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Chelčického 56
Blansko 678 01

tel./fax: 516/410914
mobil 602/531832

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska
Rekordní účast na Blanenské desítce - str. 2

Změny v parkování - str. 2

www.realityhynstova.cz
CHATA 3+1, KÚ OLEŠNÁ U BLANSKA; CP 568 M²
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POPTÁVKA

Hledáme do prodeje:
- byt 1+1 nebo 2+1
v Blansku.
- chaty a chalupy
v okrese Blansko.

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Sklep, zahrada, udírna, elektřina.
cena: 370.000 Kč
tel: 775 582 092
STP LUDÍKOV; CP 1741 M²

ZZZDOIVHUYLVF]

Děkujeme za nabídky.
Jsme tu pro vás.

WHO
HPDLONDQFHODU#DOIVHUYLVF]

RD 5+1 MÍCHOV U BOSKOVIC; CP 2325 M²

Rovinatý, okrajová část obce, IS na hranici.
cena: 696.400 Kč
tel: 775 246 549
Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Uzavřený dvůr, dva sklepy, zahrada.
cena: 1.490.000 Kč
tel: 775 246 549
Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

úvodník

G

Co se děje v Blansku?

V posledních dnech chodí do redakce mnoho dotazů, na něž bez adekvátních informací
nedokážeme odpovídat, a tak jsem si pro ně zašel k místostarostovi Jiřímu Crhovi, který
ochotně na některé z těch nejdůležitějších odpověděl. Dukla, skleníky, další aktivity města.
O tom se dočtete dnes v úvodníku.

Dukla, respektive úprava
prostoru po hotelu, který byl
zbourán, je věcí, jež zajímá v
Blansku snad každého. Není
divu. Prostor měl být upravený a otevřený veřejnosti již
dávno. Posledním zveřejněným termínem dokončení
stavby je 30.9. 2017. Kdy
se skutečně dočkáme odpočinkové zóny s kavárnou?
A proč se termín dokončení
stavby stále prodlužuje?
Podle slov místostarosty Jiřího Crhy je vysvětlení
následující: „Uznávám, že
termín byl několikrát posunutý, a chápu, že někteří lidé
mohou být nešťastní a nazlobení kvůli tomu, že střed
města je stále v rekonstrukci. S firmou Stavkom, která
práce provádí, zaznamenáváme celou řadu problémů,
které se snažíme řešit, mnohdy je to ale velice těžké.
Pro nás je daleko důležitější kvalita celé stavby, než
termín dokončení. A jelikož naše požadavky na kvalitu
nebyly dodavatelskou firmou splněny, muselo dojít k
nápravě. Logicky se tak termín posunuje a stále věřím,
že bude termín na konci září dodržen. Prosím tímto
občany ještě o chvíli trpělivosti. Věříme, že výsledek
bude dobrý. Je však nutné pochopit, že nekvalitně
odvedená práce by se tak mohla stát časovanou
bombou a do budoucna by znamenala daleko větší
problém pro nás pro všechny.“
Já osobně vnímám dokončení stavby jako nutnost
a stejně jako ostatní nemám žádnou radost z toho, že
se termín neustále posunuje. Zde však nezbývá než
souhlasit, že je lepší převzít stavbu později a kvalitně
zpracovanou, než udělat radost lidem, dodržet termín
za každou cenu a v budoucnu řešit nákladné rekonstrukce. Tohle všechno chápu, ale zároveň bych si
také přál, aby se městu příště dokázalo vybrat lepšího
partnera, případně lépe fungující stavební dozor, díky
čemuž by se dalo podobným věcem předcházet.
Netrpělivě očekávaná je také stavba obchodního
centra na místech, kde nyní stojí skleníky. Na posledním Zastupitelstvu mne zaujala dvě usnesení, která
hovořila (pro mne dost nekonkrétně) o posunutí termínů. K tomu mi Jiří Crha řekl následující: „I v této věci
dochází k mnoha komplikacím, díky nimž dochází k pohybu termínů, nyní jde například o jednání s Povodím
Moravy kvůli dotaci EU na rozšíření koryta řeky kvůli
povodním, jež byla čerpána před několika lety. Aby
město nemuselo dotaci EU vracet, je potřeba schálit

výjimku, jejíž vyjednání chvíli trvá. Technických problémů kolem skleníků se vyskytla již celá řada, mnohé
se ani nezveřejňovaly. Firma, která od města pozemky
koupila, bude financovat nejen stavbu obchodního
centra, ale také kruhovou křižovatku u Kauflandu, a
nutno říci, že její chování je dosud naprosto korektní.
Přestože jsem součástí státní správy, musím uznat,
že byrokracie tenotkrát tento projekt velmi zpomaluje
a termín se posouvá o půl roku.“
Každý občan našeho města si určitě také všimnul
drobností, které vznikly z rozpočtu města na popud
občanů, názorů z internetových diskusí apod. Zmínit
můžeme například nové autobusové zastávky. Je ale
velká škoda, že některé tyto věci bývají dost často
cílem vandalů. Co s tím? „Tohle je věc, která nás velice
trápí, ale nedokážeme s ní nic udělat. Snažíme se vyjít
občanům vstříc novými věcmi, které však následně
jiný vandal znehodnotí tak, že je buď posprejuje nebo
rovnou nenávratně zničí. Například minulý týden hořel
kontejner na Písečné, byla rozsekána sekyrou lavička
na autobusové zastávce na Češkovicích. Nechápu,
kde se tohle v lidech bere. Neznamená to, že v drobnějších investicích nebudeme pokračovat, ale rád bych
apeloval na slušnost a ohleduplnost vůči ostatním
občanům, kteří z podobných věcí mají radost.“
Věřme, že v následujících měsících se dočkáme jak
dokončení prostoru po hotelu Dukla, tak i dalších záměrů. Je to jak v zájmu občanů, tak i zástupců města.
Myslím si, že spokojenost obyvatel Blanska by měla
být prioritou, které si naše vedení uvědomuje více než
dobře. S neustálým posouváním termínů však nemůže
být spokojen nikdo.
Martin Müller

NABÍZÍME PRÁVNÍ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY.

www.mikark.cz

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 30 m2, přízemí, terasa, parkovací stání…NC – 1.104 tis. Kč
- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 32 m2, přízemí, terasa, šatna, parkování…NC – 1.224 tis. Kč
- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 33 m2, 1. NP, výtah, balkon, parkování…NC – 1.082 tis. Kč
- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 33 m2, 2. NP, výtah, balkon, parkování…NC – 1.082 tis. Kč
- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, EE odpojena, volná…NC – 950 Kč/m
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně…NC – Info. v RK
- Pronájem bytu 3+1 BK – Písečná, 76 m2, od 11/2017…NC – 12.000 Kč/měs./vč.inkasa

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
VEŠKERÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ ZDARMA!!!

Prodej nového bytu 2+kk v Ráječku,
67 m2, výtah, 2 balkony, parkovací stání,
kolaudace ve IV/2017...NC– 2.201 tis. Kč

Prodej RD 6+1 Staré Blansko s dvojgaráží,
pozemek 1.017 m2, po rekonstrukci, jezírko,
vhodný i k podnikání…NC – DOHODOU
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Blanenská desítka má účastnický rekord

