Chelčického 56
Blansko 678 01

tel./fax: 516/410914
mobil 602/531832
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Dukla plná cikánů?

RD Blansko

RD 2+1 po zdařilé rekonstrukci. Plocha pozemku
činí 289 m2.
k jednání
mob.: 776 855 855 Cena: 1.200.000 Kč

Velmi pěkný RD 2+1 s předzahrádkou a dvorem.
CP: 304 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 2.890.000 Kč

Byt OV 2+1 Blansko

Byt 2+1 Blansko

Byt OV 1+1 Blansko

Slunný byt ve třetím patře cihlového domu na ulici Nádražní. Plocha bytu: 52 m2.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.149.000 Kč

Velice pěkný byt v osobním vlastnictví. Plocha
bytu 54 m2.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.300.000 Kč

Byt určený k rekonstrukci, nízké náklady na bydlení.
Výhodná investice. Plocha bytu 32 m2, ulice Údolní.
mob.: 777 857 738
Cena: 639.000 Kč

kontakt: Smetanova 8,
tel.:

restauračních
a obchodních pokladen
KANCL, technika Blansko, spol.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
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Prodej, servis
a programování

jinému. Bohatým firmám a podnikatelům. Ale co
s cikány? Koupíme za levný peníz hotel Dukla v
Blansku, cikány tam nastěhujeme a zabijeme dvě
mouchy jednou ranou. Cikáni budou mít kde bydlet
a naše nemovitosti v Brně výhodně rozprodáme.
Z hlediska té firmy nemůžu říct, že by uvažovala
špatně. Co je jí vlastně po tom, jestli v Blansku na
náměstí budou bydlet cikáni nebo ne? Na straně
druhé, proč by měli? Blansko se cikánům po celá
léta vyhýbalo, těch několik problematických rodin žije
sice pod dohledem, ale stále jsou s nimi problémy.
A teď si představte, že Dukla, která má ubytovací
kapacitu asi 500 lůžek, se stane domovem cikánů.
Při jejich přizpůsobivosti, rozpínavosti a nepřehlednosti si troufám odhadnout, že by jich tam do měsíce
bydlela tisícovka a přes zimu možná ještě víc. Už
vidím, jak z Dukly vybíhají hejna cikáňat, aby ukradli,
co se dá například během pravidelných trhů. Vidím,
jak poklidné centrum města po desáté hodině ožívá
a cikáni se po celodenním odpočinku jdou bavit po
svém. Vidím nad ránem obležené lavičky na Rožmitálce plné rozbitých lahví…
Vize jsou jedna věc, skutečnost druhá. Vedení
města stojí před velkým rozhodnutím. Pokud má
zabránit invazi Romů, musí Duklu koupit stůj co
stůj. Rozhodně to není dobrá investice. Budova je
zchátralá, vybydlená, opotřebovaná. Nicméně je použitelná. Použitelná pro jakékoliv účely. Když se před
třiceti lety Dukla otevírala, byla jediným podnikem v
Blansku, kde hrála živá muzika čtyřikrát do týdne,
kuchyně byla vyhlášená a ubytování nadstandardní,
vlastně to byl jediný podnik v Blansku, kam se člověk
mohl jít pobavit. Tenhle kredit jí už nikdo nevrátí, ale
město může její osud hodně ovlivnit.
Tím, že Duklu koupí, zachrání město před cikány
a získá nemovitost, která zase nemusí být až tak
špatnou investicí. Když už nic, může ji následně
prodat solidnímu podnikateli, který naše město nebude zásobovat přebytečnými cikánskými rodinami
z jiných měst.
PM

V

Fáma, která se rozběhla po městě, je pravdivá.
Uvnitř listu si můžete přečíst vyjádření místostarosty
za město a taky názory občanů, kteří se právem
obávají o osud nejen Dukly, ale vlastně celého města, které by prodejem developerské firmě asi silně
změnilo svůj ráz. Stalo by se cikánským ghettem!
Princip je v tom, že firma, která má zájem hotel
koupit, je vlastníkem několika nemovitostí v centru
Brna. Háček je ale v tom, že ty nemovitosti obývají
cikáni. Firma by ráda prodala nebo pronajala ty
prostory v centru Brna, kde cikáni bydlí, někomu

te

e-mail:

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

V

Zní to neuvěřitelně, ale brzy by tomu mohlo být tak. Po dvaceti letech nevyjasněných majetkových
tahanic, kdy tento hotel v centru města prakticky neměl majitele, jde Dukla do dražby a je o ni zájem.
Samozřejmě. I když je to budova zchátralá a léta neudržovaná, nachází se v samém centru města a
tak by člověk řekl, že ten, kdo koupí, neprohloupí a bude se snažit, aby jí po čase vrátil lesk, který jí
podle mého názoru po zásluze patří. Ale nebudu předbíhat.

RD Lhota Rapotina
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www.velvetblansko.cz
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

GA R Á Ž OVÁ V R ATA E VO
Výměna starých vrat bez zednických úprav.

Nová vrata již za 3 hodiny !!!

NÁBYTEK HAVLÍK

SLEVY
masívních
postelí
a matrací

- 10 %

* Prodej bytu 1+kk Blansko – Wanklovo nám., 30 m2, 2.p., výtah...NC – 809.000 Kč
* Prodej bytu 1+kk Blansko – Okružní, 45 m2, 2.p., zaplacený úvěr...NC – info v RK
* Prodej DB 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 3.p.,šatna, balkon...NC – 1 149.000 Kč
* Prodej 2 bytů 3+1 Blansko – Dvorská a Pekařská, 3.p., výtah...NC – 1 699.000 Kč
* Prodej 3 bytů 1+kk Blansko – Dvorská, 2.p., +auto-stání...NC – do 16.000 Kč/m2
* Prodej RD 3+kk Olomučany – přízemní, 140 m2, rekonstrukce...NC – 990.000 Kč
* Prodej STP na RD Blansko – Olešná, Ráječko, Horní Lhota, atd...NC – info v RK
* Prodej garáže Blansko – centrum, elektřina, pozemek města...NC – 150.000 Kč
* Pronájem 2 bytů 3+1 Blansko - Písečná, 77 m2, volné...NC – 4.000 Kč + služby
20 let na trhu – 100% právní záruka a seriozní jednání
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Co bude s hotelem Dukla?
Hotel Dukla, který většina občanů považuje za ostudu Blanska, jde do dražby. Po téměř dvaceti
letech tahanic a podivného zákulisí kolem tohoto objektu je šance zásadně změnit náměstí Blanska
a možná celou podobu města i jeho charakter.
Dle mého soudu jsou možné dva scénáře. V
lepším případě se najde někdo, kdo nemovitost
koupí, objekt zboří a postaví něco smysluplného,
architektonicky zajímavého, zapadajícího do centra
města. Toto řešení by bylo ideální. Má však jeden
háček. Najít investora, který koupí hotel, jehož vyvolávací cena je 15,6 mil. Kč, k tomu přidá minimálně
stejnou částku na zbourání objektu a následně zahájí
výstavbu v desítkách milionů, je myšlenka z říše
snů, neboť taková investice se stěží může někomu
vyplatit. Přesto se podle prvních ohlasů objevují
„podnikatelé“, kteří mají zájem objekt koupit. A to je
druhý scénář, který se nabízí. Koupit Duklu, dále do
ní prakticky neinvestovat a používat jí jako ubytovnu
páté kategorie a tím získat zpět peníze na nájemném.
Nebo „podnikatel“, který vlastní nemovitost ve velkém
městě i s nájemníky, např. v Brně, kterých se potře-

buje „zbavit“, aby takovou nemovitost rekonstruoval
na luxusní byty a následně rozprodal. V této variantě
bychom mohli získat nové spoluobčany bydlící v
nevyhovujících podmínkách přímo na náměstí. Tato
představa je pro mě děsivá a nepřijatelná. Blansko by
získalo statut města, kterému je třeba se obloukem
vyhnout a byla by to pro ně definitivní prohra.
Existuje však ještě jedno řešení. Samotné město
půjde do dražby, Duklu získá a následně může v klidu
a s rozvahou rozhodnout o osudu centra města tak,
aby to co nejlépe vyhovovalo potřebám občanů Města Blansko. Varianta, která se zdá být drahá, město
by muselo vydat peníze na úkor jiných investičních
akcí, ale jsem přesvědčen, že nic důležitějšího před
námi nestojí. Na tuto šanci jsme čekali téměř dvacet
let. Nepropásněme ji, je to naše povinnost.
Ing. Jiří Crha, místostarosta Blanska

www.jezat.cz Pronájem pracovní plošiny
Pracovní
výška 22 m

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

Smím prosit?
připravili jsme
j
kolekci

první waltz.

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

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Wiki, BK Leaks,
BK Průhledně!

Vhodné pro:
- opravy a údržba veřejného osvětlení
- kácení a úprava stromů
- nátěry a opravy fasád
- montáž, vylepování reklam a billboardů
- mytí oken a prosklených budov
- hromosvody, okapy, antény, kamery
- opravy a nátěry el. osvětlení
- montáže vzduchotechniky, klimatizace
- výstavba a opravy objektů
- konstrukce staveb
- fotografování a filmování

JEZAT, s.r.o.
Na Hrázi 309
Rájec – Jestřebí
Tel.:

605 24 77 41
605 24 77 42

Cena dohodou
dle požadované
pracovní výšky.

