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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 15. srpna 2013, uzávûrka je 5. srpna 2013.

Fotbalovou pouÈ zahájily sv˘m utká-
ním Ïeny. Hrály FC Boskovice proti
FK Kun‰tátu, kdy závûreãné skóre 1:0
pro FK Kun‰tát bylo jen v˘sledkem
potvrzujícím rovnocennost soupefiek.
Nejvût‰ím trhákem fotbalové pouti
ov‰em bylo utkání Star˘ch pánÛ
z Lysic proti All Stars Team.
Nejvût‰ími hvûzdami fotbalového t˘-
mu byli Vladimír ·micer - vítûz Ligy
mistrÛ a vicemistr Evropy, Ladislav
Vízek - mistr Evropy, Jifií Novotn˘ -
ãtrnáctinásobn˘ mistr âeské republiky,

Jakub Kohák - herec. Utkání skonãilo
6:3 pro All Stars Team. (stfielci branek
t˘mu hvûzd Novotn˘ 2, Mráz 2, Vízek,
·micer). 

Celé odpoledne byl zaji‰tûn i bohat˘
kulturní program. Náv‰tûvníci mûli
moÏnost vidût vystoupení Dívky aero-
biku Média 2012 Veroniky Kalové,
zazpívala semifinalistka âesko-
Slovenské Superstar Krist˘na ·ebíko-
vá. Pro men‰í dûti zde Lysické matefi-
ské centrum Jablíãko mûlo pfiichystáno
oblíben˘ skákací hrad, malování na 

obliãej, soutûÏe, kdy dûti dostávaly za
splnûn˘ úkol do kartiãky nálepku a za
nav‰tívení v‰ech stanovi‰È dostaly dá-
reãek. 

Samozfiejmû nechybûlo skvûlé ob-
ãerstvení, kdy si mimo rÛzné speciality
z ohnû dûti nebo i ti mlsnûj‰í mohli dát
palaãinku. âepovala se âerná Hora,
poãasí bylo tak akorát, ani vedro, ani
zima, takÏe si dovedete pfiedstavit, jaká
to byla pohodiãka.

V neposlední fiadû patfií velk˘ dík
a uznání panu Pavlovi ·merdovi, co-

Ti, kdo pfii‰li nebo pfiijeli v sobotu 29. ãervna do Lysic na fotbalové hfii‰tû, urãitû neprohloupili.
Probûhl zde první roãník Fotbalové pouti. A vûfite, Ïe bylo na co koukat. 
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Fotbalové hvûzdy
hrály v Lysicích

SoutûÏní stanovi‰tû pro dûti.

Hráãi All Stars Team, zleva - Jifií Novotn˘, Libor Sionko, Vladimír ·micer.
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VáÏení ãtenáfii, na stranách 8 a 9 mÛÏete najít
zajímav˘ informaãní plakát popisující historická

data zdravotnictví v Blansku. 
Plakát je oti‰tûn se svolením Nemocnice

Blansko, která je vlastníkem tohoto díla.Kfietínka opût hostila Gulá‰ CUP
JiÏ po ãtvrté se uskuteãnilo na Kfietínské pfiehradû gulá‰ové klání Gulá‰ CUP, které probíhá pod zá‰titou

JUDr. Jana Paroulka, coby obãana obce Vranová.

Poprvé nám pfii vafiení gulá‰Û nespad-
la ani kapka, pfiesto Ïe Moravu suÏovaly
vydatné de‰tû, které s sebou pfiinesly po-
vodnû a tím i nemalé ‰kody do jednotli-
v˘ch domácností. Na nás se v‰ak v sobo-
tu 8. 6. usmálo slunce a svítilo cel˘ den.
Myslím, Ïe vydafiené poãasí mûlo nema-

lou zásluhu na spokojenosti v‰ech úãast-
níkÛ, aÈ uÏ v roli kuchafiÛ nebo jen tûch,
kdo pfii‰li ochutnat. 

Na pomyslné startovní ãáfie se letos se‰lo
celkem 13 druÏstev. Nûktefií byli nováãci,
jako napfi. druÏstvo ListÛ regionÛ nebo nej-
lépe obleãení Frakafii z Jevíãka. Oproti nim

stály na startovním poli jiÏ ostfiílení kuchafii
z pfiedchozích roãníkÛ. Jedná se zejména
o druÏstvo SamoÈákÛ z Vranové nebo pofiá-
dající druÏstvo KorzárÛ. 

Letos se také poprvé nezúãastnilo
druÏstvo KamenoprÛmyslu Komárek
Letovice, poslalo v‰ak dÛstojnou ná-

SoutûÏní t˘m ListÛ regionÛ. Na place panovala pohodová atmosféra.

by organizátorovi celé akce, a samo-
zfiejmû v‰em, ktefií se nûjak˘m zpÛso-
bem podíleli na hladkém prÛbûhu to-
hoto opravdu hezkého odpoledne.
Myslím, Ïe úãast více jak 500 spoko-
jen˘ch náv‰tûvníkÛ je pro pofiadatele
dobrá vizitka.
FotoreportáÏ z akce na 
www.listyregionu.cz.

byly jedním 
z partnerÛ akce 

Text a foto:  Renata Kuncová Polická

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

Provádíme servis, lak˘rnické a klempífiské práce v‰ech znaãek automobilÛ.

NEW Transit CustomNEW Transit Custom
motor: 

2,2 TDCi 100PS, 6st. man.
cena: 

od 398.900 Kã bez DPH

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

hradu, kterou bylo druÏstvo GulmenÛ.
Do komise zasedl jiÏ podruhé starosta

obce Vranová Ing. Rostislav Cichra a fiedi-
tel Vy‰‰í odborné ‰koly ekonomické
a zdravotnické a Stfiední ‰koly pan Ing.
Mgr. Pavel Vlach. A jako poslední ãlen
poroty se této ãestné funkce ujal moderá-
tor rádia Evropa 2 pan Patrik Hezuck˘.
Ten dodával celé akci „‰Èávu” sv˘mi ko-
mentáfii. Porota mûla na závûr nelehkou 
úlohu, protoÏe v‰echny gulá‰e byly vyni-
kající kvality a tak nebylo vÛbec lehké vy-
brat vítûze. 

Vítûzn˘m gulá‰em se stal v˘tvor t˘-
mu Turbína Boskovice. Tûm se tûsnû na
paty pfiilepilo druÏstvo CetkovákÛ a tfie-
tím vítûzn˘m gulá‰em byl Mysliveck˘
gulá‰ - speciál, kter˘ uvafiilo druÏstvo
ListÛ regionÛ. Nezb˘vá, neÏ vítûzÛm
poblahopfiát. I kdyÏ osobnû si myslím,
Ïe zvítûzili v‰ichni zúãastnûní neboÈ 
umíchat 7kg masa, cibule a dal‰ích in-
grediencí v kotlíku nad ohnûm vyÏadu-
je kus umu a zruãnosti.   
FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text: Eva Paseková, mp
Foto: Jindfiich Îemliãka
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Urãitû to v‰ichni znáte, vypneme, du-
‰evnû si odpoãineme a najednou se dosta-
ví pfiíliv nové, pozitivní energie. Ano,
mluvíme tady o víkendech, prodlouÏe-
n˘ch víkendech neboli, jak já tomu ráda
fiíkám, „minidovolen˘ch”… A kdyÏ uÏ je
to jen na krátk˘ ãas, proã se nûkam trmá-
cet a nevyuÏít moÏností v na‰em regionu?
Co si takhle zajet odpoãinout na zámek do
Letovic? Tato moÏnost je vhodná i s ma-
l˘m dítûtem, které se zde zcela jistû dobfie
zabaví.

Zámek Letovice uÏ sv˘m poloÏením
a restaurací, která se nachází pfiímo na
zámku, kaÏd˘m rokem nabízí sv˘m ná-
v‰tûvníkÛm nové moÏnosti.

a pro va‰e ratolesti je zde pískovi‰tû, hou-
paãka a prostor celého nádvofií k probûh-
nutí. KaÏd˘ den je zde otevfien i staroÏitn˘
koutek, kde si mÛÏete koupit nûco na pa-
mátku nebo vhodn˘ dárek. Hned kousek
vedle nádvofií je koutek s domácím zvífiec-
tvem, kter˘ ocení nevíce va‰e dûti. My
jsme vidûli mimo v‰elijaká domácí zvífiata
malinkatá kufiátka a kachÀátka, kdy moje
malá dcerka byla „ u vytrÏení”, protoÏe ja-
ko „bytovkové dítû” mláìátka zná jen na-
malovaná v kníÏce. Na pokladnû si mÛÏe-
te zakoupit pytlík krmení pro kozy a oveã-
ky. Krmit je mÛÏete buìto pfies den pfies
plot, kdy pfiijdou aÏ za vámi nebo je veãer
správce zámku pou‰tí ven a tady pfiichází

by, kde v jednom rohu je i ãert, uvidíme
draãí sluj, kde five dvouhlav˘ drak.
ZáÏitek jako z pohádky nejen pro dûti, ale
i my dospûlí se rádi vrátíme do dûtsk˘ch
let… 

KdyÏ se vrátíte na denní svûtlo, mÛÏete
si sami projít cel˘ areál, pfies hladomornu
a muãírnu (oba tyto prostory si mÛÏete na
den nebo i noc pronajmout), novû zrekon-
struovanou zámeckou kapli, a cel˘ zámek
od spodu aÏ nahoru. Na zámku se mÛÏete
podívat na v˘stavy rÛzn˘ch autorÛ, v sou-
ãasné dobû zde vystavuje své obrazy
Ctirad Kubo‰ek, probíhá zde v˘stava
Astrofocus koláÏí a fotografií Guru Járy
a v neposlední fiadû zde vystavuje mlad˘

Samozfiejmû, pokud si chcete udûlat sou-
kromou noãní prohlídku zámku, mÛÏete…
Ráno dle dohody s paní Ditou mÛÏete mít
snídani pfiímo do postele nebo vám ji pfii-
praví dole v restauraci. KdyÏ jsme tam by-
li my, ráno zaãala najíÏdût svatební auta,
konala se zde svatba. TakÏe moje malá
dcera vidûla i „princeznu s princem”.
Obfiad se konal venku, bylo krásné sluneã-
né poãasí, opravdu jako v pohádce.
Majitelka restaurace, paní Dita Spaková,
vám ráda zprostfiedkuje va‰e pfiedstavy
a pfiání. Apartmány mají na zámku uÏ dva,
jeden je pfiímo novomanÏelsk˘ svatební.
Svatební hostinu mÛÏete mít také na zám-
ku, dorty a cukroví si mÛÏete dovést svo-

A protoÏe s pln˘m Ïaludkem se lépe od-
poãívá, zaãneme na‰i minidovolenou
v Zámecké restauraci Jízdárna. Autem pfii-
jedete aÏ na nádvofií, pfiímo pfied restaura-
ci. Zde vás pfiivítá velmi milá a vstfiícná
majitelka restaurace paní Dita Spaková, na
které je hned vidût, Ïe ji její práce baví.
Aby sv˘m hostÛm nabízela jen ty nejlep‰í
sluÏby, pravidelnû se zúãastÀuje v Praze
v kulináfiském institutu Romana VaÀka
rÛzn˘ch kurzÛ. V loÀském roce probûhla
v její restauraci kuchafiská show Gurmánie
2012 ZdeÀka Pohlreicha. Paní Spaková
vafií sv˘m hostÛm kvalitní ãeskou kuchy-
ni, ale kdyÏ budete mít chuÈ na steak, vûfi-
te, Ïe vám ho také v˘bornû pfiipraví. V lé-
tû máte moÏnost posedût si venku pfiímo
na nádvofií na letní zahrádce, kde je pro ro-
diãe moÏnost zdarma pfiipojení k WIFI

to nejlep‰í. Chodí za vámi jako psíci, pro-
toÏe ví, Ïe jim dáte dobrotu…

Pokud jste romantici, máte jedineãnou
moÏnost posedût si v soukromí na zelené
louce v zámeckém parku pod korunami
stolet˘ch stromÛ tak, jak si to uÏívaly „prin-
cezny”.  Paní Spaková vám na va‰e pfiání
pfiipraví do 2 hodin piknikov˘ ko‰ pln˘
dobrot, pro dûti je moÏnost pfiidat i pfiekva-
pení. K piknikovému ko‰i dostanete deku
a mÛÏete jít… relaxovat, odpoãívat, kochat
se, dobfie se najíst, ãerpat energii, uÏívat si
to… vûfite, Ïe to stojí za to. 

AÏ se vrátíte ze zámeckého parku, mÛ-
Ïeme se zaãít tro‰ku bát… Majitel zám-
ku, pan Bohumil Vavfiíãek, letos jako no-
vinku zpfiístupnil b˘valou podzemní úni-
kovou chodbu ze zámku. A vûfite nebo ne,
usídlil se zde drak. Po projití temné chod-

umûlec Tomá‰ Vavfiíãek. Má zde v˘stavu 2
222 sv˘ch dûl a v kvûtnu leto‰ního roku
mu Agentura Dobr˘ den Pelhfiimov udûli-
la Certifikát o vytvofiení ãeského rekordu
– nejvíce obrazÛ od jednoho autora na jed-
nom místû. NeÏ projdete cel˘ zámek,
chvilku vám to zabere a urãitû vám i vy-
hládne.

Paní Dita vám pfiipraví skvûlou veãefii,
dle va‰eho pfiání… pak uÏ vás zavede do
apartmánu, kde máte opût v‰e k dispozici.
Je zde kuchyÀka, kde si mÛÏete uvafiit ká-
vu, ledniãka, mikrovlnka, koupelna, toale-
ta, v pokoji je televize (coÏ ocenil zejmé-
na mÛj muÏ), kdyby vám byla zima, mÛ-
Ïete si pfiitopit romantick˘m, ale kvÛli
bezpeãnosti a také rychlosti v˘hfievu 
elektrick˘m krbem. MÛÏu vám fiíct, Ïe se
zde spí opravdu jako na zámku.

je. V‰e je na dohodû. 
Cestou domÛ se mÛÏete stavit vykoupat

na Kfietínce, tam je taky nádhernû
a v místním kiosku svlaÏíte hrdlo.

Já jsem takto oslavila s manÏelem v˘ro-
ãí svatby, vlastnû i proÏila svoji minidovo-
lenou. Sice dvoudenní, ale vzhledem k to-
mu, Ïe mám ráda historii a staré vûci, mû
to pozitivnû naladilo. Naãerpala jsem no-
vou vlnu energie a o tom to celé je…

A kam jezdíte na minidovolenou vy?
Podûlte se s námi o své záÏitky.

Va‰e Renata Kuncová Polická

Zámecká restaurace Jízdárna
Dita Spaková 603 147 282

e-mail: zamecka-jizdarna@seznam.cz
www.zamekletovice.cz

Starosta Blanska Ing. Lubomír Toufar.

Cesta do draãí sluje. Areál si mÛÏete pronajmout také ke svatbû. Náv‰tûva pobaví i ty nejmen‰í.

Obyvatelé Blanska se setkávají
s rÛzn˘mi problémy; ostatnû tak, jako
v‰ude jinde. O tom, jaká fie‰ení nûkte-
r˘ch z nich chystá radnice, informuje
starosta mûsta Ing. Lubomír Toufar:

Mladé rodiny se pot˘kají s nedostatkem
míst v matefisk˘ch ‰kolkách. T̆ ká se to ve
vût‰í mífie mlad‰ích dûtí ve vûku do tfií let,
neboÈ maminky ukonãují matefiskou do-
volenou dfiív, neÏ v minul˘ch létech.
Finanãnû dostupné, rychlé fie‰ení se nabízí
otevfiením dal‰í tfiídy ve ‰kole v Dolní
Lhotû. V tamní malotfiídce spadající pod
Z· Salmova je jiÏ jedna tfiída matefiské
‰kolky a rádi bychom otevfieli dal‰í tak,
aby mohla pfiijmout první dûti jiÏ letos po
prázdninách. Náklady na potfiebné staveb-
ní úpravy by nemûly pfiesáhnout 1,5 mili-
onu Kã, coÏ je vzhledem k tomu, Ïe získá-
me pro dûti dal‰ích cca 25 míst, ãástka pfii-
jatelná. Volná místa nabídneme rodiãÛm,
kter˘m nebude vadit nutnost dûti do Dolní
Lhoty a zpût zavézt, coÏ, domnívám se,
dnes uÏ není pro vût‰inu problém.

Pane starosto, hovofií se o moÏnosti
zajistit spojení do starého Blanska, kte-
ré leÏí za Ïelezniãní tratí, pomocí pfie-
mostûní jak Ïeleznice, tak fieky Svitavy.

Ano, problém zpÛsobuje velká frekven-

ce vlakÛ na dráÏním koridoru; díky tomu
je Ïelezniãní pfiejezd na jediné pfiístupové
komunikaci pfiíli‰ ãasto uzavfien.
UvaÏovan˘ most by pravdûpodobnû byl 
umístûn v oblasti Penny marketu, tedy ne-
daleko autobusového i hlavního vlakové-
ho nádraÏí. PoÏadujeme, aby most mûl
dva jízdní pruhy pro vozidla a jeden pro
pû‰í a cyklisty. ZároveÀ by mûl b˘t veden
v takové v˘‰i nad Svitavou, aby zajistil
spojení se star˘m Blanskem i v pfiípadû
povodnû – stoleté v˘‰e vody. V souãasné
dobû je tento projekt ve fázi zpracování

studie, realizace by pfiipadala v úvahu v le-
tech 2016 – 17, pfiedpokládám, Ïe za fi-
nanãní spoluúãasti Jihomoravského kraje.

Nedostatek parkovacích míst u vla-
kového nádraÏí fie‰í ve více mûstech;
jak se s tímto problémem vypofiádá
Blansko?

V souãasné dobû je pfied hlavním vla-
kov˘m nádraÏím k dispozici oficiálnû cca
60 míst, ve skuteãnosti zde b˘vá zaparko-
vána víc neÏ stovka vozÛ tûch, ktefií vyuÏí-
vají vlak k dojíÏdûní do práce, ãi ‰koly.
Parkovi‰tû chceme vybudovat zcela nové,
jeho kapacita, která pfiesáhne 200 parko-
vacích míst by mûla b˘t dostateãná i v do-
hledné budoucnosti. Nebude se jednat jen
o holou betonovou, nebo asfaltovou plo-
chu; chceme do této stavby zaãlenit i ze-
leÀ. Majetkové otázky ohlednû pozemkÛ
jsou jiÏ vyfie‰eny, v souãasné dobû ãekáme
na vyjádfiení orgánÛ Ïivotního prostfiedí,
neboÈ v tûsné blízkosti se nachází chránû-
n˘ biokoridor. Pfiedpokládám, Ïe na konci
leto‰ního roku by mûla b˘t stavba pfiipra-
vena vãetnû stavebního povolení tak, aby
na jafie pfií‰tího roku mohla b˘t zahájena.

Od zaãátku leto‰ního roku platí na 
území Blanska nov˘ TrÏní fiád, kter˘ za-
kazuje podomní prodej a nabízení slu-
Ïeb. Jaké máte zku‰enosti a jaké odez-
vy pfiineslo toto omezení, které ochra-
Àuje obãany pfied nekal˘mi praktikami
nûkter˘ch prodejcÛ?

Odezvy od obãanÛ na regulaci podo-
mního prodeje jsou kladné. Nabízíme
moÏnost umístit do vchodov˘ch ãástí
bytov˘ch domÛ v˘pis z této vyhlá‰ky.
V souãasné dobû fie‰íme poru‰ování vy-
hlá‰ky po‰tovními doruãovatelkami,
které nabízí obãanÛm zfiízení úãtu, ãi
poji‰tûní. Obyvatelé Blanska mají moÏ-
nost v pfiípadû, Ïe zjistí poru‰ení zákazu
k˘mkoliv, zavolat pfiíslu‰níky Mûstské
policie, ktefií uÏ nûkolik pfiípadÛ podo-
mního prodeje letos fie‰ili.

Rád bych na závûr popfiál ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ hezké léto - dûtem pfiíjem-
nû proÏité prázdniny a dospûl˘m poho-
dovou dovolenou.

Pane starosto, dûkuji za informace
i za pfiání.

Petr Hanáãek, foto: ph

Jak fie‰í radnice v Blansku problémy obyvatel?
- informuje starosta Ing. Toufar

„Minidovolená” v na‰em regionu

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Rok se s rokem se‰el a máme tady zase léto v plném proudu, prázdniny, a tak nûjak je samozfiej-
mostí, Ïe k létu patfií zaslouÏil˘ odpoãinek nebo dovolená. Ale ne v‰ichni z nás si mohou dovolit aÈ
jiÏ kvÛli pracovním povinnostem nebo tfieba zvífiátkÛm, co máme doma, odjet na del‰í dobu. Z psy-
chologického hlediska ãlovûku staãí jen zmûnit prostfiedí, prostû chvilku b˘t jinde. 

Zámek Letovice. Na zámku najdete i svatební apartmá. V˘hled z balkónu na nádvofií zámku.
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Perné chvilky soutûÏících.

V pátek 31. 5. 2013 se na jedovnické
‰kole uskuteãnil první roãník vûdomost-
ních soutûÏí ÏákÛ 5. roãníku - Malá
Cirsiáda. Této soutûÏe se zúãastnili Ïáci ze
základních ‰kol regionálního sdruÏení CIR-

SIUM. Utkali se ve znalostních soutûÏích
v ãeském jazyce, anglickém jazyce, mate-
matice a v‰eobecném pfiehledu. Celkem se
této akce zúãastnilo témûfi 40 ÏákÛ, ktefií
sv˘mi v˘sledky bojovali o body pro svoji
‰kolu, ta nejlep‰í poté získala putovní po-
hár, vûnovan˘ fieditelem Z· Jedovnice.