V sobotu 9.9. 2017 patřilo Blansko inlinistům, koloběžkářům a běžcům všech věkových kategorií. Konal se totiž již 4.ročník Siemens Blanenské desítky. Ta letos přivítala 1152 závodníků, díky kterým padl účastnický rekord! Tak velký zájem organizátory velmi potěšil a hlavně utvrdil v tom, že pořádají
kvalitní akci.
mužské kategorii z jednoho týmu,
nu Jiří Čípa. Bronz získal v čase 34:04“ brněnský
tentokrát z IN-LINE VESELÍ.
triatlonista a letošní mistr ČR v olympijském triatlonu
František Kubínek.
Úžasnou podívanou představil
V ženské kategorii vybojovala hattrick Tereza
závod v koloběhu, kde se na start
Jagošová, která si zde zároveň vylepšila svůj čas
hlavního závodu postavila světona 39:30“. Stříbrná doběhla v čase 40:40“ slovenská
vá špička z týmu Ultima K. Lap.
závodnice Patrícia Puklová. Bronz získala v čase
Michal Kulka a Tomáš Pelc, kteří
41:26“ Lenka Kohnová.
letos objeli celou trasu Giro dItalia
Závodníci byli v napětí do poslední chvíle, kdy je
na koloběžkách, a pěkně se porčekala účastnická tombola o ceny v hodnotě bezmála
vali o vítězství. V těsném souboji
20 tisíc korun. Tou hlavní byla koloběžka Crussis.
nakonec vyhrál Michal Kulka, který
Takovou šanci vyhrát si nikdo nechtěl nechat utéct.
tak v čase 20:42“ vybojoval již třetí
Sportovní úspěchy, hodnotné ceny a originální
vítězství na Blanenské desítce.
dětské perníkové medaile opět vykouzlily úsměvy
Na třetím místě dojel Jan Pavel,
a radost na mnohých tvářích. „Musíme poděkovat
z týmu Bez Pedálů.
hlavně našim partnerům, kteří v nás vkládají důvěru
Napínavý ﬁniš předvedly také
a podporují nás. Pak můžeme tvořit takto úžasnou a
ženy, kde se vítězkou v čase
ještě lepší Siemens Blanenskou desítku, jako byla
24:03“ stala Alena Legátová z
ta letos.“ říká Tomáš Mokrý, ředitel závodu.
„Enormní zájem nás překvapil a nadchnul. Zájem
týmu KOBRA. Dokázala porazit i loňskou vítězku
Výsledky a fotogalerie na www.blanenskadesitka.
nejmenších dětí o 200m tratě byl tak velký, že se kaŠárku Waldhauserovou z Bokolobka týmu Ostrava.
cz
pacita naplnila již v online registracích.“ říká sportovní
Na třetí pozici dojela Blanka Bucňáková z týmu BKG.
-rředitel závodu Lukáš Olejníček. Blanenská desítka
Přes 100 sportovců vyběhlo na nesoutěžní ALPA
tak pozvedla sportovní úroveň Blanska a stala se tak
běh na 1km a přesně v 15 honejvětší místní sportovní akcí roku.
din odstartoval hlavní běžecký
Závodilo se ve třech disciplínách, na inlinech, v
závod na 10 km a zároveň i
štafetový závod 2 x 5 km. Ideální
koloběhu a běhu. Jako první se postavili na start
inlinisté. Desetikilometrová trať byla každoročně pod
teplotní podmínky přály rychlým
nadvládou brněnských zeber a ani letos tomu nebylo
časům, ty ale zhatil protivítr v
jinak. Mužům opět dominoval Štěpán Šváb, který si
protější rovince. I přes to padly
zapsal třetí vítězství v řadě, a to dokonce v novém
skvělé časy. Svůj běžecký um
traťovém rekordu 17:18“. Na druhém místě dojel Filip
zde předvedl suverén Abdelkabir
Zezula, třetí byl Richard Kudělásek. Všichni tři kluci
Saji, Maročan žijící v Česku. Ten
jsou týmoví parťáci z Bruslárna.cz.
před sebe nikoho nepustil a s
Ženskou kategorii opanovaly sestry Korvasovy.
přehledem zvítězil v čase 32:06“.
Na krásné stříbrné pozici, v čase
Pro vítězství si dojela Lucie, v čase 19:14“, tu doplnila na druhém místě Veronika. Na bronzové pozici
33:10“, doběhl loňský vítěz a
letošní mistr ČR ve skymaratodojela Eliška Salčáková. Vítězné trio je stejně jako v

Parkování ve městě
zaznamenává další změny
Placení bezkontaktní kartou, přes mobilní aplikaci, možnost prodloužení parkovací doby na dálku,
parkování pro ZTP zdarma. Systém parkování ve městě se může od začátku září pochlubit několika
novinkami.
„Rozhodli jsme se pro určité změny v oblasti
parkování ve městě, a to na základě připomínek od
veřejnosti,“ uvádí starosta města Ivo Polák.
Dílčí změny zaznamenalo parkoviště nad
nemocnicí. „Prvního září zmizel závorový systém,
který, jak se ukázalo, byl zejména psychologickou
bariérou pro spoustu lidí, kteří hledali parkovací
místo u nemocnice. Dnes jsou tam dva parkovací
automaty,“ zmiňuje Jiří Charvát, jednatel společnosti
Služby Blansko, která má parkování ve městě na
starosti. Jednorázová sazba nad nemocnicí činí
deset korun za čtyři hodiny.
„Je jasné, že když člověk přijde do nemocnice,
často neví, zda odejde za deset minut nebo za
dvě hodiny, proto je nesmyslné na tomto parkovišti
zpoplatňovat každou hodinu zvlášť,“ uznává Charvát
s tím, že parkování je zpoplatněno ve všední dny
od 6 do 18 hodin. V sobotu, v neděli a o svátcích je
zdarma.

Pro postižené zdarma
Další zásadní změnou je to, že držitelé ZTP karty
budou moci ve městě parkovat zdarma. „S vedením
města jsme se zabývali problematikou parkování
zdravotně postižených. Dospěli jsme k závěru, že
místa označená jako ZTP budou zdarma,“ sdělil
starosta. Věc však musí nejprve projít legislativním
procesem schvalování.
Po celém městě pak dochází k novince v systému
placení na parkovištích. Parkovací automaty mají
nyní jiný vzhled. Už není třeba hledat po kapsách
drobné. Všechny parkovací
automaty, včetně těch nad
nemocnicí, umožňují platbu
bezkontaktní platební kartou
nebo přes mobilní aplikaci.
Bezkontaktní platba je však
možná až od desetikoruny.
„U platby jedné koruny za
půl hodiny by poplatky bance
převýšily platbu,“ upozorňuje
Jiří Charvát. Jednu korunu
na půl hodiny je tedy třeba
vylovit z peněženky nebo ji
zaplatit přes mobilní aplikaci
ClickPark. Tu si lze zdarma
stáhnout do mobilu. Svým
uživatelům přináší řadu
výhod.
Při placení přes aplikaci

se netiskne lístek, člověk se tedy nemusí vracet k
autu, aby jej umístil za okno. Jednatel společnosti
City Parking Group Petr Horák uvádí příklad: „Koupil
jsem si parkovací lístek přes mobilní telefon na
určitou dobu, jsem však na jednání, které se protáhlo.
Přes mobil si velmi snadno zaplatím prodloužení
parkovací doby přímo z jednání,“ říká Horák.
Máte potíže s pamětí a nejste si jisti, kde jste v daný
den zaparkovali? I s tím vám aplikace pomůže. Při
hledání parkovacího místa také poskytne informaci,
kde je volno.
Ušetří se čas strávený na kontrolách, postačí
méně policistů. Pomocí chytrého telefonu policista
za chůze načítá registrační značky stojících aut
a systém ihned vyhodnotí, zda má majitel auta
zaplaceno či nikoliv. „Zkontroluje třeba čtyřicet vozů
za minutu,“ tvrdí Horák. Vedení města má také jasný
přehled o tom, kde městští policisté kontrolovali, kolik
vozů a s jakým výsledkem. Město může efektivněji
řídit městskou policii.
Aplikace pomáhá městům v tom, že se
snižují náklady na sběry mincí, na jejich sčítání,
minimalizuje se chybovost a problémy s převozem
mincí. Zjednodušuje zkrátka práci celému městu. V
budoucnu by mělo být možné přes aplikaci zaplatit
třeba vstup do akvaparku.
Pro srovnání – v Ivančicích, kde systém funguje
od prvního srpna, nelze zakoupit lístek bez zadání
registrační značky, ať už lidé platí přes aplikaci,
kartou, nebo mincemi. Každá poznávací značka má
pak jednu hodinu denně parkování zdarma. Přes
ClickPark tam denně parkování zaplatí padesát lidí.
-mha-

Víte? Nevíte?
Výstava komiksu v kině
V pondělí 2. října v 17 hodin se v blanenském kině
uskuteční vernisáž výstavy komiksu o úzkosti očima
mladého člověka a beseda o duševním onemocnění
s těmi, kdo s ním žijí, i s odborníky. Výstava nese
název Adrian Malmgren: Isaac v úzkých.
Komiks Adriana Malmgrena upozorňuje na to, že
zmatky a smutky v dospívání nemusejí být nutně jen
součástí puberty, ale mohou skrývat něco mnohem
vážnějšího. Výstava možná změní váš náhled na
duševní onemocnění a podpoří mladé lidi ve vyhledávání pomoci. Při diskuzi bude prostor pohovořit s
odborníkem o otázkách, které vás zajímají, a dozvědět se, kde najít pomoc, když je třeba.
-mha-

