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mobil 602/531832
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Zmatek nad zmatek

V supermarketu nakupuji docela rád. I když jsou věci, které pořídím raději jinde, přece jen je pro
mě pohodlí a všestrannost sortimentu těchto velkých obchodů dostatečnou záminkou, abych je pravidelně navštěvoval. V Blansku máme docela velký výběr těchto zařízení a podle posledních zpráv,
které se pomalu dostávají mezi lidmi do oběhu, ještě nejsme co do počtu supermarketů v našem
městě u konce.

KUCHYŇSKÉ
STUDIO
Těchovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)

út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.

tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420

www.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.cz

Kuchyně

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

Garážová vrata

• montuje vrata od
garáže po hangár

Prodej a s
servis
ervis

kancelářských
židlí a křesel...
OFIS BK s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko

Tel. 516 414 943

přestal chodit. Je velmi úsměvné sledovat zákazníky,
kteří bezradně jezdí s vozíčky mezi regály, krůpěje
potu se jim řinou z pod čepic a marně hledají potraviny, které jsou přestěhovány neznámo kde. Někteří
jsou zoufalí, někdo to bere sportovně a s úsměvem,
jiní nadávají a raději opouštějí obchod a jdou jinam.
Někde jsem slyšel, že každý supermarket bývá
snad jednou za sedm let pečlivě přestavěn a zboží
přerovnáno a umístěno na jiná místa, než byli nakupující zvyklí. Docela bych i přimhouřil oko nad
tím, že Kaufland přestavuje své prostory za plného
provozu prodejny a neřeší to podobně efektně jako
loni Billa, která z podobných důvodů měla 14 dní
zavřeno. Co však nechápu vůbec, je systém, jakým
se zde stěhování zboží odehrává.
Tak například na místě, kde se dřív prodávala káva
a čaj, najdete sice "akční" paletu s jedním druhem
kávy, ale v regálech, u kterých je paleta položena,
leží kečup a hořčice. Vedle pečiva, které je odsunuto
jjen kousek vedle, než bylo původně, najdete sice pití,
ale jen jeden malý regálek, zbytek je jinde. Za vrchol
a
nevkusu považuji umístění pracích prášků a drogisttického zboží do uličky, kde jsou zároveň sušenky a
oplatky. Podobně je tomu i s potřebami a žrádlem pro
o
kočky a psy, které jsou rovněž zařazeny (doufejme,
žže jen dočasně) mezi potraviny. Opravdovou třešničkou na dortu je novinka - úsek prodeje nápojů, který
jje vyčleněn venku na parkovišti. V reálu to vypadá
ttak, že když chcete koupit limonády či minerálky,
vvlezete do stanu a z palet vyrovnaných na asfaltové
vvozovce bokem přilehlého parkoviště si vybíráte.
Maso sice zůstalo tam, kde bylo, ovšem některé
pulty podložené paletami, které ošklivě vykukují na
kolemjdoucí nakupující, jsou odpudivě děsivé.
Chápu, že z marketingového hlediska jsou přesstavby supermarketů nutnou záležitostí, která se
musí jednou za pár let odehrát. Zároveň si však
myslím, že pokud je přestavbu nutné dělat za chodu
prodejny, měl by personál svým zákazníkům vytvořit
byť prozatímní, ale důstojné prostředí pro nákup.
Konec konců jsou to právě ti, kteří jim zde nechávají
své peníze. Proto říkám - rozhodně se sem jednou
rád vrátím, ale bude to až tehdy, kdy zde bude zase
čisto a při nákupu cukrovinek nebudu čichat citrónovou vůni pracích prášků.
-mumma-

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

516 412 533, 606 720 933

- Ton
- Jech
- Jelínek
- Jelínek
- Dřevotvar
- Dřevotvar
- Gazel
- BMB
- Havlík

ČESKÝ
NÁBYTEK

VSAĎTE NA KVALITU
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• je přední
český výrobce vrat
• nabízí standardní i luxusní
provedení vrat
• vyrábí vrata na míru
s největší nabídkou
designu
• zajišťuje pohodlí
a komfort

Jak ale víte, není supermarket jako supermarket
a každému sedne něco jiného. Někdo si chválí zeleninu tam, uzeniny jinde, ostatní zase akční slevy
v těch ostatních a někteří mají prostě své oblíbené
místo, které pravidelně navštěvují a nemají, co by
vytkli. Věřím tomu, že mnohým je to dokonce jedno
a jezdí tam, kde to mají nejblíže nebo po cestě z
práce.
Kromě Penny a Lidlu, kde se mi opravdu nelíbí
prostředí, ve kterém jsou výrobky vystaveny, jsem se
snažil poměrně často navštěvovat všechny zbývající.
Osobně se mi nejlépe nakupuje v Bille, byť jsou zde
trošku vyšší ceny, nejčastěji jsem však navštěvoval
Kaufland. To, co se zde ale odehrává v poslední
době, mne donutilo, abych sem alespoň dočasně

- Havlík
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NABÍZÍME VÝHRADNĚ

a

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

volejte

• zaručuje dostupný
a rychlý servis

800 800 874
www.trido.cz

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

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

www.realitymacocha.cz

BYTY OV 1+1 s lodžií, na sídlišti Sever v Blansku. CP: 43 m2. 960.000,- Kč
BLANSKO Cihlový byt 2+1, vlastní plynový kotel, plastová okna. Byt se nachází poblíž
polikliniky v Blansku. CP: 58 m2. 1.350.000,- Kč
OV 2+1 v blízkosti centra města Blanska. CP: 54 m2. 1.100.000,- Kč
DB (možnost přev. do OV) 3+1 s lodžií, Blansko. CP: 75 m2. 1.500.000,- Kč
RD RD 5+2 s garáží, dvorem, terasou a zahradou v klidné části města Blanska.
BLANSKO CP: 685 m2. 3.700.000,- Kč
A OKOLÍ RD 3+1 v obci Vilémovice s vel. zahradou. Dobrý technický stav.
CP: 2104 m2. 2.500.000,- Kč
RD 3+1 s dvorem, zahradou a garáží v obci Olomučany. CP: 1082 m2.
1.990.000,- Kč
RD se dvěma bytovými jednotkami, řadová zástavba v obci Kuřim.
CP: 487 m2. 4.600.000,- Kč

Realitní agentura

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

Otevřena i kancelář v centru Blanska – Rožmitálova: info tel.: 721 121 711
DProdej bytu OV 2+1 Blansko – Nám. Rep., 54 m2, 2.p., plast. okna...NC – 1 199.000 Kč
DProdej bytu OV 2+1 Blansko – Wanklovo, 54 m2, 3.p.,výtah, standard...NC – 1 249.000 Kč
DProdej DB 2+kk Praha 8 – Bohnice, 4.p., 44 m2, výtah, vybavený...NC – 1 349.000 Kč
DProdej ŘRD 5+1 Blansko – Zborovce, poz. 213 m2, vysoký standard...NC – 3 999.000 Kč
DProdej RD 3+1 Spešov – blízko centra, poz. 347 m2, obyvatelný, sleva...NC – 1 099.000 Kč
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., 39 m2...NC – 4.950 Kč/měs. vč.ink.
DHledáme byty v Blansku – 1+kk až 4+1, odkoupení možné...NC – DOHODOU

