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Z podrobné zprávy vypracované
mûstem vypl˘vá, Ïe boskovická ne-
mocnice nehospodafií vÛbec zle, pokud
vezmeme v potaz skuteãnost, Ïe v této
dobû financování zdravotnictví je pro-
blém celorepublikov˘. I podle slov fie-
ditele Nemocnice Boskovice, pana
Navrátila, není reálné, aby zdravotnic-
ká zafiízení byla v ãern˘ch ãíslech a Ïe
hospodafiení boskovické nemocnice je
srovnatelné s ostatními nemocnicemi
v na‰em okolí. 

V roce 2013 ve‰la v platnost nová 
úhradová vyhlá‰ka. Jako referenãní rok
pro zálohy pro leto‰ní rok se poãítá rok
2011 (z dÛvodu, Ïe rok 2012 byl uza-
vfien aÏ bûhem leto‰ního roku, proto
rok 2011 – pozn. redakce). Nemocnice
mÛÏe ãerpat pro leto‰ek 98 % záloho-
v˘ch penûz z referenãního období tj.
z roku 2011. UÏ zde nastal ve srovnání
s rokem 2011 úbytek pfiíjmÛ pro ne-
mocnici - 2 %. BohuÏel zmûna sazby
DPH (z 20 % na 21 %), pfiesun lékÛ
v daÀové skupinû – to jsou jen dal‰í,

pro nemocnici ne vlastní vinnou zpÛso-
bené nárÛsty financí a to ve v˘‰i cel-
kem – 7 %. Ve shrnutí to znamená pro
nemocnici v roce 2013 centrální sníÏe-
ní pfiíjmÛ a souãasnû centrální zv˘‰ení
nákladÛ tj. nemoÏné udrÏet situaci tak,
aby nemocnice profitovala.

Celkem 509 zamûstnancÛ se snaÏí ze
v‰ech sil poctivû pracovat a pacientÛm
poskytovat sluÏby, jaké potfiebují.
Nemocnice má dobr˘ vûhlas v okolí,
o ãemÏ svûdãí dûkovné dopisy a spokoje-
nost pacientÛ. V souãasné dobû jsou
v‰echny primariáty obsazeny lékafii, ktefií
mají ve svém oboru mnoho zku‰eností. 

Nemocnice hledá cesty a moÏnosti,
jak u‰etfiit. Novû jsou zavedeny vnitfiní
úsporná opatfiení v oblasti spotfiebního
zdravotnického materiálu a lékÛ. Ne,
Ïe by nebyl dostatek toho, co je potfie-
ba, ale hledají se dodavatelé s niÏ‰ími
cenami. Dal‰í opatfiení se t˘ká svozu
odpadu, praní prádla … 

Pokraãování textu na stranû 5

Mezi „boskovick˘mi” je jejich nemocnice aktuální té-
ma. Na základû rÛzn˘ch dohadÛ a dotazÛ se Rada mûsta
Boskovice tímto tématem zab˘vala na svém zasedání 23.
záfií 2013.

IVO KOBLASA 
- VÍTùZSTVÍ VÒLE...
- více na str. 15

PEDAGOGICKO-PSYCHOLO-
GICKÁ PORADNA...
- více na str. 10

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
- DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í...

- více na str. 2

Zástupci mûsta a Nemocnice Boskovice s.r.o. na tiskové konferenci.

Hospodafiení v Nemocnici
Boskovice s.r.o.

Závod probíhal pfieváÏnû v obtíÏ-
ném kamenitém terénu v lese v údolí
Pálavského potoka. Zúãastnilo se ho
70 závodníkÛ v celkem 10 kategoriích
(ELITE, JUNIOR, SENIOR, MINI-
ME, POUSSIN, BENJAMIN, HOB-
BY, BEGINNER B, C, D). Bylo vidût
soustfiedûní, emoce, únavu. Poãasí by-
lo sluneãné, ale chladné – závodníci se
museli pfii ãekání pfied nûkter˘mi kon-
trolními úseky rozh˘bávat a rozcvião-
vat. Byla místa, kde by ãlovûk na bal-
van nevylezl, ale závodníci dokázali

na kole vyjet ãi vyskákat nahoru, pfií-
padnû sjet nebo seskoãit dolÛ.