Přihlaste se na
FestKaťák 2017
Do 20. října je možné přihlásit se na soutěžní přehlídku amatérských hudebních seskupení. FestKaťák
se konal již v minulých letech, ale letos je poprvé pojat
jako soutěž o hodnotné ceny. Soutěžní kategorie jsou
čtyři: 0 - 12 let 13 – 17 let, 18 – 26 let a Oddíl. Skupinu
může doprovázet jeden starší člen, který ale nesmí
zpívat. Připravte si 3 - 4 vlastní nebo převzaté písničky.
Přihlašovací formulář najdete na www.skdblansko.cz/
festkatak. Samotná přehlídka se pak bude konat 4.
listopadu v Katolickém domě, kde na závěr vystoupí
kapely Trní a Šneci. Začátek je v 16 hodin.
-mha-

Nová otevírací doba
knihovny
Přemýšleli jsme, jak vám vyjít trochu vstříc a
rozhodli jsme od 1. října změnit naši otevírací dobu.
Nově pro Vás budeme mít otevřeno v pondělí již
od 8.00 do obvyklých 18.00. V úterý budeme mít
zavřeno, ale otevřeno bude ve středu a to od 10.00
do 18.00.
Pro změnu jsme se rozhodli z důvodu kopírování
úředních dnů a hodin na úřadech. Takže jakmile
vyřídíte vše potřebné na úřadech, můžete zaskočit
i k nám.
Je nám jasné, že ne všem bude nová otevírací
doba vyhovovat, ale snažili jsme se, i s ohledem na
vaše podněty, upravit dobu tak, abychom tu pro vás
byli na začátku týdne déle a zároveň v oba úřední
dny.
Nově tedy bude otevřeno takto:
Pondělí 8 - 18 hod., Úterý zavřeno, Středa 10 - 18
hod., Čtvrtek 10 - 18 hod., Pátek 10 - 18 hod. (oddělení pro děti a mládež) a 10 - 20 hod. (oddělení pro
dospělé čtenáře, studovna a čítárna).
-ld-

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

Zdravé obouvání
najdete
ZIP z boku!

Dětský kotník
do velikosti 36!
Módní obuv nejen pro dospělé.
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Jak na soudruha Kima
Severokorejský režim o sobě dává hlasitě najevo
už téměř každý den. Nějakou výhružkou, odpálenou
raketou, případně nesouhlasem se sankcemi, které
na tuto do ruda zbarvenou zemi postupně uvalují
bývalí partneři.
Jenže ekonomické sankce zjevně nezabírají a
odpovědí na Kimův hlasitý militantní křik je pouhé
šeptání ze strany naprosto zbytečné organizace,
která údajně spojuje národy.
Jedno ze starých přísloví zní, že “na hrubý pytel
patří hrubá záplata” a pod moudra našich předků je
třeba se bezvýhradně podepsat.
Nikdo netvrdí, že KLDR nemá právo na svoji existenci. Chcete si žít v komunistickém lágru? Prosím,
žijte si. Chcete oslavovat Kima za Kimem? Prosím,
oslavujte si. Ale neprovokujte ostatní tím, že otevřeně
vyhrožujete válkou...
Ano, jistě by lidé ohrožení chudobou a téměř
hladomorem žili lépe v té jimi doposud nenáviděné
demokracii, ačkoli to mnozí z nich netuší. Nicméně
nikdo ze západního světa jim jejich současnou existenci nehodlá ničit válkou. Pokud oni neudeří jako
první.
Především je třeba připomenout, že rezoluce té
slavné OSN jsou k ničemu a milý obtloustlý Kim
se jimi zabývá asi tak, jako se zabývá problémem
kontumace psů a koček v Kuničkách a okolí.
Je třeba mu ukázat “s kým tančí”. A tedy mu vzkázat, že jakákoli agrese z jeho strany bude opravdu
znamenat konec jeho vtipů a pokusů a spojené síly
demokratického světa se nebudou rozpakovat nad
tím, zda použít nebo nepoužít tu “velkou” zbraň. Na
zastrašení to snad stačí, každý, kdo se kdy v životě s
někým pral pochopí, že je lepší si s evidentně silnějším soupeřem radši nezačínat, než si pak v ústraní
lízat schytané rány. Bohužel, tady jde o lidské životy
na celém poloostrově daleko od nás.
Jen ne dost daleko na to, aby psychopatický
komunista nechtěl rozpoutat další válku, bezesporu
hroznou, zničující a vražednou, která se dotkne i nás.
Už dnes se nás to napětí dotýká až příliš.
Bojím se, aby toho magora, který neváhá vraždit
ani členy své vlastní rodiny nenapadlo zaútočit u
příležitosti, která se k tomu sama nabízí – zimních
olympijských her. Ne, že by sportovci ze všech koutů
civilizovaného světa byli nadlidé, těmi jistě nejsou. Ale
rozměr útoku právě v takové době by byl obrovský...
V době studené války platila jasná doktrína, že
každý útok bude odměněn ze strany napadeného
útokem nejničivějším. A tak by to mělo být i v případě
vztahu k severní části korejského poloostrova.
Takový vzkaz by snad i ten psychopatický mladík
mohl pochopit...
Hezký den…
Freddie (freddiemail@email.cz)

Vzpomínka
28.9.2017 vzpomeneme prvního výročí od úmrtí
naší maminky, paní Zdenky Borešové.
Dcera a syn s rodinami

Poděkování
Všem touto cestou děkuji za účast, slova útěchy,
květinové dary, pomoc a podporu při loučení s mým
milovaným bratrem Karlem Stloukalem na rozhledně
ve Veselici dne 8.9. 2017.
Obzvlášť děkuji všem bratrovým kmarádům, sportovcům, muzikantům, kteří přisli zahrát a zazpívat na
poslední Karlovy zpívánky.
Srdečně děkuji Štěpánovi, který se slovem naposled rozloučil za nás všechny.
V nasich srdcích žiješ dál.
sestra Dana
za všechny, kdo jej měli rádi
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Na kávě s Liborem Hoppe
Libor Hoppe je podnikatel, vede bezpečnostní agenturu, má za sebou mnohaleté
zkušenosti z politiky a letos se rozhodl kandidovat za náš region do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.

Provozujete bezpečnostní ﬁrmu. Čím přesně se
zabývá?
Společnost OP Security se věnuje činnosti v oblasti
bezpečnosti. Nabízí široké spektrum služeb, jako je
fyzická ostraha osob a majetku, která se dále dělí na
ostrahu objektů, areálů, stavenišť, ostrahu různých akcí
jako jsou plesy, výstavy, sportovní akce a další. Druhou
velmi významnou částí je elektronická ostraha pomocí
dohledového centra (ARC). Na toto centrum mohou být
napojeny nejrůznější objekty, a to pomocí všech do-

stupných systémů (GPRS, telefonní
linka, internet, rádio). Operátoři v
tomto centru vyhodnocují jednotlivé
případy a vysílají k nim výjezdové
jednotky. Nedílnou součástí je též
online sledování a vyhodnocování
kamerových systémů. Další částí
portfolia společnosti jsou návrhy,
montáže a servis bezpečnostních
technologií, od zabezpečovacích
systémů, přes kamerové a docházkové systémy či systémy hlídání
venkovních prostorů na ultrazvukové bázi. A mimo jiné také nabízíme
systémy inteligentních domů, které
jsou trendem dnešní doby, a je
možné je též montovat do nových
objektů, ale i do starších, s využitím
bezdrátové technologie. Tyto systémy začínají od
jednoduchých modulů, které ovládají topení, světla, a
končí u těch nejinteligentnějších systémů, které již umí
např. rozeznat vaši polohu, při přiblížení se k vašemu
domu nastaví vámi stanovený komfort (např. teplotu
topení, hudbu, světla, odkrývání/zakrývání bazénů
atd.). Z technických činností nabízíme dále nabízíme
elektronickou knihu. Další služby jako jsou úklidové
služby, technická správa budov a nemovitostí, recepční
a informační služby.

