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Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Nám. Rep., 54 m2, 2.p., plast. okna...NC –  1 199.000 Kč
Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Wanklovo, 54 m2, 3.p.,výtah, standard...NC –  DOHODOU
Prodej ŘRD 5+1 Blansko – Zborovce, poz. 213 m2, vysoký standard ...NC – 3 999.000 Kč
Prodej RD 3+1 Spešov – blízko centra, poz. 347 m2, obyvatelný, sleva...NC – 1 099.000 Kč
Novostavba RD 5+1+gar. Ráječko – poz. 454 m2, téměř dokončeno...NC – DOHODOU
Prodej chaty se zahradou Blansko - Podlesí –  poz. 400 m2, už. voda...NC – 169.000 Kč
Prodej nebo nájem. objektu Blansko – Sladkovského, 500 m2, bez poz...NC – 549.000 Kč
Pronájem dvojkanceláře Blansko - Rožmitálova, 1.p., 39 m2 ...NC – 4.950 Kč/měs. vč.ink.
Byt 2+1 Blansko – Chelčického, 58 m2, 2. NP, vybavený náb...NC – 4.300 Kč/měs. + .ink.
Hledáme byty a RD v Blansku  1+kk až 4+1, odkoupení možné...NC - DOHODOU

Rychlý a bezpečný prodej Vaší nemovitostiRychlý a bezpečný prodej Vaší nemovitosti

Otevřena i kancelář v centru BK – Rožmitálova:  info tel.: 721 121 711Otevřena i kancelář v centru BK – Rožmitálova:  info tel.: 721 121 711

www.velvetblansko.cz

 Tento zvyk má kořeny už ve 
starém Římě, kde obyvatelé uctí-
vali jedličky. Francouzi byli nej-
spíš prvním národem v Evropě, 
který tuto koruní rekvizitu Vánoc 
přenesl z lesů přímo do lidských 
příbytků. V Německu zase spojil 
představu ozdobeného stromku s 
vánočními svátky Martin Luther. V 
českých zemích se však stromky 
rozzářily poměrně pozdě. Podle 
historických pramenů k nám tento 
zvyk přinesl ředitel Stavovského 
divadla v Praze Jan Karel Liebich 
ve druhém desetiletí 19. století. V 
tomto období se vánoční stromek 
s pomocí německého vlivu ujímá i 
v Polsku, Maďarsku, Rakousku a 
v dalších zemích. Zajímavé však 
je, že tradice vánočního stro-
mečku, který je dnes dominantou 
prakticky každé domácnosti, ne-
patří mezi zvyky lidové.
 Zpočátku patřil k vymoženos-
tem šlechtických a měšťanských 
rodin, na vesnice se rozšířil až 
koncem 19. století. Důležitou 
součástí každého smrčku, jedle 
či borovičky byla samozřejmě 
výzdoba. Ve vesnických staveních 
bývaly ozdoby zpočátku velmi 
skromné – domácí pečivo, perník, 
ovoce, ořechy, papírové cetky a 
svíčky. Díky lidské vynalézavosti 
však nezůstalo jen u tradičních 
ozdob, brzy se na stromcích ob-
jevila ozdobná sluníčka, kolečka 
a hvězdičky z těsta, kulaté ozdoby 

ze slaměných květů, dřevěné destičky polepené 
barevnými sklíčky, lisované květiny nebo čerstvé či 
sušené plody.
 Není divu, že rychle se rozšiřujícího zvyku využili 
počátkem 20. století první výrobní a obchodní fi rmy. 
Zahájily výrobu foukaných koulí, skleněných andě-
líčků, čertů, hraček a jiných fi gurek, na vrcholcích 
stromečků se uhnízdily třpytivé hvězdy nebo štíhlé 
špičky, voskové svíčky byly nahrazeny elektrickými. 
Doplníme-li ještě čokoládové ozdoby v lesklých 
papírech, staniolové řetězy či lamety a na okrajích 
větviček zapálíme prskavky, dostaneme vánoční 
stromeček zhruba do takové podoby, jak ji známe 
dnes. Ale jako každá věc dnešní moderní doby i 
vánoční stromeček podléhá nejrůznějším módním 
trendům, takže v jedné domácnosti můžeme vidět 
strom laděný do červené barvy, jinde do modré nebo 
zlaté, čím dál více domácností se vrací ke kořenům 
tradic a větvičky zdobí přírodními materiály jako za 
starých časů.
 Ať už máte stromeček takový nebo makový, důle-
žité je, aby se vám a vaší rodině líbil, hlavně dětem, 
které se na Vánoce nejvíc těší. Možností je nespočet 
a je úplně jedno, jestli stromeček máte ozdobený 
bohatě nebo skromně, stejně tak jako množství 
a hodnota dárků, které nám blízcí pod stromeček 
nadělí. Mnohem důležitější je radost, klid a pohoda, 
pojmy, jež člověka nic nestojí, ale bez nich by Vánoce 
nebyly Vánocemi.

PM

   Reality
Macocha s.r.o.
   Reality
Macocha s.r.o.

BYTY
BLANSKO

A BOSKOVICE

podrobné informace 
a další širokou nabídku nemovitostí 

naleznete na stránkách

www.realitymacocha.cz

Smetanova 6
678 01 Blansko

tel.: 605 163 333
         777 857 739

RD 
BLANSKO 

A OKOLÍ

OV 1+1 s lodžií, na sídlišti Sever. CP: 43 m2. 960.000,- Kč
OV 2+1 s lodžií. Cihlový byt po rekonstr.. CP: 54 m2. 1.350.000,- Kč k jednání
DB 3+1 s možností převodu do OV, ulice Jasanová. CP: 75 m2. 1.500.000,- Kč
DB 2+1 po rekonstrukci. Nedaleko centra města. CP: 58 m2. 1.390.000,- Kč
Nadstandardní OV 3+kk v blízkosti centra města Boskovice. CP: 50 m2. 
1.890.000,- Kč

RD 4+2 se zahradou 450 m2 v obci u Lysic. CP: 640 m2. 1.200.000,- Kč
RD 5+2 se zahradou a garáží v Ráječku. CP: 1532 m2. 2.100.000,- Kč
RD 5+2 s garáží, dvorem, terasou a zahradou v klidné části města Blanska. 
CP: 685 m2. 3.700.000,- Kč
RD 6+1 po rekonstrukci v obci Rájec - Jestřebí. 2.890.000,- Kč k jednání
RD 3+1 se zahradou a dvorem v obci Olomučany. CP: 1082 m2. 1.990.000,- Kč

 Jak ten čas letí. Sotva jsme se párkrát vyspali, ohřáli letním sluníčkem a už tu zase máme zimu 
se vším všudy a Vánoce klepou na dveře. Neklamným znamením převdánočního času je i v Blan-
sku již tradiční rozsvěcení vánočního stromu na nám. Republiky spojené s kulturním programem 
a rozšířenými trhy. Letos se strom rozsvítil v pátek 26. listopadu. Jistě mi dáte za pravdu, že za 
poslední léta je to strom největší a taky nejhezčí. A jen tak mimochodem, víte, jaká je historie vá-
nočních stromů a stromečků?

volejte

800 800 874    

profesionální Garážová vrata

le t z á r u ka

• je přední 
    český výrobce vrat

• nabízí standardní i luxusní      
    provedení vrat

• vyrábí vrata na míru 
    s největší nabídkou 
    designu

• zajišťuje pohodlí 
    a komfort

• montuje vrata od 
    garáže po hangár

• zaručuje dostupný 
    a rychlý servis

www.trido.cz

sledujte akce a soutěže na 

www.vrata-trido.cz

Prodej a servis

kancelářských
židlí a křesel...židlí a křesel...
OFIS BK s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko
Tel. 516 414 943
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kancelářskýchkancelářských

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

NABÍZÍME VÝHRADNĚ

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

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

SLEVYSLEVY
SEDACÍCHSEDACÍCH
SOUPRAVSOUPRAV    

ČESKÝ
NÁBYTEK

út, st, pá: 9 - 17 hod.
             čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420

KUCHYŇSKÉKUCHYŇSKÉ
STUDIOSTUDIO

- 50%- 50%
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Víte - nevíte

3. prosince 2010 

        Koupili jste novou televizi a máte problémy        Koupili jste novou televizi a máte problémy
        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!

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

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFIPRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

* 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!

Přerušení elektrické energie
 Dne 15.12.2010 od 07:00 do 15:00 - Blansko 
Dolní Lhota, Blansko Hořice, Spešov. Vypnutá ob-
last: obec Hořice bude vypnuta celá - obyvatelstvo 
i podnikatelská činnost. V obci Dolní Lhota bude 
vypnut areál pískovny MKZ napájený z odběratelské 
trafostanice Dolní Lhota - MKZ (č. 320462). V obci 
Spešov bude vypnuta: zástavba při hlavní silnici od 
železničního přejezdu po konec obce směr Dolní 
Lhota včetně areálu fy Pyrotek nanájeného z odbě-
ratelské trafostanice Spešov -Pyrotek (č. 320630); 
ulice odbočující od výše uvedené silnice po domy č. 
18 + 26 náměstíčko od domů č. 17 + 59 po č. 169 
+ 42, podnikatelská činnost v areálu zemědělského 
podniku napájená z odběratelských trafostanic 
Spešov - Steko (č. 700582) a Spešov - Družstvo   
(č.320619) - v k.ú Dolní Lhota.

