdniny, končí léto a po dvou měsících
i promenádní koncerty před radnicí v Blansku. Každoročně vždy v neděli dopoledne znějí líbivé tóny v
parku před radnicí. První vystoupení předvedl soubor
dechové hudby a mažoretky z Letovic. Další nedělní
dopoledne se představily dechové hudby z okresu
Blansko a v posledním i Olšověnka z Jedovnic.
Všechna vystoupení byla hojně navštívena, na
všechny se sice nedostalo místo k sezení, ale nebyli
odrazeni a postávali kolem. Koncerty jsou líbivé již
řadu let a věřím, že ani v příštích letech nezaniknou.
Všem účinkujícím i posluchačům děkujeme a budeme se opět těšit v příštím roce.
EJ

Pražská 1, Blansko
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
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Na slovíčko s Jiřím Crhou
kandidátem na starostu Města Blansko
Již několik týdnů před říjnovými komunálními volbami se po vyjádření starostky J. Králové, že po
osmi letech v této funkci už je čas na změnu, se začalo debatovat o možném nástupci. Mnoho jmen
nebylo slyšet, ale jedno z těch vyslovených se s blížícím termínem předložení kandidátek hovořilo
s očekáváním příznivého ohlasu nejčastěji. I když některé sdělovací prostředky nelenily, čekal jsem
až dostanu do rukou kandidátky všech stran, zda se to jméno opravdu jako číslo jedna na oficiální
kandidátce skutečně objeví. Stalo se, kandidátní listina vylosovaná pod šťastným číslem 7 má na
prvním místě 25ti členné kandidátky jméno bývalého přednosty Okresního úřadu v Blansku a deset let
sloužícího ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Ing. Bc. Jiřího Crhy. Důvod k rozhovoru
je tedy dán.

Pane řediteli, dovolte mi úvodem otázku, kterou
jsem často slyšel: proč pan Crha opouští dobrovolně
místo ředitele krajského úřadu a dokonce směrem
dolů? A všichni to chápou jako zvláštnost ve srovnání
s ambicemi drtivé většiny politiků, kteří míří výš a
výš... Co byste jim odpověděl?
Především to, že jsem nebyl nikdy do svých funkcí na
okrese i kraji volen, ale na rozdíl od politiků jmenován. Pokud bych bilancoval, tak na okrese jsem tuto
funkci zastával od roku 1995 a od ledna 2001 jsem
téměř deset let ředitelem krajského úřadu, který jsem
začal budovat od jeho vzniku, jak se říká, na zelené
louce. Úřad se stal brzy funkční institucí, získal řadu
ocenění za progresivní metody řízení, co vyvrcholilo
v nedávné době oceněním jako nejlepší úřad roku
2009 v České republice, které jsem převzal na Pražském hradě z rukou předsedy vlády Fischera. Toto
ocenění jsem přijal jako vyvrcholení své dlouhodobé
řídící práce ve státních institucích. Myslím, že nastala doba, kdy bych měl všechny znalosti a kontakty,
které jsem za ta léta získal, využít pro rozvoj města,
kde mám spoustu dobrých přátel, které mi přirostlo k
srdci, ve kterém žiji a jehož občanům jsem nesmírně
zavázán za jejich dosavadní podporu. Ve vaší otázce
zmiňujete názor některých občanů, že kandidatura
na starostu Blanska je cestou dolů. Pro mně funkce
starosty v žádném případě cestou dolů není, naopak
je to pro mně výzva. Pokud bych se svým týmem v
komunálních volbách uspěl, jsem připraven udělat
všechno pro to, abych naše vize a očekávání voličů
stoprocentně naplnil a docela se na to těším.
Jako novinář navštěvuji již řadu let vaše tiskovky,
už i v době kdy jste stál v čele okresu a informoval
jsem občany o vašich aktivitách pro naše město,
kdy jste se podílel na vzniku Domova důchodců,
Okresního archivu, střediska rychlé záchranné služby v areálu nemocnice, ale i na dostavbě zimního
stadionu, řadě sportovních akcí a dotací na veřejně

Pověření nových členů
Rady JMK
Rada Jihomoravského kraje s účinností od 3.
9. 2010 pověřila nové členy rady následujícími
úkoly v jednotlivých oblastech výkonu samosprávy:
Mgr. Michala Haška (ČSSD) zabezpečováním úkolů v oblasti financí, rozpočtu, investic,
vnějších vztahů a majetku JMK mimo majetku
souvisejícího s oblastí dopravy.
Ing. Stanislava Juránka (KDU ČSL) zabezpečováním úkolů v oblasti školství.
Mgr. Václava Božka, CSc. (ČSSD) zabezpečováním úkolů v oblasti regionálního rozvoje,
cestovního ruchu, vědy, výzkumu a lidských
zdrojů.
Mgr. Ivo Poláka (ČSSD) zabezpečováním
úkolů v oblasti životního prostředí, zemědělství
a venkova.
Ing. Václava Horáka (KDU ČSL) zabezpečováním úkolů v oblasti dopravy a oblasti
energetiky.
Bc. Zdeňka Pavlíka (ČSSD) zabezpečováním
úkolů v oblasti dopravy a v oblasti majetku JMK
souvisejícího s oblastí dopravy.
Mgr. Davida Macka (KDU ČSL) zabezpečováním úkolů v oblasti územního plánování.
MUDr. Oldřicha Ryšavého (ČSSD) zabezpečováním úkolů v oblasti v oblasti zdravotnictví
a lázeňství.
JUDr. Marii Cackovou (KDU ČSL) v oblasti
rodinné politiky a legislativy.
PhDr. Jiřího Altmana (ČSSD) zabezpečováním úkolů v oblasti sociálních věcí.
Ing. Pavla Balíka (KDU ČSL) zabezpečováním
úkolů v oblasti kultury.
- Šr -