Vítûzství v nejprestiÏnûj‰í kategorii
ELITE zÛstalo v Blansku, vyhrál
Martin Kakáã. Druh˘ skonãil David
Herka z Hodonína a na tfietím místû
Vojtûch Kfiiva z HamrÛ n.S. Ani dal‰í
Blanen‰Èáci se neztratili – napfi. na pá-
tém místû v téÏe kategorii dojel Václav
Gryc a v kategorii JUNIOR obsadil
stfiíbrnou pozici Ondfiej ·enk.

Text a foto: Pavel Krupka

V Blansku se v sobotu 5. 10. 2013 konal pfiedposlední
závod seriálu VEMA Mistrovství âR, pfiebor âR a pohár
âMF v biketrialu.

Vítûz v kategorii ELITE Martin Kakáã, ÚAMK AMK Blansko.

Biketrialové vítûzství
zÛstalo v Blansku
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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 •

Krásné podzimní odpoledne mohli pro-
Ïít v‰ichni ti, ktefií pfii‰li 3. 10. 2013 do far-
ské zahrady na Komenského ulici
v Blansku. Skupina mlad˘ch mal˘ch v˘-
tvarníkÛ, která pÛsobí pfii Obãanském
sdruÏení V‰udyb˘lek Blansko zde vysta-
vovala svá díla.

Celkem 14 dûtí z této skupiny se uãí
rÛzn˘m technikám v˘tvarného umûní
pod vedením zku‰eného uãitele p.
Libora Barto‰e. V prostfiedí krásné far-
ské zahrady bylo vystaveno na 50 rÛz-

n˘ch obrazÛ tûchto mlad˘ch mal˘ch
v˘tvarníkÛ.

Pro dûti, kter˘mi se to tady jen hemÏi-
lo, bylo jistû zajímavé, Ïe mûly moÏnost
podívat se na oveãky ve v˘bûhu, pohou-
pat se na houpaãce ãi si smlsnout na nûja-
ké té dobrotû. Celé odpoledne bylo vede-
no v pfiátelském duchu, pfiítomní rodiãe
i dûti si to náleÏitû uÏili.

Podûkování patfií panu faráfii KaÀovi za
poskytnuté zázemí.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Díla mal˘ch umûlcÛ byly rozesety po celé farské zahradû.

Veselé odpoledne
s V‰udyb˘lkem
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Slavnostní pfiestfiihnutí pásky.

V˘stava se tû‰í velkému zájmu.

V pátek, 27. záfií byla za pfiítomnos-
ti pfiedstavitelÛ mûsta, zhotovitele, no-
vináfiÛ a dal‰ích obãanÛ slavnostnû 
otevfiena nová tfiída v M· Dolní Lhota. 

Vzhledem k tomu, Ïe je stále nedosta-
tek voln˘ch míst v matefisk˘ch ‰kolách,
rada mûsta i zastupitelstvo rozhodlo
v ãervnu na svém jednání o rekonstruk-
ci M· v Dolní Lhotû, protoÏe to bylo
nejjednodu‰‰í fie‰ení jak z ãasového, tak
finanãního hlediska. Následovalo zpra-
cování projektu, v˘bûr zhotovitele a 9.
srpna 2013 byla Z· a M· v Dolní Lhotû
pfiedána k rekonstrukci. 

Úpravy probíhaly v obou objektech.
V budovû matefiské ‰koly byla zru‰ena
v˘dejna jídel a druÏina pro základní
‰kolu a vybudována tfiída matefiské
‰koly s kompletním zázemím vãetnû
nového vybavení. V budovû základní
‰koly byla zru‰ena jedna tfiída. Zfiídila
se v˘dejna jídel a druÏina pro Ïáky zá-
kladní ‰koly vãetnû nového vybavení. 

V neuvûfiitelnû krátké dobû se poda-
fiilo v nákladu 2 350 000 Kã vã. DPH
dokonãit pfiestavbu ke dni 20. záfií
2013.

V pondûlí 30. záfií se pro 25 nov˘ch
‰koláãkÛ poprvé otevfiely dvefie
v „nové ‰kolce”.  