-eon-

První aukce Galerie Ve věži
 „Každý máme svého anděla“. Pod tímto názvem 
v neděli 12. prosince 2010 ve 14 hodin vypukne 
první aukce v Galerii Ve věži v Blansku. Každý 
máme svého anděla – v různých podobách, někdo v 
dětech, jiný v rodičích, další v manželce, manželovi, 
přátelích, příbuzných či známých. Ale věřte, každý ho 
potřebuje. Neboť co je horší než samota a opuště-
nost? Vždyť každá hodina našeho života je dar. Kdo 
ví, co nás čeká zítra. Andělé, kteří budou nabídnuti 
v první aukci, byli vyrobeni s láskou, něhou a čekají 
na své obdivovatele. A tak vás zvu na předvánoční 
číši svařeného vína s přáním útulných dnů, vlídných 
srdcí plných víry a sebeúcty.

Pavel Svoboda, galerista

Vánoční koncert
 Základní umělecká škola Blansko pořádá VÁ-
NOČNÍ KONCERT 15. 12. 2010 v 17.30 hodin v 
sále Okresního soudu Blansko, Hybešova ul. Ve 
slavnostním programu se představí žáci a učitelé 
všech oborů ZUŠ Blansko.

-zuš-

Hospodářská komora              
pro město a podnikatele

 Na závěr letošní spolupráce Blanska s Okresní 
hospodářskou komorou se představitel OHK JUDr. 
Milan Hlaváč spolu se starostou Blanska Ing. Lubo-
mírem Toufarem sejdou k projednání dalších aktivit 
(Město Blansko se stalo členem OHK) v pondělí 6. 
prosince při  návštěvě Domova Olga.
 Okresní hospodářská komora pokračuje aktivně 
i v pořádání přednáškového cyklu pro zvyšování 
informovanosti svých členů. Další proběhne ve 
středu 8. prosince od 13.00 do 16.00 hodin v zase-
dací místnosti fi rmy Trido v Blansku Na Brankách 3. 
Středeční seminář na téma „Práva zaměstnavatelů 
v pracovně právním vztahu“ je určen pro  majitele 
fi rem, vedoucí pracovníky podnikatelských subjektů  
a státní správy, jejichž pracovní náplní je personální 
politika.  Dle informace ředitele OHK Blansko JUDr. 
Milana Hlaváče bude lektor Doc. JUDr. Galvas 
CSc., který je vedoucím pracovního práva a sociál-
ního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně, informovat přítomné o právech 
a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
o vzniku pracovního poměru, pracovní smlouvě a 
jiných smlouvách v současném pracovním právu, 
právech zaměstnanců při skončení pracovního 
poměru a v čem zaměstnatelé nejčastěji chybují. 
Vstupné pro členy OHK je 300 Kč, pro nečlenské 
fi rmy 600 Kč.

- Šr -
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Xichtokniha

 Přes půl miliardy aktivních uživatelů eviduje 
v současné době tahle sociální síť, které ná-
zev jsem malinko upravil. Zájem roste i když 
už zdaleka není tak strmý. Facebook je asi 
nejpoužívanější, spolehlivě převálcoval i dříve 
založený MySpace a ostatní sociální sítě ve 
srovnání s xichtoknihou spíše paběrkují.
 S masivním rozvojem sociálních sítí se však 
objevily některé nešvary… V prvé řadě již 
lékaři zaznamenali některé případy závislosti 
na této aplikaci, ve druhé řadě je to společen-
ský dopad celého fenoménu, a to ten, že se 
potkáváme častěji online, než doopravdy.
 Třetím aspektem je bezpečnost. Moje i vaše 
a s ní spojené dopady na náš každodenní 
život. Je to asi 3 týdny, co jsem se na jedné 
akci setkal s fatální neznalostí toho, jak celá 
aplikace funguje a musím smutně konstatovat, 
že tato neznalost měla nepřímo za následek 
to, že byl poctivý a férový člověk obviněn z 
něčeho, čeho se nedopustil.
 Facebook je otevřená komunita… Jako při-
hlašovací data funguje kombinace e-mailové 
adresy a hesla, které nemá při zadávání žád-
nou kontrolu kvality hesla (použité kombinace 
znaků, délka atp.), žádnou expirační dobu 
hesla a především z daného profi lu nelze při 
absenci jakéhokoli průkazného logování zjis-
tit, zda není podvržen, prolomen anebo jinak 
pozměněn.
 Přes nabídky „přátelství“ se v poslední době 
šíří jak nebezpečné kódy (viry), tak pokusy o 
získání citlivých údajů formou sociálního inže-
nýrství (lidé mohou chybovat ve svém úsudku), 
tedy potvrzení přístupu na profi l, aniž bychom 
jej znali, potvrzení o tom, že jsme přijali něja-
kou zprávu, což následně vyústí do některé z 
dalších forem bezpečnostních incidentů jako 
jsou spam (nevyžádaná pošta), spoofi ng (pod-
vržená identita) nebo formy phishingu (podvr-
žená identita za účelem získání citlivých dat), 
tedy činnost, která nejen hraničí, ale v mnoha 
případech bezpochyby je trestnou činností.
 Nepíšu to snad zbytečně, chci vám udělit 
radu do života. Přes noční park taky nepůjde-
te bez obav, chovejte se obezřetně i na síti 
internet, není to zdaleka tak přátelské místo, 
jak by se na první pohled mohlo zdát. Dávejte 
si pozor, co komu o sobě prozradíte. Spousta 
lidí se ještě stále obává nákupů přes internet 
a přitom moderní formy zabezpečení mu přímo 
napomáhají. A ti stejní lidé se nerozpakují ko-
mukoli sdělit telefonní kontakty, osobní údaje 
a vůbec o tom nepřemýšlí. Tak přemýšlet 
zkoušejte...

Freddie
freddiemail@email.cz

Z první tiskovkyZ první tiskovky
nového vedení městanového vedení města

Hledáme instruktorku plavání 
a chůvy na hlídání

dětí v rodinách
Podmínkou pro obě pozice

je krásný vztah k dětem a lidem vů-
bec, zkušenosti s dětmi (i doma).

tel. 724761590
www.klub-matysek.webnode.cz, 

e-mail: klub-matysek@seznam.cz

AKCE

VINOTÉKA  U ZÁ MEČKU

ZA VEDENÁ VINOTÉKA  S TRADICÍ

Svitavská  500,Bla nsko

PO - ČT  10.00 - 18.00

PÁ 10.00 - 19.00 

SO 16.00 - 18.00

VINOTÉKA  U BRÁZDŮ

RODINNÁ VINOTÉKA  S TRADICÍ

Hybešova 35,Bla nsko

PO - ČT    14.00 - 19.00

PÁ   10.00 - 19.00

SO     9.00 - 12.00

  

* 12 DRUHŮ MORAVSKÝCH  SUDOVÝCH  VÍN *

* OCHUTNÁVKA  SUDOVÝCH VÍN  ZDARMA *

* PARKOVÁNÍ PŘÍMO U PRODEJNY *

BONUSOVÉ KA RTY  PRO ST ÁLÉ

ZÁ KA ZNÍKY - 1l ZDARMA

NEVYBRALI JST E VHODNÝ DÁREK?

DARUJTE NÁŠ DÁRKOVÝ POUKA Z NA VÍNOMichal Brázda, tel. 602 516 928

MM

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

* veškeré zboží pro koupelny
* rekonstrukce koupelen
 a bytových jader
* prodej plovoucích podlah
 od 450,- Kč/m2

* obklady a dlažby od 149,- Kč
* španělská sanitární keramika
 ROCA (umyvadla, WC, nábytek,
 bidet) - vysoká kvalita

Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730

so 8 - 11

Pražská 1, Blansko

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

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

 Úvodem lze konstatovat, že ani první tiskovka a předložená tisková zpráva nevybočila z úrovně 
předešlých. Výjimkou bylo představení se nově zvoleného starosty Ing. Lubomíra Toufara, mís-
tostarosty Ing. Bc. Jiřího Crhy a neuvolněného místostarosty Ing. Jaromíra Roučky.
 Právě posledně uvedená funkce je sotva pocho-
pitelnou novinkou. Lze pochopit snahu o snížení 
stavu zaměstnanců radnice, pokud by se týkala 
přesycených odborů městského úřadu (o čem ne-
byla řeč), ale ve funkci místostarosty to není právě 
úspora nejvhodnější. Ing. Roučka ji bude vykonávat 
v souběhu se svým náročným zaměstnáním na 
jedné z brněnských vysokých škol, bude mít na 
starosti činnost stavebního úřadu a přípravu nového 
Územního plánu města, bude se dle možnosti zú-
častňovat úterních zasedání Rady města Blansko, 
ale v úřední dny pro jednání s občany v pondělí a 
ve středu na radnici přítomen nebude. Taková náplň 
práce odpovídá spíše funkci předsedy komise, ale 
rozhodně ne postu místostarosty. Pokud nikdo ze 
zvolených zastupitelů nemá vůli, nebo schopnost 
funkci místostarosty vykonávat řádně a na plný 
úvazek, pak je otázkou, jak všechny volební strany 
vybíraly své kandidáty do vedení města. Více jak 
dvacetitisícové měs-
to si v současné 
době, plné ekono-
mických problé-
mů, takový luxus 
sotva může bez 
dopadu na činnost 
úřadu a řešení po-
třeb obyvatel do-
volit.
 Vzhledem k 
tomu, že nedošlo 
ani ke změně ve 
vedení úřadu, lze 
si sotva představit, 
že dojde k progre-
sivním změnám v 
organizaci práce a 
snížení vysokého 
počtu úředníků ně-
kterých odborů a 
společností měs-
ta. Příkladem by 
pro vedení Měst-
ského úřadu v 
Blansku mohly být 

Boskovice, které jsou stejně jako Blansko úřadem 
s rozšířenou působností druhé  poloviny bývalého 
okresu Blansko. Pro srovnání uvádím, že Boskovice 
jako obec s rozšířenou působností mají na starosti 
81 obcí s cca 49110 obyvatel a zaměstnávají 138 
úředníků. Blansko pečuje pouze o 43 obcí s cca  
54350 obyvatel a bez městem řízených společností 
má 213 zaměstnanců. Přitom Boskovice se rozhod-
ly snížit stav o 12 úředníků, zrušit odbor kanceláře 
tajemníka, zachová pouze oddělení, které bude řídit 
sám tajemník a sloučí některé odbory svého úřadu. 
Blansko bude snižovat stav úředníků pouze tím, že 
za ty, kteří odejdou do důchodu nebude přijímána 
náhrada.  Něco podobného jako v Boskovicích tedy 
v Blansku nehrozí. 
 Přísloví „Příklady táhnou“ už  je tak staré, že na 
ně na radnici přetížené prací na zachování součas-
ného stavu sotva kdo vzpomene. 