prospěšné akce a aktivity, až po podporu nové komunikace Blansko – Rájec a její schválené pokračování,
atd. Čím hodláte v případě zvolení pokračovat?
Jsem poprvé lídrem kandidátky ODS, na které je
řada zkušených a osvědčených osobností. Tento
kolektiv nabízí program dalšího rozvoje města.
Naše priority jsou rozvoj bydlení, podpora sportu,
komunikace s občany, podpora pracovních příležitostí, omezení počtu heren a výherních terminálů,
atd. Jsem přesvědčen, že Blansko má obrovský
rozvojový potenciál. Má úžasnou polohu, je branou
do Moravského krasu a přitom má nedaleko Brno,
co může napomáhat rozvoji. Nelíbí se mi absolutní
nedostatek stavebních míst. Je pro mně smutný
pohled, když vidím kolik občanů Blanska je nuceno
své domky stavět někde jinde, místo aby ve městě
zůstali. Je mojí prioritou tuto situaci řešit.
Dnešní rozhovor odpověděl na řadu otázek blanenských voličů. Dovolte, abych vás pro příští vydání
Monitoru požádal o další rozhovor zaměřený na váš
program, který budete v případě zvolení starostou
ve prospěch občanů města prosazovat.
Za poskytnuté informace poděkoval
Jiří Šrámek

Kolik řečí umíš...
Jazyková škola Easyway vstupuje do druhého roku svého působení, a proto jsme navštívili majitelku Janu Reškovou, abychom se zeptali za vás, co na nový školní rok chystají, jaké novinky a jaké
možnosti studia nabízejí.
Rád bych se Vás na začátek zeptal, jaký byl
školní rok 2009/10, jak byste jej hodnotila?
Rozhodně byl úspěšný a za to patří velké díky
všem studentům a společnostem, kteří našich služeb
pro vzdělávání využili. Také patří díky lektorům, kteří
jsou nejen výbornými kvalifikovanými vyučujícími s
několikaletou praxí, ale i podporou a neodmyslitelnou
součástí naší školy.
Pro žáky a studenty byl již školní rok zahájen
1.9., kdy plánujete otevření kurzů u Vás?
My jsme některé kurzy zahájili 1.září také, protože
se studenti přihlašovali již během prázdnin, a proto
nám nebránilo nic v tom, abychom kurzy v plném
počtu uzavřeli a spustili výuku. Pravda je, že většina
klientů nejdříve řeší rozvrhy dětí ve školách, jejich
koníčky a záliby a podle toho si volí možnosti studia
pro sebe, proto těmto studentům vycházíme maximálně vstříc a nové kurzy sestavené na základě jim
vyhovujících termínů otevíráme až od 13.a 20.září.
Studenti si volí termíny sami?
Samozřejmě, pokud nám to možnosti dovolí,
snažíme se kurzy přizpůsobit klientům tak, aby mohli
do kurzu chodit, jak jim to vyhovuje. Každý, kdo se
rozhodne pro výuku u nás, si po upřesnění pokročilosti stanoví termíny ( dny a časy ), které jsou pro
ně ideální a my děláme vše proto, abychom jejich
požadavky splnili. Výuka u nás probíhá od rána do
pozdních večerních hodin.
Může se k Vám přihlásit někdo i potom, co
budou kurzy uzavřeny a od 13. respektive 20.
září spuštěny?
V každém případě. Studenti se mohou hlásit po
celý rok. Jeden kurz uzavřeme, další otevřeme, to
není problém, naopak. Naše skupinky jsou v max.
počtu pěti studentů, proto se snažíme kurzů otevřít
co nejvíce, aby každý našel to, co
hledá a očekává.
Může u Vás studovat kdokoliv?
Mám tím na mysli, jestli nabízíte
kurzy pro určité věkové kategorie,
nebo je to bez omezení. A jaké
nabízíte pokročilosti?
Určitě. Studovat u nás může
úplně každý. Pro děti od 1,5 roku
do 12 let u nás zajišťuje skupinovou
výuku paní Škrobová, která využívá
metodu Helen Doron. Ostatní kurzy
navštěvují jak žáci základních a
středních škol, tak maminky na mateřské dovolené, lidé, kteří bohužel
nemají práci a potřebují se zdokonalit v jazyce, aby novému zaměstnavateli měli co nabídnout. Stejně tak
k nám chodí lidé středního věku, ale
i starší. A pokročilost? Samozřejmě

nabízíme kurzy všech pokročilostí, včetně příprav
na mezinárodní zkoušky, k maturitám, na zkoušky
na vysokou školu, doučujeme běžně vyučované
předměty na základních a středních školách. Žádný
požadavek pro nás není překážkou.
K těm starším lidem...
Ano, ano, vysvětlím. Je to novinka, kterou na tento
rok připravujeme. Otevíráme kurzy 3. věku, tzn., že
se mohou hlásit studenti od 55 let a výš. V Blansku
je minimum možností pro tento okruh lidí a vzhledem
k tomu, že jich je hodně, chtěli jsme jim nabídnout
to, co je většinou možné jen Brně. Je mezi námi
mnoho lidí, kteří by rádi studovali jakýkoliv jazyk,
kteří cestují a určitě by byli pyšní sami na sebe, že
se domluví bez pomoci, ale mají obavy z toho, že
když nastoupí do skupinky s podstatně mladšími,
nebudou jim stíhat, budou si připadat méně schopní
a to bývá problém. Proto otevíráme kurzy, které jsou
této věkové kategorii přizpůsobeny. Výuka probíhá
kdykoliv během dne, jsou zvoleny učební materiály,
ze kterých se těmto studentům lépe učí, je zvoleno
odpovídající tempo výuky. Naší prioritou je, aby
starší občané měli tu možnost i ve svém věku se učit
novému. V mnoha směrech je pro ně toto studium
vynikající do života.
Poslední otázka na závěr: kam se lidé mohou
přijít informovat o možnostech studia?
Sídlíme v nově zrekonstruované budově na ulici
Masarykova 12. Je to naproti hlavní poště v Blansku
a naše učebny a kancelář jsou hned v přízemí. Mohou nám zavolat na tel.516412083 a 774 716 151,
nebo napsat e-mail na adresu: info@kurzy-easyway.
cz. Bližší informace o našich službách najdou také
na www.kurzy-easyway.cz.
-r-