Podpora kraje profesionálním
hasičům a policii ČR
Poskytnutí 5 milionů korun z krajského rozpočtu Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje a Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje na zabezpečení nákladů
spojených s přímým výkonem jejich služby doporučila zastupitelstvu Rada Jihomoravského
kraje.
Obě profesionální složky Integrovaného záchranného systému požádaly na základě krácení
prostředků ze státního rozpočtu na výdaje v roce

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

* 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

2011 o dotaci na pokrytí chybějících provozních
výdajů v roce 2011, které nejsou jejich rozpočtem
zabezpečeny, což by podstatným způsobem omezilo akceschopnost jejich jednotek. Krajské zastupitelstvo v rozpočtu JMK na rok 2011 vyčlenilo pro
profesionální složky Integrovaného záchranného
systému částku celkem 20 milionů korun (HZS ČR
a Policie ČR).
Jak uvedl hejtman Hašek, mohlo by neuvážené
rušení policejních služeben a hasičských stanic
ohrozit bezpečnost obyvatel. Proto bylo v rozpočtu
kraje na letošní rok vyčleněno 20 milionů korun na
jejich provoz. Díky finanční pomoci kraje zůstaly
zachovány policejní stanice Velké Pavlovice, Prosiměřice, Bzenec, Rousínov a Strážnice. Zrušeno
bylo pouze oddělení v Černé Hoře a oddělení
v Brně-Židenicích bylo přestěhováno do jiných
prostor, ale se stejným počtem policistů. Zároveň
zůstaly zachovány stanice Hasičského záchranného sboru Kunštát, Starý Lískovec, Ivančice,
Slavkov, Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou. Kraj nabídl svoji pomoc jako výjimečnou
a mimořádnou, protože si nemyslíme, že bychom
mohli každoročně věnovat desítky milionů korun
na financování státem zřizovaných složek IZS.
„Pro mne jako hejtmana a předsedu Bezpečnostní
rady kraje to znamená, že občané JMK nepocítí
hloupé vládní škrty v tak citlivých oblastech, jako je
činnost hasičů a Policie ČR. Lidé státu řádně platí
daně a právem očekávají, že stát za ně poskytne
dostupné a kvalitní veřejné služby“ zdůraznil Michal Hašek.
- Šr -

NOVINKA! POHOTOVOSTNÍ
ÚVĚR NA AUTO 
* SCHVÁLENÍ DO 15 MINUT
* BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ
* PENÍZE UŽ DO 2 DNŮ
BLIŽŠÍ INFORMACE na tel.

736696069
736
696069

Víte - nevíte
Moštování ovoce
Český zahrádkářský svaz Blansko oznamuje,
že i v letošním roce bude v Domě zahrádkářů na
Křížkovského ulici provádět moštování ovoce do
přinesených nádob pro veškeré zájemce. Práce
budou zahájeny až po objednávkách dostatečného
množství ovoce na zpracování, předpokládané
zahájení v polovině září 2011. Objednávky přijímá
a informace podává Ing. Jiří Kopka Havlíčkova 24,
Blansko, tel. 775438414 v pracovní dny od 18 do 19
hodin. Děkujeme za dodržování doby pro objednávky.
ZO ČZS Blansko

Dámy a pánové,

Freddieho sloupek

Hmotnost
vozidla do 3,5 t

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

Snad jste tu aféru zaznamenali. Julian Assange, australský publicista dal světu server
WikiLeaks, na kterém zveřejnil mnohé kontroverzní dokumenty, mnohé z nich do jejich
zveřejnění utajované. Jeho počin chápu, i
když neschvaluji. Mnohé z dokumentů získal
„koupí“, přičemž musel dobře vědět, že pocházejí z trestné činnosti (i krádež dat je krádeží)
a za jistých okolností mohlo jejich zveřejnění
způsobit nejednu osobní újmu (bohužel i na
životech).
Každý nápad má ale něco do sebe. I tento.
Když se totiž podívám na předražené dálnice
u nás, geniální nápady se znovuvymýšlením již
vynalezeného (a draze zaplaceného), začíná
se mi myšlenka zprůhlednění jevit jako dobrá.
Proto bych podpořil takový projekt, který by
zveřejnil informace o tom, jak kdo ve veřejné
službě (nejen senátor, či poslanec, ale i zastupitelé nižších správních celků) hlasoval, jaký
projekt navrhl, podpořil nebo byl proti němu.
Rázem bychom se dostali k informacím
„strategického“ typu. Věděli bychom, kdo nabídnul jakou cenu za provedení prací (a s jakým
rozsahem), za nemovitost v majetku města, za
poskytování služeb. Věděli bychom, zda se
někde neplýtvá společnými prostředky, kdo
podepisoval a schvaloval jakou smlouvu a zda
byla smlouva řádně ošetřena tak, aby nebyla
pro město nevýhodná nebo nevypověditelná.
Díky těmto informacím bychom měli v rukou (nebo spíš v hlavě) silný argument pro
to, koho příště volit, na koho si dát pozor a
koho v případě závažného pochybení pohnat
před spravedlnost nebo donutit k odstoupení
z funkce, ve které pochybil.
Mělo by to být samozřejmostí nejen v našem
městě, ale ve městech všech, na úrovni krajů,
i na celostátní úrovni. Pak budu tuto zemi pokládat za civilizovanou. Ale až tehdy, bude-li
korupční jednání nepřípustné. Až tehdy, kdy
politik bude mít především vysoký morální
kredit. Až tehdy, kdy se do veřejných funkcí
budou dostávat lidé, kteří chtějí něco vykonat.
A chtějí-li něco zvýšit, pak pouze svoji prestiž,
nikoli stav bankovního konta, ať již korupčním
jednáním nebo tzv. inside-tradingem.
Až bude normální se navzájem respektovat, i
když spolu nemusíme souhlasit. A až bude platit, že pravda znamená jako je tomu u přísahy
před soudcem: Pravda, celá pravda a nic než
pravda. A k tomu nám dopomáhej Bůh. Protože
takového dne bych se chtěl dožít.
Hezký den.
Freddie
(freddiemail@email.cz)

Pěkná Modrá
Doubravice
Centrum duševního zdraví - plán aktivit na měsíc
září určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity
8.9. 9.00 - Zpracování hub a zeleniny
20.9. 9.00 - Strouhání zelí
27.9. 9.00 - Výroba mýdel
Výlety
7.9. - Houbování
14.9. - Návštěva bazénu v Boskovicích
21.9. - Bowling Boskovice

Nepřehlédněte!
Na webových stránkách Městské knihovny Blansko (www.knihovnablansko.cz) naleznete po rozkliku
oddílu ODDĚLENÍ a dále DĚTSKÉ ODDĚLENÍ a
STUDOVNA, ČÍTÁRNA A CIZOJAZYČNÉ ODDĚLENÍ bohatou nabídku přednášek a exkurzí, kterou
pro zájemce, nejen ze všech typů škol, připravili
pracovníci výše zmiňovaných oddělení knihovny.
Neváhejte nás kontaktovat!
Městská knihovna Blansko je tu pro všechny
čtenáře i nečtenáře i se začátkem nového školního
roku 2011/2012.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel MK Blansko

Arteterapie = léčba uměním
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy otevírá od října 2011 kurz arteterapie pro seniory
pod vedením Mgr. Dany Hrubé.
Cílem tohoto kurzu je uvědomit si, a změnit některé
postoje a názory, které brání prožívat třetí věk bez
psychického strádání. Pokusíme se vzbudit v sobě
potlačenou orginalitu, tvořivost a fantazii. Výtvarné
aktivity jsou zdrojem trvalého potěšení, uvolnění a
uspokojení. V kurzu se nejedná o výtvarné dovednosti, ale hlavní je chuť se výtvarně vyjádřit.
Dvouhodinové lekce budou probíhat od 19. října
do 7. prosince 2011 jednou za čtrnáct dní v době od
15,30 do 17,30h. Kapacita kurzu je omezena.
Kontakt: Poradna pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy, Sladkovského 2b, Blansko, tel.:
516413524, poradna@blansko.cz

Hotel Macocha nabízí
kvalitní vína a burčák
Součástí Hotelu Macocha je nově vybavená
moderní vinotéka která uspokojí i náročné hosty
prvotřídními sudovými víny z jižních vinic sousedního Rakouska, čerstvým burčákem a příjemným
posezením. Vstup ze Svitavské ulice.

PRÁZDNINOVÁ
AKCE pro inzerenty
1/2 STRANY ZA 5000,- Kč
Tel. 602 543 381
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Jak jdou úředníci města příkladem
V listopadu minulého roku rozhodl úředník města bez projednání v dopravní komisi o zjednosměrnění
Rodkovského ulice. Proslýchá se, že se tak rozhodlo na základě přátelské stížnosti motoristy, který se
otáčel v křižovatce u dřevěného kostela a druhý mu poškodil boční zrcátko.
Stalo se před osmou hodinou ranní, kdy rodiče odnaučují děti chodit a vozí je až ke schodům do školy.
Místo napomenutí, že křižovatka neslouží k otáčení se
o 180 stupňů, investoval úředník svévolně do změny
dopravní situace dle odhadu nejméně 30 tisíc korun,
dokonce ani, jak je zvykem, neupozornil na změnu
dopravní situace, čím vytvořil nebezpečí dopravního
střetu. Když jsem to zaregistroval, rychle jsem vzal
fotoaparát a šel si po mnohaletých zkušenostech člena a předsedy dopravní komise počkat na první zde
úředníkem zaviněnou nehodu. Čekal jsem pouhých
sedm minut. Ani její zveřejnění ve fotoreportáži nikomu
nedalo podnět k zamyšlení se.
Přestože značení bylo bleskově, doufejme, že bez
protekce, pořízeno v listopadu 2010, město požádalo
stavební úřad o povolení instalace dopravního značení
až 17. června 2011. Tak dlouho trvalo projednání v dopravní komisi a Radě města a bylo oznámeno veřejnou
vyhláškou za deset dnů, dne 27. června 2011. Z toho
vyplývá, že město tolerovalo úředníkem města přes půl
roku zrealizovanou nepovolenou změnu dopravního
značení. Opravdu zářný příklad pro všechny občany.
V zákonné lhůtě byla podána stížnost občanů z
Rodkovského ulice, ke které jsem se připojil svým
zdůvodněním a fotodokumentací havárie a celkové
situace v první hodině provozu. Změnou totiž došlo k
paradoxu, že se zjednosměrnil průjezd naprosto klidnou, širokou ulicí jenom proto, že je přetížena pouhých
dvacet minut před osmou hodinou ranní a celodenní
provoz se přesunul na nejvytíženější a nejvíce problematickou křižovatku a úzkou silnici pod nemocnicí, kde
na rozdíl od Rodkovského ulice mohou auta parkovat
v obou směrech. Místo potrestání těch, kteří zmatkují
otáčením se, kde nemají, jsou potrestáni všichni občané z Rodkovského ulice, kteří musí absolvovat 530
m dlouhou objížďku i když bydlí pár metrů od Sadové
ulice a zhoršovat tak už před změnou značení vysokou
hladinu emisí na Sladkovského ulici.
Stížnosti občanů projednala Rada města 23. srpna
2011 v závěru svého jednání a vydala vysoce kvalifikované usnesení č. 78, ve kterém praví: „Nové dopravní
řešení ošetřuje zvýšení bezpečnosti, zvýšení parkovacích kapacit a plynulost provozu a proto námitky
nebudou zohledněny do správního řízení, které vede
k trvalému dopravnímu značení i za cenu prodloužení
dojezdové vzdálenosti k cílovým objektům v dané lokalitě“. Omlouvám se, ale větší pitomost jsem za dobu
své působnosti v dopravní komisi neslyšel. Nejen že
město nerespektuje řádný služební postup, ale nemá
vůbec přehled o tom, o čem rozhoduje. Bohužel, stává
se to až příliš často. Dokonce bych radním doporučoval, aby se někdy podívali, jak je díky jejich neznalosti
náročné, aby se popeláři dostali mezi zaparkovanými
auty učitelů na dvůr ZŠ TGM k popelnicím a zpět na
silnici. Je to riskantní fuška.
Když jsem se o těchto aktivitách úředníků města
zmínil před občany, bylo mi řečeno: „a co jsi čekal, že
se stane, když úředník města udělá pitomost? Ať je
sebevětší, jeden kryje druhého a co si myslí občané
je vůbec nezajímá. Vzpomeň na případy, o kterých jsi
psal a o některých píšeš nepřetržitě i dvacet let a s
nikým to nepohne.“
Zalistoval jsem v minulosti a ona to je pravda. Začalo to a neskončilo s kravínem pod okny bytových
domů, pěti bytovými domy Vltava nad Zahradním
městem ze kterých se ujal nakonec jen jeden, druhý
se rozebral a zůstaly tam jen ary plevele, průmyslová
zóna, která místo zvýšení zaměstnanosti zvýšila jen
haldy za silnici převezené a zaplevelené zeminy,
městem v roce 1991 odmítnutý Metrou nabídnutý
převod sokolovny – která zanikla a internátu, který
po letech za asi 27milionů město zaplatilo a poničený
přebudovalo na byty, jak pokračuje přestavba výškové
budovy ani nemusím uvádět – z celého plánu, kterému
jsem nevěřil, se to zvrtlo jen na výnosnou hernu, Od
šedesátých let se opakoval v územním plánu projekt
na vytvoření nového centra města ve východní části
Adastu – na co celá radnice v přípravě konkurzu zapomněla a plán už se nikdy nezrealizuje i přesto, že
v současné době jsem dostal od policie vyrozumění,

