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Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Wanklovo, 54 m2, 3.p.,výtah, standard...NC –  1 099.000 Kč
Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Nám. Rep., 54 m2, 2.p., plast. okna...NC –  1 199.000 Kč
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 – 499.000 Kč

Pronájmy:
Byt 2+1 Blansko – Chelčického, 58 m2, 2. p., vybavený nábytkem...NC – 4.300 Kč/měs. + .ink.
 Byt 2+1 Blansko – Dvorská, 52 m2, 6. NP, výtah, volný 02/2011...NC – 4.990 Kč/měs. + .ink.
Byt 2+1 v RD Rájec-Jestřebí, 100 m2, 2. p, vybavený nábytkem...NC – 4.300 Kč/měs. + .ink.

Přejeme krásné Vánoce a úspěšný vstup do Nového roku 2011.Přejeme krásné Vánoce a úspěšný vstup do Nového roku 2011.

Otevřena i kancelář v centru BK – Rožmitálova 40 - tel.: 721 121 711Otevřena i kancelář v centru BK – Rožmitálova 40 - tel.: 721 121 711

www.velvetblansko.cz

 Přiznejme si, že nic moc. Světová fi nanční krize 
nás ovlivňuje už třetí rok a přes optimistické předpo-
klady ekonomických odborníků to vůbec nevypadá 
na nějaké razantní zlepšení. Ze statistik vyplývá, 
že ekonomika mírně roste, stejně tak vzrostla 
během uplynulého roku i průměná měsíční mzda, 
která teď činí bezmála 23.000 korun. Vidět to ale 
moc není. Kromě Prahy a několika dalších velkých 
měst si obyvatelé venkova a malých měst mohou 
o takovém platu nechat jenom zdát.
 Nezaměstnanost se drží stále kolem 10% a těžko 
se dá očekávat, že by se v brzké době rapidně 
snížila. Malí čeští obchodníci a řemeslníci obracejí 
každou korunu a když už to nejde jinak, nezbývá 
než snižovat stav zaměstnanců. Přesto prodejci, 
vesměs zahraniční řetězce, hlásí pro letošní rok 
opět vyšší tržby než loni a zákazníci letos podle 
předpokladů zase utratí za vánoční dárky více než 
loni. Jak je to možné?
 Bude to asi tím, že po vzoru vedení našeho 

státu, jehož dluh činí už přes 
jeden bilion korun, si lidé půjčují 
stále víc a víc peněz, jak je rov-
něž statisticky dokázáno. A tak 
tu máme začarovaný kruh plný 
paradoxů. Stát nemá peníze, ale 
jeho zaměstnanci stávkují, když 
je třeba se uskrovnit a vycházet 
prostě z reálných čísel. Nemohu 
říci, že bych se stávkujícími sym-
patizoval, ale za mnohem větší 
nehoráznost považuji to, že naši 
zákonodárci státním pracovní-
kům odsouhlasili snížení platů 
o 10%, ale sami sobě si platy 
sníží jen o 5%. Za to je budou 
mít všichni jejich podřízení určitě 
opravdu rádi a k takovému poči-
nu jim s úsměvem poblahopřejí.
 Takový státní zaměstnanec má 
ovšem své jisté a s těmi deseti 

procenty se nějak srovná. Mnohem hůř jsou na 
tom drobní živnostníci a malí podnikatelé. I když 
tato kategorie z velké většiny plní státní pokladnu, 
být živnostníkem nebo podnikatelem není až ta-
kové terno, jako to na první pohled vypadá, pokud 
nejste zrovna tunelář nebo mafi án. Svědčí o tom 
tisíce konkurzů, bankrotů, exekucí a taky zavřených 
restaurací, prodejen či provozoven. Když podnikatel 
nevydělává, nezbývá mu než propustit zaměst-
nance, poslat je na tzv. nucenou nemocenskou a 
nebo fi rmu zavřít a všechny (včetně sebe) přihlásit 
na úřad práce. A jsme zase v kruhu, protože státu 
nejenže na daních nic neodvede, ale naopak zatíží 
jeho rozpočet. Jeden můj kamarád hned po revoluci 
prohlásil, že než špatně podnikat, je lepší se nechat 
dobře zaměstnat. Dnes pracuje v zahraniční fi rmě 
a jeho plat několikrát převyšuje ten průměrný.
 Celý rok se nesl v duchu několika frází: úspory, 
šetření, hledání rezerv. Kde ale spořit a kde hledat, 
to už nikdo z vedení státu konkrétně neřekl, až na 
to plošné snižování platů všechny rezorty jen řvou, 
že mají málo peněz. A přitom by se leckde úspory 
našly a ani by to tolik nebolelo. Například nevidím 
důvod, proč by šéfové a vedoucí pracovníci fi rem 
se státní účastí měli brát měsíčně půl milionu korun, 
někdy i více. Proč na chodbách v některých státních 
úřadech, institucích či zdravotnických zařízeních 
musejí být instalovány stovky moderních plazmo-
vých televizorů, které nejenže stojí obrovský peníz, 
ale v neposlední řadě i žerou spoustu elektřiny 
a někde už jsou, jinde brzy budou, zpoplatněny 
autorskými právy. Myslím, že pacientům nebo 
občanům, kteří přišli na úřad pro nějaké razítko či 
vyplnit lejstro, postačí k ukrácení chvíle nějaké ty 
noviny nebo časopis. Bylo by to levnější a účelněj-
ší, protože jak jsem si všiml, v drtivé většině mají 
televizory stažen zvuk, čučet na němou obrazovku 
samozřejmě nemá smysl a jsou to tudíž zbytečně 
vyhozené peníze. Mohl bych pokračovat ještě dal-
šími proč, ale pro letošek už je toho dost, každý z 
vás si určitě vzpomene na něco, kde by se nějaká 
ta koruna dala ušetřit. Ale proč, když nám to tady 
tak pěkně funguje?
 Na závěr každého roku si všichni navzájem přeje-
me, aby následující rok byl lepší než ten předchozí. 
Letos ani loni nám to nevyšlo, tak snad ten příští. 
Všem čtenářům, inzerentům i dopisovatelům přeji 
příjemné Vánoce, veselého Silvestra, pevné nervy 
v novém roce a hlavně dobré zdraví a taky trošku 
toho štěstíčka. Třeba se usměje právě na vás.

PM

   Reality
Macocha s.r.o.
   Reality
Macocha s.r.o.www.realitymacocha.cz

Přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce.

 Poslední letošní vydání Monitoru je tady a s ním i poslední úvodník. Vždycky, když jej začínám 
psát, nutí mě to k bilancování a srovnávání. Jaký byl uplynulý rok ve srovnání s ostatními?

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

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%

Děkujeme vámDěkujeme vám
za přízeň a důvěru,za přízeň a důvěru,
kterou jste námkterou jste nám
v uplynulém rocev uplynulém roce
věnovali. Přejemevěnovali. Přejeme
vám do nového rokuvám do nového roku
zdraví, spokojenostzdraví, spokojenost
a mnoho osobnícha mnoho osobních
i pracovních úspěchů.i pracovních úspěchů.

VESELÉ VÁNOCE!

           516 412 533, 606 720 933

PRÁDELNAPRÁDELNA
Iva Müllerová
Dvorská 28Dvorská 28
BlanskoBlansko

VESELÉ VÁNOOCCCE!VESELÉ VÁNOOCCCE!

515166 4141222 5533 6606060606 77722020 93351515166 41141222 553533 6606060606 7777222020 933

VESELÉ VÁNOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCE!VESELÉ VÁNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCE!
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Víte - nevíte
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        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!

Návrh rozpočtu JM kraje                
na rok 2011

 Rada Jihomoravského kraje na své 93. schůzi 
konané dne 29. 11. 2010 projednala návrh rozpoč-
tu Jihomoravského kraje na rok 2011. Na úřední 
desce Jihomoravského kraje je v souladu s ust. § 
11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna bilance návrhu rozpočtu JMK 
na rok 2011, návrh závazných ukazatelů rozpočtu a 
návrh dotací obcím a ostatním právnickým osobám 
z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
 Do plného znění návrhu rozpočtu Jihomoravského 
kraje na rok 2011 mohou občané nahlížet na infor-
macích ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, a na od-
boru ekonomickém Krajského úřadu Jihomoravské-
ho kraje, dveře č. 111 a č. 115, nebo prostřednictvím 
internetových stránek Jihomoravského kraje www.
kr-jihomoravsky.cz v tématu „Ekonomika a fi nance“. 

Z krajské tiskovky - Šr -

Oznámení                                           
o zápisu

 Zápis do 1. ročníků Základní školy speciální, 
Blansko, Žižkova 27 na školní rok 2011/2012 se bude 
konat dne 8.února 2011 v budově školy.