âást úkolÛ fie‰ili soutûÏící na notebo-
ocích a za pomoci interaktivních tabulí,
ãást klasick˘mi testy. Po seãtení v‰ech
v˘sledkÛ bylo na prvních tfiech místech
pofiadí následující: 1. Z· Jedovnice, 
2. ZS Sloup, 3. Z· Podomí. 

Vedení ‰koly by tímto chtûlo podûkovat
v‰em na‰im kolegyním 1. stupnû, které se
podílely jednak na pfiípravû a organizaci
této akce a pfiedev‰ím za pfiípravu ÏákÛ je-
dovnické ‰koly, ktefií dosáhli v˘born˘ch
v˘sledkÛ ve v‰ech oblastech. 
Mgr. Bc. Michal Souãek, fieditel Z· Jedovnice

Foto: archiv ‰koly

MALÁ CIRSIÁDA

NA KO¤ENCI BYLO RU·NO

ZNALOSTI OVù¤ENÉ 
V PRAXI

Nehráãi a zaãáteãníci soutûÏili v patování.

Neformální setkání podnikatelÛ, které
spojuje ãlenství v OHK Blansko
a Boskovice a jejich hostÛ, se konalo ve
ãtvrtek 20. ãervna v areálu golfového
hfii‰tû Sokrates Golf & Country Club
Kofienec. Pro podnikatele aktivnû hrající
golf byl vypsán turnaj na 9 jamek. Pro
nehráãe a zaãáteãníky byla vypsána sou-
tûÏ v patování a turnaj  Texas Scramble.

Po celé odpoledne byl mimo skvûlé
poho‰tûní zaji‰tûn i bohat˘ kulturní pro-
gram. Probûhla módní pfiehlídka odûvÛ
a obuvi Ivo Lizny, svatebních ‰atÛ paní
Rii Schnirchové, ukázka líãení kosmeti-
kou Mary Key, pfiedstavilo se Vinafiství
Volafiík z Mikulova, pfiijela Eva a Va‰ek
·evãíkovi, ktefií i zazpívali, své umûní
nám pfiedvedl kulturista z ASK Blansko
Luká‰ Mrázek. Vystavoval zde své vozy
Hyundai Boskovice a Auto Activity
z Blanska. âAD Blansko pfiedvedlo svÛj
Krasobus.

I kdyÏ se setkání koná ve sportovním
areálu, hlavním cílem není sportovní
v˘sledek, ale udrÏování pravideln˘ch
kontaktÛ a navazování nov˘ch.
FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text: Jaroslav Parma, RePo
Foto: Renata Kuncová Polická

SoutûÏ První pomoci na OA a SZd· Blansko.

Nedílnou souãástí v˘uky pfiedmûtu
První pomoc na OA a SZd· Blansko je
absolvování ‰kolního kola v soutûÏi
První pomoci, jehoÏ vítûzové se dále zú-
ãastní celorepublikové soutûÏe v Mladé
Bfii‰ti u Jihlavy. 

Vzhledem k tomu, Ïe máme na ‰kole
celkem tfii obory a to Zdravotnického 
asistenta, Ekonomické lyceum a Ob-
chodní akademii, organizujeme soutûÏ
pro v‰echny tfiídy 1. roãníkÛ. Nûkdo
mÛÏe namítnout, Ïe Ïáci Obchodní aka-
demie a Ekonomického lycea jsou zne-
v˘hodnûni oproti ÏákÛm ze zdravotnic-
kého oboru. Proto hodnotíme obory
zvlá‰È. Nûkdy v‰ak Ïáci Obchodky
a Ekonomického lycea pfiekvapí tím, Ïe
jejich zásahy na stanovi‰tích jsou srov-
natelné s v˘kony zdravotnického 
asistenta. 

z rány na rameni a postupnû upadá do
‰oku. 

DruÏstva pod vedením velitele musí
umût rychle zasáhnout, zavolat RZP,
mluvit s dispeãerkou, uklidÀovat zranû-
né, obvazovat anebo resuscitovat.
MÛÏeme konstatovat, Ïe v‰ichni zúãast-
nûní by dokázali poskytnout adekvátní
první pomoc a tím zachránit lidsk˘ Ïi-
vot. A o to tady jde pfiedev‰ím. 

O vãasn˘ zásah, pfiivolání RZP a umû-
ní komunikovat s postiÏen˘m. To v‰e si
mohli Ïáci 1. roãníkÛ OA a SZd·
Blansko vyzkou‰et. Nezb˘vá neÏ dodat,
aby se s tûmito situacemi setkávali co ne-
jménû. Hlavnû v ãase nadcházejících
prázdnin, kdy jak víme, ze statistik vzni-
ká vût‰í nárÛst úrazÛ zejména dûtí. 

Mgr. Eva Paseková
Foto: Mgr. Eva Tichá

Letos se Ïáci set-
kali 27. ãervna s reál-
n˘mi situacemi jako
je sráÏka na koleãko-
v˘ch bruslích, pora-
Ïení dÛchodce, jenÏ
venãil psa, podnapilí
mladiství nebo mani-
pulace s pyrotechni-
kou. V‰echny situace
jsou reálnû namasko-
vané, takÏe stfiíká te-
penná krev, na l˘tku
je patrná rána kous-
nutím od polekaného
psa a utrÏené prsty
od vybuchlé petardy
se ledabyle povalují
v okolí ne‰tûstí, za-
tímco jejich „maji-
tel” dál ztrácí krev

Blansko a okolí

Ve tfiídách, které jsou uÏ v‰echny vyba-
veny dataprojektory, se mohli formou pre-
zentací seznámit s akcemi pofiádan˘mi
‰kolou: zahraniãní v˘jezdy studentÛ pofiá-
dané vût‰inou v rámci rÛzn˘ch projektÛ,
práce studentÛ, ostatní aktivity jako repre-
zentaãní plesy, sportovní aktivity, kurzy,
mimo‰kolní aktivity...

V laboratofii chemie Mgr. Eva JakubÛ
s vybran˘mi, pro pfiedmût zapálen˘mi,
studenty pfiedvádûli vefiejnosti pokusy, v˘-
robu m˘dla, rÛzn˘mi chemikáliemi barvi-
li plamen – bylo se na co dívat.

Nová experimentální uãebna, vybudova-
ná v rámci projektu Experimentální uãebna
pro v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ, se
stala královstvím Mgr. Miroslava Tesafie,
kter˘ se sv˘mi studenty nachystal mnoÏství
mûfiení provádûn˘ch pomocí senzorÛ
Pasco, jejichÏ v˘sledky je moÏné vyhodno-
covat a zpracovávat pfiímo na poãítaãích.

V dal‰ích uãebnách byly postupnû pre-
zentovány humanitní pfiedmûty, v˘uka ja-
zykÛ, ale i tûlesné v˘chovy. V humanitní
uãebnû se náv‰tûvníci mohli vnofiit do 
ukázek z minul˘ch v˘stav, které byly po-
staveny na souznûní obrazu (Památné
stromy, Staré domy) a autorského slova.

Mnozí se také zaãetli do studentsk˘ch
básní, povídek a neotfiel˘ch úvah, jak je
do ‰kolních almanachÛ pfiiná‰el ãas. Kdo
chtûl, pfiispûl vûtou ãi dvûma k pfiíbûhu
v TvÛrãí dílniãce, aby si tak vyzkou‰el
svou pfiedstavivost a sílu vlastního slova.

Náv‰tûvníci mohli také zhlédnout v˘-
sledky práce studentÛ z hodin dûjepisu.

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe pfii kulat˘ch
a pÛlkulat˘ch v˘roãích odhalí na ‰kole
desku nûkterá populární osobnost, která
na ‰kole nestudovala. Letos to byla pa-

ní Naìa Konvalinková, která se své úlo-
hy zhostila s nadhledem a noblesou.
I beseda, kterou pak uspofiádala v budo-
vû pro vefiejnost, se setkala s velk˘m 
ohlasem. Bylo to pfiíjemné vyprávûní,
upfiímné a bezprostfiední.       

Souãástí oslav bylo i otevfiení geopar-
ku, které uvedl Jifií Koumar, a ve svém
projevu pfiipomenul aktivity ‰koly zamû-
fiené na environmentální v˘chovu. Vût‰ina
hostÛ po prohlídce zamífiila do 4. roãníku,
kde bylo pfiipraveno obãerstvení. Star‰í
roãníky vzpomínaly na léta strávená v bu-
dovû, kdy zde sídlila Z·, ti o nûco mlad‰í
mûli vzpomínky svázané s léty stráven˘mi
v M· a nejmlad‰í vzpomínali na svá gym-
naziální léta.

Cel˘ den uplynul velmi rychle a v pfií-
jemné atmosféfie. Za to patfií dík v‰em
kolegÛm, ktefií se podíleli na pfiípravû,
studentÛm, ktefií se chopili úlohy prÛ-
vodcÛ, vystoupili s kulturním progra-
mem nebo pomáhali s prezentací odbor-
n˘ch pfiedmûtÛ. 

Vyuãující Gymnázia 
a Matefiské ‰koly Rájec-Jestfiebí

Foto: archiv ‰koly

Oslav se zúãastnila také paní Naìa Konvalinková.

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí bylo zaloÏeno v roce 1993. Letos to bude tedy 20 let, co do jeho lavic zasedli první stu-
denti (také 15 let, co ‰kolu opou‰tûli první maturanti). U pfiíleÏitosti oslav studenti primy a sekundy pod vedením na‰í b˘-
valé studentky Terezy Dostálové nacviãili divadelní pfiedstavení a Mgr. Miroslav Tesafi zorganizoval jiÏ 3. roãník turnaje
v Kubbu. 8. ãervna se konal také den otevfien˘ch dvefií. Od ranních hodin se ve ‰kole zaãali scházet b˘valí studenti a ko-
legové, aby si pfii‰li zavzpomínat, a byli pfiekvapeni, jak se ‰kola zmûnila od doby, kdy ji opou‰tûli.

OSLAVY 20. V¯ROâÍ

Ing. Lubomír Toufar pasuje novou ãtenáfiku.

Ve stfiedu 12. 6. 2013 probûhlo
v dûtském oddûlení Mûstské knihov-
ny Blansko vítání ÏákÛ 1. tfiíd blanen-
sk˘ch základních ‰kol do fiad ãtenáfiÛ
„UÎ JSEM âTENÁ¤”. Nové malé
ãtenáfie ze Základní ‰koly v Blansku

na Salmovû ulici, jak zachycují foto-
grafie Ladislava Krále, „pasoval” sta-
rosta mûsta Blanska Ing. Lubomír
Toufar. 

Mgr. Pavel Pfiikryl, 
fieditel Mûstské knihovny Blansko

UÎ JSEM âTENÁ¤

2. ROâNÍK 100FKY 
RÁJECKÉHO GYMPLU

Zastávka u Skalního ml˘na.

V pátek 21. 6. se více neÏ dvû desítky
studentÛ a vyuãujících z rájeckého gym-
názia zapojily do cyklistické akce
100fka rájeckého gymplu. Úãastníci, bû-
hem jízdy na kolech, která má ‰kola
k dispozici a v dresech, které splÀují
v‰echny podmínky bezpeãného provozu
na komunikacích, nav‰tívili spoustu obcí
v Jihomoravském kraji i Olomouckém
kraji. 

Zku‰en˘m a trénovan˘m cyklistÛm to

moÏná pfiijde málo, ale je potfieba si 
uvûdomit, Ïe úãastníky byli studenti,
ktefií se nevûnují cyklistice a jízda na ko-
le pro nû byla v˘zvou. Pokofiili sto kilo-
metrÛ a pfií‰tû uÏ pojedou pro radost
z pohybu a potû‰ení z krásné pfiírody. 

Ing. Stanislav La‰tÛvka
fieditel Gymnázia a Matefiské ‰koly 

Rájec-Jestfiebí a úãastník 
2. roãníku 100fky rájeckého gymplu 

Foto: archiv ‰koly
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Pane Tich˘, sortiment peãiva které do-
dáváte zákazníkÛm je velmi ‰irok˘; proã
povaÏujete právû Bene‰ovsk˘ chléb za
‰piãku va‰í produkce?

Samozfiejmû v‰e, co dodáváme na trh,
je v poÏadované, velmi dobré kvalitû; jed-
ná se o bûÏn˘ sortiment v‰ech vût‰ích pe-
káren. Bílé peãivo, speciální chleby, slad-
ké koláãe, stejnû jako mládeÏí oblíbené
housky se zapeãenou slaninou, ãi s˘rem.
Je to celkem na 50 rÛzn˘ch druhÛ v˘rob-
kÛ, ze kter˘ch bych rád upozornil na no-
vinky – ‰paldov˘ chléb a fitness chléb,
kter˘ dodáváme také krájen˘ balen˘. 

Ov‰em kaÏdá pekárna má nûco, ãím vy-
ãnívá nad ostatní v˘robce. U nás je to prá-
vû fiemesln˘ Bene‰ovsk˘ chléb, se kter˘m
slavíme úspûchy nejen u spotfiebitelÛ, ale
také na odborn˘ch pekafisk˘ch soutûÏích,
kter˘ch se úãastníme uÏ 12. rok.

O jakou soutûÏ se jedná?
Je to kaÏdoroãnû pofiádaná soutûÏ v˘-

robcÛ fiemesln˘ch chlebÛ, kterou organi-
zuje Podnikatelsk˘ svaz pekafiÛ a cukráfiÛ
v âR; úãastní se jí pekafii z celé republiky.
V roce 2008 ná‰ chléb tuto soutûÏ vyhrál
a od té doby se vÏdy umísÈujeme na pfied-

ních pfiíãkách, s ohodnocením kvality „vy-
nikající”.

Dosáhnout takového ocenûní je urãitû
úspûch, stejnû tak je dÛleÏité dosaÏenou
kvalitu a vysoké hodnocení udrÏet i do
budoucna.

Ano a fieknu na ro-
vinu, Ïe to chápeme
jako problém. Kvalitní
v˘robek mÛÏe vznik-
nout jen z kvalitních
surovin, kvalitního
zpracování, které zaji-
stí jen zku‰ení, dobfie
placení zamûstnanci.
Kvalitní, chutn˘ chléb
nemÛÏe b˘t proto lev-
n˘ - a to je kámen úra-
zu. JiÏ dlouho probíhá
cenová válka, která
v reÏii obchodních fie-
tûzcÛ nutí v˘robce ke
sniÏování nákladÛ, bo-
huÏel i za cenu niÏ‰í
kvality v˘robkÛ. Není
totiÏ moÏné udrÏet
nízkou cenu kvalitní-

ho v˘robku, kdyÏ se stále zdraÏují vstupy;
napfiíklad v souãasnosti je cena mouky na
historickém maximu. Od poãátku se na‰e
spoleãnost snaÏila o produkci pouze kvalit-
ního peãiva vyrábûného z kvalitních suro-
vin; toto pfiedsevzetí jsme dosud neopustili.
Naopak, stále se snaÏíme vylep‰ovat na‰e

v˘robky; napfiíklad letos jsme zavedli ozna-
ãování Bene‰ovského chleba jedlou etike-
tou proto, aby zákazníci ná‰ chléb snadnûji
rozeznali od podobn˘ch v˘robkÛ jin˘ch pe-
káren. Ov‰em je tfieba fiíci, Ïe souãasná po-
litika nadvlády obchodních fietûzcÛ smûfiu-
je nejen k likvidaci místních pekáren, ale
také k trvalému sniÏování kvality peãiva. 

Kde v‰ude si zákazníci mohou koupit
vá‰ chléb a dal‰í peãivo?

Abychom udrÏeli stávající produkci, mu-
síme roz‰ifiovat oblast, do které na‰e záso-
bovací vozy dodávají peãivo. Z obchodních
fietûzcÛ je to jen ãesk˘ COOP, jinak dodává-
me do sítû men‰ích prodejen v oblasti bla-
nenského okresu, ãásteãnû na Svitavsko,
Jedovnicko, Ti‰novsko a Prostûjovsko.
Máme vlastní prodejny v Boskovicích,
v Prostûjovû a zde v Bene‰ovû. V na‰ich
prodejnách prodáváme za námi stanovené,
reálné ceny; i kdyÏ jsou vy‰‰í neÏ v super-
marketech, je prodej stále na dobré úrovni.
To svûdãí pfiedev‰ím o tom, Ïe kvalitu peãi-
va dokáÏí spotfiebitelé ocenit. 

Pane Tich˘, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek, foto: DOPES

Prodejna DOPESu v Boskovicích 
a DIPLOM z roku 2013.

Spoleãnost DOPES s.r.o vznikla v roce 1997, její hlavní ãinností je v˘roba a prodej peãiva. V souãasné dobû disponuje moderním vyba-
vením, které umoÏÀuje vyrábût ‰irok˘ sortiment kvalitního bûÏného i speciálního peãiva. Ov‰em „vlajkovou lodí” DOPESU je Bene‰ovsk˘
chléb, kter˘ je dlouhodobû oblíben u zákazníkÛ, ktefií preferují kvalitní v˘robky. Jednatele firmy Antonína Tichého jsem se zeptal:

Ve dnech 22. 6. - 23. 6. 2013 se Ivo zúãastnil evropského pohárového závodu v nûmeckém Elzachu. Tento závod
se sestává z nároãné horské ãasovky na 18 km a velmi technického silniãního kriteria vedeného centrem Elzachu. 

Pekárna DOPES v Bene‰ovû
dodává fiemesln˘ chléb ‰piãkové kvality
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I sportovní aktivity mohou pomáhat nemocn˘m
V pátek 14. 6. 2013 se v Boskovicích

v rámci 4. Roãníku Cyklotour zastavil
peleton cyklistÛ veden˘ panem

Josefem Zimovãákem. Cyklotour je
vefiejnou akcí, kterou známe i pod ná-
zvem Na kole dûtem a úzce souvisí

s Nadaãním fondem na
podporu onkologicky ne-
mocn˘ch dûtí. 

My‰lenka vznikla
pfied lety a pan
Zimovãák uvádí, Ïe
najezdil desetitisíce
kilometrÛ po celém
svûtû, vyhrával závo-
dy a tvofiil rekordy.
S vûkem a se zku‰e-
nostmi si uvûdomil,
jak dÛleÏitá je pokora.
Bez zdraví, které má-
me, bychom závody
nevyhrávali, rekordy
nepfiekonávali. Ten,

kdo nemá to ‰tûstí, Ïe je zdrav˘,
musí bojovat se zákefin˘m nepfiíte-
lem, s nemocí. Jedná-li se o onko-
logické onemocnûní v dûtském vû-
ku, je to o to nelítostnûj‰í boj.
Proto pan Zimovãák stojí a jede
v ãele peletonu lidí, ktefií chtûjí
nemocn˘m dûtem pomáhat a pod-
pofiit je.

Mûsto Boskovice podpofiilo pro-
jekt ãástkou 5.000,- Kã. I my, jed-
notlivci, jsme se mohli pfiipojit do
peletonu a podpofiit my‰lenku za-
koupením triãka, náramku, zaslá-
ním finanãní ãástky na úãet. 

Cyklotour není pouze sportovní
akcí, ale pfiedev‰ím akcí na podporu
hluboké my‰lenky, nesobecky po-
máhat druh˘m.

Ing. Jaromíra Vítková

Po dojezdu pelotonu do Blanska – Ing.
Jaromíra Vítková s manÏelem a se sy-
nem. Foto: Ing. Petr Koudelka

Josef Zimovãák a Ing. Jaromíra Vítková.
Foto: Lubo‰ Su‰il

Závod je vÏdy stfiedem diváckého zá-
jmu obyvatelstva, které vytváfií neopako-
vatelnou atmosféru. Do sobotní ãasovky
Ivo nastoupil se zámûrem tuto vyhrát
a získat na soupefie ãasov˘ náskok pfied
nedûlním kriteriem. V̆ sledky ãasÛ obou
dnÛ se sãítají a vítûzí cyklista s nejlep‰ím
ãasem. V ãasovce Ivo vyhrál a na své sou-
pefie získal náskok 47 vtefiin. Tento náskok
ho opravÀoval k urãitému pocitu jistoty
pfied nedûlním závodem. Ale nebyla by to
cyklistika, která by si tro‰ku nezahrála se
závodními kartami. Do nedûlního závodu
nastoupil Ivo plnû koncentrován a od za-
ãátku nenechával nikoho na pochybách,
Ïe chce získat celkové prvenství v tomto
závodû. Ve ãtvrtém kole pfii prÛjezdu tech-
nick˘mi pasáÏemi mu vycvakla levá noha
z pedálu a neÏ se mu ji podafiilo  zpátky
nacvaknout ztratil cenn˘ch 25 vtefiin.
Následnû se samostatnou jízdou za vedou-
cí skupinkou 4 paralympijsk˘ch medailis-
tÛ snaÏil udrÏet náskok ze sobotní ãasov-
ky. PrÛbûÏnû vedoucí skupinka získala ná-
skok aÏ 45 vtefiin, aby v závûru Ivo tento

náskok zredukoval na 33 vtefiin, které mu
v celkovém souãtu vynesly vítûzství o 13
vtefiin. Tento heroick˘ v˘kon Iva byl pat-
fiiãnû ocenûn aplaudujícími diváky. 

Listy regionÛ se pfiipojují ke gratulaci

k tomuto bravurnímu v˘konu.
Text: RePo

Foto: Ivo Koblasa sen.