- Šr -

Nově zvolení představitelé Města Blansko se představili na první tiskové konferenci po 
volbách. Starosta Blanska Ing. Lubomír Toufar uprostřed, první místostarosta Ing. Bc. 
Jiří Crha vpravo a neuvolněný místostarosta  doc. Ing. Jaromír Roučka vlevo.  

Foto: - Šr -

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

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

2. BLESKOVKA2. BLESKOVKA
udeří v pátek 10. prosince 2010udeří v pátek 10. prosince 2010
JEN V PÁTEK 10. prosince sestřelíme ceny u luxusní JEN V PÁTEK 10. prosince sestřelíme ceny u luxusní 
dámské zimní obuvi. Rozhodněte se rychle a vychytejte 

Akce platí do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými slevami.k l í d dá í áAkce platí do vyprodání zá k bi t ji ý i lkombinovat s jinými sleva

- černá- černá
- hnědá- hnědá

- bílá- bílá
- červená- červená
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Pohotovost se stěhuje do nemocnice Pohotovost se stěhuje do nemocnice 

I nový místostarostaI nový místostarosta
je blanenským patriotemje blanenským patriotem

Díky pomoci kraje zůstane Díky pomoci kraje zůstane 
bezpečnost zachovánabezpečnost zachována

 V minulém Monitoru jsme uvedli rozhovor s nově zvoleným starostou Blanska Ing. Lubomírem 
Toufarem. O další jsem požádal prvního místostarostu Ing.Bc. Jiřího Crhu. Blanenským občanům 
je znám jako přednosta Okresního úřadu v Blansku z let 1995 až 2001, kdy byl jmenován ředitelem 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Po zvolení místostarostou Blanska požádal o uvolnění z 
funkce, kterou úspěšně vykonával bez dvou měsíců deset let. I v této době se přičinil o řadu  obecně 
prospěšných akcí, mezi které patří kupř. stavba Domova důchodců, modernizace budovy Okresního 
úřadu, mimořádně se zasloužil i o rozvoj Domova Olga a chráněného bydlení Velan na Klepačově, 
nezištně podporoval rozvoj blanenského sportu a po celá léta úzce spolupracoval i s blanenskými 
novináři, pro které pořádal řadu  na informace bohatých setkání. Na krajském úřadě se rozloučil v 
úterý 30. listopadu a  již ve středu 1. prosince byl k zastižení ve své kanceláři na blanenské radnici. 
První rozhovor je tu:

 Ve vedení města došlo k zásadní změně v tom, 
že má pouze jednoho uvolněného místostarostu, 
takže došlo k přerozdělení kompetencí. Které 
odbory bude řídit první místostarosta?
 „První úkol mně uložilo již ustavující zasedání 
zastupitelstva, které mně pověřilo zastupováním 
Blanska ve Svazku vodovodů a kanalizací okresu 
Blansko.  Pokud se týče odpovědnosti za činnost 
odborů, tak po dohodě ve vedení města budu mít na 
starosti odbory komunální údržby, školství, kultury a 
tělovýchovy, životního prostředí, cestovního ruchu a 
společně se starostou odbor investičního a územního 
rozvoje.“
 Co považujete za prioritu ve své činnosti?
 „Přicházím na radnici s předsevzetím prosadit a 
realizovat co nejvíce potřeb občanů, z nichž většina 
je obsažena  i ve volebním programu ODS a tím 
navázat na dosavadní dobrou spolupráci koaličních 
stran v minulém období a které se stanou součástí 
připravovaného programového prohlášení Rady 
města Blansko. Při jeho tvorbě musíme počítat s 
omezenými fi nančními prostředky. Proto prvořadým 
úkolem bude vytipování priorit a maximální využití 
možných dotací, aby se mohlo realizovat co nejvíce 
potřebných investičních akcí. Za zásadní považuji 
posílení dalšího rozvoje sportu, převzetí sportovišť 
do majetku města, zajistit rekonstrukci krytých lázní 
- především vzduchotechniky. Rovněž se budeme 
snažit získat prostředky, dle možností i dotaci na do-
budování tělocvičny na Údolní ulici, atd. Za důležitý 
považuji i rozvoj bydlení vytvořením předpokladů pro 

výstavbu rodinných domů. Za prioritu  v této oblasti 
považuji získání pozemků v oblasti Luhy. Pokud se 
nepodaří získat rozumnou dohodu s vlastníky po-
zemků, tak jsou i jiné lokality o kterých lze uvažovat.“ 
 Město se neustále rozrůstá, v městských 
částech se staví a přibývá obyvatel. Jak na tuto  
současnou i budoucí situaci bude reagovat 
městská doprava?
 „Na výstavbu v městských částech musí navazovat 
i dostupnost posílením městské dopravy. Už od 12. 
prosince dochází ke změně jízdních řádů se zámě-
rem zajištění vyšší  kvality dopravní obslužnosti, 
kterou budou zajišťovat k propojení městských částí 
tři autobusy.“ 
 Několikaletým problémem Blanska je využití 
volných prostor průmyslové zóny, kde není za-
stavěna ani polovina její plochy. Jaké jsou plány 
na využití zbývající plochy?
 „To je jeden ze základních úkolů, na který se 
musíme, i když se to v současné době jeví jako 
závažný ekonomický problém, neodkladně zaměřit. 
Dokončení má několik významů. Jednak prodejem 
pozemků získat fi nanční prostředky na investiční 
akce města a vznik nových pracovních příležitostí. V 
tom očekávám i podporu Hospodářské komory. Náš 
program se zabývá i možností získání obchodního 
komplexu se sortimentem, který v Blansku občané 
postrádají.“ 
 Které další problémy našeho města byste 
považoval za nutné postupně vyřešit? 
 „Není jich málo. Dalším dlouhodobým problémem 
je centrum města – zejména hotel Dukla. Očekávám, 
že po změně správce konkurzní podstaty se urychlí 
vyřešení majetkoprávních vztahů. Souhlasím s 
většinovým názorem na odstranění této prakticky vy-
bydlené budovy. Ve středu města považuji za nutné 
vyřešit i situaci v podzámčí a zámeckého parku, aby 
se celý areál zámku stal důstojnou součástí centra 
Blanska. Za důležité považuji i řešení stálé a důstojné 
tržnice. Hodlám po zkušenostech Tišnova a dalších 
měst doporučit zorganizování t.zv. Farmářských trhů, 
se kterými má již řada měst ty nejlepší zkušenosti a 
věřím, že by je i blanenští občané stejně nadšeně 
přivítali. A ještě na závěr – za důležitou akci považuji 
brzkou digitalizaci blanenského kina, protože nové 
fi lmy jsou již zpracovávány v digitální formě, takže 
nepřizpůsobit se by znamenalo omezení programu 
kina.“
 Tolik úvodní rozhovor. K dalšímu se sejdeme 
nejpozději po schválení programového prohláše-
ní Rady města Blansko na celé volební období.