-zšs-

PĚKNÁ MODRÁ               
DOUBRAVICE

(centrum duševního zdraví)
Plán aktivit na měsíc leden
určený i pro veřejnost
4.1. - 9.00 Tříkrálová sbírka 
5.1. - 9.00 Soutěžní hra – Chcete být milionářem? 
18.1. - 9.00 Kurz komunikace
Výtvarné aktivity
11.1. - 9.00 Zvířátka z marcipánu 
25.1. - 9.00 Sněhové radovánky
Výlety
12.1. Vodní svět – bazén, vířivka
19.1. Procházka zimní přírodou
26.1. Výlet do kapucínské hrobky v Brně+IKEA
Na uvedené akce srdečně zvou pracovníci a uži-
vatelé zařízení. Pro konkrétní časy poskytujeme 
informace na telefonu.
Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám. 91 (bu-
dova fary). Tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.
blansko@caritas.cz

-pěm-

Statečným                          
anonymům

 V průběhu letošního roku se opět rozmnožily počty 
trapných anonymů od lidí, kteří se buď obávají, byť 
za pravdivé upozornění pomsty, nebo doufají že to 
někomu, jak se říká, zavaří. Již několikráte jsme 
upozorňovali, že za známky na anonymní dopis je 
zbytečné vyhazovat peníze, protože je každý adresát 
jako neověřitelné vyjádření zbabělce hází rovnou 
do koše. Bohužel, někdy jsou to i dobře myšlené 
informace. Tak jsem kupř. obdržel několikastránkový 
rozbor určité činnosti. Zdálo se, že od informované 
osoby, jenže bylo potřebné získat ještě určité doplně-
ní, ale nebylo od koho – autor se nepodepsal. Přesto 
jsem se informoval na danou věc na městském úřa-
dě, kde jsem zjistil, že autor kopii poslal i jim a oni 
měli stejný problém - jak bez kontaktu pokračovat a 
případ řešit. Nezbylo, než stížnost založit pro případ, 
že se projeví některé další souvislosti. To byl jeden 
z anonymů, který chtěl něco řešit, ale chyběla mu 
odvaha. Je i druhá skupina anonymů jejichž snahou 
není řešení ale urážka, nebo dokonce pomsta styli-
zovaná s představou, že se autor nedá zjistit. Dal by 
se, je řada dokonalých metod, ale tito autoři za to, 
aby se produktem jejich duševní poruchy odborníci 
zabývali, nestojí. 
 Těm, kteří opravdu chtějí s poctivým úmyslem na 
něco závažného upozornit a ve svém podepsaném 
sdělení požádají o anonymitu, je ji příjemce, ať už 
novinář, či policista nebo státní zástupce, povinen 
respektovat. A teprve pak ji lze s odpovědností řešit, 
nebo k řešení přispět. 

- Šr -  

2  

Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Graffiti
 Do Brna na hokejovou Kometu jezdím z Blan-
ska většinou vlakem. Když mám projít podchod 
na blanenském nádraží, vždycky se zamyslím 
nad „úrovní“ některých mých spoluobčanů, kteří 
se rozhodli své grafi cké „vlohy“ vyjádřit nápisem 
na zeď. Slova „úroveň“ a „vlohy“ jsem záměrně 
umístil do uvozovek, abych dal najevo ironii v 
rámci psaného textu. Proč?
 Zejména proto, že se mi ta počmáraná zeď 
nelíbí. Stejně jako se mi nelíbí mnohé jiné po-
čmárané zdi v našem městě. Na zdi se dočtu 
o podpoře hnutí antifa, o divočině, bez které 
umíráme, o podpoře Che Guevary a spoustu 
dalších „hodnotných“ informací. Vidíte? A zase 
ty uvozovky... 
 Nerad bych, abyste si mysleli, že mám něco 
proti graffi ti. Nemám, ale všechno musí mít 
nějakou úroveň. Jeden ze známých graffi ťáků, 
anglický Banksy to se svým uměním dotáhl až 
do seriálu Simpsonovi, což je uznání, kterého 
se málokomu dostane. Ti „naši“ sprejeři, ale 
mají ke graffi ti asi tak daleko, jako já k úspěšné 
astronautické misi na Mars. Bohužel, chce se mi 
dodat. 
 Obraz na zdi se mi obecně líbí víc, než zeď 
prázdná. Ale obraz musí mít poselství a úroveň. 
Proč malujete na zdi nesmyslné klikyháky? Proč 
nasprejovaným obrázkem vyjadřujete podporu 
člověku, který se jako revolucionář podepsal pod 
smrt tisíců lidí?
 Některé názory levicově orientovaných mla-
dých lidí dokážu pochopit. Ale oni by zase měli 
pochopit, že soukromý majetek je nedotknutelný, 
ničení majetku obecního pak není žádný street 
art, jak si mylně autoři malůvek vykládají, ale 
čisté a nefalšované vandalství.
Jeden podnikatel z Prahy svého času dal k 
dispozici sprejerům celou zeď svého domu. Do-
mluvil se s nimi na tom, že ji mohou využít, za 
předpokladu, že na ní nebudou čmáranice bez 
myšlenky, ale skutečný pokus o street art. Mám 
chuť udělat něco podobného. Street art může být 
i něco pěkného. Ale prosil bych bez Che Guevary, 
Marxe a podobných tváří...
 Hezký den.

Freddie
freddiemail@email.cz
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ŠT ĚPÁNSKÁ  ZÁ BAVA

25.12. od 20 hod.

se skupinou NETOPÝR

Přijďte k nám osla vit Silvest ra!

Rest aurace otevřena od 11 do 02 hodin

K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba

Příznivá  zpráva - v lednuPříznivá  zpráva - v lednu
se cena vody nezvýšíse cena vody nezvýší

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

 S blížícím se příchodem nového roku mně napadlo, zda nezačne stejně jako ten minulý zvýšením 
ceny vodného a stočného. Vzhledem k tomu, že na ustavujícím zasedání byl zástupcem města ve 
Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko pověřen nový místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha, požádal 
jsem ho s obavou co se dovím o rozhovor.
 Pane místostarosto proslýchá se, a bývalý 
místostarosta nás na to nenápadně připravoval, 
že s příchodem roku 2011 dojde k dalšímu zvýšení 
ceny vodného a stočného i přesto, že  naše cena  
se pohybuje na stupních nejvyšších. Bude tomu 
tak?
 „Zúčastnil jsem se svého prvního zasedání před-
sednictva Svazku vodovodů a kanalizací po svém 
pověření zastupováním Města Blansko. Byl jsem 
pověřen funkcí předsedy Svazku, za Boskovice se 
stal členem předsednictva poslanec Ing. František 
Sivera a za Černou Horu tajemník úřadu Ing. Jiří Ry-
dval. Zasedání se zúčastnila i ředitelka Vodárenské 
akciové společnosti RNDr. Miloslava Soldánová a 
ekonom Ing. Petr Fiala. Předsednictvu byla předlože-
na kalkulace ceny vodného a stočného vypracovaná 
dle Finančního modelu, který stanovuje, že cena 
vody má do roku 2014 narůstat až na 99.- Kč/kubík 
s cílem aby byl Svazek samofi nancovatelný. Byly 
podány dva návrhy na zvýšení ceny k 1.lednu 2011 
o 5,99% a 3,9%.
 Je jasné, že tento model vychází z nějaké ceno-
vé úrovně, která byla vyšší vzhledem k investicím 
do nových čističek a ovlivněna poklesem spotře-
by vody vlivem omezení výroby velkoodběratelů, 
v Blansku konkrétně  ČKD, Metry, zrušením 
Adastu atd. Byl  to jediný  návrh?
 „Nebyl. Já jsem navrhl aby se cena od 1. ledna 

2011 nezvyšovala s tím, že bude nutné jednat o změ-
ně funkčního modelu, aby se na cenu 99.- Kč mohlo 
dojít až v roce 2018 a tím  by každoroční nárůst ceny 
mohl být mírnější. Pokud by se funkční model nedo-
držel, nemohli bychom čerpat fi nanční prostředky z 
fondů Evropské unie ani ze státního fondu životního 
prostředí. Kdyby se nepodařilo změnu funkčního 
modelu dojednat, pak by se musel dodržet termín 
roku 2014, tedy zvýšení ceny vodného a stočného 
v jednotlivých letech, možná už i v průběhu roku 
2011. To se bude ještě projednávat na valné hromadě 
Svazku VaK, která se bude konat 21. prosince 2010.“
 Je ale nutné, aby se na ceně naší pramenité 
vody podílela a vydělávala na ní francouzská 
vodárenská společnost?
 „Do budoucna se v několika okresních svazcích 
jedná o možnosti odkoupení francouzských akcií tak, 
aby tyto byly ve výhradním vlastnictví našich českých 
svazků. Tím by mohlo dojít k navýšení fi nančních 
zdrojů, zlepšení ekonomických výsledků Svazků a  
cenových  možností.“
 Doufejme, že se to podaří a bude napravena 
chyba minulých let, kdy se na úkor občanů bez-
hlavě rozprodávaly a stále rozprodávají odvěké 
majetky naší republiky druhému státu. Je až 
nepochopitelné, že nám vodu z našich pramenů 
prodávají Francouzi.

Za rozhovor poděkoval Jiří Šrámek

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

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

é i čká í

DámskéDámské
snowboardovésnowboardové
kompletykomplety
- sněhový pás, odepínací kapuce- sněhový pás, odepínací kapuce
- stahovací rukávy- stahovací rukávy
- stahovací pas, waterproof- stahovací pas, waterproof
- povrchová impregnace- povrchová impregnace
Hezký dárek pro Vaše blízké. Hezký dárek pro Vaše blízké. 
Skvělé ceny, dobrá kvalita. Skvělé ceny, dobrá kvalita. 
Dále v nabídce:Dále v nabídce:
zimní bundy, mikiny, čepice,zimní bundy, mikiny, čepice,
šály, trička, termoponožky...šály, trička, termoponožky...
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Pomozte s identifikací mužePomozte s identifikací muže

Co přinesl rok 2010Co přinesl rok 2010
 Rok 2010 byl rokem volebním. Nejdříve - ve dnech 28. a 29. května 2010 to byly volby poslanců 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Co jim předcházelo a jaké metody řada 
politických stran používala raději přejdu bez komentáře, protože si o jejich až otřesné úrovni mohl 
udělat svůj názor každý volič sám. Co přinesly byla ještě větší nejistota a obava z toho, co nás čeká. 
I přesto, že účast voličů činila 62,6 %,  výrazné změny se občané nedočkali. Sociálním demokratům 
nebylo nic platné že zvítězili ziskem 22,85% hlasů, protože je převálcovala koalice druhé ODS 20.22 % 
vytvořená spolu s TOP 09 - 16,7 %, a Věcmi veřejnými 10,88 %. Kromě nich se do Poslanecké 
sněmovny dostala i KSČM ziskem 11,27 % hlasů. Z okresu Blansko uspěli pouze JUDr. Zuzka 
Bebarová-Rujbrová (KSČM) z Blanska  se ziskem 6520 hlasů, Ing. František Sivera (ODS) z Bos-
kovic se ziskem 2577 hlasů, a Michal Babák (VV) z Blanska ziskem 1910 hlasů. Po řadě let opustili 
sněmovnu blanenští sociální demokraté, zatím co svoji pozici posílila poslankyně KSČM  Z. Be-
barová – Rujbrová.