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

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

S tudio
KRÁSNÉ VLASY
Prodlužování vlasů - MICRO RING

Pracovní doba:
Po: 10 - 16
Út: 10 - 16
St: zavřeno

Čt: 13 - 19
Pá: 10 - 16
So-Ne:zavřeno

Studio zaměřené na prodlužování
vlasů metodou micro ring a prodej
vlasové kosmetiky.

Mlýnská 15, Blansko
(budova Městských lázní)

Tel. 607 610 584
www.studiokrasnevlasy.cz

Od pondělí 13. září 2010 zahajuje Klub Ratolest
svoji pravidelnou činnost. Pro rodiče s dětmi
nabízíme:
Cvičení rodičů s dětmi
- pro rodiče s dětmi v pracovní dny dopoledne
od 8,30 do 11,30 hodin kromě úterý dopoledne pro
jednotlivé skupiny. Ještě máme 3 volná místa v pátek
od 10 do 11,30 hodin pro rodiče s dětmi od 2 let.
Mimiklubík
- setkávání rodičů s kojenci od 6 do 12 měsíců, pohybové hudební aktivity pro kojence, posilování rodičovských kompetencí - ještě máme 4 volná místa.
Šikulka
- výtvarné tvoření rodičů s dětmi - zahájení od středy
22.9. od 8,30 do 10 hodin - ještě máme 6 volných
míst.
Neřízené aktivity
- vstup volný, bez předešlého přihlášení - zahájení
v týdnu od 13. září.
Herna s internetovou kavárnou rodiče s dětmi
- dopoledne: pondělí a čtvrtek 8,30-11,30 hodin,
úterý, středa 10,30 do 11,30 hodin.
- odpoledne: úterý, středa, čtvrtek, pátek od 16 do
18 hodin.
Mimináček
- setkávání rodičů s miminky od 2 do 6 měsíců.
Zahájení ve středu 19.9.2010 od 8,30 do 10 hodin.
Setkávání vede laktační poradkyně a lektorka masáží
kojenců, paní Jitka Pokorná. Dozvíte se nejnovější
informace z oblasti výživy kojenců. Posílíte své
rodičovské kompetence v péči o dítě.
Laktační poradna
- pro maminky s kojenci od 0 do 3 let. Pátek 17.9.
a 24.9. od 10 do 11 hodin pod vedením laktační
poradkyně Jitky Pokorné.
Volná místa
- ještě máme několik volných míst od měsíce října v
Plavání rodičů s dětmi pro děti ve věku od 1 roku
do 4 let a pro děti ve věku od 3 do 6 let. Pokročilé
i začátečníky.
Cyklus „Příprava na život s miminkem“ pro těhotné ženy od 16. týdne těhotenství a jejich partnery.
- cyklus sedmi dvouhodinových lekcí je zaměřen

