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V souãasnosti vede SDH v Mezifiíãku
starosta sboru Ing. Roman Macének,
kterého jsem se zeptal:

Pane starosto, má vá‰ sbor stále
stfiíkaãku v cenû 500 zlat˘ch? 

Historickou „koÀku”, tedy stfiíkaã-
ku, která se na místo poÏáru dopra-
vovala koÀsk˘m spfieÏením a pohon
ãerpadla je ruãní, stále máme. Je to
na‰e chlouba, kterou udrÏujeme jako

vzácnou památku. Ná‰ sbor uÏ fiadu
let nevlastní moderní hasicí techni-
ku, a proto se neúãastníme poÏárních
zásahÛ ani soutûÏí v hasiãském spor-
tu. Pfiíãinou jsou stále silnûj‰í ekono-
mické pfiekáÏky a také fakt, Ïe vût‰i-
na z na‰ich 45 ãlenÛ za zamûstnáním
dojíÏdí. V obci by se tak nepodafiilo
zajistit ani minimální poãet tûch, kte-
fií by byli schopni vyjet k zásahu.

Bylo tedy pfied více neÏ sto lety
snadnûj‰í zajisti ãinnost hasiãÛ?

Urãitû tehdej‰í doba víc pfiála sdruÏo-
vání a spolkové ãinnosti, ale je tfieba si
uvûdomit rozdíly v technice a vybavení.
V zápisu pojednávajícím o zásahu k po-
Ïáru v Hladíkovském ml˘nû z roku
1907 se pí‰e:

PoÏár byl ohlá‰en po 10. hodinû
veãerní a ponûvadÏ po ohlá‰ení nikdo
s pfiípfieÏí nepfiijel, ãlenové sboru sa-
mi velkou stfiíkaãku na místo pfiivezli
po velké námaze a hned ãinnû dal‰í-
mu roz‰ífiení pfiítrÏ uãinili. Stavení 
obytné s ml˘nicí a budovu pily jiÏ ne-

mohli uchrániti, neb tyto jiÏ byly
v plamenech. Sbor zafiídil ãinnost
svou na uchránûní budov hospodáfi-
sk˘ch a pily, kdeÏ pouze vazba a kryt-
ba ‰indelová shofiely. 

Po celodenní dfiinû na poli nebylo
moÏno veãer sehnat koÀské spfieÏení,
schopné zápfiahu do stfiíkaãky. TakÏe se
hasiãi zapfiáhli sami... KdyÏ to srovnáte
s moÏnostmi dne‰ní techniky, kterou
disponují profesionální sbory, rychlostí
informace a dojezdovou dobou, tak je
patrné, Ïe i v˘sledky pfii ha‰ení poÏárÛ
jsou zcela jiné.

ANKETA...
- více na str. 9

SPOT¤EBITELSKÁ PORADNA...
- více na str. 15

TIP NA V¯LET...
- více na str. 12

115 LET DOBROVOLN¯CH 
HASIâÒ V MEZI¤ÍâKU

Historická stfiíkaãka z roku 1898.

V obci Mezifiíãko, které je dnes místní ãástí Letovic, byl
v roce 1897 zaloÏen hasiãsk˘ sbor. To dokládá dobov˘ zá-
pis z kroniky, kterou vydala Ústfiední jednota hasiãská
Markrabství moravského v roce 1898:

Co tedy dnes dûla-
jí hasiãi kdyÏ, tak ja-
ko ve va‰em pfiípadû,
nemají ãím hasit?

Vûnujeme se pre-
ventivní ãinnosti a po-
máháme v obci tam,
kde je tfieba. Ha‰ení
ohnû není jediná ãin-
nost hasiãÛ, u nás po-
máháme pfii záplavách
a podobn˘ch nesná-
zích. Pfii záplavách
v roce 97 jsme byli zce-
la sobûstaãní; ãerpání
a ãi‰tûní zaplaven˘ch
sklepÛ a studní jsme
zvládli bez pomoci

zvenãí.  Nezanedbatelná je na‰e ãinnost spo-
leãenská; v obci zaji‰Èujeme rÛzné akce jak
sportovní, tak  kulturní. Proto jsme vybudo-
vali v˘leti‰tû s hfii‰tûm a s provozní budo-
vou, kde se tyto akce vût‰inou odehrávají. 

Pfiedpokládám, Ïe se na v˘leti‰ti ko-
nala také oslava v˘roãí va‰eho sboru?

Ano, oslavy byly zahájeny v sobotu
11. srpna pfied na‰í zbrojnicí a pokraão-
valy na zmínûném v˘leti‰ti.

Pane Macénku, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Pfiipomínáme na‰im ãtenáfiÛm vyhlá‰enou soutûÏ
„Zapomenut˘ch receptÛ z místních bylinek a surovin”. 

Svoje recepty (nejlépe i s fotografií) zasílejte na adresu listyregionu@seznam.cz
nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678 01 Blansko.

Recepty mÛÏete posílat do 31. srpna 2012. 
V záfiijovém ãísle ListÛ regionÛ vylosujeme tfii recepty, které

obdrÏí od o.s. Chrudichromsk˘ ·ípek cenu za svou snahu.

Sbor hasiãsk˘ v Mezifiíãku
Obec Mezifiíãko má 48 domÛ

s 250 obyvateli, ktefií se Ïiví rolnic-
tvím a v továrnách. Dobrovoln˘ sbor
hasiãsk˘ byl zaloÏen r. 1897 panem
¤ehofiem, starostou obce, kter˘ téÏ
sbor vycviãil a prvním pfiedsedou
a náãelníkem sboru byl. Pfii zaloÏe-
ní mûl sbor 26 ãinn˘ch a 6 pfiispíva-
jících ãlenÛ. Sbor má ãtyfikolovou
stfiíkaãku v cenû 500 zlat˘ch.
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NOVÁ PUBLIKACE 
O ZDRAVOTNICTVÍ

Po tfiíleté badatelské práci
v archivech, podpofiené dal‰ími
znalci a pamûtníky, shromáÏdili
do svazku o stojedenácti stranách
a ‰estnácti barevn˘ch pfiílohách
chronologick˘ pfiehled o léãeb-
n˘ch metodách a jejich realizáto-
rech. Uvedené rozsáhlé období
popisuje starovûké postupy léãby
aÏ po dobu souãasnou. Z antické
historie je kromû jin˘ch znám˘
pfiedev‰ím Hippokrates, jehoÏ
pfiísaha olympsk˘m boÏstvÛm je
v knize rovnûÏ citována. Tento
kodex, zavazující lékafie k etické-
mu konání pfii léãebné praxi je

platn˘ dodnes. Ve stfiedovûku mû-
ly na zakládání rÛzn˘ch tzv. ‰pi-
tálÛ velkou zásluhu zejména cír-
kevní fiády. Tehdy se ‰ífiily, zvlá‰-
tû ve váleãn˘ch údobích, zhoubné
pandemie, proti nimÏ byli lidé
zcela bezmocní. Jako pfiíklad ne-
v‰edního soucitu a charitativní
péãe k postiÏen˘m obãanÛm si
mÛÏeme pfiipomenout z tûch dob
napfiíklad sv. AneÏku âeskou,
královskou dceru Pfie-mysla
Otakara I.

Kniha o zdravotnictví, zab˘va-
jící se na‰í oblastí, je doplnûna
mnoha snímky prvních i souãas-

n˘ch nemocnic, zobrazuje historické
písemnosti, uvádí ãinnost rÛzn˘ch spo-
leãností, kupfiíkladu âerveného kfiíÏe
a rozliãn˘ch záchrann˘ch sborÛ apod.
Pfiitom v‰ak nemÛÏe vzhledem ke své-
mu limitovanému rozsahu zaznamenat
detailnû ve‰keré údaje. Pfiesto zÛstává
u nás v˘jimeãn˘m faktografick˘m do-
kladem svého druhu.

Jednotlivé obce, v nichÏ pÛsobili
rÛzní zdravotníci a dal‰í organizace,
jsou v knize fiazeny podle abecedy.
Jsou to stovky jmen lékafiÛ, tzv. ranho-
jiãÛ, lékárníkÛ, porodních asistentek
a dal‰ích aktérÛ, mezi nimiÏ nacházíme
fiadu vûhlasn˘ch jmen. Napfiíklad je to
legendární Med. Dr. Jindfiich Wankel
a jeho dal‰í pfiíbuzní – Absolonovi
a Bake‰ovi. Prof. Karel Bedfiich
Absolon pÛsobil v USA, kde se stal v˘-
znamn˘m chirurgem a odborn˘m pub-
licistou, MUDr. Bake‰, blanensk˘ ro-

dák, byl zakladatelem onkologického
ústavu v Brnû. Mezi jin˘mi odborníky,
ktefií se zab˘vali zdravotnickou proble-
matikou, byl rovnûÏ starohrabû Hugo
Franti‰ek Salm, jenÏ se staral o nemoc-
né obãany svého panství a zavedl oãko-
vání proti ne‰tovicím. Dlouh˘ seznam
dal‰ích obûtav˘ch lékafiÛ je uveden na
nûkolika desítkách stran uvedené pub-
likace. Mj. se zmiÀuje také o lékafiích
zapojen˘ch do odbojové ãinnosti za
druhé svûtové války.

Na závûr je nutno podûkovat auto-
rÛm knihy za peãlivû pfiipravenou
studii a také v‰em, ktefií jim poskytli
svou podporu. Jejich bliÏ‰í seznam je
uveden ve zmínûné knize. Ta je urãe-
na nejen historikÛm zab˘vajícím se
lékafistvím a zdravotnictvím, ale mÛ-
Ïe b˘t také pouãn˘m tématem pro
dal‰í zájemce.

stam

Blanenská nemocnice vydává obsáhlou publikaci nazvanou „Ranhojiãi, lékafii a porod-
ní báby Blanenska, Kun‰tátska a Boskovicka”. Autory knihy jsou: znám˘ vlastivûdn˘ pra-
covník Doc. Ing. Blahomil Grunda a správkynû nemocniãní lékafiské knihovny Jitka ·ev-
ãíková. Oba pfii vzájemné spolupráci pfiispûli jiÏ dfiíve k nûkolika pozoruhodn˘m studiím,
pojednávajícím o v˘znamn˘ch osobnostech blanenského regionu.
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Poslední desetiletí nebylo pro kla-
sická jednosálová kina zrovna pfiízni-
vé. Roz‰ífiení DVD pfiehrávaãÛ do do-
mácností, snadná dostupnost a ‰iroká
nabídka filmÛ na nosiãích spoleãnû
s nástupem multiplexÛ, vícesálov˘ch
kin vybaven˘ch digitální technologií,
která jim umoÏnila vyjít divákovi
vstfiíc nejen pestrou nabídkou, ale ze-
jména uvádûním novinek v premiéro-
vém termínu, to v‰e znamenalo pro
men‰í kina odliv divákÛ a pokles trÏeb.
Mnohá z nich skomírala aÏ k úplnému
zavfiení, jiná mûla ‰tûstí na vlastníka,
s jehoÏ pomocí se drÏela nad vodou.
Mezi ty druhé patfiilo i kino v Blansku. 

Témûfi sto let stará budova byla zá-
rukou tradice i prvorepublikové so-
lidnosti, velkoryse pojaté hledi‰tû pro
350 divákÛ a ‰irokoúhlé plátno (jed-
no z nejvût‰ích v republice) dávaly
tu‰it slu‰n˘ potenciál nejen pro úãely
promítání, ale také coby koncertní,
divadelní ãi pfiedná‰kov˘ sál. 

Kino se tak doãkalo dal‰ích inves-
tic zvy‰ujících komfort divákÛ. V ro-
ce 2004 dostalo nová, polstrovaná se-
dadla, do‰lo na v˘mûnu promítacího
plátna i rekonstrukci toalet. 

Skuteãn˘ zlom v‰ak pfii‰el aÏ v loÀ-
ském roce, kdy bylo kino za pfiispûní
Státního fondu pro podporu a rozvoj
ãeské kinematografie digitalizováno
a doãkalo se nové technologie umoÏ-
Àující promítání filmÛ ve 3D.

Digitalizace pfiinesla pfiedev‰ím pfií-
stup k nejnovûj‰ím filmÛm v termínu
celostátní premiéry a moÏnost promí-
tat filmy ve 3D. Blanenské kino tak
hladce srovnalo krok s multiplexy, ale
zároveÀ nabídlo nûco víc. Snadnou

dopravní dostupnost, domáckou atmo-
sféru, rozumné ceny, dobfie zásoben˘
bufet, osobní pfiístup a komunikaci.

Mezi náv‰tûvníky se stále ãastûji
objevují lidé z okrajov˘ch ãástí Brna,
Kufiimi ãi Adamova, obãas zavítají
i brnûn‰tí pfiilákaní nûkter˘m z okra-
jov˘ch titulÛ. Za pÛl roku od spu‰tûní
facebookového profilu kino nasbíralo
pfies 1600 „pfiátel”. 

Komunikace pfiitom probíhá obou-
smûrnû: kino uÏ nûkolikrát promítalo
film „na pfiání” vyÏádan˘ ‰ir‰í komu-
nitou divákÛ, napfiíklad malorozpo-
ãtov˘ film Tomorrow will be better.

V̆ znamnû se zmûnila také drama-
turgie kina: zatímco dfiíve se hrál titul
nûkolikrát po sobû, naãeÏ kopie na fil-
movém pásu putovala dál a titul na
dlouhou dobu – pokud ne navÏdy –
zmizel z nabídky, digitální technolo-
gie umoÏÀuje lep‰í práci s termíny
promítání. Nejpropagovanûj‰í filmy se
samozfiejmû promítají v termínu pre-
miéry, na ty diváci pfiijdou vÏdy.
U tûch ménû znám˘ch v‰ak ãasto vy-
ãkávají, aÏ sdûlovacími prostfiedky
probûhnou první recenze a hodnocení.
Osvûdãilo se proto promítání rozdûlit
do nûkolika oddûlen˘ch dní v prÛbûhu
dvou mûsícÛ tak, aby si ten svÛj prav˘
ãas na‰ly v‰echny skupiny zájemcÛ. 