Paralympionik Ivo Koblasa opût zlat˘

Ivo Koblasa se sv˘m otcem trenérem.

Po dojezdu do vítûzného cíle.



5

roãník II       ãíslo 6       ãervenec 2013606 931 795☎

Redakãní strana / i*

roãník II       ãíslo 6       ãervenec 2013 www.listyregionu.cz

12

Zelení na finále soutûÏe.

V pátek 19. âERVENCE se v 17:00
hod. na nádvofií Zámku Boskovice koná
dal‰í ze série letních divadelních pfiedsta-
vení pro dûti Boskovick˘ pohádkov˘ hfie-
bínek a to Rytífiské povídání o princi
Bajajovi v podání KomediantÛ na káfie. 

Dále se dûti mohou tû‰it na pohádku
Matylda zasahuje aneb Povídaãky na‰í
kaãky v podání Divadelní Agentury Praha
v pátek 26. âERVENCE a následnû na
Ekopohádky v podání divadla ·US v pá-
tek 9. SRPNA.

Jednotlivé vstupné na pohádky ãiní 80
Kã dítû + 20 Kã doprovod, nebo 150 Kã
rodinné vstupné pro 3 aÏ 5 ãlenÛ rodiny.

V nedûli 21. âERVENCE se od 15:00
hod. v parku u Zámeckého skleníku koná
dal‰í ze série promenádních koncertÛ. Na
posluchaãe ãeká Zámecké saxofonové
kvarteto Josefa Îemliãky.

Dále se nedûlní v˘letníci mohou tû‰it na
vystoupení dechové hudby Boskovûnka
a taneãní vystoupení folklórního souboru
Velen v nedûli 28. âERVENCE, Pavlínu
Jí‰ovou a Adélu Joná‰ovou v nedûli 4.
SRPNA a Cimbálovou muziku Tomá‰e
Zouhara v nedûli 11. SRPNA 2013.

Vstup voln˘. Koncerty se v pfiípadû
velmi nepfiíznivého poãasí nekonají.
Zmûna programu vyhrazena.

KZMB zvou:

Dne 17. 6. 2013 se v Praze uskuteãni-
lo finále celostátního kola soutûÏe
Zelené podnikání, do kterého se probo-
joval i ná‰ t˘m s názvem ZELENÍ ve
sloÏení: Kamila Grénarová, Michal
Schlor, Martin Stanûk a Niklas Kılzer,
kter˘ reprezentoval nejen mûsto
Boskovice, ale i cel˘ Jihomoravsk˘ kraj.
Finále se odehrálo v zasedacím sále na
pÛdû Ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy âR.

Zde nás i zástupce ostatních krajÛ pfii-
vítali ãlenové poroty, zástupci minister-
stva a Asociace pedagogÛ. Jako první
probûhl znalostní test, ve kterém jsme
museli odpovûdût na to, co je Fair Trade,
bod zvratu a na mnoho dal‰ích zálud-
n˘ch otázek. Poté následovala prezenta-
ce na‰ich vlastních podnikatelsk˘ch zá-
mûrÛ, a protoÏe se pofiadí urãovalo pod-
le abecedy, my museli do té jámy lvové
jako první. Jako lokální patrioti jsme ob-
hajovali firmu ·lapokras, jeÏ by nabíze-
la projíÏìku Moravsk˘m krasem na ko-
le. Následnû nás ãekalo královské po-
ho‰tûní s mnoha chlebíãky, koláãi a v‰e-
mi moÏn˘mi dobrotami.

Odpoledne jsme pak potichu s kli-

dem a nadûjí v srdci oãekávali vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ. V tom pfiedstoupil pfied-
seda poroty a pronesl: „Vítûzem se
s náskokem tfií bodÛ stává…...Z·
Boskovice”! Na‰e nad‰ení neznalo me-
zí, vyhráli jsme. DomÛ jsme si odvezli
nejen mnoho cenn˘ch darÛ a úÏasn˘ch
záÏitkÛ, ale i vûdomí, Ïe pomûrnû ma-
lé mûsto na jiÏní Moravû porazilo
v‰echna ostatní.

Martin Stanûk, 14 let
Z· Boskovice, nám. 9. Kvûtna

Foto: archiv ‰koly

T¯M ZELENÍ ZVÍTùZIL 
V ZELENÉM PODNIKÁNÍâtvrtek 18. 7. 2013 – âervenka beach

open – turnaj smí‰en˘ch dvojic v beach
volejbale.

âtvrtek 8. 8. 2013 – sportovní 
sedmiboj dvojic v âervené zahradû
(fotbal, beach volejbal, tenis, stolní te-
nis, plavání, pétanque, stolní hokej).

Sobota 20. 7. 2013 – halov˘ fotbalo-

v˘ turnaj na zimním stadionû.
Sobota 27. 7. 2013 – turnaj star‰ích

pánÛ ve fotbale – Memoriál Milo‰e
Hlaváãka – Nobica cup.

Pfiihlá‰ky na jednotlivé turnaje
a pfiípadné bliÏ‰í informace na tel.
ãísle 606 90 25 23 nebo na e-mail
strya.sb@boskovice.cz.

SPORTOVNÍ TURNAJE V âERVENÉ
ZAHRADù V BOSKOVICÍCH

Po roãní pfiestávce pofiádal v sobotu 8.
ãervna Vojensk˘ veteran klub Boskovick˘
sedmizubec jiÏ 11. sraz historick˘ch vo-
jensk˘ch, hasiãsk˘ch a civilních vozidel
spojen˘ s Dûtsk˘m dnem. Ve‰keré dûní se
tentokrát odehrávalo pouze v prostorech
spoleãnosti Autodoprava K&K na ulici
Chrudichromská.

Po zahájení starostou mûsta Ing.
Jaroslavem Dohnálkem patfiilo dopoledne
tradiãnû pfiedstavení historick˘ch vojen-
sk˘ch, hasiãsk˘ch a civilních vozidel
v rámci spanilé jízdy mûstem.

V rámci odpoledních dynamick˘ch uká-
zek se divákÛm pfiedstavili pfiíslu‰níci
Vojenské policie, ktefií pfiedvedli zásah proti
naru‰iteli v budovû a ve vozidle. Pfiíslu‰níci
âeské armády ze 7. motorizované brigády,
ktefií slouÏí v zahraniãních misích, pfiedvedli

ãinnost pfii pfiepadení vojenského konvoje.
Vojáci z 23. Základny vrtulníkového letec-
tva z Pfierova pfiedvedli v˘cvik sluÏebních
psÛ a bojové umûní MUSADO.  Své umûní
pfii vypro‰Èování zranûného a ãinnosti pfii do-
pravní nehodû pfiedvedli i pfiíslu‰níci
Hasiãského záchranného sboru z Boskovic.
V‰ichni za své v˘kony sklidili od pfiítom-
n˘ch divákÛ potlesk a uznání.

AÏ do veãerních hodin potom probíhal
kulturní program zejména pro dûti - nejdfiíve
vystoupil Honza Barto‰ alias Michal David
a hned po nûm následovala skupina Maxim
Turbulenc. AÏ do pÛlnoci potom je‰tû po-
kraãovala diskotéka oÏivená ohÀostrojem.
FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text: Jaroslav Parma
Foto: Martin Polick˘

11. sraz 
a oslava Dne dûtí

➨ Prodám nov˘, skoro nepouÏívan˘ koãár 
zn. Dorjan. Trojkombinace, pfiíslu‰enství. Cena doho-
dou, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí,
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za ks.
Na dobírku. Tel.: 776 168 887.
➨ Prodám stÛl 120x60 cm. Pûkn˘, moderní, 
svûtl˘ jasan. Cena 1500 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí, 
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za ks.
Na dobírku. Tel.:723 509 549. 
➨ Prodám zcela nov˘, kvalitní nûmeck˘ dalekohled
16x50. Je urãen zejména pro myslivce a k pozorová-
ní pfiírody. Cena jen 1900 Kã. Na dobírku. Vhodné
i jako pûkn˘ dárek. Tel.: 723 509 549. 
➨ Prodám modrou Fabii Ambiente,1,2HTP, 
51kW , r.v. 2009, koupena v zafií, najeto 31 tis. km 1.
majitel, servis. kníÏka, klima i v palub. pfiihrádce,
stfied. opûrka, el. stah. pfied. oken, vyhfi. zrcádka, ml-
hovky, ABS, pal. poãitaã, venk. teplomûr, denní svíce-
ní, zam.zpáteãky - Construct, centrál na DO, 4x air-
bag, radio Pioneer-CD + pam. karta, cena: 149tis. Kã.
Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám mikrovlnnou troubu znaãky Premiere 
(21l Kombi + Grill + hork˘ vzduch) Cena 900 Kã. Tel.:
774 325 950. 
➨ Prodám Ratan 2x kfiesílka 1x stolek kulat˘. 
Cena dohodou. Tel.: 774 325 950. 
➨ Prodám plechové disky na VW a jiné. 
Rozteã 4x98, rozmûr 6Jx14H2, velikost 14", ET 45.
Bez pneu. Cena 500 Kã. Tel.: 608 910 832. 
➨ Prodám zdvojené okno ‰.150 cm ,v.120 cm, 
kování OS (otevírací a sklápûcí), novû natfiené, a dve-
fie v. 200 cm, ‰. 85 cm, 2/3 sklo, ztrojené. Za cenu
skla. Umyvadlo ‰. 63  hl. 50 cm, za 220,-. Tel.: 737
622 786.
➨ Prodám chalupu - stavení s pozemky
v obci Trpín (15km od Kun‰tátu) 8000 m2, vhodné
pro chov zvífiat. Tel.: 739 938 804. 
➨ Prodám men‰í kovadlinu 
v˘‰ka 21 cm, délka 41 cm. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám kotouãovou brusku. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám na ·100 nepouÏité vûci 
(hadice k chladiãi, brzd. Hadice, filtr, cívka, tûsnûní
k motoru a jiné). Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám sedací soupravu, kfieslo, 2x taburet, 
1 konferenãní stolek. Cena 4 500 Kã. Tel.: 605
820 043. 
➨ ·koda Octavia 2l benzín, r.v. 1999, 
210 000 km najeto, tmavá zelená metalíza, cena: do
25 tisíc Kã. Tel.: 721 150 576. 
➨ Prodám pûkn˘ stÛl, rozmûr 700x1200
a ãtyfii Ïidle. StÛl je rozkládací (dfievo). Cena 1000 Kã.
Tel.: 602 153 779. 
➨ Prodám mobilní telefon Nokia 3310, 
málo pouÏívan˘, s nabíjeãkou,  ve 100% stavu, jed-
noduché ovládání, velká písmena – vhodn˘ pro seni-
ory, jen 500 Kã. I na dobírku. Tel.: 731 342 476. 
➨ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m, 
odolné proti slunci i mrazu, ze silnûj‰í plast. hmoty,
univerz. pouÏití na stavbû, zahradû apod., úplnû nové
v orig. balení,  290 Kã/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476. 
➨ Prodám dalekohled 25 x 60 mm, Russia, 
klasick˘ binokulár, ãern˘, s bra‰nou, v˘born˘ stav, 
úplnû nov˘, jen 450 Kã. Za‰lu i na dobírku. Tel.: 731
342 476. 
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, ja-
ko nov˘, jen 3900 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava vãet-
nû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig. balení,
cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:
604 961 269. 
➨ NOKIA 6070, barevn˘ displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, ja-
va, hry, s novou nab., stfiíbrn˘, jako nov˘, ve 100%
stavu, jen 800 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Opel Frontera 4x4 na LPG,rok 93,
neplatí se eko, bez koroze, 45 tis. Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Nov˘ pfiívûs, plato s boãnicemi, loÏná 
2,6 x 1,6m, 130 km/hod, za 23 tis. Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám ojedinûle fie‰enou novostavbu bytu
5+kk+‰atna, 4p./4, v Boskovicích, 132 m2 v OV, 2 te-
rasy, 2 sklepy, nadstandardní vybavení na míru. Klidná
lokalita, nádhern˘ v˘hled na celé mûsto a do okolních
lesÛ. Voln˘ ihned. 3,99 mil. Kã. Tel.: 734 335 068.
➨ Prodám luxusní byt 3+1 s garáÏí v Blansku. 
Tel.: 739 938 804.

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ihned, tel.:
607 507 157. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384.
➨ Nabízím hlídání dûtí uÏ od miminek. Vzdûlání,
praxi, doporuãení mám. Od záfií – Boskovice. Tel.:
777 948 940. 

➨ Koupím palivové dfievo, tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, triticale, 
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím zemûdûlskou usedlost 
s velk˘mi pozemky. Tel.: 604 522 898. 
➨ Koupím byt 1+kk nebo 2+kk. Tel.: 721 409 612.

¤ádková inzerce
ZDARMA

PRODÁM

➨ ·tíhlá S· hledá partnera pro Ïivot, 
kolem 50/180 s autem. Tel.: 702 330 665. 
➨ Hledám (i pátrám) po hodném, milém muÏi, 
aby mûl srdíãko na místû, kde má bejt. Já 61/163 pl-
nûj‰í postavou ml. vzhledu (tanec, zpûv, …). Tû‰ím
se moc na zavolání. Zn: setkání poví více. Tel.: 732
494 772. 
➨ S· 43/176/77 rozveden˘ s vyfie‰enou minulostí,
se zájmem o pfiírodu, ãetbu, hudbu, hledá ‰tíhlej‰í
milou Ïenu k váÏnému seznámení, nejradûji z Blanska
a okolí. SMS prosím na tel.: 702 525 970.

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku. 
Tel.: 773 453 628. 

HLEDÁM

➨ Daruji za odvoz vlnovkovou krytinu 
na pfiístfie‰ky. Tel.: 777 948 940.

DARUJI

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím ·koda 1202 pojízdnou 
a jen v pûkném stavu. Tel.: 602 734 913. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále kou-
pím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717.

KOUPÍM

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory prodejny
a skladu na ulici Komenského 14 v Boskovicích (pro-

dejní plocha 100,3 metrÛ ãtvereãních, skladová plocha
103,9 metrÛ ãtvereãních) od 1. 8. 2013.

Kontaktní telefon: 516 499 611, 516 499 619.

Správné vylu‰tûní rébusu z ãervnového ãísla je: 
Pût a pût je deset  •  StÛl a lavice  •  Veselí nad LuÏnicí  •  Pozvání

Dárkov˘ poukaz v hodnotû 250 Kã od firmy
Restaurace a penzion Kopeãek*** Rájec-Jestfiebí

vyhrávají:
Ladislava NároÏná z Boskovic a Denisa Richterová ze ·ebetova.

V̆ hercÛm gratulujeme a budeme je kontaktovat.
Dûkujeme za v‰echny zaslané odpovûdi, kter˘ch nebylo málo…

Redakce pfieje ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ krásné léto. 
V nûkterém z dal‰ích ãísel vyhlásíme dal‰í soutûÏ.

Vylosovaní v˘herci 
z ãervnového ãísla 

Jednou z ukázek bylo i pfiepadení vojenského konvoje.

V sobotu 22. ãervna otevfiela své brány
pro vefiejnost zemûdûlská akciová spoleã-
nost ZEAS Lysice. Bûhem celého dne prou-
dily do podniku desítky lidí, aby se podíva-
ly, jak dnes hospodafií velk˘ zemûdûlsk˘
podnik. A Ïe bylo opravdu na co koukat. 

Cel˘ lysick˘ areál byl rozdûlen na te-
matická stanovi‰tû – Ïivoãi‰nou v˘robu
tvofiili snad v‰echny druhy hospodáfi-
sk˘ch zvífiat od mal˘ch selátek po témûfi
tunového b˘ka, stanovi‰tû rostlinné v˘ro-
by bylo utvofieno z vystaven˘ch polních
plodin, které spoleãnost pûstuje, a násled-
n˘ch potravin, které jsou z nich vyrábûny.
Nechybûla ani expozice plevelÛ, ‰kÛdcÛ,
semen a znalostní test s moÏností v˘hry
vûcn˘ch cen. Mechanizace obsahovala
vystavené stroje vãetnû zasvûceného ko-
mentáfie zamûstnancÛ, historie spoleãnos-
ti byla pfiipomenuta dokumentárním fil-

mem a v˘stavou historick˘ch zemûdûl-
sk˘ch strojÛ. PfiidruÏená v˘roba – ‰ití pra-
covních odûvÛ, byla zastoupena pracov-
ním koutkem s moÏností ruãního ‰ití.
Nechybûla textilní kráva s umûl˘m veme-
nem, kreslení, ukázka domácí v˘roby
másla, medobraní a mnoho regionálních
v˘robkÛ k ochutnání nebo koupi.

Cel˘ den hrála k poslechu Ïivá kapela,
grilovalo se vepfiové, rozdávaly balonky
a dáreãky pro malé náv‰tûvníky a pro ty
vût‰í nechybûlo toãené pivo. Lysice zkrát-
ka oÏily a pfiedvedly skvûle zorganizova-
nou propagaãní akci, na kterou budou ná-
v‰tûvníci dlouho vzpomínat.    

Více fotografií naleznete na webov˘ch
stránkách www.zeasas.cz, www.listyregi-
onu.cz a www.zemedelstvizije.cz.

Text: Mgr. Katefiina Hlavinková
Foto: Renata Kuncová Polická

VáÏená redakce, 
v mûsíãníku Listy regionÛ - ãerven

2013 na stranû 14 v ãlánku B˘val˘ ‰éf-
konstruktér âKD Blansko slaví 95. naro-
zeniny je bohuÏel chybnû uvedeno, Ïe
vodní elektrárna Orlík je osazena ãtyfimi
turbínami typu Francis o v˘konu 94,5
MW, které pracují se spádem 70,5 m. Na
této elektrárnû byly ale instalovány ãtyfii
turbíny typu Kaplan o jednotkovém v˘ko-
nu 94,5 MW a ne typu Francis! 

Jedna z tûchto Kaplanov˘ch turbín
uvedeného v˘konu byla vystavena v ro-
ce 1958 na EXPO v Bruselu a byla 
ocenûna Zlatou medailí. Toto ocenûní
tento v˘robek âKD Blansko, na jehoÏ
v˘voji mûl velk˘ podíl Ing. Havlíãek ob-

drÏel za to, Ïe tato „Kaplanka” byla
první turbína na svûtû, která pracovala
s tak velk˘m spádem (70,5 m). Toto ko-
lo je vystaveno pfied „Novou halou”
b˘valého podniku âKD Blansko.

V roce 1992 byly zapoãaty práce na
generální opravû elektrárny Orlík. Mimo
jiné byly vyrobeny nová obûÏná kola. Tato
kola byla inovována, místo deseti lopat
mají osm a v˘kon se zv˘‰il o 3 MW na
97,5 MW. Proto mÛÏe b˘t jedno kolo vy-
staveno jak je v˘‰e uvedeno. 

Tímto se pfiipojuji k blahopfiání k v˘-
znamnému Ïivotnímu jubileu pana Ing.
Stanislava Havlíãka, pfieji v‰e dobré. 

B˘val˘ dfievomodeláfi âKD Blansko
Jaroslav Pernica

Zemûdûlská spoleãnost v Lysicích
otevfiela brány vefiejnosti

UÏ u vstupní brány bylo vidût, Ïe se zde nûco dûje.

Boskovice a okolí

Máte tip na zajímav˘ 
ãlánek, chcete otisknout

svÛj pfiíspûvek?
Napi‰te nám 

do redakce na 
listyregionu@seznam.cz

nebo pouÏijte 
kontaktní formuláfi na 

na‰ich stránkách
www.listyregionu.cz

Upfiesnûní k ãlánku

LAN¯Î BÍL̄  ROSTE
V BOROTÍNù

VáÏení ãtenáfii, v kvûtnovém ãísle ListÛ regionÛ jsme otiskli ãlánek
o b˘valém ‰éfkonstruktérovi âKD Blansko Ing. S. Havlíãkovi, kter˘ byl
sepsán ve spolupráci s panem Starychou. Pozorn˘ ãtenáfi, pan
Pernica z Blanska nás témûfi ihned po distribuci novin upozornil na
nepfiesnost v ãlánku. Toto upozornûní bylo konzultováno s panem Ing.
Havlíãkem, kter˘ si ve svém úctyhodném vûku 95 let taktéÏ po vytisk-
nutí novin uvûdomil tuto nepfiesnost a potvrdil fakta pana Pernici.
NíÏe si mÛÏete je‰tû pfieãíst omluvu pana Starychy, kter˘ ãlánek se-
psal a uvedení na „pravou míru” od pana Pernici z Blanska.

Autor ãlánku, kter˘ byl uvefiejnûn˘ k 95. jubileu Ing. S. Havlíãka se
omlouvá ãtenáfiÛm LR za chybné údaje o typech turbín na vodních 
elektrárnách Slapy a Orlík. Jsou na nich turbíny Kaplanovy, ne
Francisovy. Star‰í referenãní tabulky âKD Blansko uvádûjí, Ïe Slapy
mûly mít pÛvodnû turbíny Francisovy. Kaplanovy turbíny nebyly totiÏ
pfiedtím na vysoké spády je‰tû pouÏívány. -stam-

Na‰e ãtenáfika paní Antonie Miníková
z Borotína na‰la v sobotu 22. 6. 2013 v lese
5 dkg váÏícího vzácného Lan˘Ïe bílého. Jak
nám do redakce paní Miníková napsala, je
vá‰nivá houbafika a vloni na‰la na stejném
místû 5 kusÛ tûchto vzácn˘ch hub.
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Studenti na‰í ‰koly se pravidelnû se-
znamují s technologiemi, které vyuÏívají
OZE a s moÏn˘mi úsporami energií, po-
nûvadÏ nejekologiãtûj‰í je ta energie, kte-
rou nespotfiebujeme. Nedávno studenti
nav‰tívili v blízkosti Svitav fotovoltaic-
kou elektrárnu o v˘konu 6 MW a tfii vûtr-
né elektrárny, kaÏdou o v˘konu 1,25 MW.