na přípravu k porodu, kojení, péče o novorozence
a kondiční cvičení v těhotenství. Novinkou v cyklu
je nabídka seznámení s masážemi těhotných žen.
Kurz vede porodní asistentka paní Anna Kafoňková
a laktační poradkyně Jitka Pokorná.
NA DALŠÍ KURZ se můžete přihlásit v pracovní
dny od 8,30 do 11,30 a od 13 do 15 hodin na tel.
516411400, mob.731428369 nebo e-mailem na
klubratolest@centrum.cz
ZDARMA POSKYTUJEME INFORMAČNÍ MATERIÁLY A DROBNÉ DÁRKY
Ve středu 15.9.2010 od 9 hodin do 12 hodin
pojedeme na výlet do Císařské jeskyně v Ostrově u
Macochy. Zájemci, hlaste se na tel 731428369 nebo
vyplňte a pošlete přihlášku z webu www.blansko.
charita.cz v sekci Klub Ratolest - klub pro rodiče s
dětmi s astmatem.
Připravujeme:
- výlet do Zoo Lešná Zlín v sobotu 2.10.2010 od 9 do
18 hodin. Zájemci, hlaste se na tel. 731428369 nebo
vyplňte a pošlete přihlášku z webu www.blansko.
charita.cz v sekci Klub Ratolest.
- Malí umělci - smíšený program pohybových, hudebních, výtvarných a dramatických aktivit pro děti
od 3 do 6 let.
- masáže kojenců a batolat od měsíce října s lektorkou masáží Jitkou Pokornou. Lekce budou probíhat
od října v pátek od 9 do 10 hodin. Můžete se přihlásit
v pracovní dny od 8,30 do 11,30 a od 13 do 15 hodin
na tel. čísle 516411400 nebo mob.731428369 nebo
e -mailem klubratolest@centrum.cz
Dotazy a informace:
Klub Ratolest provozovaný Oblastní charitou Blansko, Centrum “PRO“, Sladkovského 2b, 678 01
Blansko
Kontaktní osoba:
Petra Veselá tel. 731 428 369
email : klubratolest@centrum.cz
www. blansko.charita.cz
-kr-
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Nový školní rok
s radostí i problémy
Jak již naznačila fotoreportáž, bylo úvodní akcí letošního konce prázdnin otevření nově vybudované
dvoutřídky Mateřské školy v budově Základní školy na Dvorské ulici. Rekonstrukce pro tento účel
přišla město na téměř šest a půl milionu korun. Proč k tomu došlo? V době, kdy se projevil útlum
porodnosti, klesl podstatně počet dětí předškolního věku.
Němcové přejmenována na Vajglovou, protože se
Město reagovalo rušením několika mateřských
jménem spisovatelky je zde jen ta modrá cedule,
škol v Blansku a městských částech. Jako zastupitel
ale zašlápnutých nedopalků z cigaret tu bylo před
jsem namítal, že takový rozsah rušení školek se za
prázdninami tolik (a vypadá to že bude zase), že by
pár let vymstí. Představitelé města tehdy argumense nemusela pořizovat ani cedule s novým názvem.
tovali, že to mají spočítané a moje obavy že jsou
Začátek letošního školního roku má dokonce změnu.
zbytečné. Podivil jsem se, jak to kdo spočítal, ale
Vykuřuje tam o přestávkách oproti loňsku více děvčat
většině zastupitelů to bylo jasné, tak se rušilo. A když
jak hochů. Panu řediteli to nevadí, co se děje za
se zjistilo, že ty jasné počty maminky nerespektovaly,
pomalovanou bránou školy není jeho starost.
nezbylo než investovat. Špatné rozhodnutí přišlo v
- Šr současné finanční situaci město dost draho a těch
více jak šest milionů je sotva suma
konečná.
I když střední školství je krajským
zařízením, dá se předpokládat, že i
tyto školy budou respektovat zásady
měst, ve kterých se nacházejí. Když se
občanům něco nelíbí tak se obracejí na
novináře, na radnici se jim nechce. A
tak jsem byl požádán, abych na tiskovce upozornil, v jakém stavu je hříště na
ul. B. Němcové, které využívá gymnázium. Je celé zarostlé bujnou plevelí, která zamořuje i jejich sousední pozemky.
Jelikož měli pravdu, pořídil jsem foto a
předal místostarostovi odpovědnému
za školství. Při té příležitosti jsem
vzpomněl na nedávnou žádost, kterou
jsem přednesl na městské tiskové
Tak vypadá školní hřiště na ul. B. Němcové!
Foto: - Šr konferenci, aby díky vysokým aktivitám

Nabídka volného pracovního místa na pozici

rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník
- Domov pro seniory Černá Hora - jednosměnný provoz, plný úvazek.
Požadavky:
* VŠ vzdělání v oboru * výpis z rejstříku trestů
* znalost práce na PC * strukturovaný životopis
* nástup od 1.10.2010, dohoda možná
Kontakt: ředitelka Mgr. Věra Veselá, tel.: 516 426 442, mob.: 739 478 605,
e-mail: vera.vesela@domovch.cz

www.holomkova.cz

Mgr. Ivana Holomková
Kandidátka do Senátu
Starostka obce Spešov

studentů gymnázia byla ulice Boženy

BUDU ZA VÁMI STÁT
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Zahájení školního roku v Základní škole nad Čertovkou, jejímž zřizovatelem
je Krajský úřad, se konalo ve vstupní hale školy. Děti uvítal celý učitelský sbor
a nechybělo ani něžné pohlazení prvňáčků od ředitelky školy paní Jarmily
Baletkové.

Po uvítání kam jinam než do pečlivě připravených tříd. Vzhledem ke speciální formě
výuky je v každé ze sedmi tříd pouze šest až dvanáct žáků. Podle situace, která
se každým rokem mění, jsou v některé ze tříd společně i dva ročníky.
Text a foto: - Šr -

V areálu základní školy je i moderně vybavená kuchyň, která připravuje obědy
nejen pro žáky své školy, ale i pro studenty sousední Obchodní akademie a
střední zdravotnické školy. V kontrastu s budovou školy je v okolí plevelem zarostlý
pozemek patřící městu.
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Kandidát na starostu
města Blanska

www.jiricrha.cz

Naše priority:
•
•
•
•
•

rozvoj bydlení
podpora sportu
pracovní příležitosti
komunikace s občany
myslíme na seniory

Ing. Jiří Crha
od roku 1995 přednosta Okresního úřadu Blansko
od roku 2001 ředitel Krajského úřadu JM kraje

STAVEBNÍ PRÁCE
9 Dodávka a montáž kazetových stropních podhledů
9 Půdní vestavby - příčky - podlahy
9 Montáže střešních oken
9 Rekonstrukce bytových jader
9 Obklady - dlažby
9 Malířské a dokončovací práce

605 530 523

Již 10 let pomáháme svým
klientům spokojeně cestovat.
Najdeme vám vhodnou dovolenou
za ceny, které jsou „V POHODĚ“.

ŘECKO letecky
TUNIS letecky
EGYPT letecky
TURECKO letecky

všechny ceny
jsou konečné

„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

od 8 500 Kč
od 10 000 Kč
od 11 000 Kč
od 12 000 Kč

Infolinka
tel.: 607 824 007

Již od
99,měsíčně!