Letos se poprvé kino rozhodlo vyjít
divákÛm vstfiíc a hraje nepfietrÏitû po
celé prázdniny bez obvyklé ãtrnácti-
denní odstávky. Novinkou je také
zprovoznûní rezervaãního systému na
stránkách kina (www.kinoblansko.cz),
díky nûmuÏ má divák jistotu, Ïe na nûj
jeho vybrané místo bude ãekat. 

Text a foto: mp

Revize je kdyÏ…

Blanensk˘ zimní stadion
uvedl do provozu 

odvlhãovací zafiízení

„Proã máte letos zavfieno v létû tak
dlouho?” Tuto a dal‰í podobné otázky
jsme sly‰eli ãasto, jakmile jsme ozná-
mili termín uzavfiení knihovny
o prázdninách. Samozfiejmû jsme se
snaÏili ãtenáfiÛm vysvûtlovat dÛvod
dvoumûsíãního pfieru‰ení provozu. 

Jednou za deset let je tfieba v kni-
hovnû provést revizi knihovního fon-
du. Tuto povinnost nám ukládá kni-
hovnick˘ zákon. Samozfiejmû radûji
bychom prázdninov˘ ãas vûnovali na-
‰im ãtenáfiÛm. UÏ od konce kvûtna
jsme na‰e klienty informovali o tom,
Ïe si mohou vypÛjãit knihy aÏ do záfií
a ve vût‰ím mnoÏství. To proto, aby
mûl kaÏd˘ dostateãnou zásobu na ce-
lé léto. I pfiesto, Ïe se pÛjãil neb˘val˘
poãet dokumentÛ - celkem 22 127
(v bûÏném roce je to poãet za ãtvrt ro-
ku), pofiád je‰tû v knihovnû zÛstal vel-
k˘ objem knihovních jednotek. 

A co taková revize znamená v praxi?
V‰echny knihy, mapy, leporela, CD

a LP musí projít na‰ima rukama.
Dohromady 107 587 dokumentÛ se
muselo sundat z regálÛ v pÛjãovnách
a ve v‰ech skladech, pfiemístit je k po-
ãítaãÛm, naskenovat, zkontrolovat
a zase peãlivû poskládat zpût. Pfii této
pfiíleÏitosti jsme mûli moÏnost povést
vût‰í úklid vyprázdnûn˘ch polic. 

Pfies nepfiíjemnû horké poãasí jsme
zrealizovali i dal‰í práce. Byly zpevnû-
ny regály v dûtském oddûlení, nové po-
lice a regály pfiibyly v oddûlení pro do-
spûlé, zmûnilo se uspofiádání fondu ve
studovnû a ãítárnû. DÛkladnou oãistou
pro‰el i ve‰ker˘ ãalounûn˘ nábytek.

kterého bûÏn˘ náv‰tûvník stadionu vi-
dí jen dvojici leskl˘ch trubek pod
stfiechou stadionu, je zafiízení o veli-
kosti pouh˘ch tfií bûÏn˘ch domácích
ledniãek postaven˘ch vedle sebe, jeho
pfiínos pro provoz zimního stadionu
v letních mûsících je v‰ak nesporn˘. 

Díky odstranûní vlhkosti ze vzdu-
chu nedochází k její kondenzaci na
kovové konstrukci stadionu, ãímÏ se
v˘raznû prodluÏuje její Ïivotnost.
Pozitivní dopad má odvlhãení i na
vnitfiní prostfiedí haly, neboÈ zmizí
mlha nad ledem, která je bez odvlh-
ãovacího zafiízení bûÏn˘m prÛvodním
jevem letního bruslení.

Kvalita prostfiedí pfiitom hraje dÛle-
Ïitou roli v ekonomice provozu zimní-
ho stadionu, neboÈ zv˘‰í jeho atraktivi-
tu pro sportovní oddíly, které ledovou
plochu obvykle obsadí na celé léto od
rána do pozdních veãerních hodin. 

Odvlhãovací zafiízení instalovala fir-
ma SEN, s. r. o, která má za sebou témûfi
dvû desítky úspû‰n˘ch realizací v âR
i zahraniãí. Celková v˘‰e investice ãiní
1,5 mil Kã, z toho 1,1 mil Kã uvolnilo
mûsto Blansko ze svého rozpoãtu, zby-
tek pokr˘vá dotace z Jihomoravského
kraje. Text a foto: mp

Blanensk˘ zimní stadion na spor-
tovním ostrovû se s poãátkem léta do-
ãkal instalace zafiízení, které v˘znam-
nou mûrou pfiispûje jak k vy‰‰í kvali-
tû poskytovan˘ch sluÏeb, tak i k vy-
lep‰ení ekonomické stránky provozu.

Adsorpãní odvlhãovaã vzduchu, ze

Nakonec jsme vyklidili v‰echny
pÛjãovny a ostatní prostory pro kaÏ-
doroãní t˘denní generální úklid, kter˘
provede specializovaná firma.

Na zaãátku posledního prázdnino-
vého t˘dne vás rádi pfiivítáme v plném
lesku.  

ZároveÀ Ïádáme v tomto termínu
o zv˘‰enou shovívavost. Odhadujeme,
Ïe pohyb vypÛjãen˘ch knih bude troj-
násobn˘ oproti bûÏnému provozu.

Bc. P. Gargo‰ová, 
D. Kfiivánková, M. Libichová, 

Mûstská knihovna Blansko
Foto: archiv knihovny

Revize knihovního fondu.

Odvhlãovací zafiízení je nenápadné.

Spoleãnost Telefónica O2, provo-
zovatel vefiejn˘ch telefonních auto-
matÛ, oznámila, Ïe se z dÛvodu po-
klesu zájmu o uÏívání vefiejn˘ch tele-
fonních automatÛ rozhodla zru‰it te-
lefonní automaty v Blansku na ulici

Zborovecká ul. ã. 9 a Dvorská ul. ã.
86. Ke zmûnû dojde k prÛbûhu 2. po-
loletí leto‰ního roku.

Text: mp
Zdroj: Oficiální stránky 

mûsta Blanska

Telefónica O2 ru‰í telefonní
automaty

Kino vychází divákÛm vstfiíc

Blanenské kino.
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âím se va‰e sdruÏení bude za-
b˘vat?

Rádi bychom pofiádaly kulturnû
spoleãenské akce pro v‰echny spo-
luobãany – v˘stavy, besedy, tvofiivé
dílny, divadlo… Uvidíme, na co
nám budou staãit síly, ãas a jaké bu-
dou moÏnosti. Jako zaãínající ne-
zisková organizace jsme plnû závis-
lí na sponzorsk˘ch darech, dobro-
voln˘ch pfiíspûvcích a dotacích.

Proã zrovna ‰ípek?
V okolí Chrudichrom vÏdycky

rostla spousta ‰ípkov˘ch kefiÛ. Na
jafie je zdobí záplavy rÛÏov˘ch

kvûtÛ, na podzim stránû svítí zral˘-
mi ãerven˘mi ‰ípky, v zimû slouÏí
‰ípky za potravu ptákÛm. ·ípky
jsme jako dûti trhávaly s na‰imi
babiãkami. Pravda, dnes kefiÛ v˘-
raznû ubylo. KdyÏ jsme hledaly
vhodn˘ název pro obãanské sdru-
Ïení, mûly jsme rychle jasno.

Va‰ím prvním poãinem byla
v˘stava fotografií. Jak se vám po-
dafiila?

V̆ stava Chrudichromy v promû-
nách ãasu se setkala s velk˘m zá-
jmem. SnaÏily jsme se zachytit v˘voj
obce a Ïivot jejích obyvatel zejména

v první polovinû 20. století, pfiipome-
nout nûkteré v˘znamné rodáky, o-
becnou ‰kolu, ochotnické divadlo,
místní spolky. V̆ stava oslovila nejen
star‰í generaci. Náv‰tûvníci v˘stavy
vzpomínali na dobu svého mládí, na-
hlíÏeli do kronik, mlad‰í poznávali
na fotografiích svoje rodiãe a praro-
diãe, porovnávali, jak vypadala obec
dfiíve a dnes. Pfiíznivé ohlasy nás pfii-
vedly k úvaze zpracovat pokraãování
v˘stavy se zamûfiením na novûj‰í his-
torii obce. Snad pfií‰tí rok.

A co pfiipravujete nyní?
15. záfií 2012 pofiádáme v Chru-

dichromech Sousedsk˘ jarmark,
na kter˘ bychom chtûly pozvat v‰ech-
ny ãtenáfie. Je to první akce svého
druhu u nás. Oslovily jsme prodejce
drobn˘ch rukodûln˘ch v˘robkÛ i na-
‰e spoluobãany. ¤ada prodejcÛ jiÏ
pfiislíbila úãast, náv‰tûvníci se mohou
tû‰it i na kulturní program, dûti na v˘-
tvarnou dílniãku a skákací hrad.

Paní Unãovská, paní Mûkutová,
dûkuji vám za rozhovor a pfieji
vám, aby va‰e obãanské sdruÏení
dále bezproblémovû fungovalo
a zaznamenávalo dal‰í úspûchy.

Renata Kuncová Polická

CHRUDICHROMSKÝ ŠÍPEK
- nové občanské sdružení

Zachování a revitalizace kulturního dûdictví
V mûsíci záfií se kaÏd˘ rok obce, mûsta

a dal‰í vlastníci kulturních památek pfiipo-
jují ke DnÛm evropského dûdictví (DED).
Nej‰ir‰í vefiejnost mÛÏe nav‰tívit nejzají-
mavûj‰í památky, budovy, objekty a pro-
story, vãetnû tûch, které jsou jinak zãásti
nebo zcela nepfiístupné. DED mají ‰irok˘
celospoleãensk˘ a mezinárodní v˘znam,
protoÏe mají zv˘‰it povûdomí ‰iroké vefiej-
nosti o kulturním dûdictví, o procesu zá-
chrany, ochrany a propagace památek.

V âR se DED konají od r. 1991 a to
pod patronací SdruÏení historick˘ch sídel
âech, Moravy a Slezska (SHS âMS),
které je dobrovolnou, zájmovou, nestra-
nickou a nevládní organizací a soustfieìu-
je se na uchování, ochranu a trvalou vyu-
Ïitelnost na‰eho kulturního dûdictví.
Dne‰ní doba je po mnoha stránkách pfie-
vratná. Mnoho lidí je zamûfieno hlavnû na
„hmotné statky”, ale stále se zajímáme
o hodnoty duchovní, umûní, krásu jazyka

i dûdictví národa. I v minulosti se lidé
museli vypofiádat s nejrÛznûj‰ími pfiekáÏ-
kami a obtíÏemi a pfiece nám zachovali
pozoruhodné dílo. DED nám ukazují je-
den smûr, kde lze nacházet uspokojení,
radost i ‰tûstí. Lze objevovat hodnoty mi-
nulosti cestou obnovováním historické
architektury, budováním skanzenÛ a no-
v˘ch muzeí, uchováním zvykÛ a tradicí.
Patfiit nûkam, b˘t hrd˘ na krásu a historii
vlastního kraje, zemû, ctít hodnoty vytvo-
fiené pfiedky a stát se jejich pokraãovateli.

I letos se mûsto Boskovice hlásí k dal-
‰ímu roãníku DED. V sobotu 8. záfií
a v nedûli 9. záfií budou pfiístupny kultur-
ní památky na území mûsta. V̆ jimeãnou
akcí bude 12. záfií slavnostní otevfiení no-
vé stálé expozice Muzea Boskovicka
„Boskovicko - krajina sedmizubého hfie-
bene”. Expozice se nachází v budovû
hrabûcí rezidence a v pûti v˘stavních
a dvou prezentaãních sálech se náv‰tûv-

níci seznámí s pfiírodními pomûry, dûji-
nami mûsta Boskovice a regionu Bosko-
vicko od pravûku do souãasnosti.
Souãástí expozice je sedm kreativních
programÛ urãen˘ch rÛzn˘m skupinám
náv‰tûvníkÛ od nejmen‰ích dûtí po zdra-
votnû hendikepované, ãi turisticky zamû-
fiené náv‰tûvníky. Nová expozice jistû 
obohatí nabídku v rámci cestovního ru-
chu na‰eho regionu. Dal‰í v˘znamnou
doprovodnou akcí bude v nedûli 16. záfií
v Muzeu Boskovicka vernisáÏ v˘stavy
Inspirace k vidûní krásy - Amici di
Velehrad pro kardinála Tomá‰e ·pidlíka.
V̆ stava snímkÛ tfií italsk˘ch fotografÛ
z italské Modeny je hledáním krásy ve
svûtû, k jejímuÏ vidûní autory inspiroval
kardinál Tomá‰ ·pidlík. Fotografie jsou
doplnûny komentáfii z díla T. ·pidlíka.

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka Boskovic
âlenka v˘boru SHS âMS www.jaromiravitkova.cz

HAKR Trade s.r.o.
Vavfiinec 142, 679 13
Tel.: 516 415 566, 725 046 369
E-mail: obchod@hakrtrade.cz
Web: www.hakrtrade.cz

KRBY / KAMNA / ZAHRADNÍ GRILY
Nabízíme kvalitní krbové vloÏky, biokrby, kamna a zahradní grily

v‰ech typÛ. Pfiijìte se k nám pfiesvûdãit osobnû s tímto inzerátem
a získáte slevu 10 % na ve‰ker˘ sortiment. Tû‰íme se na Vás!