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Milo‰ PERNICA a hosté
·tûpán a Matûj Rak

âas konání: 22. 10. 2013 19:30 hod.
Místo konání: Dûlnick˘ dÛm

Pfiedprodej vstupenek a pernamentek
Informaãní kanceláfi Blanka v Blan-
sku, ZU· Blansko Zámek 3 a KSMB. 

VÍTÁNÍ SV. MARTINA

âas konání: 17. 11. 2013 9:00 hod.
Místo konání: Zámeck˘ park Blansko

MINIPÁRTY s Karlem ·ípem 
a J. A. Náhlovsk˘m

âas konání: 26. 11. 2013 19:00 hod.
Místo konání: Dûlnick˘ dÛm

M· DOLNÍ LHOTA MÁ 
NOVOU T¤ÍDU

KSMB BLANSKO ZVE:

LETO·NÍ TANEâNÍ NAV·TùVUJE V KSMB NA 200 STUDENTÒ 

Rybáfii v akci, ryby v síti.

Krásná sluneãní sobota 5. fiíjna
2013 i pfiesto, Ïe byla ponûkud vûtrná,
pfiilákala do Klemova v Doubravici
nad Svitavou k novû vybudovanému
rybníku KLEMOVÁK velké mnoÏ-
ství pfiíznivcÛ ryb a rybích specialit. 

Konal se zde totiÏ 1. roãník v˘lovu
rybníku se v‰ím, co k takové akci pat-
fií. Mrskající se kapfiíci neodolali a
uvízli ve stahující se síti, aby byli ná-
slednû pfieneseni do pfiipraven˘ch ká-
dí. PfiihlíÏející diváci, kter˘ch vÛbec
nebylo málo, jistû ocenili snahu a prá-
ci rybáfiÛ, stejnû tak urãitû na v˘bor-
nou ohodnotili pfiipravené obãerstvení
– zvûfiinové a rybí speciality, burãák
a víno z jiÏní Moravy. 

Podûkování za v˘stavbu rybníku, krás-
nou úpravu jeho okolí a za pfiípravu celé
akce patfií panu JANU VLADÍKOVI,
majiteli firmy D¤EVOV¯ROBA
VLADÍK DOUBRAVICE, a také jeho
spolupracovníkÛm. 

Vûfime, Ïe sobotní akce se zafiadí

mezi ty, které se v Doubravici pravi-
delnû opakují (napfi. stavûní máje,
soutûÏ o nejlep‰í gulá‰ nebo rozsvíce-
ní vánoãního stromu) a získaly si jiÏ
mnoho pfiíznivcÛ a pravideln˘ch ná-
v‰tûvníkÛ. Tak tedy „PetrÛv zdar” a za
rok u rybníku KLEMOVÁK na jeho
v˘lovu na vidûnou!

Eva SáÀková 
kronikáfika Doubravice nad Svitavou

V kurzech se právû pilnû nacviãuje na první prodlouÏenou, kterou má kurz A 23. fiíjna a kurz B 24. fiíjna 2013.

V¯LOV RYBNÍKU – AKCE, 
KTERÁ DOUBRAVICI CHYBùLA

Jeden z obrazÛ Franti‰ka KrÀávka.

V pátek 18. fiíjna 2013 se uskuteã-
nila v 18 hodin v Galerii Joná‰
Blansko vernisáÏ v˘tvarníka, umûlec-
kého tiskafie a galeristy Galerie Kafe
Rovensko Franti‰ka KrÀávka.

âeho je pfiíroda schopna a jakou
funkci zastává v lidském Ïivotû? Tato
otázka je i stál˘m tématem v tvorbû
vystavujícího autora. Galerie je otev-
fiena vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek od 9 do
12.30 a od 13.30 do 17 hodin. V̆ stava
potrvá do 24. listopadu 2013.

Text a foto: Pavel Svoboda

BAREVNÉ PROMùNY 
V BLANSKU

V pátek 4. 10. 2013 probûhla verni-
sáÏ v Mûstské knihovnû Blansko k v˘-
stavû Salon blanensk˘ch fotografÛ.
VernisáÏ zahájila paní Mgr. Jana
Trubáková, která pfiedstavila 21 foto-
grafÛ rÛzného vûku a zamûfiení, ktefií se
úãastní leto‰ního 4. roãníku. O hudební
vystoupení se postarala SZU· Blansko.