Zámecké dny ve svatebním 2017

Malá mořská víla byla letošním tématem Zámeckých dnů ve svatebním, které se konaly o víkendu 9. – 10.
září u příležitosti Dnů evropského dědictví. Slavnostně vyzdobený zámek přilákal mnoho návštěvníků.
Loňským motivem byla Sněhurka
a sedm trpaslíků. Letošní Malá
mořská víla opět nezklamala a
návštěvníky zámku ohromily její šaty
od návrhářky Zuzany Machorkové.
Ta byla také autorkou modelů celé
módní přehlídky, která zpestřila
nedělní odpoledne. Po přehlídce se
pohádkový svatební pár odebral do
hudebního salonku, kde se odehrál
pohádkový svatební obřad.
V zámeckých komnatách
byly vystaveny svatební šaty,
obleky, dorty i dekorace. Ti, kdo
uvažují o svatbě, se mohli nechat
inspirovat. Na nádvoří nechyběla
ani kavárnička, takže na zámku
bylo možné strávit vskutku příjemné
odpoledne.
-mha-

Středoškolákům začaly taneční
Dělnický dům v Blansku zaplnili 14. září tancechtiví středoškoláci. Až do Vánoc se budou mladé dámy
a pánové každý týden setkávat na parketu.
Manželé Alena a Jiří Míšenští zahájili dvaačtyřicátou
sezónu tanečních lekcí pro středoškoláky. Jejich kurzy
naučí, poučí i pobaví. Valčík, polka, waltz, blues, tango a
mnoho dalších tanců. Ovšem nejen kroky, ale i pravidla
společenského chování podaná s elegancí, šarmem a
vtipem. Nedílnou součástí lekcí je totiž také výchova
zaměřená na základní pravidla etikety, jak se obléci při
různých příležitostech, jak zvládnout pracovní pohovor
a podobně.
Pánů je vždycky nedostatek, proto se dámy musejí
střídat. Nejde však o závody, která vyhraje, vše je třeba
zvládnout v rámci společenských norem. Nadbytek
tanečnic se snaží vyrovnat pár ochotných mladíků z řad
obecenstva na balkonu. Nezbývá, než všem účastníkům popřát krásné chvíle strávené na parketu i mimo
něj, dobře zvládnuté kroky a příjemná seznámení.
V neděli pak probíhají taneční kurzy pro dospělé.
První lekce se uskuteční 24. září od 19 hodin v Dělnickém domě.
-mha-

Velkoobchodní společnost přijme na HPP do obchodního oddělení

SPOLUPRACOVNICI / SPOLUPRACOVNÍKA
-- Práce na PC, aktivní, spolehlivý, samostatný
-- SŠ, VŠ.
-- Solidní platové podmínky
-- Dobrý kolektiv, stabilita

Pracoviště Žďár, okr. Blansko, info: 602 588 223

Jak je to v dnešní době s mezinárodní bezpečností? Je třeba být na pozoru?
Vnímám jí jako každý jiný občan naší země. Co se
týče problémů kolem Sýrie, Afriky a blízkého východu,
tato situace by se měla řešit již v zárodku a pomoc
přesunout do daného místa. A tím se vyhnout migrační
vlně do Evropy, která z toho vyplynula. A s kterou má
dnes celá Evropa obrovský problém. Jsem jednoznačným zastáncem zrušení kvót, které evropská unie
nastavila. Migranti, kteří přes naši zemi přešli, nás brali
jako zastávku před jejich vysněnými zeměmi jako jsou
Německo a jiné. Jsem pro pomáhat, ale vynaložené
úsilí a peníze by měly směřovat k tomu, aby k těmto
událostem nedocházelo a lidem se žilo dobře v jejich
rodných zemích.
Co se týká neklidu, který je dnes kolem Severní
Koreje, to mě také nenechává v klidu, ale jak se říká,
doufám, že rozum zvítězí a nedojde k tomu, aby z toho
vznikl světový konﬂikt. Záleží, jak se ke všemu postaví
OSN a největší země Čína, Rusko a USA. Zatím věřím,
že Česká republika i Evropa mohou být relativně v klidu,
ale na pozoru. Jsem jednoznačně zastáncem toho, aby
se výdaje na armádu dostaly co nejdříve na výši 2%
HDP.
V říjnu budete soupeřit ve volbách do poslanecké
sněmovny. Jaké máte s politikou zkušenosti?
Zlomovým bodem, kdy jsem se o politiku začal více
zajímat, byl rok 1989, kdy v naší zemi zvítězila konečně
demokracie. Svoboda přinesla možnosti podnikání a
vznik nejrůznějších živností. Přestože jsem v té době
byl pouze zaměstnancem, vždy jsem volil pravici.
Protože pokud se v naší zemi bude dařit podnikatelům
a živnostníkům, tak budou mít práci i všichni ostatní.
Později jsem vstoupil do ODS. Několik let jsem dokonce
fungoval v servisu kolem politiků. Poznal jsem v politice
mnoho lidí, ať už starostů, krajských zastupitelů nebo
poslanců. Mohl jsem nakouknout, jakou dělají práci.
Politik by neměl být člověk, který po zvolení zavře
dveře a zůstane ve sněmovně. Měl by opravdu chodit
mezi občany, naslouchat jim a vyvodit z toho pro sebe
nějaké závěry. Kultivovanost dnešní sněmovny někdy
přesahuje meze tak, že obyčejným lidem z toho musí
být špatně. Jsem připraven, co bude v mých možnostech, tento stav zlepšit, už jen tím, že bych chtěl věci,
které se projednávají, podat lidem ve srozumitelném
jazyce.
Dnes jsem člověk, který také podniká a má několik
zaměstnanců. Takže i vidím každodenní úskalí, které
potkává malé a střední podnikatele i jejich zaměstnance. Toto je jedna z věcí, která by se určitě měla zlepšit.
Proč jste se rozhodl kandidovat? Čeho byste
chtěl jako poslanec dosáhnout?
Vše to přišlo samo a z ničeho nic. Jsem členem ODS
dlouhou dobu a podporoval jsem ji i v časech, které pro
ni nebyly zrovna příznivé. Nicméně přišla doba, kdy za
mnou přišli kolegové z ODS, že by rádi postavili kandidátku i z lidí, kteří nikdy neměli ambice kandidovat.
Nechal jsem se od nich přesvědčit, také díky tomu, že
nesouhlasím s tím, jak se dnes ničí prostředí pro malé
a střední podnikatele. Velice si vážím toho, že mohu být
na kandidátce s profesorem Petrem Fialou, který zvedl
pomyslný prapor a je jedním z těch lidí, kteří měli velký
podíl na tom, že jsem se pro kandidaturu rozhodl.
Umíte si představit, že využijete zkušenosti z
podnikání v eventuální politické dráze?
Myslím, že zcela určitě. Minimálně vnímám dnešní
šíleně byrokratický marast, kterým se musí prokousat
kdejaký živnostník či malý podnikatel. Je důležité zbavit
je neúměrné administrativní zátěže. Z druhé strany
vidím i zaměstnance, kteří potřebují během roku několik
dní dovolené na vyřízení různých potvrzení na úřadech.
Týká se to života každého z nás. Jsem zastáncem
principu vyřídit vše v jedněch dveřích. S tím souvisí
profesionální i elektronická státní správa.