Rychlý a bezpečný prodej Vaší nemovitosti
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R E S T A U R A C E U Z Ánská
M E Č K U P husa
OŘÁDÁ:
Svatomarti
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
Svatomarti
3 1 . 1 . 2 0 0 9 I I I . R E P R E Z E N T A nské
Č N Í P L E S B A Rvíno
VIN GROUP

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

t o m b o l o11.11.
u a ž i v o u do
h u d bneděle
o u N E T O P Ý R14.11.
Od Čtvs rtka
/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

Dámská obuv
s tex
texovou
membránou
membr
memb

Sobota 13.11. Nod
A B Í Z20
Í M E : hodin
Svatomarti
M O Ž Nnská
O S T pzá
o ř bava
á d á n í se
s o uskupinou
k r o m ý c h a k cNetopýr
í
O d 19 .1. A K C E 5 + 1 p i v o z d a r m a

/ a k c e víno
s e v z t a hod
u j e n11.11.
a p i v o K O Zv
E L našich
s v ě t l ý s p e c vinotéká
iál/
Svatomartinské
ch

supe ceny
super
od 1.13
1.130,- Kč

Volby skončily, změn je pomálu
Druhým kolem senátních voleb skončil letošní volební maratón. Voliči rozhodli. Zda dobře nebo
naopak ukáže až čas. V den uzávěrky ještě nebyla uzavřena koaliční jednání, ale neočekává se žádná
výrazná změna, takže se toho, kromě odchodu Ing. J. Krále asi moc nezmění. V podstatě zůstávají ve
vedení města a úřadu stejní lidé, kteří z něj vytvořili úředníky předimenzovaný byrokratický moloch,
kterému už nepostačuje nejen radnice, ale ani budova bývalého okresního úřadu.
Jak je již z výsledků známo,
získala ČSSD 8 mandátů, ODS 5
mandátů, KSČM 4 mandáty, KDU
ČSL 3 mandáty, TOP 09 a Volba
pro město po 2 mandátech a pětadvacítku uzavírají Věci veřejné s
jedním mandátem. Oproti původnímu seznamu členů zvoleného
zastupitelstva došlo ke změně v
TOP 09, kde Jaroslav Kubiš, který přednostními hlasy postoupil
ze šestého místa kandidátky na
první se svého mandátu vzdal.
Nahradí ho předseda TOP 09
Roman Špaček a patrně to ještě
není, jak už je v Blansku obvyklé,
změna poslední. Jako v ČR i v
Blansku získávají většinu hlasů
dvě rozhodující strany a těm novým se na rozdíl od Prahy příliš
nedaří. KSČM oslabila, ale přesto
jí stále patří třetí místo. KDU ČSL
zůstává i nadále čtvrtá – jednou
vlevo, podruhé vpravo v boji o
tradiční post tajemníka.
Ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva je plánováno na úterý 9. listopadu 2010.
Ve druhém kole senátních voleb voliči rozhodovali mezi Jozefem Regecem (ČSSD) z Černé
Hory, který v prvním kole získal
30,62% hlasů a Zdeňkem Pešou
(KDU ČSL) z Olešnice, se ziskem
21,22% hlasů. Ve druhém kole
bylo pořadí stejné. Pro Jozefa
Regece hlasovalo 54,32% t.j.
17 389 voličů a pro Zdeňka Pešu
45,67% - t.j. 14 619 voličů.
I když účast v senátních volbách byla podstatně nižší – ze
105 884 zapsaných voličů odevzdalo svůj hlas pouze 32 080
voličů, z nichž bylo platných 32
008, nový senátor je znám.
Jiří Šrámek

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

vel. 36
vel
36- 42

více
ví druhů

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Politická
odpovědnost

Jozefu Regecovi je 45 let, je ženatý, otec čtyř dětí. Je viceprezidentem
Českého svazu cyklistiky, vedoucím sportovního střediska mládeže a
trenérem reprezentačního týmu v silniční cyklistice pro Mistrovství Evropy
a Mistrovství světa. Od roku 2008 je členem Českého klubu olympioniků
a zastává další funkce ve sportovních orgánech. Je absolventem FTVS
Univerzity Karlovy v Praze.

- vestavěné skříně
- šatny
- předsíně
- úložné prostory

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

Po sérii voleb, které se naší zemí v minulých
týdnech a měsících přehnaly snad už bude zase
chvíli klid na pořádnou práci.
Odpověď na otázku, kdo volby vyhrál a kdo je
naopak prohrál nechám jiným analytiků, prostě
bych si jen přál, abychom si za 4 roky řekli, že jsme
vyhráli kolektivně my, tedy voliči.
V této souvislosti mne napadá jeden zlepšovací
návrh, který by snad mohli naši zastupitelé uvést
do praxe.
Stejně jako je tomu u Poslanecké sněmovny a
Senátu, mělo by být dohledatelné, jak který zastupitel nebo radní hlasoval v každém konkrétním
případě v rámci vykonávání svého mandátu. Pak
by bylo možné zjistit vcelku bez potíží, kdo že se to
podepsal na rozhodnutí o převodu výškové budovy
v Blansku na partičku rádobypodnikatelů, kteří si v
ní neváhali otevřít hernu a z krásného modelového
projektu pravděpodobně zůstal právě jen ten polystyrenový model toho, jak má do budoucna tato část
města vypadat.
Politika, jak ta veliká, tak ta lokální je totiž především službou veřejnosti a jako taková by měla být
vnímána především našimi volenými zástupci. Tak
tomu bohužel v mnoha případech není.
Další věcí, která mne v souvislosti s volbami trápí
je otázka, proč vlastně k volbám chodit. Pokud se
totiž Blansko vydá stejnou cestou jako v minulém
volebním období a na radnici zavládne velká a
pohodlná koalice napříč politickým spektrem, pak
považuji svůj hlas ve volbách za zbytečný. Ať již
totiž volby dopadnou jakkoli, mám z následných
koaličních jednání pocit, že se to pak „nějak udělá“,
aby byli všichni šťastni s místy v rámci blanenské
radnice.
Ano, komunální politika je trochu odlišná od té
celostátní, ale kupčení s posty se mi příčí, ať už za
ní stojí jakákoli strana a ať má ve svém arzenálu
jakkoli „prodejný“ argument pro své jednání.
Tak se na mne za politický sloupek nezlobte a
přeji Vám…
Hezký den.
Freddie
freddiemail@email.cz

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

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

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

Redakce
MONITORU
přestěhována
na Sloupečník 49

Tel. 602 543 381

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Přerušení elektrické
energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Dne 12.11.2010 od 07:00 do 15:00
Blansko, Dolní Lhota
Vypnutá oblast: Ulice Zborovecká, restaurace
Rulíšek, rekreační oblast oblast Zborovce, areály
firem SBD Macocha, TATSUNO BENČ, garáže na
ul. Pražská v sousedství fy SBD Macocha, areál fy.
MS TRADE, Jiřina Konečná napájený z odběratelské
trafostanice Blansko - OSP (č. 320378), areál firmy
KT Progres napájený z odběratelské trafostanice
Blansko - Progres (č. 320576), areál firmy ISAN
Radiátory napájený z odběratelská trafostanice
Blansko - Univa (č. 320380), vodárna MKZ směr
Dolní Lhota, domky u trati ČD.
Dne 19.11.2010 od 07:00 do 15:00
Horní Lhota, Ráječko, Spešov.
Vypnutá oblast: V obci Spešov bude vypnuta část
obce od železničního přejezdu po konec obce směr
Rájec a Ráječko včetně vodárenského zařízení.
V Horní Lhotě bude vypnuta severní část obce - od
domu č. 123 po konec obce směrem na Ráječko.
V obci Ráječko bude vypnuta: zástavba stávajících
rodinných domů Na Výsluní, nová lokalita rodinných domů ve výstavbě, vodárna, restaurace Nová
č.p.300, ulice Dlouhá - domy č. 279 (Mateřská škola),
č.359, ulice Krátká dům č. 166, ulice Nová, d.č. 233
+ 353, ulice Sadová od ul. Sokolská po její konec
směr Rájec ulice Sokolská od ul. Sadová směr trať
CD ulice Sportovní, ulice V Hájíčku, ulice Svitavská.
Děkujeme Vám za pochopení.
-eon-