SLEVA 

10%

VV¯̄KKUUPP  ÎÎEELLEEZZNNÉÉHHOO  II  NNEEÎÎEELLEEZZNNÉÉHHOO  ··RROOTTUU..
KKoonntteejjnneerroovváá  ddoopprraavvaa  --  SSccaanniiaa,,  AAvviiaa  ((33  aa  55  ttuunn))

LLiikkvviiddaaccee  eekkoollooggiicckk˘̆cchh  cceellkkÛÛ
EEKKOOLLOOGGIICCKKÁÁ  LLIIKKVVIIDDAACCEE  AAUUTTOOVVRRAAKKÒÒ!!

PP¤¤IIJJEEDDEEMMEE  •• OODDVVEEZZEEMMEE  •• ZZAAPPLLAATTÍÍMMEE

PPRROOVVOOZZ::  MMáánneessoovvaa  11,,  668800  0011  BBoosskkoovviiccee
TTeell.. //ffaaxx::  551166  445533  008833,,  mmoobbiill::  660022  558833  660077

Chrudichromsk˘ ‰ípek je letos novû vzniklé obãanské sdruÏení, o kterém jsme informovali v Listech regionÛ,
i na na‰ich webov˘ch stránkách. Abychom ãtenáfiÛm pfiinesli více informací o jeho ãinnosti, setkali jsme se s je-
ho zakladatelkami Ivou Unãovskou a Ing. Radomírou Mûkutovou a poÏádali je o krátk˘ rozhovor.
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Bratfii Nedvûdi.

Rod Morkovsk˘ch ze Zástfiizl byl 
drÏitelem boskovického panství v le-
tech 1567–1691. Ve farním kostele sv.
Jakuba byli k poslednímu odpoãinku 
uloÏeni Jaro‰ Morkovsk˘ ze Zástfiizl
(+1583) s manÏelkou Johankou
Drnovskou z Drnovic (+?), jejich syno-
vé Proãek (+1579) a Václav star‰í
Morkovsk˘ ze Zástfiizl (+1600). V pres-
bytáfii kostela jsou jejich honosné náh-
robníky. Dále byly ve farním kostele 
uloÏeny ostatky zakladatelÛ dominikán-
ského klá‰tera – Jana Bohu‰e Václava
Morkovského ze Zástfiizl (+1687) a je-
ho manÏelky Zuzany Katefiiny Liborie
rozené Prak‰ické ze Zástfiizl (+1691). 

Pfii stavebních úpravách souvisejících

klenotem a pfiikryvadly. Nalezené arte-
fakty – pfiilbu a fragmenty praporu lze da-
tovat pouze rámcovû mezi léta 1583-
1687. 

V následujících letech probûhla
konzervace nalezen˘ch pfiedmûtÛ, 
o‰etfiení pfiilby provedl Mgr. M. Mazík
v rámci v˘zkumného programu na 
Ústavu chemie Pfiírodovûdecké fakul-
ty Masarykovy univerzity v Brnû.
O‰etfiení praporu provedla konzervá-
torka V. Otavská z Prahy. Oba cenné
artefakty bude moÏné spatfiit v nové
stále expozici Muzea Boskovicka od
12. záfií tohoto roku.

Text: Mgr. Roman Malach
Foto: archiv Muzea Boskovicka

s opravou dlaÏby
a krytu hrobky ve far-
ním kostele sv.
Jakuba v Boskovicích
byla v únoru roku
2008 tato hrobka ko-
misionelnû otevfiena,
uvnitfi byla vedle cí-
nové rakve s ostatky
Morkovsk˘ch ze Zás-
tfiizl nalezena pfiilba
a pozÛstatky praporu.
Na jednom z frag-
mentÛ hedvábného
praporu je vyobrazen
erb rodu Morkov-
sk˘ch ze Zástfiizl –
stfiíbrná lilie na ãerve-
ném ‰títû s helmou,

Do areálu letního kina Boskovice
na sklonku letních prázdnin zavítají
po dlouhé odmlce folkové legendy
Jan a Franti‰ek Nedvûdi. Pfiedprodej
vstupenek byl právû zahájen. Vstupné
280 Kã do 23. srpna, 300 Kã na místû
konání. Zv˘hodnûni na cenû vstupen-
ky budou v‰ichni, kdo si ji zakoupí na
Mûstském informaãním stfiedisku
v Boskovicích na Masarykovû námûs-
tí 1, tel.: 516 488 677.

Bratfii Nedvûdi patfií k nejznámûj-
‰ím interpretÛm na‰í folkové scény,
jejich tvorbu znají v‰echny generace
i vyznavaãi rÛzn˘ch hudebních stylÛ.
Jan a Franti‰ek Nedvûdi spolu znovu
hrají a zpívají po 17 letech od stra-
hovského megakoncertu v r. 1996
(75 tisíc náv‰tûvníkÛ) na jednom je-
vi‰ti se skvûlou doprovodnou kape-
lou, ve které hraje také syn Franti‰ka
Vojtûch, své nejslavnûj‰í písnû:
Slunovrat, Skládanka, Igelit, JiÏní
kfiíÏ, ProuÏek a samozfiejmû Stánky
a Valãíãek. Zazní také skladby z je-
jich sólov˘ch alb.

Ti, kdo si rádi zavzpomínají na své
trampské mládí, ke kterému písniãky
bratfií NedvûdÛ patfiily a patfií, ti, ktefií
nechybûli na Ïádné plzeÀské Portû,
i ti, ktefií chtûjí ukázat sv˘m dûtem, ja-

ké písniãky mûli rádi, mají moÏnost
zakoupit si vstupenky na tento kon-
cert a zaÏít jej znovu Ïivû v pfiírodním
areálu boskovického letního kina.

Hlavní koncert v letním kinû zaãne
v pátek 24. 8. od 20 hodin, od 19 ho-
din se na pódiu objeví domácí pfiedka-
pela „Na vûtvi”. 

Text: mp
Foto: internet

Nedvûdi opût v Boskovicích

Renesanãní prapor s erbem
Morkovsk˘ch ze Zástfiizl

Prapor po konzervaci a odborném o‰etfiení.

Ve stfiedu 8. srpna probûhl první
roãník Letního sportovního sedmibo-
je dvojic pofiádan˘ SluÏbami Bosko-
vice, s.r.o., ve kterém soutûÏící dvo-
jice pomûfiily své síly v areálu kou-
pali‰tû âervenka v sedmi disciplí-
nách: plavání, pétanque, fotbalu,
stolním tenisu, tenisu, beach volej-
balu a billiard hokeji neboli ‰prtci.
Celou akci fiídil hlavní rozhodãí a fie-
ditel SluÏeb Boskovice, pan Mgr.
Milan Strya. Celkem byly pfiihlá‰eny
ãtyfii dvojice, které se utkaly v systé-
mu kaÏd˘ s kaÏd˘m. V jednotliv˘ch
disciplínách dle dosaÏeného umístû-
ní získávaly dvojice body, které se

na konci seãetly a urãily tak celkové
koneãné umístûní.

Koneãné pofiadí umístûn˘ch dvojic
bylo následující: 1. místo: Alois
Pelí‰ek, Antonín PetrÛ, 23 bodÛ; 2.
místo: Zdenûk Oldfiich, Tomá‰ Padûra,
23 bodÛ; 3. místo: Matûj ·evãík, David
Burger, 17 bodÛ; 4. místo: Hynek
Barák, Aneta Broumová, 7 bodÛ.
SoutûÏící si mohli sami svoji v˘hru vy-
brat z devíti cen, o které se symbolicky
soutûÏilo. Hlavní byla ale zábava a ra-
dost ze sportu, coÏ se dle spokojen˘ch
úsmûvÛ na tváfiích sportovcÛ vydafiilo.

mp
Foto: Lubo‰ Su‰il

První roãník sportovního
sedmiboje dvojic se vydafiil

Úãastníci a rozhodãí sportovního sedmiboje.

Na ãtvrtek 30. 8. 2012 je napláno-
ván druh˘ turnaj v beach volejbalu na
koupali‰ti âervenka v Boskovicích.
Podle poãtu pfiihlá‰en˘ch dvojic mu-
ÏÛ, Ïen ãi smí‰en˘ch párÛ se urãí
systém (kaÏd˘ s kaÏd˘m nebo na 2
poráÏky).

Pfiedstava je, Ïe by se konaly 3
samostatné turnaje (muÏi, Ïeny,

smí‰ené dvojice) a vítûzové jednot-
liv˘ch turnajÛ se stfietnou o celkové
prvenství. Kapacita jednotliv˘ch
turnajÛ je max. 8 dvojic. Startovné
bude opût 300,-Kã. Pfiihlá‰ky do 23.
8. 2012 na email strya.sb@boskovi-
ce.cz nebo na tel. 606 902 523. 

Text: mp
Foto: Lubo‰ Su‰il

âervenka beach - 2.turnaj

První leto‰ní podnik seriálu âervenka Beach Open v pláÏové odbíjené.
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Náv‰tûvníkovi je poprvé pfiedstaven
zcela unikátní soubor umûleck˘ch pfied-
mûtÛ z horského kfii‰Èálu doplnûn˘ arte-
fakty, které také b˘valy souãástí man˘-
ristick˘ch a barokních umûleck˘ch sbí-

rek – pokladnic a kunstkomor (poháry
z kokosového ofiechu). Nejstar‰ím ex-
ponátem klenotnice je kfii‰Èálov˘ pod-
nos s fiezan˘mi ovidiovsk˘mi scénami,
kter˘ pochází z milánské dílny bratfií
SaracchiÛ (kolem 1580–1585). Mnohé
v˘tvory z horského kfii‰Èálu pocházejí
od brusiãe kamenÛ Miseroniho, kter˘
pracoval na dvofie Rudolfa II. Dále jsou
k vidûní ¤ády zlatého rouna, vyzname-
nání, které udûloval vládnoucí rod
HabsburkÛ, které bylo celkem 2x udûle-
no SalmÛm. Poprvé jej obdrÏel v roce
1765 Antonín Karel Salm (zakladatel

zámku) od císafie Josefa II. a podruhé
Hugo Karel Eduard v roce 1852 od cí-
safie Franti‰ka Josefa I. 

Rájecká kolekce horsk˘ch kfii‰ÈálÛ
nemá obdobu v Ïádné dochované aristo-
kratické sbírce na Moravû; její artefakty
jsou srovnatelné s dochovan˘mi umû-
leck˘mi pfiedmûty z panovnick˘ch sbí-
rek jako napfiíklad rudolfínské kunstko-
mory ve vídeÀském Kunsthistorisches
Museum, bavorsk˘ch kurfifitÛ v Mni-
chovû nebo sask˘ch umûleck˘ch sbírek
v dráÏìanské Grünes Gewölbe.

Text: mp

Na zámku v Rájci mají
novou klenotnici

Zámek Rájec nad Svitavou, 
zdroj: Archiv zámku

Pohár tvaru ryby Miseroni – dílna, Milán,
konec 16. století, zdroj: Archiv zámku

Státní zámek Rájec nad Svitavou se od ãervence py‰ní novou klenotnicí kníÏat ze Salm-
Reifferscheidtu, jenÏ je posledním zastavením prohlídkové trasy prvního patra zámku, která zavádí ná-
v‰tûvníky do appartementÛ Huga III. kníÏete ze Salm-Reifferscheidtu (1832–1890) a jeho manÏelky
AlÏbûty, roz. princezny Liechtenstein (1832–1894). Instalace klenotnice byla pfiipravena jako pfiipomín-
ka 400. v˘roãí úmrtí císafie Rudolfa II. jako mecená‰e a sbûratele umûní. 

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah

MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin
(Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157
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Od 1. ãervence 2012 dochází
v Letovicích ke zmûnû organizace
v˘lepu plakátÛ. Na stále platn˘ch
deseti místech ve mûstû jsou umístû-
ny v˘lepové plochy, na kter˘ch i na-
dále bude probíhat v˘lep novû zaji‰-
tûn˘ Mûstsk˘m kulturním stfiedis-
kem Letovice.

I nadále zájemce o vylepení pla-
kátÛ tyto dodá na MKS Letovice -
kulturní dÛm, Nová 71/1 v pracovní
dny v dobû 8,00 - 15,00 h. MKS
Letovice zajistí v˘lep, kter˘ bude

zpoplatnûn podle velikosti plakátu
a délky doby jeho vyvû‰ení. 

Ceník a dal‰í informace k plakáto-
vání budou k dispozici na MKS
Letovice a zvefiejnûny na www.mks-
letovice.cz. Vylepování plakátÛ ji-
n˘m zpÛsobem a na nepovolen˘ch
místech bude mít za následek jejich
odstranûní, oznámení Mûstské poli-
cii a toto jednání mÛÏe b˘t následnû
fie‰eno podle zvlá‰tních právních
pfiedpisÛ.       

PhDr. E. Hejlová, MKS Letovice

Mûsto Letovice, ãlen Národní sítû
Zdrav˘ch mûst, zve ‰irokou vefiejnost
v rámci Evropského t˘dne mobility
a Evropského dne bez aut na turistic-
k˘ v˘let s názvem „Pû‰ky na Vísky”.

Úãastníci se mohou dovûdût napfií-
klad o b˘valé hornické ãinnosti na
Píseãné, o zámeckém vodovodu -
prvním v Letovicích, o tajemné po-

vûsti váÏící se ke zvonu víseckého
kostela a dal‰ích zajímavostech.

Doporuãujeme vzít si sebou: daleko-
hled, fotoaparát, pití, pfiípadnû svaãinu
a v kaÏdém pfiípadû dobrou náladu.