Sponzor rubriky:

Co nabídnete lidem z našeho města jako poslanec?
Určitě bych se chtěl věnovat mimo zásadní věci a
problematiku, která se projednává v poslanecké sněmovně, také z velké části našemu okresu. Společně se
všemi politiky, starosty, krajskými zastupiteli, kteří jsou
s naším okresem spjati. Řešit otázky např. dopravní
infrastruktury, dostupnosti pediatrické péče. Ono není
možné sedět ve sněmovně a být lhostejný k tomu, co
je možno udělat pro svoji oblast. Samozřejmostí je též
vstřícná a otevřená poslanecká kancelář pro všechny
občany. Vnímat jejich názory a být jim k dispozici.
Podle vašeho pracovního vytížení bych si tipnul,
že na koníčky vám nezbývá čas. Nebo se pletu?
Pokud je člověk ještě v aktivním věku a zdraví mu
dovolí, tak je třeba se věnovat práci a všem věcem okolo
naplno. Potom se určitě najde i chvíle pro svoje hobby a
záliby. U mne je to tak, že jsem samozřejmě rád, když
si „protáhnu své pracovní směny“ a nastřádám čas
pro rodinu, vnoučata, knihu. Fantastické je, když se mi
podaří toho času nastřádat trochu více a uvolním si tím
prostor pro cestování, které si ve svém věku opravdu
užívám. Pro mne to není jen ležení na pláži, ale projet si
zemi, ostrov či region. Podívat se na nejrůznější místa,
promluvit s místními lidmi a nasát atmosféru celého
prostoru. Nemohu zapomenout na místní gastronomii,
protože jsem i mimo jiné tak trochu gurmán, rád si s
nimi i zavařím. Vždy mě to obohatí, dovezu si domů
nová poznání a pohled na svět. A není to jen o cizině,
i v České republice je plno krásných a úžasných míst,
a abych byl trochu patriot, tak samozřejmě hlavně jižní
Morava. Když už v tom cestování zůstanu úplně doma,
tak pokud mi přijedou kamarádi, rodina nejen z Česka,
ale i ze zahraničí, tak jim vždy rád ukážu Moravský kras,
zámky, hrady a jiná krásná místa u nás na okrese.
Jaký vztah máte ke sportu?
Dnes už to na mě ani není poznat, ale jako malý
jsem sportoval. Od Sokola, až po trenéra cyklistiky.
Vychovával jsem mládež na Favoritu Brno. Všechny
moje děti nějakou měrou sport dělaly, ať už to byla
cyklistika, fotbal, jezdectví či tenis. Vždy jsem je k
tomu vedl a myslím si, že sport je to, čím by děti měly
vyplňovat svůj volný čas. Sport jim dává zkušenosti,
díky kterým se v životě neztratí a umí se v něm i lépe
pohybovat. Potkávají se s mnoha lidmi, ze kterých se
kolikrát vyvinou kamarádi na celý život. Sport pomáhá
překlenout kritickou dobu puberty.
Co se týče naší společnosti, podporujeme akce i
sportovní kluby, ať už pořadatelsky či organizačně, jako
jsou cyklistika, běhy, atletika, basketbal, fotbal a jiné.
Všichni, kteří se sportu věnují, podporují a organizují
nejrůznější akce, si zaslouží obrovské uznání.
Chtěl byste něco vzkázat lidem v Blansku a jeho
okolí?
Věřím, že Blanenský okres má velký potenciál.
Konkrétně Blansko se za poslední desítky let změnilo
k lepšímu, myslím, že je to velmi skvělé místo pro žití.
Je zde dostupnost vzdělání, lékařské péče, zaměstnání,
sportovní vyžití, kultury, nákupů atd. Samozřejmě je zde
i péče o seniory. Každopádně jsou tu i věci, které je
potřeba do budoucna řešit. Například rychlejší silniční
propojení na Boskovice či Černou Horu, opravy dalších
komunikací a chodníků. Velké stále se opakující téma je
silnice R43. Musíme všechno udělat proto, aby se tato
stavba stala součástí vládního programu a zařadila se
pod zákon o prioritních stavbách. Potom by se již snad
nemusely stát dlouhé fronty u Lipůvky. Ať už z Blanska
či z jiných míst okresů, by se lidé dostali rychleji do
krajského města.
Na závěr bych chtěl popřát lidem z Blanska klid a
pohodu a věřte, že všechny problémy se dají řešit. Vše
je o lidech, o přemýšlení, o úctě k druhému a jak se k
sobě lidé chovají.
-r-
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Pizzazz: Uděláme to za vás!

pradelnablansko@seznam.cz

Není nad to, když někdo dokáže odvést práci za vás. A když je to ještě ke všemu kvalitní a nestojí to
moc peněz, je radost dvojnásobná. Tak například: V neděli vás čeká rodinná oslava, domů k vám přijde
patnáct lidí, ale vy víte, že připravit pro ně občerstvení prostě nestihnete. Nebo se vám nechce, přece jen
je to spousta práce, nádobí, starostí… Restaurace Pizzazz u Kauﬂandu nyní přesně pro takové případy
nabízí elegantní řešení – catering na míru ušitý vašim potřebám. A to není zdaleka vše…

Pizzazz nabízí catering zejména ﬁrmám a společnostem, není výjimkou ani zásobování akcí pro 500
lidí nebo víc, ale přitom by rádi vyhověli i obyčejným
lidem, kteří potřebují jen malou zahradní oslavu. Mimo
jídla nabízí zapůjčení banketních stolků, gastronádob,
mohou přivézt led, kávovar na espresso a mnoho
dalších věcí od jednorázového nádobí až po mobilní
bar i s šikovným barmanem i servírkami.
Jak to vypadá v praxi? Deset kuřecích řízečků,
deset vepřových steaků, patnáct kuřecích křidýlek s
barbecue omáčkou, dvě velké pizzy, k tomu 10 porcí
nových brambor, hranolky pro děti, zeleninový salát.
Vše dokonale připravené, přivezené až k vám domů
v gastronádobách, ve kterých pokrmy udržujete teplé
po celé odpoledne či večer. Hosté se mohou najíst
z jednorázového nádobí, které po skončení oslavy
vyhodíte a jedinou starostí pro vás bude vyprovodit je
po skončení oslavy domů. Za to za všechno zaplatíte
1890 Kč. Poměrně lákavá nabídka, viďte?
Pizzazz totiž zdaleka není jen o pizze, která je v
Blansku vyhlášená, ale i o dalších jídlech, s jejichž
výběrem vám poradí, prokonzultují různé možnosti
a o všechno se postarají. Jejich jídla jste mohli
ochutnat na mnoha akcích v Blansku:
Blanenská desítka, Světový den shybů,
Svatomartinský košt nebo Morava Park
Fest. Příležitost budete mít například na
Silvestra: Pizzazz má otevřeno. Žádný
program, žádný plánovaný přípitek, prostě
si můžete přijít jen tak posedět se známými.
Samozřejmě si však svůj stůl rezervujte na
tel. 516419555. Fungovat bude i rozvoz.
Restaurace Pizzazz funguje již 15.
rokem v Blansku a je chvályhodné, že
neustále zpohodlňuje své prostory i jídelní
lístek. Například loni došlo k rozsáhlé kompletní rekonstrukci soukromého salonku.
Zaujme už nový vstup do salonku, opravené schodiště, je tu nová podlaha, výmalba,
zbrusu nový bar, špičkové ozvučení, nové
stoly i židle a spousta dalších drobností
a detailů. Skutečně největší a komfortní
výhodou je vlastní bar s obsluhou, která
se bude starat pouze o vás. K dispozici
je také projektor, což ocení nejen ﬁrmy,
ale určitě i svatebčané či oslavenci při
promítání vtipných prezentací. A co je
nejdůležitější – do salonku se vejde až 50
osob a jeho umístění je nahoře v patře,
kde máte stoprocentní jistotu, že budete v
soukromí.
Horkou novinkou je změna výběru piva.
Nyní je na čepu Staropramen 11°a belgické
pivo Stella.
Netradičním doplňkem je webová aplikace pro Android a iPhone, která je k dispozici
zdarma a odkaz na ni najdete na webových

stránkách www.pizzazz.cz. Tuto
aplikaci jsem již několikrát použil
v praxi: v systému si vyberete, na
co máte chuť, můžete si seskládat
třeba i pizzu dle svých přání a nálady, vybrat si i naplnění okrajů sýrem či uzeninou a spoustu dalších
drobností. Online objednávku pak
odešlete a přijde vám SMS zpráva
s přibližnou dobou doručení, platit
můžete online prostřednictvím
platební karty nebo hotově při
převzetí zásilky. Osobní údaje s
adresou vyplníte pouze jednou,
aplikace si vše pamatuje, takže
při další objednávce je vše zcela
jednoduché. Vyzkoušejte tuto aplikaci a uvidíte sami.
Vše je skutečně pohodlné, přehledné a jasné.
Na polední menu sem chodí lidé z celého Blanska.
Výběr je ze tří jídel, každý den samozřejmě nějaká ta
pizza a polévka nebo nápoj v ceně. Najíte se královsky,
a kdo sem chodí pravidelně, dá mi za pravdu, že okolo
poledne si kolikrát nebylo kam sednout. Podobně vytížený bývá již zmiňovaný soukromý salónek; je dobré
udělat rezervaci hodně dopředu.
O rozvoz se starají už tři autíčka s logem Pizzazz,
která můžete vidět v Blansku i mimo něj. Dovézt vám
mohou nejen pizzu a burgery, ale prakticky cokoli z
jídelního lístku domů či do ﬁrmy: v případě, že objednáte větší množství jídel, můžete získat rozvoz zdarma.
Čekací doba je nyní kratší, a to nejen díky rozšíření
vozového parku, ale i díky posile v týmu kuchařů a
nové peci na pizzu.
Nechte se zlákat nabídkou Pizzazz. Patří stále mezi
kvalitní blanenské restaurace, a to již dlouhou řadu let.
Ať už skočíte jen tak na pizzu nebo si od nich necháte
přivézt hostinu až domů, vím, že budete nad míru
spokojeni.
-r-

PEREME, ŽEHLÍME,,
MANDLUJEME!!!