že podivný prodej Adastu byl prověřen a předán ke
kárnému řízení Krajskému soudu v Brně. Za protest
proti jmenování Ing. Kozáka ředitelem nemocnice
jsem si to u radních nemálo rozházel, ale stejní radní
pak na něj podávali trestní oznámení a podepsali mu
výpověď. Když jsem v zastupitelstvu protestoval proti
rušení některých školek, měli všichni spočítáno, kolik
dětí se narodí a jak ty zbývající školky budou stačit.
Nakonec se nedostatek míst řešil za více jak šest milionů korun vytvořením dvou tříd v ZŠ na ul. Dvorská.
Jak skončil bezúplatný pronájem domu – bývalému
provozovateli restaurace U slunce panu Pečínkovi,
který jej bez postihu zdevastovaný vrátil městu, jak
dlouho stál v rozestavěném stavu vyškovskou firmou
finančně nezajištěný obchodní dům Magnum, než jej
naštěstí dostavěla Všeobecná zdravotní pojišťovna,
ze zámku se, jak jsem upozorňoval, stala černá díra
do které se hází miliony po lopatách a je z něj jedno
z mála muzeí, které nefinancuje stát, ale město ze
svého rozpočtu, o vyřešení hotelu Dukla se po léta
nikdo nestaral a nyní se všichni bojíme co z něj po
dražbě bude a místo abychom si na jeho zakoupení
ušetřili, tak postavíme kompostárnu, která sotva kdy
bude prosperujícím zařízením. Další protest podali občané proti stavbě do lokality ulice 9. května nevhodné
budovy, ale ani jejich hlas zřejmě s radnicí nepohne.
Raději nepokračovat, mohl bych dojít k poznání, že mi
to dalo hodně práce, ale výsledek se díky postojům,
nadřazenosti a nezájmu úředníků města o nápravu
nedostavil. Úředníkům postih ani odchod nehrozí.
Žádné z nich, na rozdíl od jiných měst, neušetříme
i přesto že nezvládají plnit ani zákonný postup, jak
předvedli při zbytečném zjednosměrňování ulic jehož
nedomyšlené značení stojí město nejméně třicet tisíc
a občany spoustu peněz za zbytečně ujeté kilometry.
Úředníkům státních orgánů majících služební garáže
v bývalých budovách vojska a civilní ochrany je musí
zaplatit stát.
Prostě, opět jsem ztratil spoustu času a stejně se
nic nestane. Ale přece jen něco vyšlo - na Klepačově
nestojí mezi rodinnými domky větrná elektrárna. Ale
abych příliš nejásal – bylo to až po podání odvolání a
zrušení vydaného stavebního povolení rozhodnutím
Krajského úřadu.
Jiří Šrámek

Okresní hospodářská komora Blansko ve spolupráci
s vládní agenturou CzechTrade Vás srdečně zvou na seminář

VAŠE MOŽNOSTI EXPORTU
- AKTUÁLNÍ PODPORA PODNIKATELŮM
Datum konání: 14. září 2011, 9:30 - 15:00 hodin
Místo konání: Okresní hospodářská komora Blansko,
nám. Republiky 1, Blansko, zasedací místnost 1. patro
Program:
9:00 - 9:30 9:30 - 9:40 -

9:40 - 10:00 10:00 - 10:20 10:20 - 10:40 -

10:40 - 11:10 11:10 - 12:00 12:00 - 12:50 -

12:50 - 13:20 -

13:20 - 14:00 -

14:00 - 15:00 -

Příchod a prezence účastníků
Přivítání
JUDr. Milan Hlaváč, předseda Okresní hospodářské komory Blansko
Hosté :Ing. Lubomír Toufar, starosta Města Blansko
Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta Města Boskovice
CzechTrade - Váš partner pro export
Ing. Dagmar Matějková, MBA, konzultantka, Agentura CzechTrade
CzechTrade Design - Vaše konkurenční výhoda na zahraničních trzích
Zuzana Sedmerová, specialista Design pro export, Agentura CzechTrade
Hospodářská komora ČR - Podpora exportu na HK ČR
Mgr. Tereza Šamanová, ředitelka odboru legislativy, informací
a poradenství, HK ČR
CzechInvest - Aktuální možnosti čerpání dotací z OPPI
Mgr. Lucie Kuljovská, Regionální kancelář CzechInvestu Brno
Přestávka
Česká exportní banka - Nové programy pro MSP , Úspěšné obchodní
případy realizované v roce 2010/2011 pro MSP
Ing. Iveta Horníčková, ředitelka odboru
UniCredit Bank - Financování zahraničních investic pro rozvoj
podnikatelské činnosti
Ing. Tomáš Hron, ředitel
T-Mobile - podpora exportu a podnikání
Ing. Radovan Slaný, regionální manažer prodeje
Argus, spol. s r.o. - podpora exportu a podnikání
Karel Murín, ředitel
Diskuse.

Akce je bezplatná. Vstup pouze pro registrované
účastníky. Kapacita sálu je omezena!
Registrace na adrese: ohk-blansko@seznam.cz
Vaše případné dotazy zodpoví:
Ing. Sedláková Tereza, MBA, mobil: 734 546 778

V Kunštátě se otevřela první
družinová školka v Česku
Co dělat, když je počet zájemců o mateřskou školu větší, než počet míst ve školce? Častý problém českých školek důmyslně vyřešilo vedení Kunštátu na Blanensku. Dnes se tam otevřela první třída takzvané
družinové školky. Je jediná svého druhu v České republice.

Tak je od listopadu 2010 viditelná a textově zajímavá
nově instalovaná dopravní značka na Rodkovského
ulici. Platí pouze 20 minut?
Foto: - Šr -

Družinová školka je pilotní projekt s podporou Jihomoravského kraje, který reaguje na velký zájem o státní
školku v Kunštátě. „Jeden z rodičů dětí, které se do
školky nedostaly, by musel odejít z práce a zhoršila by
se tak ekonomická situace rodiny a nezaměstnanost by
vzrostla,“ vysvětluje starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.
Z toho důvodu oslovil občanské sdružení Kunštátský
kulíšek a vznikl projekt družinové školky.
Nová třída pro děti od tří let sídlí v budově kunštátské
základní školy. „Občanské sdružení si tam pronajímá
jednu místnost družiny, kde mohou rodiče nechávat
své děti od osmi hodin ráno do dvanácti,“ říká Wetter.
Role učitelek ve školce budou mít maminky na mateřské dovolené a důchodkyně. Kapacita třídy je 15 dětí,
přihlášeno je nyní 13 dětí.
V nové družinové školce jsou židle a lavice stejně jako
v družině, ostatní vybavení pochází ze sponzorských
darů. „Například Mateřské centrum Jablíčko školce
darovalo hračky, město Kunštát papíry a třeba ČSOB
pastelky,“ vypočítává Wetter. Děti si však nemusí hrát

jen ve třídě. K dispozici je jim areál kolem základní školy
i městské dětské hřiště.
I když nová družinová školka je soukromé zařízení,
rodiče se nemusí bát vyšších poplatků. „Přihlásili se tam
rodiny, kterým vyhovuje půl denní provoz školky, aby
uvolnili místa ve státní školce. Proto jsme je nechtěli
znevýhodnit vyšší platbou. Školka je tak z části dotovaná
občanským sdružením,“ vysvětluje kunštátský starosta.
Družinová školka je unikátní projekt, je jediná svého
druhu v České republice. „Určitě může sloužit jako návod
pro podobné projekty s nestátními školkami,“ upozorňuje
Wetter. Družinovou školku chválí i jihomoravská radní
Marie Cacková. „Jsem ráda, že jsem mohla pomoct
Kunštátu v realizaci tohoto nápadu ideově i finančně.
Dotace Jihomoravského kraje bude 150 000 korun a
celý projekt považuji za velký posun v oblasti rodinné
politiky,“ pochvaluje si Cacková. Dodává, že projekt
družinové školky se může stát vzorem pro ostatní obce
a města.
Zdeněk Wetter

