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Volby hýbou národem

Tak jsme se po několika letech konečně dočkali. Skončila vláda dvou stran a na politickou scénu
se dostaly zcela nové tváře. A samozřejmě že zástupci nových stran obsadí i funkce v komunálních
volbách měst a obcí a konečně se politika snad pohne kupředu.

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

- Havlík

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

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

a

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

volejte

• zaručuje dostupný
a rychlý servis

800 800 874
www.trido.cz

Vzpomínám si, jak před dvaceti lety to na politické
scéně vřelo, všichni se snažili získat sympatie voličů
sliby a vypadalo to dobře. Jenže pak se situace
změnila a z politiky se stala sebranka srovnatelná s
boxerským ringem. Osobní urážky, nekonečné slovní
souboje, napadání, vyčítání, vyhrožování...
Máme teď novou vládu a čekají nás komunální a
senátní volby. Moc bych si přál, aby ta nová politic-

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.

ká vlna byla tolerantnější a komunikativnější, než
ta předchozí. Plivat jedovatá slova ve sněmovně
každý proti každému, to věru není nejlepší řešení.
Tak uvidíme, jak se novému vedení státu povede.
Začali docela razantně. Ačkoliv celý národ věděl,
že aby republika nezkrachovala, bude se muset
hodně šetřit. A ejhle! Jakmile se státním zaměstnancům, kteří jsou živi z podnikatelských zdrojů, sáhlo
na platy, máme tu hned stávky. Proč?
Uznávám, že třeba hasiči nebo policisté, kteří
denně ochraňují naše životy, si svoje platy zaslouží.
Proč by ale úředníček, který úřaduje jen dva dny v
týdnu, měl stávkovat? Byli jste někdy na městském
nebo krajském úřadu, na osvč, nebo u některých
pojišťoven mimo úřední den? Tak se běžte podívat.
Kanceláře jsou pozamykané, za dveřmi slyšíte
veselý smích, dovnitř vás ale nikdo nepustí. A když
se tam náhodou vpašujete, na obrazovce svítí pokr,
pasians nebo jiná hra.
Úředník by měl úřadovat každý den a věnovat se
klientům stejně v úterý, čtvrtek nebo pátek. Policajt
taky drží služby, navíc i noční, stejně tak doktoři,
sestřičky, železničáři a v těch profesích bych mohl
dlouze pokračovat. Bohužel, platy těch profesí se
často hodně liší. Vypadá to tak, že vláda některé zaměstnance protěžuje na úkor jiných. Nemá se o tom
mluvit, ale podívejte se na internet, kde si můžete
lehce zjistit, kolik státní zaměstnanci berou. A pak
se můžete podívat na jiný servr, kde se dočtete, jaký
plat má obyčejná prodavačka, uklízečka, servírka. A
ten rozdíl je dost velký.
Jak už jsem zhora napsal, byl bych rád, kdyby se
tento stav změnil. Nechci ubírat státním zaměstnancům jejich zásluhy ani plat, ale na straně druhé si
myslím, že naproti těm prodavačkám, uklízečkám,
kadeřnicím, kosmetičkám nebo švadlenkám se mají
sakra dobře. A paradoxně zrovna z jejich daní žijí. A
to by se mělo změnit!
PM

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

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

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

BYTY OV 3+1 s lodžií, Blansko. Prostorný, udržovaný byt ve standardu.
2
BLANSKO CP: 76 m . 1.545.000,- Kč
OV 2+1, dům po revit. Blansko. CP: 62 m2. Nutná hotovost. 1.200.000,- Kč
DB 2+kk se dvěma lodžiemi, novost. Blansko. CP: 59 m2. 1.350.000,- Kč
DB 2+kk v cihl. zatepl. domě, Na Pískách. CP: 59 m2. 1.150.000,- Kč
DB 2+1 s balkonem v blízkosti centra města Blanska. Po celk. rekonstrukci
CP: 57 m2. 1.450.000,- Kč
RD RD 5+2 s garáží, dvorem, terasou a zahradou v klidné části města Blanska.
2
BLANSKO CP: 685 m . 3.900.000,- Kč
A OKOLÍ RD 3+1 s 2garáží a zahradou, Boskovice. Na domě započata rekonstrukce.
CP: 420 m . 1.500.000,- Kč k jednání
RD 4+1 s gar., ter. a zahr. ve V. Opatovicích. CP: 253 m2. 1.750.000,- Kč
RD 5+1 s udr. zahr., v Lažanech (15 km od Brna). CP: 596 m2. 3.600.000,- Kč
Celoročně obyvatelná chata v obci Lysice. CP: 393 m2. 900.000,- Kč

Realitní agentura

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

DProdej bytu OV 1+1 Blansko – 9.května, 32 m2, 3.p., zděné jádro...NC – 599.000 Kč
DProdej bytu OV 1+1 Blansko – Sever, 37 m2, 3.p., lodžie, výhled J-Z...NC – 899.000 Kč
DProdej DB 1+kk Blansko – Okružní, 36 m2, výtah, volný, novostavba...NC – 799.000 Kč
DProdej bytu OV 2+1 Blansko – Wanklovo, 54 m2, 3.p.,výtah, standard...NC – 1 249.000 Kč
DProdej bytu OV 2+1 Blansko – Nám. Rep., 54 m2, výtah, plast.okna...NC – 1 299.000 Kč
DProdej DB 2+kk Praha – Bohnice, 4.p., 44 m2, výtah, plně vybavený...NC – 1 599.000 Kč
DProdej RD 3+1 Blansko – Žižkova, pozemek 458 m2, garáž, zahrada...NC – DOHODOU
DNovostavba RD 5+1 s garáží Ráječko – pozemek 454 m2, výhodné...NC – 2 999.000 Kč
DProdej chaty se zahradou Blansko - Podlesí – poz. 400 m2, voda...NC – 189.000 Kč
DProdej příz. objektu Blansko – Sladkovského, 500 m2, bez pozemku...NC – 549.000 Kč
DPronájem kanceláře Blansko - Rožmitálova, 1.p., 12 m2...NC – 2.900 Kč/měs. vč.ink.
DHledáme byty v Blansku – kdekoliv, 1+kk až 4+1, odkoupení možné...NC – DOHODOU