 Další volební kolotoč pokračoval ve dnech 15. a 
16. října 2010, kdy se konaly současně volby do za-
stupitelstev měst a obcí a do Senátu České republiky. 
Voleb do Zastupitelstva města Blansko se zúčastnilo 
pouze 47,16% - 7164 voličů. Zvítězila ČSSD ziskem 
29,1% hlasů a 8 mandátů, druhá byla ODS - 19,5% 
hlasů a 5 mandátů, třetí KSČM - 16,1% hlasů a 
4 mandáty, čtvrtá 
KDU ČSL - 10,5% 
hlasů a 3 mandá-
ty, pátá Volba pro 
město - 8,9 % a 
dva mandáty,šes-
tá TOP 09 - 7,7 
% hlasů a 2 man-
dáty,  a poslední 
VV - 5,4 % hlasů 
a 1 mandát. Byla 
vytvořena velká 
koalice a jedinou 
opoziční stranou 
zůstala KSČM. To 
je špatná konstela-
ce, protože koalice 
bez silné opozice 
se obyčejně stává 
koalicí buď  diktá-
torskou nebo málo 
městu přínosnou. 
 O něco složi-
tější byla volba 
senátora. Na tuto 
funkci bylo deset 
kandidátů ze stej-
ného počtu stran. 
Z Blanska to byl 
pouze Stanislav 
Navrkal, z obcí 
okresu Blansko 
Jozef Regec – 
Černá Hora, Mgr. 
Ivana Holomková 
– Spešov, RNDr. 
Pavel Henek – 
Ráječko, Paed-
Dr. Zdeněk Peša 
- Olešnice a Ing. 
Josef Mikulášek – Sloup. Zbývající čtyři byli z Brna. 
Do druhého kola, které se konalo o týden později 
postoupil Jozef Regec který získal 30,62%, a Zde-
něk Peša 21,22 % hlasů. Voleb se zúčastnilo pouze 
30,62 % - 15 541 voličů. Ze souboje ve druhém kole 
vyšel vítězně Jozef Regec (ČSSD) ziskem 54,32 % 
hlasů, zatím co Zdeněk Peša  (KDU ČSL) jich získal 
pouze 45,67%. V průběhu letošní volební kampaně 
nás i několikrát navštívili čelní představitelé stran, 
kupř. modrý Miroslav Topolánek, předseda vlády 
Petr Nečas, ministr Ivan Fuksa, oranžový Jiří Pa-
roubek, Bohuslav Sobotka, zelený Ondřej Liška, a 
další. Važme si toho, mnohé z nich uvidíme zase 
až za čtyři roky, nebo vůbec. Nepřijel pouze Radek 
John a kníže  pán. Budiž jim odpuštěno, asi jim za 
to jedno a dvě křesla v blanenském zastupitelstvu 
nestála.
 Blansko však žilo i jinými událostmi. Rok nezačal 
právě radostně. Přičinila se o to s požehnáním Svaz-
ku vodovodů a kanalizací Vodárenská a.s. Boskovice 
dalším zvýšením ceny vodného a stočného, která se 
vyšplhala až na 73,43 Kč za kubík pramenité pitné 
vody, zatím co v Praze voda upravovaná nákladně 
z přehrady stojí jen 55 Kč a pražané ještě i přes své 
výjimečné příjmy protestují. Město reagovalo zruše-
ním veřejného stojanu pitné vody u Kaufl andu, jako 
by nám chtělo jít příkladem k podobnému způsobu 
úspor i v domácnostech. Nejvíce poškozenými se 
stali velkoodběratelé, kupř. Pivovar Černá Hora, 
jehož majoritní vlastník pivovar raději prodal. Tím 
neutrpěli pivaři, ale sport a kultura na Blanensku, pro-
tože skončila doba významných dotací, které štědrá 
ruka Ing. Jiřího Fuska na tyto a další prospěšné akti-
vity poskytovala. Kupř. pro nejúspěšnější sportovce 
roku založil Ing. Fusek fond, do něhož vkládal 120 
tisíc korun, které pro ně byly každý rok významným 
příspěvkem na úhradu výloh  jejich sportovní činnosti 
předány při hodnocení výsledků uplynulého roku. 
 V letošním roce dosáhli významných úspěchů 
i blanenští vodní záchranáři, kteří ve 14. ročníku 
Blanenské dvěstěpadesátky za účasti záchranářů z 
celé republiky obsadili všechna první místa a Michal 
Špaček navíc vytvořil na této trati plné překážek re-
kord časem 4 minuty 29 sekund. Skvěle si v průběhu 
roku vedli také příslušníci Hasičského záchranného 
sboru, kteří nejenže prokazují svoji odbornost při po-
žárech, záplavách, dopravních a dalších nehodách, 
ale svou výkonnost předvádějí i při soutěžích hasičů, 
z nichž přivážejí vítězné  vavříny, v čem jim jde 
osobním příkladem ředitel Hasičského záchranného 
sboru plk. Ing. Josef Nečas.
 Radostnou událostí pro blanenské důchodce 

bylo rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje, která 
svým usnesením zabezpečila fi nanční prostředky na 
přístavbu blanenského Senior centra pro dalších čty-
řicet obyvatel. Méně lichotivé bylo vyhodnocení ne-
zaměstnanosti, která počátkem roku vzrostla na 11,7 
%. Nezaměstnaných bylo 6439, z toho 3463 mužů 
a 2976 žen. Na tomto počtu se podílelo i 514 absol-

ventů škol a mla-
distvých, při čem 
volných míst bylo 
pouze 137, tedy na 
jedno místo připa-
dalo 47 uchazečů. 
V polovině roku 
už byla situace 
o něco lepší, ne-
zaměstnaných již 
bylo registrováno 
5411, mužů 2711, 
žen 2700. Volných 
míst bylo 214, po-
čet uchazečů na 
jedno místo se sní-
žil na 25,3.
   I přes problé-
my je v Blansku 
jeden podnikatel, 
který i v době kri-
ze zachoval stav 
zaměstnanců a 
zvýšil výrobu. Je to 
majitel a generál-
ní ředitel Slévárny 
DSB EURO JUDr. 
Milan Hlaváč, který 
byl Českou mana-
žerskou asociací, 
Svazem průmyslu 
a dopravy a Kon-
federací zaměst-
navatelských aso-
ciací vyhodnocen 
jako druhý nejlepší 
manažer v České 
republice, za co byl 
oceněn předsedou 
vlády ČR Janem 

Fišerem. Je škoda, že stejnými úspěchy se neprezen-
tuje i druhá část bývalé společnosti ČKD Blansko, kte-
rá po konkurzu nedokázala navázat na svůj dřívější 
světový věhlas a jak vypadají zanedbané budovy, tak 
asi za nějaký čas docela zmizí z povrchu zemského. 
 Současná hospodářská krize se projevila i na 
pokračování  plánovaného rozvoje města.   Přesto 
dotované akce na revitalizaci Písečné pokračovaly, 
podařilo se získat pozemky kolem učiliště a vybu-
dovat dlouho požadovaný chodník ke Kaufl andu, 
dokonce i realizovat kompletní generální opravu 
chodníku a silnice od Dělnického domu na Žižkově 
ulici až po ulici Bartošovu, provést rekonstrukci 
parkoviště v okolí nemocnice a další akce. A co je 
důležité, v letních měsících byly úspěšně dokončeny 
práce na regulaci Svitavy včetně osazení kanalizační 
sítě uzávěry, aby se při zvýšené hladině nevracela 
voda z  řeky za silnici na Divišovu ulici. Jediné, co 
se buď nedaří, nebo  je mimo zájem vedení města, 
je stále neřešené osvětlení horní části Rožmitálovy 
ulice a to i přes to, že je tam silný provoz s několika 
přechody pro chodce a ve zbývající části se zřejmě 
spoléhá na bezplatné osvětlení z výkladů drogerie. 
 I přes všechny výše uvedené nedostatky se v polo-
vině prosince můžeme radovat z úspěchu blanenské 
nemocnice, která byla co do spokojenosti pacientů 
vyhodnocena jako nejlepší v Jihomoravském kraji. 
Stejné místo obsadila v kategorii fi nančního zdraví 
a v celostátním měřítku byla vyhodnocena na dru-
hém místě, protože jako jediná z nemocnic byla 
schopna z vlastních prostředků přistavět a vybavit 
nová zdravotnická zařízení. Jak starosta na tiskové 
konferenci oznámil, budou nová pracoviště nemoc-
nice slavnostně předána do užívání 20. ledna 2011. 
V celostátním hodnocení celkově zvítězila pražská 
Nemocnice na Homolce a blanenská nemocnice 
je jedenáctou nejlepší ze všech nemocnic v České 
republice. Hodnocení se v době od 1. března do 31. 
října 2010 zúčastnilo 33 tisíc pacientů nemocnic. 
Výsledek byl vyhlášen v rámci Středoevropské 
konference „Efektivní nemocnice 2010“ v pražském 
hotelu Clarion. Je to významný úspěch, o který se  
svým způsobem zasloužili všichni tři představitelé 
a zaměstnanci nemocnice po odvolání  bývalého 
ředitele Kozáka. 
 Závěr roku zpříjemnila slavnost vítání Svatého 
Martina a rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
Republiky. K dalším událostem se budeme ještě vra-
cet, doufejme že v lepších dnech nového roku. Svým 
věrným čtenářům přeji pěkné Vánoce, spokojenost 
a pevné zdraví. 