Tréninky paměti nejen pro seniory
Od února do června letošního roku probíhaly v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku
Tréninky paměti nejen pro seniory. Pro velký zájem byli účastníci rozděleni do dvou paralelně probíhajících
skupin, které aktivně navštěvovalo celkem 5 mužů a 9 žen ve věku cca 55 – 80 let. Ve skupinkách společně
trénovali a posilovali svou paměť, a to pomocí různých cvičení, hádanek, doplňovaček apod. Nechyběl také
dlouhodobý úkol, za který byl nejlepší řešitel na konci kurzu oceněn sladkou odměnou. Závěrečné hodnocení
kurzu frekventanty bylo následující:
„Kurz byl velice zajímavý, představuje nám různé
možnosti lepšího využití potenciálu paměti.“
„Tento kurz mi oživil paměť, donutil mne pravidelně
přemýšlet a namáhat hlavu a ukázal mi mé mezery ve
všeobecných znalostech. Poznal jsem nový kolektiv,
využil jsem efektivně část svého volna.“
„Šla jsem do tohoto kurzu ze zvědavosti a taky trochu
s nedůvěrou. Můžu říct, že jsem mile překvapená, jaká
příjemná atmosféra zde panuje díky Mgr. Kozoňové,
která nám nenásilnou formou ukázala, jak s tím věčným
zapomínáním bojovat.“
„Jsem moc ráda, že jsem dostala možnost pracovat ve
skupince. Je to takové něžné připomenutí školních let.“
„Přišel jsem proto, abych si procvičil paměť a mozek
a jsem nadšený, kurz naprosto splnil moje očekávání,
každému bych takovou zkušenost doporučil. Příjemné
prostředí, milé a komunikativní lektorky a spousta příležitostí jak zjistit, co mám v hlavě.“

„Kurz paměti je přínosem pro lidi zapomětlivé, sama
jsem se přesvědčila. Paní Mgr. Kozoňová vedla kurz
zajímavou a přitažlivou formou, za což jí patří poděkování. Naučila mě, jak celkem jednoduše si člověk může
vylepšovat paměť, za což jí ještě jednou děkuji.“
Náplň práce pracovníků Poradny běžně tvoří zejména
poradenská a terapeutická činnost. Pro pracovníky Poradny představovala realizace tohoto kurzu zajímavou
práci nad rámec běžné činnosti Poradny. Jsme rádi, že
se frekventantům kurz trénování paměti líbil, že jim byl
přínosem a poznatky zde získané jim mohou pomoci v
situacích, které s sebou přináší zapomínání.
Na našich webových stránkách Vám nabízíme několik
tipů na literaturu, zabývající se trénováním paměti: http://
www.blansko.cz/poradna/aktuality.php
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko, tel.: 516 413 524
www.blansko.cz/poradna, e-mail: poradna@blansko.cz
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Očima občanů
Otevřený dopis
Vážený pane starosto, už i vrabci na střeše si štěbetají, že hotel Dukla, zrůdnost Blanska, má sloužit
jako byty páté kategorie pro nepřizpůsobivé z Cejlu
a třeba i odjinud. Možná proto, že je v Blansku nízká
kriminalita, tak je potřeba to zřejmě doladit. Během
září má proběhnout dražba hotelu. Víme všichni,
že jsou karty již rozdány a pokud tímto způsobem
hodláte řešit blahobyt Blanska, tak Vám přeji pevné
nervy při řešení problémů rozhořčených a okradených
lidí a dětí jdoucích do škol.
Dalším problémem jsou nepřizpůsobivý na Zborovcích. Lidem už dochází trpělivost. Bydlím tam a
situace je už dost vážná. Tak vážná, že kdo má tu
možnost, stěhuje se pryč. Hlavně se neohánějte tím,
že posílíte hlídky. Zde je nutno řešit věci radikálněji
a neustupovat jim pro jejich „diškrimináciji“. Doufám,
že nedopustíte, aby zde vzrostla kriminalita, byty byly
neprodejné a pomalu zde zanikal turistický ruch. Pokud budete tento problém řešit o nás bez nás, moc
chvályhodně se do historie Blanska nezapíšete.
Prosím Vás, nedopusťte, abychom přišli o to
nejcennější v Blansku. Krásné bydlení, turismus a
kulturu. Jsem původem z Brna a moc jsem si to zde
oblíbil. Nerad bych měnil střechu nad hlavou s dalšími
nespokojenými.
Ing. Tomáš Pektor

ani náhodnými turisty. Jejich trvalé občanství ČR je
více než zřejmé. Není výjimkou, spatřit jejich školou
povinnou mládež ve školním roce v dopoledních
hodinách užívat si velmi okatě bezstarostných chvil
volna při běžném nákupu v centru města Blanska.
O počtu fámou plánovaných nových občanů se
radši zmiňovat nebudu, ale jakékoliv VELIKÉ zařízení
by praskalo ve švech!
Takže dle mého soudu by nastala zkáza veřejné
kultury a občanského soužití ve městě Blansku. Jako
by Blansku nestačili místní problémoví občané, jako
by nebylo více příkladů z různých měst ČR. Budovaná
brána Moravského krasu by dle mého soudu povýšila
z brány na PRÁZDNÁ ZCHÁTRALÁ FUTRA! Nedávno hrozila v obci Lipovec tamnímu hotelu a občanům
podobná, reálná situace a díky nesouhlasným aktivitám a peticím si zachovali Lipovečtí prozatím Lipovec
Lipovcem! Jímá mě hrůza, pokud by se fáma stala
faktem!
Zajímalo by mě, zda i jiní občané města Blanska
mají podobné katastrofické informace - podložené
či nepodložené.
-JB-

Brooklyn and Manhattan Bridges

Kudy z nudy
Pohled na New York, jak jej
nabízí spousta filmů je mnohdy
stejný. Buď je na něm záběr na
některou z fotogenických budov,
třeba Chrysler, Building, nebo (ve
filmech starších 10 let) pohled
na dvojčata WTC, popřípadě na
Brooklyn, či Manhattan Bridge.
Jenže pohled z dálky stojí za
pendrek. Proto je dobré si udělat
procházku. Metrem jsme zajeli
do Brooklynu a vydali se „hledat“
most. Nedělám si legraci, najít
„vchod“ na most, pokud se pohybujete po vlastních nohou, není
zase tak snadné. Naštěstí nám
pomohla usměvavá policistka a
mohli jsme se vydat směrem k
Manhattanu. Škoda jen, že počasí
nevyšlo podle představ, pršelo,
ale i tak to byla pěkná procházka. Z Brooklyn Bridge, který se
zrovna opravoval, je krásně vidět
most sousední, o něco mladší:
Manhattan Bridge, ale na něj si
najdu čas až někdy příště.
Po malém občerstvení u Starbuck’s jsme zamířili dolů k přístavišti. Pier 17 je místem, kde bývá
za slunečných dní pěkný nával, to
se nás však netýkalo, takže jsme
měli dostatek prostoru k zevlování
kolem. Pier 17 je místem, kde se
dá dobře naobědvat, procházet
se a strávit příjemné odpoledne.

Přístaviště Pier 17

Grand Central Terminal

Hrůzná blanenská fáma!
Vážení čtenáři Monitoru, chci se s Vámi podělit
o nepodloženou informaci, která si mě neustále
nachází z podvědomí běžné blanenské veřejnosti.
Chci upozornit, že nejsem sběratelem drbů a fám,
ale začínám věřit přísloví „NA KAŽDÉM ŠPROCHU
PRAVDY TROCHU“. Mnou neustále slýchaná hrůzná
fáma obsahuje informaci o tom, že se v Blansku hledá
objekt v současnosti blanenský HOTEL DUKLA, který
se odprodá a stane se azylem pro sociálně slabé
brněnské občany z městské části Cejl atd. Takže
pro normálně uvažujícího člověka se jedná o většinou nepřizpůsobivou menšinu ČR. Na tuto oficiálně
nepodloženou informaci spojenou s přesunem sociálně slabších občanů do našeho města jsem narazil
už tolikrát, že jí osobně začínám věřit, ba dokonce
pro mě do ní zapadají různé okolnosti z běžného
blanenského městského ruchu. Uvědomil jsem si, že
vlastně určitý přesun již nastal. Za poslední rok jsou
běžně a pravidelně vidět v centru města jakoby noví
přistěhovalí občané ČR, kteří v žádném případě pro
rozeného Blanenšťáka nejsou blanenskými obyvateli

U vchodu do přístaviště stojí, ve formě majáku památník RMS Titanic, tedy lodi, která do New Yorku
nikdy nedorazila, neboť odpočívá na dně oceánu po
fatální srážce s ledovcem. Atrakcí Pier 17 je budova
rybího trhu nebo několik muzejních lodí z nedávné i
dávné námořnické historie. Přístaviště je sousedem
finanční čtvrti, která se rozprostírá okolo Wall Street,
takže není od věci návštěvu na dolním Manhattanu
takto spojit. O Wall Street už jsem ale psal, takže teď
„skočím“ na jiné místo NYC, do středu, k 42. ulici.
Nejen lodě spojují NYC se světem. Známým a
populárním místem, které je ve městě třeba navštívit
je i Grand Central Terminal, tedy vlakové nádraží.
Interiér zdobí proslulé hodiny a celá majestátní
budova je velmi pěkně vyvedená. Koridory se dostanete k příslušným vlakům, do metra, můžete se zde
naobědvat v proslulém ústřicovém baru nebo zase
jen tak koukat kolem sebe. Zajímavostí je i výzdoba
stropu GCT. Je na něm vyobrazení hvězdné oblohy.
Ale ne tak, jak jsme zvyklí hvězdy nad hlavou vídat.

Vyobrazení je provedeno „obráceně“
tedy tak, jak by hvězdnou oblohu nad
naší planetou viděl vzdálený „externí“
pozorovatel, třeba Bůh.
Když už se návštěvník města
pohybuje v jeho samém středu, dalším
místem, které stojí za podívání je obchodní dům Macy’s. Pokud má navíc
návštěvník to štěstí, že se schyluje k
vánocům, je návštěva tohoto místa
úplně kouzelná. Pravda, trochu kýčovitá, ale dětem i některým dospělým
z té výzdoby jde hlava kolem. Kdysi
to býval největší obchodní dům na
světě. To sice už dávno neplatí, ale
svoje kouzlo ten obchod má. Kvůli již
zmiňované výzdobě téměř v každém
ročním období, pořádáním slavnosti
na Den díkůvzdání anebo filmovým
zpracováním, třeba ve vánočním snímku Zázrak na 34. ulici (1947). Uvnitř je
vkusně moderní styl zakomponován do historické
budovy, v ní jsou dodnes funkční některé z dřevěných
jezdících schodů. Macy’s nedávno oslavil 150. výročí
otevření a stále stojí za to se do něj podívat.
Petr J. Drahovzal
Macy’s

* FOTOREPORTÁŽ O HOTELU DUKLA *

Tato budova, která není právě oblíbeným monstrem v centru Blanska, byla firmou
Restaurace a jídelny uvedena do provozu v roce 1981. Od roku 1990 chátrá, mění
podivné majitele a stala se levnou ubytovnou s řadou podnikatelských aktivit. Skončila
v dražbě, která proběhne 21. září.