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

606 720 933 - 720 324 425
VZORKOVÁ PRODEJNA
Dolní Lhota 199, Blansko

K R B Y

Tel. 517 070 138
www.flamen.cz

Krby s dokonale čistým sklem

Podlehněte dokonale čistému sklu krbu FLAMEN!
FLAMclean - to je unikátní systém hoření, díky
němuž zůstává sklo krbu čisté a nešpiní se kouřem.
Jak to funguje? Čerstvý vzduch je přiváděn k horní
části dvířek ke sklu, po kterém „teče“ směrem dolů a
přitom s sebou odvádí zplodiny a kouř do topeniště.
Vzniká tak efekt zvaný OPLACH SKLA, díky
kterému sklo Vašeho krbu zůstává dokonale čisté a
nemusíte se tak často starat o jeho údržbu.

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota

tel. 516 411 150, 607 538 187

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU!

* rodinné oslavy

* svatby *

ﬁremní večírky *

ORDINACE DENTÁLNÍ
HYGIENY

BARVY LAKY u Lumíra
------------------Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.
B. Němcové 15 , Blansko
tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

+420 734 252 959, +420 724 959 699
info@barvyblansko.cz
Otevírací doba:
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,
olyuretan
epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,
lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel
a sprejů.
pi

NOVEˇ

Zastavte se klidně i jen pro radu...
www.barvyblansko.cz

Otevírací doba:
po - čt 8 - 16 hodin
n
n
pá
8 - 13 hodin

míchání
autolaku

barvylakyulumira
k

• komplexní vyšetření dutiny ústní
• odstranění zubního kamene a pigmentací
• ošetření citlivých zubních krčků
• výživové poradenství
• nácvik vhodné techniky čištění, motivace
• leštění zubů, hloubkové čištění
• bělení zubů, aplikace dentálního šperku
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ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Alžběta Beranová
Gellhornova 9, Blansko

Svitavská 434/10
Blansko

MDDr. Aneta Javorská

Tel. 777 707 720

přijímá nové pacienty
Tel.: 530 332 967, 735 056 656
www.zubniordinaceberanova.webnode.cz

*
*
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Výroba a prodej tepla a elektřiny
Údržba kotelen, výměníkových stanic,
revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení
Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů
HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP
v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Voda
Plyn
Topení
Revize

Elektro
Slaboproud
Silnoproud
Revize

4MFWVVQMBUOÓUFOBQPCPǏDF

Chcete změnu!!!
U nás jezdí i ženy řidičky...

Již 21 let jsme tu pro vás!

PŘIJMEME řidiče a řidičky
autobusové dopravy – ŘP skupiny D
Požadavky:
Kontakt:
• platný řidičský průkaz, profesní průkaz
ČAD Blansko a.s.,
• Praxe vítána - nové uchazeče zaškolíme
Nádražní 2369/10, 678 20,
• psychologické vyšetření
tel. 516 426 328,
• čistý rejstřík trestů
e-mail:
posta@cadblansko.cz
• výpis z evidenční karty řidiče
Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání u stabilní firmy
• finanční jistota, pevný výplatní termín
• jízdní výhody v rámci IDS JMK i pro rodinné příslušníky
• sleva při čerpání PHM do soukromého vozidla u ČS OMV Blansko
• příspěvky na rekondiční a zdravotní poplatky
• volání prostřednictvím operátora společnosti se slevou

www.kscm.cz

Zájemcům bez ŘP nabízíme možnost rozšíření na skupinu D

RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO
Nabízíme vám:
-- různé druhy guláše, dle denní nabídky
(zvěřinový, mexický, krůtí, šumavský, segedínský, bramborový)
-- marinované maso všeho druhu (steaky, žebírka)
-- ryby pečené i smažené
-- bezmasou kuchyni
Kuchyně, ve které Vám
nezabíjíme chuť umělými
přísadami, je v provozu
po celý den.
U nás je vše přírodní!
Rodinné i firemní akce, rauty,
posezení s přáteli...
Informace na tel. 605020542
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kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Zadavatel: OV KSČM Blansko; Zpracovatel: Jiří Volný

MÍR, SPRAVEDLNOST, BEZPEČÍ
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Prostorný RD v Letovicích

Mgr. Jan Křenek

Novostavba RD Brankovice

RD Kunštát-Sychotín

realitní makléř

“Naši klienti oceňují můj
empatický a trpělivý přístup
při jednání.”

3.800.000 Kč

Novostavba RD Rešice

Pasivní dům 5+1 Polička

2.299.000 Kč

Penzion Suchý

Info v RK

Venkovské stavení Žďárná

RD Úsobrno 3+1 s garáží

700.000 Kč

Info v RK

Byt 1+1 Adamov

670.000 Kč

1.000.000 Kč

4.500.000 Kč

500.000 Kč

Zemědělská usedlost Uhřice

Stavební pozemek Knínice
2.507 m2

3.500.000 Kč

752.100 Kč

Vícegenerační usedlost
Velké Opatovice

2.600.000 Kč

Stylová usedlost Borotín

Stylová usedlost Vanovice

2.400.000 Kč

RD Ludíkov

Hledáme nového člena našeho týmu
Požadujeme

Nabízíme

•
•
•
•

• zázemí zavedené realitní kanceláře
• rodinnou firemní atmosféru
• kreativní a různorodou práci v okrese
Blansko
• výdělek omezený pouze mírou vaší aktivity
• jazykové a školící programy

zápal, vášeň, aktivitu
dobrou komunikaci s lidmi
časovou flexibilitu
řidičský průkaz

1.890.000 Kč

Byt 1+kk Blansko

999.000 Kč

RD Vratíkov u Boskovic

Motivační dopis a životopis s fotografií posílejte na:
info@tajovskyreality.cz
kontaktní telefon: 723 282 282

Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK.
Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

1.200.000 Kč

2.500.000 Kč

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice | 723 282 282, 516 454 008
www.tajovskyreality.cz
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na monitor@monitor-bk.cz,
případně pomocí SMS na tel.
606 728 334. Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
kovovýroba IK ENGINEERING, s.r.o.
Spešov č. p. 46
tel.: 516 432 207
www.ik-e.cz, e-mail: obchod@ik-e.cz

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu:
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.
604585530.
* Pronajmu zkolaudovaný prostor pro masáže či jiné služby, ul. Sadová 8. Tel. 607100795.
* Zpracování účetnictví, daňové evidence,
mezd, daňové přiznání. Spolehlivě. Tel.
736473806.

Firma z Blanska (Olešná)
hledá

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICI
na 4 hodiny denně nebo
dle dohody. Ekonomické
vzdělání výhodou.