Na vûtrné elektrárnû Ostr˘ Kámen si
mohli ti odváÏní vylézt tubusem aÏ do v˘-
‰e 80 m, coÏ byl pro nû jedineãn˘, velmi
siln˘ záÏitek. Potû‰ilo nás, Ïe pan Josef
Podlezl, vedoucí technického oddûlení,
kter˘ nás velmi ochotnû provádûl, je b˘-
val˘m absolventem MS· Letovice.

Na‰e cesta vedla dále na vodní 
elektrárnu Vír. Prohlídka tûlesa hráze
a turbín, které byly vyrobeny v Blansku,
v‰echny zaujala, zejména pak v˘klad
o stavbû pfiehrady, zajímavé je fie‰ení hrá-
ze sloÏené ze segmentÛ a funkce dolní vy-
rovnávací hráze s dal‰í turbínou. Tento
den se studenti na vlastní oãi pfiesvûdãili,
Ïe energie se dají získávat i ze zdrojÛ jako
je slunce, voda, vítr, které jsou ‰etrné k Ïi-
votnímu prostfiedí.

Ing. Jaroslav Doskoãil
MS· Letovice

Foto: Ing. Marek Chládek
U hráze vírské pfiehrady.V gondole vûtrné elektrárny.

Masarykova stfiední ‰kola Letovice pokraãuje v rámci projektu „Zelen˘ most mezi ‰kolou a praxí” v propaga-
ci OZE. Souãasn˘ stav poãasí a mûnící se klima na zemûkouli má bezesporu své pfiíãiny. Neustál˘ hlad lidstva
po stále vût‰í potfiebû energií, zvy‰ující se dopravní zatíÏení, kde se ve velké mífie spotfiebovávají neobnovitel-
né zdroje energií – ropa a uhlí, pfiiná‰í negativní dopad na celou na‰i Zemi.

Vítr, voda, slunce – obnovitelné zdroje energie
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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

Salve Finance, a.s., je poradenská a zpro-
stfiedkovatelská spoleãnost; poskytuje fi-
nanãní poradenství kromû âR v dal‰ích tfiech
státech Evropy. V âeské republice má spo-
leãnost ke své ãinnosti licenci âNB a také je-
jí poradci jsou odbornû vy‰kolení pracovníci
s platn˘mi osobními licencemi âNB. V na-
‰em regionu má spoleãnost poboãku
v Boskovicích; regionálního fieditele Mgr.
Tomá‰e Veselého jsem se zeptal:

Pane Vesel˘, komu jsou sluÏby finanãní-
ho poradce urãeny?

Na‰imi klienty jsou právnické i fyzické 
osoby, poradíme lidem, ktefií díky sv˘m úspû-
chÛm potfiebují spolehlivû uloÏit ãi investovat
volné prostfiedky, stejnû tak jako tomu, kdo se
dostal do finanãních obtíÏí. Ov‰em daleko nej-
ãastûji se jedná o obyãejné „provozní” potfie-
by, které má kaÏd˘ – vhodn˘ bûÏn˘ úãet, po-
ji‰tûní auta, domu atd.

V kostce fieãeno poradíme v pfiípadech:
zhodnocení úspor, zabezpeãení jednotlivcÛ,
dûtí i rodiny, pomoc pfii ochranû majetku – po-
ji‰tûní vozÛ, nemovitostí, úrazu, odpovûdnosti
a dal‰ích moÏn˘ch rizik, pfiiná‰ející bûÏn˘ Ïi-
vot. Doporuãíme nejvhodnûj‰í zpÛsob zabez-
peãení na stáfií, stejnû jako zaji‰tûní prostfied-
kÛ, které usnadní dûtem start do Ïivota.
Poradíme, jak u‰etfiit na energiích, tedy pfii v˘-
bûru vhodn˘ch dodavatelÛ a tarifÛ. 

MÛÏete popsat, jak probíhají jednání
s klientem?

S klientem si na prvním setkání ujasníme
jaké jsou jeho poÏadavky, potfieby a moÏnosti.
Zjistíme, jaké finanãní sluÏby pouÏívá, jaké

má produkty, prostû jeho souãasnou situaci
a také, jaké má pfiedstavy do budoucna. 

Na základû tûchto informací vypracujeme
rozbor, kter˘ ukáÏe moÏnosti, jak hospodafiit
lépe. Na dal‰ím setkání pak klientovi navrh-
neme moÏná fie‰ení. MÛÏe to b˘t hospodár-
nûj‰í uloÏení penûz s vût‰ím v˘nosem a záro-
veÀ solidní bezpeãná investice, vyuÏití slev
pfii poji‰tûní, které je moÏno dosáhnout opti-
málním v˘bûrem produktÛ a dal‰í úspory
realizovatelné díky nabídkám fiady rÛzn˘ch
finanãních institucí. Jakmile se klient roz-
hodne, která doporuãení chce vyuÏít, jsme
schopni mu ve‰kerou agendu se zaji‰tûním
zvolen˘ch produktÛ vyfiídit tak, aby nemu-
sel jednat na dal‰ích místech.

Podpisem patfiiãn˘ch smluv v‰ak na‰e pé-

ãe o klienta nekonãí; i nadále mu poskytuje-
me potfiebn˘ právní servis; napfiíklad pfii jed-
nání s poji‰Èovnami o plnûní pojistn˘ch udá-
lostí a v dal‰ích podobn˘ch pfiípadech.

Informace o souãasn˘ch finanãních pro-
duktech si mÛÏe kaÏd˘ zjistit sám, v ãem
spoãívá v˘hodnost va‰eho servisu?

Pfiedev‰ím v tom, Ïe díky zastoupení na-
prosté vût‰iny finanãních institucí máme ucele-
n˘ pfiehled o aktuální nabídce na trhu a mÛÏe-
me nabídnout ty produkty, které budou potfie-
bám konkrétního klienta nejlépe vyhovovat.
Není dobré, kdyÏ se zájemci orientují jen na
základû reklamou inzerovan˘ch v˘hod; je tfie-
ba hodnotit v‰echny klady i zápory konkrétní-
ho produktu a pfiípadné moÏnosti jejich kombi-

nování. Troufnu si fiíct, Ïe to je úkol pro odbor-
níky, nikoliv pro laika. Dal‰ími v˘hodami je 
úspora ãasu, kter˘ by klient ztrácel pfii jedná-
ních s více institucemi, a jak jsem jiÏ zmínil,
tak i následn˘ právní servis.

Kolik klient za va‰e finanãní poradenství
zaplatí?

Tyto sluÏby poskytujeme zdarma, klient
nebude platit nic. Na‰e ãinnost je placena
formou bûÏn˘ch provizí od finanãních insti-
tucí. Vzhledem k tomu, Ïe zastupujeme ‰i-
roké spektrum bank, poji‰Èoven a dal‰ích
organizací, je na‰e ãinnost zcela nezávislá;
jsme na stranû klienta, nabídneme mu to, co
je pro nûj nejv˘hodnûj‰í.

Pokud budou chtít ãtenáfii ListÛ regionÛ
vyuÏít sluÏby Salve Finance, jak mají po-
stupovat?

Poboãka v Boskovicích sídlí novû na ulici
Dfievafiská, ã.31. SchÛzku je vhodné si domlu-
vit buìto na telefonech 775 775 015 a 775 731
779, nebo emailem: vesely@salvefinance.cz.
Mnoho dal‰ích informací o na‰ich sluÏbách
i o spoleãnosti získají zájemci na stránkách fir-
my na adrese: www.salvefinance.cz. Mohu
doporuãit i dal‰í weby s uÏiteãn˘mi informa-
cemi; jsou to stránky t˘kající se v˘hodného
poji‰tûní www.salvepojisteni.cz a www.nej-
levnejsipovinneruceni.cz, kde si mohou zá-
jemci na kalkulátoru sami zjistit moÏnou 
úsporu na povinném ruãení vozidel.

Pane Vesel˘, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Regionální fieditel 
Mgr. Tomá‰ Vesel˘.

Novû otevfiená kanceláfi 
na Dfievafiské ulici.

SALVE FINANCE
finanãní poradenství pro kaÏdého
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MKS Letovice a Hotel Dermot ve spolupráci s Mûstem Letovice
a Vesnick˘m pivovarem OHRADA vás zvou na v˘bûr z akcí:

LÉTO V LETOVICÍCH!
19. 7.  –  Country veãer – TRNÍ, od 18.00 Hotel Dermot
26. 7.  –  Gabriela KOLâAVOVÁ@BAND, od 18.00 Hotel Dermot
2. 8.  –  Bigbítov˘ veãer – EPICENTRUM, od 18.00 Hotel Dermot
9. 8.  –  Bigbítov˘ veãer – DEFEKT, od 18.00 Hotel Dermot

MKS Letovice
zve:

V sobotu 15. 6. 2013 byl den, kdy si
v Dolním SmrÏovû pfiipomenuli 115
let od zaloÏení sboru dobrovoln˘ch ha-
siãÛ. Odpolední slavnosti se zúãastnilo
8 jednotek poÏární ochrany, kdy spani-
lá jízda v‰ech vozÛ vedená místním
sborem, pfiedvedla ‰irokou ‰kálu histo-
rické i souãasné hasiãské techniky. Pfii
slavnostním nástupu  pfievzal starosta
sboru ing. Lubomír Toul Pamûtní list
od starosty mûsta Letovic ing.
Vladimíra Stejskala. Zaznûlo mnoho
podûkování za odvedenou práci a byl
zdÛraznûn v˘znam sboru v obci
i v dne‰ní dobû integrovaného zá-
chranného systému. Za krásného slu-
neãného poãasí shlédli pfiítomní diváci
první smrÏovskou módní hasiãskou
pfiehlídku, která prakticky ukázala ‰ká-
lu deseti rÛzn˘ch pracovních odûvÛ
pouÏívan˘ch v poÏární ochranû. Mimo
pracovní odûvy byly k vidûní dal‰í
technické prostfiedky jako vypro‰Èova-
cí zafiízení, ‰avlová, fietûzová a rozbru-
‰ovací pila, d˘chací technika, norné
stûny, ãerpadla, zvedací vaky apod.

Divácky nejatraktivnûj‰í byly ukáz-

ky ãinnosti hasiãÛ, kdy byla simulová-
na nehoda osobního vozu a vypro‰tûní
fiidiãe, poÏár vozidla i ukázka ha‰ení
hofiícího oleje.  

PrÛbûhem celého odpoledne pro-
vázel mluven˘m slovem velitel HZS
SÎDC Brno pan Lubomír BlaÏek.

Zajímav˘ program byl pfiipraven
i pro dûti, které se vozily na koních,
mûli k dispozici skákací hrad a na zá-
vûr se vyfiádily v hasební pûnû. Bûhem
celého odpoledne si pfiítomní pochut-
návali na roÏnûné k˘tû, peãen˘ch mak-
relách a dal‰ích specialitách z udírny. 

BohuÏel celé pfiíjemné odpoledne
mûlo smutnou atmosféru. Nemohl se
ho zúãastnit velitel jednotky, pan
Daniel Drobníãek, kter˘ byl hospita-
lizován v nemocnici a na podporu je-
ho léãby probûhla bohatá tombola. 

V následujícím t˘dnu pak v‰echny
ranila ta nejhor‰í zpráva, 19. 6. navÏ-
dy ode‰el.

Danku, ãest Tvoji památce, nikdy
nezapomeneme!

Martin Prudil, foto: archiv dobrovoln˘ch 
hasiãÛ z Dolního SmrÏova

Dne 1. 7. 2013 oznámil na linku
158 pan J.P. , Ïe pfii procházce  na-
lezl v rybníce v k.ú. Letovice uto-
nulou Ïenu. Na místû bylo hlídkou
PâR zji‰tûno, Ïe v rybníce do‰lo
k utonutí Ïeny /1941/. Pfiíãina uto-

nutí je pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení.
Dne 2. 7. 2013 do‰lo na odstavném

parkovi‰ti v obci Letovice – Zbonûk
k odcizení z neuzamãené nádrÏe od-
staveného kamionu  zn. Mercedes,
300 litrÛ motorové nafty. 

Jedna z ukázek ha‰ení.

Oslava v˘roãí 115 let 
hasiãÛ v Dolním SmrÏovû

Z policejní databáze

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

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

SLEVY AÎ 30%      
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Rekonstrukce domu 
s pfiíspûvkem státu

Nejprve v‰ak zmíním pfiedchozí do-
taãní program Zelená úsporám, kter˘
pfies v‰echny kotrmelce a nejasnosti pfii
rozbûhu byl nepochybnû veleúspû‰n˘
a poprvé v historii dostali obyãejní ob-
ãané âR skuteãnû v˘znamn˘ pfiíspûvek
od státu, coÏ dokládá statistick˘ údaj po
uzávûrce programu, kdy v dotaãní hladi-
nû A – zateplení obálky rodinného domu
ãinila prÛmûrná vyplacená dotace
235.402,- Kã! Obãan tak obdrÏel jedno-
rázovû bezprecedentní ãástku, zhodnotil
svoji nemovitost, drasticky sníÏil v˘daje
za energie a pfiedev‰ím tímto pozvedl
svoji Ïivotní úroveÀ. V programu
Zelená úsporám jsme zpracovali projek-
ty a na základû zplnomocnûní klientÛ
podali 372 Ïádostí o dotaci, na jejichÏ
základû bylo vyplaceno 61,8 mil. Kã na-
‰im zákazníkÛm na jejich úãty.

Z na‰eho hlediska technika-inÏen˘ra
Zelená úsporám radikálnû zlep‰ila fie-
‰ení zateplování domÛ na profesionální
úroveÀ.

Kdo si pfied „Zelenou” nechal odbor-
nû navrhnout tlou‰Èky izolantÛ, tak aby
byly splnûny poÏadavky na smysluplnou
tepelnou úsporu, kondenzaci a dal‰í dÛ-
leÏité parametry? Kdo fie‰il kvalitu oken-
ních profilÛ, zasklení a pfiedev‰ím zpÛ-
sob zabudování oken do stavby? Pfiitom

díky tomuto „kutilskému” pfiístupu pfii
rekonstrukcích byli investofii po provede-
ní oprav rozãarováni ze zhor‰ení komfor-
tu bydlení v takov˘chto stavbách a v hor-
‰ích pfiípadech vznikÛm plísní atd.

Právû zvefiejnûn˘ program Nová zele-
ná úsporám jde v tomto je‰tû dále a sna-
Ïí se o to, aby dÛm, kter˘ získá dotaci,
byl skuteãnû dobfie a kvalitnû zateplen

míneãnû nutn˘ napfi. pfii prodeji domu.
Projekt, kter˘ je také dotován, bude
moÏno pouÏít v celé délce trvání progra-
mu pro dal‰í v˘zvy, tj. aÏ do roku 2020.
V̆ raznou novinkou je povinnost zajistit
odborn˘ technick˘ dozor stavebníka nad
provádûním stavby.

U star‰ích staveb bude dotace vypláce-
na procentuálnû dle v˘‰e nákladÛ na pro-

s 1miliardou Kã pro rodinné domy. Pro
podání Ïádosti k vypsané v˘zvû bude
nutné zpracovat projektovou dokumen-
taci a odborn˘ posudek dle nové energe-
tické vyhlá‰ky. Obãan tímto navíc získá
PrÛkaz energetické nároãnosti budovy,
kter˘ je dle dne‰ní legislativy bezpod-

je u v˘stavby budov s velmi nízkou 
energetickou nároãností – tj. domy
v takzvaném pasivním ãi nulovém stan-
dartu, dotace je v tomto pfiípadû uvaÏo-
vána pau‰álnû a to ve v˘‰i 400 000,- Kã
nebo 550 000,-Kã pfii splnûní pfiísnûj‰ích
kriterií.

Dále bude podporováno efektivní vyuÏi-
tí zdrojÛ energie – tj. v˘mûna neekologic-
kého zdroje tepla, instalace rekuperaãní
jednotky, instalace solárního systému. Také
v tomto pfiípadû budou dotace pau‰ální. 

Pfii splnûní urãit˘ch podmínek - tj.
provedení úspory zateplením budovy
a zároveÀ v˘mûny kotle bude moÏné
ãerpat dal‰í finanãní bonusy.

Ná‰ ateliér stejnû jako v minulém pro-
gramu zaji‰Èuje kompletní portfolio slu-
Ïeb (od návrhu opatfiení, pfies kompletní
administraci Ïádosti na základû zplno-
mocnûní aÏ po technick˘ dozor) potfieb-
n˘ch k tomu, aby obãan získal bez staros-
tí dotaci na svÛj rodinn˘ dÛm a jeho re-
konstrukcí si tak zajistil kvalitní a nízko-
nákladové bydlení, které ocení v dal‰ích
letech pfii v˘razn˘ch úsporách energií.
Stejnû tak disponujeme zku‰en˘m t˘mem
projektantÛ, kter˘ na základû praktick˘ch
zku‰eností z v˘stavby dokáÏe navrhnout
novostavbu vyhovující podmínkám dota-
ce pro v˘stavbu nov˘ch budov – tímto zá-
roveÀ moderní bydlení na úrovni.

Text:  Ing. Pavel ·tûpán, 
autorizovan˘ inÏen˘r

e-mail: info@ingstep.cz, 
tel.: 603 793 053

a komfort bydlení se
tak pfiiblíÏil k dne‰-
ním standardÛm no-
vostaveb. 

V prÛbûhu trvání
programu Nová zele-
ná úsporám – pláno-
váno do roku 2020 –
budou vypisovány
v˘zvy, u kter˘ch stát
urãí alokované fi-
nanãní prostfiedky.
První plánovaná v˘-
zva je v srpnu 2013

vedená opatfiení ve-
doucí k úspofie ener-
gie. Procenta dotace
budou rozdûlena do
nûkolika hladin, dle
v˘‰e úspory energie
a dal‰ích kriterií.
Maximální v˘‰e dota-
ce bude 55% nákladÛ
na zateplení, mini-
mální v˘‰e dotace
30% nákladÛ na za-
teplení.

V˘razná podpora

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí v únoru leto‰ního roku oznámilo program Nová zelená úsporám, kter˘ pobûÏí v letech 2013-2020. Po dlouhé dobû ãe-
kání byl tento program 13. 6. 2013 spu‰tûn a jsou oficiálnû zvefiejnûny podmínky pro získání dotací na rodinné domy a pfiedev‰ím v˘‰e získan˘ch dotací.

Vybudování Registru územní iden-
tifikace, adres a nemovitostí, je usta-
noveno v zákonû ã. 111/2009 Sb.,
o základních registrech. Ten byl
spu‰tûn 1. 7. 2012. Správcem regist-
ru je âesk˘ úfiad zemûmûfiick˘ a ka-
tastrální (âÚZK). Systém RÚIAN je
jeden ze 4 základních registrÛ vefiej-
né správy spoleãnû s registry obyva-
tel, osob a registrem práv a povin-
ností. Spoleãnû pak tvofií informaãní
systém vefiejné správy (ISVS).

Podstatou celého systému je zapi-
sování ve‰ker˘ch zmûn a referenãních
údajÛ nikoliv na Ïádost obãana, ale
pfiímo z pozice státu a vefiejné správy
jako sluÏba vefiejnosti. Díky základ-
ním registrÛm mÛÏe obãan  centrálnû
shromáÏdûná data  kdykoliv sdílet a to
v aktuální podobû, aniÏ by musel na
úfiadech opakovanû dokládat údaje
sám o sobû.

Systém zápisu údajÛ do základních
registrÛ, je platnou právní úpravou
nastaven pro úãast jak z pohledu stát-
ního orgánu jenÏ pfiedstavuje stavební
úfiad, tak samosprávného orgánu, jenÏ
pfiedstavuje obec.

Z pohledu stavebního úfiadu se
jedná pfiedev‰ím o neprodlené zápi-
sy dokonãen˘ch staveb vyÏadující
stavební povolení a ohlá‰ení, jenÏ
mají pfiidûlené ãíslo popisné ãi evi-
denãní . U samostatn˘ch obcí se

pak prostfied-
nictvím agen-
dového systé-
mu ISUI vklá-
dají mimo jiné
zmûny názvu
ulic a stavby
jenÏ takovéto
povolení nevy-
Ïadují, ale ma-
jí také  pfiidûle-
no ãíslo dle zá-
kona o obcích. ZároveÀ je prvotnû
nutné pro zachování pravdivosti
systému v celé fiadû pfiípadÛ, fie‰it
stávající nesrovnalosti údajÛ systé-
mu se zápisy dat v Katastru nemo-
vitostí.

V souãasné dobû je moÏné, aby
pozice editora ( zapisovatele) údajÛ
do systému RÚIAN byla fie‰ena me-
zi subjekty i vzájemnou formou od-
borné spolupráce a to na základû 
uzavfiení vefiejnoprávních smluv.
Mûsto Letovice v souãasné dobû
v této souvislosti pfiipravuje smlou-
vy s 11 obcemi Mikroregionu, jenÏ
o uzavfiení takovéto smlouvy  proje-
vili zájem. Úkony provádûné na zá-
kladû této smlouvy budou zpoplat-
nûny.

MÚ Letovice, 
Mgr. NadûÏda Lorenãíková

Foto: RePo

Ilustraãní foto.

REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
ADRES A NEMOVITOSTÍ (RÚIAN)
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MKS Letovice a Hotel Dermot ve spolupráci s Mûstem Letovice
a Vesnick˘m pivovarem OHRADA vás zvou na v˘bûr z akcí:

LÉTO V LETOVICÍCH!
19. 7.  –  Country veãer – TRNÍ, od 18.00 Hotel Dermot
26. 7.  –  Gabriela KOLâAVOVÁ@BAND, od 18.00 Hotel Dermot
2. 8.  –  Bigbítov˘ veãer – EPICENTRUM, od 18.00 Hotel Dermot
9. 8.  –  Bigbítov˘ veãer – DEFEKT, od 18.00 Hotel Dermot

MKS Letovice
zve:

V sobotu 15. 6. 2013 byl den, kdy si
v Dolním SmrÏovû pfiipomenuli 115
let od zaloÏení sboru dobrovoln˘ch ha-
siãÛ. Odpolední slavnosti se zúãastnilo
8 jednotek poÏární ochrany, kdy spani-
lá jízda v‰ech vozÛ vedená místním
sborem, pfiedvedla ‰irokou ‰kálu histo-
rické i souãasné hasiãské techniky. Pfii
slavnostním nástupu  pfievzal starosta
sboru ing. Lubomír Toul Pamûtní list
od starosty mûsta Letovic ing.
Vladimíra Stejskala. Zaznûlo mnoho
podûkování za odvedenou práci a byl
zdÛraznûn v˘znam sboru v obci
i v dne‰ní dobû integrovaného zá-
chranného systému. Za krásného slu-
neãného poãasí shlédli pfiítomní diváci
první smrÏovskou módní hasiãskou
pfiehlídku, která prakticky ukázala ‰ká-
lu deseti rÛzn˘ch pracovních odûvÛ
pouÏívan˘ch v poÏární ochranû. Mimo
pracovní odûvy byly k vidûní dal‰í
technické prostfiedky jako vypro‰Èova-
cí zafiízení, ‰avlová, fietûzová a rozbru-
‰ovací pila, d˘chací technika, norné
stûny, ãerpadla, zvedací vaky apod.

Divácky nejatraktivnûj‰í byly ukáz-

ky ãinnosti hasiãÛ, kdy byla simulová-
na nehoda osobního vozu a vypro‰tûní
fiidiãe, poÏár vozidla i ukázka ha‰ení
hofiícího oleje.  

PrÛbûhem celého odpoledne pro-
vázel mluven˘m slovem velitel HZS
SÎDC Brno pan Lubomír BlaÏek.

Zajímav˘ program byl pfiipraven
i pro dûti, které se vozily na koních,
mûli k dispozici skákací hrad a na zá-
vûr se vyfiádily v hasební pûnû. Bûhem
celého odpoledne si pfiítomní pochut-
návali na roÏnûné k˘tû, peãen˘ch mak-
relách a dal‰ích specialitách z udírny. 

BohuÏel celé pfiíjemné odpoledne
mûlo smutnou atmosféru. Nemohl se
ho zúãastnit velitel jednotky, pan
Daniel Drobníãek, kter˘ byl hospita-
lizován v nemocnici a na podporu je-
ho léãby probûhla bohatá tombola. 

V následujícím t˘dnu pak v‰echny
ranila ta nejhor‰í zpráva, 19. 6. navÏ-
dy ode‰el.

Danku, ãest Tvoji památce, nikdy
nezapomeneme!

Martin Prudil, foto: archiv dobrovoln˘ch 
hasiãÛ z Dolního SmrÏova

Dne 1. 7. 2013 oznámil na linku
158 pan J.P. , Ïe pfii procházce  na-
lezl v rybníce v k.ú. Letovice uto-
nulou Ïenu. Na místû bylo hlídkou
PâR zji‰tûno, Ïe v rybníce do‰lo
k utonutí Ïeny /1941/. Pfiíãina uto-

nutí je pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení.
Dne 2. 7. 2013 do‰lo na odstavném

parkovi‰ti v obci Letovice – Zbonûk
k odcizení z neuzamãené nádrÏe od-
staveného kamionu  zn. Mercedes,
300 litrÛ motorové nafty. 

Jedna z ukázek ha‰ení.

Oslava v˘roãí 115 let 
hasiãÛ v Dolním SmrÏovû

Z policejní databáze

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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Rekonstrukce domu 
s pfiíspûvkem státu

Nejprve v‰ak zmíním pfiedchozí do-
taãní program Zelená úsporám, kter˘
pfies v‰echny kotrmelce a nejasnosti pfii
rozbûhu byl nepochybnû veleúspû‰n˘
a poprvé v historii dostali obyãejní ob-
ãané âR skuteãnû v˘znamn˘ pfiíspûvek
od státu, coÏ dokládá statistick˘ údaj po
uzávûrce programu, kdy v dotaãní hladi-
nû A – zateplení obálky rodinného domu
ãinila prÛmûrná vyplacená dotace
235.402,- Kã! Obãan tak obdrÏel jedno-
rázovû bezprecedentní ãástku, zhodnotil
svoji nemovitost, drasticky sníÏil v˘daje
za energie a pfiedev‰ím tímto pozvedl
svoji Ïivotní úroveÀ. V programu
Zelená úsporám jsme zpracovali projek-
ty a na základû zplnomocnûní klientÛ
podali 372 Ïádostí o dotaci, na jejichÏ
základû bylo vyplaceno 61,8 mil. Kã na-
‰im zákazníkÛm na jejich úãty.

Z na‰eho hlediska technika-inÏen˘ra
Zelená úsporám radikálnû zlep‰ila fie-
‰ení zateplování domÛ na profesionální
úroveÀ.

Kdo si pfied „Zelenou” nechal odbor-
nû navrhnout tlou‰Èky izolantÛ, tak aby
byly splnûny poÏadavky na smysluplnou
tepelnou úsporu, kondenzaci a dal‰í dÛ-
leÏité parametry? Kdo fie‰il kvalitu oken-
ních profilÛ, zasklení a pfiedev‰ím zpÛ-
sob zabudování oken do stavby? Pfiitom

díky tomuto „kutilskému” pfiístupu pfii
rekonstrukcích byli investofii po provede-
ní oprav rozãarováni ze zhor‰ení komfor-
tu bydlení v takov˘chto stavbách a v hor-
‰ích pfiípadech vznikÛm plísní atd.

Právû zvefiejnûn˘ program Nová zele-
ná úsporám jde v tomto je‰tû dále a sna-
Ïí se o to, aby dÛm, kter˘ získá dotaci,
byl skuteãnû dobfie a kvalitnû zateplen

míneãnû nutn˘ napfi. pfii prodeji domu.
Projekt, kter˘ je také dotován, bude
moÏno pouÏít v celé délce trvání progra-
mu pro dal‰í v˘zvy, tj. aÏ do roku 2020.
V̆ raznou novinkou je povinnost zajistit
odborn˘ technick˘ dozor stavebníka nad
provádûním stavby.

U star‰ích staveb bude dotace vypláce-
na procentuálnû dle v˘‰e nákladÛ na pro-

s 1miliardou Kã pro rodinné domy. Pro
podání Ïádosti k vypsané v˘zvû bude
nutné zpracovat projektovou dokumen-
taci a odborn˘ posudek dle nové energe-
tické vyhlá‰ky. Obãan tímto navíc získá
PrÛkaz energetické nároãnosti budovy,
kter˘ je dle dne‰ní legislativy bezpod-

je u v˘stavby budov s velmi nízkou 
energetickou nároãností – tj. domy
v takzvaném pasivním ãi nulovém stan-
dartu, dotace je v tomto pfiípadû uvaÏo-
vána pau‰álnû a to ve v˘‰i 400 000,- Kã
nebo 550 000,-Kã pfii splnûní pfiísnûj‰ích
kriterií.

Dále bude podporováno efektivní vyuÏi-
tí zdrojÛ energie – tj. v˘mûna neekologic-
kého zdroje tepla, instalace rekuperaãní
jednotky, instalace solárního systému. Také
v tomto pfiípadû budou dotace pau‰ální. 

Pfii splnûní urãit˘ch podmínek - tj.
provedení úspory zateplením budovy
a zároveÀ v˘mûny kotle bude moÏné
ãerpat dal‰í finanãní bonusy.

Ná‰ ateliér stejnû jako v minulém pro-
gramu zaji‰Èuje kompletní portfolio slu-
Ïeb (od návrhu opatfiení, pfies kompletní
administraci Ïádosti na základû zplno-
mocnûní aÏ po technick˘ dozor) potfieb-
n˘ch k tomu, aby obãan získal bez staros-
tí dotaci na svÛj rodinn˘ dÛm a jeho re-
konstrukcí si tak zajistil kvalitní a nízko-
nákladové bydlení, které ocení v dal‰ích
letech pfii v˘razn˘ch úsporách energií.
Stejnû tak disponujeme zku‰en˘m t˘mem
projektantÛ, kter˘ na základû praktick˘ch
zku‰eností z v˘stavby dokáÏe navrhnout
novostavbu vyhovující podmínkám dota-
ce pro v˘stavbu nov˘ch budov – tímto zá-
roveÀ moderní bydlení na úrovni.

Text:  Ing. Pavel ·tûpán, 
autorizovan˘ inÏen˘r

e-mail: info@ingstep.cz, 
tel.: 603 793 053

a komfort bydlení se
tak pfiiblíÏil k dne‰-
ním standardÛm no-
vostaveb. 

V prÛbûhu trvání
programu Nová zele-
ná úsporám – pláno-
váno do roku 2020 –
budou vypisovány
v˘zvy, u kter˘ch stát
urãí alokované fi-
nanãní prostfiedky.
První plánovaná v˘-
zva je v srpnu 2013

vedená opatfiení ve-
doucí k úspofie ener-
gie. Procenta dotace
budou rozdûlena do
nûkolika hladin, dle
v˘‰e úspory energie
a dal‰ích kriterií.
Maximální v˘‰e dota-
ce bude 55% nákladÛ
na zateplení, mini-
mální v˘‰e dotace
30% nákladÛ na za-
teplení.

V˘razná podpora

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí v únoru leto‰ního roku oznámilo program Nová zelená úsporám, kter˘ pobûÏí v letech 2013-2020. Po dlouhé dobû ãe-
kání byl tento program 13. 6. 2013 spu‰tûn a jsou oficiálnû zvefiejnûny podmínky pro získání dotací na rodinné domy a pfiedev‰ím v˘‰e získan˘ch dotací.

Vybudování Registru územní iden-
tifikace, adres a nemovitostí, je usta-
noveno v zákonû ã. 111/2009 Sb.,
o základních registrech. Ten byl
spu‰tûn 1. 7. 2012. Správcem regist-
ru je âesk˘ úfiad zemûmûfiick˘ a ka-
tastrální (âÚZK). Systém RÚIAN je
jeden ze 4 základních registrÛ vefiej-
né správy spoleãnû s registry obyva-
tel, osob a registrem práv a povin-
ností. Spoleãnû pak tvofií informaãní
systém vefiejné správy (ISVS).

Podstatou celého systému je zapi-
sování ve‰ker˘ch zmûn a referenãních
údajÛ nikoliv na Ïádost obãana, ale
pfiímo z pozice státu a vefiejné správy
jako sluÏba vefiejnosti. Díky základ-
ním registrÛm mÛÏe obãan  centrálnû
shromáÏdûná data  kdykoliv sdílet a to
v aktuální podobû, aniÏ by musel na
úfiadech opakovanû dokládat údaje
sám o sobû.

Systém zápisu údajÛ do základních
registrÛ, je platnou právní úpravou
nastaven pro úãast jak z pohledu stát-
ního orgánu jenÏ pfiedstavuje stavební
úfiad, tak samosprávného orgánu, jenÏ
pfiedstavuje obec.

Z pohledu stavebního úfiadu se
jedná pfiedev‰ím o neprodlené zápi-
sy dokonãen˘ch staveb vyÏadující
stavební povolení a ohlá‰ení, jenÏ
mají pfiidûlené ãíslo popisné ãi evi-
denãní . U samostatn˘ch obcí se

pak prostfied-
nictvím agen-
dového systé-
mu ISUI vklá-
dají mimo jiné
zmûny názvu
ulic a stavby
jenÏ takovéto
povolení nevy-
Ïadují, ale ma-
jí také  pfiidûle-
no ãíslo dle zá-
kona o obcích. ZároveÀ je prvotnû
nutné pro zachování pravdivosti
systému v celé fiadû pfiípadÛ, fie‰it
stávající nesrovnalosti údajÛ systé-
mu se zápisy dat v Katastru nemo-
vitostí.

V souãasné dobû je moÏné, aby
pozice editora ( zapisovatele) údajÛ
do systému RÚIAN byla fie‰ena me-
zi subjekty i vzájemnou formou od-
borné spolupráce a to na základû 
uzavfiení vefiejnoprávních smluv.
Mûsto Letovice v souãasné dobû
v této souvislosti pfiipravuje smlou-
vy s 11 obcemi Mikroregionu, jenÏ
o uzavfiení takovéto smlouvy  proje-
vili zájem. Úkony provádûné na zá-
kladû této smlouvy budou zpoplat-
nûny.

MÚ Letovice, 
Mgr. NadûÏda Lorenãíková

Foto: RePo

Ilustraãní foto.

REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
ADRES A NEMOVITOSTÍ (RÚIAN)
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Studenti na‰í ‰koly se pravidelnû se-
znamují s technologiemi, které vyuÏívají
OZE a s moÏn˘mi úsporami energií, po-
nûvadÏ nejekologiãtûj‰í je ta energie, kte-
rou nespotfiebujeme. Nedávno studenti
nav‰tívili v blízkosti Svitav fotovoltaic-
kou elektrárnu o v˘konu 6 MW a tfii vûtr-
né elektrárny, kaÏdou o v˘konu 1,25 MW.

Na vûtrné elektrárnû Ostr˘ Kámen si
mohli ti odváÏní vylézt tubusem aÏ do v˘-
‰e 80 m, coÏ byl pro nû jedineãn˘, velmi
siln˘ záÏitek. Potû‰ilo nás, Ïe pan Josef
Podlezl, vedoucí technického oddûlení,
kter˘ nás velmi ochotnû provádûl, je b˘-
val˘m absolventem MS· Letovice.

Na‰e cesta vedla dále na vodní 
elektrárnu Vír. Prohlídka tûlesa hráze
a turbín, které byly vyrobeny v Blansku,
v‰echny zaujala, zejména pak v˘klad
o stavbû pfiehrady, zajímavé je fie‰ení hrá-
ze sloÏené ze segmentÛ a funkce dolní vy-
rovnávací hráze s dal‰í turbínou. Tento
den se studenti na vlastní oãi pfiesvûdãili,
Ïe energie se dají získávat i ze zdrojÛ jako
je slunce, voda, vítr, které jsou ‰etrné k Ïi-
votnímu prostfiedí.

Ing. Jaroslav Doskoãil
MS· Letovice

Foto: Ing. Marek Chládek
U hráze vírské pfiehrady.V gondole vûtrné elektrárny.

Masarykova stfiední ‰kola Letovice pokraãuje v rámci projektu „Zelen˘ most mezi ‰kolou a praxí” v propaga-
ci OZE. Souãasn˘ stav poãasí a mûnící se klima na zemûkouli má bezesporu své pfiíãiny. Neustál˘ hlad lidstva
po stále vût‰í potfiebû energií, zvy‰ující se dopravní zatíÏení, kde se ve velké mífie spotfiebovávají neobnovitel-
né zdroje energií – ropa a uhlí, pfiiná‰í negativní dopad na celou na‰i Zemi.

Vítr, voda, slunce – obnovitelné zdroje energie
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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
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PA¤EZ

Salve Finance, a.s., je poradenská a zpro-
stfiedkovatelská spoleãnost; poskytuje fi-
nanãní poradenství kromû âR v dal‰ích tfiech
státech Evropy. V âeské republice má spo-
leãnost ke své ãinnosti licenci âNB a také je-
jí poradci jsou odbornû vy‰kolení pracovníci
s platn˘mi osobními licencemi âNB. V na-
‰em regionu má spoleãnost poboãku
v Boskovicích; regionálního fieditele Mgr.
Tomá‰e Veselého jsem se zeptal:

Pane Vesel˘, komu jsou sluÏby finanãní-
ho poradce urãeny?

Na‰imi klienty jsou právnické i fyzické 
osoby, poradíme lidem, ktefií díky sv˘m úspû-
chÛm potfiebují spolehlivû uloÏit ãi investovat
volné prostfiedky, stejnû tak jako tomu, kdo se
dostal do finanãních obtíÏí. Ov‰em daleko nej-
ãastûji se jedná o obyãejné „provozní” potfie-
by, které má kaÏd˘ – vhodn˘ bûÏn˘ úãet, po-
ji‰tûní auta, domu atd.

V kostce fieãeno poradíme v pfiípadech:
zhodnocení úspor, zabezpeãení jednotlivcÛ,
dûtí i rodiny, pomoc pfii ochranû majetku – po-
ji‰tûní vozÛ, nemovitostí, úrazu, odpovûdnosti
a dal‰ích moÏn˘ch rizik, pfiiná‰ející bûÏn˘ Ïi-
vot. Doporuãíme nejvhodnûj‰í zpÛsob zabez-
peãení na stáfií, stejnû jako zaji‰tûní prostfied-
kÛ, které usnadní dûtem start do Ïivota.
Poradíme, jak u‰etfiit na energiích, tedy pfii v˘-
bûru vhodn˘ch dodavatelÛ a tarifÛ. 

MÛÏete popsat, jak probíhají jednání
s klientem?

S klientem si na prvním setkání ujasníme
jaké jsou jeho poÏadavky, potfieby a moÏnosti.
Zjistíme, jaké finanãní sluÏby pouÏívá, jaké

má produkty, prostû jeho souãasnou situaci
a také, jaké má pfiedstavy do budoucna. 

Na základû tûchto informací vypracujeme
rozbor, kter˘ ukáÏe moÏnosti, jak hospodafiit
lépe. Na dal‰ím setkání pak klientovi navrh-
neme moÏná fie‰ení. MÛÏe to b˘t hospodár-
nûj‰í uloÏení penûz s vût‰ím v˘nosem a záro-
veÀ solidní bezpeãná investice, vyuÏití slev
pfii poji‰tûní, které je moÏno dosáhnout opti-
málním v˘bûrem produktÛ a dal‰í úspory
realizovatelné díky nabídkám fiady rÛzn˘ch
finanãních institucí. Jakmile se klient roz-
hodne, která doporuãení chce vyuÏít, jsme
schopni mu ve‰kerou agendu se zaji‰tûním
zvolen˘ch produktÛ vyfiídit tak, aby nemu-
sel jednat na dal‰ích místech.

Podpisem patfiiãn˘ch smluv v‰ak na‰e pé-

ãe o klienta nekonãí; i nadále mu poskytuje-
me potfiebn˘ právní servis; napfiíklad pfii jed-
nání s poji‰Èovnami o plnûní pojistn˘ch udá-
lostí a v dal‰ích podobn˘ch pfiípadech.

Informace o souãasn˘ch finanãních pro-
duktech si mÛÏe kaÏd˘ zjistit sám, v ãem
spoãívá v˘hodnost va‰eho servisu?

Pfiedev‰ím v tom, Ïe díky zastoupení na-
prosté vût‰iny finanãních institucí máme ucele-
n˘ pfiehled o aktuální nabídce na trhu a mÛÏe-
me nabídnout ty produkty, které budou potfie-
bám konkrétního klienta nejlépe vyhovovat.
Není dobré, kdyÏ se zájemci orientují jen na
základû reklamou inzerovan˘ch v˘hod; je tfie-
ba hodnotit v‰echny klady i zápory konkrétní-
ho produktu a pfiípadné moÏnosti jejich kombi-

nování. Troufnu si fiíct, Ïe to je úkol pro odbor-
níky, nikoliv pro laika. Dal‰ími v˘hodami je 
úspora ãasu, kter˘ by klient ztrácel pfii jedná-
ních s více institucemi, a jak jsem jiÏ zmínil,
tak i následn˘ právní servis.

Kolik klient za va‰e finanãní poradenství
zaplatí?

Tyto sluÏby poskytujeme zdarma, klient
nebude platit nic. Na‰e ãinnost je placena
formou bûÏn˘ch provizí od finanãních insti-
tucí. Vzhledem k tomu, Ïe zastupujeme ‰i-
roké spektrum bank, poji‰Èoven a dal‰ích
organizací, je na‰e ãinnost zcela nezávislá;
jsme na stranû klienta, nabídneme mu to, co
je pro nûj nejv˘hodnûj‰í.

Pokud budou chtít ãtenáfii ListÛ regionÛ
vyuÏít sluÏby Salve Finance, jak mají po-
stupovat?

Poboãka v Boskovicích sídlí novû na ulici
Dfievafiská, ã.31. SchÛzku je vhodné si domlu-
vit buìto na telefonech 775 775 015 a 775 731
779, nebo emailem: vesely@salvefinance.cz.
Mnoho dal‰ích informací o na‰ich sluÏbách
i o spoleãnosti získají zájemci na stránkách fir-
my na adrese: www.salvefinance.cz. Mohu
doporuãit i dal‰í weby s uÏiteãn˘mi informa-
cemi; jsou to stránky t˘kající se v˘hodného
poji‰tûní www.salvepojisteni.cz a www.nej-
levnejsipovinneruceni.cz, kde si mohou zá-
jemci na kalkulátoru sami zjistit moÏnou 
úsporu na povinném ruãení vozidel.

Pane Vesel˘, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Regionální fieditel 
Mgr. Tomá‰ Vesel˘.

Novû otevfiená kanceláfi 
na Dfievafiské ulici.