Zadní část panelové budovy hotelu vytvořila naprosto nedůstojný vstup na Rožmitálovu ulici, která je hlavní komunikací centra Blanska. Hned po uvedení do
provozu bylo často slyšet, že je postavena symbolicky zadkem k radnici. Dnes
občany znervózňuje, čemu bude sloužit po dražbě.

Ke vzniklé situaci se pro Jihomoravský večerník České televize vyjádřil s obavami i
místostarosta Ing. Jiří Crha. Za nejbezpečnější výsledek dražby považuje úspěšnou
účast Města Blansko. Po zkušenostech z Rumburku mají obchodníci obavu, že by
byli nuceni své prodejny zrušit.
Text a foto: - Šr -
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Táborové (houbo)vaření
se opět vydařilo
Nevím, čím to je, ale termíny skautských táborů 10. oddílu Pramen z Blanska, kam už deset let
jezdím s manželkou vařit, se vždy trefí přímo do rodící se houbařské sezóny. Co pamatuju, tak jediná
houbařská neúroda nás potkala před pěti lety v Němčicích u Boskovic.
Vzpomínáte si, jak jsem psal o tom, že celé dva
týdny pršelo a les byl úplně prázdný až na hadovky
smrduté, které jsem tehdy urputně pozoroval jako
jediný zdroj mých houbařských zájmů? Letos jsme
vyrazili první dva srpnové týdny na stejné tábořiště a
tak jsem byl zvědav, jestli se historie bude opakovat,
či nikoliv.
Tábor začal tradičně. Hned první den se rozpršelo
a střídavé počasí nás provázelo po celých čtrnáct
dnů. Což o to, v kuchyni bylo teplo a sucho, ale
chudáci děti… Když na táboře prší, je to k vzteku,
ale skautíci jsou hraví a vždycky si nějakou tu zábavu
najdou. Nicméně nechci být pesimista, byly i vyloženě krásné slunečné dny a to se to tábořilo. Náčelník
Bobr pro tento tábor zakoupil velký nadzemní bazén,
který jsme napustili vodou z potoka a tak bylo koupání hned u ruky. Sice skromné, ale stačilo. Není nad
to osvěžit tělo v parném odpoledni v chladivé vodě.
Vidím, že jsem se rozkecal a vy netrpělivě čekáte,
až začnu psát o houbách. Co myslíte, rostly? Rostly,
a jak!
Vyrazil jsem na první obchůzku hned druhý den.
Tábořiště leží na palouku obklopeném ze všech stran
lesy, na severu a východě prudké stráně, proti nim
pozvolný terén. Zkusil jsem ty stráně, zalévané pravidelně jižním sluníčkem, a vsadil jsem na správnou
kartu. Našel jsem spoustu lišek obecných, ale také
lišky nálevkovité, které se u nás příliš nevyskytují,
stejně jako hřiby strakoše, to už je docela vzácnost.
K tomu nějaké hřiby hnědé a hlavně tři malé hříbečky
smrkové, předzvěst toho, že nás očekává růstová
vlna. Bylo toho akorát na smaženici a zmizela tak
rychle, že na některé se ani nedostalo.
Rád bych na tomto místě podotkl, že vaření a konzumace houbových pokrmů se týkala pouze vedení
tábora, dětem pokrmy z volného sběru nikdy nevaříme, neboť podle vyjádření naší zdravotnice je to
proti předpisům. I tak z těch šedesáti táborníků byla
čtvrtina dospělých, takže každá dávka houbařských
pokrmů, byť byla sebevětší, mi mizela pod rukama.
Druhý den jsem zvolil východní stráně a vrátil se
s podobným úlovkem, jen těch hřibů bylo o něco
více a o něco větších. Byl z toho gulášek jako hrom
a rádcové ještě ráno vylizovali kastrol.
A pak se to spustilo. Následující den vyrostl hříbek
přímo u táborového potůčku a další den jsme sklidili
slušnou úrodu hřibů hned ve stráňce nad táborem.
Zajímavé bylo, že zde rostly dva druhy hřibů. Oba
smrkové, ale každý vypadal jinak. První druh byl
klasický, s hladkým třeněm a výrazným velkým
kloboukem. Ten druhý vypadal úplně jinak. Třeň byl
tlustý jako pěst, hluboce zvrásněný, vysoký až 15
cm, a na něm malá hlavička jako makovička. Nikdy

jsem takové hřiby neviděl a nenašel jsem je ani v
žádném z atlasů, které vlastním. Byly to zkrátka
hřiby baňaté, chutnaly ovšem stejně jako klasické
smrkové. Zvláště delikátní byly třeně těchto hřibů
usmažené v trojobalu. Nevím proč, ale stopka je u
hřibů vždy chutnější než hlava.
Taky jsme měli růžovky na kmíně a smažené
bedly a přeli se o to, která úprava je lepší. Podle
mě je růžovka nejlepší na kmíně a bedla smažená,
ale někomu to víc chutná opačně. Nejlépe to však
vyjádřil jeden z rádců, který prohlásil, že je jedno, jak
to je, hlavně, že je toho hodně!
V dalších dnech jsme už houby nehledali, ale sbírali a hřiby si pěstovali. Jednodenní hříbek stačilo přikrýt vrstvou jehličí a za tři dny tam byl pěkný kousek
kolem deseti centimetrů, tak akorát do omáčky. Uvařil
jsem jí polovinu hrnce, v němž se vaří omáčky pro
celý tábor, a podával s knedlíkem, ale ani nestačila
zchladnout. Když se mě strávníci ptali, co do toho
dávám, že je to tak dobré, odpověděl jsem, že nic.
Recept na dobrou omáčku je velice jednoduchý: na
másle opražená cibulka, podusit houby se špetkou
drceného kmínu a pak zalít klechtánkem z hladké
mouky a mléka. Doma samozřejmě ještě přidám
smetanu, ale hladovým táborníkům to stačilo i bez ní.
Nejdůležitější je, aby v omáčce byly jen mladé smrkové hřiby, které mají nenapodobitelnou nasládlou
chuť, kterou příměs jiných hub potlačí a už to není
ono.
Na úplný závěr jsem si nechal příběh hřiba, kterému jsme přezdívali důchodce. Vyrostl třetí táborový
den hned vedle předního kola mého auta na okraji
lesa pod velikým bukem. A protože už bylo jasné, že
hub bude dost, nechal jsem ho tam růst jen tak, na
pozorování. Velmi častým dotazem čtenářů je totiž
otázka: jak rychle rostou hřiby? Kdybychom měli
soudit podle tohoto jedince, pak jeho život od doby,
kdy hlavička vykoukla nad trávu, trval dva týdny,
zhruba za sedm dní dosáhl plné velikosti (průměr klobouku 22cm), potom už nerostl. Po dvanácti dnech,
kdy tábor končil, už byl sešlý, červivý, nepoživatelný.
Ale jak jsem si všiml u jiných „pěstovaných“ hřibů,
neplatí to všeobecně. Některá plodnice je schopna za
tři dny vyrůst třebas do 15 cm výšky a plně rozvinout
klobouk, jiná se zarazí a otevře klobouk už jako malá
a přestane růst. Proč, to nevím, záleží asi na tom, v
jakých podmínkách ta která plodnice roste.
Tábor skončil a s ním i houbařské kulinářské
hody, které jsme si díky bohaté houbové úrodě
mohli dopřát. Věřím tomu, že nám houbařští patroni
budou nakloněni i příští rok a že budu moci napsat
podobnou reportáž.
Petr Müller

Zveme vás do
nově otevřené

Restaurace

U SLUNCE

*** Nová kuchyně + vzduchotechnika
Restaurace * pivnice * zahrádka ***
Kuchyně:

* denní menu za 69,- Kč a 79,- Kč - bereme STRAVENKY!!!
* pevná nabídka jídel z jídelního lístku + speciality podniku
* TIP! pečená vepřová kolena, žebra, telecí řízek
* každý týden čerstvé škvarky
* klasická česká kuchyně - svíčková, dršťková, tlačenka

Zahrádka:

* dětský koutek se zahrádkou a živými ovečkami
* klobásy z udírny
* pro děti zmrzlina a domácí lívanečky

Otevřeno:
Po - Čt: 10 - 22
Pá - So: 10 - 23
Neděle: 10 - 21

Možnost pořádání oslav, svateb, večírků...
Na vaše přání vám připravíme prakticky cokoliv...

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Mimořádně úspěšná je výstavba obrazů rájecké rodačky, jedné z prvních maturantek po vzniku blanenského gymnázia Zdenky Burgetové – Zukalové, která byla
instalována v rájecké Galerii Kruh manželů Formánkových.
Text a foto: - Šr -

Mezi prvními gratulanty k významnému životnímu výročí dcer Hugo Salma Reifferscheidta Idy - 90 let a Marie - 80 let byl L. Kerndl. Oslav se zúčastnilo přes dvě
stovky přátel, mezi nimiž nechyběli ani starostové Blanska, Rájce a Sloupu, další
významné osobnosti a hosté z Rakouska. Musel to být šok pro jejich dva závistivce.