Jiří Šrámek 

 Policisté žádají veřejnost o pomoc při identifi kaci muže, který je podezřelý z krádeže televizoru z 
ubytovacího zařízení ve Křtinách na Blanensku.

 Podezřelý muž, 
kterého zaznamenaly 
bezpečnostní kamery, 
si ubytování rezervoval 
telefonátem z mobilní-
ho telefonu. V hotelu 
se ubytoval 27. října 
2010 ve večerních 
hodinách poté, co na 
recepci předložil kra-
dený občanský průkaz. 
Následující den ráno 
pracovníci hotelu zjistili, 

že na pokoji, kde se muž ubytoval, chybí televizor 
značky Samsung, a že muž navíc opustil hotel i s klíči 
od pokoje a hlavního vchodu. Způsobil tak škodu za 
asi 12 tisíc korun a je nyní podezřelý ze spáchání 
trestného činu Krádeže. Jeho mobilní telefon už 
následující den nefungoval.
 Vzhledem k tomu, že podle kriminalistů je možné, 
že se muž, možná i ve spolupráci s dalšími lidmi, 

dopouští podobné trestné činnosti i v dalších částech 
České republiky, policie varuje, aby majitelé ubyto-
vacích zařízení byli ostražití. Vhodné je například 
zkontrolovat si, zda podoba člověka na fotografi i v 
občanském průkazu odpovídá osobě, která průkaz 
předkládá. Pokud se jedná o občanský průkaz vyda-
ný před rokem, není možné, aby se podoba člověka 
natolik změnila. Vhodné je také zkontrolovat podpis 
naskenovaný na občanském průkaze s podpisem 
člověka, s nímž hoteliér nebo poskytovatel jiných 
služeb smlouvu uzavírá. Podobným způsobem na 
ukradený občanský průkaz si totiž například vypůj-
čili čtyři dosud neznámí muži v jiné části republiky 
drahá jízdní kola a už je také majiteli půjčovny nikdy 
nevrátili.
 V případě, že byste muže z fotografi e nebo video-
záznamu poznali, ozvěte se, prosím blanenským 
kriminalistům na číslo mobilního telefonu 602 195 
571 nebo na telefonní číslo 974 631 328 a 974 631 
358.

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí

 V neděli 12. prosince vstoupily v platnost nové jízdní řády městské dopravy a už v pondělí jsem 
měl několik nespokojených telefonátů. Konkrétně ze Zborovců, kde bylo zrušeno hned několik spojů, 
takže cestující musí šlapat až k nádraží u Metry, dále pak ze sléváren, kam autobus, vezoucí dělníky 
na ranní směnu, dorazil po pětatřiceti minutách několik minut po šesté, další připomínky jsem za-
znamenal i z Písečné.
 Vypadá to tak, že řada cestujících není se změna-
mi v systému MHD spokojená, je vidět, že jízdní řády 
zpracovávala brněnská fi rma, která zřejmě nebyla 
zcela v obraze a tak se v nich objevily chybičky, které 
zejména pracujícím a školákům tak trošku ztrpčují 
doposud zavedené cestování. Jak se tayto problémy 
budou řešit jsem se zeptal ředitele ČAD Blansko 
Jiřího Šebely a vedoucího divize osobní dopravy 
Richarda Maňouška.
 „Pravidelnou změnou platnosti jízdních řádů 
veřejné linkové dopravy v měsíci prosinci prošla 
zásadními změnami i městská hromadná doprava 
(MHD) v Blansku. Pracovníci společnosti brněnské 
fi rmy KORDIS JMK  zpracovali nový systém organi-
zace provozu  MHD. Několik zastávek obdrželo nové 
názvy, původních sedm linek MHD bylo „zúženo“ na 
čtyři. Linka směrem ke Skalnímu mlýnu nedoznala 
změn, zbylé tři linky byly nově vytvořeny tak, aby 
zahrnovaly trasy a zastávky z linek zrušených. Mezi 
linkami jsou provázány časové relace za účelem 
dopravy cestujících ze sídliště Písečná směrem k 
sídlišti Sever, respektive ze sídliště Sever na síd-
liště Písečná, linky navazují na odjezdy a příjezdy 
vlaků a přípojných autobusových linek regionál-
ních. Ne všechny 
provedené úpravy 
jsou ve výsledku 
pozitivní, zejména 
cestujícím, kteří se 
dopravovali úče-
lovými spoji tj. do 
a ze zaměstnání, 
systémem autobu-
sového spojení do 
škol a ze škol nebo 
svátečními spoji k 
bohoslužbám, se 
doprava ztížila. 
Žádný racionálně 
uvažující člověk 
však jistě nečekal, 
že bude provede-
na zásadní změna 
v systému MHD 
v Blansku a vše 
bude stoprocentní. 
Novými časy, trasa-
mi, zkumulovanými 

spoji atd. si cestující budou nuceni hledat nová spo-
jení a většina jistě najde, ale ne všem se to podaří. 
Situaci dokresluje i počet připomínek, které cestující 
směřují na naši adresu. Připomínky k organizaci 
MHD jsou shromažďovány, buď u nás dopravce, 
nebo jsou přijímány zástupci města, přeposílány pra-
covníkům spol. KORDIS a po určitém období budou 
na společném jednání vyhodnoceny a bude zváženo 
z hlediska technického zabezpečení a fi nančních 
možností jejich začlenění do systému MHD. Konkrét-
ní připomínky ke spojům jsou v praxi prověřovány 
přímo na trase, případně na přestupových uzlech na 
autobusovém nádraží či na autobusovém stanovišti 
METRA. Poté jsou vyhodnocovány a jsou připraveny 
návrhy na jednotlivé úpravy. Připomínky je nejlépe 
zasílat elektronicky na e-mail manousek@cadblan-
sko.cz, případně telefonicky na tel. 516 417 610, 516 
417 611, 606 323 898. Vše bude zaznamenáno a 
dále řešeno.“
 Tolik odpovědní pracovníci ČAD Blansko. Cestu-
jícím tedy nezbývá, než vydržet a věřit, že chyby v 
novém systému se brzy vychytají a autobusy budou 
opět jezdit podle jejich potřeb.
 Za informace poděkoval PM
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Hospodářská komoraHospodářská komora
pro mentálně postižené osobypro mentálně postižené osoby

Zasedání funkcionářů Okresní hospodářské komory v Domově Olga zahájili 
společně starosta Blanska Lubomír Toufar, za Domov Olga Jana Kratochvílová 
a předseda Hospodářské komory Milan Hlaváč.

Zakládající členka a zasloužilá představitelka Domova Olga Jana Kratochvílová 
seznámila představitele OHS a starostu Blanska s vybavením pracovišť a výrob-
ky mentálně postižených klientů domova.

Na tomto pracovišti vznikají dělítka zboží na pásy u pokladen supermarketů, 
které klienti Domova Olga vyrábějí pro fi rmu ITAB shop concept CZ a.s. S jejich 
pokladnami jdou dělítka do celé Evropy.

Text a foto:  - Šr - 

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

 Vysoce humánní výjezdní zasedání představitelů Okresní hospodářské komory v Blansku proběh-
lo v blanenském Domově Olga pro mentálně postižené osoby, aby se dohodli o formách vzájemné 
spolupráce s tímto veřejně prospěšným zařízením. Klíčovým záměrem projektu je nalézt pracovní 
uplatnění klientů v dílnách Domova Olga formou zakázkové činnosti z okruhu podniků Blanenska. 

 Pracovní uplatnění je pro mentálně postižené 
osoby důležitým prostředkem pro zvyšování jejich 
sebevědomí a naopak lidé z podnikatelské sféry mají 
příležitost seznámit se s potřebami této skupiny lidí a 
jejich touhou být užitečnými. Snahou vedení Domova 
Olga je získání tří až šesti stabilních zákazníků z 
řad podnikatelů, kteří by pravidelně zadávali práci 
přiměřenou schopnostem klientů domova. 
 V současné době má Domov Olga dobré zkuše-
nosti ze spolupráce s fi rmou ITAB shop concept CZ 
a.s. pro kterou klienti vyrábějí dělítka na pokladní 
pásy v supermarketech, kompletují soupravy spo-
jovacího materiálu pro fi rmu PONIKVA, propagační 
materiály produktů regionu Moravský kras, nebo 
propagační materiály pro Pivovar Černá Hora. 
 Funkcionáři Okresní hospodářské komory si 
prohlédli dílny, ve kterých klienti domova získávají 

zručnost, sebevědomí a pocit užitečnosti, prodejnu 
vlastních výrobků a sociální prostředí, které vznikly 
a  byly postupně od roku 1991 vybaveny díky Městu 
Blansko, Nadaci Olgy Havlové, sponzorům z Bla-
nenska i zahraničních z Holandska a kanadských 
Čechů manželů Velanových. Prvním z účastníků, 
který nabídl práci pro klienty byl majitel fi rmy Blata, 
další plánují návštěvu představitelů domova ve svých 
fi rmách s možností výběru výrobků, které by jejich 
klienti byli schopni zpracovat. 
 Setkání představitelů Hospodářské komory s ve-
dením Domova Olga, kterého se zúčastnil i starosta 
Blanska Lubomír Toufar, je zahájením další, pro 
mentálně postižené osoby významné, etapy jejich 
začlenění do společnosti a ekonomickým posílením 
provozu tohoto vysoce humanitárního zařízení.