Naši kamarádi
Kolíček na prádlo, pastelky nebo barvičky,
nůžky a hlavně šikovné ručičky.
Stříháme a malujeme, bavíme se při práci,
mnoho toho dokážeme, jsme z“ Erbenky“ třeťáci.
Díky prádelnímu kolíčku, pejsek nám otvírá tlamičku.
A do ní mu dáme, to co zrovna máme.
Klacíky, hračky a kostičky, aby si mohl hrát,
pojďte se na to lidičky, společně podívat.
Mgr. A. Štěrbáčková

Zajímavá koalice
Jižní Moravy
Poslanecká kancelář hejtmana Jihomoravského
kraje Michala Haška ve Znojmě (Dolní Česká 345/32)
se v pondělí 1. listopadu stala dějištěm slavnostního
podpisu koaliční smlouvy mezi znojemskou ČSSD,
KDU-ČSL a Nestraníky.
Smlouva je výsledkem jednání, jehož garantem byl
hejtman kraje a poslanec za Znojemsko Michal Hašek. Byla parafována již 26. října, současně s dalším
významným dokumentem – dohodou mezi budoucí
koalicí a KSČM o vzájemné podpoře a spolupráci
ve volebním období 2010-2014. Jak potvrdil lídr
vítězné ČSSD Zbyšek Kaššai, komunisté jako partneři koalice budou v následujícím funkčním období
předsedat dvěma výborům městského zastupitelstva
a předsedové těchto výborů budou mít účast v radě
s hlasem poradním.
Dle informace poslanecké kanceláře M. Haška
- Šr -
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Výzva středoškolákům:
Nedej drogám šanci!
„Jsem rád, že projekt „Nedej drogám šanci“ byl v našem městě a já jsem se ho mohl zúčastnit.
Překvapilo mě množství informací, které jsem dosud o drogách nevěděl.“ To jsou slova studenta,
který se v říjnu roku 2010 účastnil v tuzemsku unikátního projektu, známého jako Nedej drogám
šanci. Projekt, který vznikl a je organizován policisty z Územního odboru Policie České republiky v
Blansku, si již třetím rokem klade za cíl komplexně informovat studenty prvních ročníků středních
škol o drogové problematice. V Blansku a v Boskovicích se dvou akcí zúčastnilo 430 středoškoláků.
Organizátoři projektu
se snaží publiku ve věku
od 15 do 16 let předložit co nejvíce informací
o návykových látkách.
„Věříme, že pokud mladiství budou pracovat s
ověřenými a jasnými poznatky specialistů z oblasti lékařství, kriminalistiky, práva, ochrany dětí
a dalších, budou se jednou moci mnohem lépe
rozhodnout, zda začít s
drogou experimentovat
či nikoliv,“ uvedl zástupce vedoucího Územního
odboru Blansko plk. Mgr.
Zdeněk Grénar. „Akci
pravidelně pořádáme na
začátku nového školního
roku a zveme na ni studenty prvních ročníků
středních škol. Jsou to
mladí lidé, kteří přicházejí za studiem do větších
měst, kde je poměrně vysoká pravděpodobnost, že
se setkají s nabídkou vyzkoušet drogu,“ doplnil.
Během jednoho přednáškového dopoledne akce
„Nedej drogám šanci“ se studenti dozvědí vyčerpávající informace z celého spektra následků užívání
drog. Dopady na zdraví, psychiku a pojem závislost
vysvětluje posluchačům lékař z ambulance pro
léčbu alkoholismu a toxikománií psychiatrické léčebny, následuje výklad kriminalisty ohledně šetření
trestné činnosti související s omamnými látkami,
státního zástupce, který předkládá právní důsledky.
Přítomen je také kurátor městského úřadu, zástupci občanských sdružení, jež disponují terénními
pracovníky měnícími jehly a poskytují poradenský
servis. Závěr dopoledne pak tvoří diskusní fórum s
mladou ženou, která prošla závislostí na pervitinu
a následně také léčbou. „Drogy už neberu šestým
rokem a teprve vloni jsem se dozvěděla, že mám v
pořádku jaterní testy,“ popisuje například ve svém
vystoupení. Během dopoledne studenti také vyplní
test, v němž pořadatelé zjišťují, zda studenti dávali
pozor a zapamatovali si nejdůležitější informace
z prezentací přednášejících. Tři úspěšní řešitelé
testu jsou na závěr vylosováni a odměněni věcnými
cenami.
Že se jedná o ojedinělý projekt potvrzuje například
jeden z přednášejících, MUDr. Juraj Tkáč z Ambulance pro léčbu závislostí a patologického hráčství
v Jihlavě. „V průběhu mé dlouholeté praxe jsem se
doposud nesetkal s tak uceleným projektem, v němž
by se prezentoval pohled policie, práva, medicíny a
sociální sféry zaměřenými především na drogové

Restaurace U BARONA
12. - 28.11. - Zvěřinové hody
12. - 14.11. - Svatomartinská husa
- hotová jídla, minutky, kančí, daňčí, srnčí, jelení...

Informace a objednávky stolu
na tel. 516 411 680

www.ubarona.cz

Francouzi toho o nás
mnoho nevědí
V rámci projektu Do světa, jímž Jihomoravský kraj finančně podporuje výuku cizích jazyků, jsme
se rozhodli zjistit, jak žijí lidé v metropolích zemí, jejichž jazyky jsou vyučovány na naší škole, to
znamená v Berlíně, Londýně a Paříži. Také nás zajímalo, co tito lidé vědí o nás, o České republice a
jeho obyvatelích. Proto se na začátku října z OA a SZdŠ Blansko vypravilo do hlavního města Francie
šest studentek společně se dvěma učiteli, Petrou Janovskou a Milanem Šobou.