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

Bezručova 4a, 678 01 Blansko
(vedle restaurace U Štěpánků)

www.ca-cestomanie.cz

6

10. září 2010

Na pochybení vlády doplatíme všichni
Dostal se mi do rukou časopis EKO Dotace ve kterém mě zaujal titulek „Účty za energii může snížit
každá obec“. Píše se v něm o využití biomasy, výstavbě zařízení k využívání obnovitelných zdrojů,
že se během posledních let zvýšil počet firem montujících solární panely na desetinásobek, atd.
Jenže vzniká právě opačný ekonomický dopad,
k jehož odpovědnosti se nikdo nehlásí. Jsou to
fotovoltaické solární elektrárny, jejichž rozmachu dal
stát neuvěřitelný start nedomyšleným ekonomickým
zvýhodněním, na které růstem ceny za elektrickou
energii doplatí všichni občané včetně podnikatelů. A
právě, jak vidíme z příkladu sousedního Ráječka, přispívají k tomu výrazně i některé obce tím, že pro vidinu příjmů od provozovatelů těchto zařízení ochudí
občany celé republiky. Připravovaná vládní opatření
však přijdou natolik pozdě, že zdražení energie už
bude neodkladné. Za beztrestné pochybení státních
úředníků budou platit všichni občané. Takže i když
se zvýšil průměrný příjem vytvořený vysokými příjmy
právě těchto a dalších státních úředníků a funkcionářů, doplatí na to zase občané s těmi skutečnými

příjmy, které jsou hluboko pod těmi tzv. průměrnými,
vyzváněnými do světa jako výsměch těm, pro které
je onen průměr v nedohlednu. V tomto směru lze
kladně hodnotit usnesení blanenského zastupitelstva, které dlouhodobé devastaci zemědělské půdy
provozem fotovoltaických elektráren dalo červenou
a povolilo instalaci těchto zařízení pouze na střechy
domů.
Nevím, z jakých podkladů autor výše uvedeného
článku vycházel. Asi ještě nedospěl ke snahám
dodavatelů elektrické energie připravujícím nám
značné zvýšení cen. Patrně bral v úvahu jen ty, které
na otřesné výzdobě okolí měst a obcí fotovoltaickými
lány, dokonce i v okolí hřbitova, bez ohledu na ostatní
vydělají!
- Šr -

Očima občanů
Úspory – opravdu se šetří všude?
V dnešní době nedostatku finančních prostředků
se všechny státní instituce i soukromé společnosti
snaží zeštíhlit své provozní náklady a výdaje na minimum. Propouští se zaměstnanci a mnoho lidí tráví
marně dlouhou dobu na pracovním úřadě. Přesto
existují neziskové instituce, kde jak je vidno, peníze
nechybí, naopak je s nimi nesmyslně zacházeno.
Na blanenském aquaparku se znovu po letech
otevřela pro návštěvníky půjčovna časopisů, tuto
službu poskytuje Městská knihovna Blansko. Ta je
zde zastoupena dvěmi brigádnicemi, které po dobu
letních měsíců v otvírací době aquaparku půjčují
lidem za drobnou zálohu materiály ke čtení.
Během horkých letních dnů se o blaho návštěvníků
areálu stará nemalá spousta brigádníků a zaměstnanců Služeb Blansko. Početnější zastoupení zde
mají brigádníci v občerstvení, dále jsou tu brigádníci
v pokladně, v půjčovně lehátek a slunečníků, uklízečky, plavčíci a zdravotnice a také v blízké restauraci
Aquapark.
Vše je podřízeno nevyzpytatelnosti počasí, které
letos ukázalo své extrémy. Nejvíce na toto počasí
doplácejí brigádníci z občerstvení, kteří přes vidinu
slibných výdělků pracují pouze zlomek dní a s minimální mzdou 50,- a méně za hodinu bez náhrady
mzdy v případě špatného počasí. Naopak nejlépe

jsou na tom brigádnice z městské knihovny, které i
přes nepřízeň počasí v době uzavření areálu pobírají
polovinu své denní mzdy. Jejich mzda je 70,- čistého
za hodinu. Touto mzdou se dostávají v žebříčku
hodnocení pracujících v aquaparku na první místo i
před plavčíky a zdravotnice, kteří mají zodpovědnost
nad životy a zdravím návštěvníků. Samozřejmě ke
svému výkonu potřebují odbornou kvalifikaci, která
stojí nemalé peníze a úsilí.
Navštívili jste letos alespoň jednou blanenský
aquapark? Všimli jste si služeb Městské knihovny?
Tato znovu zavedená služba by možná měla být
prezentována aktivním přístupem a nabídkou k
návštěvníkovi bazénu. Realita však ukázala, že se
tato služba dá prezentovat i jiným způsobem, kdy
se brigádnice sluní na lehátku, plavou v bazéně a
pasivně přistupují k zájmu procházejících lidí. Je
tedy správné tuto práci vykonávat ve dvou lidech, i
když je na bazéně žádný nebo pouze pár návštěvníků a ostatní brigádníci musí bez náhrady odejít
domů a další jsou z práce odvoláni? Je správné za
tuto službu, ke které není potřeba žádná licence a
odpovědnost pobírat nejvyšší mzdu na bazéně?
Takovou pohodovou brigádu, znamenající na místní poměry „zlatý důl“, by si přál asi každý. Doufejme
tedy jen, že městské peníze byly vynaloženy novým
ředitelem knihovny účelně v souladu se spokojeností
a potřebami návštěvníků aquaparku.
Chroust

Přijmeme prodavačku

Na pozice:

pro prodejnu obuvi, Dvorská 32, Blansko

- kování posuvných dveří
do vestavěných skříní

Žádosti a strukturovaný životopis
zasílejte na adresu:
KONSORCIUM T+M, s.r.o., Dvorská 32,
678 01 Blansko nebo na e-mail:
obchod@obuv-konsorcium.cz
Kontakt: tel. 516 414 488 nebo 603 201 338.