V̆ stava je pestrá a zajímavá, kaÏd˘
si zde najde své téma, které ho zau-
jme. AÈ uÏ to jsou letecké snímky
Blanska, krajina, zvífiata, zábûry
z místních akcí ãi rozliãné ãernobílé
fotografie. V̆ stavu je moÏné nav‰tívit
kaÏd˘ v‰ední den kromû stfiedy od 10
do 18 hodin aÏ do 1. 11. 2013 ve v˘-

stavní síni knihovny. Vstup je zdarma.
Text: Pavel Krupka, foto: Martin Polick˘

SALON BLANENSK¯CH 
FOTOGRAFÒ – UÎ POâTVRTÉ

Blansko a okolí

RePo
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Starobylé mûsto Boskovice (první píse-
mná zmínka 1222) je rodi‰tûm mnoha v˘-
znamn˘ch osobností. Jednou z nich je
i Otakar Kubín (1883 – 1969).

âeskofrancouzsk˘ malífi, grafik a so-
chafi Ïil od roku 1912 nejprve v PafiíÏi,
pak tvofiil do roku 1952 na jihu Francie

v Provenci. Jeho vzorem byl nejprve
Vincent van Gogh (1853 – 1890). Po roce
1918 se jeho tvorba ustálila v osobitém
klasickém naturalismu. Na plátnech
ztvárnil pradleny, krajkáfiky, ‰iãky, sedlá-
ky, akty, záti‰í a krajiny. Vûnoval se téÏ
kniÏním ilustracím. V létech 1952 - 1964
Ïil v âeskoslovensku, poté se se zlome-
nou levou nohou vrátil do Francie.
Myslel, Ïe je‰tû nav‰tíví Boskovice, ale 
osud rozhodl jinak…

Narodil se v RÛÏové ulici ãíslo 1. V ro-
ce 1898 nastoupil do umûlecké ‰koly
v Hofiicích (Podkrkono‰í) do sochafiského
oddûlení. V roce 1900 pfiesídlil do Prahy
na Akademii, kde studoval u sochafie
Josefa Václava Myslbeka (1848 – 1922).
Stále více jej zajímala malba. Pfie‰el

k Václavu BroÏíkovi (1851 – 1901)
a Vojtûchu Hynaisovi (1854 – 1925), roku
1905 absolvoval u Franti‰ka Thieleho
(1868 – 1945).

Dostal se jako expediãní malífi s profe-
sorem Karlem Absolonem (boskovick˘
rodák 1877 – 1960) a doktorem Franti‰-
kem StraÀákem (1875 – 1957) na jesky-
Àáfiskou v˘pravu do Moravského krasu.
Pak jej Ïivot zavedl postupnû do Antverp,
Itálie a Francie. 10. bfiezna 1967 Otakar
Kubín pí‰e: „UÏ v rodi‰ti nebudu chodit
po námûstí ani ulicí, kde jsem se narodil.
Mnoho vzpomínám na mládí. NeÏ jsem
odjel ze svého rodi‰tû, ‰el jsem na hfibitov,
uvidûl tam pokácen˘ smrk, jenÏ jsem znal
ze svého mládí…”

V dubnu 1967 daroval Kubín své obra-

zy zanechané v âSSR Mûstu Boskovice.
Zemfiel v Marseille roku 1969.
Jeho v˘stavy v Boskovicích: 1905

Studentsk˘ klub Bílka, 1907 Studentsk˘
klub Bílka, 1912 Krajinná v˘stava, 1963
Jubilejní v˘stava k 80. v˘roãí narození 
umûlce v Zámeckém skleníku.

V̆ roãí 130 let od narození v˘znamného
svûtového umûlce a boskovického rodáka
si obãané mohou pfiipomenout spoleãnû
s Klubem pfiátel Boskovic na vzpomínko-
vém shromáÏdûní v úter˘ 22. fiíjna.
Zaãátek v 16 hodin u pomníku na rohu
RÛÏové ulice a tfiídy Kapitána Jaro‰e.