závislosti a alkoholismus u nejvíce ohrožené věkové
populace mladých lidí ve věku od 15 do 18 let,“ řekl.
„Z vlastní zkušenosti vím, jak je náročné motivovat
tyto mladé lidi ke komunikaci ještě než vznikl problém, natož poté, co nějaký problém se závislostí
nastal,“ doplnil. Podle něj je projekt Nedej drogám
šanci kompaktní, ucelený a pro mladé srozumitelný.
Proč se policisté na Blanensku do projektu pustili?
Odpověď je jednoduchá. Chtějí změnit stávající nepříznivou situaci v užívání, výrobě a distribuci drog
na teritoriu Územního odboru Policie České republiky
v Blansku především u mladých lidí. Vážnost situace
potvrzují speciální pořádkové akce, které policisté na
Blanensku pravidelně organizují. Za všechny hovoří
například opatření, které se uskutečnilo v měsíci
květnu 2009, před zahájením vyučování na jedné
střední škole v Boskovicích. Během této akce bylo
na veřejném prostranství kontrolováno 45 studentů,
z nichž u osmi vzniklo podezření z požití omamných
a psychotropních látek. Provedením testu Drugwipe
5+ se podezření u sedmi z nich potvrdilo. Šlo o šest
případů aplikace marihuany a v jednom případě
opiátu (heroin). V prostorách stejné školy byla
rovněž provedena kontrola za pomoci speciálně
vycvičeného psa zaměřená na výskyt omamných a
psychotropních látek.
Přestože se organizátoři snažili získat pro letošní
projekt dotaci z ministerstva vnitra, podporu projekt
nezískal. I tak se jej díky podpoře Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Města Blansko a Města
Boskovice a dalších subjektů podařilo zrealizovat.
por. Mgr. Iva Šebková
Tisková mluvčí Policie ČR v Blansku

Nemocnice Blansko přijme

EKONOMA

Požadováno:
P
ž d á

- VŠ ekonomického směru
- znalost zákona o účetnictví, zákona o DPPO a DPH
a souvisejících zákonů, znalost podvojného účetnictví
- znalost uživatelských programů MS Office, SW s ekonomickým
zaměřením, znalost účetního systému VEMA výhodou
- organizační , komunikační a analytické schopnosti,
morální a občanská bezúhonnost
- praxe v oblasti vedení účetnictví příspěvkové organizace vítána
K přihlášce do výběrového řízení je nutné připojit stručný profesní
životopis a ověřené fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání.
Bližší informace sdělí personální oddělení - Eva Machačová
tel. č. 516 838 116, e-mail: machacova@nemobk.cz
Přihlášky zasílejte do 15. 11. 2010
(poslední den doručení) na adresu:
Nemocnice Blansko, personální oddělení,
Sadová 33, Blansko 678 31

První den jsme navštívili moderní čtvrť La Defense, kde se k nebi tyčí několik mrakodrapů. Symbolem této městské části je La Grande Arche, tedy
„moderní“ vítězný oblouk. Poté jsme se vydali po
nejznámější a nejnavštěvovanější čtvrti Le Champs-Elysées k Vítěznému oblouku. Nejvíce nás však
uchvátila noční Eiffelovka, jež nás ozářila několika
tisíci blikajících světélek.
V úterý nám počasí příliš nepřálo, ale i přesto
jsme navštívili městskou čtvrť Montmartre, baziliku
Sacré-Coeur, hřbitov, kde je pochován např. Adolphe
Sax, vynálezce saxofonu, kabaret Moulin Rouge
či muzeum parfémů Fragonard, kde jsme si mohli
zakoupit pravý francouzský
parfém.
Ve středu jsme vyjeli
na vrchol Eiffelovy věže
a uchvátil nás výhled na
celou Paříž. Poté jsme se
vydali ke katedrále Notre-Dame a nejvíce času jsme
si nechali na návštěvu Louvru. Bohužel jsme neviděli
všechny expozice, protože
na prohlídku tak obsáhlé
sbírky bychom potřebovali nejméně tři dny. Ovšem
obraz Mony Lisy jsme si
nenechali ujít.
Čtvrtek byl dnem, na
který jsme se nejvíce těšili. Čekala nás návštěva
Disneylandu, který sice není
typickou pařížskou pamětihodností, ovšem nám se
splnil dávný dětský sen.

Užili jsme si spoustu zábavy na různých atrakcích.
Den jsme zakončili večeří v japonské restauraci,
kde jsme všichni poprvé ochutnali sushi tradičními
hůlkami. Někdo měl na jejich uchopení talent prostě
od přírody a někdo se zase moc nenajedl.
Poslední den jsme využili k vyplňování dotazníků,
které měly zjistit, co obyvatelé Paříže vědí o naši
zemi. Občas jsme se pobavili, ale většinou nás docela zamrzelo, že o České republice neví vůbec nic.
V pátek odpoledne jsme Paříži naposledy zamávali
a vydali se zpět k domovu.
Kateřina Heilerová,
studentka OA a SZdŠ Blansko

Zprávy z radnice
Usnesení ze 81. schůze
Rady města Blansko
konané dne 19.10.2010
Rada souhlasí s přijetím věcného daru – 4 ks
skartovaček á 600 Kč/1 ks, které budou využity
na interním oddělení nemocnice, od společnosti
KRKA ČR, s. r. o., IČ: 65408977, se sídlem Praha
1, Mezibranská 7/579.
Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši
40.000 Kč, určeného na dovybavení ambulantních
a lůžkových provozů nemocnice, od společnosti
Nycomed s. r. o., IČ: 604 69 803, se sídlem Novodvorská 994/138 00, Praha 4.
Rada souhlasí s přijetím věcných darů – defibrilátor
Lifepack 20 v hodnotě 212.520 Kč včetně DPH a
EKG přístroj CardioExpres v hodnotě 89.730 Kč
včetně DPH pro využití v lůžkových a ambulantních
provozech Nemocnice Blansko, od společnosti
Společnost PURO - KLIMA, a. s., IČ: 001 49 331,
Praha 10, Štěchovická 2266/2.
Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši
2.000 Kč od fyzické osoby pro pracoviště rehabilitačního oddělení na pořízení rehabilitačních
pomůcek.
Rada souhlasí s přijetím věcného daru – klozetu
k lůžku v hodnotě 1.975 Kč od fyzické osoby pro
pracoviště následné péče nemocnice.
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č.
12/10 „Defibrilátor Lifepack 20“ do plánu investic
Nemocnice Blansko pro rok 2010.
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č.
13/10 „EKG přístroj CardioExpres“ do plánu investic
Nemocnice Blansko pro rok 2010.
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné
vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
v průběhu konání akce Vánoční trh a rozsvěcování
vánočního stromu dne 26.11.2010 na náměstí Republiky na dobu od 09:00 do 18:00 hodin.
Rada souhlasí, aby Základní škola a Mateřská škola

Blansko, Salmova 17 nabyla do svého vlastnictví
dar podle předložené žádosti.
Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo s
Obcí Senetářov smlouvu o výpůjčce sbírkového
předmětu inv. číslo B 1852 pro stálou expozici
Obecního muzea Senetářov na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou.
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2010/17
a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání
na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu
č. ZPR 2010/6 a ZPR 2010/7.
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení VN a NN na částech pozemků parc. č.
319/3, 319/8 a 1344, všechny v k. ú. Těchov v rámci
stavby Těchov - Češkovice, 12 RD „U Vyhlídky“,
přičemž rozsah věcného břemene bude specifikován
geometrickým plánem po dokončení stavby, a to
ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400,
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 12.250 Kč
+ platná sazba DPH.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem
Blanskem a Jihomoravským krajem o právu provedení stavby „Řešení nebezpečného úseku cyklostezky
na Jantarové stezce v úseku od silničního mostu
pod Novým Hradem (379-023) až po most u ČKD
Blansko (379-030)“, v souvislosti se kterou je řešena
stavba nového vodorovného a svislého dopravního
značení, výměny havarijního zábradlí a svodidel a
odstranění náletové vegetace bránící výhledu.
Rada bere na vědomí informaci o projetku návštěvnického centra „Dům přírody Moravského krasu“ a
doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení
města Blansko do tohoto projektu formou členství v
obecně prospěšné společnosti a ročního finančního
příspěvku na provoz „Domu přírody Moravského krasu“ ve výši 20.000 Kč. Rada dále ukládá odboru OKT
předložit tuto záležitost k projednání na nejbližším
pracovním zasedání zastupitelstva města.
Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej
volných bytů dle materiálu odboru.
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STAVEBNÍ PRÁCE
9 Dodávka a montáž kazetových stropních podhledů
9 Půdní vestavby - příčky - podlahy
9 Montáže střešních oken
9 Rekonstrukce bytových jader
9 Obklady - dlažby
9 Malířské a dokončovací práce

„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

605 530 523

Již od
99,měsíčně!