SALVE FINANCE
finanãní poradenství pro kaÏdého
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Zelení na finále soutûÏe.

V pátek 19. âERVENCE se v 17:00
hod. na nádvofií Zámku Boskovice koná
dal‰í ze série letních divadelních pfiedsta-
vení pro dûti Boskovick˘ pohádkov˘ hfie-
bínek a to Rytífiské povídání o princi
Bajajovi v podání KomediantÛ na káfie. 

Dále se dûti mohou tû‰it na pohádku
Matylda zasahuje aneb Povídaãky na‰í
kaãky v podání Divadelní Agentury Praha
v pátek 26. âERVENCE a následnû na
Ekopohádky v podání divadla ·US v pá-
tek 9. SRPNA.

Jednotlivé vstupné na pohádky ãiní 80
Kã dítû + 20 Kã doprovod, nebo 150 Kã
rodinné vstupné pro 3 aÏ 5 ãlenÛ rodiny.

V nedûli 21. âERVENCE se od 15:00
hod. v parku u Zámeckého skleníku koná
dal‰í ze série promenádních koncertÛ. Na
posluchaãe ãeká Zámecké saxofonové
kvarteto Josefa Îemliãky.

Dále se nedûlní v˘letníci mohou tû‰it na
vystoupení dechové hudby Boskovûnka
a taneãní vystoupení folklórního souboru
Velen v nedûli 28. âERVENCE, Pavlínu
Jí‰ovou a Adélu Joná‰ovou v nedûli 4.
SRPNA a Cimbálovou muziku Tomá‰e
Zouhara v nedûli 11. SRPNA 2013.

Vstup voln˘. Koncerty se v pfiípadû
velmi nepfiíznivého poãasí nekonají.
Zmûna programu vyhrazena.

KZMB zvou:

Dne 17. 6. 2013 se v Praze uskuteãni-
lo finále celostátního kola soutûÏe
Zelené podnikání, do kterého se probo-
joval i ná‰ t˘m s názvem ZELENÍ ve
sloÏení: Kamila Grénarová, Michal
Schlor, Martin Stanûk a Niklas Kılzer,
kter˘ reprezentoval nejen mûsto
Boskovice, ale i cel˘ Jihomoravsk˘ kraj.
Finále se odehrálo v zasedacím sále na
pÛdû Ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy âR.

Zde nás i zástupce ostatních krajÛ pfii-
vítali ãlenové poroty, zástupci minister-
stva a Asociace pedagogÛ. Jako první
probûhl znalostní test, ve kterém jsme
museli odpovûdût na to, co je Fair Trade,
bod zvratu a na mnoho dal‰ích zálud-
n˘ch otázek. Poté následovala prezenta-
ce na‰ich vlastních podnikatelsk˘ch zá-
mûrÛ, a protoÏe se pofiadí urãovalo pod-
le abecedy, my museli do té jámy lvové
jako první. Jako lokální patrioti jsme ob-
hajovali firmu ·lapokras, jeÏ by nabíze-
la projíÏìku Moravsk˘m krasem na ko-
le. Následnû nás ãekalo královské po-
ho‰tûní s mnoha chlebíãky, koláãi a v‰e-
mi moÏn˘mi dobrotami.

Odpoledne jsme pak potichu s kli-

dem a nadûjí v srdci oãekávali vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ. V tom pfiedstoupil pfied-
seda poroty a pronesl: „Vítûzem se
s náskokem tfií bodÛ stává…...Z·
Boskovice”! Na‰e nad‰ení neznalo me-
zí, vyhráli jsme. DomÛ jsme si odvezli
nejen mnoho cenn˘ch darÛ a úÏasn˘ch
záÏitkÛ, ale i vûdomí, Ïe pomûrnû ma-
lé mûsto na jiÏní Moravû porazilo
v‰echna ostatní.

Martin Stanûk, 14 let
Z· Boskovice, nám. 9. Kvûtna

Foto: archiv ‰koly

T¯M ZELENÍ ZVÍTùZIL 
V ZELENÉM PODNIKÁNÍâtvrtek 18. 7. 2013 – âervenka beach

open – turnaj smí‰en˘ch dvojic v beach
volejbale.

âtvrtek 8. 8. 2013 – sportovní 
sedmiboj dvojic v âervené zahradû
(fotbal, beach volejbal, tenis, stolní te-
nis, plavání, pétanque, stolní hokej).

Sobota 20. 7. 2013 – halov˘ fotbalo-

v˘ turnaj na zimním stadionû.
Sobota 27. 7. 2013 – turnaj star‰ích

pánÛ ve fotbale – Memoriál Milo‰e
Hlaváãka – Nobica cup.

Pfiihlá‰ky na jednotlivé turnaje
a pfiípadné bliÏ‰í informace na tel.
ãísle 606 90 25 23 nebo na e-mail
strya.sb@boskovice.cz.

SPORTOVNÍ TURNAJE V âERVENÉ
ZAHRADù V BOSKOVICÍCH

Po roãní pfiestávce pofiádal v sobotu 8.
ãervna Vojensk˘ veteran klub Boskovick˘
sedmizubec jiÏ 11. sraz historick˘ch vo-
jensk˘ch, hasiãsk˘ch a civilních vozidel
spojen˘ s Dûtsk˘m dnem. Ve‰keré dûní se
tentokrát odehrávalo pouze v prostorech
spoleãnosti Autodoprava K&K na ulici
Chrudichromská.

Po zahájení starostou mûsta Ing.
Jaroslavem Dohnálkem patfiilo dopoledne
tradiãnû pfiedstavení historick˘ch vojen-
sk˘ch, hasiãsk˘ch a civilních vozidel
v rámci spanilé jízdy mûstem.

V rámci odpoledních dynamick˘ch uká-
zek se divákÛm pfiedstavili pfiíslu‰níci
Vojenské policie, ktefií pfiedvedli zásah proti
naru‰iteli v budovû a ve vozidle. Pfiíslu‰níci
âeské armády ze 7. motorizované brigády,
ktefií slouÏí v zahraniãních misích, pfiedvedli

ãinnost pfii pfiepadení vojenského konvoje.
Vojáci z 23. Základny vrtulníkového letec-
tva z Pfierova pfiedvedli v˘cvik sluÏebních
psÛ a bojové umûní MUSADO.  Své umûní
pfii vypro‰Èování zranûného a ãinnosti pfii do-
pravní nehodû pfiedvedli i pfiíslu‰níci
Hasiãského záchranného sboru z Boskovic.
V‰ichni za své v˘kony sklidili od pfiítom-
n˘ch divákÛ potlesk a uznání.

AÏ do veãerních hodin potom probíhal
kulturní program zejména pro dûti - nejdfiíve
vystoupil Honza Barto‰ alias Michal David
a hned po nûm následovala skupina Maxim
Turbulenc. AÏ do pÛlnoci potom je‰tû po-
kraãovala diskotéka oÏivená ohÀostrojem.
FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text: Jaroslav Parma
Foto: Martin Polick˘

11. sraz 
a oslava Dne dûtí

➨ Prodám nov˘, skoro nepouÏívan˘ koãár 
zn. Dorjan. Trojkombinace, pfiíslu‰enství. Cena doho-
dou, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí,
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za ks.
Na dobírku. Tel.: 776 168 887.
➨ Prodám stÛl 120x60 cm. Pûkn˘, moderní, 
svûtl˘ jasan. Cena 1500 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí, 
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za ks.
Na dobírku. Tel.:723 509 549. 
➨ Prodám zcela nov˘, kvalitní nûmeck˘ dalekohled
16x50. Je urãen zejména pro myslivce a k pozorová-
ní pfiírody. Cena jen 1900 Kã. Na dobírku. Vhodné
i jako pûkn˘ dárek. Tel.: 723 509 549. 
➨ Prodám modrou Fabii Ambiente,1,2HTP, 
51kW , r.v. 2009, koupena v zafií, najeto 31 tis. km 1.
majitel, servis. kníÏka, klima i v palub. pfiihrádce,
stfied. opûrka, el. stah. pfied. oken, vyhfi. zrcádka, ml-
hovky, ABS, pal. poãitaã, venk. teplomûr, denní svíce-
ní, zam.zpáteãky - Construct, centrál na DO, 4x air-
bag, radio Pioneer-CD + pam. karta, cena: 149tis. Kã.
Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám mikrovlnnou troubu znaãky Premiere 
(21l Kombi + Grill + hork˘ vzduch) Cena 900 Kã. Tel.:
774 325 950. 
➨ Prodám Ratan 2x kfiesílka 1x stolek kulat˘. 
Cena dohodou. Tel.: 774 325 950. 
➨ Prodám plechové disky na VW a jiné. 
Rozteã 4x98, rozmûr 6Jx14H2, velikost 14", ET 45.
Bez pneu. Cena 500 Kã. Tel.: 608 910 832. 
➨ Prodám zdvojené okno ‰.150 cm ,v.120 cm, 
kování OS (otevírací a sklápûcí), novû natfiené, a dve-
fie v. 200 cm, ‰. 85 cm, 2/3 sklo, ztrojené. Za cenu
skla. Umyvadlo ‰. 63  hl. 50 cm, za 220,-. Tel.: 737
622 786.
➨ Prodám chalupu - stavení s pozemky
v obci Trpín (15km od Kun‰tátu) 8000 m2, vhodné
pro chov zvífiat. Tel.: 739 938 804. 
➨ Prodám men‰í kovadlinu 
v˘‰ka 21 cm, délka 41 cm. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám kotouãovou brusku. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám na ·100 nepouÏité vûci 
(hadice k chladiãi, brzd. Hadice, filtr, cívka, tûsnûní
k motoru a jiné). Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám sedací soupravu, kfieslo, 2x taburet, 
1 konferenãní stolek. Cena 4 500 Kã. Tel.: 605
820 043. 
➨ ·koda Octavia 2l benzín, r.v. 1999, 
210 000 km najeto, tmavá zelená metalíza, cena: do
25 tisíc Kã. Tel.: 721 150 576. 
➨ Prodám pûkn˘ stÛl, rozmûr 700x1200
a ãtyfii Ïidle. StÛl je rozkládací (dfievo). Cena 1000 Kã.
Tel.: 602 153 779. 
➨ Prodám mobilní telefon Nokia 3310, 
málo pouÏívan˘, s nabíjeãkou,  ve 100% stavu, jed-
noduché ovládání, velká písmena – vhodn˘ pro seni-
ory, jen 500 Kã. I na dobírku. Tel.: 731 342 476. 
➨ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m, 
odolné proti slunci i mrazu, ze silnûj‰í plast. hmoty,
univerz. pouÏití na stavbû, zahradû apod., úplnû nové
v orig. balení,  290 Kã/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476. 
➨ Prodám dalekohled 25 x 60 mm, Russia, 
klasick˘ binokulár, ãern˘, s bra‰nou, v˘born˘ stav, 
úplnû nov˘, jen 450 Kã. Za‰lu i na dobírku. Tel.: 731
342 476. 
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, ja-
ko nov˘, jen 3900 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava vãet-
nû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig. balení,
cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:
604 961 269. 
➨ NOKIA 6070, barevn˘ displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, ja-
va, hry, s novou nab., stfiíbrn˘, jako nov˘, ve 100%
stavu, jen 800 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Opel Frontera 4x4 na LPG,rok 93,
neplatí se eko, bez koroze, 45 tis. Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Nov˘ pfiívûs, plato s boãnicemi, loÏná 
2,6 x 1,6m, 130 km/hod, za 23 tis. Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám ojedinûle fie‰enou novostavbu bytu
5+kk+‰atna, 4p./4, v Boskovicích, 132 m2 v OV, 2 te-
rasy, 2 sklepy, nadstandardní vybavení na míru. Klidná
lokalita, nádhern˘ v˘hled na celé mûsto a do okolních
lesÛ. Voln˘ ihned. 3,99 mil. Kã. Tel.: 734 335 068.
➨ Prodám luxusní byt 3+1 s garáÏí v Blansku. 
Tel.: 739 938 804.

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ihned, tel.:
607 507 157. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384.
➨ Nabízím hlídání dûtí uÏ od miminek. Vzdûlání,
praxi, doporuãení mám. Od záfií – Boskovice. Tel.:
777 948 940. 

➨ Koupím palivové dfievo, tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, triticale, 
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím zemûdûlskou usedlost 
s velk˘mi pozemky. Tel.: 604 522 898. 
➨ Koupím byt 1+kk nebo 2+kk. Tel.: 721 409 612.

¤ádková inzerce
ZDARMA

PRODÁM

➨ ·tíhlá S· hledá partnera pro Ïivot, 
kolem 50/180 s autem. Tel.: 702 330 665. 
➨ Hledám (i pátrám) po hodném, milém muÏi, 
aby mûl srdíãko na místû, kde má bejt. Já 61/163 pl-
nûj‰í postavou ml. vzhledu (tanec, zpûv, …). Tû‰ím
se moc na zavolání. Zn: setkání poví více. Tel.: 732
494 772. 
➨ S· 43/176/77 rozveden˘ s vyfie‰enou minulostí,
se zájmem o pfiírodu, ãetbu, hudbu, hledá ‰tíhlej‰í
milou Ïenu k váÏnému seznámení, nejradûji z Blanska
a okolí. SMS prosím na tel.: 702 525 970.

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku. 
Tel.: 773 453 628. 

HLEDÁM

➨ Daruji za odvoz vlnovkovou krytinu 
na pfiístfie‰ky. Tel.: 777 948 940.

DARUJI

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím ·koda 1202 pojízdnou 
a jen v pûkném stavu. Tel.: 602 734 913. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále kou-
pím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717.

KOUPÍM

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory prodejny
a skladu na ulici Komenského 14 v Boskovicích (pro-

dejní plocha 100,3 metrÛ ãtvereãních, skladová plocha
103,9 metrÛ ãtvereãních) od 1. 8. 2013.

Kontaktní telefon: 516 499 611, 516 499 619.

Správné vylu‰tûní rébusu z ãervnového ãísla je: 
Pût a pût je deset  •  StÛl a lavice  •  Veselí nad LuÏnicí  •  Pozvání

Dárkov˘ poukaz v hodnotû 250 Kã od firmy
Restaurace a penzion Kopeãek*** Rájec-Jestfiebí

vyhrávají:
Ladislava NároÏná z Boskovic a Denisa Richterová ze ·ebetova.

V̆ hercÛm gratulujeme a budeme je kontaktovat.
Dûkujeme za v‰echny zaslané odpovûdi, kter˘ch nebylo málo…

Redakce pfieje ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ krásné léto. 
V nûkterém z dal‰ích ãísel vyhlásíme dal‰í soutûÏ.

Vylosovaní v˘herci 
z ãervnového ãísla 

Jednou z ukázek bylo i pfiepadení vojenského konvoje.

V sobotu 22. ãervna otevfiela své brány
pro vefiejnost zemûdûlská akciová spoleã-
nost ZEAS Lysice. Bûhem celého dne prou-
dily do podniku desítky lidí, aby se podíva-
ly, jak dnes hospodafií velk˘ zemûdûlsk˘
podnik. A Ïe bylo opravdu na co koukat. 

Cel˘ lysick˘ areál byl rozdûlen na te-
matická stanovi‰tû – Ïivoãi‰nou v˘robu
tvofiili snad v‰echny druhy hospodáfi-
sk˘ch zvífiat od mal˘ch selátek po témûfi
tunového b˘ka, stanovi‰tû rostlinné v˘ro-
by bylo utvofieno z vystaven˘ch polních
plodin, které spoleãnost pûstuje, a násled-
n˘ch potravin, které jsou z nich vyrábûny.
Nechybûla ani expozice plevelÛ, ‰kÛdcÛ,
semen a znalostní test s moÏností v˘hry
vûcn˘ch cen. Mechanizace obsahovala
vystavené stroje vãetnû zasvûceného ko-
mentáfie zamûstnancÛ, historie spoleãnos-
ti byla pfiipomenuta dokumentárním fil-

mem a v˘stavou historick˘ch zemûdûl-
sk˘ch strojÛ. PfiidruÏená v˘roba – ‰ití pra-
covních odûvÛ, byla zastoupena pracov-
ním koutkem s moÏností ruãního ‰ití.
Nechybûla textilní kráva s umûl˘m veme-
nem, kreslení, ukázka domácí v˘roby
másla, medobraní a mnoho regionálních
v˘robkÛ k ochutnání nebo koupi.

Cel˘ den hrála k poslechu Ïivá kapela,
grilovalo se vepfiové, rozdávaly balonky
a dáreãky pro malé náv‰tûvníky a pro ty
vût‰í nechybûlo toãené pivo. Lysice zkrát-
ka oÏily a pfiedvedly skvûle zorganizova-
nou propagaãní akci, na kterou budou ná-
v‰tûvníci dlouho vzpomínat.    

Více fotografií naleznete na webov˘ch
stránkách www.zeasas.cz, www.listyregi-
onu.cz a www.zemedelstvizije.cz.

Text: Mgr. Katefiina Hlavinková
Foto: Renata Kuncová Polická

VáÏená redakce, 
v mûsíãníku Listy regionÛ - ãerven

2013 na stranû 14 v ãlánku B˘val˘ ‰éf-
konstruktér âKD Blansko slaví 95. naro-
zeniny je bohuÏel chybnû uvedeno, Ïe
vodní elektrárna Orlík je osazena ãtyfimi
turbínami typu Francis o v˘konu 94,5
MW, které pracují se spádem 70,5 m. Na
této elektrárnû byly ale instalovány ãtyfii
turbíny typu Kaplan o jednotkovém v˘ko-
nu 94,5 MW a ne typu Francis! 

Jedna z tûchto Kaplanov˘ch turbín
uvedeného v˘konu byla vystavena v ro-
ce 1958 na EXPO v Bruselu a byla 
ocenûna Zlatou medailí. Toto ocenûní
tento v˘robek âKD Blansko, na jehoÏ
v˘voji mûl velk˘ podíl Ing. Havlíãek ob-

drÏel za to, Ïe tato „Kaplanka” byla
první turbína na svûtû, která pracovala
s tak velk˘m spádem (70,5 m). Toto ko-
lo je vystaveno pfied „Novou halou”
b˘valého podniku âKD Blansko.

V roce 1992 byly zapoãaty práce na
generální opravû elektrárny Orlík. Mimo
jiné byly vyrobeny nová obûÏná kola. Tato
kola byla inovována, místo deseti lopat
mají osm a v˘kon se zv˘‰il o 3 MW na
97,5 MW. Proto mÛÏe b˘t jedno kolo vy-
staveno jak je v˘‰e uvedeno. 

Tímto se pfiipojuji k blahopfiání k v˘-
znamnému Ïivotnímu jubileu pana Ing.
Stanislava Havlíãka, pfieji v‰e dobré. 

B˘val˘ dfievomodeláfi âKD Blansko
Jaroslav Pernica

Zemûdûlská spoleãnost v Lysicích
otevfiela brány vefiejnosti

UÏ u vstupní brány bylo vidût, Ïe se zde nûco dûje.

Boskovice a okolí

Máte tip na zajímav˘ 
ãlánek, chcete otisknout

svÛj pfiíspûvek?
Napi‰te nám 

do redakce na 
listyregionu@seznam.cz

nebo pouÏijte 
kontaktní formuláfi na 

na‰ich stránkách
www.listyregionu.cz

Upfiesnûní k ãlánku

LAN¯Î BÍL̄  ROSTE
V BOROTÍNù

VáÏení ãtenáfii, v kvûtnovém ãísle ListÛ regionÛ jsme otiskli ãlánek
o b˘valém ‰éfkonstruktérovi âKD Blansko Ing. S. Havlíãkovi, kter˘ byl
sepsán ve spolupráci s panem Starychou. Pozorn˘ ãtenáfi, pan
Pernica z Blanska nás témûfi ihned po distribuci novin upozornil na
nepfiesnost v ãlánku. Toto upozornûní bylo konzultováno s panem Ing.
Havlíãkem, kter˘ si ve svém úctyhodném vûku 95 let taktéÏ po vytisk-
nutí novin uvûdomil tuto nepfiesnost a potvrdil fakta pana Pernici.
NíÏe si mÛÏete je‰tû pfieãíst omluvu pana Starychy, kter˘ ãlánek se-
psal a uvedení na „pravou míru” od pana Pernici z Blanska.

Autor ãlánku, kter˘ byl uvefiejnûn˘ k 95. jubileu Ing. S. Havlíãka se
omlouvá ãtenáfiÛm LR za chybné údaje o typech turbín na vodních 
elektrárnách Slapy a Orlík. Jsou na nich turbíny Kaplanovy, ne
Francisovy. Star‰í referenãní tabulky âKD Blansko uvádûjí, Ïe Slapy
mûly mít pÛvodnû turbíny Francisovy. Kaplanovy turbíny nebyly totiÏ
pfiedtím na vysoké spády je‰tû pouÏívány. -stam-

Na‰e ãtenáfika paní Antonie Miníková
z Borotína na‰la v sobotu 22. 6. 2013 v lese
5 dkg váÏícího vzácného Lan˘Ïe bílého. Jak
nám do redakce paní Miníková napsala, je
vá‰nivá houbafika a vloni na‰la na stejném
místû 5 kusÛ tûchto vzácn˘ch hub.
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Pane Tich˘, sortiment peãiva které do-
dáváte zákazníkÛm je velmi ‰irok˘; proã
povaÏujete právû Bene‰ovsk˘ chléb za
‰piãku va‰í produkce?