Text: Lubo‰ Su‰il (ãerpáno ze se‰itu Malífi
svûta, vydalo Vlastivûdné muzeum Boskovice)

Foto: Ze se‰itu Malífi svûta, 
vydalo Vlastivûdné muzeum Boskovice

Otakar Kubín pfii práci s paletou
a ‰tûtcem.

Oslava v˘roãí narození Otakara Kubína
1883 - 1969, svûtov˘ malífi, sochafi a grafik

Sociální jistoty a solidarita na místní a krajské úrovni
V fiíjnu 2012 se konaly volby

do zastupitelstva Jihomoravského
kraje a od února leto‰ního roku se
schází ãlenové komisí Rady
Jihomoravského kraje. Pravidelnû
jedná i komise pro sociální vûci
a rodinu, kde pÛsobím jako pfied-
sedkynû. âleny komise nejsou jen
zástupci politick˘ch stran, ale také
odborníci z praxe. VyuÏívám
sv˘ch zku‰eností ze spolupráce
s pfiíspûvkovou organizací Mûst-
ská správa sociálních sluÏeb
Boskovice, charitním zafiízením
Betany, Matefisk˘m centrem
Boskovice, Dûtsk˘m domovem
v Boskovicích, s organizací nevi-
dom˘ch a slabozrak˘ch a dal‰ími.
Komise je sice jen poradním orgá-
nem krajské rady, ale nad rámec
materiálÛ pfiipraven˘ch odborem
krajského úfiadu, jsem vÏdy do

programu zafiadila téma, které zají-
malo i ostatní ãleny komise.
Projednali jsme problematiku pûs-
tounské péãe, aktuální situaci v ob-
lasti financování sociálních sluÏeb,
materiál firmy Augur t˘kající se
plánování sociálních sluÏeb na 
území Jihomoravského kraje, 
umoÏnila jsem, aby Matefiská cent-
ra pfiedstavila svoji ãinnost. Na
dal‰í jednání hodlám zafiadit dal‰í
dÛleÏitá témata, napfi. pfiedstavení
ãinnosti Oblastní charity Blansko. 

Mimo jednání komise vûnuji
pozornost zafiízením zfiízen˘ch
Jihomoravsk˘m krajem, a proto
jsem nav‰tívila Domov pro senio-
ry v âerné Hofie, Sociální sluÏby
·ebetov, Domov pro osoby se
zdravotním postiÏením ve Stfieli-
cích. Díky tomu mohu srovnávat
zafiízení zfiízená rÛzn˘mi zfiizova-

teli a domnívám se, Ïe je velmi
dÛleÏité prosazovat prÛhledné fi-
nancování sociálních sluÏeb na
v‰ech úrovních. Finance jsou dÛ-
leÏité, ale nesmí pfieváÏit nad 
úctou k ãlovûku a humanitními
hodnotami. Musíme b˘t solidární
se sociálnû slab˘mi a potfiebn˘mi.
Proto jsem za 11 let pÛsobení na
radnici uspofiádala 17. charitativ-
ních spoleãensk˘ch a kulturních
akcí, jejichÏ v˘tûÏek alespoÀ tro-
chu vylep‰il rozpoãty obãansk˘ch
sdruÏení, ale hlavnû se upozornilo
na ty, ktefií potfiebují pomoc.
VyváÏená sociální politika je dlou-
hodob˘m, ale dosaÏiteln˘m cílem
na úrovni místní, krajské i celo-
státní.

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka Boskovic

âlenka zastupitelstva JMKwww.jaromiravitkova.cz
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V pondûlí 21. fiíjna se v Kinû Boskovice
od 18.00 hod. koná první z cestovatelsk˘ch
besed v sezónû 2013/2014. Tû‰it se mÛÏete
na oblíbeného Jifiího Máru s povídáním
a projekcí o Austrálii. Vstupné 50 Kã, pro
studenty a seniory za 30 Kã.

Ve stfiedu 23. fiíjna vás srdeãnû zveme na
Zámeck˘ skleník, kde ve 20.00 hod. zahájíme
cyklus jazz-blues-boskovice koncertem  bosko-
vické rodaãky Gabriely Kolãavové. Na sále vás
ãeká stolová úprava a v nabídce obãerstvení ne-

bude chybût ani ochutnávka moravsk˘ch vín.
Vstupné: 120 Kã na místû / 80 Kã pfiedprodej.