Za rozhovor poděkoval Jiří Šrámek

 Díky navrhované fi nanční pomoci kraje nebude 
nutno v příštím roce rušit žádnou požární stanici 
HZS v Jihomoravském kraji. Ze sedmi obvodních 
oddělení Policie ČR, o jejichž zrušení se uvažovalo, 
bude zrušeno jen jedno, bohužel,  v Černé Hoře. 
 „V návrhu rozpočtu, který předběžně projednala 
Rada JMK, je vytvořena fi nanční rezerva v maximální 
výši 20 milionů korun, ze které chceme pomoci pro-
fesionálním složkám Integrovaného záchranného 
systému. Dnešní jednání bezpečnostní rady kraje 
nepřineslo díky tomu žádné negativní informace. 
Pokud jde o policii, podařilo se eliminovat škrty na 
straně Ministerstva vnitra, takže zůstanou zachovány 
stanice Velké Pavlovice, Prosiměřice, Bzenec, Rou-
sínov a Strážnice. Zrušeno bude pouze oddělení v 
Černé Hoře a oddělení v Brně-Židenicích které bude 
přestěhováno do jiných prostor, ale se stejným po-
čtem policistů. Za fi nanční pomoci kraje se mimo jiné 
podařilo udržet  HZS stanici Kunštát na Blanensku. 
Díky tomu, že kraj byl aktivní a nabídl svoji pomoc 
jako výjimečnou a mimořádnou, protože si nemys-
líme, že bychom každoročně měli věnovat desítky 
milionů korun na fi nancování státních složek, odvrátili 
jsme katastrofu ve formě zrušení šesti policejních a 
sedmi hasičských stanic. Pro mne jako hejtmana to 
znamená, že všechny úkoly pro bezpečnostní sbory 
v příštím roce budou plněny. Co se týká krizového 
plánu, všechny složky jsou připraveny plnit úkoly, 
požadavky, časy a lhůty, které z krizového plánu na 
jižní Moravě vyplývají,“ konstatoval hejtman Hašek.
 Členové bezpečnostní rady kraje vyhodnotili 
cvičení krizového štábu Jihomoravského kraje Mo-
rava-Voda 2010, které se zaměřilo na sjednocení 
dokumentace a komunikačních toků povodňových 

orgánů a orgánů krizového řízení v Jihomoravském 
kraji. Získané poznatky budou využity mimo jiné pro 
školení starostů obcí, které je plánováno na první 
čtvrtletí příštího roku s cílem připravit je na zvládání 
mimořádných a krizových situací. Současně byly pro-
jednány návrhy cvičení složek IZS v roce 2011, kdy 
klíčovým cvičením na krajské úrovni bude FOSFA 
2011, jehož cílem bude prověřit vnější havarijní plán 
vybraného podniku. Dalším plánovaným cvičením 
v roce 2011 bude ověření připravenosti nemocnic 
na vznik mimořádné události – konkrétně požáru v 
nemocničním areálu. 
 Bezpečnostní rada se rovněž zabývala připrave-
ností složek Integrovaného záchranného systému a 
Správy a údržby silnic na nadcházející zimní období, 
kdy jednotlivé složky informovaly o připravenosti 
na řešení mimořádných událostí jako jsou sněhové 
kalamity či hromadné dopravní nehody. 

Z tiskovky JMK  - Šr -

Hledáme spolupracovníky
na přípravu

lyžařské sezóny
a na zajištění provozu ski-areálu

v Blansku - Hořicích.

Tel. 777656633
e-mail: jskaroupka@iol.cz

 Blanenská Lékařská služba první pomoci pro dospělé (LSPP), jejíž ordinace se nachází v budově 
Zdravotnické záchranné služby (vchod z ul. K. H. Máchy), se od 1. prosince 2010 stěhuje do prostor 
Nemocnice Blansko. LSPP poskytuje neodkladnou zdravotní ambulantní péči dospělým občanům, 
u kterých došlo k náhlému postižení zdraví nebo zhoršení nemoci v době mimo pravidelný provoz 
ambulancí praktických lékařů. Provádí vyšetřovací a léčebné výkony v rozsahu nezbytně nutném 
pro akutní přednemocniční péči. Nezahrnuje zdravotní péči poskytovanou ambulantními specialisty 
(interna, chirurgie, neurologie, ortopedie, oční, kožní, plicní apod.).

 Náměstek ředitelky nemocnice pro léčebně pre-
ventivní péči MUDr. Jaroslav Kubiš tuto změnu 
odůvodnil slovy: „Zejména je to fi nanční úspora. Za 
nájem ročně ušetříme až půl milionu korun. Nemoc-
nice se také připravuje na tzv. akreditaci, což obnáší 
standardizaci všech postupů v rámci nemocnice. 
Kvůli současnému křížení ordinace LSPP s ordi-
nacemi soukromých lékařů bychom nebyli schopni 
zajistit vysoké standardy, které jsou požadovány. 
Nové prostory lékařské pohotovosti budou větší a 
příjemnější jak pro zdravotnický personál, tak pro 
pacienty. Je tam zvlášť místnost pro lékaře i pro 
sestru, co momentálně není. Výhodou také je, že 
jsme schopni k zajištění provozu využít personál 
nemocnice, což přináší další fi nanční úsporu. Navíc 
jsou sestry, které tam budou sloužit, obeznámeny s 
nemocničním informačním systémem.“
 Nová ordinace LSPP se stěhuje do míst, kde 

se nyní nachází alergologická ambulance. Je to v 
přízemí nemocnice, přístup bude kolem vrátnice a 
brány, kde najíždějí sanitky a přes parkoviště uvnitř 
nemocnice. Pacienti se tam dostanou bezbariérově, 
přístup bude dobře označen. Provozní doba, která je 
určena pouze pro dospělé, zůstává beze změn. Ve 
všední dny mohou pacienti přijít od 17.00 do 22.00 
hodin, ve dnech pracovního klidu od 8.00 do 22.00 
hodin.
 „Každý, kdo přijde na pohotovost, musí mít u sebe 
průkaz zdravotní pojišťovny a 90 Kč na regulační 
poplatek. Ten je za poskytnutou zdravotní péči LSPP 
vybírán v souladu se zákonem o veřejném zdravot-
ním pojištění. Pacient ho uhradí přímo v ambulanci. 
Pokud některou z těchto náležitostí mít nebude, 
samozřejmě ho také ošetříme, ale už je to adminis-
trativně složitější,“ dodal MUDr. Jaroslav Kubiš. 

- Šr -

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.
Tel. 602 575 333

e-mail: atipo@centrum.cz
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Novatisk se spojil s firmou Apos BidingNovatisk se spojil s firmou Apos Biding

Integrovaná polygrafi cká fi rma Novatisk a.s. posílená knihařským provozem 
Apos Binding s.r.o. je po přístavbě k bývalému středisku Lexmark umístěna 
v areálu fi rmy Apos.

Tiskárna, která sem byla přemístěna z původní  budovy v průmyslové zóně, je 
vybavena moderními výkonnými tiskařskými stroji s vysokou kvalitou tisku od 
fi rmy Man Roland.

Text a foto:  - Šr -

Moderní stroje jsou hlavní devizou i provozu knihárny, která zajišťuje měkkou 
vazbu knih. Spojením tiskárny s knihárnou vznikl polygrafi cký podnik s komplex-
ními službami.

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

 Ve 2. polovině roku 2009 se organizačně, majetkově i personálně spojily polygrafi cké fi rmy APOS-
-Binding,s.r.o. (knihařské práce) a Novatisk,a.s. (tiskařské práce). V průběhu roku 2010 byla fúze 
společnosti dokončena pod názvem  NOVATISK,a.s. a umístěna v prostorách fi rmy APOS Blansko na 
Pražské ulici č.7. V současné době jsou dokončeny veškeré úpravy objektu, včetně přístavby nového 
skladu. V konečné podobě je i  technologické a organizační uspořádání. 
 Dnes fi rma Novatisk, a.s. představuje polygra-
fi ckou  kapacitu  přesahující  střední  velikost. Za-
městnává šedesát pracovníků, je vybavena moderní 
předtiskovou přípravou, čtyřbarvovými  
a pětibarvovými tiskovými stroji s lako-
vačkou formátu B1 MAN-Roland. Firma 
je vybavena téměř kompletní výkonnou 
technologií pro knihařské práce přesahují-
cí potřeby zpracování vlastního tisku. Tato 
skutečnost vytváří podmínky i pro výrazný 
podíl kooperační výroby a knihařského 
zpracování.
 Obchodní politika přesahuje regionální 
rozměry. Vysoký podíl exportu fi nálních 
výrobků i kooperace činí významný podíl 
celkových výkonů. Za dobu tříletého 
provozu (dnes již sjednocených fi rem) 
polygrafi e se vytvořil v Novatisku kvalifi -
kovaný pracovní kolektiv, který je zárukou 
vysoké kvality výrobků, která je nezbytnou 

podmínkou pro úspěch v soutěži s tuzemskou i za-
hraniční konkurencí.

PJ

Potěšte dárkemPotěšte dárkem
z Lékárny na Poště!z Lékárny na Poště!
Naše speciální nabídka:Naše speciální nabídka:
1. Dárkové poukazy v hodnotě
  100,- * 200,- * 500,- * 1000,-
  platí pro lékárnu, ortopedickou
  prodejnu a Herbavit
2. Origální balení – rádi zdarma
   zabalíme Vámi vybrané produkty
3. Široký výběr vánočních balíčků
  – vitamínů, kosmetiky, doplňků stravy za příznivé ceny.

Kontakt: tel. 516 410 593, e-mail: herbavit@sinajbk.cz
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Páteční den, 26.listopad, se stal na náměstí Republiky tradičním setkáním 
občanů, zvláště dětí, k zahájení vánočního období a představení jeho symbolu, 
vánočního stromu. Už na první pohled bylo zřejmé, že je to největší krasavec 
za řadu posledních let.

Náměstí Republiky se zaplnilo nejen stánky s rozličným zbožím a občerstvením, 
ale i bohatým programem. Vše dýchalo sváteční atmosférou a očekáváním na 
rozsvícení vánočního stromu.

Dlouho jsem zvažoval, kterým záběrem symbol vánoc představit. Nakonec rozhodla 
příroda, která do rána poskytla tomu blanenskému krasavci nejpřirozenější zimní 
ozdobu. Svatému Martinovi se to povedlo v tu nejpříhodnější chvíli.

Text a foto:  - Šr -  

* PŘEDVÁNOČNÍ FOTOREPORTÁŽ ** PŘEDVÁNOČNÍ FOTOREPORTÁŽ *

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

605 530 523

STAVEBNÍ PRÁCE

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

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

  - profesionální bezdrátový internet
  - VoIP telefonie
  - žádné poplatky za instalaci a aktivaci
  - žádné složité tarify ani smlouvy
  - nabízíme Vám řešení, které hledáte

 „INTERNET OD ČESKÉ“

Již od
 99,-

měsíčně!
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Místo trávníku parkoviště?