Jiří Šrámek

Kolektiv pracovníkůKolektiv pracovníků

Lékárny na PoštěLékárny na Poště

přeje všem svýmpřeje všem svým

zákazníkům spokojenézákazníkům spokojené

Vánoce a úspěšnýVánoce a úspěšný

rok 2011.rok 2011.

Kontakt: tel. 516 410 593, e-mail: herbavit@sinajbk.cz
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Do terénu s fotoaparátemDo terénu s fotoaparátem

Kaufland se představilKaufland se představil
v nové podoběv nové podobě

Vlevo sýry, vpravo Rama a jiné margariny atd., uprostřed pak  místo 
prostor pro zákazníky skladové palety se vším možným.

Je pravda, že v prodejně je více zboží. Hlavně toho, které se už nevejde 
do skladu. Takže  zde už si ani dva zákazníci nevyhnou.

A zde už najdete úplně všechno. Hlavně skládku palet s různým zbožím 
a prázdnými kartony. Dokonce i kulturu prodejen z rozvojových zemí.  

Text a foto:  - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z KAUFLANDU ** FOTOREPORTÁŽ Z KAUFLANDU *

 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!

 Tiskový mluvčí Kaufl andu Michael Šperl mně 
poslal následující tiskovou zprávu:
 „Ve čtvrtek 2. prosince 2010 se obchodní dům 
Kaufl and v Blansku představil svým zákazníkům 
poprvé v nové podobě. Přestavba, která v obchodě 
probíhala za plného provozu několik týdnů, přinese 
rozšíření nabídky a řadu dalších vylepšení.
 Nejpodstatnější a také nejviditelnější změnou 
je vybudování obslužného pultu a pekárny. Nový 
obslužný pult nabídne zákazníkům čerstvé uzeniny, 
sýry a lahůdky v prvotřídní kvalitě a v požadovaném 
množství. Nová pekárna pak bude pro zákazníky 
po celý den připravovat čerstvé pečivo, a to zhruba 
do jedné hodiny před zavírací dobou. 
 Přestavěná prodejní plocha umožní rozšířit sorti-
ment o další oblíbené druhy zboží. Jde například o 

další produkty z nabídky ovoce a zeleniny, přibudou 
i výrobky v dalších odděleních.“
 Připomnělo mně to staré přísloví: „Když se 
nepochválíš sám, nikdo to za tebe neudělá.“  Z 
doručeného textu mám dojem, že tiskový mluvčí 
buď v Blansku nebyl, nebo se nezajímal co tomu 
říkají zákazníci, kteří skoro tři měsíce chodili půl 
hodiny po prodejně, aby našli co hledají a zatím to 
není o mnoho lepší. Navíc se k některým regálům 
dodnes nedostanou, protože prodejna je skladištěm 
palet se zbožím ve zúžených uličkách, jako by 
nové prostory v prodejně nahrazovaly omezenou 
kapacitu skladů. Vzniklo tím něco jako špatně 
přístupný prodejní sklad. Dokumentaci najdete ve 
fotoreportáži.

- Šr - 

 Ve středu 1. prosince, 
kdy se na celou republiku 
snášel sníh a většina lidí 
zůstala někde v suchu a 
teple, vyrazili klienti Ak-
tivačního centra při Zá-
kladní škole speciální do 
ulic města. Jsou to posti-
žení lidé, kteří si v kurzu 
Obsluha multimediálních 
přístrojů rozšiřují své zna-
losti a dovednosti v práci s 
technikou, kterou je dnes 
vybavena každá domác-
nost. A právě ve středu si 
ve funkci amatérských fo-
toreportérů zkoušeli práci 
s fotoaparátem v terénu. 
Dovolujeme si poslat dvě 
fotografi e z ulic našeho 
měta zasypaného bílou 
nadílkou.

M. Kocmanová a 
V. Stará, lektorky kurzu
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Očima občanůOčima občanů

Zprávy z radniceZprávy z radnice

Postavení mimo hruPostavení mimo hru

Pohodový obchůdek

 Určitě to každá zná. Ráno spěcháme. Nachystat 
dětem svačiny, najít manželovi chybějící ponožku 
nebo poopravit kravatu, vyvenčit psa, vynést smetí. 
Často nestihneme to nejdůležitější, nasnídat se. Na-
štěstí v našem městě existuje první pomoc v podobě 
útulné, od šesti od rána otevřené prodejny Pekařství 
Blansko na Wanklově náměstí.
 Prodavačky, střídající se za pultem, jsou bez výjim-
ky usměvavé, laskavé, trpělivé, pohotové, příjemné, 
umí poradit i nabídnout z bohatého sortimentu voňa-
vého, vždy čerstvého zboží. Široký výběr cereálního 
pečiva, nadýchané dortíky, skvělé jemné pečivo, 
obložené chlebíčky. Teď, před Vánocemi, mrkají 
na zákazníka vkusně nazdobené perníky, nechybí 
nejrůznější druhy čajového pečiva a fi gurek z marci-
pánu. Tenhle obchod navštěvuji obzvlášť ráda k vůli 
pohodě, kterou tam dokážou navodit. A s blížícím se 
koncem roku bych chtěla všem, včetně neviditelných 
mistrů pekařů, poděkovat za všechny dobroty, které 
pro nás, spěchající zákazníky připravovali, připravují 
a připravovat budou. A v novém roce 2011 se těším 
na dobré ráno v šest!

L.Čepová

K novému                                 
značení

 V Monitoru ze dne 3.12.2010 kritizujete novou 
úpravu průjezdnosti u školy TGM. Z hlediska rodiče, 
který vozí každý den dítě do školy,  je toto řešení 
velmi dobré,  je možno zastavit na více místech, 
přehlednější a bezpečnější pro děti. Je ale pravdou, 
že nájezd z ulice Sadová by mohl být přehledněji 

osazen, aby někteří řidiči, jezdící setrvačně, si toto 
uvědomili.

Ivo Stejskal

Poděkování
 Dne 22.04.2010 nastoupila moje maminka jako 
klient do Senior centra Blansko, p.o. Když jsem jí 
chystala věci potřebné k pobytu v tomto zařízení, 
měla jsem smíšené pocity.Tak trochu jsem pochy-
bovala o správnosti rozhodnutí umístit maminku do 
takového zařízení. Při pohledu zvenčí  na budovu, 
která stojí na pěkném místě, udržovanou zahradu, 
vše působící velmi dobrým dojmem, máte pocit, 
že děláte tu nejlepší věc. Ale jak všichni víme, jen 
proto, že je něco na oko hezké, nestává se zárukou 
toho nejlepšího.Tou největší zárukou spokojeného 
dožití člověka v takovém zařízení, musí být  kvalitní 
zaměstnanci-pečovatelky, které jsou s klienty, tj. 
starými, nemohoucími lidmi,  v nepřetržitém styku. 
Maminka byla umístěna na oddělení A - zvýšené 
péče.
 A to se dostávám k tomu hlavnímu. K poděkování, 
a to k poděkování veřejnému, určenému všem pečo-
vatelkám na tomto oddělení. Děvčatům, ze kterých, 
když je pozorujete při práci, máte pocit, že se starají 
o člověka jim příbuzného, snad babičku. Jsou  trpě-
livé, tolerantní, cítíte snahu pomoci a hlavně lidský 
přístup. Setkala jsem se s něčím, v co jsem ani v 
nejlepším snu nedoufala-s láskou a úctou člověka k 
člověku! 
 Moje maminka odešla. Ale já jsem kromě ztráty 
milované bytosti získala i osobní zkušenost, že 
nejsou mezi námi jen prospěcháři, podvodníci, ale 
i lidé, kteří jsou schopní dávat  něco navíc, než jim 
stanoví pracovní povinnosti. S díky a vděčností 

Jaromíra Hynková

Předvánoční odpolednePředvánoční odpoledne
na Salmovcena Salmovce

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

380,- Kč380,- Kč

Adventní čas v OblázkuAdventní čas v Oblázku
 „Vánoční řádění aneb dáme rodičům volno“ – tak tráví naše děti v Oblázku ten nejkrásnější čas v 
roce, čas předvánoční. A řádilo se a řádilo…
 Vždyť shon, legrace a veselá nálada mohou 
jít spolu ruku v ruce. Všechny nás to moc bavilo, 
užili jsme si to a odnesli jsme si kromě zážitků také 
krásné adventní věnce a  patchworkové  ozdoby. 

A víte, že zůstal čas i na posezení u čaje, hudby a 
svíček? Tento sobotní den nám pomohly zpříjemnit 
naše kamarádky Hanka Hasoňová a Jana Trtílková 
studentky SPgŠ Boskovice a OA Blansko. Ze srdce 

jim děkujeme za to, že nám pomá-
hají po celý rok stejně jako řada 
dalších externích kolegů. Věnovat 
se ve svém volném čase dětem, 
umět  rozzářit  úsměv na jejich 
tváři a nejen v předvánočním 
čase, to musí být uvnitř člověka.
 Přejeme všem, kteří toto umění 
ovládají a jsou  našimi kolegy, přá-
teli, rodiči a dětmi krásné prožití 
svátků vánočních, hodně zdraví, 
pohody a lásky.
 Blanka Kostková, Tomáš Za-
choval, Alena Konupčíková, Ilona 
Radiměřská, Monika Kopecká, 
Josef Daniel, Anna Jelínková, 
Ota Kostka, Naďa Minxová, Aleš 
Hrubý, Martina Zedková, Romana 
Mišurcová

-ddm-

 V pátek 26. listopadu 2010 se naše třída E4 společně se třídou O4, paní učitelkou Janovskou a pa-
nem učitelem Gregorem zúčastnila promítání fi lmu a následné besedy v rámci projektu „Jeden svět na 
školách – Příběhy bezpráví“. Film, který jsme měli možnost zhlédnout, se jmenoval „Postavení mimo 
hru“. 