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

Dary stran Speciální základní škole

Na tiskové konferenci, kterou uspořádala blanenská organizace ČSSD v zasedací místnosti radnice, předal
předseda strany ředitelce Speciální základní školy, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Jihomoravského kraje,
šek na 25 000 Kč. Na tuto částku se složili kandidáti voleb do městského zastupitelstva.

Pro stejnou školu uspořádala v Dělnickém domě politická strana Věci veřejné ve spolupráci s Nadací Archa
Chantal charitativní koncert, jehož výtěžek z dobrovolného vstupného 10 001 Kč společně s darem členů
místního klubu Věcí veřejných, kterým byl šek na 200 000 Kč, poskytla jako příspěvek na rekonstrukci budovy
Speciální základní školy na Žižkově ulici.
Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Po třítýdenní výluce otevřel supermarket Albert zmodernizovanou prodejnu a
přivítal svoje zákazníky, kteří ocenili příjemné prostředí, pořádek, větší sortiment
v prodejně přehledně uloženého zboží a že již nemusí nic vážit a lepit cenovky.
Činí tak pokladní při placení.

Pravý opak prožívá zákazník v Kauflandu. Tam se již pár týdnů přendávají regály
i zboží za provozu, takže se občas nedá ani projít, co bylo vpravo je vlevo, něco
se nenajde vůbec. Zákazníci běhají od regálu k regálu, systém žádný, čas nákupu
se prodlužuje a spokojenost mizí.

Ať se zákazník podívá kam chce, všude plno lahví, které byly zřejmě přemístěny
ze skladů na prodejnu. Tisíce lahví plastových i skleněných, v obou halách i nové
části prodejny, jako by se Kaufland hodlal přejmenovat na Lahváč bar. Je to vše
trapné, nedůstojné až bezohledné.
Text a foto: - Šr -
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Hokejová přípravka válí
V neděli 31.10. se v Blansku uskutečnil turnaj v minihokeji přípravky, čili žáků 2. tříd a mladších.
Domácí se předvedli v plné parádě dvěma výhrami nad brněnskými týmy Komety Brno.

Minihokej je zmenšená varianta klasického ledního hokeje, přičemž proti sobě stojí týmy složené
z 5 hráčů, tedy dvou útočníků, dvou obránců a
brankaře. Hraje se pouze na šířku kluziště s uměle
vytvořenými mantinely umístěnými na hranici modré
čáry, takže zároveň se mohou na jednom kluzišti
hrát dvě utkání současně. Čas je vymezen na tři
třetiny po 15 minutách hrubého času a rozhodčí nepískají ani zakázané uvolnění, ani postavení mimo
hru. Chybí taky trestná lavice; malí hokejisté příliš
nefaulují a když přece, nařídí sudí trestný nájezd.
Hráči se v průběhu utkání samozřejmě střídají vždy
po zvuku píšťalky rozhodčího.
Na prvním turnaji minihokeje v této sezóně proti
sobě nastoupila tato mužstva: Blansko, Kometa Úvoz
B, Kometa Group B a Hodonín B. V prvním utkání
porazili blanenští borci Kometu Group B vítězstvím
9:6. Ve druhém, velmi napínavém a vyrovnaném
utkání, nakonec vybojovali výhru nad Kometou Úvoz
B těsně 7:6. Nejlepším střelcem obou zápasů se stal
Lukáš Kučera s 9 vstřelenými brankami. Kluci měli z
obou výher velkou radost a odměnili se přihlížejícím
divákům hezkou děkovačkou.

Pokud vás minihokej zaujal a
máte doma kluka od 4 do 7 let,
který by měl o tento krásný sport
zájem, máte zrovna teď pravou
příležitost přihlásit se do přípravky hokejového týmu HC Blansko.
Trénují zde kvalifikovaní trenéři,
trénink bývá třikrát týdně v pondělí, ve středu a ve čtvrtek vždy od
16,45 do 17,45 hod. a od října do
března se děti pravidelně účastní
turnajů. Nemusíte si lámat hlavu
ani nad hokejovou výstrojí - bude
vám bezplatně zapůjčena. To, že
vaše dítě neumí bruslit, není také
žádnou překážkou. V kamarádském kolektivu se za pár dní bude
směle prohánět po ledě.
Nezbývá než doplnit telefonní
číslo, kdybyste potřebovali více
informací. Zavolejte Petrovi Zukalovi na číslo 777 754 302 a můžete se domluvit
přímo s trenérem. Není však nic jednoduššího než
se zastavit přímo na trénink, nejlépe s bruslemi.
Blanenské přípravce přejeme mnoho vyhraných
zápasů a všem, kdo mají hokej rádi a chtějí do něj
zasvětit své dítě, poradím, aby se šli podívat na
některý z tréninků v hokejové hale HC Blansko.
-mumma-

* FOTOREPORTÁŽ K 92. VÝROČÍ ČSR *

Za slunečného počasí se náměstí Svobody stalo i letos místem vzpomínky
na výročí vzniku Československé republiky. K památníku padlých občanů
přicházejí složit poklonu představitelé města a dalších organizací.

Slavnostní projev k 92. výročí vzniku samostatného Československého státu
přednesl po uložení věnců a vyslechnutí státní hymny místostarosta Blanska
Ing. Lubomír Toufar.

Zarážející byla minimální účast občanů. Jak naznačuje fotografie, nebyla
přítomna ani nadpoloviční většina zvolených zastupitelů a téměř nikdo z těch,
jejichž jmény byly kandidátky zaplněny. Že by únava z předvolebních aktivit?
Text a foto: - Šr -
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Luštění pro radost a dlouhou chvíli - ukázka z časopisu Křížovky pro celou rodinu

Ratatouille
Ratatouille [ratatuj] je tradiční francouzský zeleninový pokrm. Jméno
pochází z okcitánského slova ratatolha, což znamená míchaný pokrm.
Ratatouille je většinou servírována
jako příloha k masu nebo jinému jídlu, někdy je podávána i samostatně,
většinou s chlebem, někdy se taky
používá jako náplň do palačinek.
K základním ingrediencím (tajenky
švédských křížovek 6+7) - zejména bazalka, majoránka, tymián
apod., je ale možné použít i celou
řadu další zeleniny. Ohledně způsobu přípravy se názory liší, někdy se
prostě všechny ingredience smíchají dohromady a upečou, někteří kuchaři preferují to, že se část zeleniny
nakrájí na kostičky a různě navrství
a z druhé části se připraví jakási
omáčka a pokrm se pak upeče s ní.