Pfiijeìte proÏít pûkn˘ den a vyjád-
fiit svÛj postoj k Ïivotu ve zdravém
Ïivotním prostfiedí, poznat zajímavé
okolí. Text: mp

Upozornûní pofiadatelÛm kulturnû
i sportovnû spoleãensk˘ch akcíNadace ADRA ve spolupráci

s Mûstem Letovice zfiídila úãet k za-
sílání finanãní pomoci pro dûti man-
ÏelÛ Tománkov˘ch, ktefií byli dne 29.
07. 2012 stiÏeni poÏárem rodinného
domu. Peníze budou pouÏity na re-
konstrukci a vybavení zcela zniãe-
n˘ch dûtsk˘ch pokojÛ.

âíslo úãtu: 94279427/0300 
Variabilní symbol: 860 

(mÛÏete si ovûfiit na www.adra.cz )
Dále je moÏné nosit obleãení a hraã-

ky, ãistící a úklidové prostfiedky, mopy,
prá‰ek na praní a dal‰í na Mûstsk˘ úfiad
Letovice, správní odbor, paní Vûra
Dvofiáãková (tel. 516 482 253). Na
mail mu.dvorackova@letovice.net je
moÏné zaslat seznam Vámi nabízen˘ch
rozmûrnûj‰ích vûcí (napfi. nábytek ne-

bo jiné vybavení domácnosti), rodina
není v souãasné dobû z ãasov˘ch dÛ-
vodÛ schopna reagovat na po‰tu na své
mailové adrese a proto budou nabídky
shromaÏìovány na MûÚ Letovice
a poté Tománkov˘m pfiedány.

Obleãení na chlapce ve vûku 3, 4, 5
a 17 let je tfieba ve velikostech 110-
168, obleãení pro dívku ve vûku 11
let je tfieba ve velikosti 152. Dûti po-
tfiebují podzimní i zimní obleãení.

JelikoÏ v souãasné dobû probíhají
v rodinném domû Tománkov˘ch ne-
zbytné stavební úpravy, nemá rodina
prostory pro uskladnûní Vámi daro-
van˘ch vûcí. ShromáÏdûné dary si ro-
dina pfievezme podle své potfieby.

Dûkujeme v‰em obãanÛm, ktefií se
ke sbírce pfiipojí.

Pomoc rodinû stiÏené poÏárem

Turistick˘ v˘let „Pû‰ky na Vísky”

Ilustraãní foto.

Pfiistavování kontejnerÛ na domov-
ní odpad v II. pololetí roku 2012

Kontejner bude na místû 4 hodiny
a pfiítomn˘ povûfien˘ pracovník bude
dohlíÏet na to, aby zde byl odkládán
pouze odpad, pro kter˘ je systém ur-
ãen, to je domovní odpad pouze od ob-
ãanÛ. Nadále platí, Ïe nebezpeãn˘ od-
pad/pneumatiky, akumulátory, televi-
zory, barvy, oleje a fiedidla vãetnû

prázdn˘ch obalÛ od nich/ se mÛÏe ce-
loroãnû bez poplatku uloÏit v provo-
zovnû Remat Letovice, s.r.o. PraÏská
51 a v Technick˘ch sluÏbách Letovice,
âeská 17. Podle níÏe uvedeného rozpi-
su budou kontejnery pfiistavovány na
jednotlivá místa vÏdy v sobotu.  

Technick˘ odbor MûÚ Letovice

Oznámení o pfieru‰ení dodávky 
elektrické energie

Z dÛvodÛ plánovan˘ch prací na za-
fiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a reviz-
ních prací – bude pfieru‰ena dodávka
elektrické energie:

Dne 20. 8. 2012 od 7:00 do 16:30
Vypnutá oblast: Dolní SmrÏov,

Skrchov, Stvolová – mimo lokality
Vlkov, ãást obce Slatinka (mimo ãás-
ti obce u silnice R43).

Dne 22. 8. 2012 od 7:00 do 17:00
Vypnutá oblast: Tfiebûtín – ul.

PurkyÀova, ul. Pfiíãní, ul. Tfiebûtínská,
Polní, U cihelny, Na ãtvrtkách, Tfiebû-
tínské námûstí, obec Kladoruby, Trávník
a Kochov – net˘ká se lokality Horky.

Dne 23. 8. 2012 od 8:30 do 10:30
Vypnutá oblast: odbûratelská trafo-

stanice Letovice – Oskar (ã. 301049)
Text: mp

7,00 –11,00 hod 8,00 –12,00 hod 9,00- 13,00 hod 10,00 – 14,00 hod

1.9. Chlum - Chlumská Kochov dolní ãást Zábludov Chlum v obci

8.9. Babolky Lhota Kladoruby Slatinka toãna

15.9. Klevetov Tfiebûtínské nám. Podolí Jasinov - Ofiechov 

22.9. Dolní SmrÏov KnûÏevísko Borová Mezifiíãko

Sraz úãastníkÛ v nedûli 16. 9. 2012 
pfied MÚ Letovice.
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„Ze zahrádky do pohádky”
v Arboretu ·melcovna Boskovice

S pfiipravenou otázkou „co je nového
na ·melcovnû?” jsem nav‰tívil majitele
arboreta, pana Josefa JankÛ. V dobû mé
náv‰tûvy pfiedvádûlo poãasí jeden ze
sv˘ch ãast˘ch v˘kyvÛ; chladn˘ vítr po rá-
nu a de‰tivá obloha – nic z toho nepfiipo-
mínalo letní prázdninovou pohodu. TakÏe
jsem se zaãal ptát jinak:

Pane JankÛ, mají vliv na porosty
v arboretu rozmary leto‰ního léta, kdy
vedro stfiídá nezvykl˘ chlad a vydatné
lijáky?

Myslím, Ïe horko, boufiky i ochlazení
k létu patfií. Je zfiejmé, Ïe v poslední dobû
skuteãnû k celkovému oteplení klimatu do-
chází, ale posoudit, do jaké míry je to zpÛ-
sobené ãinností ãlovûka a do jaké míry se
jedná o bûÏné dlouhodobé v˘kyvy pfiírody,
asi nejsme schopni. Na porostech v arbore-
tu napáchala ‰kody leto‰ní zima, respekti-
ve její nepfiízniv˘ prÛbûh. Vût‰ina po‰ko-
zení se objevila aÏ zaãátkem letní sezony.

Sezona jiÏ pokroãila do své druhé
ãásti, co je nového v arboretu?

Od 1. ãervence jsme otevfieli novû 
upravené prostory na Dvou dvorech.
V̆ stavní a prodejní hala obohatila nabíd-
ku urãenou náv‰tûvníkÛm arboreta.
V prodejních prostorách nabízíme nov˘
sortiment; jedná se o zahradní venkovní
i vnitfiní keramiku, dekoraãní a upomín-
kové pfiedmûty a osiva ménû znám˘ch

zelenin a bylin od spoleãnosti SEMO
SmrÏice. Dále v˘robky z vãelích produk-
tÛ a medovinu; sezonní nabídku pfiedsta-
vují napfiíklad sadbové brambory, nebo
jablka na uskladnûní. Stejnû jako v za-
hradním prodejním centru u vstupní brá-
ny, tak i zde je zaji‰tûno obãerstvení. 

To je tedy prodejní ãást Dvou dvorÛ,
co nabízíte ve v˘stavních prostorách?

V souãasné dobû je to kolekce foto-
grafií z celého arboreta a pfiedev‰ím tr-
valá expozice vûnovaná dûtem a nazva-
ná „Ze zahrádky do pohádky”. Hned pfii
vstupu do této ãásti pfiivítá malé ná-
v‰tûvníky vodník z ¤áholce, kter˘ si na

rozdíl od sv˘ch kolegÛ neschovává v hr-
níãcích du‰e utopencÛ, ale zdravé bylin-
ky. Pfii pokraãování k dal‰ím exponátÛm
se mÛÏeme spolu s dûtmi leknout ãerta
v jeho tmavé palírnû, kudy vedou scho-
dy do císafiské komnaty a do hlavní
místnosti v˘stavy. Zde je znázornûn po-
hádkov˘ svût víl, skfiítkÛ, zvífiátek a dal-
‰ích pohádkov˘ch bytostí v cyklu ãtvero
roãních období, kter˘ nás provede od ja-
ra aÏ do zmrzlého zimního království.  

Dûti se do va‰eho areálu rády vrací,
je zde pro nû hodnû zajímav˘ch atrakcí?

Ano, tfieba v nedûli 15. ãervence se
u nás konal Pohádkov˘ den, kter˘ zorga-

nizovala spoleãnost Your Agency s.r.o.
s vyuÏitím na‰ich prostor. Samotného mû
pfiekvapila náv‰tûvnost, odhadoval jsem ji
na 800 – 1 000 hostÛ.

Na jaké akce Arboreta ·melcovna po-
zvete zájemce pro dal‰í ãást leto‰ní se-
zony?

Od 18. do 26. srpna to bude akce
Trvalky - trávy a ocúny a od 1. do 22. fiíj-
na Podzim v arboretu.  Na jiÏ tradiãních
Husích slavnostech, které se budou konat
22. - 23. záfií, budeme mít svou expozici
v parku u Zámeckého skleníku. Od  20.
do 22. fiíjna zvu v‰echny zájemce na vel-
kou Regionální v˘stavu ovoce, kterou 
uspofiádáme spoleãnû s místní organizací
âeského svazu zahrádkáfiÛ. 

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Zimní království z cyklu pro dûti 
„Ze zahrádky do pohádky”.

Nové prodejní prostory v hale na Dvou dvorech.
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ANKETA Z PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Na redakãní email nám chodí zprávy z celého regionu, vãetnû vesnic a tzv. satelitních oblastí, neboli pfiímûstsk˘ch ãástí, kde noviny
nezaná‰íme pravidelnû, ale spí‰e namátkovû tak, aby se dostaly na stfiídaãku skuteãnû do celého regionu. Na doporuãení na‰ich ãte-
náfiÛ jsme se rozhodli udûlat mal˘ prÛzkum právû v satelitních oblastech. Od kaÏdého mûsta, ve kterém Listy regionÛ vycházejí, jsme
oslovili jeden satelit, kde jsme zástupcÛm jednotliv˘ch satelitÛ poloÏili stejnou otázku: 

Jak se vám Ïije v pfiímûstské ãásti, co vás tíÏí nebo s ãím jste spokojeni? 

Do doby, neÏ se vám narodí dítû,
vnímáte Ïivot témûfi jako pobyt na
dovolené. Vûnujete se sami sobû,
chodíte do práce, tedy spí‰e jezdíte
autem, a pokud máte ‰tûstí, tak tfieba
cestujete s manÏelem. Potom se tû‰í-
te na jednoho pokraãovatele rodu
a plánujete, jak jich budete mít ales-
poÀ pût, ale jen se narodí, zaãne se
vám pomalu rozpadat klidn˘ a ro-
mantick˘ systém. Musíte k doktoro-
vi, manÏel má auto v práci a zaãíná
se v‰e mûnit. Následnû jdete na pro-
cházku a zjistíte, Ïe na ulicích niko-
ho nepotkáváte. Hledáte spfiíznûnou
du‰i a nakonec naleznete podobnou
a tak se potkáváte jednou u nich,
jednou u sebe. Dítû roste a vy si pa-
matujete, jak za mládí kolem domu
bûhaly dûti, od tûch malink˘ch aÏ po
‰koláky a vzájemnû se chránily, uãi-
ly se v‰e od tûch star‰ích a rodiãe
mûli jen starosti dostat dûti domÛ.
Fyzická zdatnost jim nechybûla, jen
s uãením se tro‰ku zápasilo, protoÏe
bylo ménû populární sedût doma,
kdyÏ venku je taková zábava. KdyÏ
zaãalo pr‰et, nic se nezmûnilo. Byly
k dispozici ve mûstech sklepy
a chodby a na vesnicích stodoly
a dal‰í úkryty hospodáfisk˘ch stave-
ní plné pfiekvapení. 

Dnes je satelit mrtvá zóna. Dûti
mohou b˘t venku jen v doprovodu ro-
diãÛ, v‰e se odehrává za tmav˘mi 
skly aut. Odvoz do ‰koly, následnû
pfievoz do krouÏkÛ mimo‰kolního
vzdûlání, hlídání a veãer domÛ, na-
psat úkoly a nanovo, aÏ do soboty ne-
bo nedûle. Potom se vût‰ina ãasu trá-
ví doma u poãítaãÛ, ãi u televize, vy-
tratila se sousedská komunikace a Ïi-
vot. O tom jen vypráví starousedlíci
a se smutkem vzpomínají, jak si spo-
leãnû stavûli bez nároku na honoráfi
spoleãenské stavby, vodojem, kanali-
zaci a komunikace. Dnes, co je za plo-
tem mimo soukrom˘ pozemek není
nikoho jen mûsta a to nemá peníze ani
lidi na nic. Nemá peníze na malotfiíd-
ky, ‰kolky a postupnû satelity opou‰tí
spoleãensk˘ Ïivot a stávají se umûl˘-
mi chovn˘mi stanicemi pro lidstvo,
kde v‰e musí zvládnout rodiã, protoÏe
spoleãenská aktivita spoluobãanÛ ne-
ní. Není kde a není za co provozovat.
Dfiív bylo kde, i kdyÏ nic nebylo a by-
lo za co, i kdyÏ nic nemûli. Dnes v‰e
je a nic není. Lidé jsou na sebe nedÛ-

V pfiímûstské ãásti Hrádkov, která
spadá pod mûsto Boskovice, se nám
neÏije lehce. Komunikace s mûstem
je velmi sloÏitá a ve‰keré snahy na
zlep‰ení Ïivota v obci ztroskotávají
na nedostatku finanãních prostfiedkÛ
z mûstského rozpoãtu. V obci se ne-
nachází témûfi Ïádn˘ zpevnûn˘
chodník, aãkoli se minul˘ rok dobu-
dovala nová kanalizace, jejíÏ reali-
zace zpÛsobila ‰kody na komunikaci
v obci, které doposud nebyly odstra-
nûny. Na podnût obãanÛ byl pouze
vybudován nezpevnûn˘ chodník pfii
hlavní trase Boskovice – Vratíkov,
kter˘ je vlivem pfiívalov˘ch de‰ÈÛ
v havarijním stavu a jeho pouÏívání
je zdraví nebezpeãné.