SLUŽBY KANCELÁŘE PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA
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RESTAURACE U ZÁMEČKU POŘÁDÁ:

ZVĚŘINOVÉ
HODY
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

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

31.1. 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
s tombolou a živou hudbou NETOPÝR
/předprodej místenek v restauraci/

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

www.uzamecku.cz

NABÍZÍME:

MOŽNOST pořádání soukromých akcí
O d 19 .1. A K C E 5 + 1 p i v o z d a r m a

pátek 15.10. - neděle 24.10.
/akce se vztahuje na pivo KOZEL světlý speciál/

Blansko dnes a co po volbách?
Před měsícem se blanenským voličům představil kandidát na starostu Města Blansko, dlouholetý
šéf Okresního úřadu v Blansku a deset let úřadující ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ing. Bc. Jiří Crha, který mně přislíbil rozhovor o tom, co považuje pro zvelebení města a pro spokojenost občanů v příštím volebním období za nejdůležitější. Chápu, že v současné době je důležitého
mnohem víc, než si městský rozpočet může dovolit, ale jsou nejen možnosti získání dotací ale i
uváženější hospodaření s tím, co město má.
Již několikráte se psalo o stagnaci prací na
a kulturních zařízení, společenského života, náplň
výškové budově a přesto se nic neděje. Dle náspolupráce měst nejen s Boskovicemi a pivovarem
zorů řady občanů by práce uvnitř budovy mohly
Černá Hora, ale i s Moravským krasem, jehož souprobíhat, i když plánovaná přístavba budoucí
částí jsme a chceme být."
parkovací budovy nemůže
být z důvodu
nepředaného
parkoviště realizována. Co o
tom soudíte vy,
pane řediteli?
„Vím, že současná situace
trápí řadu občanů, zvláště proto,
že za dva roky,
místo aby byty,
kanceláře a obchodní prostory
byly dle příslibu
nabyvatele do
konce roku 2010
vytvořeny a přeDohodu o spolupráci podepisovali doposud pouze představitelé měst Blandány do užívásko, Boskovice a Pivovaru Černá Hora. Co kdyby se čtvrtým účastníkem stal
ní, změnila svůj
představitel Moravského krasu?
Foto: - Šr vzhled a využití
pouze tím, že
tam byla uvedena do provozu nechtěná herna. Její vznik vnímám
velmi negativně. Nesouhlasím s tím, aby v budově,
kterou město prodalo s určitým záměrem a příslibem
vznikaly zcela jiné aktivity, než bylo dohodnuto.“
Když jste se zmínil o bytech ve výškové
budově, jak si představujete výstavbu rodinných domů na území města. Zatím se zdá, že v
městských částech přibývá domků více, než v
historickém území města. Jaké možnosti další
zástavby a růstu města vidíte?
„Je pravdou, že pro výstavbu rodinných domů je
v Blansku nedostatek stavebních míst. Je smutné,
když blanenští občané opouštějí město jen proto,
že nesehnali stavební místo a se svým záměrem
odcházejí tam, kde tato možnost je. Tím Blansko
přichází o řadu výhod podmíněných počtem obyvatel. Jako optimální se jeví lokalita Luhy, která vázne
na výkupu pozemků, protože někteří majitelé za tyto
pozemky požadují neúnosně vysoké částky, které by
byly pro případné zájemce o stavbu domku odrazující. Asi třicet stavebních míst se rýsuje v prostorách
nad Zborovci. S majiteli pozemků v lokalitě Luhy je
i přesto nutné jednat. Je škoda, když tyto pozemky
leží ladem a neslouží k vyřešení bytového problému
města.“
Setkáváme se s vámi při řadě sportovních
akcí, ať už se jedná o fotbal, Půlmaratón Moravským krasem, plavecké závody, cyklistiku,
kuželky prostě jste téměř u všech akcí blanenských sportovců. Doufáme, že v případě zvolení
do čela města se váš mnohaletý zájem o sport
nevytratí...
„V Blansku se zájem o sport vytratit ani nemůže.
Je to historicky významné sportovní město, které
jako jedno z mála měst v republice má tak rozsáhlý
sportovní areál, jakým je sportovní ostrov Ludvíka
Daňka a řada dalších sportovišť. Pořádají se zde
významné sportovní soutěže, máme zde řadu špičkových sportovců, přeborníků republiky, dokonce i
světových rekordmanů v biketrialu, přeplavání kanálu La Manche atd. Já osobně podporuji myšlenku
sportu pro všechny generace – od nejmladších
až po seniory. Proto považuji za důležité převést
sportoviště tělovýchovných jednot do majetku města
a pečovat o ně tak, aby sloužila k dalšímu rozvoji
sportu. Podobně bude nutné řešit i problémy kultury

Nejsou však jen úspěchy. I problémy má naše
město. Jedním z nejzávažnějších je nemoc doby
– nezaměstnanost. Jediným podnikem, který
si zachoval plný provoz a tým vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, jak jste se nedávno
přesvědčil, je Slévárna DSB Euro.
„Máte pravdu. Růst míry nezaměstnanosti,
kolísající na hranici desíti procent je velkým problémem. Pro zlepšení tohoto stavu považuji za důležitý
úkol radnice využití volných prostor v průmyslové
zóně, ve spolupráci s Hospodářskou komorou hledat nové investory a podpořit místní podnikatele.
Blansko musí navázat na svoji průmyslovou tradici."
S růstem nezaměstnanosti souvisí i další problém, kterým je rostoucí počet bezdomovců. S
řadou z nich jsem se setkal u noclehárny, kterou
pro ně zřídilo město na Starém Blansku. I tento
problém má vzrůstající tendenci. Co s tím?
„Tento problém se, bohužel, stal součástí života
větších měst a Blansko, jak uvádíte, není výjimkou.
Lidí bez domova se v ulicích Blanska pohybují více
než tři desítky. Stahují se sem z více důvodů. Mají
zde velmi dobré sociální zázemí a vzhledem k tomu
k nám přijíždí i odjinud. Městská policie by mohla
prověřit zda město v dobré víře pomoci těm domácím nevytváří podmínky i pro příchod bezdomovců
z jiných měst.“
Často slýchám otázku občanů, kde že je centrum města. Tuto otázku se před pár lety snažili
vyřešit architekti Rusín a Wahla rekonstrukcí tří
sousedních náměstí. Stálo to hodně miliónů, ale
otázka zůstala.
„Na rozdíl od jiných měst s jedním centrálním
náměstím tvoří dle mého názoru centrum města
všechna tři na sebe navazující náměstí. Největší
překážkou, aby ta trojice byla propojena vidím v
budově hotelu Dukla, jejich ozdobou zatím není
ani výšková budova v současném stavu. Jsem
přesvědčen, že ideálním řešením by bylo zbourání
vybydleného hotelu Dukla. To však může zrealizovat pouze jeho majitel a tím, bohužel město není.
I když jsme hovořili o řadě problémů, je ještě více
těch, na které se nedostalo. Ale ani na ty se nezapomene.“
Za rozhovor poděkoval
Jiří Šrámek