Šestnáctý ročník blanenského půlmaratónu, nad kterým převzal záštitu Ing. Jiří Crha,
překonal všechna očekávání. Na startu se poprvé sešlo 519 závodníků, a přesto již
potřetí zvítězil, tentokráte časem 1:12:55, M. Serbessa z Týna n/Vltavou. Dosud
nevídaný byl i zájem občanů, kteří přišli závodníky povzbudit.
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Klub Ratolest
Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko
678 01, tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, www.blansko.charita.cz

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2011
13. 9. 2011 od 10 hodin
JAK SE VYROVNAT S POKLESEM PŘÍJMU
- povídání s maminkou p. Lucií Opustilovou o finanční
situaci v rodinách, vstup zdarma.
20.9.2011 od 9,30 hodin
O CHARITĚ PRO DOBROVOLNÍKY
- povídání s koordinátorkou dobrovolníků Oblastní charity Blansko v rámci Roku dobrovolníků a Dnů charity - povídání zakončeno táborákem vezměte s sebou i své děti
27.9. 2010 od 9,30hodin
VÁCLAVSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO RODIČE S DĚTMI
- poplatek 40,-Kč na materiál za vstup, napište 1 den předem na email, abychom si připravili pro vaše děti materiál
Příprava na život s miminkem
- pondělí a úterý od 16 do 18 hodin
VÝUKA BABY MASÁŽÍ kojenců
- přihlaste se na tel 731428369 nebo emailem
- zahájení výuky od pátku 16.9.od 8,45 do 9,45 hodin
Cvičení pro děti s rodiči
- dle jednotlivých skupin po,út, st, čt a pá,
- permanentka nebo jednotlivé vstupy 50,- Kč
- zahájení cvičení v týdnu od 12.6. do 16.6.2011
Plavání dětí s rodiči 1 - 6 roků
- plavání v Městských lázní ve velkém a malém bazénu,
v rehabilitačním bazénu a ve Wellness hotelu Panorama
od 12.9.2011
- nový cyklus 5 lekcí - info Bc. K. Daňková 731646774
- zahájení plavání v malém a velkém bazénu Městských
lázní dle přihlášení rodičů od 22.a 23.9.2011
Zumba
- od čtvrtka 15.9. 10-11 hodin cvičení pro ženy - poplatek
50,- Kč za vstup - děti je možné vzít s sebou
Herna
- odpoledne: sudé úterý a st, čt, pá 16,00 - 18,00 hod.
- dopoledne: Po 8,30-11,30 hodin
- Internetová kavárna pro rodiče v době provozu herny

Automobily v obrazech
Automobilový svět či dějiny vývoje automobilů lze
zachytit různě. Fotografií, kresbou, modelem… Luboš
Plachý si vybral obrazovou formu a některé práce z
cyklu AUTOMOBILY vystavuje od 9. do 30. září 2011 v
Městské knihovně Blansko.
Automobily dokáže zobrazit s neobyčejnou věrností.
S notnou dávkou humoru vystihne ve svých dílech atmosféru doby. Umí precizně ztvárnit už dávno neexistující
typy.
Autíčka začal malovat hned, jak udržel tužku v ruce.
Jako malé dítě ho přitahovala závodní auta a vůně
benzínu. Když coby nezbedný školák porazil kolem
plechovku barvy a ta vytvořila obrazec, kterému rozuměl
jen on, napadlo ho, že by se mohl realizovat i v této
oblasti.
Stal se malířem samoukem, jenž zakotvil u tempery,
pastelky a tuže. Tyto techniky mu umožňují věrně zobrazit detaily a navíc umocňují dynamiku, která hlavně
z automobilového sportu vyzařuje. Někdy máme pocit,
že automobil vyjede z rámu obrazu. Je výtvarníkem,
jenž je zručný, má fantazii a cit pro barvu.
Do života Luboše Plachého vstoupily dvě velké vášně
– malování a auta.
Pavel Svoboda, Městská knihovna Blansko

Blanskem krok za krokem
aneb Znáte svoje město?
Formou procházky Vás galerista Pavel Svoboda
seznámí s jednotlivými lokalitami, významnými i zcela
nenápadnými budovami či jinými pozoruhodnými místy
ve městě. Kromě historických údajů se bude zabývat i
lidmi, zajímavými, známými i zapomenutými, kteří se ve
městě narodili , působili zde, jsou ve městě pochováni,
případně mají k městu jiný vztah, každopádně však v
Blansku zanechali své stopy.
Na putování v sobotu 24. září 2011 od 9 hodin (sraz
u blanenského kina) Vám svým vážným i nevážným vyprávěním, vzpomínkami, pověstmi a fotografiemi podá
obraz města co nejživěji, nejpestřeji a nejpřitažlivěji.
Přihlášky přijímá: Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži
Blansko (středa, neděle, 13-17 hodin), tel. 606221772,
607725579. Poplatek na osobu: 50,- Kč

pro rodiče a děti, poplatek 20,- Kč (za hodinu surfování).
Vstupné 40,-Kč za rodinu
Šikulky
- výtvarné tvoření rodičů a dětí - od 8:30 do 10 hodin dle
jednotlivých skupin, poplatek 60,-Kč za vstup
Mimiklubík
- pro rodiče s kojenci od 6 měsíců úterý od 8,30 do
10 hodin
Mimináček
- setkávání maminek a miminek 2 - 6 měsíců: každá
středa 8,30 - 10,00 hod. Poplatek 50,-Kč za vstup
Laktační poradna
- pátek 9.a 23.9. od 10 do 11,30 hodin dle zájmu rodičů. Objednávejte se minimálně 1 den předem na tel.
731428369 nebo emailem.
Projekt „Čerstvý vítr do plic“
aneb Klub pro rodiče s dětmi s astmatem
- pro děti často nemocné a děti s astmatem ve věku
od 0 do10 let.
Můžete se těšit na pravidelné:
* míčkování, dechová a relaxační cvičení s fyzioterapeutkou - 7.9. od 15 do 16 hodin
* hra na flétnu s pedagožkou - 1.9.,15.9.,13.10. a
3.11.2011 od 15,30 do 16,30 hodin
* masáže kojenců, batolat a dětí s lektorkou masáží
- 6.9. a 20.9. 2011 od 16,30 do 17,30 h
* pobyt v solné jeskyni na objednání 777 555 565
* plavání ve slané vodě hotel Panorama Blansko s
lektorkou plavání - 22.9.,20.10. a 24.11 od 15,30 do
16,30 hodin.
Do projektu je možné se hlásit prostřednictvím
přihlášky na našich webových stránkách v sekci Klub
Ratolest. Rodiče se mohou s dětmi hlásit na všechny
aktivity nebo na jednotlivé programy. O projektu vám
poskytneme informace telefonicky nebo emailem.
Činnost Klubu pro rodiče s dětmi s astmatem je hrazena z příspěvku nadačního fondu Výbor dobré vůle
nadace Olgy Havlové -program SASAKAWA ASTHMA
FUND.
-kr-

Koncem prázdnin vrcholí
aktivita hasičů na Těchově
Závěrečné dny měsíce srpna byly na Těchově opět ve znamení zvýšené aktivity místních hasičů. Zdá se, že činnost SDH Těchov se v mnohém opakuje, že tato skutečnost byla již několikrát
sdělena. Přesto si dovolím vyzdvihnout úsilí v rámci příprav na 100. Výročí založení SDH na Těchově, které propuknout v příštím roce, kdy se ohlédneme do historie. Myslím si, že i současnost
je důležitá a zejména výhled do příštích let.
V rámci této činnosti uspořádal SDH Těchov 20.8.2011
již 26. Ročník prázdninového
turnaje v nohejbalu trojic, kde
na předních místech skončila
družstva Suchdolu a zvítězilo
družstvo „AJETO“. Den končil
sousedským posezením.
V sobotu 27.8.2011 se v odpoledních hodinách uskutečnil
„Závěr prázdnin pro děti a dospělé, opět v maškarním duchu“. Vždyť se sešlo 38 masek
dětí a celková účast se snad
nedala ani spočítat. Vítězem
v soutěži masek se stal Kubík
– rocker. Velmi pěkným zpestřením programu byly ukázky z
výcviku psů paní Rajtšlegrové a
její skupiny, kteří sklidili zasloužený potlesk.
Vyvrcholením i odměnou SDH Těchov byl 20.
ročník soutěže žáků v požárním sportu o pohár
starosty SDH Těchov. V kategorii starších žáků
zvítězilo družstvo z Ostrova u Macochy, na 2.
místě skončily Drnovice A (okres Vyškov), 3. byl
Senetářov.
V kategorii nejmladších žáků excelovalo družstvo místního sboru – tedy Těchov A, druzí skončili žáci Senetářova, třetí z Ostrova u Macochy.

A ještě novinka. Od měsíce října 2011 bude Galerie
ve Věži pořádat pravidelné (1x za dva měsíce) zájezdy
na zajímavá divadelní, koncertní či jiná kulturní vystoupení.
Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži Blansko

David Šír = Felix Holzmann
„Býval jsem velmi zvláštní dítě. Kreslil jsem si ve
svém pokojíčku obrázky a u toho na starém magneťáku
poslouchal stále dokola kazetu s názvem Šplechty Felixe Holzmanna. Dodnes si pamatuji, jakou měla barvu.
Byla žlutá, s černobílým portrétem pána v brýlích, ten
byl orámovaný modrým kruhem,“ říká herec David Šír,
jehož velkým vzorem se stal Felix Holzmann. Se svým
představením Včera dnes a zítra rodák z Brna, který
prožil patnáct let v Jihoafrické republice, vystoupí 13.
září v rájecké sokolovně.
Jak vypadá divadelní představení Felix Holzmann
Včera, dnes a zítra a na co se mohou diváci těšit?
„Obsahuje to nejlepší z jeho celoživotní produkce.
Felix Holzmann napsal za svoji uměleckou kariéru několik desítek individuelních scének, z nichž některé se
staly doslova legendami. Je častým zvykem, že se po
celém světě obnovují známá díla velkých umělců pod
názvem REVIVAL, ale téměř ve všech případech se
jedná o hudbu, nikoliv o mluvené slovo. Myslím, že zatím ještě nikdy nikdo nepřišel s celovečerním pořadem
populárního komika. Představení Včera, dnes a zítra
připravuji víc než půl roku a snad osud sám napomohl
tomu, že jeho premiéra a vůbec první zájezd se uskuteční 13. 9. 2011. Pan Holzmann nás totiž v tento den,
přesně před devíti lety opustil. Velmi si vážím příležitosti
využít vzpomínkových divadelních večerů a celoročně
je věnovat nastávajícímu kulatému jubileu – desátému
výročí úmrtí pana Holzmanna. Vzpomeneme je přesně
za rok od zahájení zájezdového představení.“
Jako příjemný bonbónek při rájeckém představení
čeká na diváky slosovací soutěž o čtrnáctidenní pobyt
pro dvě osoby v Jihoafrické republice. Stačí při odchodu
ze sálu napsat na zadní stranu vstupenky své jméno,
telefon a název města, ve kterém jste představení
zhlédli, a vložit ji do zapečetěného boxu. Vylosování
se uskuteční na slavnostním gala večeru v Praze
13.9.2012.
-red-

Neodpustím si při této příležitosti vyseknout
poctu vedoucímu mládežnických družstev Pavlu
Bezděkovi ml., který má značný podíl na úspěších
dorostenek a nyní to dokázal s nejmladšími žáky,
kteří v soutěži šlapali jak švýcarské hodinky. Zde
však nejde jen o výkony, ale lze ocenit i vystupování žáků, disciplinu, kázeň a zaujetí pro tuto
velmi prospěšnou činnost.
Vylášek Josef

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

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

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

* FOTOREPORTÁŽ O PRVŇÁČCÍCH *

Sedmdesát dětí a jejich rodiče ve třech třídách ZŠ TGM na Rodkovského
ul. přivítal spolu s ředitelem školy RNDr. Pavlem Nezvalem i místostarosta
Ing. Jiří Crha.