Mûsto Boskovice je opakovanû
av‰ak neúspû‰nû od roku 2008 Ïá-
dáno o posunutí názvu obce a zfií-
zení osvûtlení v lokalitû u zmiÀova-
né hlavní trasy, pfiestoÏe v˘stavba
nov˘ch domÛ u komunikace byla
zahrnuta v územním plánu. Tento
úsek komunikace je velmi nebez-
peãn˘ pro pû‰í, a to pfiedev‰ím pro
matky s dûtmi, které jej ãasto vyu-
Ïívají k procházkám k vodní nádrÏi
Boskovice.

Nedafií se ani oprava dûtského hfii‰-
tû. Mûsto Boskovice pfiislíbilo setkání
v obci se ãleny Osadního v˘boru za
tímto úãelem, av‰ak doposud k setká-
ní nedo‰lo. Hfii‰tû je nutné doplnit
o nové hrací prvky, jelikoÏ poãet dûtí
v obci se zvy‰uje a vybavení je tudíÏ
nedostaãující.

Na‰e obec není typické satelitní

mûsteãko. Není zde problém se zaãle-
nûním nov˘ch obyvatel, naopak, úãast
na akcích pofiádan˘ch osadním v˘bo-
rem je nejen z jejich strany hojná. 

V rámci tradice jsme zachovali
zvonûní v místní kapliãce, která ale
bohuÏel funguje na elektromûr sou-
kromé osoby. Ta jiÏ nechce v tomto
nadále pokraãovat, a proto chceme tu-
to tradici zachovat a zahrnout náklady
na pfiepojení na místní vedení do roz-
poãtu obce.

I pfies tyto problémy je tfieba pfiipo-
menout, Ïe Hrádkov se nachází v pûk-
né pfiírodû obklopen hust˘mi lesy, kte-
ré nav‰tûvují taktéÏ obãané Boskovic.

Fialová ZdeÀka, 62 let
Foto: Hrádkov, autor: Fialová ZdeÀka

vûfiiví, nemají se z ãeho radovat, ne-
potfiebují komunitu a vesnicí zní mís-
to zpûvu a radostného smíchu jen hu-
kot sekaãek a motorov˘ch pil.

Eva ·evãíková, 41 let
Foto: Klepaãov, autor: Vladimír Vanûk

Jsem rodaãka ze ZboÀku, pfiesnû
z Klevetova, a touto cestou bych vám
chtûla pfiiblíÏit Ïivot v na‰í malé ves-
niãce jak˘ je a jak˘ byl.

Je samozfiejmostí, Ïe se od dob mého
dûtství mnohé zmûnilo, nûco k lep‰ímu
a nûco k hor‰ímu. VÏdycky byl u nás ob-
chod, hospoda a jezdila k nám pojízdná
prodejna s masem. Dneska se u nás ne-
dají koupit Ïádné potraviny, protoÏe bu-
dova, kterou si sami obãané postavili,
patfií soukromníkovi a je tam ‰icí dílna.
Tímto nechci fiíct, Ïe je to ‰patnû, jen je
to prostû jinak. Myslím si, Ïe v dne‰ní 

uspûchané dobû, i kdyby tam obchod
byl, moc lidí by tam stejnû nakupovat
nechodilo, protoÏe vût‰ina je zvyklá na-
kupovat ve velk˘ch fietûzcích, které na-
bízí rÛzné slevové akce. Já osobnû jez-
dím nakupovat jednou t˘dnû a bûhem
t˘dne kupuji jen drobnosti. Jen ta hospo-
da u nás chybí. Ale snad je‰tû nûjaká na-
dûje zÛstává, a z b˘valého autobazaru
bude pfiíjemn˘ objekt, kde by nejen oko-
lojdoucí, ale i místní uhasili ÏízeÀ.

Dneska, kdyÏ procházím dûdinou,
tak málokdy potkám venku nûjakou
mládeÏ. V dne‰ní dobû internetÛ, mobi-
lÛ a satelitÛ dûti pobyt venku nebaví
a nûkdy ani nevûdí, co by vlastnû mûli
venku dûlat. KdyÏ bych se vrátila o 20
nebo 30 let zpût, tak mládeÏ v mém vû-
ku se scházela, kde to jen bylo moÏné,
a domluvili jsme se i bez mobilÛ.
Nûkdy si fiíkám, Ïe to tak bylo lep‰í, ale
kaÏdá doba pfiiná‰í své.

KdyÏ shrnu Ïivot v na‰í, pro mû hez-
ké a pfiíjemné dûdince, tak musím kon-
statovat, Ïe i pfies to, Ïe máme kolem
120 obyvatel, tak pofiádáme rÛzné spo-
leãenské akce, které se t˘kají v‰ech vû-
kov˘ch skupin na‰ich obãanÛ, poãínaje
pÛsobením krouÏku NEZBEDA, kde
se dûti i rodiãe scházejí jednou mûsíã-
nû, dále se pro dûti pofiádají rÛzné akce
na na‰em hfii‰ti, které jsme za mého
dûtství k dispozici nemûli.

Myslí se samozfiejmû i na dospûlé.
V minulém roce jsme slavnostnû otev-
fieli na‰i novû zrekonstruovanou Obecní
budovu, která je k dispozici v‰em obãa-
nÛm ZboÀku a Klevetova. Tato akce se
neobe‰la bez MládeÏnického dechové-
ho orchestru z Letovic, maÏoretek sku-
piny VO CO GO a samozfiejmû zástup-
cÛ mûsta Letovice. Letos nás zase ãeká
oslava desátého v˘roãí opravy na‰í ka-
pliãky na návsi, která bude zakonãená
slavnostní bohosluÏbou. Na závûr mu-
sím konstatovat, Ïe jsem moc ráda, Ïe já
a moje rodina Ïijeme právû zde.

Martina Randulová, 34 let
Foto: Zbonûk, autor: Michal Fanta

Klepaãov (Blansko)

Hrádkov (Boskovice)
Zbonûk a Klevetov

(Letovice)
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PÛvodnû na návsi stávala dfievûná zvo-
nice, jejíÏ datum vzniku v‰ak nebylo moÏ-
no zjistit. Zvon v její víÏce byl ulit v r.
1815 a na zdi visel olejov˘ obraz sv. Mafií
Magdaleny, dle v˘povûdi obãanÛ na pa-
mátku velkého krupobití, které obec v ro-
ce 1848 na den sv. Mafií Magdaleny po-
stihlo. Tato zvonice byla zbourána v lednu
1927 pfii zahájení stavby projektované sil-
nice do Letovic a zvon umístûn na proza-
tímních dfievûn˘ch sloupech v zahradû pfii
obecním domku – pastou‰ce.

Plánováno, dle místní kroniky, bylo
postavit zvonici novou, ale z dÛvodu
pomûrnû vysokého finanãního obnosu
bylo rozhodnuto obecním zastupitel-
stvem postavit stavbu vût‰í – kapli, po
jejíÏ dostavbû a následnû pfied vysvûce-
ním „ byla obec fiímsko-katolické kon-
sistofii nucena zavázati se slibem, Ïe ka-
pli tuto Ïádné jiné církvi neÏ fiímskoka-
tolické v dobû budoucí k bohosluÏbám
nepropÛjãí a vystavûním kaple odb˘va-
ti se budou v této kaÏdoroãnû v den
svátku sv. Mafií Magdaleny bohosluÏby
a od té doby v obci vznikla tak zvaná
pouÈ” (z Kroniky obce Mezifiíãko).

Plán stavby kapliãky, i stavba samot-
ná, byl pofiízen stavitelem Ferdinandem
Rydelem z Letovic. Na stavbû se podí-
leli v‰ichni obãané bez rozdílu politic-
kého pfiesvûdãení a díky jejich bezplat-
né pilné práci byla stavba v krátkém ãa-
se dokonãena. Aby se získalo více mís-
ta pfied kaplí, byl pfiesunut kfiíÏ a pomník
padl˘m obãanÛm v dobách váleãn˘ch
po stranách kapliãky, aby i nadále bylo
v‰e pohromadû. Po dohotovení v‰ech
prací byla tedy kaple dne 21. ãervence
1932 slavnostnû vysvûcena konsistor-
ním radou Franti‰kem Kamenn˘m, t.ã.
faráfiem v Letovicích. Ze staré zvonice
byl do kapliãky pfiemístûn i obraz sv.
Mafií Magdaleny a dva men‰í obrazy,
které v pozdûj‰í dobû vûnovala hrabûn-
ka Kalnoky z letovického zámku.

U pfiíleÏitosti 60. v˘roãí vysvûcení ka-
pliãky v r. 1992 byla provedena celková
generální rekonstrukce, pÛvodní kfiíÏ
z bílého kamene se jiÏ nedal opravit,
proto byl postaven kfiíÏ prakticky zcela
nov˘. Byla vymûnûna stfie‰ní krytina –
bobrovky, opravena fasáda, vnitfiní pro-
story novû vymalovány a obraz sv. Mafií

Magdaleny zrestaurován a opatfien no-
v˘m rámem. Vyroben byl pfienosn˘ 
oltáfi, fieãnick˘ pult se stojanem a vymû-
nûno oplechování vûÏiãky pod zvonem.
V roce 2002, pfii 70.v˘roãí bylo vybudo-
váno zastfie‰ení prostoru pfied kapliãkou.

V dfiívûj‰ích dobách se pravidelnû
zvonívalo ráno, v poledne a veãer, k to-
mu v pátek v 15.00 hod. Zvoníval obec-
ní hlídaã, kter˘ byl zároveÀ i obecním
poslem a jak˘msi policajtem. Po nûkoli-
kaletém odmlãení se zvonûní v r. 1996
ujala elektronika, která navrátila tuto no-
stalgickou tradici zpût. V roce 2000 se
rozeznûl zvon nov˘, zhotoven˘ v ãervnu
ve Zvonafiské dílnû Marie Tomá‰kové –
Dytrychové v Brodku u Pfierova, jenÏ
nese jméno Josef a byl vysvûcen pfii
poutní m‰i 23. ãervence 2000. Star˘ liti-
nov˘ zvon v‰ak nebyl zapomenut a jeho
vyzvánûní se nese malou obcí v na‰em
okrese v LaÏánkách.

Mnozí lidé sice jiÏ pÛvodní smysl
zvonûní, jako zdroj ãasového, varovné-
ho a informaãního signálu, moÏná ne-
vnímají, ale cítí je jako tradici, která ne-
odmyslitelnû k Mezifiíãku patfií. Klinkání

V leto‰ním roce pfiesnû na svátek Magdalény, tedy 22. ãervence, konala se v malé obci
Mezifiíãko, místní ãásti Letovic sváteãní bohosluÏba u kapliãky pod ‰ir˘m nebem, stejnû jako
tradiãnû kaÏd˘ rok. Letos v‰ak byla o to sváteãnûj‰í, protoÏe kapliãka na návsi stojí jiÏ 80 let.

80 let Kapličky zasvěcené 
sv. Maří Magdaleně v Meziříčku

Kapliãka v Mezifiíãku.

umíráãku vÏdy vyprovázelo a opût vy-
provází kaÏdého obãana obce na jeho po-
slední cestû a kaÏdodenní zvonûní dává
na vûdomí do dalekého kraje, Ïe na‰e
vesniãka Ïije.

Text: eh, foto: Petr Hanáãek
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Pfii pfiíleÏitosti tohoto v˘roãí jistû
neu‰kodí osvûÏit si ve struãnosti
znalosti o historii, která se pojí s na-
‰ím regionem.

Boskovice vznikly pravdûpo-
dobnû ve 13. století, kdy na místû
jiÏ dfiívûj‰ího osídlení vznikla osa-
da s tímto názvem. Hrdelní právo
Boskovice uÏívaly od roku 1255.
Na mûsto byly Boskovice pov˘‰e-
ny za vlády Marie Terezie v obdo-
bí 1740 – 1780. Následnû, za vlády
jejího syna Josefa II., byl
v Boskovicích zfiízen magistrát. Do
konce 18. století byly Boskovice
zaãlenûny do Olomouckého kraje,
pozdûji do Brnûnského kraje. V ro-
ce 1848 byl zfiízen podkraj Bosko-
vick˘, pozdûji okres Boskovice. 1.
ledna 1960 Boskovice pfie‰ly
v rámci reorganizace do okresu
Blansko.

Hrad Boskovice. Zakladatelem
hradu a celého panství byl podle
povûsti ptáãník Velen, kter˘ pomo-
hl ‰lechtici, zbloudilému v okolních
lesích. Za odmûnu pak obdrÏel pan-
ství, v jehoÏ erbu byl zobrazen se-

dmizub˘ hfieben, kter˘m Velen ‰le-
chtice uãesal. Pfii stavbû hradu si
Velen skopl palec u nohy a fika „ne-
budu jiÏ chodit bosko více” pojme-
noval takto hrad, panství i budoucí
mûsto. V prÛbûhu plynoucích stole-
tí vystfiídal hrad i panství nûkolik
majitelÛ; hrad byl opakovanû dobyt,
pobofien a znovu postaven. Od roku
1856 je majetkem rodiny Mensdorf
- Pouilly, která jej vlastní aÏ dosud.