7

5. listopadu 2010

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.
\ LYŽE, BRUSLE, SNOWBOARDY

BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Půjčovna lyží. 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.
\ Lakovna v Blansku přijme lakýrníka. Tel.
602778628.
\ Přijmu účetní- admin. pracovnici na pol.
úvazek, SŠ, techn. zaměření, praxe, dobrá
znalost PC, komunikat., pečlivost. Tel.
604550828, pokladnik@aldo-bk.cz
\ Hledám kolegyni do kanceláře Brno střed, cestovní ruch, realitní činnost. Tel.
723247091.

PRODEJ
* Velkou komb. ledničku s mrazákem (3 zásuvky) zn. Amica ve 100%
stavu. Tel. 728679250.
* OV 3+kk novostavba s vl. topením na ul. Mánesova v BK. Cena
2,1 mil. Tel. 776117788.
* Menší RD v Jedovnicích. Garáž, dvůr, zahrada. Po dohodě volný.
Cena 1,75 mil. Tel. 608332259.
* Dýně hokkaido - léčivá zelenina. Tel. 732779990.
* Silniční kolo, psací stroj v kufru za 400 Kč, zámečnický svěrák,
vše jako nové. Tel. 737565661.
* 2 ks postele rozměr 80x200 s úložným prostorem. Dobrý stav .
Cena á 600,- Kč. Tel. 721945487.
* Stůl pracovní-kancelářský 80 x 160 cm jako nový za 1/2 ceny,
konferenční židle, skříňku. Tel. 608889821.
* Pultový mrazák 220 l značky LTH, 4 roky starý, 1 rok používaný.
Cena 3000 Kč. Tel. 725070194.
* Citroen Xantia 1.9 D, tažné., rok 94, Euro 1, již bez EKO poplatku,
hatchback, cena 25 tis.Kč. Tel. 739022072.
* Ledničku s mraz. Zanussi, video Panasonic, mikrovlnku Whirpool,
BTV Salora a rozkl. 3+1+1 oranžovou. Tel. 737900946.
* Křeslo, velmi levně. Tel. 516417473, 728012950.
* Samečka andulky k ochočení za 100 Kč. Tel. 737902404.
* St. funkční komb. sporák MORA a 2 šatní skříně světlé, i jednotl.
Tel. 728013222.

KOUPĚ
* Starý ušák. Tel. 724027382.
* 1+1, 2+kk, v klidné lokalitě, bez RK!!! Platba hotově.Tel. nebo
SMS na 732756634.
* STP v Blansku bez účasti RK nebo RD ve velmi špatném stavu či
k demolici s pozemkem. Tel. 736260319.

RŮZNÉ
* Pronajmu levně garáž v Šebrově. Tel. 606586404.
* Dlouhodobě pronajmu 3+1 na Severu, 7000 + inkaso. Volný od
2/2011. Tel. 775223137.
* Prosím, ujměte se malých, mourovatých kocourků. Jsou zdraví
a chodí na kočičí WC. Úhrada pozdější kastrace je možná. Tel.
737452965.
* Pronajmu část. zařízený byt 3+1 Zborovce, cena 8 tis./měsíc +
inkaso. Tel. 775926032.
* Pronajmu zaří. byt 1+1 na Severu. Tel. 608965363.
* Firma FPO s.r.o., Smetanova 4 Blansko, hledá majitele dřevěných
hraček vyrobených firmou REKO v Olomučanech v pol. 20. století.
Máme zájem o informace, nafocení hraček, příp. i o koupi hraček
pro výstavní účely. Kontaktujte nás telefonicky: 516 418 763, nebo
osobně v sídle firmy.

Klub Matýsek
tel. 724 761 590
Mgr. Monika Kubová - Klub Matýsek

- Plavání kojenců a batolat od 6 měs do 4 r. s rodiči
- lázně Blansko, hotel Panorama (slaná voda)
- Plavání dětí od 4 do 7 roků – velký bazén Blansko
- Novinka: odpolední plavání rodičů a dětí ve velkém bazénu od 5.11.
- cena lekce 90,- Kč.
- Tenisová škola pro děti od 4 do 8 roků
www.klub-matysek.webnode.cz, přihlášky: klub-matysek@seznam.cz, tel. 724761590
Hledáme: instruktorku plavání
Mateřské centrum

Dětský koutek Matýsek, o.s. - K.J.Mašky Blansko

- Cvičení rodičů a dětí od 4 měsíců do 3 roků (pondělí, čtvrtek, pátek)
- Další kurz babymasáží – od 18.11.2010
- Cvičení těhotných, pillates, cvič. dle metody podle Mojžíšové
- Hlídání dětí
- Dopolední tvořeníčko „patla matla pro mrňata“ od 0 do 3 roků s rodiči
- Odpolední kroužky pro děti od 4 do 6 roků – výtvarka, angličtina, aerobik
- Kurzy AJ pro maminky s dětmi od 2 roků i pro samotné maminky
- Herna pro veřejnost
- Kurzy výtvarné, tvořivé, AJ a osobnostní pro dospěláky (aktuálně 19.11. Tvoření
mandaly - přihlášky do 16.11. do 12 hod)
- Na všechny kurzy i akce můžeme zajistit hlídání dětí
- Letošní první „Dovádění ve vodě“ 27.11. od 16 do 17 hod. - velký bazén lázně Blansko
- vstupné dobrovolné – pro širokou veřejnost s dětmi do 6 roků
- Velký bazar oblečení – pro děti i dospělé – přineste i svoje starší věci po dětech a
nakupte jiné. Čtvrtek 18. 11. od 11 do 17 hod

www.detskykoutekmatysek.webnode.cz
e-mail: klub-matysek@seznam.cz, tel. 724761590 – Mgr. Monika Kubová
Hledáme: maminky pro vedení cvičení rodičů a dětí, tvořeníčka pro děti atd. a také
hodného sponzora pro finanční podporu mateřského centra – pořízení dětského WC a
umyvadla. Děkujeme.

Ne příliš vlídná divizní statistika
Ještě dvě podzimní utkání čekají fotbalisty FK Apos Blansko - v sobotu doma s třetím mužstvem divizní tabulky HFK Třebíč a 14. listopadu zajíždí k předehrávanému utkání se čtvrtým
FC Velké Meziříčí. Tedy, žádní lehcí soupeři, i když první utkání Meziříčí v Blansku prohrálo 2:1.
K oběma však blanenští nastupují po kruté porážce 5:0 od Hodonína.
Závěr podzimní části soutěže svádí k rekapitulaci, která není příliš radostná. Svědčí o tom
umístění v tabulce, ale i reakce fanoušků. Z dosavadních čtrnácti zápasů jen pět vítězství, dvě
remízy a sedm proher. Výmluvné je i skore 17 :
25. Více gólů - 33 obdržel jen poslední Bystrc a
27 čtrnácté Tasovice, které nás i přesto dokázaly
porazit 2:1. Od 11. září nezvítězili blanenští ani v
jednom z pěti utkání, než se jim podařilo získat
tři body za vítězství 1:0 nad předposledním mužstvem FC Sparta Brno a pak už debakl 5:0, když
tři branky dostali během posledních deseti minut.
Ony ty poslední minuty občas přinášejí, někdo by
řekl smůlu, ale je to důsledek buď únavy, nebo
vypuštění s pocitem, teď už se nic nemůže přiho-

dit. Příkladem bylo utkání Blansko - Pehřimov. Ve
třetí minutě to bylo 2:0 a nakonec stěží uhájená
remíza 2:2. Díky tomu má dnes Pelhřimov o tři
body více.
Tento článek je pouze statistickým výčtem
sehraných utkání podzimního kola, ve kterém
fotbalisté FK Apos Blansko figurují se 17 body
na třináctém místě před Tasovicemi se 16 body,
Brnem s 15 body a Bystrcem s 11 body. Stačí
tedy jediné utkání k tomu, aby si podali ruku s
posledním Bystrcem. Doufejme, že jak každým
rokem FK Apos Blansko postupoval o třídu výše a
dospěl až do třetí ligy, se nebude stejným tempem
vracet zpět.
- Šr -