Učitelky připravily dětem příjemné prostředí a něco málo do školní tašky.
I přesto je vidět, že děti nedovedou zastřít svoji obavu z toho, co je v
Text a foto: - Šr nové etapě života čeká a jak si zvyknou.

Je chvályhodné, že škola dostala v době prázdnin novou střechu. Stále
aktuálnější se však stává otázka, co bude s její dožívající a otřesnou přístavbou. Doufejme, že Škole TGM bude vrácen původní vzhled.
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Řádková Inzerce
Soukromé inzeráty s napsaným textem, telefonním číslem a adresou prodejce vhoďte
do schránky u vchodu do restaurace Punkva na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na
email monitor@monitor-bk.cz.

Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč.
bourání. Tel. 724249530
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* Prodám OV 2+1 Nádražní, 1.230.000,-Kč,
OV 2+1 Nádražní po rek. 1.250.000,- Kč, OV
1+1 Zborovce 849.000,- Kč, DB 2+1 Pekařská velký 1.250.000,- Kč, chalupa Petrovice
3+2 velká, 1.290.000,-kč, RD Blansko 5+1
prostorný, 4.300.000,-Kč.
* Stavební firma přijme schopné samostatné pracovníky na stavby, všechny profese.
Schůzka po telefonické dohodě na tel.
722207997.
* Prodám byt 2+1, ul. Nádražní 1, BK, za
1.249.000 Kč, tel. 777117788.
* Prodám byt 1+1, ul.Okružní 1, BK, za
849.000 Kč, tel. 777117788.
* Prodám byt 1+1, rozloha 32,4 m2 za 849000
Kč pod realitní kanceláří www.tajovskyreality.cz, tel. 723282282, 516454008.

PRODEJ
* Postel s úložným prostorem za 750 kč/ks, modro-hnědo-žlutý potah (celkem 4 ks). Tel. 739022072.
* Novou, nepoužívanou knihu Léčba a prevence bolesti
zad - 12 zákl. cviků, sleva. Dále masku na oči, nepoužívanou, nevhodný dar, sleva. Tel. 7327566354.
* Přívěs za osobní auto, korba 1,8x1,5m, kola 13" uvnitř.
STK do 2015. Za 5900 Kč. Dále 4x pneu 14" 185/60
letní jeté 5mm za 1350 kč. Mobil MyPhone A320 - dual
sim, GPS, 5 MPX foto, wi-fi, + kabely, za 2500 Kč. Tel.
739022072.
* Nové freestylové kolo Hoffmanbikes. Cena 3900,- Kč.
Tel. 728549279.
* V Blansku - Bačina oplocenou zahradu 1173 m2 s
podsklepenou zděnou chatou 33 m2, kůlnou na nářadí a
dřevo. Ovocné stromy, záhony, keře. Lokální topení kamny na tuhá paliva, nemá rozvod vody ani elektroinstalaci.
Pouze moľnost užitkové vody s čerpadlem. Odhad 500
000,- Kč, prodejní cena 200 000,- Kč. Tel. 607164188.
* Regály kovové (drogerie) a dřevěné (půda, sklep).
Tel. 602786025.
* Letní 14" vyvážená kola na Fabii s plechovými disky a
pneumatikami Firestone 165 mm, vzorek 5mm, vynikající
stav, 2500,- Kč. Tel. 724746996.
* Dvoukřídlou zahradní bránu tovární výroby se sloupky,
výplň poplastované pletivo, zámek FAB, 150x300 cm,
k tomu cca 30 m poplastovaného pletiva. 2000,- Kč.
Tel. 724746996.
* Autosedačku CONCORD FIXMAX 9 - 36kg. Velice
zachovalá, prací potah - levně. Tel. 605267629.
* Koberec tmavě hnědý 133X195 cm, kuch. světlo stříbrnočerné, kapsář na stěnu, jídelní stůl na zavěšení,
sklopný, barva dub. Vše IKEA, cena dohodou, stěhování,
spěchá.Tel. 724776839.
* Garáž na ul. Pražská, nabídněte. Tel. 602550090.
* Levně kuch. linku s vest. skloker. deskou, el. troubou,
digestoří, ledničkou, dřezem, vod. baterií. Cena 19.000,Kč. Tel. 724762916.
* Po dvojčatech: dětské sedačky na kolo, zachovalé, 900
Kč/ks - i jednotlivě (PC 1600 Kč/ks); dále modrý plastový
kulatý stolek a 4 židle z Ikea, PC 2.600 Kč, nyní 800 Kč.
Tel. 731259423.
* TV Salora, video Panasonic, mikrovlnku Whirpool
a nerezové nádobí zn. Tescoma. Vše zachovalé. Tel.
737900946.
* Komb. sporák Mora Classic - plyn/el.trouba-bezvadný
stav - cena 2000,-Kč, aut. pračku CROSLEY /Philco/
přední plnění- 85x60x45 cm, nerez vana i buben, 5 kg
prádla 500/800 ot. bezvadný stav - cena 2000,- Kč. Tel.
606143866.
* OV 2+1 v Blansku. Cihlový, vlastní kotel. Tel.
602840896.
* Pálená taška střešní - použitá, 5 Kč za kus, celkem
2000 ks (10 tis. Kč). Tel. 777079911.
* Dětský sport. kočárek BABY WELT OREGON 6. Čer-

Svéslav OPEN

www.rosendorf.cz

V sobotu 27.8.2011 se ve sportovním areálu SK Rájec Jestřebí na Rybníčku konal již tradiční jubilejní 25. ročník tenisového turnaje Svéslav Open.
Turnaj hráčů nad 40 let měl kvalitní obsazení, hrála
i jedna žena. Za letního počasí a teplot kolem 30
stupňů museli všichni zúčastnění podat maximální
fyzický výkon na absolvování celého
turnaje.
Hráči byli rozlosováni do dvou skupin,
kde hráli každý s každým. Pak následovalo čtvrtfinále, semifinále a finále.
O první místo hrál Rudolf Dvořák s
Jaroslavem Málkem. Vyhrál Jaroslav
Málek 2:0 na sety. Třetí místo obsadil
Břetislav Opatřil.
Celý turnaj nesl ve velmi sportovním
duchu, všichni hráči hráli s maximálním
nasazením a odměnou jim byla spokojenost s předvedenou hrou a celodenní
dobrá nálada. I společensky to byl pro
přítomné diváky a fandy velmi příjemně
strávený den.
Díky patří pořadatelům, organizátorům a sponzorům za věcné dary pro

hráče za jejich sportovní výkony. Zdar příštímu
ročníku. Za výbor sportovního klubu
Miroslav Zachoval

*
*
*
*
*

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

V sobotu 27. 8. 2011 se uskutečnil na šestidráhové kuželně v Blansku mezinárodní turnaj zrakově
postižených kuželkářů a kuželkářek, který pořádal Klub kuželkářů ZP Dolní Lhota. Byl to již 4. ročník,
kterého se tentokrát zúčastnilo 41 sportovců z 8 českých a 2 slovenských oddílů. Hráči bojovali o
vítězství jak v soutěži tříčlenných družstev, tak i v soutěži jednotlivců.

vená barva, nastavitelná délka i poloha opěry nohou,
polohovatelná opěrka zad, 5-ti bodový bezp. pás, výškově nastavitelná rukojeť. Včetně nánožníku a pláštěnky,
přidám slunečník. Nenáročné mamince. Cena 500,- Kč.
Tel. 731179349.
* Travní sekačku, benzin, málo použ., dále mikrovlnnou
troubu zánovní za 500 Kč, reabil. cvič. lehátko na potíže
s páteří za 2000 Kč (běžná cena 6000 Kč), dále stojanovou cirguli komb. s hoblovkou na kutilské účely, plně
funkční. Tel. 723320548.
* 2 ks kvalitní sendvič. matrace, jádro z pevné PUR
pěny, snímatelný potah, jako nové, 80x195 cm, cena
300,- Kč. Tel. 776099923.
* Zahrádku se zděnou podsklep. chatou, vl. studnou a
el. 220/380 na Starém Blansku. Rychlé a čestné jednání.
Ne RK, ne SMS. Tel. 775532580.
* Na cukrovku koupím topinambury nebo vyměním za
mladé thuje. Tel. 516416675.
* Renovované kolo Favorit. Tel. 516411237.
* Zahradu se zahradní podsklep. chatkou na Podlesí.
Možnost stavby rekr. domu, přípojka NN. Cena 340 tis.,
při rychlém jednání sleva. Tel. 775230078.
* RD 2,5+1 v Rájci, bez RK. Tel. po 16. hod. 606810373.
* Umyvadlo š. 63 cm za 400 Kč, porcel. poličky 150 Kč,
mýdelník s držadlem 50 Kč, nerez dřez 450 Kč, guma
na dvojité zasklení oken 1m/15 Kč aj. Konec stavby, vše
nové. Tel. 737622786.
* Přenechám poukaz na ubyt. pro 2 osoby v hotelu
Hvězda v termál. lázních Dudina na Slovensku. PC 280
EUR, nyní 999 Kč. Tel. 737622786.
* Fotoaparát Canon Prima Super 115, zoom, obj. 38-115,
levně. Tel. 728893359.
* DB 1+1 Salmova, 53 m2, 10. patro, šatna, zaskl. balkon. Tel. 604649850.

KOUPĚ
* Garáž na Písečné nebo Údolní ulici. Tel. 608620508.
* Lední brusle pánské i dámské. Tel. 602786025.