Zámek Boskovice. Na konci 17.
století zaãali tehdej‰í majitelé bos-
kovického panství svobodní páni ze
Zástfiízl budovat dominikánsk˘
klá‰ter, kter˘ zaãátkem 19. století
pfiestavûli Dietrichsteinové na ho-
nosné panské sídlo, které jiÏ známe
jako Zámek Boskovice, kter˘ je
v souãasnosti také majetkem rodiny
Mensdorf - Pouilly.

Îidovské mûsto bylo vÏdy ne-
dílnou a v˘znamnou souãástí
Boskovic. Díky poloze Boskovic,
které ve stfiedovûku leÏely na fre-
kventovan˘ch obchodních ces-
tách, se zde první Îidé objevili
záhy po zaloÏení mûsta. V prÛbû-

hu 16. století vznikla samostatná
Ïidovská obec, ke které patfiila sy-
nagoga, Ïidovská ‰kola i hfibitov.
Îidé v‰ak byli majoritní ãásti oby-
vatel mûsta omezování jak v prá-
vu obchodování, tak v poãtu ro-
din, které mohly ob˘vat Ïidovské
gheto. Tato uzavfiená mûstská ãást
obsahovala v první polovinû 18.
století zhruba stovku domÛ.
Uzavfienou lokalitu postihly opa-
kovanû mohutné poÏáry, morové
epidemie a dal‰í ne‰tûstí. Nejvût-
‰ího poãtu obyvatel dosáhla bos-
kovická Ïidovská obec ve druhé
polovinû 19. století; domovské
právo zde mûlo na 2 tisíce ÎidÛ.
To jiÏ mûla Ïidovská obec vlastní
samosprávu, policii a hasiãe.
V dobû prvorepublikového âes-
koslovenska Ïilo v Ïidovském
mûstû na 400 obyvatel, ktefií byli
po okupaci Nûmeckem posláni do
koncentraãních táborÛ. Po válce
se vrátilo jen asi 20 z nich.

Boskovická bible. Jedná se
o pfieklad bible z latiny do ãe‰tiny,
v takzvané II. redakci, která se od
pÛvodního pfiekladu li‰ila moder-

nizací nûkter˘ch v˘razÛ; pouÏit je
také novûj‰í, diakritick˘ pravopis.
Je to kniha o rozmûrech 45,5 x 33
cm, která obsahuje 537 ruãnû po-
psan˘ch pergamenov˘ch folií.
Text vytvofiili dva písafii pravdûpo-
dobnû v rozmezí let 1415 – 1420.
Bible obsahuje pfies 80 obrazÛ,
z nichÏ není dokonãeno 21.
Pozoruhodností je, Ïe obsah kro-
mû Starého a Nového zákona tvofií
také HusÛv krat‰í v˘klad na
Desatero. To je jeden z dÛvodÛ,
kter˘ podporuje domnûnku, Ïe
bible vznikla v Husovû okolí.
Dnes je Boskovická bible uloÏena
ve Vûdecké knihovnû v Olomouci.

S pouÏitím textÛ na Wikipedii
a dal‰ích webov˘ch stránkách 

sepsal Petr Hanáãek.

První písemná zmínka o Boskovicích se objevila pfied 790 lety. Na listinû vydané ãesk˘m
králem Pfiemyslem Otakarem I. pro fiád Nûmeck˘ch rytífiÛ je 26. srpna roku 1222 uvádûn
Jimram z Boskovic (Emmeramus de Bozcowic) jako svûdek. K tomuto v˘roãí pfiipravilo
Muzeum Boskovicka spoleãnû s mûstem Boskovice fiadu akcí, které se konají prÛbûÏnû po
cel˘ rok. Z tûch, které nás je‰tû ãekají, jmenujme otevfiení nové stálé expozice Muzea
Boskovicka - „Boskovicko krajinou sedmizubého hfiebene” (12. 9.), Slavnostní koncert
k v˘roãí 790 let Boskovic, zahájení sezóny KPH - pofiádá Inter Nos o.s. a KZMB. Vystoupí
G. Deméterová (housle), Carpe Diem Letovice (K. Pecháãek), Svatojánsk˘ chrámov˘ sbor
Svitávka (L. Koryãánková), Extrémní smyãce Boskovice (T. Pléha), PS Janáãek (T. Pléha).
Koncert se koná v Evangelickém kostele. Dále je moÏno po cel˘ fiíjen nav‰tívit v˘stavu re-
gionální literatury z fondu Mûstské knihovny Boskovice. 

26. 8. 1222 – první písemná
zmínka o Boskovicích

Boskovická bible.
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Pohled smûrem k hrázi.

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE�DESINSEKCE�DESINFEKCE

FIRMA

PA¤EZ

www.konopac.cz

MK Izolstav s.r.o. Crhov 65, PSâ 679 74
MIROSLAV KONOPÁâ

e-mail: konopac@iol.cz
tel./fax: 516 463 413, mob.: 602 500 813

Nejvy‰‰í kvalita
za nejlep‰í ceny

- STAVEBNÍ KLEMPÍ¤STVÍ
- IZOLATÉRSTVÍ

- VE·KERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
- POKR¯VAâSKÉ PRÁCE
- VE·KERÉ ZÁMEâNICKÉ PRÁCE

Mapka pfiehrady a okolí.

Pfiehrada Slezská Harta
v˘let na den i na t˘den

Proã Slezskou Hartu nav‰tívit? Pfiesto,
Ïe Harta leÏí blízko Opavy a nedaleko os-
travské konglomerace, je kupodivu stále
nedotãená masov˘m turismem. Krásná 
okolní pfiíroda Nízkého Jeseníku ji povy-
‰uje na jednu z nejkrásnûj‰ích vodních ná-
drÏí u nás. Osobnû ji fiadím po Lipnû na
·umavû hned na druhé místo. Stejnû jako
na jiÏním lipenském bfiehu, tak i na Hartû
lze i ve vrcholné sezonû nalézt malou 
opu‰tûnou zátoku, palouk u vody, nebo
skálu strmû se lomící do vln pfiehrady, kde
za cel˘ den nepotkáte Ïiváãka. Pomûrnû
velká nadmofiská v˘‰ka (500 metrÛ nad
mofiem) je zárukou ãistého vzduchu a ve
velk˘ch parnech leto‰ních tropick˘ch dnÛ
také osvûÏující chladné vody, která b˘vá
mnohem ãistûj‰í, neÏ ve vût‰inû nádrÏí.
Jako první objevili kouzlo Harty rybáfii,
ktefií ãasto tvofií jediné hosty na bfiezích
pfiehrady. Postupnû se rozvíjí i rekreaãní
vybavenost a sluÏby, av‰ak, díky drsnûj‰í-
mu poãasí v této vy‰‰í poloze, neuspûcha-
n˘m tempem. K pouÈovému blázinci kem-
pÛ na Nov˘ch Ml˘nech, Vranovské pfie-
hradû, nebo na Máchovû jezefie, to má
Harta na‰tûstí je‰tû na hony daleko.

Koupání. Nejsou zde Ïádné oficiální
pláÏe, Ïádn˘ pfiíjemnû vyhfiát˘ písek, ani
plavãíci. Místo toho máte moÏnost vyuÏít
mnoha rozdíln˘ch pfiístupÛ do vody – od
pozvolného u mnoha travnat˘ch luk, které

se mírnû svaÏují do vody, pfies kamenité
dno s mnoÏstvím pafiezÛ u lesních porostÛ,
aÏ po pfiíkré skály v zátoce k Nové Pláni.
Nejsou zde nuda pláÏe, ale protoÏe  si mÛ-
Ïete najít místo, kde budete sami, tak je to
vlastnû jedno.

Cyklistika, pû‰í turistika. Cyklotrasy
vyznaãené jsou, vhodnûj‰í je pro cyklisty
jiÏní bfieh, kter˘ není tak ãlenit˘. Naopak
pro pû‰í turistiku bude pfiíjemnûj‰í severní
bfieh, s mnoÏstvím zátok. V okolí lze po-
znávat pfiíjemnou lesnatou krajinu, nebo si
zajet na hrad Sovinec, kter˘ v 16. století
vlastnili páni z Boskovic. 

Jachting a jiná plavidla.
Plachetnice. Pokud si dovezete svou

loì, tak vhodné „sjíÏìáky” jsou opût
v Leskovci a v Nové Pláni, kde vám závo-
ru na poÏádání odemkne majitel pÛjãovny.
Dal‰í moÏností je si kajutovou plachetnici
pÛjãit. Tuto sluÏbu poskytuje firma
Yachtsport; na jejich webov˘ch stránkách
www.yachtsport.cz si mÛÏete vybrat podle
velikosti i dal‰ích poÏadavkÛ. Poslední
varianta je urãena tûm, ktefií si na ovládá-
ní plachetnice netroufají, ale rádi by to
zkusili. Stejná firma, tedy Yachtsport, na-
bízí okruÏní plavby pod vedením zku‰ené-
ho kapitána a také kurzy pro zaãáteãníky
i pokroãilé, ktefií chtûjí získat oprávnûní
vÛdce malého plavidla.    

Yacht club Ber, kter˘ sídlí v Leskovci,

pofiádá kaÏd˘ rok
velmi úspû‰nou rega-
tu Bermuda cup, vût-
‰inou v polovinû ãer-
vence. Druhou srp-
novou sobotu se ko-
nala jiÏ podruhé
NovopláÀská regata,
která, jak název na-
povídá, startovala
z kotvi‰tû u Nové
Plánû. 

Jin˘m plavidlem
mÛÏe b˘t windsurfo-
vé prkno, které si
dovezete; nejvhod-
nûj‰í vûtrné podmín-
ky pro windsurfing
jsou v hlavním bazé-
nu u Leskovce. Dal‰í moÏností, jak po-
znat Hartu po vodû, jsou pramice ãi ‰la-
padla; pÛjãovny jsou v Leskovci
a v Nové Pláni. Tam mají nabídku roz‰í-
fienou o pramice s el. motorem. Dokonce
za cenu podobnou cenû veslic bez moto-
ru v Leskovci. KdyÏ si pramici s moto-
rem pÛjãíte na del‰í dobu, dostanete dva
akumulátory. PouÏívání spalovacích mo-
torÛ není na Hartû dovoleno.

Stravování a ubytování. Kempink na
Hartû není, volné stanování není povole-
no, ale v okolních vesnicích je jiÏ fiada
penzionÛ, chatek a apartmánÛ, kde se lze
ubytovat; navíc za velmi pfiíznivé ceny,
500 – 600 Kã za dvoulÛÏkov˘ pokoj se so-
ciálním vybavením patfií spí‰ k draÏ‰í na-
bídce. Pfiehled moÏností ubytování je na-
pfiíklad na webu www.slezskaharta.eu. Pfii
del‰ím pobytu skupiny, nebo celé rodiny,
lze vyuÏít v˘hodnou nabídku ubytování
v Roudnû v domcích blízko vody; v cenû
ubytování je zapÛjãení pramice s el. moto-
rem na celou dobu. Web: www.yacht-
sport.cz. 

V nûkolika restauracích a penzionech je
moÏno se celodennû stravovat, podle
m˘ch zku‰eností ale nelze ãekat Ïádné
velké kulináfiské záÏitky. V̆ jimkou je pen-
zion U jelena v Nové Pláni, kde kuchafi
ãasto nabízí speciality z divoãiny; jeho
kanãí gulá‰ je skuteãnû chutn˘.

Cesta na Hartu. Z Blanska nebo
Boskovic vede nejrychlej‰í cesta pfies
Prostûjov, Olomouc a ·ternberk, po vût‰i-
nou kvalitních a frekventovan˘ch silni-
cích. Z Letovic je jiÏ v˘hodnûj‰í jet pfies
Horní ·tûpánov, Konici, Litovel a Uniãov.
Tuto cestu, pokud nespûchám, volím radû-
ji i pfii jízdû z Boskovic. Mnohem ménû
frekventované místní komunikace a krás-
ná krajina vãetnû Litovelského Pomoraví
jsou pfiíjemnou variantou rychlej‰í trasy.
Za Uniãovem lze volit mezi kvalitnûj‰í sil-
nicí ã. 449 a opravdu rozbitou okreskou
vedoucí pfies Paseku a Huzovou, nebo
Sovinec. Krásná, málo nav‰tûvovaná pfií-
roda,  vesnice, kde jako by se zastavil ãas,
moÏnost sám se zastavit a pozorovat letec-
ké umûní dravcÛ krouÏících ve vûtru nad
náhorní planinou – to v‰e vynahradí po-
malou jízdu po málo udrÏovan˘ch, úzk˘ch
silnicích. 

Je moÏno naplánovat zajímavé zastáv-
ky. JiÏ zmínûn˘ hrad Sovinec, Bouzov,
pfiípadnû dal‰í historické památky ve
·ternberku a Olomouci jistû stojí za ná-
v‰tûvu. Zoologická zahrada v Olomouci
na Svatém kopeãku je zajímavá nejen pro
dûti. Nebo se zastavit pro tvarÛÏky pfiímo
v Lo‰ticích?

Pokud se rozhodnete Slezskou Hartu nav-
‰tívit, vûfiím, Ïe se tam budete rádi vracet.

Petr Hanáãek

Nejmlad‰í ãeská pfiehrada Slezská Harta leÏí necel˘ch 100 km od na‰eho regionu, poblíÏ Bruntálu a Opavy, na fiece Moravici.
Stavba byla zahájena v roce 1987, dokonãena o deset let pozdûji. Napou‰tûní bylo ukonãeno a dílo pfiedáno do provozu v roce 1998.
Délka zaplaveného území je zhruba 12 km, nejvût‰í ‰ífie 1,7 km. Velikost zaplavené plochy zvût‰ují ãetné zátoky, takÏe ãiní 870 ha.
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Letos oslaví kulturista Josef Hrub˘ padesátiny. Vûk, kter˘ je povaÏován za „nejlep‰í léta", je v‰ak u tohoto sportu brán jiÏ jako
znaãnû pokroãil˘. Kariéra známého sportovce z oddílu kulturistiky ASK Blansko, je úctyhodná. Kulturistice se vûnuje víc neÏ 35 let
a je‰tû letos v dubnu získal dal‰í titul Mistra âR ve své kategorii. Nejen to, umísÈuje se na vedoucích pozicích v celkov˘ch v˘sled-
cích bez rozdílu vûku a váhy, tedy v konkurenci borcÛ o 20 – 30 let mlad‰ích. Pana Hrubého jsem nav‰tívil a poÏádal o rozhovor.