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

Dámské snowboardové
komplety
* sněhový pás
* odepínací kapuce
* stahovací rukávy
* stahovací pas
* waterproof
* povrchová impregnace materiálu

Nová kolekce 2011 dámských
a pánských zimních bund.
OPRAVNA OBUVI - drobnéé opravy i na počkání
čká í

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Pomáhat a chránit
Přiznám se bez mučení, rád jezdím autem a
občas poruším i předpisy, zejména ty rychlostní.
Nicméně se snažím, aby se to rozhodně nestávalo v obydlených oblastech, zejména u škol. Ale
když vidím krásný slunečný den, tříproudovku bez
jakéhokoli provozu, stane se mi snadno, že pedál
přitlačím víc, než se smí. A jsem připraven za to
nést následky.
Jen mám ale tak trochu pocit, že přítomnost
policistů na našich silnicích nemá působit jako prevence, ale spíš jako zdroj příjmu státního rozpočtu.
Většinou se totiž měří tam, kde je to „ekonomicky“
výhodné, než na místech, kterým by to logicky
slušelo víc, tedy například u těch výše zmíněných
škol.
Naposledy mne zaujal článek o nových, rychlých
policejních vozech. Spolu s fotkami naleštěných
„našich“ policejních aut (VW R36) byly vystaveny i
fotky ostatních „flotil“. Porsche 911, Dodge Charger
nebo Lamborgini Gallardo… Nádherné stroje…
Rychlé a jako stvořené pro postih „rychlých a superrychlých“ řidičů. Podobné svým využitím, přece
jen se lišily v jednom podstatném detailu. Každé
z těch superaut bylo viditelně označeno nápisem
„Policie“ v příslušné jazykové mutaci. S jedinou
výjimkou. Těch našich vozů. Proč si s námi vlastně
policisté touží hrát na schovávanou a využívají
neoznačených vozů? Celé to na mě pak logicky
působí, že se jedná o jediné: vydělat co nejvíc
na pokutách namísto preventivního působení. O
tom ostatně svědčí i vyjádření jednoho z řidičů superrychlého policejního VW: „Už jsme na téhle trase
docela známí. Navíc nám práci ztěžují i rádia. Když
nás řidiči spatří, někteří volají a upozorňují ostatní
posluchače, že se v provozu pohybujeme…“.
Kde pan řidič vidí ztížení jeho práce? Když
řidiče rychlých vozů upozorní zpráva z rádia nebo
jiný řidič, „hříšník“, většinou zpomalí. Není to tedy
preventivní účinek? Není to tak, že rádia a ostatní
řidiči policistům práci usnadňují?
Neberte mne ve zlém, nemám rád piráty silnic.
A nepočítám se k nim. Snažím se jet tak, abych
nezpůsobil nějakou lapálii a nemůžu tvrdit, že se
mi žádná na 100 % nestane.
Byl bych nicméně rád, kdyby si Policie vzala ze
zahraničí nejen nápis na vozech (parafráze na To
Serve and Protect), v našich zemích tedy „Pomáhat
a chránit“, ale především ideu za tím sloganem.
Aby to nebylo jen prázdné motto, ale skutečný
pocit, který z Policie budu mít, kdykoli pojedu kolem
jejich hlídky a budu si moci říct, jak moc si jejich
práce vážím a jak moc jsem rád, že v ulicích a na
silnicích jsou.
Zatím to tak není. Bohužel, chce se mi říct. A
rozhodně k tomu nebude přispívat obrázek, který
zanechali někteří demonstrující policejní „kolegové“
ve vestibulu Ministerstva vnitra, tedy poničený bezpečnostní rám, rozbité skleněné turnikety, zahalené
tváře demonstrujících a do nebe volající silácké řeči
jednoho z nich, že by bylo nejlépe celé ministerstvo
vyhodit do povětří.
Snad se ale jednou dočkám změny.
Freddie
freddiemail@email.cz

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Přerušení elektrické energie
Dne 18.10.2010 od 07:00 do 16:00. Vypnutá oblast:
Blansko, Olešná. V Blansku bude vypnuto: areál Klamovka, rekreační oblast Bačina, čistírna odpadních
vod u rozvodny napájená z odběratelské trafostanice
Blansko, Čistička (Č. 320396) a chaty v její blízkosti.
V Olešné bude vypnuto: dřevozpracující závod TV
převaděč.
Dne 11.10.2010 od 07:00 do 16:30. Vypnutá oblast:
Blansko - Klepačov - ulice Na Příhoně.
E.ON

VÁŠ DŮM ŠEL SPÁT...
V pátek 15. října 2010 v 18 hodin uvede Městská
knihovna Blansko hudební vzpomínkový pořad na
slavného umělce Rudolfa Cortése. Umělec patřil ve
své době k nejvýraznějším interpretům v historii naší
populární hudby, byl jedním z nejproduktivnějších
zpěváků, natočil za svou kariéru několik stovek
snímků jak na gramofonové desky, tak i pro rozhlas
či televizi. V padesátých letech zaujímal ve světě
naší pop-music takřka výsadní postavení a ovlivnil
celou řadu svých současníků. Jiří Voskovec s Janem
Werichem si jej vybrali jako představitele Woodyho
do slavného muzikálu Divotvorný hrnec, na divadle
se stal prvním Limonádovým Joem, po řadu let byl
hlavní pěveckou hvězdou Orchestru Karla Vlacha.
Byl milovaný i zatracovaný.
Vzpomínkami na slavného umělce bude provázet
Pavel Svoboda. Písně Rudolfa Cortése připomenou
Zdeněk Krupica a Eliška Skálová. Na piano, klarinet,
alt saxofon hraje Pepino Kolář.
Jste srdečně zváni.
Pavel Svoboda, Městská knihovna Blansko

