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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně 
 dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, 
 druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY

Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko
Služba je sloužena od 8.00–13.00 hodin

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.: 545 538 111. 
Ve všední dny od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

K V Ě T E N

Kavárnu na Poduklí v Blansku dovezou v červnu

1.5. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá) Letovice, Masarykovo náměstí 162/38  792 325 591

2.5. MDDr. Veselý Petr Letovice, Masarykovo náměstí 162/38  792 325 591

8.5. MDDr. Vrbová Markéta Knínice u Boskovic, 330 774 844 735

9.5. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313

15.5. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656

16.5. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

22.5. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

23.5. MDDr. Dufková Simona Blansko, Pražská 1b 721 425 074

29.5. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15 516 474 310

30.5. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138

	 Konkrétní	podobu	i	jasnější	harmo-
nogram	 prací	 už	 nabral	 projekt	 nové	
kavárny,	 která	 by	 měla	 od	 července		
doplnit	 prostranství	 v	 centru	 Blanska	
po	bývalém	hotelu	Dukla.	Město,	které	
je	 zadavatelem	 stavby,	 chystá	 úpravy	
v	nejbližším	okolí	kavárny	 i	na	celém	
Poduklí.	Novinky	čekají	místní	také	na	
dalších	částech	náměstí	Republiky.	
	 Zhotovitel,	 kterým	 je	 firma	 Cube-
space,	 už	 vedení	 města	 představil	 fi-	
nální	 podobu	 kavárny	 včetně	 použi-	
tých	materiálů.	Modulová	stavba,	kterou	
bude	tvořit	opláštěná	ocelová	konstruk-
ce,	bude	téměř	18,5	metru	dlouhá	a	ne-
celé	 čtyři	metry	 široká.	 Součástí	 inte-	
riéru	bude	vlastní	kavárna	s	dvacítkou	
míst	k	posezení,	toalety	i	přípravna	po-
travin	či	bar.
	 „V	 těchto	 dnech	 si	 zhotovitel	 zajiš-	
uje	 souhlas	 dotčených	 orgánů	 včetně	
povolení	 stavebního	 úřadu.	 Kavárna,	
která	vznikne	podle	architektonického	
návrhu	 architekta	 Rastislava	 Lukáče	
a	 Michala	 Stejskala,	 bude	 vytvořená		
ze	dvou	modulových	systémů.	Do	Blan-
ska	doputuje	od	Máchova	 jezera,“	po-
psala	vedoucí	odboru	správy	a	rozvoje	
města	Petra	Skotáková.
	 Modulový	systém,	jehož	stavba	při-
jde	na	necelých	pět	milionů	korun	bez	
daně,	má	zajistit,	že	kavárnu	v	budouc-
nu	bude	možné	přesunout	na	jiné	místo	
ve	městě.	Zatím	se	s	něčím	podobným	
ale	nepočítá.

	 „Samotná	 výroba	 modulů	 začne	
v	prvním	květnovém	týdnu	v	Doksech.	
Osazení	 na	 místo,	 které	 zajistí	 auto-	
jeřáb,	 je	naplánováno	na	první	polovi-	
nu	června.	Do	konce	června	pak	dojde	
také	 k	 úpravě	 okolního	 prostranství,	
včetně	vytvoření	 dřevěné	 terasy	o	ve-	
likosti	 zhruba	35	metrů	čtverečních,“	
doplnila	Zuzana	Fialová	z	investičního	
oddělení,	která	má	projekt	na	starosti.		

popsala	Petra	Skotáková	s	tím,	že	reno-
vace	 se	 dotkne	 také	 dalších	 prvků	 na	
ploše	po	zbouraném	hotelu	Dukla.
	 „Poduklí	je	denně	navštěvované	ne-
jen	rodiči	s	dětmi.	Domníváme	se,	že	
adekvátní	 zázemí	 s	 toaletami	 a	 mož-
ností	občerstvení	zde	lidé	ocení	a	ka-
várna,	 která	 by	 měla	 fungovat	 od		
července	 letošního	 roku,	bude	vyhle-
dávaným	místem,	které	pomůže	oživit	

náměstí	 Svobody	 ale	 chystáme	 rozší-
ření	 sortimentu	 a	 celou	 řadu	 překva-	
pení.	 Novinkou	 bude	 třeba	 nabídka	
vyhlášené	 zmrzliny	 Tomivo	 z	 Li-
půvky,“	 slibuje	 jednatel	 firmy	 David	
Velikovský.	Otevřeno	by	mělo	být	celý	
týden	včetně	víkendů.
	 Součástí	kavárny	bude	také	posezení	
na	venkovní	terase.
	 Město	 i	 zhotovitel	 jsou	nyní	v	kon-
taktu	 s	 firmami,	 které	 zajišují	 rekon-
strukci	vodovodu	a	kanalizace	v	centru	
města	a	které	budou	následně	opravovat	
také	 povrch	 komunikace	 na	 průtahu	
centrem.	 „Snažíme	 se	 vše	 zkoordino-
vat,	aby	stavba	kavárny	nemusela	čekat	
na	dokončení	průtahu,“	ujistila	Zuzana	
Fialová.
	 Úprav	 by	 se	 měla	 dočkat	 také	 část	
náměstí	Republiky.	„V	nejbližších	mě-
sících	 je	 v	 plánu	 také	 oprava	 povrchu	
parkovacích	 míst	 na	 náměstí	 Repub-	
liky,	 které	 se	 nacházejí	 za	 stávajícím	
pódiem	 v	 těsném	 sousedství	 Poduklí.	
Čekáme,	až	se	dokončí	průtah	městem,	
zatím	tam	má	své	zázemí	stavba,“	vy-
světlil	starosta	Jiří	Crha.
	 „Letos	na	podzim	nebo	nejpozději	na	
jaře	 příštího	 roku	 bychom	 pak	 chtěli		
revitalizovat	 také	 asfaltovou	 část	 ná-
městí.	Vše	by	se	mělo	celkově	zútulnit,	
doplnit	 sem	 chceme	 lavičky	 i	 zeleň,“	
plánuje	Jiří	Crha.

Text: Pavla Komárková
Vizualizace: CUBESPACE

Součástí kavárny bude také posezení na venkovní terase

	 Vlastnímu	 osazení	 modulů	 bude	
předcházet	vytvoření	základové	železo-
betonové	konstrukce	na	Poduklí.	Měs-	
to	chce	ale	upravit	 také	nejbližší	okolí	
kavárny.	„Stávající	kačírek	u	houpaček	
bude	 nahrazen	 pryžovým	 povrchem,	
který	už	je	osazen	u	ostatních	herních	
prvků	 na	 tomto	 prostranství.	 V	 plánu	
jsou	také	vysprávky	a	zhutnění	mlato-
vého	 povrchu	 v	 celé	 ploše	 Poduklí,“	

samotné	centrum	města,”	věří	starosta	
Blanska	Jiří	Crha.
	 Kompletní	 nabídku	 v	 těchto	 týd-
nech	ladí	i	provozovatel	kavárny,	kte-
rým	bude	firma	CoCo	Cafe	Company.	
„Jednáme	 průběžně	 s	 lokálními	 vý-
robci	a	dodavateli.	Zaměřit	se	i	na	Po-
duklí	chceme	na	kvalitní	a	zdravé	su-
roviny	bez	chemických	přísad.	Oproti	
nabídce	v	naší	stávající	provozovně	na	