Dlouhá 29, Blansko-Klepaãov 678 01, mobil: 602 792 974, 724 279 226, e-mail: megastav@seznam.cz

 zhotovení fasád
 míchání fasádních 

barev a omítek
 prodej zateplovacího

systému
 zateplování budov
 rekonstrukce
AKCE - v mûsíci ãervnu, ãervenci a srpnu 

sleva 10 - 15 % na realizace zateplení!

PROVÁDÍME:

Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

Kulturista Josef Hrub˘
stále úspû‰n˘ veterán 

Josef Hrub˘ (uprostfied) jako vítûz na mistrovství 
republiky – duben 2012.

Josef Hrub˘ (vpravo) ve sv˘ch 16 letech. Uprostfied je
trenér Josef Krupa a kamarád Josef Pokorn˘

Pane Hrub˘, kdy a jak jste se ke kulturis-
tice dostal?

Vlastnû to bylo je‰tû na devítiletce; napfied
jsem zaãal s atletikou a zhruba od sv˘ch 13 let
jsem pfie‰el na ãinky a posilování. Tehdy u nás
vycházel jedin˘ ãasopis vûnovan˘ kulturistice
– byla to roãenka, kde byly fotky úspû‰n˘ch
borcÛ; tfieba na‰eho tehdej‰ího mistra Petra
Stacha, kter˘ se pro mû stal vzorem. 

Jak dlouho jste trénoval, neÏ se dostavi-
ly první úspûchy?

V 15 letech jsem zvítûzil v soutûÏi okres-
ní, krajské a nakonec i ãeské. Na vrcholovém
ãeskoslovenském klání jsem byl tfietí. Bylo
to v roce 1977.

To byl pfiímo raketov˘ start pro tak mla-
dého kluka. Kdo vás tehdy trénoval?

Stejn˘ trenér, kter˘ mû trénuje i dnes – pan
Josef Krupa. Pan Krupa má dnes 77 let a stá-
le se vûnuje nejen mnû, ale také práci s mlá-
deÏí. On vlastnû kulturistiku v Blansku zaklá-
dal, byl to tehdy oddíl pod Metrou Blansko,
kam docházeli v‰ichni zájemci o kulturistiku
z okolí. Já jsem nastoupil do uãení do âKD
jako budoucí soustruÏník - obrábûã a jiÏ
v prvním roãníku mû díky péãi pana Krupy
ãekalo pohárové umístûní na soutûÏích.

Vûnoval jste se svému sportu i na vojnû?
Ne, to ne, tehdy se do Dukly, coÏ byly vo-

jenské útvary pro sportovce, dostávali hlavnû

hové kategorie. Dále to bylo 3. místo na ME
v Holandsku v roce 2010 a 5. místo
v Donûcku na Ukrajinû v témÏe roce. Je‰tû
bych zmínil loÀské 1. místo ve své kategorii
na mistrovství Rakouska. Pfied ‰esti lety jsem
získal na mistrovství svûta 16. místo.

U kulturistÛ hraje dÛleÏitou roli nejen tré-
nink, ale také strava. Jak fie‰íte poÏadavek
na nároãné a vyváÏené stravování?

Mám v˘hodu, Ïe manÏelka mému sportu
nejen fandí, ale také úãinnû pomáhá. Zvlá‰È
v období pfied soutûÏemi, kdy se strava roz-
dûluje do více, pfiesnû spoãítan˘ch porcí den-
nû, pfiipravuje poÏadovaná jídla tak, abych
patfiiãné hodnoty získal. 

Je rozdíl mezi moÏnostmi hodnotnû se
stravovat dnes a v dobû, kdy jste zaãínal?

Rozdíly jsou obrovské, pfiedev‰ím v po-
travinov˘ch doplÀcích; dnes lze koupit
v‰echny potfiebné Ïiviny v úãinn˘ch kon-
centrátech. Ty ov‰em nejsou levné; já jiÏ
pouÏívám tyto preparáty jen omezenû, pfiesto
mû speciální v˘Ïiva stojí cca 12 – 15 tisíc za
sezonu. Ov‰em mladí borci na svûtové ‰piã-
ce utratí fiádovû i statisíce za tyto doplÀky.

Rozdíl není jen ve stravování, také trénin-
kové metody se mûní. Napfiíklad v dobû, kdy
zaãínal mÛj idol Petr Stach, dokázal dfiít v po-
silovnû i 12 hodin dennû; to byly skuteãné
galeje. KdyÏ jsem zaãínal já, tak bûÏná dáv-
ka byla tfieba i 5 hodin. Dnes se doporuãují
mnohem krat‰í a ãastûj‰í tréninkové dávky,

tfieba jen hodina intenzivního posilování do-
poledne a tfii ãtvrtû hodiny veãer.

Máte na úhradu nákladÛ nûjakého spon-
zora?

Nemám. V dobû, kdy se zaãínalo soukro-
mû podnikat, nûkolik m˘ch kamarádÛ obãas
pfiispûlo, ale byly to jen men‰í ãástky, takové,
jaké si mohli dovolit. Dnes jiÏ sponzora ne-
mám, pfiitom znaãné náklady vyÏaduje úãast
na mezinárodních soutûÏích; tfieba úãast na
ME v Donûcku mû pfii‰la na zhruba 23 tisíc. 

S kvalitní v˘Ïivou se pojí jin˘ problém, kte-
r˘, domnívám se, dost po‰kodil reputaci va-
‰eho sportu. Mám na mysli pouÏívání nedo-
volen˘ch látek – anabolik, diuretik a podob-
n˘ch, které sice urychlují rÛst svalové hmoty,
ale také mohou váÏnû po‰kodit zdraví spor-
tovcÛ. Jak se na tento problém díváte?

Tento neÏádoucí jev se zaãal ve vût‰í mífie
objevovat po revoluci, kdy se na trhu objevi-
ly dostupné, ale také nekvalitní a nevyzkou-
‰ené podpÛrné látky. V mnoha pfiípadech se

50 let a vypadáte velmi zdravû. Jak dlouho
máte v plánu soutûÏit?

Domnívám se, Ïe kaÏd˘ sport, pokud se dû-
lá rozumn˘m zpÛsobem a s mírou, zdraví pro-
spívá. Jako doplÀkov˘ sport jsem si vybral
cyklistiku, je to i mÛj souãasn˘ koníãek. KdyÏ
je na to ãas, tak za víkend na‰lapu tfieba i 300
km. Já se stále cítím spí‰ na 30, neÏ na 50
a kulturistiku budu dûlat tak dlouho, dokud mû
to bude bavit a nebudu mít zdravotní potíÏe.

Je‰tû poslední otázka. V 15 letech jste
zaãal soutûÏit na republikové úrovni a na-
stoupil jste do uãení v âKD jako soustruÏník.
Kulturistice se vûnujete na stejné úrovni ve
sv˘ch 50 letech; mÛÏete prozradit, jaká je
Va‰e souãasná profese?

Pracuji jako soustruÏník obrábûã stále, do-
konce pofiád v âKD, jen místo v Blansku tak
v Rájci-Jestfiebí. 

Pane Hrub˘, dûkuji za rozhovor a pfieji
hodnû dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek 

fotbalisté, hokejisté,
cyklisté, snad atleti;
kulturisté ne. UÏ od 18
let jsem v oãekávání
vojny zaãal trénink ‰i-
dit a po návratu z vojny
byla na prvním místû
má nastávající, no a na-
konec svatba. Ale zhru-
ba od sv˘ch 25 let jsem
se do posilovny vrátil
a pokraãoval v trénin-
ku, stále pod vedením
pana Krupy.

MÛÏete vyjmenovat
alespoÀ nejcennûj‰í 
ocenûní, která jste zís-
kal?

Bylo to 7 prvních
míst na mistrovstvích
republiky ve své kate-
gorii a dal‰í dvû jako
absolutní vítûz bez 
omezení vûkové a vá- vyskytly váÏné poru-

chy zdraví. V souãas-
né dobû je jiÏ situace
mnohem lep‰í a to dí-
ky velmi dÛsledné
kontrole pfii v‰ech
soutûÏích a velmi tvr-
d˘ch postizích tûch,
u kter˘ch bylo pouÏití
nepovolen˘ch látek
prokázáno.

Pane Hrub˘, oãe-
kával bych, Ïe sporto-
vec, kter˘ se pohybu-
je víc neÏ 30 let na 
vrcholové úrovni bu-
de jiÏ, mírnû fieãeno, 
unaven˘. Ve skuteã-
nosti bych Vám hádal
mnohem ménû neÏ
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➨ Prodám star‰í dámské kolo zn. Eska 
v dobrém stavu, cena 650,- Kã, tel.: 607
853 413. 
➨ Prodám novostavbu rodinného domu
5kk v Boskovicích, 3 krytá stání pro auta, 70
m2 terasa, celková plocha s okrasnou zahradou
a koupacím jezerem 1780 m2, nádherná a klid-
ná lokalita (ne satelit). Nejsem RK! Tel.: 608 88
90 06, 777 948 940. 
➨ Prodám byt v centru Blanska, 
ul. Svitavská, 40 m2, balkon, standart. Cena 1
mil. vhodné i jako investice, tel.: 607 619 689. 
➨ Prodám k chovu krásnou jehnici, 
nar. bfiezen 2012, cena dohodou, tel.:721
319 572. 
➨ Prodám byt 3+kk, v OV, 
v novostavbû (2007) na ul. Kamnáfiská,
Blansko-Zborovce. Cena: 1.690.000,- Kã
(k jednání), bez RK, tel.: 728 147 327. 
➨ Prodám ihned obyvateln˘ 
podsklepen˘ RD 3+1 v obci âernovice
u Boskovic. V objektu je pfiípojka plynu, vodo-
vodu i kanalizace, garáÏ. Topení - tuhá paliva, 
akumulaãní kamna, krb. Cena 440.000 Kã, bez
RK, tel.: 731 448 082, jurny@post.cz 
➨ Prodám garáÏ v Blansku 
na Zborovcích,cena dohodou, inf. na tel.: 608
889 821. 
➨ Prodám váÏn˘m zájemcÛm 
celé soubory knih napfi. meteorologie, minera-
logie, pravûk, dûjiny církve, svûtové dûjiny, na-
poleonské války, cestopisy, Ïeleznice, automo-
bily, v˘roba knih, Mor. Kras, svûtová beletrie –
básnû, atd. Informace na tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám byt 2+1 v Boskovicích v OV, 
2. patro cihlového domu. Nová stfiecha,
v pÛvodním stavu, moÏnost rekonstrukce
dle sv˘ch pfiedstav. Vytápûní plyn, v pokojích
jsou pÛvodní parkety, k bytu náleÏí sklep,
spíÏ, záhonek a moÏnost vyuÏívání spoleã-
n˘ch prostor. Byt se nachází na atraktivním
místû, v blízkosti obchod, ‰kola, ‰kolka,
stfiedisko. Cena dohodou, informace na tel.:
606 317 051

spodní strany i s filcem. Za rozumnou cenu,
tel.: 603 293 707, email: fa.svoboda@email.cz. 
➨ Koupíme celoroãnû obyvatelnou chatu
v Blansku, ne v‰ak v âe‰kovicích, nutnost spo-
ju MHD i o víkendech, 2+1-3+1,sociální zafiíze-
ní v chatû, garáÏování na vlastním pozemku o-
ploceném, topeni i na tuhá paliva, celková plo-
cha i s chatou max do 70 m2. Pfiíjezdová cesta
na vlastní pozemek asfalt i polní, tel.: 608 437
094 nebo 739 732 506.
➨ Hledám ke koupi RD 
v okolí Boskovic. Bez RK, tel.: 722 119 151. 
V Boskovicích hledám ke koupi byt 2+1. Za
nabídky pfiedem dûkuji. RK nevolat! Tel.: 604
374 975. 
➨ Koupím za rozumnou cenu 
krycí plachtu z náklaìáku ãi kamionu, v ob-
stojném stavu, tel.: 603 293 707, email:
fa.svoboda@email.cz.

Zavedená firma hledá 
solidního pracovníka na v˘kup ovoce
v Tfiebûtínû. V˘kupní místo zaji‰tûno.

Informace na tel.: 777 090 600.

Hledáme pracovníky 
pro zpracování klientsk˘ch auditÛ.

Kontakt: Simona Proke‰ová, 
tel.: 775 731 779

Hledáte práci, která není podvod? 
Já jsem také dlouho hledala a na‰la.
Pracujete z domu, kdy vy máte ãas.
Dennû tak 2-3 hod. Potfiebujete PC, 

internet, skype a chuÈ pracovat. Budu
Vám pomáhat tak dlouho, jak to 

budete potfiebovat. Po zapracování
pûkné v˘dûlky, kariérní rÛst. 