 Město Blansko se shlédlo v budování parkovišť. 
Po úpravách prostorů okolo hřbitova, na sídlišti 
Písečná a v sousedství polikliniky, pustilo se i do 
úprav menších odstavných ploch. Příkladem je malé 
parkoviště vybudované v souvislosti se změnou kři-
žovatky u pošty. Což o to, někde ta spousta aut stát 
musí. Otázkou zůstává, zdali je kvůli tomu nutné ve 
městě ničit poslední zbytky zatravněných ploch. Nyní 
se připravuje tzv. další etapa výstavby parkoviště na 
Masarykově ulici naproti fi rmě Illko. Vzniku několika 
parkovacích míst padne za oběť travnatá plocha, 
která aspoň částečně odstiňuje obytné domy od 
pouliční dopravy. Masarykova ulice se v posledních 
letech stala po ulici Svitavské druhou průjezdní tra-
sou městem a   zejména po ránu připomíná kaňon 
plný zplodin z nafty a benzinu.
 Na tomto příkladu je také zajímavý přístup města 
k možnosti občanů vznést připomínky. Zatímco před 
několika lety si jeden z obyvatel dotčené části města 
musel před zahájením stavby garáže svolat na jed-
no místo a ve stejný okamžik devět majitelů domů 
a parcel ze sousedství, aby mu stavbu písemně 
odsouhlasili a přijali kvůli příjezdové cestě věcné bře-
meno, městští úředníci se však s takovým přístupem 
nezdržují. Stavbou parkoviště na Masarykově ulici 
bude negativně ovlivněno životní prostředí pro oby-
vatele pěti domů. S odůvodněním, že se jedná o tzv. 
značný počet zainteresovaných občanů, se městský 
úřad rozhodl informovat veřejnost jenom sdělením na 
úřední desce a neobesílat zainteresované obyvatele 
jednotlivě, což mu platná legislativa umožňuje. Je 
otázkou, jestli lidé z pěti domů představují značný 
počet obyvatel. Samozřejmě je chybou, když si 
veřejnost nečte zprávy z radnice a omezuje si tím 
možnost reagovat, z druhé strany ovšem neférový 

postup města vzbuzuje podezření, že s tím úředníci 
dopředu počítají.

Gustav Konečný

Matoucí značení
Jezdím po ulici Vodní téměř podvědomě, až málem 
kolizní situace mne upozornila na jednu matoucí 
značku. § 23  Vjíždění na pozemní komunikaci, nám 
jasně říká, že při vjíždění na pozemní komunikaci 
musíme dát přednost všemu co se na ní pohybuje a 
to platí i při vyjíždění např.z pěší, nebo obytné zóny. 
Nechápu proto, proč je tedy z ulice Vodní značka 
dej přednost. Navíc dlažba jasně odděluje vozovku 
a pěší zónu. A na závěr - z pěší "Rožmitálky "není 
žádná značka a ul.Vodní je zprava!

PeB.

Praha, Brno, na mnoha místech
 Tak nám v hlavním městě uzavřeli koalici ODS a 
ČSSD. Glosovat se to dá tak, že není třeba odcházet 
od žlabu, když do něho stále hospodář přisypává...
V USA vzniklo před časem v rámci Republikánské 
strany nové, konzervativní hnutí, odkazující se svým 
názvem na historickou událost z Bostonu, roku 1773: 
Tea Party. Lidé s tímto hnutím spojení apelují na 
konzervativní americké hodnoty, právo, spravedlnost 
a pořádek a co nejmenší vměšování se vlády do 
životů prostých Američanů.
 Mám za to, že je na čase založit u nás podobné 
hnutí, které by sdružovalo podobně smýšlející lidi, 
jakéhokoli věku, ale uvažující a otevřené. A protože 
jsme u nás, odkázal bych se na podobnou protestní 
událost, z Prahy roku 1419, kdy proběhla první 
pražská defenestrace. Jako název navrhuji: Ostré 
kopí...

Petr J. Drahovzal

Den otevřených dveříDen otevřených dveří
na Salmovce netradičněna Salmovce netradičně

     Pro den otevřených dveří jsme letos zvolili 17. listopad. Možná to některé čtenáře překvapí, vždyť 
tento den je státním svátkem a to jsou školy zavřené a žáci i učitelé tráví čas jiným způsobem.  I když 
se při přípravách objevovaly určité pochybnosti: Není to příliš odvážné? Bude mít někdo zájem? 
Přijde se vůbec někdo podívat? – riskli jsme to.

 A vyplatilo se! Průběh celého dopoledne vyvrátil 
naše obavy a potvrdil, že tento krok byl správný a 
práce těch, kdo se na přípravě podíleli – učitelů i žáků 
školy – nebyla marná.  Přišlo přes 20 budoucích  prv-
ňáčků  se svými rodiči, stávající žáci prvního stupně, 
kteří se zajímali o to, co je čeká na druhém stupni, 
přišli se podívat i druhostupňoví, protože i oni chtějí 
vědět, co je čeká ve vyšších ročnících. Celkový počet 
lidí, kteří navštívili v tento den naši školu, se blíží 
ke stovce.Všichni si mohli 
prohlédnout celou budovu, 
kterou je provedla děvčata 
z osmé a deváté třídy. 
A nejenom prohlédnout: 
Učitelé se žáky připravili v 
odborných učebnách jed-
noduché pokusy z fyziky, 
chemie, biologie, pak si 
současní i budoucí žáci 
mohli zařádit v tělocvičně, 
vyzkoušet práci s inter-
aktivní tabulí V jedné z 
našich dvou počítačových 
učebnách si ti nejmenší 
kreslili na počítačích a ti 
větší si vyzkoušeli práci 
s výukovými programy. V  
učebně hudební výcho-
vy si zahráli na klavír či 
metalofon, nahlédli i do 
běžných a jazykových 
učeben. V nově zrekon-

struované cvičné kuchyni bylo pro všechny návštěv-
níky na závěr připraveno malé občerstvení.
     I když bylo toto dopoledne pro učitele a žáky 
hodně náročné, těší nás, že reakce rodičů byly velmi 
příznivé a že se jim akce líbila. Věříme, že naše škola 
tímto dnem otevřených dveří přispěla k důstojným 
oslavám státního svátku a zveme všechny: Přijďte při 
další příležitosti se k nám podívat, rádi Vás přivítáme.

Tomáš Barták

SILVESTR 2010

nana V Velvetuelvetu
Cena zahrnuje:
- hudební produkci – celovečerní a ranní show s DJ
- novoroční přípitek sektem 
- slané pochutiny založené na stole
- malý studený předkrm založený na stole
- půlnoční ohňostroj
- Jídlo: 1. 150 g Tataráček+ 4 ks topinka
  2. 200 g Smažená plněná kuřecí kapsa 
           (šunka, eidam), hranolky, tatarka
  3. 200 g Vepřový steak na lůžku rest.
      fazolek a anglické slaniny, hranolky

Slosovatelné vstupenky o ceny!!!Slosovatelné vstupenky o ceny!!!
 Bližší informace a rezervace na tel.

736 546 599
516 411 335

začátek v 19:00

Vstupenky k zakoupení na baruVstupenky k zakoupení na baru

 Jedním ze symbolů minulé doby jsou panelová sídliště. V naší mysli se paneláky spojují s 
komunistickou vládou. Nezapomeňme ale, že tenkrát jsme panelové byty obdivovali a dělali vše 
pro to, aby nám byl takový byt přidělen. Někteří z nás se za to  dnes stydí.  Nevěděli jsme, že 
nejsou vynálezem komunistů a jejich historie je starší.

 Když zadáte do vyhledavače heslo „Panelové 
domy“, dovíte se, že: „Počátky historie panelové 
výstavby se datují již do začátku 20. století a vy-
nálezcem panelové výstavby není nikdo jiný než 
Tomáš Alva Edison. Ten jako první nechal touto 
technologií vystavět v Americe sídliště s několika 
desítkami většinou dělnických domků. V Evropě 
se první panelové domy  objevily v Nizozemsku 
už po 1. světové válce. V Německu vyrostly v roce 
1923, první blok panelových domů byl postaven 
v roce 1939 v Paříži, podobné bloky byly stavěny 
též ve Švédsku a Finsku. Stavba panelových domů 
sloužila jako rychlé a levné bydlení, přesto se 
nikde v západních zemích 
nestavěly v tak masovém 
měřítku jako ve východním 
bloku. Západní Evropa od 
jejich výstavby upustila již 
v 70. letech, ve východní 
Evropě se stavěly až do za-
čátku devadesátých let 20. 
století. S jejich výstavbou 
se přestalo prakticky ihned 
po pádu komunistického re-
žimu. Idea takto stavěného 
domu byla v zásadě dvojí, 
snížení nákladu a pracnos-
ti.“ K této hutné formulaci 
není co dodat.
 Náš první panelák byl po-
staven ve Zlíně v roce 1953. 
Vyprojektovali ho architekti 
B. Adamec a B. Kula. Stav-
ba trvala pouhé 3 měsíce. 
Dům ještě stojí a kdo chce, 
může v jeho blízkosti hledat 