Konference malých obcí
Blanenský hotel Macocha hostil v posledním
zářijovém týdnu konferenci s názvem Informační
systémy malých obcí v praxi, kterou pořádala společnost Česká informatika ve spolupráci s Vysokou
školou mezinárodního podnikání.
Více než dvacítka zástupců malých obcí okresu
Blansko si vyslechla příspěvky přednášejících odborníků z oblasti informačních a komunikačních technologií. Podle předsedy organizačního výboru Ing.
Jana Hrnčíře se podařilo zúročit dosavadní poznatky
k problematice a přinést další zajímavé podněty pro
praxi. „Vzhledem k záměrům konference byl značný
prostor věnován také diskuzi,“ uvedl Hrnčíř.
-hr-

Mrtvá přehrada
Před týdnem jsem se byl podívat na Blanenskou
přehradu - Vrbici, kdy se mi jako rybáři naskytl žalostný pohled na mrtvou přehradu. Mrtvou vodu bez
ryb, bez duše. Myslím, že miliony do ní vynaložené
byly vyhozené peníze a kdo tomu nevěří, ať se na
ni zajde podívat. Je to místo, kde jsem se učil chytat
ryby. Byl jsem hrdý na to, že kousek od domova jsem
měl hezké místo k odpočinku a rybaření. V současné
době je to zatuchlý žabárník k pohledání.
Pavel Krésa
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Kdo do Senátu? Reakce - polemiky
Dalším kandidátem do Senátu Parlamentu České republiky je blanenský
rodák KAREL JARŮŠEK, syn jednoho z
nejlepších fotbalistů bývalého AFK Blansko poválečných let. Vyučil se v ČKD
Blansko strojním zámečníkem, vystudoval SEŠ a jako sportovec pokračoval
v rodinné tradici. Že to měl po tátovi v
genech brzy zjistili v mužstvu Zbrojovky
Brno. Vojenskou službu absolvoval v
Dukle Tábor a po dvou letech se vrátil do
Zbrojovky, která se v roce 1978 stala mistrem ligy. Na závěr aktivní činnosti ještě
přijal angažmá v Řecku a Rakousku. Po
roce 1995 se věnoval trenérské činnosti
v Brně, kde se postupně propracoval do

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

Reakce na úvodník

vedení klubu jako sportovní ředitel, nyní působí
jako předseda představenstva 1. FC Brno. Z práce
v Senátu má zkušenost, senátorem se stal již v
roce 2003 a působil ve Výboru pro evropskou
integraci. Na rodné Blansko nezapomněl, často
se s ním můžeme setkávat při řadě sportovních
a společenských akcí.
V případě zvolení by se chtěl věnovat sportující mládeži, společenskému uplatnění lidí se
zdravotním postižením a podpoře fyzických osob
drobného a středního podnikání.
- Šr -

INZERUJTE
V MONITORU
Za skvělé ceny!

602 543 381

Jak dlouho bude centrum
města hyzdit výškáč?

Vážený pane redaktore PM,
mrzí mě Váš úvodník Vláda kontra Odbory, v kterém
jednostranně kritizujete státní zaměstnance a odbory, i
když dále píšete jen o úřednících, přesto mi Váš článek
přišel namířený proti všem a pokud jsou Vám trnem v oku
jen úředníci, tak jste měl zvolit jiný nadpis a téma než jsou
státní zaměstnanci a odbory.
Nevím, jaké životní zkušenosti máte a jací přátelé Vás
obklopují, že jste si vzal do parády zrovna nás a bohužel
mě Váš článek připadá jako předvolební pravicová propaganda,neuražte se.
Je smutné, že svůj jednostranný názor sdělujete lidem
města Blanska v takovém měřítku a tak máte bezpochyby
velikou výhodu, že si můžete napsat, co chcete a všem takto
podbízíte jen svou neodbornou laickou kritiku.
Já jsem na demonstraci byla osobně a věřte tomu, že
nás bylo více z Blanska, takže i tady jsme odboráři, ať se
Vám to líbí nebo ne a jsme na to hrdí. Vy jste totiž vůbec
nezmínil (jistě účelově), že se této demonstrace zúčastnilo
především ( ne jak píšete vy) 6tis. zdravotníků i lékaři,záchranáři, hasiči,atd.
Měl jste hlavně také čtenářům objektivně sdělit o jakou
částku by nám opravdu klesl plat podle původně navrhovaných změn ministra Drábka a věřím, že většina lidí by nás
lépe chápala, kdy se jednalo až o 40% pokles při změně
zákoníku práce, ale to jste jistě též účelově nanapsal.
Velebíte všechny ostatní, jako my bychom státu nic neodváděli a parazitovali na vás. Je to hanba a neúcta k nám
a stavíte nás do pozice, abychom se bránili a uráželi též
živnostníky a podnikatele, které jste vylíčil jako chudáčky.
My nejsme hlupáci a víme, jak to tu běží a vaši živnostníci
také nejsou žádní svatí. Zapoměl jste zmínit, že jsou mezi
nimi slušní poctiví a ti nepoctiví, kteří neodvádí daně, jak
mají, šidí, zaměstnávají na černo, jak platí zdrav.pojíštění,atd. My si také nemůžeme dělat odečty z daní, za benzín
za dopravu do zaměstnání, atd.
Každý si totiž můžeme své povolání vybrat svobodně
a asi by to tu moc nefungovalo, kdychom všichni jen podnikali a každý můžeme svou práci měnit, každá práce má
své plus a mínus a je jen na nás, jak se s tím popereme. A
pokud a lidé to vědí, že jsou ty rizika, že hold zkrachují, že
někdo nezaplatí fakturu za něco či je malá poptávka,atd.,
je to chyba v systému a my za to odpovědnost neneseme.
Každý může jít pracovat do stát.sektoru a že si volí jinak, tak
by to asi nedělal, kdyby ho to nebavilo nebo neneslo nebo
neuživilo.
Naše práce není také zadarmo, musíme si jí zasloužit,
musíme si zvyšovat kvalifikaci, specializaci většinou na své
náklady, celoživotně se vzdělávat, abychom dostali povolení
tuto práci vykonávat, je to týmová práce, kdy jsme závislí
jeden na druhém a nemůžeme si dovolit selhat, musíme
strikně dodržovat prac.dobu, nejsme si svým pánem, chodí
na nás kontroly, atd.
Toto nám někdo závidí? Jako já nevím, jaké úskalí má
vaše práce, tak vy nemůžete vědět laik, jaké úskalí má naše
práce.