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

Kontakt:

Mezinárodní turnaj zrakově
postižených v kuželkách
Mezi deseti soutěžícími týmy si vítězství vybojovala velmi dobrými výkony Lokomotiva Ingstav
Brno před Zorou Praha. Třetí místo patří oddílu SKK
Rokycany.
V soutěži žen startovalo 15 hráček a vítězství
již potřetí za sebou získala Jaromíra
Nývltová ze Zory Praha, výkonem
687 bodů. Druhé místo patří Daniele
Hladíkové z Lokomotivy Brno a bronz
si veze do Prahy Marie Sadílková ze
Slavie.
V soutěži mužů startovalo 26 hráčů.
Výborně se dařilo domácímu Karlu Pařilovi, který výkonem 763 poražených
kuželek na 120 hodů do plných zůstal
jen o 2 kuželky za vlastním českým rekordem. Druhé místo si svým osobním
rekordem zajistil Vladimír Odstrčilík z
Rokycan, výkonem 694 bodů. Třetí
místo patří Zdenku Paulusovi z Ostravy - Michálkovic, za výkon 685 bodů.
Vzorně připravená blanenská kuželna vč. příslušenství přispěla k hladkému průběhu turnaje, kde se tentokrát
nedařilo našim hostům ze slovenské
Nitry a Bratislavy.

Nabízíme:

Nejen vítězové, ale i ostatní soutěžící byli na závěr
odměněni věcnými cenami, za což patří dík nejen
pořadatelům, ale i všem sponzorům, kteří na turnaj
přispěli.
PK

Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté – Kytarový večer 9,
14.9.2011 v 19 h, Hudební klub SURF Kotvrdovice, cena 150,- Kč
Michalův salát, 23.10.2010 v 15 h, Blansko –
Dělnický dům, cena 140,- Kč. Dětský program
Michala Nesvadby.
Daniel Landa Tour 2011 – 9.11.2011 ve 20 h,
Brno – Hala Rondo, cena 470,- Kč a 790,- Kč
Olympic 2011 – 12.11.2011 v 19.30 h, Blansko –
Dělnický dům, cena stání 350,- Kč do 9.10. 2011,
400,- Kč od 10.10. 2011
Ticketpro:
23.9. 2011 Ewa Farna - Brno, KC Semilasso
24.10. 2011 Caveman - Brno, Divadlo Bolka
Polívky
22.11. 2011 Karel Gott a hosté - Brno, Boby
centrum
23.11. 2011 Tom Jones - Brno, Hala Rondo
4.12. 2011 Hana Zagorová - Brno, Boby centrum
Ticketstream:
12.11. 2011 Jean Michel Jarre - Brno, Hala Rondo
25.11. 2011 Apokalypsa 34 – Brno, BVV
27.11. 2011 Louskáček - Brno, Janáčkovo divadlo
27.11. 2011 Šípková Růženka - Brno, Janáčkovo
divadlo

RŮZNÉ
* Pronajmu na delší dobu po celkové rek. vč. kompletního
vybavení interiéru jednopokojový byt s k. na Písečné. Tel.
602550090.
* Hledám kamarádku na vycházky, pokec apod. Jsem důchodkyně 59/SŠ. Volat nejlépe dopoledne na 732756634.
* Doučím angličtinu v rozsahu učiva ZŠ a SŠ. Tel. (po 15.
hod.) 774025455.
* Pronajmu 2+1 na Severu za 6 tis. + inkaso. Tel. 604444145.
* Hledám zahradníka na údržbu okrasné zahrady u RD v
Blansku. Preferuji dlouhodobou spolupráci. Tel. 602506237.
* Pronajmu nezařízený byt 1+1 na Dvorské ul. Cena 7 000
Kč vč. ink. Tel. 606722724.
* Hledám přivýdělek 1-2x týdně odpoledne, úklid v domácnosti nebo administrativní práce, zadávání dat do PC, i v
obl. účetnictví. Tel. 776073629 po 16h.
* Pracuji v Řečkovicích, 6-14,30, nebo 7-15,30 a hledám
touto cestou někoho, kdo dojíždí též do Brna autem s touto
pracovní dobou a měl by ještě jedno volné místo. Nebo v
opačném případě hledám spolujezdce. Tel. 776073629.
* Pronajmu garáž na Zborovcích - Sloupečníku. Tel.
602724073.
* Pronajmu 2+1 na ul. Chelčického. Tel. 603936689.
* Dlouhod. pronajmu garáž na Podlesí. Tel. 776786833.

* Pro váženého solventního klienta hledáme ke
koupi byt 2-3+1 v Blansku, nejlépe lokalita Sever.
Děkujeme za nabídky. Reality Macocha s.r.o.,
mob.: 777 857 739
* Koupím byt 2+1 v Blansku bez RK, cenu respektuji, prosím nabídněte. Mob.: 604 374 975
* V Blansku nebo blízkém okolí koupím stavební
pozemek ( rozloha min. 400 m2 ). Tel.: 736 736 838

Ticket Art:
25.10.2011 Lord of the Dance, Olomouc
2.11.2011 Marie Rottrová - Brno, Hala Rondo
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín,
Praha
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Bradway, Praha
Aktuální pozvánka:
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V BLANSKU 10. – 11.9.2011
Zámek Blansko
9.9.2011, 14 h – Seminář ke 100. výročí založení
tradice výroby měřící techniky v Blansku,
17
h – posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou
Veronica
10.-11.9.2011, 9 - 17 h – Dny otevřených dveří,
vstup zdarma
16.9.2011, 19 h, 21 h a 23 h – Noční kostýmované prohlídky
Dřevěný kostelík
10.9.2011, 10 – 17 h
11.9.2011, 10- 14 h a 15 – 17 h
Doprovodný program 11.9. v 17 h – autorské čtení
básnířky Aleny Riedlové Slepičkové
Kostel sv. Martina
10.9.2011, 9 – 17 h
11.9.2011, 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-

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

NOVÁ ADRESA:
ROŽMITÁLOVA 40, Blansko
(nad restaurací Punkva)
TEL. 775 765 790, 775 111 911
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FK Apos Blansko
je bez porážky druhé
Fotbalisté FK Apos Blansko odehráli v novém ročníku 2011 -2012 prvních pět utkání krajského
přeboru. Pod vedením nového trenéra Michala Kuglera, který neváhal zařadit do mužstva několik
úspěšných starších dorostenců, zatím mužstvo neprohrálo žádný zápas.
Se čtyřmi dorostenci v sestavě dokázali zvítězit nad
K dalšímu utkání přivítáme v Blansku mužstvo
Bzencem 3:2, Novosedly porazili 3:0, Rájec Jestřebí
Slavoje Podivín, které je v tabulce se šesti body za
3:2 a remizovali se Znojmem 0:0 a s Boskovicemi
vítězství nad Rájcí 7:3 a nad Ivančicemi 3:2 na 13.
3:3. I když se mužstvo nevyhnulo některým chybám,
místě.
je v tabulce na druhém místě za Vracovem, který sice
- Šr jeden zápas prohrál a má
vlivem dvou blanenských
remiz o pouhý bod více.
Výborné zákroky předvádí dorostenecký brankář
David Juran, který potvrzuje svoji dobrou pověst z
dorosteneckých soutěží.
Škoda je nerozhodného
výsledku 3:3 s Boskovicemi, kdy Blansko již v sedmé minutě vedlo 2:0, ale
rozhodila je vlastní branka,
ke které odraženým míčem nezaviněně přispěl
Šplíchal. Síla a vůle po
vítězství se projevila v
Rájci, kde dohrávali bez
dvou vyloučených hráčů,
načež Ráječtí z penalty
vyrovnali na 2:2. I přes
výrazné oslabení si nakonec fotbalisté FK Apos
Blansko odvezli z Rájce tři I přes řadu tvrdých soubojů se osvědčenému kanonýrovi M. Sehnalovi dvě minuty
body za výhru 3:2.
před koncem utkání podařilo zajistit remizu 3:3.
Foto: - Šr -

Ing. Roman Koupý
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4,9012,-

MACEŠKY
Š

BLANSKO
nám. Svobody 15
tel. 773 88 11 12
OTEVŘENO DENNĚ
po–so 8.00–18.00
ne 9.00–17.00

r a ve n

14,90,39

CHRYZANTÉMA

SQUASH
Srpnový turnaj
Venku se konečně představilo pravé letní počasí, přesto srpnový squashový turnaj odehrálo
10 playerů. Devět mužů a jediná žena bylo
rozděleno do dvou základních skupin po pěti
hráčích. První tři z každé skupiny postupovali
do finálové skupiny o 1. -6. místo a hráči na
čtvrtých a pátých místech do skupiny o 7. -10.
místo.
Celý turnaj se hrál na dva vítězné sety do 11
bodů beze ztrát. Vzájemné zápasy ze základních skupin se hráčům do finálové fáze turnaje
započítávaly.
Bylo zajímavostí, že turnaje se až na tři výjimky zúčastnili hráči, kteří měli buď dlouhodobou
pauzu od posledních startů, nebo hráči zbrusu
noví.
Turnaj měl rychlý spád, protože s tímto
minimálním počtem 10 hráčů jsme si mohli
dovolit hrát na třech kurtech. V tomto hekticky
vedeném zápolení nakonec překvapivě zvítězil
Zdeněk Jelínek, který v celém turnaji ztratil
jen dva sety. Druhé místo obsadil další delší
dobu pauzující hráč Jakub sedláček s jedinou
porážkou právě v posledním zápase s Jelínkem. Třetí místo patří Nabilu Laiovi vítězi dvou
předešlých turnajů. Pěkné čtvrté místo získal
Jirka Pánek, znovu hráč, který ze zdravotních
důvodů chyběl na kurtech přesně rok. Zřejmě
lepší fyzická připravenost ho připravila o ještě
lepší výsledek, neboť e všemi hráči na prvních

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

třech místech prohrál po tuhých bojích v třetím
rozhodujícím setu. Ceny do turnaje zabezpečila ČAD Blansko a.s.
Poslední squashový turnaj, který proběhne v
sobotu 17 září od 13 hodin a bude započítáván
do pozvolna končící 10. sezóny našeho SQ
centra, jistě přiláká ještě větší počet soutěžících se snahou o vylepšení svých dosavadních
umístnění v doprovodných soutěžích celé
sezóny.
-rl-

„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 •

Bezručova 6, Blansko

tel. 722471582
www.caﬁsco.cz
-

denní kavárna s letní terasou
akční nabídky každý den
snídaňové menu od 39,- Kč
zmrzlinové poháry, zákusky, palačinky, grilované panini, plněný wrap
ideální pro pracovní schůzky - otevřeno již od 8 hodin ráno
wiﬁ připojení, denní tisk
dětský koutek
možnost pořádání akcí (narozeniny, křtiny, večírky)
včetně zajištění občerstvení i mimo pracovní dobu

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin
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