Samozfiejmû v‰e, co dodáváme na trh,
je v poÏadované, velmi dobré kvalitû; jed-
ná se o bûÏn˘ sortiment v‰ech vût‰ích pe-
káren. Bílé peãivo, speciální chleby, slad-
ké koláãe, stejnû jako mládeÏí oblíbené
housky se zapeãenou slaninou, ãi s˘rem.
Je to celkem na 50 rÛzn˘ch druhÛ v˘rob-
kÛ, ze kter˘ch bych rád upozornil na no-
vinky – ‰paldov˘ chléb a fitness chléb,
kter˘ dodáváme také krájen˘ balen˘. 

Ov‰em kaÏdá pekárna má nûco, ãím vy-
ãnívá nad ostatní v˘robce. U nás je to prá-
vû fiemesln˘ Bene‰ovsk˘ chléb, se kter˘m
slavíme úspûchy nejen u spotfiebitelÛ, ale
také na odborn˘ch pekafisk˘ch soutûÏích,
kter˘ch se úãastníme uÏ 12. rok.

O jakou soutûÏ se jedná?
Je to kaÏdoroãnû pofiádaná soutûÏ v˘-

robcÛ fiemesln˘ch chlebÛ, kterou organi-
zuje Podnikatelsk˘ svaz pekafiÛ a cukráfiÛ
v âR; úãastní se jí pekafii z celé republiky.
V roce 2008 ná‰ chléb tuto soutûÏ vyhrál
a od té doby se vÏdy umísÈujeme na pfied-

ních pfiíãkách, s ohodnocením kvality „vy-
nikající”.

Dosáhnout takového ocenûní je urãitû
úspûch, stejnû tak je dÛleÏité dosaÏenou
kvalitu a vysoké hodnocení udrÏet i do
budoucna.

Ano a fieknu na ro-
vinu, Ïe to chápeme
jako problém. Kvalitní
v˘robek mÛÏe vznik-
nout jen z kvalitních
surovin, kvalitního
zpracování, které zaji-
stí jen zku‰ení, dobfie
placení zamûstnanci.
Kvalitní, chutn˘ chléb
nemÛÏe b˘t proto lev-
n˘ - a to je kámen úra-
zu. JiÏ dlouho probíhá
cenová válka, která
v reÏii obchodních fie-
tûzcÛ nutí v˘robce ke
sniÏování nákladÛ, bo-
huÏel i za cenu niÏ‰í
kvality v˘robkÛ. Není
totiÏ moÏné udrÏet
nízkou cenu kvalitní-

ho v˘robku, kdyÏ se stále zdraÏují vstupy;
napfiíklad v souãasnosti je cena mouky na
historickém maximu. Od poãátku se na‰e
spoleãnost snaÏila o produkci pouze kvalit-
ního peãiva vyrábûného z kvalitních suro-
vin; toto pfiedsevzetí jsme dosud neopustili.
Naopak, stále se snaÏíme vylep‰ovat na‰e

v˘robky; napfiíklad letos jsme zavedli ozna-
ãování Bene‰ovského chleba jedlou etike-
tou proto, aby zákazníci ná‰ chléb snadnûji
rozeznali od podobn˘ch v˘robkÛ jin˘ch pe-
káren. Ov‰em je tfieba fiíci, Ïe souãasná po-
litika nadvlády obchodních fietûzcÛ smûfiu-
je nejen k likvidaci místních pekáren, ale
také k trvalému sniÏování kvality peãiva. 

Kde v‰ude si zákazníci mohou koupit
vá‰ chléb a dal‰í peãivo?

Abychom udrÏeli stávající produkci, mu-
síme roz‰ifiovat oblast, do které na‰e záso-
bovací vozy dodávají peãivo. Z obchodních
fietûzcÛ je to jen ãesk˘ COOP, jinak dodává-
me do sítû men‰ích prodejen v oblasti bla-
nenského okresu, ãásteãnû na Svitavsko,
Jedovnicko, Ti‰novsko a Prostûjovsko.
Máme vlastní prodejny v Boskovicích,
v Prostûjovû a zde v Bene‰ovû. V na‰ich
prodejnách prodáváme za námi stanovené,
reálné ceny; i kdyÏ jsou vy‰‰í neÏ v super-
marketech, je prodej stále na dobré úrovni.
To svûdãí pfiedev‰ím o tom, Ïe kvalitu peãi-
va dokáÏí spotfiebitelé ocenit. 

Pane Tich˘, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek, foto: DOPES

Prodejna DOPESu v Boskovicích 
a DIPLOM z roku 2013.

Spoleãnost DOPES s.r.o vznikla v roce 1997, její hlavní ãinností je v˘roba a prodej peãiva. V souãasné dobû disponuje moderním vyba-
vením, které umoÏÀuje vyrábût ‰irok˘ sortiment kvalitního bûÏného i speciálního peãiva. Ov‰em „vlajkovou lodí” DOPESU je Bene‰ovsk˘
chléb, kter˘ je dlouhodobû oblíben u zákazníkÛ, ktefií preferují kvalitní v˘robky. Jednatele firmy Antonína Tichého jsem se zeptal:

Ve dnech 22. 6. - 23. 6. 2013 se Ivo zúãastnil evropského pohárového závodu v nûmeckém Elzachu. Tento závod
se sestává z nároãné horské ãasovky na 18 km a velmi technického silniãního kriteria vedeného centrem Elzachu. 

Pekárna DOPES v Bene‰ovû
dodává fiemesln˘ chléb ‰piãkové kvality
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I sportovní aktivity mohou pomáhat nemocn˘m
V pátek 14. 6. 2013 se v Boskovicích

v rámci 4. Roãníku Cyklotour zastavil
peleton cyklistÛ veden˘ panem

Josefem Zimovãákem. Cyklotour je
vefiejnou akcí, kterou známe i pod ná-
zvem Na kole dûtem a úzce souvisí

s Nadaãním fondem na
podporu onkologicky ne-
mocn˘ch dûtí. 

My‰lenka vznikla
pfied lety a pan
Zimovãák uvádí, Ïe
najezdil desetitisíce
kilometrÛ po celém
svûtû, vyhrával závo-
dy a tvofiil rekordy.
S vûkem a se zku‰e-
nostmi si uvûdomil,
jak dÛleÏitá je pokora.
Bez zdraví, které má-
me, bychom závody
nevyhrávali, rekordy
nepfiekonávali. Ten,

kdo nemá to ‰tûstí, Ïe je zdrav˘,
musí bojovat se zákefin˘m nepfiíte-
lem, s nemocí. Jedná-li se o onko-
logické onemocnûní v dûtském vû-
ku, je to o to nelítostnûj‰í boj.
Proto pan Zimovãák stojí a jede
v ãele peletonu lidí, ktefií chtûjí
nemocn˘m dûtem pomáhat a pod-
pofiit je.

Mûsto Boskovice podpofiilo pro-
jekt ãástkou 5.000,- Kã. I my, jed-
notlivci, jsme se mohli pfiipojit do
peletonu a podpofiit my‰lenku za-
koupením triãka, náramku, zaslá-
ním finanãní ãástky na úãet. 

Cyklotour není pouze sportovní
akcí, ale pfiedev‰ím akcí na podporu
hluboké my‰lenky, nesobecky po-
máhat druh˘m.

Ing. Jaromíra Vítková

Po dojezdu pelotonu do Blanska – Ing.
Jaromíra Vítková s manÏelem a se sy-
nem. Foto: Ing. Petr Koudelka

Josef Zimovãák a Ing. Jaromíra Vítková.
Foto: Lubo‰ Su‰il

Závod je vÏdy stfiedem diváckého zá-
jmu obyvatelstva, které vytváfií neopako-
vatelnou atmosféru. Do sobotní ãasovky
Ivo nastoupil se zámûrem tuto vyhrát
a získat na soupefie ãasov˘ náskok pfied
nedûlním kriteriem. V̆ sledky ãasÛ obou
dnÛ se sãítají a vítûzí cyklista s nejlep‰ím
ãasem. V ãasovce Ivo vyhrál a na své sou-
pefie získal náskok 47 vtefiin. Tento náskok
ho opravÀoval k urãitému pocitu jistoty
pfied nedûlním závodem. Ale nebyla by to
cyklistika, která by si tro‰ku nezahrála se
závodními kartami. Do nedûlního závodu
nastoupil Ivo plnû koncentrován a od za-
ãátku nenechával nikoho na pochybách,
Ïe chce získat celkové prvenství v tomto
závodû. Ve ãtvrtém kole pfii prÛjezdu tech-
nick˘mi pasáÏemi mu vycvakla levá noha
z pedálu a neÏ se mu ji podafiilo  zpátky
nacvaknout ztratil cenn˘ch 25 vtefiin.
Následnû se samostatnou jízdou za vedou-
cí skupinkou 4 paralympijsk˘ch medailis-
tÛ snaÏil udrÏet náskok ze sobotní ãasov-
ky. PrÛbûÏnû vedoucí skupinka získala ná-
skok aÏ 45 vtefiin, aby v závûru Ivo tento

náskok zredukoval na 33 vtefiin, které mu
v celkovém souãtu vynesly vítûzství o 13
vtefiin. Tento heroick˘ v˘kon Iva byl pat-
fiiãnû ocenûn aplaudujícími diváky. 

Listy regionÛ se pfiipojují ke gratulaci

k tomuto bravurnímu v˘konu.
Text: RePo

Foto: Ivo Koblasa sen.

Paralympionik Ivo Koblasa opût zlat˘

Ivo Koblasa se sv˘m otcem trenérem.

Po dojezdu do vítûzného cíle.
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Perné chvilky soutûÏících.

V pátek 31. 5. 2013 se na jedovnické
‰kole uskuteãnil první roãník vûdomost-
ních soutûÏí ÏákÛ 5. roãníku - Malá
Cirsiáda. Této soutûÏe se zúãastnili Ïáci ze
základních ‰kol regionálního sdruÏení CIR-

SIUM. Utkali se ve znalostních soutûÏích
v ãeském jazyce, anglickém jazyce, mate-
matice a v‰eobecném pfiehledu. Celkem se
této akce zúãastnilo témûfi 40 ÏákÛ, ktefií
sv˘mi v˘sledky bojovali o body pro svoji
‰kolu, ta nejlep‰í poté získala putovní po-
hár, vûnovan˘ fieditelem Z· Jedovnice.

âást úkolÛ fie‰ili soutûÏící na notebo-
ocích a za pomoci interaktivních tabulí,
ãást klasick˘mi testy. Po seãtení v‰ech
v˘sledkÛ bylo na prvních tfiech místech
pofiadí následující: 1. Z· Jedovnice, 
2. ZS Sloup, 3. Z· Podomí. 

Vedení ‰koly by tímto chtûlo podûkovat
v‰em na‰im kolegyním 1. stupnû, které se
podílely jednak na pfiípravû a organizaci
této akce a pfiedev‰ím za pfiípravu ÏákÛ je-
dovnické ‰koly, ktefií dosáhli v˘born˘ch
v˘sledkÛ ve v‰ech oblastech. 
Mgr. Bc. Michal Souãek, fieditel Z· Jedovnice

Foto: archiv ‰koly

MALÁ CIRSIÁDA

NA KO¤ENCI BYLO RU·NO

ZNALOSTI OVù¤ENÉ 
V PRAXI

Nehráãi a zaãáteãníci soutûÏili v patování.

Neformální setkání podnikatelÛ, které
spojuje ãlenství v OHK Blansko
a Boskovice a jejich hostÛ, se konalo ve
ãtvrtek 20. ãervna v areálu golfového
hfii‰tû Sokrates Golf & Country Club
Kofienec. Pro podnikatele aktivnû hrající
golf byl vypsán turnaj na 9 jamek. Pro
nehráãe a zaãáteãníky byla vypsána sou-
tûÏ v patování a turnaj  Texas Scramble.

Po celé odpoledne byl mimo skvûlé
poho‰tûní zaji‰tûn i bohat˘ kulturní pro-
gram. Probûhla módní pfiehlídka odûvÛ
a obuvi Ivo Lizny, svatebních ‰atÛ paní
Rii Schnirchové, ukázka líãení kosmeti-
kou Mary Key, pfiedstavilo se Vinafiství
Volafiík z Mikulova, pfiijela Eva a Va‰ek
·evãíkovi, ktefií i zazpívali, své umûní
nám pfiedvedl kulturista z ASK Blansko
Luká‰ Mrázek. Vystavoval zde své vozy
Hyundai Boskovice a Auto Activity
z Blanska. âAD Blansko pfiedvedlo svÛj
Krasobus.

I kdyÏ se setkání koná ve sportovním
areálu, hlavním cílem není sportovní
v˘sledek, ale udrÏování pravideln˘ch
kontaktÛ a navazování nov˘ch.
FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text: Jaroslav Parma, RePo
Foto: Renata Kuncová Polická

SoutûÏ První pomoci na OA a SZd· Blansko.

Nedílnou souãástí v˘uky pfiedmûtu
První pomoc na OA a SZd· Blansko je
absolvování ‰kolního kola v soutûÏi
První pomoci, jehoÏ vítûzové se dále zú-
ãastní celorepublikové soutûÏe v Mladé
Bfii‰ti u Jihlavy. 

Vzhledem k tomu, Ïe máme na ‰kole
celkem tfii obory a to Zdravotnického 
asistenta, Ekonomické lyceum a Ob-
chodní akademii, organizujeme soutûÏ
pro v‰echny tfiídy 1. roãníkÛ. Nûkdo
mÛÏe namítnout, Ïe Ïáci Obchodní aka-
demie a Ekonomického lycea jsou zne-
v˘hodnûni oproti ÏákÛm ze zdravotnic-
kého oboru. Proto hodnotíme obory
zvlá‰È. Nûkdy v‰ak Ïáci Obchodky
a Ekonomického lycea pfiekvapí tím, Ïe
jejich zásahy na stanovi‰tích jsou srov-
natelné s v˘kony zdravotnického 
asistenta. 

z rány na rameni a postupnû upadá do
‰oku. 

DruÏstva pod vedením velitele musí
umût rychle zasáhnout, zavolat RZP,
mluvit s dispeãerkou, uklidÀovat zranû-
né, obvazovat anebo resuscitovat.
MÛÏeme konstatovat, Ïe v‰ichni zúãast-
nûní by dokázali poskytnout adekvátní
první pomoc a tím zachránit lidsk˘ Ïi-
vot. A o to tady jde pfiedev‰ím. 

O vãasn˘ zásah, pfiivolání RZP a umû-
ní komunikovat s postiÏen˘m. To v‰e si
mohli Ïáci 1. roãníkÛ OA a SZd·
Blansko vyzkou‰et. Nezb˘vá neÏ dodat,
aby se s tûmito situacemi setkávali co ne-
jménû. Hlavnû v ãase nadcházejících
prázdnin, kdy jak víme, ze statistik vzni-
ká vût‰í nárÛst úrazÛ zejména dûtí. 

Mgr. Eva Paseková
Foto: Mgr. Eva Tichá

Letos se Ïáci set-
kali 27. ãervna s reál-
n˘mi situacemi jako
je sráÏka na koleãko-
v˘ch bruslích, pora-
Ïení dÛchodce, jenÏ
venãil psa, podnapilí
mladiství nebo mani-
pulace s pyrotechni-
kou. V‰echny situace
jsou reálnû namasko-
vané, takÏe stfiíká te-
penná krev, na l˘tku
je patrná rána kous-
nutím od polekaného
psa a utrÏené prsty
od vybuchlé petardy
se ledabyle povalují
v okolí ne‰tûstí, za-
tímco jejich „maji-
tel” dál ztrácí krev

Blansko a okolí

Ve tfiídách, které jsou uÏ v‰echny vyba-
veny dataprojektory, se mohli formou pre-
zentací seznámit s akcemi pofiádan˘mi
‰kolou: zahraniãní v˘jezdy studentÛ pofiá-
dané vût‰inou v rámci rÛzn˘ch projektÛ,
práce studentÛ, ostatní aktivity jako repre-
zentaãní plesy, sportovní aktivity, kurzy,
mimo‰kolní aktivity...

V laboratofii chemie Mgr. Eva JakubÛ
s vybran˘mi, pro pfiedmût zapálen˘mi,
studenty pfiedvádûli vefiejnosti pokusy, v˘-
robu m˘dla, rÛzn˘mi chemikáliemi barvi-
li plamen – bylo se na co dívat.

Nová experimentální uãebna, vybudova-
ná v rámci projektu Experimentální uãebna
pro v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ, se
stala královstvím Mgr. Miroslava Tesafie,
kter˘ se sv˘mi studenty nachystal mnoÏství
mûfiení provádûn˘ch pomocí senzorÛ
Pasco, jejichÏ v˘sledky je moÏné vyhodno-
covat a zpracovávat pfiímo na poãítaãích.

V dal‰ích uãebnách byly postupnû pre-
zentovány humanitní pfiedmûty, v˘uka ja-
zykÛ, ale i tûlesné v˘chovy. V humanitní
uãebnû se náv‰tûvníci mohli vnofiit do 
ukázek z minul˘ch v˘stav, které byly po-
staveny na souznûní obrazu (Památné
stromy, Staré domy) a autorského slova.

Mnozí se také zaãetli do studentsk˘ch
básní, povídek a neotfiel˘ch úvah, jak je
do ‰kolních almanachÛ pfiiná‰el ãas. Kdo
chtûl, pfiispûl vûtou ãi dvûma k pfiíbûhu
v TvÛrãí dílniãce, aby si tak vyzkou‰el
svou pfiedstavivost a sílu vlastního slova.

Náv‰tûvníci mohli také zhlédnout v˘-
sledky práce studentÛ z hodin dûjepisu.

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe pfii kulat˘ch
a pÛlkulat˘ch v˘roãích odhalí na ‰kole
desku nûkterá populární osobnost, která
na ‰kole nestudovala. Letos to byla pa-

ní Naìa Konvalinková, která se své úlo-
hy zhostila s nadhledem a noblesou.
I beseda, kterou pak uspofiádala v budo-
vû pro vefiejnost, se setkala s velk˘m 
ohlasem. Bylo to pfiíjemné vyprávûní,
upfiímné a bezprostfiední.       

Souãástí oslav bylo i otevfiení geopar-
ku, které uvedl Jifií Koumar, a ve svém
projevu pfiipomenul aktivity ‰koly zamû-
fiené na environmentální v˘chovu. Vût‰ina
hostÛ po prohlídce zamífiila do 4. roãníku,
kde bylo pfiipraveno obãerstvení. Star‰í
roãníky vzpomínaly na léta strávená v bu-
dovû, kdy zde sídlila Z·, ti o nûco mlad‰í
mûli vzpomínky svázané s léty stráven˘mi
v M· a nejmlad‰í vzpomínali na svá gym-
naziální léta.

Cel˘ den uplynul velmi rychle a v pfií-
jemné atmosféfie. Za to patfií dík v‰em
kolegÛm, ktefií se podíleli na pfiípravû,
studentÛm, ktefií se chopili úlohy prÛ-
vodcÛ, vystoupili s kulturním progra-
mem nebo pomáhali s prezentací odbor-
n˘ch pfiedmûtÛ. 

Vyuãující Gymnázia 
a Matefiské ‰koly Rájec-Jestfiebí

Foto: archiv ‰koly

Oslav se zúãastnila také paní Naìa Konvalinková.

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí bylo zaloÏeno v roce 1993. Letos to bude tedy 20 let, co do jeho lavic zasedli první stu-
denti (také 15 let, co ‰kolu opou‰tûli první maturanti). U pfiíleÏitosti oslav studenti primy a sekundy pod vedením na‰í b˘-
valé studentky Terezy Dostálové nacviãili divadelní pfiedstavení a Mgr. Miroslav Tesafi zorganizoval jiÏ 3. roãník turnaje
v Kubbu. 8. ãervna se konal také den otevfien˘ch dvefií. Od ranních hodin se ve ‰kole zaãali scházet b˘valí studenti a ko-
legové, aby si pfii‰li zavzpomínat, a byli pfiekvapeni, jak se ‰kola zmûnila od doby, kdy ji opou‰tûli.

OSLAVY 20. V¯ROâÍ

Ing. Lubomír Toufar pasuje novou ãtenáfiku.

Ve stfiedu 12. 6. 2013 probûhlo
v dûtském oddûlení Mûstské knihov-
ny Blansko vítání ÏákÛ 1. tfiíd blanen-
sk˘ch základních ‰kol do fiad ãtenáfiÛ
„UÎ JSEM âTENÁ¤”. Nové malé
ãtenáfie ze Základní ‰koly v Blansku

na Salmovû ulici, jak zachycují foto-
grafie Ladislava Krále, „pasoval” sta-
rosta mûsta Blanska Ing. Lubomír
Toufar. 

Mgr. Pavel Pfiikryl, 
fieditel Mûstské knihovny Blansko

UÎ JSEM âTENÁ¤

2. ROâNÍK 100FKY 
RÁJECKÉHO GYMPLU

Zastávka u Skalního ml˘na.

V pátek 21. 6. se více neÏ dvû desítky
studentÛ a vyuãujících z rájeckého gym-
názia zapojily do cyklistické akce
100fka rájeckého gymplu. Úãastníci, bû-
hem jízdy na kolech, která má ‰kola
k dispozici a v dresech, které splÀují
v‰echny podmínky bezpeãného provozu
na komunikacích, nav‰tívili spoustu obcí
v Jihomoravském kraji i Olomouckém
kraji. 

Zku‰en˘m a trénovan˘m cyklistÛm to

moÏná pfiijde málo, ale je potfieba si 
uvûdomit, Ïe úãastníky byli studenti,
ktefií se nevûnují cyklistice a jízda na ko-
le pro nû byla v˘zvou. Pokofiili sto kilo-
metrÛ a pfií‰tû uÏ pojedou pro radost
z pohybu a potû‰ení z krásné pfiírody. 