775 933 888
PRODEJ
* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! Kvalitní loňský tmavý med přímo od včelaře z čisté přírody Blanenska.
Cena 140,- Kč/kg - v 1 a 5 kg sklenicích. Po domluvě dovezu
větší množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Mladé andulky a korely. Tel. 737902404.
* Levně bílý stůl a dvě lavice do kuchyně. Tel. 733643417.
* Jízdní kola, stůl psací 160x80cm, dveře interierové vnitřní
80 Levé - nové, zabalené, za poloviční cenu, odstín šedé leta.
Tel. 608889821.
* Na Opel meriva: zimní pneu s disky 185/60 r15 -2ks 5,5
mm + 2 ks nové bez disků. Pneu letní kormoran 185/60 r15 s
disky – nové nejeté - 2ks. Střešní nosič, zadní plastová lampa,
opěrka rukou na prostřední zadní sedadla s přihrádkou na pití.
Tel. 608889821.
* Rozkládací zachovalou pohovku 160 cm, cena 2000 Kč. Křeslo
300 Kč. Tel. 733643417.
* Domácí kozí mléko, kozí sýr. Tel. 775236803.
* Levně dámské kolo, 500 Kč. Tel. 775236803.
* Goji - kunstovnice Čínská. Čerstvé plody na spotřebu i sušení.
Za sklizeň a malou úplatu. Tel. 602935328.
* Autosedačku 9-18 kg zn. Romer s isoﬁxem. Cena 800 Kč.
Tel. 723881133.
* Klavír PETROF - piano, včetně otočné stoličky, mahagon
leštěný. Mailem foto. Tel. 728704229.
* Nepoužitou dvoukřídlou zahradní bránu, výška 2,3 m, šířka
4 m, 2 boční nosné sloupky 10x10cm, délky 2,8 m, vše žárově
zinkováno, včetně zámku. Tel. 602716271.

RŮZNÉ
* Sháním pronájem 1+1, 1kk, i v RD. Ne Zborovce. Tel.
728045186.
* Nabízím prostor na plotě pro umístění reklamy. Dobře viditelné místo v centru Blanska, roh ulic Masarykovy a Kollárovy.
Cena dohodou. Info: mic.kra@seznam.cz nebo 773758631.
* Nabízím za odvoz starší funkční pultový mrazák 200 l. Tel.
727891954.
* Nenáročným nabízím levné oblečení na holku od vel. 128
do 140. Kus 15 - 30 Kč. Tel. 775236803.
* Za odvoz darujeme kvalitní hnůj na zahrádku. Po dohodě i
dovezeme. Tel. 775236803.
* Koupím byt 2+1 v Blansku. Tel. 721833167.
* Rozhlédni se člověče, než ti život uteče! Budeme mít také
v Blansku na Hořicích rozhlednu? Svoje názory i kritiku na
tuto stavbu, případnou spolupráci, pomoc vyjádřete na emailu:
rozhlednahoriceblansko@centrum.cz
* Koupím 1+1 nebo 1+kk na Písečné. Tel. 774669740.
* Nabízím dlouhodobý pronájem řadové garáže u Sýpky za
980,- Kč/měs. Tel. 607083396.
* Výměna + doplatek: byt v Blansku 3+1 v centru s výtahem
za rod. dům v Blansku a okolí max 5 km. Tel. 735973305.
* Má někdo body - nálepky z Albertu na knížky? Tel.
731084464.
* Doučím matematiku ZŠ, SŠ. Tel. 777257135.
* Hledám plnoštíhlou ženu pro společnoý život ve dvlou. 56,
166. Tel. 604393245.

/LJKWLQJ 5HWDLO *URXS

přijmeme pracovníka na pozici:

• OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
• SVÁŘEČ TIG
• ZÁMEČNÍK
-

vážné zájemce zaučíme
jednosměnný provoz
nástup možný ihned

Cvičení pomohlo hendikepovaným
Na náměstí Republiky se v neděli 10. září konal Světový den shybů v Blansku. Smyslem akce bylo
získat ﬁnanční pomoc pro tělesně postižené hochy Čestmíra a Matěje.
S nápadem přišla skupina nadšenců ze
spolku No Gravity. Každý správně provedený
shyb (z visu až bradou nad hrazdu) přinesl
na charitativní konto dvě koruny. Šedesát
sedm registrovaných shybujících udělalo
dohromady 16 083 shyby. Zároveň mohli
návštěvníci přispět do zapečetěných
pokladniček. Celkem tedy rodina každého
chlapce získala téměř dvacet tisíc korun.
Doprovodný program přinesl vystoupení
mladých karatistů, parkouristů, break dance,
rapeři Flegma T a Zdenny a poledance
(tanec na tyči), který předvedla Matějova
maminka. Pro děti byl k dispozici skákací
hrad a malování na obličej. Akce se konala
v rámci Mezinárodního dne shybů.
-mha-

BLANKA OZNAMUJE

„NAŠE KOMPOSTY:
TO PRAVÉ PRO VAŠI ÚRODU“
Podzimní akce – Blanenský kompost,
Univerzální substrát s kompostem - PE pytel 20l

SLEVA 25%

Provozní doba:
PO 8 – 17
ST 8 – 14
Kompostárna Blansko, tel: 702 200 262
PÁ 8 – 14
(St. Blansko, směr Olešná), www.kompostarna-blansko.cz
SO 8 – 12
Prodej též volně ložených kompostů a substrátů

Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku!
www.monitor-bk.cz

Aktuální předprodej:
Spirituál Kvintet 8. 10. 2017 v 17:00 hod, Kostel
Narození Panny Marie, Lipovec. Vstupné v předprodeji 200 Kč.
Horkýže Slíže 25 LET TOUR 21. 10. 2017 od 19:30
hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji
300 Kč.
Bosé nohy v parku 25. 10. 2017 v 19:00 hod,
Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji
300/280 Kč.
Mandarínková izba 27. 10. 2017 v 19:0 hod, Sokolovna, Bořitov. Vstupné v předprodeji 300 Kč.
Jožka Černý 75 let narozeninový koncert 10. 11.
2017 v 18:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné
v předprodeji 220 Kč. Vstupenka na koncert platí
také jako vstupenka na nedělní program Vítání sv.
Martina v zámeckém parku.
Zuzana Bubílková a Jiří Helekal 29. 11. 2017 ve
20:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v
předprodeji 200 Kč.
Eva Pilarová – Vánoční koncert 10. 12. 2017 v
19:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v
předprodeji 300 Kč.
Aktuální pozvánka:
Město Blansko Vás u příležitosti Mezinárodního
dne seniorů srdečně zve na Městský Den seniorů,
který se bude konat 1. října v Dělnickém domě.
V hlavním programu vystoupí Divadelní soubor
Vlastimil Jedovnice a hudební skupina Propast.
Dále se můžete těšit na lekce severské chůze nebo
mobilní stánek VZP, kde si můžete nechat změřit
základní tělesné hodnoty. Drobné občerstvení bude
zajištěno zdarma. V tento den budou mít senioři
také zdarma vstup do expozic Muzea Blanenska.
Blanenská informační kancelář Blanka,
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470,
e-mail: infocentrum@blansko.cz,
www.blansko.cz, www.blanensko.cz

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy
- parkety
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Můj první ultra

S běháním jsem začala před několika lety a každý rok se posouvám dál. Není to tak, že bych si vytyčila
nějaký cíl a toho se pak snažila dosáhnout. Spíš mě něco baví, časem mi to ale přestane stačit a začne mě
lákat něco jiného.
Začala jsem na 5 km, které jsem za chvíli zvýšila na
10. Milovala jsem běh po silnici, nesnášela jsem kopce
– půlmaratonská vzdálenost pro mě byla nepředstavitelná, ale věděla jsem, že ji za pár let pokořím. Neuběhl
ani rok a už jsem stála na startu PMK (Půlmaratón
Moravským krasem). V té době u mě pořád vedl tvrdý
povrch a rovinky. Mým snem bylo dostat se pod hranici
45 minut na 10 km, což se mi povedlo téměř okamžitě,
a když jsem pak vyhrála (nebo se alespoň umístila do
3. místa) pár okresních závodů do 10 km, ucítila jsem,
že je čas na změnu.
Začala jsem běhat v lese a najednou jsem si zamilovala předtím tolik zatracovaný běh do kopců. Byl to

neuvěřitelný relax a těšila jsem se na každou volnou
chvíli, kterou budu moct k běhání využít. Možná už
tehdy se mi v hlavě vynořila myšlenka, že bych si někdy v životě (rozhodně ne v blízké budoucnosti) mohla
zaběhnout ultra. V té době ale byly všechny moje běhy
do 20 km, protože jsem měla na sezónu naplánované
pouze půlmaratóny.
Zlom nastal, když mě oslovil bývalý spolužák Vojta,
jestli s ním nechci běžet ultratrail Glossglockner . Závod
jsme nakonec odložili na příští rok, ale v ten okamžik
jsem s jistotou věděla, že si nějaký ultra zaběhnu mnohem dřív, než jsem si doposud myslela.
První horskou zkušeností byl Kraličák skyrace, před