Uzávěrka žádosti 17.9.2010

- obsluha nářezového
centra

HLEDÁME vhodné uchazeče
s příslušným zaměřením
a vzděláním, tj. stolař,
popř. nástrojař.

Nabízíme možnost
nadstadardního ohodnocení.
Nástup září - říjen 2010.
Bližší informace na telefonu:

736 484 665 - Miroslav Šváb
Advokátní kancelář JUDr. Vlasty Němcové, advokátky,
oznamuje, že z důvodů stěhování do nových prostor bude

v době od 20. do 30. září 2010 kancelář UZAVŘENA!
Nové sídlo advokátní kanceláře od 1. října je

BLANSKO, NÁDRAŽNÍ 10
(budova ČAD Blansko, 5. poschodí)

Všechny ostatní kontakty zůstávají zachovány.
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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
Stavební spoření se státní podporou 3000,- Kč
\ 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.
\ Pro BAZAR STROJŮ A NÁBYTKU v Dolní
Lhotě u Blanska přijmeme zboží do komisního prodeje. Tel. 602882227.
\ Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
\ Zavedená firma s dlouholetou tradicí na
gastronomickém trhu hledá vhodné prostory
pro provozování nové stylové restaurace v
Blansku. Tel. 603176637.
\ Kosmetický salon, nehtové studio, objednávky pernamentní makeup. Připravujeme kadeřnictví. www.keystudio.cz - tel.
739516503.
\ Odkoupíme zlaté šperky, až za 380,- Kč
za gram 585. Tel. 603707132.
\ Koupím vaše auto. Tel. 603707132.
\ Překlady z jazyka ukrajinského do řeči
české a naopak. Tel. 774020398.
\ INVESTOR vyplatí dluhy a exekuce na
nemovitostech. Tel: 541211843, 731231318.
\ Pronajmu skladovou plochu 350 m2 v
Blansku – Horní Lhotě. Cena dohodou. Tel.
777744888.

PRODEJ
* Dětský hluboký kočárek BASIC v černobílé kombinaci s příslušenstvím. Jetý čtyři měsíce. Blansko,
tel. 607515703. Zn. IHNED.
* Rok starou sedačku 3+2+1, levně. Tel. 515540106.
* Kosmet. lehátko - bílá kůže, za 5000 Kč. Tel.
606270741.
* Fabia Combi 1,4 comfort, r.v. 2001, 135tkm, servis.
kniha, tažné, zámek zpátečky, 15'' kola + zimní na
discích. STK srpen 2012, nehavar. Tel. 728851198,
777703513.
* Zánovní šicí stroj Lucznik, PC 5 tis., nyní za 3 tis.
Tel. 737823791.
* Kachlová akumul. kamna 5 kW, váha 380 kg,
75x95x48 cm. Tel. 723751573.
* Mladé andulky na ochočení, odběr ihned. Tel.
737902404.
* Použité plné pálené cihly očištěné, cca 750 ks.
Cena 3,- Kč/ks. Tel. 605267629.

Sport Club JANY

KUNCOVÉ

ve školním roce 2010 - 2011
pro vás připravil tyto kurzy:
* Plavání dětí od 4 let: 1. Začátečníci 2. Mírně pokročilí - zdokonalování
* Plavání dospělých: 1. Začátečníci 2. Mírně pokročilí 3. Výuka dalších
stylů, trénink
* Zahájení plaveckých kurzů v pondělí 13.9.2010 v 17 hodin (kryté lázně)

Cvičení v tělocvičně na ZŠ Dvorská
- začínáme od pondělí 6.9.2010
* PONDĚLÍ:
17,30 - 18,30: STEP Aerobik - kondiční cvičení na bedýnkách pro pokročilé. Vede: Jana Kučerová
18,45 - 19,45: ORIENTÁLNÍ tanec úplně od začátku - uvolňování páteře,
zlepšení kondice. Vede: Mgr. Jana Kuncová

*
*
*
*
*

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

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

* ÚTERÝ:
17,00 - 18,00: TAY CZY s Marií Ševčíkovou
19,00 - 20,00: STEP Aerobik - posilovací a protahovací cvičení pro
začátečníky. Vede: Marcela Kopřivová

* STŘEDA:
18,00 - 19,00: STEP Aerobik pro pokročilé (kondiční). Vede: Jana Kučerová

* ČTVRTEK:
18,00 - 19,00: ORIENTÁLNÍ tanec pro mírně pokročilé - jednoduché
choreografie, zvyšuje kondici, tvaruje postavu, uvolňuje páteř. Vede:
Mgr. Jana Kuncová
19,00 - 20,00: STEP Aerobik s posilováním a protahováním pro začátečníky. Vede: Marcela Kopřivová

MASÁŽE:
- kondiční, sportovní, klasické - dle objednávky na tel. 776140953
- provádí: Robin Kunc a Jana Kuncová

PŘIPRAVUJEME:
- jednodenní zájezdy do termálních lázní
- jarní prázdniny na lyžích v Říčkách
- jednodenní lyžařské zájezdy do Jeseníků a Orlických hor
- nový kurz ZUMBA - ZUMBA

Informace o všech uvedených aktivitách:

Mgr. Jana Kuncová
tel. 776 140 953

Aktuální předprodej:
Div. představení Smím prosit, 17.9.2010 v 19.30 h,
Blansko – Dělnický dům, cena 200,- Kč. Hrají: Ota
Jirák, Eva Reiterová a Petr Bucháček.
Divadlo SEMAFOR - Život je náhoda v obnošený
vestě – 7.10.2010 v 19.30 h, Blansko – Dělnický dům,
cena 200, cena 250 a 300 Kč. Hrají: Jitka Molavcová,
Jiří Štědroň, Václav Kopta a další.
Michal k snídani, 27.11.2010 v 10 h, Blansko – Dělnický dům, cena 140,- Kč. Dětský program Michala
Nesvadby.
Ticketpro, Ticketstream:
2.10. Vivaldianno 2010 - Brno, Janáčkovo divadlo
7.10. Joe Cocker - Brno, Hala Rondo
8.10. The plastic people of universe - Brno
12.10. Chinaski - Brno, Hala Vodova
11.10. Věra Špinarová - Brno, Stadion Kounicova
19.11. Harlem Gospel Choir - Brno
3.12. Hana Zagorová - Brno, Boby centrum
22.10. Elán Tour 2010 - Brno, BVV
30.10. Karel Gott a Eva Urbanová - Brno, Hala Rondo
13.-14.11. Festival otevřených sklepů - Kyjov
15.11. Caveman - Brno, Divadlo Bolka Polívky
Aktuální nabídka:
DVD Jóga, cesta ke zdraví – přednáška a záznam
z pobytu Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda v
Blansku. Délka 59 min. Cena 179,- Kč.
Aktuální pozvánka:
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V BLANSKU 11. – 12.9.2010
Zámek Blansko: 11.9.2010, 19 h, 21 h a 23 h –
Noční kostýmované prohlídky, 11.-12.9.2010, 9 - 17
h – Dny otevřených dveří, vstup zdarma.
Kostel sv. Martina: 11.9.2010, 9 – 17 h, 12.9.2010,
10 – 12 h - dny otevřených dveří, prohlídky kostela
s průvodcem.
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-

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

* 2+1, Blansko-Sever. Tel. 724762916.

RŮZNÉ
* V penz. pro studenty a prac. do 26 let ubytuji v BK 1
chlapce a 1 dívku, za 1300 Kč/měs. Tel. 721964356.
* Ráda poznám hodného, čestného, inteligentního
přítele.Ozve se štíhlé 56-leté ženě všestranných
zájmů? Pouze SMS na tel. 604407177.
* Pronajmu 1+1, Blansko Dvorská ul., 44 m2, 7000
Kč vč. ink. Tel. 606722724.
* Pronajmu garáž u Sýpky. Tel. 728200680.
* Daruji za odvoz zachovalou rozkládací sedací
soupravu. Tel. 605300525.
* Pronajmu dlouhod. jednopok., plně zařízený byt v
BK, volný ihned. Tel. 732943546.
* Hledám podnájem asi na 3 roky 1+1 nezaříz. do
6500 vč. ink. Tel. 775651852.
* Hledám pronájem 1-2+1 v BK. Tel. 773453628.
* Pronajmu 2+1 na Chelčického, volný od 10/10.
Tel. 603936689.

JAZYKOVÁ ŠKOLA
EASYWAY NA ŠKOLNÍ ROK
2010/2011 nabízí:
* AJ, NJ, IJ, FRJ, ŠJ, RJ, LATINA,

* 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

PORTUGALŠTINA...
* PŘÍPRAVA K MEZINÁROD. ZKOUŠKÁM
* DOUČOVÁNÍ BĚŽNĚ VYUČOVANÝCH
PŘEDMĚTŮ NA ZŠ, SŠ, VŠ
NOVINKA!!!
* JAZYKOVÉ KURZY 3. VĚKU
- výuka pro klienty od 55 let a výš!
Pro více informací nás kontaktujte!
osobně: Blansko, Masarykova 12
(naproti poště)
tel: 777 899 711, 774 716 151, 516 412 083
mail: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz

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

S - PODLAHY
ODLAHY

PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Výběr z více jak 300 druhů

Specialista na:
$ FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
$ FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV A REKONSTRUKCÍ
$ VYPLACENÍ PODÍLU Z DĚDICTVÍ
$ VYPLACENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ
$ REFINANCOVÁNÍ VAŠEHO ÚVĚRU
$ DOTAČNÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM
$ FINANCOVÁNÍ FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

PRODEJ - POKLÁDKA

Seďa Petr

Nabízíme:

Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

KOUPĚ

Blansko

www.rosendorf.cz

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

s

Tel. 736 696 069

www.guape.cz

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

NEJLEPŠÍ CENY
za pronájem lešení!!!
- NOVÁ PRODEJNA STAVEBNIN
- Najdete nás v areálu bývalého Adastu naproti Bille

TEL. 775 765 790, 775 111 911
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Mezinárodní turnaj
zrakově postižených

SIMPLY CLEVER

NENECHTE SI UJET
VOZY ŠKODA OCTAVIA
EDITION
S TURBOMOTORY
A ZVÝHODNĚNÍM
AŽ 85 000 KČ!

Kuželna TJ ČKD Blansko hostila v sobotu 21.8. 2010 zrakově postižené kuželkáře a kuželkářky na
3. ročníku mezinárodního turnaje, který pořádal Klub kuželkářů zdravotně postižených Dolní Lhota.
Do Blanska se sjelo 46 sportovců z 8 českých oddílů a 4 slovenských, kteří bojovali o co nejlepší
celkové pořadí, ale i o vítězství ve svých kategoriích podle zrakového postižení.
V soutěži žen startovalo 17 hráček a vítězství z
loňského ročníku zopakovala hráčka pražské Zory
Jaromíra Nývltová, výkonem 651 bodů. Jenom o
jedinou kuželku zůstala na 2.místě Marie Gutová z

SÍLA, KTEROU OCENÍTE

Poznejte sílu, úspornost
a komfort vozů Škoda Octavia
Edition CZ s turbomotory
TSI a TDI CR a zákaznickou
výhodou až 85 000 Kč. Již
za 334 900 Kč tak můžete
mít například model Octavia
Prima Edition CZ v provedení
liftback. Potěší Vás nejen
slevou 39 000 Kč, ale také
výbavou, v níž nechybí
klimatizace, el. ovládání oken
vpředu aj. Informujte se u nás
ještě dnes!