Ing. Stanislav La‰tÛvka
fieditel Gymnázia a Matefiské ‰koly 

Rájec-Jestfiebí a úãastník 
2. roãníku 100fky rájeckého gymplu 

Foto: archiv ‰koly
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Urãitû to v‰ichni znáte, vypneme, du-
‰evnû si odpoãineme a najednou se dosta-
ví pfiíliv nové, pozitivní energie. Ano,
mluvíme tady o víkendech, prodlouÏe-
n˘ch víkendech neboli, jak já tomu ráda
fiíkám, „minidovolen˘ch”… A kdyÏ uÏ je
to jen na krátk˘ ãas, proã se nûkam trmá-
cet a nevyuÏít moÏností v na‰em regionu?
Co si takhle zajet odpoãinout na zámek do
Letovic? Tato moÏnost je vhodná i s ma-
l˘m dítûtem, které se zde zcela jistû dobfie
zabaví.

Zámek Letovice uÏ sv˘m poloÏením
a restaurací, která se nachází pfiímo na
zámku, kaÏd˘m rokem nabízí sv˘m ná-
v‰tûvníkÛm nové moÏnosti.

a pro va‰e ratolesti je zde pískovi‰tû, hou-
paãka a prostor celého nádvofií k probûh-
nutí. KaÏd˘ den je zde otevfien i staroÏitn˘
koutek, kde si mÛÏete koupit nûco na pa-
mátku nebo vhodn˘ dárek. Hned kousek
vedle nádvofií je koutek s domácím zvífiec-
tvem, kter˘ ocení nevíce va‰e dûti. My
jsme vidûli mimo v‰elijaká domácí zvífiata
malinkatá kufiátka a kachÀátka, kdy moje
malá dcerka byla „ u vytrÏení”, protoÏe ja-
ko „bytovkové dítû” mláìátka zná jen na-
malovaná v kníÏce. Na pokladnû si mÛÏe-
te zakoupit pytlík krmení pro kozy a oveã-
ky. Krmit je mÛÏete buìto pfies den pfies
plot, kdy pfiijdou aÏ za vámi nebo je veãer
správce zámku pou‰tí ven a tady pfiichází

by, kde v jednom rohu je i ãert, uvidíme
draãí sluj, kde five dvouhlav˘ drak.
ZáÏitek jako z pohádky nejen pro dûti, ale
i my dospûlí se rádi vrátíme do dûtsk˘ch
let… 

KdyÏ se vrátíte na denní svûtlo, mÛÏete
si sami projít cel˘ areál, pfies hladomornu
a muãírnu (oba tyto prostory si mÛÏete na
den nebo i noc pronajmout), novû zrekon-
struovanou zámeckou kapli, a cel˘ zámek
od spodu aÏ nahoru. Na zámku se mÛÏete
podívat na v˘stavy rÛzn˘ch autorÛ, v sou-
ãasné dobû zde vystavuje své obrazy
Ctirad Kubo‰ek, probíhá zde v˘stava
Astrofocus koláÏí a fotografií Guru Járy
a v neposlední fiadû zde vystavuje mlad˘

Samozfiejmû, pokud si chcete udûlat sou-
kromou noãní prohlídku zámku, mÛÏete…
Ráno dle dohody s paní Ditou mÛÏete mít
snídani pfiímo do postele nebo vám ji pfii-
praví dole v restauraci. KdyÏ jsme tam by-
li my, ráno zaãala najíÏdût svatební auta,
konala se zde svatba. TakÏe moje malá
dcera vidûla i „princeznu s princem”.
Obfiad se konal venku, bylo krásné sluneã-
né poãasí, opravdu jako v pohádce.
Majitelka restaurace, paní Dita Spaková,
vám ráda zprostfiedkuje va‰e pfiedstavy
a pfiání. Apartmány mají na zámku uÏ dva,
jeden je pfiímo novomanÏelsk˘ svatební.
Svatební hostinu mÛÏete mít také na zám-
ku, dorty a cukroví si mÛÏete dovést svo-

A protoÏe s pln˘m Ïaludkem se lépe od-
poãívá, zaãneme na‰i minidovolenou
v Zámecké restauraci Jízdárna. Autem pfii-
jedete aÏ na nádvofií, pfiímo pfied restaura-
ci. Zde vás pfiivítá velmi milá a vstfiícná
majitelka restaurace paní Dita Spaková, na
které je hned vidût, Ïe ji její práce baví.
Aby sv˘m hostÛm nabízela jen ty nejlep‰í
sluÏby, pravidelnû se zúãastÀuje v Praze
v kulináfiském institutu Romana VaÀka
rÛzn˘ch kurzÛ. V loÀském roce probûhla
v její restauraci kuchafiská show Gurmánie
2012 ZdeÀka Pohlreicha. Paní Spaková
vafií sv˘m hostÛm kvalitní ãeskou kuchy-
ni, ale kdyÏ budete mít chuÈ na steak, vûfi-
te, Ïe vám ho také v˘bornû pfiipraví. V lé-
tû máte moÏnost posedût si venku pfiímo
na nádvofií na letní zahrádce, kde je pro ro-
diãe moÏnost zdarma pfiipojení k WIFI

to nejlep‰í. Chodí za vámi jako psíci, pro-
toÏe ví, Ïe jim dáte dobrotu…

Pokud jste romantici, máte jedineãnou
moÏnost posedût si v soukromí na zelené
louce v zámeckém parku pod korunami
stolet˘ch stromÛ tak, jak si to uÏívaly „prin-
cezny”.  Paní Spaková vám na va‰e pfiání
pfiipraví do 2 hodin piknikov˘ ko‰ pln˘
dobrot, pro dûti je moÏnost pfiidat i pfiekva-
pení. K piknikovému ko‰i dostanete deku
a mÛÏete jít… relaxovat, odpoãívat, kochat
se, dobfie se najíst, ãerpat energii, uÏívat si
to… vûfite, Ïe to stojí za to. 

AÏ se vrátíte ze zámeckého parku, mÛ-
Ïeme se zaãít tro‰ku bát… Majitel zám-
ku, pan Bohumil Vavfiíãek, letos jako no-
vinku zpfiístupnil b˘valou podzemní úni-
kovou chodbu ze zámku. A vûfite nebo ne,
usídlil se zde drak. Po projití temné chod-

umûlec Tomá‰ Vavfiíãek. Má zde v˘stavu 2
222 sv˘ch dûl a v kvûtnu leto‰ního roku
mu Agentura Dobr˘ den Pelhfiimov udûli-
la Certifikát o vytvofiení ãeského rekordu
– nejvíce obrazÛ od jednoho autora na jed-
nom místû. NeÏ projdete cel˘ zámek,
chvilku vám to zabere a urãitû vám i vy-
hládne.

Paní Dita vám pfiipraví skvûlou veãefii,
dle va‰eho pfiání… pak uÏ vás zavede do
apartmánu, kde máte opût v‰e k dispozici.
Je zde kuchyÀka, kde si mÛÏete uvafiit ká-
vu, ledniãka, mikrovlnka, koupelna, toale-
ta, v pokoji je televize (coÏ ocenil zejmé-
na mÛj muÏ), kdyby vám byla zima, mÛ-
Ïete si pfiitopit romantick˘m, ale kvÛli
bezpeãnosti a také rychlosti v˘hfievu 
elektrick˘m krbem. MÛÏu vám fiíct, Ïe se
zde spí opravdu jako na zámku.

je. V‰e je na dohodû. 
Cestou domÛ se mÛÏete stavit vykoupat

na Kfietínce, tam je taky nádhernû
a v místním kiosku svlaÏíte hrdlo.

Já jsem takto oslavila s manÏelem v˘ro-
ãí svatby, vlastnû i proÏila svoji minidovo-
lenou. Sice dvoudenní, ale vzhledem k to-
mu, Ïe mám ráda historii a staré vûci, mû
to pozitivnû naladilo. Naãerpala jsem no-
vou vlnu energie a o tom to celé je…

A kam jezdíte na minidovolenou vy?
Podûlte se s námi o své záÏitky.

Va‰e Renata Kuncová Polická

Zámecká restaurace Jízdárna
Dita Spaková 603 147 282

e-mail: zamecka-jizdarna@seznam.cz
www.zamekletovice.cz

Starosta Blanska Ing. Lubomír Toufar.

Cesta do draãí sluje. Areál si mÛÏete pronajmout také ke svatbû. Náv‰tûva pobaví i ty nejmen‰í.

Obyvatelé Blanska se setkávají
s rÛzn˘mi problémy; ostatnû tak, jako
v‰ude jinde. O tom, jaká fie‰ení nûkte-
r˘ch z nich chystá radnice, informuje
starosta mûsta Ing. Lubomír Toufar:

Mladé rodiny se pot˘kají s nedostatkem
míst v matefisk˘ch ‰kolkách. T̆ ká se to ve
vût‰í mífie mlad‰ích dûtí ve vûku do tfií let,
neboÈ maminky ukonãují matefiskou do-
volenou dfiív, neÏ v minul˘ch létech.
Finanãnû dostupné, rychlé fie‰ení se nabízí
otevfiením dal‰í tfiídy ve ‰kole v Dolní
Lhotû. V tamní malotfiídce spadající pod
Z· Salmova je jiÏ jedna tfiída matefiské
‰kolky a rádi bychom otevfieli dal‰í tak,
aby mohla pfiijmout první dûti jiÏ letos po
prázdninách. Náklady na potfiebné staveb-
ní úpravy by nemûly pfiesáhnout 1,5 mili-
onu Kã, coÏ je vzhledem k tomu, Ïe získá-
me pro dûti dal‰ích cca 25 míst, ãástka pfii-
jatelná. Volná místa nabídneme rodiãÛm,
kter˘m nebude vadit nutnost dûti do Dolní
Lhoty a zpût zavézt, coÏ, domnívám se,
dnes uÏ není pro vût‰inu problém.

Pane starosto, hovofií se o moÏnosti
zajistit spojení do starého Blanska, kte-
ré leÏí za Ïelezniãní tratí, pomocí pfie-
mostûní jak Ïeleznice, tak fieky Svitavy.

Ano, problém zpÛsobuje velká frekven-

ce vlakÛ na dráÏním koridoru; díky tomu
je Ïelezniãní pfiejezd na jediné pfiístupové
komunikaci pfiíli‰ ãasto uzavfien.
UvaÏovan˘ most by pravdûpodobnû byl 
umístûn v oblasti Penny marketu, tedy ne-
daleko autobusového i hlavního vlakové-
ho nádraÏí. PoÏadujeme, aby most mûl
dva jízdní pruhy pro vozidla a jeden pro
pû‰í a cyklisty. ZároveÀ by mûl b˘t veden
v takové v˘‰i nad Svitavou, aby zajistil
spojení se star˘m Blanskem i v pfiípadû
povodnû – stoleté v˘‰e vody. V souãasné
dobû je tento projekt ve fázi zpracování

studie, realizace by pfiipadala v úvahu v le-
tech 2016 – 17, pfiedpokládám, Ïe za fi-
nanãní spoluúãasti Jihomoravského kraje.

Nedostatek parkovacích míst u vla-
kového nádraÏí fie‰í ve více mûstech;
jak se s tímto problémem vypofiádá
Blansko?

V souãasné dobû je pfied hlavním vla-
kov˘m nádraÏím k dispozici oficiálnû cca
60 míst, ve skuteãnosti zde b˘vá zaparko-
vána víc neÏ stovka vozÛ tûch, ktefií vyuÏí-
vají vlak k dojíÏdûní do práce, ãi ‰koly.
Parkovi‰tû chceme vybudovat zcela nové,
jeho kapacita, která pfiesáhne 200 parko-
vacích míst by mûla b˘t dostateãná i v do-
hledné budoucnosti. Nebude se jednat jen
o holou betonovou, nebo asfaltovou plo-
chu; chceme do této stavby zaãlenit i ze-
leÀ. Majetkové otázky ohlednû pozemkÛ
jsou jiÏ vyfie‰eny, v souãasné dobû ãekáme
na vyjádfiení orgánÛ Ïivotního prostfiedí,
neboÈ v tûsné blízkosti se nachází chránû-
n˘ biokoridor. Pfiedpokládám, Ïe na konci
leto‰ního roku by mûla b˘t stavba pfiipra-
vena vãetnû stavebního povolení tak, aby
na jafie pfií‰tího roku mohla b˘t zahájena.

Od zaãátku leto‰ního roku platí na 
území Blanska nov˘ TrÏní fiád, kter˘ za-
kazuje podomní prodej a nabízení slu-
Ïeb. Jaké máte zku‰enosti a jaké odez-
vy pfiineslo toto omezení, které ochra-
Àuje obãany pfied nekal˘mi praktikami
nûkter˘ch prodejcÛ?

Odezvy od obãanÛ na regulaci podo-
mního prodeje jsou kladné. Nabízíme
moÏnost umístit do vchodov˘ch ãástí
bytov˘ch domÛ v˘pis z této vyhlá‰ky.
V souãasné dobû fie‰íme poru‰ování vy-
hlá‰ky po‰tovními doruãovatelkami,
které nabízí obãanÛm zfiízení úãtu, ãi
poji‰tûní. Obyvatelé Blanska mají moÏ-
nost v pfiípadû, Ïe zjistí poru‰ení zákazu
k˘mkoliv, zavolat pfiíslu‰níky Mûstské
policie, ktefií uÏ nûkolik pfiípadÛ podo-
mního prodeje letos fie‰ili.

Rád bych na závûr popfiál ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ hezké léto - dûtem pfiíjem-
nû proÏité prázdniny a dospûl˘m poho-
dovou dovolenou.

Pane starosto, dûkuji za informace
i za pfiání.

Petr Hanáãek, foto: ph

Jak fie‰í radnice v Blansku problémy obyvatel?
- informuje starosta Ing. Toufar

„Minidovolená” v na‰em regionu

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Rok se s rokem se‰el a máme tady zase léto v plném proudu, prázdniny, a tak nûjak je samozfiej-
mostí, Ïe k létu patfií zaslouÏil˘ odpoãinek nebo dovolená. Ale ne v‰ichni z nás si mohou dovolit aÈ
jiÏ kvÛli pracovním povinnostem nebo tfieba zvífiátkÛm, co máme doma, odjet na del‰í dobu. Z psy-
chologického hlediska ãlovûku staãí jen zmûnit prostfiedí, prostû chvilku b˘t jinde. 

Zámek Letovice. Na zámku najdete i svatební apartmá. V˘hled z balkónu na nádvofií zámku.
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 15. srpna 2013, uzávûrka je 5. srpna 2013.

Fotbalovou pouÈ zahájily sv˘m utká-
ním Ïeny. Hrály FC Boskovice proti
FK Kun‰tátu, kdy závûreãné skóre 1:0
pro FK Kun‰tát bylo jen v˘sledkem
potvrzujícím rovnocennost soupefiek.
Nejvût‰ím trhákem fotbalové pouti
ov‰em bylo utkání Star˘ch pánÛ
z Lysic proti All Stars Team.
Nejvût‰ími hvûzdami fotbalového t˘-
mu byli Vladimír ·micer - vítûz Ligy
mistrÛ a vicemistr Evropy, Ladislav
Vízek - mistr Evropy, Jifií Novotn˘ -
ãtrnáctinásobn˘ mistr âeské republiky,

Jakub Kohák - herec. Utkání skonãilo
6:3 pro All Stars Team. (stfielci branek
t˘mu hvûzd Novotn˘ 2, Mráz 2, Vízek,
·micer). 

Celé odpoledne byl zaji‰tûn i bohat˘
kulturní program. Náv‰tûvníci mûli
moÏnost vidût vystoupení Dívky aero-
biku Média 2012 Veroniky Kalové,
zazpívala semifinalistka âesko-
Slovenské Superstar Krist˘na ·ebíko-
vá. Pro men‰í dûti zde Lysické matefi-
ské centrum Jablíãko mûlo pfiichystáno
oblíben˘ skákací hrad, malování na 

obliãej, soutûÏe, kdy dûti dostávaly za
splnûn˘ úkol do kartiãky nálepku a za
nav‰tívení v‰ech stanovi‰È dostaly dá-
reãek. 

Samozfiejmû nechybûlo skvûlé ob-
ãerstvení, kdy si mimo rÛzné speciality
z ohnû dûti nebo i ti mlsnûj‰í mohli dát
palaãinku. âepovala se âerná Hora,
poãasí bylo tak akorát, ani vedro, ani
zima, takÏe si dovedete pfiedstavit, jaká
to byla pohodiãka.

V neposlední fiadû patfií velk˘ dík
a uznání panu Pavlovi ·merdovi, co-

Ti, kdo pfii‰li nebo pfiijeli v sobotu 29. ãervna do Lysic na fotbalové hfii‰tû, urãitû neprohloupili.
Probûhl zde první roãník Fotbalové pouti. A vûfite, Ïe bylo na co koukat. 

MINIDOVOLENÁ 
V REGIONU...

- více na str. 15

PARALYMPIONIK 
KOBLASA OPùT ZLAT .̄..

- více na str. 4

JAK ¤E·Í RADNICE V BLANSKU
PROBLÉMY OBYTEL...

- více na str. 2

Fotbalové hvûzdy
hrály v Lysicích

SoutûÏní stanovi‰tû pro dûti.

Hráãi All Stars Team, zleva - Jifií Novotn˘, Libor Sionko, Vladimír ·micer.
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VáÏení ãtenáfii, na stranách 8 a 9 mÛÏete najít
zajímav˘ informaãní plakát popisující historická

data zdravotnictví v Blansku. 
Plakát je oti‰tûn se svolením Nemocnice

Blansko, která je vlastníkem tohoto díla.Kfietínka opût hostila Gulá‰ CUP
JiÏ po ãtvrté se uskuteãnilo na Kfietínské pfiehradû gulá‰ové klání Gulá‰ CUP, které probíhá pod zá‰titou

JUDr. Jana Paroulka, coby obãana obce Vranová.

Poprvé nám pfii vafiení gulá‰Û nespad-
la ani kapka, pfiesto Ïe Moravu suÏovaly
vydatné de‰tû, které s sebou pfiinesly po-
vodnû a tím i nemalé ‰kody do jednotli-
v˘ch domácností. Na nás se v‰ak v sobo-
tu 8. 6. usmálo slunce a svítilo cel˘ den.
Myslím, Ïe vydafiené poãasí mûlo nema-

lou zásluhu na spokojenosti v‰ech úãast-
níkÛ, aÈ uÏ v roli kuchafiÛ nebo jen tûch,
kdo pfii‰li ochutnat. 

Na pomyslné startovní ãáfie se letos se‰lo
celkem 13 druÏstev. Nûktefií byli nováãci,
jako napfi. druÏstvo ListÛ regionÛ nebo nej-
lépe obleãení Frakafii z Jevíãka. Oproti nim

stály na startovním poli jiÏ ostfiílení kuchafii
z pfiedchozích roãníkÛ. Jedná se zejména
o druÏstvo SamoÈákÛ z Vranové nebo pofiá-
dající druÏstvo KorzárÛ. 

Letos se také poprvé nezúãastnilo
druÏstvo KamenoprÛmyslu Komárek
Letovice, poslalo v‰ak dÛstojnou ná-

SoutûÏní t˘m ListÛ regionÛ. Na place panovala pohodová atmosféra.

by organizátorovi celé akce, a samo-
zfiejmû v‰em, ktefií se nûjak˘m zpÛso-
bem podíleli na hladkém prÛbûhu to-
hoto opravdu hezkého odpoledne.
Myslím, Ïe úãast více jak 500 spoko-
jen˘ch náv‰tûvníkÛ je pro pofiadatele
dobrá vizitka.
FotoreportáÏ z akce na 
www.listyregionu.cz.

byly jedním 
z partnerÛ akce 

Text a foto:  Renata Kuncová Polická

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

Provádíme servis, lak˘rnické a klempífiské práce v‰ech znaãek automobilÛ.

NEW Transit CustomNEW Transit Custom
motor: 

2,2 TDCi 100PS, 6st. man.
cena: 

od 398.900 Kã bez DPH

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

hradu, kterou bylo druÏstvo GulmenÛ.
Do komise zasedl jiÏ podruhé starosta

obce Vranová Ing. Rostislav Cichra a fiedi-
tel Vy‰‰í odborné ‰koly ekonomické
a zdravotnické a Stfiední ‰koly pan Ing.
Mgr. Pavel Vlach. A jako poslední ãlen
poroty se této ãestné funkce ujal moderá-
tor rádia Evropa 2 pan Patrik Hezuck˘.
Ten dodával celé akci „‰Èávu” sv˘mi ko-
mentáfii. Porota mûla na závûr nelehkou 
úlohu, protoÏe v‰echny gulá‰e byly vyni-
kající kvality a tak nebylo vÛbec lehké vy-
brat vítûze. 

Vítûzn˘m gulá‰em se stal v˘tvor t˘-
mu Turbína Boskovice. Tûm se tûsnû na
paty pfiilepilo druÏstvo CetkovákÛ a tfie-
tím vítûzn˘m gulá‰em byl Mysliveck˘
gulá‰ - speciál, kter˘ uvafiilo druÏstvo
ListÛ regionÛ. Nezb˘vá, neÏ vítûzÛm
poblahopfiát. I kdyÏ osobnû si myslím,
Ïe zvítûzili v‰ichni zúãastnûní neboÈ 
umíchat 7kg masa, cibule a dal‰ích in-
grediencí v kotlíku nad ohnûm vyÏadu-
je kus umu a zruãnosti.   
FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text: Eva Paseková, mp
Foto: Jindfiich Îemliãka
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