A pane redaktore, prosím Vás, my jsme republiku do
sraček nedostali. To je vizitka a důsledek těch nahoře v
politice, jak hospodaří, kde se s penězi plýtvá, jak zodpovědní, morální, spravedliví a slušní jsou lidé v řídících a
rozhodujících funkcích, je to o korupci, milionových platech
manažerů v stát.podnicích, o progresivní dani na úrovni
ostatních západních zemí a né Číny atd. Peníze v kase
jsou, jen mizí špatným směrem.
Ono je nejspíš jednodušší naštvat pár odborářů než udělat
jiné nepopulární protilobistické složitější změny na příjmové
straně, snažší je nařídit antisociální škrty u těch lidí na konci
řetězce, kde to ty nahoře bude bolet nejmíň.
Vy jste na demonstraci nebyl a neznáte osudy těch lidí,
kteří se snaží tímto krokem donutit vládu ke kompromisu a
nemyslete si, že jsme z toho celí nadšení a máme z toho
nevýslovnou radost.
Nedovedete si ani představit, jak dopadne rodina, kde
jsou oba stát. zaměstnanci, s hypotékou atd. Takto se
akorát prohloubí propast mezi boháči a chudáky a střední
vrstva zmizí směrem dolů. My se uskromníme, ale jen
tolik, abychom důstojně žili a ne živořili, protože když my si
nebudeme moci dovolit platit služby pak strhneme s sebou
i vaše živnostníky.
Věřím i přes Váš zlý článek, který nás opravdu zvedl ze
židle, že je ještě spoustu lidí, kteří nás pochopí a váží si
naší poctivé práce a umí jí ocenit a sami to ví či poznali na
svou kůži, že na lidském životu se nedá šetřit. Je to vše o
morálce a demokracii, jaké jsou priority společnosti, co je
dobré a co zlé. A tam si myslím, že je zásadní chyba. Tak
to je jen stručně, co jsem chtěla sdělit zase já Vám.
Amálka Zelená

Konec nepravd o lomu
u nádraží
V srpnovém Monitoru reagoval Radek Čupr na můj článek
„O neúctě k životu“, týkající se dalšího zmarněného života
v lomu u nádraží. Ve své reakci projevil značnou neznalost
problémů o nichž psal. Podstatnou část nepravdivých informací, že lom byl před více jak sto lety zatopen atd. jsem
již vyvrátil a bylo otázkou týdnů, kdy autor prohraje i sázku,
kterou ve svém moudru uzavřel. Hned v úvodu svého článku
uvedl: „Otázka zatopeného lomu se již několikrát opakuje
pořád dokola a žádné řešení se nenašlo (a vsadím se, že
ani nenajde)“. A také, že lom není v majetku Českých drah.
Škoda, že autor neuvedl o co se vsadil. Protože řešení se
našlo a je již nezvratným faktem. České dráhy jako majitel
lomu (poslední nepravda vyvrácena) tuto lokalitu prodaly
soukromému podnikateli a potápěči Leoši Přikrylovi z Brna.
Ten se ve smlouvě s ČD zavázal celý areál na jaře roku 2011
oplotit a vybavit jej zařízeními pro činnost zájmové skupiny
potápěčů. Divokému koupání v lomu bude konec.
Takže i to oplocení, o kterém autor napsal: „Proč by měl
někdo oplocovat svůj pozemek, kde je příchod přes dráhu
a kde nikdo nemá co dělat?“ je jako podmínka prodávajícího - Českých drah, vyřešeno. Tím jsou panem Čuprem
zveřejněné fantazie o lomu do písmene pohřbeny.
- Šr -

Výškový dům, který byl městem v dobré víře prodán za směšnou částku 3,1 milionu Kč, se stal
problémem. Nakonec se to dalo předpokládat, jak jsem ještě před prodejem zveřejnil. Stejnou
částku nabídla i firma Vrba, ale většina zastupitelů naletěla na velké plány a ještě větší sliby. Je
pravda, že odstranění této stavby by přišlo město na 30 milionů korun, ale bylo by to pro osud
centra města příznivější a spolehlivější řešení, než zvolený prodej.
Je málo platné, že koncem roku může město
požadovat smluvní postih za nesplnění závazku,
ale ani to nic nevyřeší. Nejhorší je, že i za stavu,
kdy kupující své závazky neplní mu město hodlá
odsouhlasit výstavbu uzávěry Wanklova náměstí
poschoďovou budovou, která nejen že zruší krásný
výhled na kostel a přírodu, ale jak už se dosavadní
aktivity pana Lišky prezentují, posílí příležitost
pro vznik dalších heren. Doufejme, že nový zákon
umožní městu dát těmto hernám sbohem.
Ale vraťme se k problematickému výškáči. Jeho
majitel odůvodňoval svoji nečinnost tím, že na něj
nebyl převeden pozemek parkoviště, který patří
ministerstvu spravedlnosti. Jenže, výškový dům
změnil majitele, kterým se stala společnost LBL
Trade, na co reagoval Okresní soud v Blansku
tím, že žádost o převod tohoto pozemku svým
rozhodnutím stáhl z pořadu jednání. Pan Liška to
označil za překážku ze strany majitele pozemku,
co odůvodnil tím, že ve společnosti LBL Trade je
předsedou představenstva, takže prakticky nejde o

změnu majitele a že o převodu na tuto společnost
uvažoval z ekonomických důvodů již v době, kdy
budovu kupoval. Jaké to byly ekonomické důvody
lze usoudit z výpisu katastru nemovitostí, kde je na
budově společnosti pana Lišky uvedeno smluvní
zástavní právo ve výši pár set milionů korun s investičním fondem Lucros Praha a.s. ze dne 11. srpna
2008 a další. Zajímavé je i to, že stejná osoba, Ing.
J.V. z Dobříše, figuruje ve funkci předsedy dozorčí
rady firmy EBL a místopředsedy představenstva
firmy Lucros a.s.
Nejde však jen o výškovou budovu, ale i zchátralá
část budovy bývalé Metry s propadeným stropem,
kde měl vzniknout bytový dům (naštěstí pro okolní
rodinné domky nevznikl) je další ozdobou města
v režii pana Lišky. A zdá se, že sotva bude líp. Více
odhalí fotoreportáž.
O bývalém výzkumáku Metry, kde sídlí střední
škola spolu s další hernou stejného majitele až
někdy příště.
Jiří Šrámek

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Tento záběr ze zasedání zastupitelstva je dokumentem o tom, kteří zastupitelé
zvedli 22. ledna 2008 ruku pro prodej výškového domu panu Liškovi za tři
miliony a sto tisíc korun.