 Jak už téma projektu napovídá, v 50. 
letech minulého století se v naší republice 
odehrávaly strašné věci. Film je ilustroval 
na příběhu o hokejových šampionech, kteří 
měli odjet na mistrovství světa do Londýna, 
místo toho ale po zásahu Státní bezpeč-
nosti skončili ve vězení, před soudem a 
nakonec v uranových dolech v Jáchymově. 
Mladí hokejisté, kteří byli považováni za 
hrdiny národa, se ze dne na den ocitli na 
seznamu jeho zrádců. Patnáctileté tresty 
odnětí svobody za údajnou špionáž nelze 
nazvat jinak než bezprávím. 
 Důležitým hostem naší besedy byl 
předseda Územní organizace svazu PTP 
Blansko pan František Voráč z Letovic. 
Mnoho z nás nemělo tušení, co pojem PTP 
znamená. Dozvěděli jsme se, že to byly tzv. 
Pomocné technické prapory, které působily 
ve vojenských táborech nucených prací, 
jimiž prošly tisíce lidí, kteří nevyhovovali 
tehdejší politice komunistické strany. Jed-
ním z nich byl i pan Voráč. Dalším důvodem 
vzniku těchto táborů bylo i zajištění levné 
pracovní síly. 
 Projekce fi lmu i následná beseda nám 
zajímavým způsobem přiblížily nedávnou 
minulost našeho národa, obohatily nás o 
konkrétní lidské příběhy, které jsou smutným 
svědectvím doby, ale které je nutné, snad 
právě proto, předávat dalším generacím. 

Monika Dobrovolná, E4

Balíčky úsporných opatření 

 Dne 25.11.2010 podepsal prezident republiky 
balíček úsporných opatření v sociální oblasti, který 
omezuje vyplácení porodného, snižuje příspěvek na 
péči o zdravotně postižené v I. stupni, mění vyplá-
cení rodičovského příspěvku a přináší i úpravu ve 
vyplácení sociálního příplatku, na který budou mít 
nárok jen rodiny se zdravotně postiženým dítětem 
či rodičem. U všech druhů sociálních dávek, podpor 
a příspěvků bude jejich výplata podmíněna čestným 
prohlášením žadatele, že se bez této podpory z 
veřejných rozpočtů neobejde. Výplata pro žadatele 
bude striktně vázána na zajištění řádné docházky 
jeho dětí do školy. Výše dávek hmotné nouze bude 
více odstupňována podle aktivity žadatele.
 Lze předpokládat, že balíčkem opatření dojde k 
nárůstu osob, které se mohou ocitnout v hmotné 
nouzi. V současné době Městský úřad v Blansku 
eviduje cca 170 žádostí o dávku pomoci v hmotné 
nouzi a od začátku tohoto roku do konce měsíce října 
bylo vyplaceno 4.935.000 Kč na dávkách pomoci v 
hmotné nouzi.
 Osoby, které pobírají dávky ze systému pomoci 
v hmotné nouzi déle než 6 kalendářních měsíců se 
mohou ocitnout v situaci, že jejich částka živobytí 
klesne na existenční minimum (2.020 Kč). Město 
Blansko ve snaze pomoci těmto lidem sociální situaci 
řešit zřídilo veřejnou službu. Jde zejména    o práce 
na zlepšení životního prostředí, udržování čistoty 
ulic a jiných veřejných prostranství apod. Pokud 
osoba v hmotné nouzi odpracuje v měsíci ve veřej-
né službě 20 hodin, zvýší se jeho částka živobytí 
na životní minimum (3.126 Kč), při odpracování 30 
hodin v měsíci pak na 3.679 Kč. V současné době 
této možnosti využilo 9 osob v hmotné nouzi, které 
veřejnou službu pro město vykonávají. 

Upozornění pro občany
 V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s 
tím spojenými vánočními nákupy, na základě po-
znatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků 
OŽÚ Blansko opětovně upozorňujeme  zákazníky, 
aby při uskutečňování nákupů vždy sami vyžado-
vali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o 
poskytnutí služby. Ze zákona totiž není povinností 
obchodníka vždy vydávat doklad o zakoupení zboží, 
resp. poskytnutí služby – tento doklad je povinen 
vydat obchodník pouze na vyžádání zákazníka. 
Dále doporučujeme zkontrolovat údaje na dokladu 
o zakoupení zboží, který musí obsahovat označení 
podnikatele obchodní fi rmou, popř. názvem nebo 
jménem a příjmením, identifi kačním číslem, datum 
prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží 
nebo služby  a cenu. 
 Zákazník tak může předejít nepříjemným situacím, 
které by jej čekaly při reklamaci zboží v případě, že 
nemá k dispozici doklad, kterým prokáže zakoupení 
výrobku u konkrétního prodejce. Odpovědnost za 
vady prodané věci je řešena v občanském zákoníku. 
Na zpětvzetí bezvadné zakoupené věci (jako např. 
nevhodný dárek) oproti vrácení fi nanční hotovosti 

nemá zákazník ze zákona právo. Tuto službu zá-
kazníkovi poskytují některé obchodní řetězce, popř. 
záleží na dohodě s prodejcem.
 Na Městském úřadě Blansko je zřízena Českou 
obchodní inspekcí poradenská a informační služba 
(provozní doba každou lichou středu v měsíci od 
9:00-15:00 hodin, tel: 516 775 425), kde  mohou 
zákazníci s pracovníkem ČOI konzultovat postupy 
v případě reklamace.

Lesy před vánočními svátky
 Počátek adventu oznamuje, že vánoční svátky se 
již kvapem blíží a mnozí z nás začínají přemýšlet, 
jak si opatřit co nejhezčí rostlý vánoční stromek. 
Přestože lesníci, tak jako v jiných letech, dodají do 
obchodní sítě dostatečné množství stromků, někteří 
lidé si stále pletou les se samoobsluhou a vypraví 
se do něj s pilkou, aby uspořili a vybrali si stromek  
podle svých představ. Při popsané činnosti se mo-
hou setkat s postihem ze strany vlastníků lesních 
pozemků, lesního personálu i členů lesních stráží, 
kteří budou zajišťovat zvýšenou ochranu lesa. I ten, 
kdo dopraví kradený stromek až domů, může být 
nemile překvapen jeho nevábnou vůní, kterou v 
teple domova začnou vylučovat speciální ochranné 
postřiky a nátěry. 
 Odbor životního prostředí Městského úřadu Blan-
sko neuvažuje ani pro letošní předvánoční období  
s vyhlášením zákazu vstupu do lesa podle platného 
lesního zákona. Přesto není na škodu připomenout 
široké veřejnosti, aby se všichni při návštěvách zimní 
přírody chovali pozorně  a ohleduplně.

-měú-

 Ve čtvrtek 2. 12. proběhla na naší Základní škole na Salmově ulici pracovní dílna, při níž si žáci 
naší školy spolu se svými rodiči připravovali výzdobu svých domovů.
 První část by nebylo možné připravit bez nezišt-
né práce pana Kopřivy ze zahradnictví v Šebrově, 
který věnoval nejen čas, ale i materiál k výrobě 
vánočních dekorací. Zahradnický mistr Jan Kopřiva 
nejprve žákům pověděl něco o rostlinách, které se 
používají k vánoční výzdobě v interiérech bytů a 
domů, a dále žákům předvedl něco ze svého umění 
a ukázal vánoční ozdobné svícny. A potom už se dali 
do práce žáčci naší 
školy, mnozí spolu se 
svými rodiči, a inspiro-
váni předcházejícími 
ukázkami začali sami 
aranžovat své svícny, 
které si po skončení 
odnesli domů.
 Druhou část při-
pravila paní učitelka 
Bačkovská s paní uči-
telkou Kakáčovou za 
vydatné pomoci žáků 
8. ročníku. Ptáte se, 
co se dělo teď? Zača-
la výroba ozdobných 
koulí. Všichni zúčast-
nění dostali polystyré-
nové koule, nastříha-
né stužky a špendlíky 
a pomaloučku, zpo-
čátku společně, se 
dali do práce. Práce 
vyžaduje přesnost a 
pečlivost, ale postup-
ně se v rukách dětí i 

jejich rodičů objevují nádherné ozdoby, které budou 
o blížících se Vánocích zkrášlovat mnohé byty a 
domy.
 Když pracovní dílna skončila, nebylo odpoledne, 
ale podvečer. V tento adventní čas se brzy stmívá. To 
však nikomu neubralo nic z dobré nálady a hřejivého 
pocitu. Pěkné Vánoce.