Tel. 721 704 479, e.moja@seznam.cz

➨ Koupím ve‰keré staroÏitnosti, 
tel.: 602 528 912. 
➨ Koupím star‰í RD v Blansku 
nebo v pfiímûstsk˘ch ãástech (Tûchov,
Horní Lhota, Dolní Lhota, Klepaãov), tel.:
603 905 438. 
➨ Koupím p‰enici a jeãmen, 
tel. 723 830 686. 
➨ Koupím v Blansku byt 2+1nebo 1+1, 
tel.: 731 083 618. 
➨ Koupím chatu v oblasti Blansko 
- Boskovice, vhodná k pfiestavbû na celoroãnû
uÏívanou, tel.: 731 083 618 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm 
(i k rekonstrukci) v Boskovicích nebo okolí do
10km. Cena do 2,5 mil. Kã, finance mám pfii-
praveny. Tel.: 731 932 016. 
➨ Koupím star‰í silnûj‰í linoleum 
v obstojném stavu do velké garáÏe, moÏné ze

➨ Pronajmu levnû chatu 
v Jedovnicích u Ol‰ovce, tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu byt 2+1 
po rekonstrukci ve stfiedu Blanska. Voln˘ ih-
ned, tel.: 608 351 147. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

KOUPÍM

NABÍZÍM

➨ Rád bych se seznámil s Ïenou 35-40 let 
pro navázání trvalého, váÏného vztahu. Jsem
svobodn˘, 45/180 cm. Zajímám se o pfiíro-
du, sport, psa. Jsem z okolí Letovic, tel.: 775
527 869. 

SEZNÁMENÍ

➨ Hledám k pronájmu garáÏ v Blansku,
tel.: 777 626 284. 
➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku, 
tel.: 773 453 628. 

HLEDÁM

V˘hercÛm sudoku z ãervencového
ãísla gratulujeme k v˘hfie.
Eva Pfiibylová, Boskovice,
Antonín Odvárka, Blansko

SoutûÏní sudoku s

M-Vrata Blansko
tel.: 777 827 310, email:eveline50@seznam.cz

AAKKCCEE
GaráÏová vrata s pohonem 2,5 x 2,15 m  12 600 Kã

• 2ks dálkov˘ch ovladaãÛ
• zateplená
• záruka na motor 5let
• za pfiíplatek i jiné rozmûry

• kuchyÀské linky • vestavûné skfiínû 
• kanceláfiské prostory • schody • zahradní nábytek

Jakub Plocek, Spe‰ovská 375, Rájec - Jestfiebí, tel.: 736 762 426

Pro-Nábytek V˘roba kvalitního zakázkového nábytku
Od 3D návrhu po samotnou realizaci

www.pro-nabytek.cz

RYCHLE  � LEVNù  � KVALITNù

Miroslav Mlãoch

ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY P¤EDEM

tel.: 777 62 62 84,  e-mail: m.mlcoch@atlas.cz

� Stavební práce � Fasádní práce
� Obkladaãské práce � Renovace bytov˘ch jader

¤ádková inzerce 
LISTÒ REGIONÒ

je nyní dostupná 
také online na 

www.listyregionu.cz

VZPOMÍNKA

Od života nic nežádal, 
pro rodinu a děti zlaté srdce dal…

Dne 8. 8. 2012 to byl rok, co nás 
navÏdy opustil pan 

Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

Chcete inzerovat? Volejte 606 931 795 
nebo pi‰te na listyregionu@seznam.cz
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V dne‰ní spotfiebitelské dobû se kaÏd˘ den setkáváme s rÛzn˘mi formami
obchodu. Z obchodu jako takového vypl˘vají právní dÛsledky a následky
a to jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího. Málo kter˘ kupující, chcete-
li spotfiebitel, v‰ak zná v‰echna svá práva a povinnosti. Není se ãemu di-
vit. VÏdyÈ jen Sbírka zákonÛ pro rok 2011 obsahuje nûkolik tisíc stran tex-
tu a orientaci v ní je lep‰í pfienechat odborníkÛm. Ov‰em ti si zase za svo-
ji práci nechají náleÏitû zaplatit.

Stalo se vám nûkdy, Ïe jste neu-
spûli s reklamací zboÏí? Chcete
odstoupit od nev˘hodné smlouvy?
Pfii‰lo vám podezfielé vyúãtování
za telefon? Nebo si jen nejste jisti,
jaká práva jako spotfiebitel máte?
Ve spolupráci s Obãansk˘m sdru-
Ïením spotfiebitelÛ TEST jsme pro
na‰e ãtenáfie dojednali právní po-
radenství z oblasti spotfiebitelské-
ho práva (zahrnující reklamace,
nedodání zboÏí v termínu, po‰ko-
zení odûvu v ãistírnû, pfiedvádûcí
akce, ubytování v hotelu niÏ‰í ka-
tegorie, vysoké vyúãtování za 
energie, podmínky pojistn˘ch, 
úvûrov˘ch a leasingov˘ch smluv

a jiné) na telefonní lince a pfies e-
lektronickou poradnu. Poradenství
je zdarma, v pfiípadû telefonní lin-
ky se platí pouze cena bûÏného ho-
voru.  Na telefonní linku mÛÏete
volat od pondûlí do pátku od 9 do
17 hodin na ãíslo 299 149 009.
Elektronickou poradnu najdete na
stránkách www.dtest.cz/spotrebi-
telska-poradna/. Dozvíte se, jak
postupovat pfii reklamaci a vrácení
zboÏí, co dûlat s nebezpeãn˘m v˘-
robkem, jak odstoupit od smlouvy
uzavfiené na pfiedvádûcích akcích
ãi pfies internet, jaká práva máte,
kdyÏ si vezmete spotfiebitelsk˘ 
úvûr a mnoho dal‰ího.

NíÏe uvádíme konkrétní dotazy,
se kter˘mi se spotfiebitelé na pora-
denskou linku jiÏ obrátili:

Na na‰i telefonickou poradnu se
obrátila spotfiebitelka s dotazem
na dal‰í postup pfii reklamování
pomûrnû drahého digitálního 
zrcadlového fotoaparátu Canon.
V˘robek má jiÏ dva roky a tfii mû-
síce, záruka na nûj odpovídá pou-
ze zákonnému minimu, tedy 24
mûsícÛm. Bûhem záruãní doby se
na vûci vyskytla závada, která
vedla k v˘mûnû vadné souãástky.
I pfies prodlouÏení záruky o dobu,
kterou v˘robek strávil v reklamaã-
ním fiízení se jí tedy nyní -  kdy se

na v˘robku vyskytla podruhé stej-
ná závada - na celou vûc nevzta-
huje  záruka, coÏ prodejce vedlo
k zamítnutí jejího nároku.

Díky na‰í poradnû mÛÏe spotfie-
bitelka prodejci vyvrátit jeho mylné
tvrzení: pro vymûnûnou souãástku
bûÏí nová, 24mûsíãní záruãní doba.
Vyskytne-li se na této souãástce tzv.
záruãní vada, spotfiebitelka má min.
právo na její opravu. Jde-li o vadu
bránící fiádnému uÏití vûci, má prá-
vo poÏadovat v˘mûnu ãi odstoupe-
ní od smlouvy ohlednû celé vûci,
pfiestoÏe ta sama jiÏ v záruce není.

(Pokraãování textu na stranû 16)

SPOT¤EBITELSKÁ PORADNA 
PRO NA·E âTENÁ¤E

Lékárna Kaufland, Na ¤adech 3, Blansko 
tel.: 516 410 105, GSM: 739 203 776 
e-mail: lekarna.kaufland@centrum.cz 

otevírací doba PO - NE  8,00 - 18,00

V na‰í lékárnû vás ãeká vlídn˘ a profesionální pfiístup,
zákaznické karty, moÏnost platby platebními kartami,
poukázkami, e-tikety, uplatnûní senior pasÛ, pfiijímá-
me e-recepty, máme ‰irok˘ sortiment vãetnû homeo-
patik, kosmetiky, pfiírodní medicíny... 

A hlavnû nás baví starat se o va‰e zdraví! 

Akce mûsíce 
Condrobene 180 tbl Akãní cena 550 Kã
Péãe o va‰e klouby se tfiemi aktivními látkami.
SloÏení: MSM 300 mg, Glukosamin sulfát 750 mg 

Extrakt Boswellie 65%  75 mg 
- napomáhá udrÏovat klouby zdravé 
- podporuje funkãnost kloubÛ 

kÛra na 3 mûsíce 
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(Pokraãování ze strany 15)
Spotfiebitelé do poradny ãasto

volají s dotazem, co v‰echno jsou
povinni pfiedloÏit prodejci, aby jim
zboÏí vzal „do reklamace”.

Prodejce má právo po spotfiebite-
li poÏadovat nûjak˘ doklad o kou-
pi. Druh tohoto dokladu ale není ni-
kde v zákonû specifikován, mÛÏe
se tedy jednat o cokoli, ãím je scho-
pen spotfiebitel prokázat datum
koupû v˘robku. Ve vût‰inû pfiípadÛ
se tedy bude jednat o úãtenku nebo
záruãní list, pokud bylo ale placeno
kartou, je moÏné koupi prokázat
i v˘pisem z úãtu. Prodejce tedy
spotfiebitele nemÛÏe odb˘t s tím, Ïe
pro pfiijetí zboÏí do reklamace je
podmínkou napfi. pouze záruãní
list. Spotfiebitelé obãas také fie‰í
problém, Ïe po nich prodejce pfii re-

klamaci poÏaduje originální obaly
v˘robku. Na nic takového prodejce
nemá nárok. Pokud by si takovou
podmínku prodejce stanovil napfi.
ve svém reklamaãním fiádu, jedná
se o ujednání omezující práva ku-
pujícího z odpovûdnosti za vady
prodané vûci, které je podle § 627
odstavce 3 obãanského zákoníku
neplatné. Originální obaly tedy ne-
ní nutné po koupi uchovávat.

Na poradnu se obrátil spotfie-
bitel s dotazem, zda má právo na
náhradu nákladÛ na dopravu do
prodejny, kde hodlá uplatnit re-
klamaci a tato reklamace byla
uznána.

Spotfiebitel má právo na nutné ná-
klady, které vynaloÏil s uplatnûním
reklamace, tedy na dopravu, po‰-
tovné, pfiípadnû znaleck˘ posudek.

Pojem nutné náklady je tfieba vyklá-
dat s pfiihlédnutím na to, jaké zboÏí
reklamujeme. Pokud spotfiebitel re-
klamuje boty a prodejna je dosaÏi-
telná hromadnou dopravou, nebude
nutné pouÏít automobil a spotfiebitel
má právo na úhradu jízdenky. V pfií-
padû, Ïe je nutné pouÏít vlastní au-
tomobil, napfiíklad u reklamace te-
levize, se náklady poãítají jako ná-
hrada cestovních nákladÛ ve v˘‰i
podle pracovnûprávních pfiedpisÛ.
Náklady je nutné uplatnit u prodej-
ce bez zbyteãného odkladu po vyfií-
zení reklamace.

V poradnû se nás ãasto ptají jak
poãítat 14denní lhÛtu podle §53,
odst. 7 obã. z., bûhem které má
spotfiebitel právo odstoupit od
smlouvy uzavfiené pomocí prostfied-
kÛ komunikace na dálku, tfieba po
internetu nebo po telefonu.

LhÛta se zaãíná poãítat ode dne
následujícího po pfievzetí plnûní.
LhÛta tedy zaãíná bûÏet jeden den
po doruãení zboÏí zasílatelskou
spoleãností nebo den po vyzved-
nutí zásilky na po‰tû. Pozor, od-
stoupení musí b˘t druhé stranû do-
ruãeno do 14 dnÛ od pfievzetí pl-
nûní. Nestaãí tedy zásilku podat
poslední den lhÛty na po‰tû k ode-
slání. V‰em spotfiebitelÛm doporu-
ãujeme odstoupit od smlouvy pí-
semnû, pfiestoÏe to zákon nevyÏa-
duje. ZboÏí není nutné doruãit
souãasnû s odstoupením od smlou-
vy. Zákon lhÛtu na vrácení zboÏí
nestanoví, proto by tato lhÛta mû-
la b˘t pfiimûfiená. Doporuãujeme
vrátit zboÏí do 30 dnÛ s ohledem
na to, Ïe prodejce je povinen vrátit
finanãní ãástku za zboÏí do 30 dnÛ
od odstoupení. mp

Ra‰ino a.s. Brnûnská 1085, KU¤IM
tel.: 602 486 331, vcik@rasino.cz

Ra‰ino a.s. - 1. prodejce zn. Ford v âR
Jsme tu pro vás jiÏ 20 let

• Prodej nov˘ch a pfiedvádûcích vozÛ
• Kompletní servisní sluÏby
• Nejlep‰í ceny na JiÏní Moravû

Pyrotek is a privately owned, international organization, specializing in the development, manufacture and sale of high-temperature materials
for industrial applications. We currently have a fantastic opportunity for a young adaptive individual as an IT Support Assistant in the Czech office
situated in Blansko reporting to the IT Support Analyst and the Regional IS Manager.

Your role will include but not limited to, resolving user queries from users within the Blansko area and possibly from other offices within Europe as well as 
assisting the IT Support Analysts in their daily duties. Tasks will include being first line support and logging details in the helpdesk application for general issues
such as email, printing, network, software and setting up new users’ computers and phones. Pyrotek doesn’t use any Linux/Unix solutions and mainly operates
on Microsoft SW (OS: 2003/2008 R2, Win 7, Office 2010, Exchange, Sharepoint, SQLServer 2005/2008 …) for phoning/VOIP Cisco is implemented.

The ideal candidate will be a university student that can work part time, approximately 15-20 hours per week. You should have an active interest in
computing, analytical skills and adapt well at problem solving. Communication is key and while you will be primarily working with Czech users, good
spoken English and a friendly manner is a must for this role.

To Apply Please send your letter of application, full Curriculum Vitae with details of your expected(existing) salary, as well as the earliest possible starting date to:

Zdenek Trunda, Finance Manager, zdetru@pyrotek-inc.com

IT Support Assistant – Czech Republic

SPOT¤EBITELSKÁ PORADNA 
PRO NA·E âTENÁ¤E
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