S tímto polystyrénovým modýlkem přišel zastupitele na jejich zaedání oslnit sám
pan Pavel Liška. Sliboval i to co musel vědět že nesplní a měl výškovou budovu
v hrsti.

Uplynulo pár měsíců a ze slibu, že do konce roku 2010 bude budova jako nová,
se dvěma patry navíc, aby byla jó výšková, skončila jako přízemní herna cirkusového vzhledu.
Text a foto: - Šr -
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Mgr. Ivana Holomková
Kandidátka do Senátu
Starostka obce Spešov

ŽENY V POLITICE CHYBÍ
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE
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Kandidáti ODS do zastupitelstva města Blanska
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SQUASH
Turnajový mág
Před říjnovým squashovým turnajem, který se
uskuteční v sobotu 16. října, po zatím dvou odehraných turnajích je pořadí v soutěži TURNAJOVÝ MÁG
(nejvíce odehraných setů na turnaji) v čele Václav
Pelant 29 před Nabilem Laiem 27 a dvojicí Tomáš
Kryl, Libor Münster 22 setů. V další doprovodné
soutěži těchto oficiálních turnajů centra TURNAJOVÝ
LEADER – kde se bodují umístění na prvních 10
místech, je v čele opět Václav Pelant s 22 body před
trojicí Nabil Lai, Ladislav Musil a Tomáš Kryl mající
zatím 20 bodů.
V letošním roce opět ve spolupráci se ZŠ Dvorská
rozjíždíme Squashový kroužek dětí. Termín zůstává
stejný, tedy pondělí od 15 do 16 hodin. Organizace
této akce je zatím v plenkách, vše však doladíme v
nejbližších dnech a v dalším čísle Monitoru přiblížíme
i zájemcům z ostatních ZŠ.
Předvolební akce ODS, která se uskutečnila v
sobotu 2. října od 13 do 17 hodin za účasti většiny
kandidátů této strany a především jejího leadra Ing.
Jiřího Crhy, proběhla úspěšně. Účast těchto kandi-

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

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

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

dátů, squashové kurty zdarma, malé občerstvení
v podobě obložených chlebíčků a nealkoholických
nápojů dostupných v našem squashovém zařízení, to
všechno byly faktory, které mě přesvědčily o tom, že
v Blansku je o squash stále zájem. Připomnělo mi to
dobu otevření našeho zařízení v listopadu roku 2001.
Všechny čtyři kurty byly po celou dobu akce stále v
provozu. Na některých se dokonce střídalo i více
hráčů. Přišlo i několik nových adeptů, spíše adeptek,
se zájmem o vyzkoušení této krásné dynamické hry.
Byli jsme však připraveni i na tuhle alternativu a tak
si myslím, že i tyto ženy mohly od nás odcházet
spokojeny. Jejich úsměvy na tváři mě v tom utvrdily.
-rl-
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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 permanentní 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.
\ INVESTOR vyplatí dluhy a exekuce na
nemovitostech. Tel: 541211843, 731231318.
\ Bazar v Dukle - výkup a prodej notebooků, LCD televizí, monitorů, elektrického
nářadí. Tel. 777827310.
\ Pro občasnou výpomoc hledám zámečníka - svářeče do dílny v Blansku. Zn. Spolehlivost, časová flexibilita. Tel. 604550828.

PRODEJ
* TV 51 cm plně funkční, cena 400 Kč. Tel. 604389346.
* Cihlový OV 3+1 v Blansku pod hřbitovem s garáží,
cena 2,4 mil. Tel. 774173717 - 17-19 hod.
* Jablka ze sadu u lesa nestříkaná - trhaná za 15 Kč,
padaná za 8 Kč. Tel. 777831969.
* 1+1 po rek. v OV. Cena 725.000 Kč. Tel. 776117788.
* DB 2+1 nebo vyměním za 1+1 s dopl.. Tel. 731174236.
* Ledničku s mrazničkou zn. Zanussi, rozkládací pohovku, 2 ks peřináčů. Tel. 737900946.
* Mobil Samsung Star dotykový, záruka, 1900 Kč. Dále
Ford fiesta 1.3i r. 97 za 27 tis. Tel. 739022072.
* Odšťavňovač pro domácnost zn. Braun, automat. Tel.
737034312.
* Mladé andulky za 100 Kč. Tel. 737902404.
* OV 2+1 Blansko, cihlový, plně zařízený, volný. Cena
1.490.000,- Kč. Tel. 604936757.

KOUPĚ
* 2+1, 2+kk, v dobrém stavu, v klidné lokalitě. Bez RK!
Platba bez hypotéky. Tel. 732756634.
* Starší zach. komb. sporák a autom. pračku s hor.
plněním. Levně. Tel. 606957367.

RŮZNÉ
* Pronájem část. vybav. bytu 1+1 na Zborovcích 42 m2 v
1. patře s lodžií. Cena 5 700,- Kč a plyn. Tel. 606458787.
* Pronajmu dlouhod. garáž na Zborovcích. Tel.
775223137.
* Pronajmu na zimu garáž v Šebrově za 600/měs. Tel.
605163269.
* Pronajmu garáž ve Sloupečníku. Tel. 777317214.
* Hledám vyřazený průtokáč Mora 371 na ND. Tel.
602864329.
* Moc ráda se seznámím s mužem, který také zůstal sám
a je mu smutno jako mně. Věk 62 - 66. Ráda pomůžu i
v domácnosti. Tel. 739355609.
* Pronajmu garáž u zast. ČD za 800 Kč. Platba předem.
Tel. 607668953.
* Muž 60 roků 181 cm 83 kg nekuřák se rád seznámí
s hodnou a upřímnou ženou. SMS na tel. 605967223.