Tomáš Barták
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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.
 Účetnictví - vedení podvojného účetnictví 

a daňové evidence. Tel. 608808418.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* 2+1 v BK - starší, 2. podlaží/3, velmi teplý, 
malý balkon, klidné prostředí. Cena 1,2 mil. Tel. 
777240294.
* Cihlový 2+1 v BK zařízený, volný. Cena 1,35 mil. 
Tel. 604936757.
* Ručně vyšívané přehozy na postel - 2 ks. Tel. 
607282486.
* Novostavbu RD. Tel. 604632029.
* Pájku 220V - 350W levně. Tel. 737565661.
* Kočárek Roan Marita 3kombinace - hluboký, spor-
tovní, autosedačka, navíc slunečník. Modrobílý, po 1 
dítěti. PC 14 tis., nyní levně! Tel. 774136555.
* Nové freestylové kolo BMX Hoffmann Bikes. PC 
8000, nyní 5000 Kč. Dále nový snowboard 148 cm. 
Tel. 728549279.
* 1+kk Zborovce, novostavba, nízké náklady. Tel. 
739658889.
* Zachovalé video Panasonic s návodem a kazetami 
s fi lmy. Scart. Tel. 604389346.
* Ford Fiesta r.97, 1.3i, nová STK, novější model, cena 
vč. eko 17500 Kč. Tel. 739022072.
* 3+1 Zborovce, cena 1.630.000 Kč. Tel. 603893251.
* 1+kk, 37m2 v cihlovém domě na ul. Okružní. Slunný, 
s pěkným výhledem, cena 1,15 mil. Tel. 608616668.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* Garáž v BK Údolní, Písečná, 9. května. Tel. 604756094.
* 3+1 v BK-Sever, Zborovce s výhledem na Hořice, cena 
do 1.400.000,-Kč, tel. 724762916.

* Pronajmu 1+1 na Severu 42 m2. Tel. 605413073.
* Sbíráte zápalkové nálepky? Tel. 516415270.
* Pronajmu 3+kk v RD v centru BK. Nutná menší rekon-
strukce. Tel. 777305730.
* Pronajmu 1+1 byt Blansku blízko centra, ihned volný, 
tel. 603226730.
* Nabízím pronájem 2+1v BK pracujícím nekuřákům od 
1/2011. Tel. 776705610.

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:
Jaroslav Hutka, 22.12.2010 v 19.30 h, Blansko – Kino, 
cena 150,- 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.
Ticketpro, Ticketstream:
22.12. Gospelové Vánoce, N. Brown and One Voice - Brno, 
Katedrála Sv. Petra a  Pavla
1.2 2011 Pink Floyd - Praha, Tesla Arena
13.2. 2011 Cirque de Glace - Brno, Hala Rondo
14.2. 2011 Petr Spálený a Apollo Band  - Brno, Stadion 
Kounicova
3.3.2011 Lord of the Dance - Brno, BVV
17.3.2011 Smokie - Brno, BVV
do 31.3.2011 Terakotová armáda - Brno
31.12. Silvestr 2010 - Brno, Klub Fléda
5.2. 2011 Freestyle Motocross Race - Brno, BVV
16.2. 2011 Live from Buena Vista the Havana Lounge - 
Brno, BVV
29.3. 2011 Bobby McFerrin - Brno
18.6. 2011 FIA WTCC Mistrovství světa cestovních vozů 
- Brno, Automotodrom
Aktuální nabídka: 
DVD Blansko - brána Moravského krasu – prezentační 
fi lm o Blansku, jehož průvodcem je patron města svatý 
Martin. Cena: 85,- Kč
Svíčka Karolina Meineke –  připomíná nejen vynálezce 
parafínu Karla Reichenbacha, ale především Karolinu a 
její příběh nenaplněné lásky. Cena: 60,- Kč.
Kalendář Město Blansko 2011 –  brána Moravského krasu, 
obsahuje fotografi e nejzajímavějších turistických cílů měs-
ta, jejich popis, otvírací doby, informaci o výši vstupného 
a kalendář nejvýznamnějších akcí v Blansku v roce 2011.
Kalendářík Města Blanska 2011 – vhodná drobnost do 
každé peněženky.
Do roku 2011 vám za celý kolektiv informační kanceláře 
přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pra-
covním životě. Krásné svátky!
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

…během vánočního času, více
než kdykoliv, si ceníme všech,
kteří po celý rok přispívali
k našemu rozvoji a úspěchu...

Jazyková škola EASYWAY
srdečně děkuje svým klientům 
a přátelům za důvěru, kterou
jí v tomto roce  projevovali a
VŠEM PŘEJE RADOSTNÉ
SVÁTKY VÁNOČNÍ A ÚSPĚŠNÝ 
VSTUP DO ROKU 2011.
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

Klub RatolestKlub Ratolest

INZERUJTE
V MONITORU
Tel. 602 543 381
Po několika týdnech

je opět v provozu naše 
původní telefonní číslo:

516 419 816

SPORT CLUB JANY KUNCOVÉ POŘÁDÁSPORT CLUB JANY KUNCOVÉ POŘÁDÁ

JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH

14.3.-19.3.201114.3.-19.3.2011
Program:
- rekondiční pobyt, možnost výuky sjezdového lyžování a snowboardingu, výlety na běžkách
 v areálu Rokytnice, ale především v atraktivním lyžařském středisku Říčky, které je známé
 dobrými sněhovými podmínkami ještě v dubnu.
Ubytování:
- pěkná, dobře vybavená horská chalupa přímo v Říčkách ve 4, 5 a 6lůžkových pokojích, soc.
 zařízení na patře.
Lyžování: v areálu Říčky 
Stravování: plná penze, pitný režim
Doprava:
- společná autobusem z Blanska nebo dle domluvy po trase: Sloup, Vavřinec, Veselice, Těchov, 
 Dolní Lhota, Spešov, Rájec, Bořitov...
Cena:
- 2980,- Kč. Cena zahrnuje dopravu do střediska, ubytování, plnou penzi. Možnost příspěvku
 z FKSP, fakturu vystavíme.
Informace:
- Mgr. JANA KUNCOVÁ 776 140 953, kuncovajana@seznam.cz
- Osobní kontakt: kryté lázně Blansko v pondělí a ve středu v 16:30 hodin

Pobyt je určen dětem, v případě volného místa se mohou zúčastnit i dospělí.

Tradiční jednodenní zájezd do Orlických hor

ČenkoviceČenkovice (Říčky)
26.12.2010 – neděle
ODJEZD:
- 7:00 hod. z malého parkoviště „SÝPKA“ - dle dohody zastavíme na trase Šošůvka - Blansko. 
- Návrat v 18 hod. - Blansko
MOŽNOSTI:
- trasy pro běžkaře, výborný terén pro sjezdové lyžování i snowboarding
PŘIHLÁŠKY:
- Mgr. JANA KUNCOVÁ 776 140 953, kuncovajana@seznam.cz
- Osobně: kryté lázně pondělí v 16:45 hod. nebo 19:45 hod.

Pohyb je život, pohyb je radost!Pohyb je život, pohyb je radost!

Klub Ratolest, provozovaný Oblastní charitou 
Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b
tel.516411400, mob. 731428369
e-mail: klubratolest@centrum.cz
www.blansko.charita.cz

Program od 20. prosince 2010 
a na leden 2011

OTEVŘENÁ HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
v době od 9 - 17 hodin ve dnech: 20. - 22. 12. 2010, 
27. - 29. 12. 2010 a 3. - 7. 1. 2011  jednotlivé vstupné 
30,-Kč za rodinu.
20. 12. 2010 od 8:30 do 10 hodin náhradní hodina 
MIMIKLUBÍK.
20. 12. 2010 od 16 - 18 hodin ukončené kurzu PŘÍ-
PRAVA NA ŽIVOT S MIMINKEM
5. 1. 2011 od 9 hodin NOVOROČNÍ PLÁNOVÁNÍ - 
porada pracovního týmu
7. 1. 2011 od 10 do 11:30 hodin náhradní hodina 
CVIČENÍ RODIČU S DĚTMI pro páteční skupinu
11. 1. 2011 od 10 hodin CO DĚLÁM PRO SVÉ 
TĚLO III. - Hubněte s námi!  Měření tělesné hmoty, 
doporučená dieta, další pokračování úspěšných 
besed s Mgr. I. Klimešovou, cvičitelkou  Aerobic 
Team Orel Blansko
18. 1. 2011 od 10 hodin JAK SE BRÁNIT NACHLA-
ZENÍ - beseda o vítamínech a potravinových doplň-
cích s lékárnicí Mgr. M. Navrátilovou
25. 1. 2011 od 10 hodin ALERGIE  A VÝŽIVA poví-
dání s laktační poradkyní s Jitkou Pokornou v rámci 
projektu ZDRAVÁ VÝŽIVA KOJENCŮ, ve spolupráci 
s fi rmou Hero, která vyrábí Sunar.
Seznámení s masážemi kojenců a batolat
21. a 28.1.2011 od 9 - 10 hodin
Cvičení pro děti s rodiči
- zahájení v Novém roce od 10. - 14. 1. 2011 dle 
jednotlivých skupin pondělí až pátek
HERNA:
dopoledne: Po + Čt 8,30 - 11,30 hod., St  10,00 - 
11,30 hod. Odpoledne: St, Čt, Pá 16,00 - 18,00 hod.   
Internetová kavárna pro rodiče v době provozu 

herny pro rodiče a děti, poplatek  20,- Kč za hodinu 
surfování.
Mimináček
Setkávání maminek a miminek 2 - 6 měsíců: každá 
středa 8,30 - 10,00 hod.
Laktační poradna
21., 28.1.2011    od 10 - 11 hodin
Šikulky výtvarné tvoření rodičů a dětí
- zahájení od 12. 1. 2011 v 8:30 - 10 hodin dle jed-
notlivých skupin
Cvičení pro ženy s hlídáním dětí
- ode dne 13. 1. 2011 od 10 - 11:30 hodin
- vstupné 20,- Kč
Malí umělci
- ode dne 11. 1. 2011, program pro děti 3+, jednou 
v měsíci dramatický, pohybový, hudební, výtvarný 
program
- jednotlivé vstupné 35,- Kč