schránku geocache, neboli kešku.  První paneláky 
ještě měly jakousi lidskou tvář. Byly zdobeny růz-
nými detaily a parádičkami (pravda, v moskevském 
cukrářském stylu), třeba domovními znameními, 
kterých ale postupně ubývalo, až nakonec vznikly 
holé krabice, neboli králikárny, jak je označil prezi-
dent Havel.  Obrázek sídliště přidávat nemusím.
 V Brně vyrostlo jako první sídliště Lesná. Je 
situováno do zbrázděného, zemědělsky nevyuži-
telného terénu. Díky tomu je zástavba na pohled 
členitá. Velké rozestupy mezi řadami domů byly 
osázeny zelení. Dodnes vypadá docela pěkně, i 
když proluky byly postupně (přes odpor obyvatel) 
„zahušťovány“ a vybavenost zchátrala.  Při příjez-
du do Brna od Prahy vidíte hradbu uniformních 
paneláků. Je to sídliště Bohunice postavené v 
době, kdy estetická hlediska ustoupila do pozadí. 
Říká se, že prý jeho půdorys z letadla  vypadá jako 
srp a kladivo. Nemám letadlo, abych si to mohl 
ověřit. Jinak je estetický dojem nedobrý. Občané 
z celé ČR  by jistě přidali podobné dojmy z jejich 
sídlišť.
 V dnešní době je nutno řešit problémy s tím, že 
panelové domy nevyhovují zejména z hlediska 
tepelné izolace a jejich elektroinstalace rovněž 
není bez námitek. Přestavba je náročná a vzniká 
otázka, co bude za dalších dvacet let. Před léty 
jsem se ptal jednoho stavaře na to, jak by se daly 
panelové domy bourat. On byl shodou okolností 
na vojně u CO, takže věděl, že zhroucený panelák 
je pro civilní obranu neřešitelný problém. Evaku-
ace rozbombardovaného sídliště by prostě byla 
nemožná. Dům se totiž svalí jako celek, protože 
armatura ho drží pohromadě. Likvidace by vyža-
dovala speciální těžkou techniku a čas. 
 Nedovedl jsem si představit barák, ležící na zá-
dech. Vzpomněl jsem si na to nedávno, když mně 
e-mailem přišla fotografi e zhrouceného paneláku. 
Podle písma se to stalo někde v Číně. Vysvětlu-
jící obrázky ukázaly, že dům stál ve svahu, voda 
podmáčela základy, piloty se zlomily a dům lehl 
na záda jako mrtvý brouk. Vidíte že je v celku a 
dalo by se v něm zase bydlet. Jenom by se musely 
převěsit lustry a přemístit nějaké maličkosti, jako 
třeba záchodové mísy.
 Takže můj přítel měl pravdu. Jakpak se taková 
katastrofa řeší? V Číně asi povolají 10 000 dělní-

ků, každý svoje vlastní kladivo a majzl, a za týden 
není co řešit. U nás, myslím, ještě žádný panelák 
nezbořili, i když domy v Chánově si o to říkají.
 Ptal jsem se jednoho známého Angličana, jak to 
řeší u nich. Napsal,  že pomocí výbušnin zboří dům 
tak, aby se zhroutil dovnitř. Pak nastoupí speciální 
technika, která beton rozdrtí a armatura se potom 
může rozřezat a recyklovat. Podívejte se na stránku 
http://www.heraldscotland.com/going-going-going-
-gone-tower-blocks-demolished-1.917504. Je tam 
článek o bourání 40 let starého paneláku na jižním 
okraji Glasgowa. Byl postaven v roce 1967 za mili-
on liber a bylo v něm 210 bytů. Na stránce je i video. 

30 kg výbušniny změnilo 
23 podlažní dům v hro-
madu sutin. Hezké je, že 
evakuovaní obyvatelé 
okolních domů, bylo jich 
více než 200, strávili den 
v rekreačním středisku, 
kde dostali stravování 
i zábavu. Mohli koukat 
na fi lmy, nebo hrát bin-
go. Tomu říkám péče 
o občany. Naši lidé by 
strávili noc v nějaké tělo-
cvičně a každý by dostal 
maximálně litr balené 
vody. Odstranění 16 000 
tun odpadu trvalo osm 
týdnů. Zajímavé je, že 
přes 95% sutin bylo re-
cyklováno jako materiál 
do základů staveb nebo 
silnic.

 Nejsem odborník a tento článek nelze chápat 
jako výzvu k bourání sídlišť. Beru to jako tech-
nickou zajímavost.  Donedávna jsem nevěděl, že 
něco takového je ekonomicky možné a možná, že 
někteří čtenáři také ne. 
 Dané téma je aktuální i v Blansku, kde přímo v 
centru stojí osamocený výškový panelák. Ponech-
me stranou fakt, že tam ční jako pěst na oko. Sídlily 
v něm úřady, které si postupně našly nebo posta-
vily svoje vlastní budovy. Pokud si vzpomínám na 
diskuzi v tisku, údržba byla nedostatečná, dům je 
v havarijním stavu  a neví se co s tím. Ponechme 
opět stranou, kdo by měl zodpovídat za to, že jeho 
životnost byla krátká, když panelák ve Zlíně už stojí 
skoro 60 let.  Někde jsem četl letmou  zmínku o 
demolici. Byla míněna vážně?

Vratislav Nechuta

Ozdoby na prvním panelovém domě v ČSR, Zlín, Benešovo nábřeží

Zhroucený panelák někde v Číně

380,- Kč380,- Kč
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 NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské 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, sádro-
kartony, bourací práce včetně likvidace. Tel. 
724249530.

 RELAXAČNÍ MASÁŽE - Petra Němcová, 
Bezručova 52 (bývalý Svazarm), Blansko. 
Dárkové poukazy, permanentky. Tel., obj. 
737198807.

 Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz

 Kosmetický salon, nehtové studio, ob-
jednávky permanentní makeup. Připravu-
jeme 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.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* 2+1 v BK - starší, 2. podlaží/3, velmi teplý, malý 
balkon, klidné prostředí. Cena 1,2 mil. Tel.: 777240294.
* 2+1 OV cihlový v BK, zařízený, cena 1.390.000,- Kč. 
Tel. 604936757.
* TV Thompson 62 cm a nový SetTopBox. Cena: 2500 
Kč. Tel. 732803828.
* 1+1 OV v Blansku, v domě po revitalizaci, cena 980.000,- 
Kč. Tel. 777828357 nebo 608059538.
* Ford Fiesta 1.3i, rok 97, nová STK, eko 3000 Kč, bez 
investic, 17500 Kč. Tel. 739022072.
* Odstředivé čerpadlo málo použité 50 l/min., výtlak 19 m, 
tříf. motor 0,75kW ot. 1400/min. Výrobce Sigma Hranice. 
Cena 1000,- Kč. Tel. 721954847.
* Hifi  věž AIWA JAX-N3, 2x100W (F) + 2x40W (S) RMS, 
FM/AM digitální tuner, 3 CD měnič, dvojitá kaz. mecha-
nika, dálkové ovládaní. Cena 1500,- Kč. Bezvadný stav. 
Tel. 721954847.
* Audi TT quatro 4 x 4,  černé, sportovní provedení, v 
kůži, rok výroby 1999, 156000 km, servisní knížka, STK, 
nebourané, 160 000,- Kč. Tel: 723082043.
* Rohové akvárium se zaoblenými skly, 190 l, Juwel - buk, 
vč. skříňky, osvětlení, fi ltr, topítko, vzduchotechnika, Vel.: 
98,5×70×60 cm + skříňka. Tel. 723082083.
* Stůl a 4 židle - imitace olše, televizor zn. Salora a mik-
rovlnou troubu. Tel. 737900946.
* Staveništní rozvaděč 2x380V, 2x230V plně osazený 
jističi, včetně uzamyk. hlavního vypínače. Tel. 606262914.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* 2+1, 2+kk, v OV, v klidné lokalitě Blanska. Tel. nebo 
SMS na 732756634.

* Pronajmu 2+1 na 9. května svobodným nebo s jedním 
dítětem. Tel. 737614918.
* Pronajmu dlouhod. 3+1 na Severu za 7000 + inkaso. 
Tel. 775223137.
* Nabízím pronájem RD v Rájci, i dlouhodobě. Tel. 
604861192.
* Daruji do dobrých rukou mourovatou kočičku asi 1,5 
měsíce starou. Tel. 737452965.
* Pronajmu byt 1+1 na ul. Údolní, pěkný, slunný, část. zař. 
Cena: 5000 Kč vč. inkasa. Tel. 601543830.

www.rosendorf.cz

Nabízíme:Nabízíme:
* vodoinstalační práce
* topenářské práce
* plynoinstalace
* stavební práce
* OPRAVY vodoinstalace,
 odpadů, kanalizace

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

TEL. 775 765 790, 775 111 911TEL. 775 765 790, 775 111 911

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

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

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Petr Bende a hosté, Vánoční koncert, 3.12.2010 v 19.30 h, 
Blansko – Dělnický dům, cena 199,- Kč. Host: Věra Horká
Koncert Kaštánci, 8.12.2010 v 18 h, Blansko – Kino, cena 
80,- Kč a děti 50,- Kč      
PF Guitar Quartet, Vánoční koncert, 10.12.2010 v 19 h, 
Blansko – Zámek Blansko, cena 120,- Kč, důchodci a 
studenti 60,- Kč      
Mandrage a Rybičky, 11.12.2010 ve 20 h, Boskovice – 
Sokolovna, cena 140,- Kč
20 let Rebelie Tour, 11.12.2010 v 19 h, Blansko – Dělnický 
dům, cena 130,- Kč
Tomáš Kočko a Orchester, 14.12.2010 v 19.30 h, Blansko 
– Kino, cena 150,- Kč
Jaroslav Hutka, 22.12.2010 v 19.30 h, Blansko – Kino, 
cena 150,- Kč
POZOR AKCE! V předprodeji Tomáš Kočko + Jaroslav 
Hutka za zvýhodněnou cenu 200,- Kč!
Eva Pilarová, Vánoční koncert, 21.12.2010 v 19.30 h, 
Blansko – Dělnický dům, cena 280,- Kč  a 300,- Kč
Silvestr 2010, 31.12.2010, Blansko – Dělnický dům, cena 
400,- Kč. Účinkují: Kamelot, Velvet, diskotéka. Vstupenka s 
místenkou, silvestrovskou večeří a novoročním přípitkem.
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 zajíma-
vostí 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 na-
vzájem 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 Kartografi e Praha, ob-
sahuje 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-

www.guape.cz
S - PODLAHYODLAHY

         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

        

Blansko

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

Nejlevnější SÁDROKARTON
včetně montáže a stavebních úprav

PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKYPŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY
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. 736 696 069Tel. 736 696 069

EASY ASY WAYAY
Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

Lámete si hlavu
s výběrem vánočního dárku?
A co takhle jazykový kurz?