SPORT CLUB JANY KUNCOVÉ 2010 – 2011
Novinky!
Plavání:
V letošním roce spolupracujeme s mladými záchranáři a vyučujeme nejen děti od 4 let, ale také
dospělé a pomáháme připravovat studenty na
zkoušky tělesné výchovy.
Kurzy dětí: 1. začátečníci od 4 let * 2. mírně pokročilí * 3. pokročilí
Kurzy dospělých: 1. začátečníci * 2. mírně pokročilí * 3. trenink, příprava studentů
Vedoucí kurzů: Lukáš Molek, Karolína Vymazalová,
Simona Marková, Ing. Hana Špíšková, Mgr. Jana
Kuncová

Cvičení v tělocvičně
na ZŠ Dvorská
* PONDĚLÍ:
17,30 - 18,30: STEP Aerobik
POZOR ZMĚNA!!! Od 1.11. 17:45-18:45 „BODY
JUMPING“ - Trampolíny - nový cvičební program
přizpůsobený pro všechny věkové kategorie s posilováním a redukcí problémových partií. Lektorka:
Jana Kučerová
18,45 - 19,45: ORIENTÁLNÍ tanec úplně od začátku - uvolňování páteře, zlepšení kondice. Vede:
Mgr. Jana Kuncová
* ÚTERÝ:
17:00-18:00 „TAY CZY - cvičení těla i duše“ - Lektorka: Marie Ševčíková
Od 2.11. ZMĚNA!!! 18:00-19:00 „ZUMBA – ZUMBA“ - nová pohybová aktivita, kterou zvládnete i
bez předchozí pohybové průpravy. Obsahuje prvky
cvičení tance, posilování, protahování a zábavnou

formou zde snadno snížíte svoji hmotnost. Lektorka: Marcela Klevetová
19:00-20:00 „STEP AEROBIC“ - posilovací a
protahovací cvičení pro začatečníky. Lektorka:
Marcela Klevetová
* STŘEDA
18:00-19:00 „STEP AEROBIC“ pro pokročilé s blokem kondičního a posilovacího cvičení. Lektorka:
Jana Kučerová
Od 1.11. ZMĚNA!!! 18:30-19:30 „BODY JUMPING“ - Trampolíny – nový cvičební program
přizpůsobený pro všechny věkové kategorie s
posilováním a redukcí problémových partií. Lektorka: Jana Kučerová
* ČTVRTEK
Od 1.11.ZMĚNA!!! 18:00-19:00 „ZUMBA – ZUMBA“ - nová pohybová aktivita, kterou zvládnete i
bez předchozí pohybové průpravy. Obsahuje prvky
cvičení tance, posilování, protahování a zábavnou
formou zde snadno snížíte svoji hmotnost. Lektorka: Marcela Klevetová
* Masáže:
provádí Robin Kunc a Jana Kuncová dle objednávky tel. 776 140 953
Jednodenní zájezdy:
GYŐR – termální lázně 28.10.2010
Cena: doprava 380 Kč, vstup 220 Kč – úhrada
při přihlášení
* Jarní prázdniny na lyžích v Říčkách
Přihlášky s ohledem na rezervaci chaty již nyní se
zálohou 1000 Kč při přihlášení
* Připravujeme:
Tradiční jednodenní lyžařské zájezdy do ORLICKÝCH HOR (JESENÍKŮ) dle sněhových podmínek
od 26.12.2010.

Informace o všech uvedených aktivitách:

776 140 953 Mgr. Jana Kuncová

Jaromíru Novákovi je teprve sedmdesát
Slavnostní událostí před divizním utkáním FK Apos Blansko – FK Pelhřimov byla gratulace
a předání darů bývalé opoře blanenské kopané Jaromíru Novákovi, který v záviděníhodné
svěžesti a funkcionářské aktivitě oslavil spolu se svými následníky, spolupracovníky a přáteli
kopané své sedmdesátiny.
Jaromír Novák
zahájil svoji sportovní kariéru ve Veselí
nad Lužnicí. Jako
úspěšný dorostenec
byl vybrán do prvoligového dorosteneckého mužstva v
Písku. Po skončení
vojenské základní
služby ve Vyškově se
v roce 1961 usadil v
Blansku a jako posila mužstva Spartaku
ČKD Blansko se podílel na jeho účasti v
Oslavenec Jaromír Novák přijímá před nastoupenými fotbalisty a fanoušky blanenské
divizní soutěži. Brzy
kopané gratulace a dárky ke svým sedmdesátým narozeninám.
Foto: - Šr si získal obdiv a autoritu spoluhráčů, která
mu na dlouhá léta
přisoudila kapitánskou
pásku. V roce 1962 se mu poštěstilo to, co málo
kterému fotbalistovi – zahrát si na blanenském
hřišti proti nejslavnější jedenáctce československých reprezentantů, kteří zde pod vedením treSportovní 604
néra Vytlačila sehráli poslední přátelské utkání
679 02 Rájec - Jestřebí
před odletem na mistrovství světa v Chile, odkud
tel.: 516 433 886
se vrátili jako druhé nejlepší mužstvo na světě.
e- mail: studio@exam.cz
A nebýt – jak už se i tenkrát stávalo, poškozeni
www.exam.cz
ruským rozhodčím, mohli být první. Možná že i
tato, pro sportovce mimořádná událost přispěla
* veškeré zboží pro koupelny
k tomu, že Novák zůstal blanenskému sportu
* rekonstrukce koupelen
věren až do dnešních dnů.
a bytových jader
Po skončení aktivní činnosti se věnoval ve
své TJ trenérské činnosti a v roce 1995 byl
* prodej plovoucích podlah
zvolen předsedou TJ ČKD Blansko. Tuto funkci
od 450,- Kč/m2
vykonával až do roku 2008 a do dnešních dnů
*
obklady
a dlažby od 149,- Kč
pokračuje jako místopředseda tělovýchovné
jednoty, které nikdy nepřestal být věren, i když
* španělská sanitární keramika
měl v mládí řadu nabídek do vyšších soutěží.
ROCA (umyvadla, WC, nábytek,
Prvními gratulanty byli poslanec Michal Babák
a ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
bidet) - vysoká kvalita
Ing. Bc. Jiří Crha, kteří mu, kde jinde než na
Prodejní doba:
jeho životním hřišti, předali dárky a poděkovali
za jeho zásluhy o rozvoj sportu a věrnost městu
po - pá 8 - 1730
Blansko.
so 8 - 11
Jiří Šrámek