-kr-
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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

přitom možností v Brně a okolních městech mají velmi 
mnoho.
 V sobotu 11. prosince jsme kurty vyhradili „ Čertov-
skému rozjímání žen“. Po loňském velmi malém zájmu 
se přece jen nějaké ženy letos přihlásily a tak jsme tuto 
akci zabezpečili. Byla i tradiční „ Hvězda Vánoc“ i zapo-
menutý čert a možná i nějaké to zdokonalení squashové 
dovednosti.
 Posledním letošním turnajem v našem centru je 
tradiční Vánoční turnaj, který proběhne v sobotu 18. 
prosince od 13 hodin. Očekáváme, jak už bývá zvy-
kem větší počet soutěžících, proto se řádně přihlaste 
v předtermínu a v den turnaje buďte dochvilní. Jen tak 
využijeme maximální kapacitu squashcentra a čas ur-
čený k tomuto turnaji. S výsledky turnaje Vás seznámím 
až v lednovém vydání Monitoru.
 Současný článek je poslední v tomto roce, proto mi 
dovolte, abych jménem provozovatele ČAD Blansko 
a. s. a jménem svým popřál Vám, našim příznivcům a 
hráčům, šťastné a veselé Vánoce a do Nového roku 
hodně zdraví a spokojenosti. Věřím, že i příští rok si 
cestu k nám najdete, uděláte tím něco pro své zdraví a 
štíhlou linii. Svou přítomností rozdáte radost nejen sobě, 
ale i nám ostatním.                                                     -rl-

Desáté výročí
 Squashový turnaj X. výročí otevření našeho centra, o 
kterém jsem Vás informoval v předešlém čísle Monitoru 
a proběhl v sobotu 20. listopadu od 13 do 19 hodin za-
hájil sérii sobotních turnajů, která skončí až Vánočními 
svátky.
 Dalším v pořadí byl v sobotu 27. listopadu turnaj „Přá-
tel sportu“. početná skupina 18 hráčů soustředěná kolem 
hlavního organizátora Honzy Urbana, mohu říci v dnes 
již tradičním klání zvítězil Libor Matuška před Zdeňkem 
Matuškou. Na třetím místě skončil Petr Prokop.
 Následující sobota 4. 12. byla svědkem fi remního 
turnaje AUTOCONT. Hráči i hráčky této fi rmy z celé ČR, 
zde sváděli tuhé boje do pozdních večerních hodin. Mezi 
35 startujícími si vítězství nakonec odnesli v mužích Petr 
Konečný po fi nálovém vítězství nad Petrem Pánkem. 
Třetí místo obsadil Libor Kalenský. Mezi děvčaty zvítě-
zila Tereza Grigarová před Leou Šanderovou a Danielou 
Bridzikovou. Byla to již třetí turnajová návštěva této fi rmy 
v naší devítileté sportovní historii. Je vidět, že se jim zde 
líbí a rádi se k nám vrací. Těší nás to, hlavně proto, že 
když pořadatelství vyjde na jižní Moravu, požádají nás, 

Vánoční turnaj byl třešničkou na dortuVánoční turnaj byl třešničkou na dortu

Svými výkony  se blanenská atletka a reprezentantka ČR Jana So-
táková již několikráte zařadila mezi deset nejúspěšnějších sportovců 
okresu Blansko.

Blanenským kolektivním sportům vládnou ženy. Jsou to úspěšné ku-
želkářky TJ ČKD Blansko. Cenu předal předsedovi TJ ČKD Michalu 
Součkovi místostarosta Jiří Crha.

Do Síně slávy sportovců okresu Blansko byl letos uveden zasloužilý 
sportovec a funkcionář TJ ČKD Blansko Jaromír Novák.

Foto: hrr

* SPORTOVNÍ FOTOREPORTÁŽ *

Nejlepší sportovci okresu BlanskoNejlepší sportovci okresu Blansko

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
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a 2. třídu
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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.czwww.stourblansko.cz * www.dovolenalast.cz 

Jubilejní 20. ročník tradičního Vánočního turnaje žáků v baseballu uspořádal baseballový klub TJ 
Olympia Blansko, ve spolupráci se ZŠ Blansko Salmova, městem Blansko a DDM Oblázek Blansko
 Za účasti 20 týmů ve 4 věkových kategoriích se 
ve dnech 10.-12. prosince 2010 odehrálo v prosto-
rách tělocvičen Základní školy Blansko Salmova 
celkem 54 utkání !!! Velký zájem diváků a vynikající 
atmosféra v tělocvičnách vyburcovaly mladé hráče 
ke skvělým výkonům. Většina utkání o konečné 
umístění skončila těsným bodovým rozdílem, nebo 
dokonce až v prodloužení. Novinkou turnaje byla 
kategorie hráčů do osmi let, která překvapila velmi 
dobrou úrovní hry. Pořadatelé věří, že úspěšná 
premiéra této věkové skupiny U8 se v dalších letech 
dočká pokračování.
 Diváky zaujalo také ukázkové vystoupení malých 
baseballistů ve věku 3-5 roků. Jedná se o nejmenší 
sportovce, kteří navštěvují cvičení rodičů s dětmi 
příznačně nazvané Happy Ball, se zaměřením na 
baseball. Každý odpal nadhozeného míče a každý 
out zahraný v zápase na dvě směny ocenili fandové 
hlasitým potleskem.
 Zpestřením pro samotné účastníky i diváky pak 
byla soutěž v rychlosti nadhozu měřeném radarem.
 Po třídenním maratónu si nakonec pohár pro ví-
těze v jednotlivých kategorií vybojovali v T-ballu U8 
domácí Olympia Blansko, v T-ballu U10 a kategorii 
žáků Draci Brno a kadetech Hroši Havlíčkův Brod.
 Pořadí v jednotlivých kategoriích bylo následující: 
T-ball U8 (Stativový baseball do 8 let)
1.Olympia Blansko, 2. Draci Brno, 3. Pipas Brno, 4. 
Třebíč Nuclears Finále: Olympia - Draci 13:12
T-ball U10 (Stativový baseball do 10 let)
1.Draci Black, 2. Třebíč Nuclears, 3. Hroši Havlíčkův 

Brod, 4. Technika Brno, 5. Draci White, 6. Olympia 
Blansko Finále: Draci - Třebíč 9:6
Žáci (do 12-ti let)
1. Draci A, 2. Hroši Havlíčkův Brod, 3. Draci B, 4. 
Olympia Blansko 2, 5. Třebíč Nuclears,
6. Olympia Blansko 1
Finále: Draci - Hroši H. Brod 8:6
Kadeti (do 14-ti let)
1. Hroši Havlíčkův Brod, 2.Olympia Blansko, 3. Sokol 
Hluboká, 4. Klackaři Kostelec n. Orlicí
Finále: Hroši H. Brod - Olympia 5:4
Vítězové soutěže v rychlosti hodu na radar:
Ročník narození / jméno / klub / rychlost  
2003 Filip Ondra / Technika 71 km/h
2002 David Mergans / Drac 78
2001 Adam Hudeček / Draci 91
2000 Michal Kotačka / Draci 95
1999 Ondřej Furko / Draci 100
1998 Dominik Muller / Klackaři 97
1997 Vasil Juopany / Hluboká 112
1996 Michal Prudil / Olympia 117
1995 Karel Konopiský / Olympia 132
1994 David Lošťák / Olympia 125
1993 Jan Felkl Olympia/ Express 152
 Na závěr patří náš dík všem pořadatelům z 
baseballového klubu Olympia Blansko, ZŠ Blansko 
Salmova, městu Blansko, DDM Oblázek Blansko, 
rodičům, trenérům, rozhodčím, divákům a zejména 
mnoha našim sponzorům, bez jejichž přispění by-
chom podobnou akci jen těžko zorganizovali.

Jaroslav Krejčíř a Robert Dvořák

 Na pátek 10. prosince 2010 připravila redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka již popáté  slavnostní 
vyhlášení nejlepších sportovců okresu Blansko, které se konalo v Hotelu Lidový dům v Lysicích.
 Hosty této události byli – poslanec Michal 
Babák, senátor Jozef Regec,  místostarosta 
Blanska Jiří Crha a bývalá Československá 
reprezentantka, účastnice Olympijských her 
Olga Oldřichová z Boskovic. 
 Z deseti v roce 2010 úspěšných sportovců 
okresu Blansko zvolili účastníci ankety vítěz-
kou cyklistku Nikolu Hlubinkovou z Benešova. 
V nejúspěšnější desítce bez určení pořadí 
převládali cyklisté Václav Kolář, Martin Mareš, 
Radim Kovář, Markéta Parolková reprezen-
tanti v kolové Radim Hasoň a Jiří Hrdlička. 
Co do sportovní činnosti následovali blanenští 
plavci – Silvie Rybářová a Dominik Špaček. 
Vynikající sezonu měla blanenská atletka a 
reprezentantka České republiky Jana Sotá-
ková. Úspěšný byl i reprezentant ve sportovní 
střelbě Robin Daněk. 
 Trenérskými osobnostmi byli vyhodnoce-
ni Jiří Ošlejšek (atletika), Martin Bezdíček 
(cyklistika) a Dagmar Kuncová (plavání). V 
hodnocení sportovních kolektivů uspěly ku-
želkářky TJ ČKD Blansko, hokejisté Minervy 
Boskovice a malá kopaná AC Kozárov. 
 Do Síně slávy sportovců okresu Blansko 
byli uvedeni dvě trenérské a funkcionářské 
osobnosti -  Jaromír Novák z TJ ČKD Blansko 
a Pavel Loskot ze Svitávky. 

- Šr - Nejlepší sportovkyně roku Nikol Hlubinková.
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KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE,

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ

A ELÁNU V ROCE 2011

přejeme našim klientům,přejeme našim klientům,

partnerům a přátelůmpartnerům a přátelům