kterým jsme ještě byli
potrénovat na Vysočině běh proložený
výstupem na skály.
Kraličák mě nadchl,
sice to bylo „jen“ 25
km, ale v technicky
náročném terénu, a
poprvé jsem zjistila,
že ne všechny běžecké závody jsou
o běhání. Hodně
mě překvapilo, kolik
procent z celkového
závodu tvoří chůze.
Každopádně jsem věděla, že Kraličákem
vše teprve začíná.
Protože jsem měla
v plánu dovolenou na
Balkánu a Vojta měl
čirou náhodou (nebo
to byl osud?) v Srbsku
vyhlídnutý závod, nebylo nic jednoduššího, než to spojit
dohromady. Jednalo se o Jadovnički ultramaraton a na
výběr byly trasy 11, 22, 44, 66 a 111 km.
Vzhledem k tomu, že jsem do té doby uběhla maximálně 25km na již zmiňovaný Kraličák, tak jsem se
přihlásila na 22 km, protože jsem si nedělala iluze, že
bych tak rychle stihla natrénovat na delší vzdálenost.
Čím víc se ale blížil odjezd na Balkán, tím víc jsem si
pohrávala s myšlenkou vyzkoušet delší trasu – a kde
jinde to zkusit než v cizí zemi, kde vás nikdo nezná?
Konečné rozhodnutí ale padlo až pár dní před
závodem, kdy jsme se šli po dlouhé době (trápila mě
menší zranění, takže jsem dva týdny pořádně neběhala)
proběhnout po srbských kopcích. Běželo se mi těžko,
špatně se mi dýchalo a vůbec jsem z toho neměla dobrý
pocit. Věděla jsem, že 22 km bych musela běžet rychle
a na to jsem se necítila, takže pro mě bylo 66 km jasnou
volbou.
Hlavou mi proběhla otázka, jestli jsem normální, že
se chci postavit na start 66 km dlouhého závodu, když
jsem v životě neuběhla ani třicítku, ale vnitřně jsem cítila, že to zvládnu, protože co nemám v nohách, mám v
hlavě – za ta léta běhání jsem si totiž několikrát ověřila,
že psychika tvoří významnou část úspěchu.
Den před závodem jsme se byli s Vojtem proběhnout
a docela to šlo, i když jsme vyrazili v 7 ráno a už začínalo
být horko. Byli jsme ubytovaní v klášteře přímo před
místem startu, takže jsme se mohli v klidu nachystat,
vyspat se a neřešit dopravu a podobné věci.
Závod na 111 km, který běžel Vojta, začínal společně s
mým 66 km závodem v 6 hodin ráno, kdy bylo poměrně
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příjemné počasí. Na startu nás stálo asi 60, všichni byli
nervózní, ale natěšení.
Rozběh byl pozvolný, zlehka se stoupalo nahoru, a
protože jsem nevěděla, jak to na takových tratích chodí,
držela jsem se hloučku běžců s podobným tempem a
snažila se pochytit nějakou strategii. Brzy jsem pochopila, že kopce nahoru se neběhají, ale jdou a časy se naženou v seběhu. Trať byla krásně značená, takže jsem se
nemusela bát, že bych zabloudila, kdybych běžela sama.
Proto jsem se rozhodla, že skupinku opustím a zkusím si
běžet vlastním tempem. Do první občerstvovačky, která
byla na 11 km, jsem se předbíhala s dvojičkou běžců
(Biljana Bursic, Bojan Dačic – pracovní název B+B).
Trochu mě to vytáčelo, protože mi to narušovalo vlastní
tempo a pohodičku, na druhou stranu mě to motivovalo
ke zrychlení. Prvních 20 km bylo docela nezáživných.
Terén nebyl moc technicky náročný, běželo se v lese
ve stínu a kromě střevních potíží, které mě trápily od
rána, to vypadalo na klidný běh. A pak to přišlo. Několikakilometrové stoupání do prudkého kopce, cesta
zarostlá ostružiním, takže pokud jste pořádně nezvedali
nohy, tak jste lehce skončili na zemi, to vše zakončené
škrábáním se po svahu mezi stromy, kde nebyla cesta a
člověk musel využít i ruce, aby se dostal nahoru. Prostě
paráda! Navíc jsem po dlouhé samotě spatřila běžce,
který se snažil vystoupat do vrchu pár metrů přede
mnou. Radost mi ale dlouho nevydržela, protože místo
značení (které bylo opravdu perfektní) jsem sledovala
onoho běžce, který bohužel špatně odbočil, takže jsme
si zaběhli dobrého půl kilometru a pár minut jsme ztratili rozhodováním, jestli se vrátit zpátky. Když jsme se
opět napojili na správnou cestu, zjistila jsem, že jsem
přišla o těžce nabitý náskok na dvojičku B+B. To mě
hodně zamrzelo a padlo i pár sprostých slov. Po druhé
občerstvovačce, která byla asi na 25 km, jsem byla opět
před nimi i před ztraceným běžcem, ale už od 19 km
jsem měla v hlavě jedinou otázku – kam si odskočit?
Po nucené přestávce se náskok opět srovnal a běželi
jsme chvilku spolu. Kupodivu mě hodně motivovalo, že
mi šlapou na paty a přemluvila jsem se k úprku. A od
té doby už jsem běžela sama. Vyběhlo se na krásnou
planinu, kde sice žhnulo slunce a po travnaté cestě se
povalovaly kameny, takže si člověk musel dávat pozor,
kam šlape, ale byla jsem odměněna nádhernými výhledy
na hory i do údolí. Kdybych nebyla líná vytáhnout mobil
(popravdě jsem se spíš bála, že bych tím ztratila moc
času a B+B by mě dohnali), tak by z toho byly krásné
fotky. Kilometry pěkně ubíhaly a terén se mi měnil před
očima – vysoká tráva se střídala s kamením a lesy
přecházely v planiny a zpět.
Na občerstvovačkách jsem moc času netrávila,
vždy jsem si jen vzala vodu, schroustla banán, arašídy,
buchty, případně si nechala cvaknout kartičku (každý
závodník dostal kartu s check pointy, které si na určitých
občerstvovačkách nechal označit) a valila jsem dál. Pečlivě jsem si hlídala, abych pila a něco málo snědla, i když
jsem neměla hlad. Hlavou se mi honily různé myšlenky a
měla jsem radost z běhu – hele, 26 km, tak daleko jsem
ještě nikdy neběžela, 33 km – už jsem v půlce, 42 km –
první maratonská vzdálenost, to bude sestra koukat, 45
km – ještě vydrž, za chvíli bude klesání a od 60 km už
to bude ubíhat jak po másle. Taky mi hodně pomohlo,
že jsem už od 2. občerstvovačky věděla, že jsem mezi
prvními třemi a na 4. občerstvovačce mě ujistili, že jsem
první žena. Někde kolem 40 km jsem před sebou viděla
první dva běžce, což mě nakoplo a navíc jsem měla
strach, že mě B+B doženou, takže nebyl problém se
vždy přemluvit k mírnému klusu, i když se mi už nechtělo.
Seběh nebyl tak jednoduchý, jak jsem předpokládala –
traverzy ve vysoké trávě, někdy dokonce žádná cesta,
jinde asfalt a kamení, takže představa o tom, že celý
seběh opravdu poběžím, vzala za své. Na posledních
8 km jsem se ještě rozmýšlela, jestli si nemám odskočit,
ale nakonec jsem to za cenu pomalejšího tempa zvládla
vydržet až do cíle. Ke konci cesty už jsem potkávala
běžce z 22 km trasy. Až u posledního kilometru jsem si
uvědomila jaké je horko, ale to už jsem byla ráda, že
nepřišla žádná krize, zranění ani křeče. V cíli skoro nikdo
nebyl (jen paní, co zapisovala časy, fotograf a pár běžců
válejících se ve stanu s občerstvením), takže obdivné
jásání a ovace se nekonaly, ale mně ke štěstí stačilo jen
trochu vody a záchod.
Závod jsem doběhla na třetím místě s časem 8 h
40 min, mezi ženami jsem byla první. Nejlepší běžec
měl čas 8 h 38 min, nejpomalejší 18 h 10 min. Jen dva
běžci nedokončili, ale i tak patří velká gratulace úplně
všem. (Pro zajímavost – dvojice B+B dokončili závod o
pouhých 6 min později než já.)
Tereza Čermáková
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