POTĚŠTE SEBE ČI SVÉ BLÍZKÉ
DÁRKOVÝMI CERTIFIKÁTY!
Přijďte si k nám vybrat
do 22.12. 2010 a získejte
DÁREK OD EASYWAY  - SLEVU 10%!
UKÁZKOVÁ HODINA SAMOZŘEJMOSTÍ!

Zápis na 2. pololetí zahájen!

Pro více informací nás kontaktujte!

osobně: Blansko, Masarykova 12
  (naproti poště)
te l: 777 899 711, 774 716 151, 516 412 083
mail: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz

Zahraniční stáže pomáhajíZahraniční stáže pomáhají
vytvořit systém kreditů vytvořit systém kreditů 

 Stáž s praxí ve firmě Twinner sport:  Stáž s praxí ve firmě Twinner sport: 
Francouzi mluví anglicky ochotněFrancouzi mluví anglicky ochotně

Praxe ve firmě Citroën:Praxe ve firmě Citroën:
Pracovní doba od 8,30 do 19 hodinPracovní doba od 8,30 do 19 hodin

 Dovednosti získané během zahraniční stáže už se zanedlouho nebudou muset žáci středních škol 
učit znovu na své škole. V současné době probíhá na celoevropské úrovni vývoj systému kreditů v 
odborném vzdělávání (ECVET), které tyto dovednosti ze zahraničních stáží zaznamenávají a přenášejí. 
Systém kreditů tak mimo jiné usnadní pohyb žáků mezi evropskými zeměmi. 

 Na vývoj přenosu kreditů v odborném vzdělávání, 
konkrétně v oblasti mezinárodního obchodu, je za-
měřený projekt Recomfor fi nancovaný z Programu 
celoživotního učení Evropské unie.  Na tomto projektu 
se podílejí výzkumné instituce a školy z jedenácti ev-
ropských zemí, které si zatím vyměňují zkušenosti se 
zahraničními stážemi žáků, nezbytné pro rozhodová-
ní o budoucí podobě systému v jednotlivých zemích. 
Do projektu jsou zapojeny dvě české školy, jednou z 
nich je Obchodní akademie a Střední zdravotnická 

škola (OA a SZŠ) Blansko. Nositelem projektu v Čes-
ké republice je Národní ústav odborného vzdělávání. 
 Obchodní akademie Blansko vybrala dva žáky, 
kteří dva týdny pracovali ve fi rmách ve francouzském 
Pontarlier. Tito žáci popisují své zkušenosti získané 
během své praxe ve fi rmách i z běžného života ve 
Francii. Oba se shodují na tom, že pro ně byla stáž 
přínosem a dobrou životní zkušeností.

Dagmar Maňásková,
Národní ústav odborného vzdělávání

 Absolvovat zahraniční praxi ve francouzských Alpách, v zemi vína, sýrů a nádherné přírody, se 
nám poštěstilo díky projektu v rámci programu Leonardo da Vinci. Začátkem loňského školního 
roku jsme projevili svůj zájem o odbornou praxi v zahraničí, poté úspěšně prošli výběrovým řízením 
a už jsme se jen mohli těšit na překrásných 14 dní ve Francii.
 Praxi jsem absolvovala ve fi rmě Citroën v městeč-
ku Pontarlier, poblíž švýcarských hranic. Po celou 
dobu působení ve fi rmě se o mě starala garantka 
praxe – vedoucí marketingového oddělení spo-
lečnosti. Účastnila jsem se porad zaměstnanců a 
manažerů fi rmy, schůzek se zákazníky a vyplňovala 
objednávky. Velkým zpestřením byl VIP večírek 
pro zákazníky a zaměstnance fi rmy, na kterém se 
představovala nová tvář Citroënu C4, která v České 
republice zatím ještě představena nebyla. Komu-
nikovala jsem převážně anglicky, francouzsky jen 
zřídka. Nejtěžší pro mě bylo zvyknout si na pracovní 
dobu, která byla od 8:30 do 19:00 hodin a déle. 
 Tato praxe pro mě byla velkým přínosem. Nejenže 
jsem obohatila své odborné znalosti z účetnictví, 

marketingu a ekonomiky, ale také jsem zdokonalila 
svou angličtinu a francouzštinu. Poznala jsem od-
lišný způsob života, jiné zvyky a tradice. A hlavně 
jsem zjistila, že místní jsou mnohem příjemnější a 
otevřenější než my, Češi. V neposlední řadě jsem se 
dokázala osamostatnit, ocitla jsem se v neznámém 
prostředí, odkázána sama na sebe. Pokud jsem 
něco potřebovala, musela jsem komunikovat s cizími 
lidmi, v cizím jazyce, což beru také jako ohromné 
plus.
 Možná bude moje zkušenost motivací pro ostatní 
studenty, kterým se naskytne podobná příležitost. 
Všem radím, aby neváhali a šli do toho. 

Romana Šustrová,
studentka ekonomického lycea 

 V rámci studia na blanenské Obchodní akademii jsem měl možnost zúčastnit se dvoutýdenní 
stáže ve francouzské fi rmě Twinner sport ve městě Pontarlier, které se nachází nedaleko hranic se 
Švýcarskem. Firma Twinner sport je největší prodejna sportovního zboží v regionu Haut-Doubs.
 V této prodejně jsem vykonával různé pomocné a 
drobné administrativní práce. Velice zajímavé bylo 
srovnání cen zboží, které je mnohem dražší než v 
ČR. Svůj podíl na tom má určitě i marže vyšší než 
50 %. Také mne překvapilo, že mnoho Francouzů 
stále platí šekem.
 Pobyt ve Francii ale nebyl jen o práci. S místními 
studenty jsme se dostali na veletrh mikrotechnolo-
gií v Besanconu, či na výstavu amerického malíře 
Edward Hoppera v Lausanne. Francouzi se ukázali 
jako velice přátelský a pohostinný národ, mnohokrát 
jsme byli pozváni na oběd či večeři. Francouzská 
kuchyně je hlavně o sýru. Sýr se jí ke všemu a se 

vším. Mnohdy vznikají až bizarní kombinace jako 
krvavý steak s tvarohovým sýrem apod. Rozhodně 
není pravda, že by Francouzi nechtěli mluvit anglicky. 
Anglicky mluví ochotně, mnohem větší odpor mají k 
němčině, anglicky se mluvit alespoň snaží.
 V lednu 2011 přijedou do ČR dva studenti Pontar-
lierského lycea. Nejdříve se budou v Brně učit česky 
a potom budou pracovat ve Velkých Opatovicích.
 Pracovat ve Francii pro mne byla velká zkušenost 
a nejraději bych se tam ještě vrátil. Je zajímavé 
srovnat životní úroveň v ČR a ve Francii, stejně jako 
pracovní vytížení a odměny.