Restaurace a bar

Velvet
Svým hostům nabízí:
- denní menu do 15:00
00
- páteční diskotéky
- víkendové akce
- denní nabídky
- Silvestra 2010
- živou hudbu se skupinou
upinou Velvet
- firemní večírky, rauty
- možnost pronájmu restaurace

11. – 13. 11. 2010

Husí hody
Bližší informace a rezervace na tel.

736 546 599
516 411 335

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

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

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

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:
Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory, 14.11.2010 v
19.30 h, Blansko – Dělnický dům, cena 300, 280 a 250,- Kč
Divadlo Háta – Na správné adrese, 23.11.2010 v 19.30 h,
Blansko – Dělnický dům, cena 250,- a 200,- Kč. Při zakoupení vstupenky na toto divadelní představení máte volný
vstup na koncert
Hany B. Colombo – flétnový koncert, 23.11.2010 v 18 h,
Blansko – Dělnický dům, cena 50,- Kč.
Michal k snídani, 27.11.2010 v 10 h, Blansko – Dělnický
dům, cena 140,- Kč. Dětský program Michala Nesvadby.
Aktuální informace:
Byl zahájen předprodej vstupného na Vítání sv. Martina!
Vstupenky do zámeckého parku na sobotu 13.11.2010
můžete zakoupit v předprodeji v naší informační kanceláři,
v Muzeu Blansko a v Kulturním středisku města Blanska.
Cena vstupenky je 30,- Kč pro osoby starší 15 let, děti a
osoby ZTP mají vstup zdarma. Cena vstupenky na místě
bude 50,- Kč, doporučujeme tedy zakoupit si vstupenku již
v předprodeji, vyhnete se zdržení ve frontě při vstupu do
zámeckého parku.
Aktální pozvánka:
BLANENSKÉ VÍTÁNÍ SV. MARTINA 12.-14.11.2010
pátek: 16.30 h – II. Pochod světýlek ke sv. Martinovi (od
Centra PRO ke kostelu sv. Martina), 19.00 h – Wallingerovo
kvarteto, koncert cyklu Hudba na blanenském zámku
sobota: 10.00 h – Slavnostní fanfáry před radnicí, 11.00 h –
Historický průvod od kostela sv. Martina do zámeckého parku
od 12.00 h – Program na pódiu (Polední vytrubování,
vyhlášení dětské soutěže o nejlepší gratulaci k 20.výročí
Galerie města Blanska, Miloš Pernica, Drahan a Drahánek,
Quanti Minoris, Milites Templi, Svatomartinský hodokvas na
hradě Blanseku), 17.00 h – Svatomartinský ohňostroj, 17.30
h – Vernisáž výstavy Jana Šerýcha – Nejlepší ze všech
špatných řešení. Celodenní historický jarmark v zámeckém
parku, dětský koutek a hry pro děti, ochutnávky svatomartinských vín, prezentace svatomartinské tradice, mimořádné
prohlídky zámku. 20.00 h – Martinské hody, Katolický dům,
20.00 h – Svatomartinská zábava, Restaurace U Zámečku
neděle: 8.45 h – Slavnostní bohoslužba, kostel sv. Martina,
15.00 – Varhanní koncert - Pavel Svoboda, kostel sv. Martina, 16.00 – Beseda u cimbálu, Katolický dům, 19.30 – Hana
a Petr Ulrychovi se skupinou Javory, Dělnický dům.
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-

JAZYKOVÁ ŠKOLA
EASYWAY nabízí:

Pražská 1, Blansko

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

*
*
*
*
*

Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY

PRODEJ - POKLÁDKA

Nabízíme:

EASY
ASY WAY
AY

S - PODLAHY
ODLAHY

Blansko

www.rosendorf.cz

* „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 cena 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

Výprodej ručního nářadí

s SLEVY AŽ 45%

Tel. 736 696 069

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

TEL. 775 765 790, 775 111 911
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Republikové a mezinárodní úspěchy
mladých atletů z AK Blansko Dvorská
Letošní rok byl pro atlety ze ZŠ Dvorské mimořádně úspěšným. Dosáhli jsme jak na regionální
tituly, tak na republikové a dokonce naši sbírku úspěchů obohatil i jeden mezinárodní. Z regionálních
úspěchů zmíníme jen úspěchy z Mistrovství Jižní Moravy jednotlivců v Hodoníně, kde Katka Fialová
zaběhla 3. místo na 800 m časem 2:35,41 dále 3.místo Michaely Hrubé na 60 m překážek a 3. místo
ve štafetě na 4x60 m ve složení Schlagerová, Fialová, Hrubá a Zamazalová. Poslední jmenovaná si
nedávno vytvořila příjemný osobní rekord, v prestižním Atletickém klání Brno vs. Praha, kde vzdálenost 60 m překážek překonala časem 11,61. Překážky umí i její bratr Michal, který byl na Mistrovství
Moravy a Slezska, konaného 3.10. v Hodoníně, nejmladším závodníkem a zdolal je v čase 12,0. Rovněž Ondra Tichý předvedl kvalitní běh v této náročné disciplině časem 12,18. Oba atleti jsou našim
velkým příslibem pro následující sezónu.
Z úspěchů republikového významu, se ohlédneme za Mistrovstvím České republiky v atletickém
čtyřboji, které se konalo 19. 6. ve Staré Boleslavi.
Na tuto soutěž se nám probojovalo 6 atletů: Helena
Strnadová, Michaela Staňková, Adéla Koupá, Michal
Zamazal, Kateřina Fialová a Elen Vrzalová. I z této
sportovní akce jsme si odvezli cenné kovy. Kateřina
Fialová - 1. místo v soutěži družstev, Elen Vrzalová 3. místo v soutěži družstev, Michal Zamazal - 3. místo
v soutěži jednotlivců a 2. místo v soutěži družstev!
Pro Michaelu Staňkovou, Helenu Strnadovou to byla
premiéra na takové soutěži a zvládly ji perfektně.
Po prázdninové pauze se někteří z našich svěřenců postavili evropské konkurenci. Ve dnech 13.
a 14. 9. se do Olomouce sjelo téměř 800 špičkových
mladých atletů z 10 evropských zemí na 5. ročník
European Kids Athletics Games. Tato soutěž svým
zastoupením a rozsahem je vůbec největším evropským mítinkem pro mladé atlety narozené v letech
1999–1995. Mezi nimi měl zastoupení i náš aletický
klub: Michal Zamazal, Martin Štěpánek, Michaela
Hrubá, Veronika Zamazalová a Kateřina Fialová.
Nutno dodat, že jsme se mezi českou a evropskou
elitou vůbec neztratili! Martin Štěpánek dosáhl na
5. místo ve skoku vysokém. Michal Zamazal na 15.
místo v hodu míčkem a 19. místo v dálce a hlavně
naprosto perfektní 3. místo v běhu na 600 m časem
1:50,48. Míša Hrubá obsadila 14. místo v hodu
míčkem, 18. místo v dálce a 21. místo ve sprintu.