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

Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

s

Tel. 736 696 069

www.rosendorf.cz

Nabízíme:
*
*
*
*
*

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
Aktuální předprodej:
Koncert Nezmaři, 13.10.2010 v 19.30 h, Blansko – Kino,
cena 150,- Kč.
Zdeněk Izer – Ze dvou se to lépe táhne – 19.10.2010 v 19.30
h, Blansko – Dělnický dům, cena 200 a 250,- Kč. Hudebně
zábavný pořad. Host pořadu: Šárka Vaňková
Michal k snídani, 27.11.2010 v 10 h, Blansko – Dělnický
dům, cena 140,- Kč. Dětský program Michala Nesvadby.
Ticketpro:
11.10. Eva Špinarová - Brno, Stadion Kounicova
12.10. Chinaski - Brno, Hala Vodova
19.11.Harlem Gospel Choir - Brno, Katedrála Sv. Petra
a Pavla
3.12. Hana Zagorová - Brno, Boby centrum
12.12. Jitka Zelenková, Vánoční koncert - Brno, Kounicova
22.12. Gospelové Vánoce, N. Brown and One Voice - Brno,
Katedrála Sv. Petra a Pavla
1.2 2011. Pink Floyd - Praha, Tesla Arena
Ticketstream:
22.10. Elán Tour 2010 - Brno, BVV
30.10. Karel Gott a Eva Urbanová - Brno, Hala Rondo
13.-14.11. Festival otevřených sklepů - Kyjov, Vinné sklepy
Slovácko
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.
Turistické atlasy Aspida – přehled turistických zajímavostí
jednotlivých krajů ČR, obsahují informace o obcích, městech,
památkách, užitečná čísla a kontakty na úřady, cyklomapy
a tipy na ubytování a stravování. Cena: 36,- Kč
Pidifrk Blansko - speciální sběratelská edice pohledů - tzv.
pidifrků. Kreslené pohledy na sebe vodorovně i svisle navzájem navazují, a dohromady tak tvoří ojedinělou mapu
zajímavostí České republiky. V současné době nabízíme
Blansko, Brno a Špilberk. Cena: 15 Kč.
Plán města Brna - měřítko 1:20 000, doplněný automapou
a cyklotrasami v okolí. Cena 49,- Kč
Cyklomapa Brno a okolí – vydala Kartografie Praha, obsahuje mapu regionu v měřítku 1:70 000, plán Brna 1:30 000,
popisy vybraných cyklotras a turistická známková místa.
Cena: 85,- Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 678
01 Blansko, tel.: 516 410 470,
e-mail:infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz
-MaT-

EASY
ASY WAY
AY
Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

JAZYKOVÁ ŠKOLA
EASYWAY nabízí:
* „LAST MINUTE“ NA VYBRANÉ KURZY
- sleva až 10% na kurz ŠJ, IJ, FRJ, RJ
* SPECIÁLNÍ KURZY PRO TEENAGERY
- příprava na státní maturity z AJ a NJ
* UTVOŘENÍ VLASTNÍ SKUPINKY
- zvýhodněná cenu kurzu
* SOBOTNÍ VÝUKA
- plníme Vaše přání...

VÝUKA JAZYKŮ NÁS BAVÍ,
BAVTE SE S NÁMI!
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

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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SIMPLY CLEVER

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

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!

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

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
TOP AUTOSALON
BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko

STAVEBNÍ PRÁCE

„INTERNET OD ČESKÉ“

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

- 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

605 530 523

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

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

Zeptali jsme se
Michala Babáka,
poslance Parlamentu české republiky
kandidáta č.2 za Věci Veřejné v Blansku
Jaké máte konkrétní plány pomoci městu Blansko
ze své pozice?
Za zasádní věc považuji celkovou revitalizaci centra
města. S tím souvisí odstranění hotelu Dukla, které si
kladu jako hlavní prioritu. Věřím, že tuto iniciativu občané vítají. Vzhledem k tomu, že naše strana získala po
volbách post ministra pro místní rozvoj, již s ním v této
oblasti úzce spolupracuji, stejně jako na tom, aby náš
region získal daleko významnější postavení v oblasti

cestovního ruchu. Moravský kras je oblast, která má
obrovský potenciál a Blansko by v něm mělo získat ještě
důležitější postavení než doposud. Říká se o něm, že
je branou do krasu, my bychom ho rádi povýšili na jeho
hlavní město. S tím by souvisel celkový rozvoj města,
nabídka pracovních míst a vše další s tím související.
V současnosti se již angažuji v problematice podvodných konkurzů, které zasáhly i Blansko, například
kauzy kolem hotelu Macocha, Adastu či Univy. Řeším
je již přímo s ministrem vnitra Radkem Johnem, který
již v současné době případy prošetřuje. Zajímají mne
další možnosti investic z fondů ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, s Josefem Dobešem jsem již
zahájil jednání o možnostech příspěvku například na
hřiště u gymnázia či umělou trávu fotbalového hřiště.
Mgr. Bohumil Hlaváček

Rožmitálova 14, Blansko, T./F.: 516417035

PowerPlate Studio Blansko

po - pá 9,00 - 11,30, 13,00 - 17,00 hodin, dle dohody
cestovní agentura

e-mail: s-tour@iol.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
!!! LAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENY !!!

☺

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

Již od
99,měsíčně!

Tel.: 516 411 142
Fax: 516 411 143
info@topautosalon.cz
www.topautosalon.cz

,

☺☺

EXOTIKA ZIMA- velký výběr slev pro každého
LÉTO 2011 – slevy zahájeny
CK Alexandria, CK Vítkovice tours

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...

516 413 233, mobil 608 319 752

*** Skupinové slevy, služby pro firmy, školy, jízdenky, letenky ***

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

V parlamentní pracovně. Michal Babák se již ve své kanceláři
zabydlel.
Foto Bohumil Hlaváček
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