Jiří Mrázek, OA a SZŠ Blansko

INZERUJTE
V MONITORU

Tel. 602 543 381
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SQUASH 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

TEL. 777 321 654TEL. 777 321 654
PRODEJ,PRODEJ,

POKLÁDKAPOKLÁDKA
A ÚDRŽBA VŠECHA ÚDRŽBA VŠECH

PODLAHOVINPODLAHOVIN
NA TRHUNA TRHU

-  koberce-  koberce
-  PVC-  PVC
-  vinyl-  vinyl
-  dřevo-  dřevo
-  laminát-  laminát
-  korek-  korek
-  renovace-  renovace
-  čištění-  čištění
-  údržba-  údržba

Wanklova 107Wanklova 107
JedovniceJedovnice

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

 Objednávka na telefonu:
516 413 233, mobil 608 319 752 516 413 233, mobil 608 319 752 

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

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

Telefon: 774 716 719Telefon: 774 716 719
www.powerplate-blansko.cz

200,- Kč. Je to poslední turnaj roku 2010. Z důvodu 
očekávaného většího počtu hráčů, žádám o řádné 
přihlášení každého jednotlivce již v týdnu před vlast-
ním turnajem. Důvodem tohoto opatření je především 
kapacita squash centra a také zajištění potřebného 
počtu stejně hodnotných cen. Při nepřihlášení budou 
muset takto postiženi soutěžící vzít za vděk tím, jak se 
říká „co dům dá“.
 Protože jsem nakousl Vánoce, musím Vás také 
seznámit s provozní dobou našeho centra  právě přes 
Vánoční svátky.
pátek  24. 12.  zavřeno
sobota  25. 12.  10 – 20
neděle  26. 12.  10 – 20
pondělí  27. 12.  10 – 20
úterý  28. 12.  10 – 20
středa  29. 12.  10 – 20
čtvrtek  30. 12  10 – 20
pátek  31. 12.  10 – 15
sobota  1. 1. 2011  zavřeno
neděle  2. 1.  10 – 20
 Od pondělí 3. ledna pak otvíráme dle zavedených 
stávajících časů.                                                      -rl-

Vánoční provoz
 Listopadový squashový turnaj pořádaný v sobotu 20. 
listopadu prokázal  zvýšený zájem veřejnosti o squash. 
17 hráčů přišlo změřit své hráčské dovednosti. Rozhodli 
jsme o dvou základních skupinách, kde se hrálo na dva 
sety do 11 bodů. 64 dvousetových zápasů udělalo z 
turnaje takový malý maraton. Základní skupiny jsme 
totiž dohrávali někdy kolem 17. hodiny, a tak následné 
fi nálové pavouky tentokrát končily krátce před 19. hodi-
nou, kdy následovalo vyhodnocení. Na metu nejvyšší 
dosáhl tenisový navrátilec Jan Zezula, který ve fi nále 
zvítězil nad Pavlem Blažkem 2:0 (11:8, 11:6). V boji o 
třetí místo Jaromír Matal porazil novopečeného otce 
Nabila Laie 2:1 (9:11, 11:9, 11:7). Pátý skončil Luděk 
Řehoř a šestý Jindřich Čeladín. Lze si jen přát, aby 
další nadcházející turnaj proběhl v takové pohodové 
atmosféře s nárůstem nových hráčů, jak to bylo nyní. 
Doba Vánoc, která se blíží a podle které je následující 
„Vánoční turnaj“ pojmenován, se k tomu přímo vybízí. 
Turnaj se uskuteční v sobotu 18. prosince od 13 hodin, 
opět jste všichni co nejsrdečněji zváni. Startovné je 

Cenná mezinárodní umístěníCenná mezinárodní umístění

Minulý týden byla v ČT reportáž o tom, jak je Blansko přeplněno zbytečným do-
pravním značením natolik, že už je řidiči ani nestačí registrovat. Asi to nestačilo, 
tak bylo bez upozornění na změnu dopravní situace na Rodkovského ulici pořízeno 
další, ještě zbytečnější značení. A opravdu, nikdo na ně nezareagoval.

Text a foto:  - Šr -

Na tiskovce jsem prohlásil, že toto dopravní značení bude příčinou havárií nejen 
na ulici Rodkovského, ale i na nebezpečné křižovatce K.H.Máchy s ul. B. Něm-
cové, kde havárie byly, tak mně tajemník oponoval, že to přispěje k bezpečnosti 
provozu 15 minut před osmou hodinou, kdy tam rodiče vozí děti do školy (i když 
tam nikdy havárie nebyla).

Když jsem během dne zjistil, že nové značení nikdo nezaregistroval, tak jsem vzal 
fotoaparát a nemusel ani 10 minut na havárii čekat. A až napadne sníh a pluh ho 
na ul. B. Němcové nahromadí na okraje svažité jednosměrky s oboustranným 
parkováním kolem hřiště a školy TGM, pak to bude zejména pro nákladní auta  a 
popeláře ještě složitější.

* FOTOREPORTÁŽ O NEVHODNÉM ZNAČENÍ *

NÁBOR DO HOKEJOVÉ PŘÍPRAVKY
- přihlásit se mohou chlapci ročníku 2002 a mladší navštěvující MŠ, 1. a 2. třídu
-  tréninky 3 x týdně - po, st, čt od 16,45 do 17,45 na ledě
-  kabina se sprchou, možnost bezplatného zapůjčení výstroje
-  kvalifi kovaní trenéři
-  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

Tel. 777 754 302 - Petr ZukalTel. 777 754 302 - Petr Zukal

ČENÍ *ČENÍ *

ÍPRAAAAAAVVVVVVVVVKKKKKKKYYYÍPRAAAAAAAVVVVVVVVVKKKKKKKYYYY
a 2. třídu

a)
če
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ales.necas@centrum.czales.necas@centrum.cz
www.podlahy-necas.czwww.podlahy-necas.cz

☺☺☺☺ ☺☺

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

cestovní agentura

Rožmitálova 14, Blansko, T./F.: 516 417 035
po - pá 9,00 - 11,30, 13,00 - 17,00 hodin, dle osobní dohody

e-mail: s-tour@iol.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ

!!! LAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENY !!!!!! LAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENY !!!

EXOTIKA ZIMA- velký výběr slev pro každéhoEXOTIKA ZIMA- velký výběr slev pro každého

řecko -  děti 3.800 + slevy až 20%!řecko -  děti 3.800 + slevy až 20%!

Řecko + Bulharsko – aquaparky, All inclusive pro děti zdarma

Oslavte s námi vstup do 20. sezóny:

VYUŽIJTE SLEVY PRO VĚRNÉ KLIENTY

*** Skupinové slevy, služby pro fi rmy, školy, jízdenky, letenky ***

www.stourblansko.cz * www.dovolenalast.cz 

 Listopad byl pro náš tým měsícem mezinárodních soutěží v aerobiku. Děvčata AEROBIC TEAM 
OREL BLANSKO se podívala za hranice a to hned dvakrát za jeden měsíc. Mezi tím zabodovala i na 
soutěži Aerobic Master Clase a Děti fi tness. Celkem si odnesly devět bronzových medailí a jednu 
zlatou.
 První a snad i 
nejnáročnější soutě-
ží bylo Austrian ae-
robic open ve Vídni 
6.11.2010. Rakousko 
je známé velmi kva-
litními závodnicemi v 
gymnastickém aero-
biku i step aerobiku. 
Na této soutěži bylo 
13 států světa. Náš 
step tým ve složení: 
Romana Matušková, 
Monika Řezníčková, 
Dana Minaříková, 
Markéta Kolářová, 
Lenka Kremličková, 
Mirka Hladilová, Jit-
ka Staňková si z této 
soutěže odnesl bronz  
s minimálním odstu-
pem jak od druhého 
tak prvního místa.
 Další soutěž byla 
13.11.2010 DĚTI FITNESS  v Otrokovicích. Zde se 
všechna naše děvčata dostala do fi nále a zajistila si 
tak postup na Mistrovství České republiky. Výborným 
způsobem tu také zabodovala Nela Šenková, která 
vyhrála zlatou medaili v kategorii Street dance, čímž 
dokázala svoji všestrannost a pohybové nadání.
 Tentokrát v neděli 21.11.2010 se konal další závod 
NESOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS v Brně. 
Je to soutěž jednotlivců, kteří cvičí podle lektora. 
Nejlépe odcvičila Lenka Krátká – 3.místo a opět me-
daile. Dalších skvělých umístění dosáhly závodnice 
Mirka Hladilová (4.místo) Lucie Minářová (6.místo), 
Nela Šenková (7.-15.místo), Veronika Kalová (7.-
15.místo), Markéta Kolářová (7.-15.místo). Je to 
soutěž, kde počet startujících se pohybuje kolem tří 
set během jednoho závodu.
 Poslední listopadovou soutěží bylo 4. KOLO PO-

HÁRU FEDERACÍ v Bratislavě. Náročné cestování a 
závodní podmínky vzaly za své a ne vše se podařilo 
podle našich představ. I tak se ale ve vysoké meziná-
rodní konkurenci naše týmy neztratily. I přes některé 
nepodařené prvky jsme vybojovaly skvělá umístění. 
V nejvyšší soutěži GYMNASTICKÝ AEROBIK obsa-
dil tým ve složení: Alice Minářová, Hana Zouharová 
a Nela Šenková 13. místo s 1,5bodovým rozdílem 
od první pětky. Za sebou nechaly týmy ze Zlína, Li-
berce, Znojma aj. konkurenční týmy. V individuálních 
sestavách nejlepšího umístění z našich dosáhla Nela 
Šenková, která obsadila 16. pozici a měla od první 
pětky pouze jednobodový rozdíl. Naším želízkem v 
ohni byl tým seniorského stepaerobiku (jmenovaný 
výše), který na předešlých kolech obsadil letos první 
a třetí místo, ve Vídni pak také bronz a toužili jsme 
minimálně po stříbru, aby byla letošní sbírka kom-

pletní. Někam si to sportovní 
štěstí uteklo a vlivem aparatury 
a následné chybě nám medai-
lová příčka unikla.
    Takto vypadal náš listopad. 
Rozhodně žádná nuda a žádná 
deprese. Zážitků, zkušeností, 
inspirace i cenných kovů  a oce-
nění jsme nasbírali nespočet. 
Pohyb je lék nejen pro tělo, ale 
i duši. Přijďte se hýbat s námi 
a vyberte si na našich strán-
kách www.atb.unas.cz svoji 
vyhovující pohybovou aktivitu. 
Pokud se vám nechce hýbat, 
tak se přijďte alespoň podívat 
na naše vánoční vystoupení 
(17.11.2010 – 16:00 hodin Orel 
Blansko), kde uvidíte nejen 
uvedené závodní týmy, ale také 
začínající cvičence a možná i 
vánoční překvapení.

-aerobic-