Verča Zamazalová 18. místo ve skoku vysokém.
Katka Fialová vybojovala 14. místo v hodu dalekém
a ve vytrvalosti.
V současné době, kdy nám už skončila dráhová
sezóna, se začínáme přeorientovávat na krosy a
ani tady to nevypadá špatně. 9.10. si na 18. ročníku
Střelického krosu svou závodní premiéru zaběhla
Lucka Matušková a obsadila 1. místo. Příjemně
překvapil Pavlík Stloukal, Radek Dítě a Helenka
Strnadová. Michal Zamazal nás naštěstí nepřekvapil
a s přehledem zvítězil. Míša Staňková vybojovala
2. místo. Katka Fialová umístěním na druhé příčce
předvedla perfektní závod a je vidět, že svou pílí a
vůlí se zase dostává do formy. Perfektně tuto dlouhou
trať zaběhly i sprinterky Veronika s Míšou. Sběr medailových úspěchů pak zakončila naše svěřenkyně
Elen Vrzalová 2. místem.
Ve stejný den se v odpoledních hodinách konal
v Brně ještě jeden závod – Bystrcký běh, kterého
se zúčastnily sestry Fialovy a Melissa Schlagerová.
Gabka Fialová zde v dlouhém běhu vybojovala velice
cenné 4. místo a Katka plynule navázala na svůj
ranní úspěch, tentokráte prvním místem a přivezla
z Brna další krásný pohár do naší sbírky.
Pochvalu však zaslouží i ti, na které se zatím štěstí
neusmálo. Svou účastí vždy přispěli ke kvalitě a
konkurenci na jednotlivých závodech. Více o našem
atletickém klubu na: www.aed.webgarden.cz
Weinhöferovi

SQUASH
Rezervujte si kurty včas!
Po říjnovém squashovém turnaji, který proběhl
v sobotu 16. v odpoledních hodinách, se soutěže
Squashový mág i Squashový leader rozrostly o
několik nových hráčů, přesto v popředí obou soutěží se drží ti nejvěrnější a nejtrénovanější hráči.
V soutěži „turnajový mág“ má nejvíce odehraných
setů dvojice Nabil Lai a Václav Pelant a to 48. Za
nimi následuje Luděk Řehoř 44 a dvojice Jaromír
Matal, Libor Münster 42 setů. V soutěži je zapojeno
zatím 16 hráčů a ostatní získali méně jak 40 setů.
V soutěži Turnajový leader, kde bodujeme jednotlivé umístění, vede Nabil Lai 28 bodů před trojicí
pronásledovatelů Libor Münster, Václav Pelant a
Luděk Řehoř mající 26 bodů. Zde je klasifikováno
zatím 13 bodujících hráčů. Po listopadovém turnaji,
který proběhne v sobotu 20. 11. od 13 do 18 hodin,
však může být všechno jinak.
Tak jak se počasí pozvolna kazí a přichází zima,
narůstá zájem o naše zařízení. Z tohoto důvodu
upozorňuji na nutnost rezervací a opačně o brzké

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

rušení Vámi objednaných a nevyužitých zařízení.
Je také zapotřebí chodit včas, počítat s převléknutím a rozcvičením před squashem.
Nemůžeme v žádném případě přesáhnout dobu
celých nebo půlhodinových turnusů. Dochvilní hráči
nemohou trpět za Vaši nedochvilnost! Při větším
zpoždění se také může stát, že Vaše rezervace
bude poskytnuta nahodilému zájemci.
Zbudováním nového FIT SÁLU jsme také rozšířili
nabídku v oblasti posilování. První měsíc provozu
ukázal, že to byl krok správným směrem, podařilo
se nám rozšířit v této oblasti celkem slušnou klientelu.
Nejvolněji je zatím na kulečníku, zájem není
takový jak bychom očekávali. Jedná se totiž o
kulečník dovezený z Itálie té nejvyšší špičkové
úrovně. Zřejmě vadí, že zde není povoleno kouřit,
což v celém našem zařízení je nezbytné.
Těšíme se na Vaši návštěvu, nejen my, personál
centra, ale také majitel ČAD Blansko, který právě
v tomto období slaví třetí rok provozu tohoto sportovního zařízení.
-rl-

NÁBOR DO HOKEJOVÉ PŘÍPRAVKY
ÍPRA
AVKY
AV
-

přihlásit se mohou chlapci ročníku 2002 a mladší navštěvující MŠ, 1. a 22.. ttř
třídu
říd
du
tréninky 3 x týdně - po, st, čt od 16,45 do 17,45 na ledě
kabina se sprchou, možnost bezplatného zapůjčení výstroje
kvalifikovaní trenéři
a))
8 - 10 turnajů v minihokeji (cca každých 14 dní od listopadu do března)
v rámci JM kraje - doprava při větší vzdálenosti autobusem i pro rodiče
če

Tel. 777 754 302 - Petr Zukal

* FOTOREPORTÁŽ Z RÁJEČKA *

Mimořádně aktivní zahrádkáři z Ráječka oslavili 52. výročí své organizace nádhernou výstavou plodů svých zahrad. Zaplnili jimi všechny
prostory Staré školy, až by se chtělo konstatovat, že v Ráječku vyvrátili
nářky všech zahrádkářů o letošní špatné úrodě.

Předseda zahrádkářů František Bursa představil přítomným nejen další
rekordní výpěstky, obří cibule, řepy, zelí, česnek, květák, ale i současné
a historické potřeby pěstitelů od trakaře přes keramiku až po nářadí,
prostě exponáty které lze sotva kde vidět pohromadě.
Rožmitálova 14, Blansko, T./F.: 516417035

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

☺

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

516 413 233, mobil 608 319 752

TEL. 777 321 654

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

Ovoce, které nelze dlouho skladovat, se musí zpracovat. Zavařuje se,
suší se, ale ani to se všechno nestihne. Pak nastupuje nakládání, kvašení
a pálení. Proto byl přítomen i majitel palírny pan Borkovec a byla vyhodnocena nejlepší slivovice. Tu vypálil Karel Klíma.
Text a foto: - Šr -

,

☺☺

EXOTIKA ZIMA- velký výběr slev pro každého
LÉTO 2011 – slevy zahájeny

Oslavte s námi vstup do 20. sezóny

VYUŽIJTE SLEVY PRO VĚRNÉ KLIENTY
TIP: NORIMBERK, 26.-27.11., bus, nocleh, HB, průvodce, z Blanska
ADVENT PRAHA, 11.12., bus, průvodce, z Blanska
*** Skupinové slevy, služby pro firmy, školy, jízdenky, letenky ***

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

-

koberce
PVC
vinyl
dřevo
laminát
korek
renovace
čištění
údržba

PRODEJ,
POKLÁDKA
A ÚDRŽBA VŠECH
PODLAHOVIN
NA TRHU
Wanklova 107 ales.necas@centrum.cz
www.podlahy-necas.cz
Jedovnice
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