Jiskry Kyjov a pohár za 3. místo si do Zlína odvezla
Helena Hradilová, výkonem 641 bodů.
V soutěži mužů startovalo 29 hráčů. Loňský vítěz
Karel Pařil z domácího klubu Dolní Lhota se musel
tentokrát spokojit s 2.místem
za výkon 690 poražených
kuželek, kdy pohár za 1.
místo si do Trnavy odvezl Fero Kralovič, za výkon
o 3 body lepší. Bronzový
stupínek vybojoval Miroslav
Červeňák z Interu Bratislava
výkonem 665 kolků.
Blanenská kuželna
včetně příslušenství velmi
dobře vyhovovala zrakově
postiženým kuželkářům a
tím přispěla k hladkému
průběhu turnaje a k velké
spokojenosti všech zúčastněných. Nejen vítězové, ale
i všichni ostatní startující byli
na závěr odměněni věcnými
cenami, za což patří dík nejen pořadatelům, ale i všem
sponzorům, kteří na turnaj
přispěli.
PK

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Octavia: 4,5–7,8 l/100 km, 119–182 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Tel.: 516 411 142
Fax: 516 411 143
info@topautosalon.cz
www.topautosalon.cz

TOP AUTOSALON
BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko

SQUASH
Vzhůru do
desáté sezóny
Další, v současné době již desátá sezóna
squashe v našem zařízení jako by se nemohla
a nemohla rozeběhnout. Návštěvy jsou velmi
sporadické a tak není divu, že stále držíme
omezenou otvírací dobu.
V podobném duchu se také nesl srpnový
squashový turnaj v sobotu 21. srpna od 13
hodin. Zájemců přišlo poněkud méně, než
jsme očekávali, přesto se turnaj uskutečnil.
Změnou herního systému s využitím méně
kurtů jsme docílili plynulosti v herním nasazení
jednotlivých hráčů především ke spokojenosti
zúčastněných. Po urputných sportovních bojích se vítězem stal Ladislav Musil, který ve
finálových zápasech nenašel přemožitele a
ve všech čtyřech utkáních zvítězil s celkovým
poměrem setů 8:3, druhý skončil Nabil Lai s poměrem setů 6:5. Třetí místo nakonec vybojoval
nestárnoucí Václav Pelant, který oběma výše
uvedeným
ý hráčům zle zatápěl.
p Poměr setů 2:8

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

a další čtyři prohrané sety v tiebreaku však na
lepší umístění nestačily.
Příští, zářijový turnaj, se uskuteční v sobotu
11. září od 13 hodin. Všichni jste zváni, startovné je tradiční 200,- Kč.
-rl-

* FOTOREPORTÁŽ Z NOVÉ ŠKOLKY *

Slavnostní předání nové dvoutřídky mateřské školy v budově Základní
školy na ul. Dvorské se konalo v pondělí 30. srpna. Jako první do budovy po přestříhnutí pásky vstoupila starostka Města Blansko Jaroslava
Králová a místostarosta Lubomír Toufar.

Společenská místnost stejně jako všechny ostatní voněla novotou.
Pravdou je, že základní vybavení bylo dokonalé, ale hračky a další, pro
práci s dětmi potřebné náležitosti zatím k vidění nebyly.
Rožmitálova 14, Blansko, T./F.: 516417035

PowerPlate Studio Blansko
* Chcete se cítit fit?
* Chcete zvýšit svoji
fyzickou výkonnost?
* Trápí vás bolesti zad ?

PRÁDELNA, MANDL

pondělí - pátek 9,00 - 11,30, 13,00 - 17,00 hodin
cestovní agentura

e-mail: s-tour@iol.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
!!! LAST MINUTE 24 hodin DENNĚ !!!

☺

Přijďte k nám vyzkoušet revoluční
cvičební stroj PowerPlate
pod vedením zkušeného trenéra

Chcete optimálně,zdravě a natrvalo
zredukovat své tukové zásoby?
Využijte služeb nutričniho poradce.
Získáte přehled o energetických
a nutričních potřebách svého těla.

Telefon: 774 716 719

Objednávka na telefonu:

www.powerplate-blansko.cz

O to příjemnější pohled byl na nově vybudované hřiště v těsném sousedství školy a sportovního areálu. Celý areál, který je chloubou nové
školky, je oplocen přesně tak, jak má z bezpečnostních důvodů být.
Text a foto: - Šr -

516 413 233, mobil 608 319 752

,

PEREME, MANDLUJEME,, ŽEHLÍME!

☺☺

Otevírací doba:
po - čt
8 - 16 hodin
pá
8 - 13 hodin

EXOTIKA ZIMA- velký výběr slev pro každého

Oslavte s námi vstup do 20. sezony - VYUŽIJTE SLEVY PRO VĚRNÉ KLIENTY

TIP: Jarní prázdniny- VČASNÉ SLEVY, děti ZDARMA!
Sella Ronda, Tonale, Marilleva, Monte Bondone,
Aprica, Paganela, Sestriere, Bormio, Val di Fiemme...
! Zájezdy se stravou i bez, Francie- busem levně !
*** Skupinové slevy, služby pro firmy, školy, jízdenky, letenky ***

DO SVĚTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS.

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

516 412 533, 606 720 933
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