Na pátek 25. fiíjna jsme pro vás pfiipravili
divadelní improvizaci k v˘roãí 150 let kni-
hovny v Boskovicích. V 19.00 hod. na
Zámeckém skleníku vystoupí LÍ.SK.Y(I) -
LÍga boSKovické Y(I)mprovizace. Vstupné
dobrovolné.

Více informací naleznete 
na na‰ich nov˘ch internetov˘ch 

stránkách www.kulturaboskovice.cz. 

KZMB zvou:

Hospodafiení v Nemocnici 

Folklórní soubor Velen (Boskovice).

Jeden z mnoha stánkÛ na trhu lidov˘ch fiemesel.

Pokraãování textu ze strany 1
Za zamûstnance, ktefií odcházejí do dÛ-

chodu, se jiÏ nepfiijímají noví pracovníci.
Byla to cesta, jak citlivû sníÏit poãet pra-
covníkÛ. 

Mûsto Boskovice je vlastníkem Nemo-
cnice Boskovice s.r.o., ale to neznamená,
Ïe má povinnost nebo Ïe bude z „vlast-
ních” mûstsk˘ch penûz financovat a vy-
rovnávat záporn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek
nemocnice. Mûsto se podílí jen na správû
svého majetku, tj. napfiíklad kdyÏ se dûla-
la pfiípojka na mûstskou ãistiãku, zde se
mûsto finanãnû podílelo a byla také ãerpá-
na dotace z kraje. 

Je pravda, Ïe za 1. pololetí leto‰ního ro-
ku má nemocnice hospodáfisk˘ v˘sledek
–10 milionÛ korun, v srpnu to bylo –13
milionÛ. Ke konci roku se poãítá s hospo-
dáfisk˘m v˘sledkem cca –20 milionÛ ko-
run. Jsou to ale ãísla srovnatelná s ostatní-
mi nemocnicemi, toto je problém v‰ude. 

Jistû budou nutná jednání na „vy‰‰ích
místech”, jak se s problémy vypofiádat.
Doufejme, Ïe se situace vyfie‰í, v‰echny
nemocnice budou fungovat tak, aby obãa-
né a pacienti mûli odbornou péãi a aby to
nezasáhlo do uÏ tak mnohdy na‰ponova-
ného rodinného rozpoãtu obyãejn˘ch lidí.

Text a foto: RePo

X. roãník Husích slavností

O víkendu 21. 9. 2013 - 22. 9. 2013 se
v Boskovicích uskuteãnily jubilejní
v pofiadí uÏ X. Husí slavnosti. Organizá-
tofii této akce pfiipravili bohat˘ kulturní
a zábavn˘ program pro v‰echny vûkové
kategorie. Samozfiejmû nechybûly husí
speciality, které se podávaly v parku,
v Zámeckém skleníku a také místních

restauracích. Ty souãasnû soutûÏily
o nejlep‰í husí peãínku.

Po celé dva dny se v zámeckém parku ko-
nal trh lidov˘ch fiemesel, u nûkter˘ch stánkÛ
byla pfiipravena ochutnávka produktÛ, napfi.
burãáku, zelí, rybízového vína apod. Cestou
do parku byla k vidûní v˘stava historické
i souãasné zemûdûlské techniky.

V sobotu ve 12 hodin probûhlo v areálu
letního kina slavnostní zahájení – na podiu
se se‰li pfiedstavitelé mûsta i hosté z part-
nersk˘ch mûst. Bûhem celého dne zde vy-
stoupili zpûváci i taneãníci, napfi. folklórní
soubor Velen, HorÀáck˘ muÏsk˘ sbor,
ZU· Boskovice. V‰e vyvrcholilo vystou-

peními Petra Bendeho a následnû Anny K. 
Jednalo se o zajímavou akci, kterou si

v pfií‰tím roce urãitû nenechte ujít.
Vûfiím, Ïe se Vám následující fotogra-

fie budou líbit, moÏná Vás inspirují k ná-
v‰tûvû XI. roãníku.

Text a foto: Pavel Krupka

Boskovice a okolí

VSTUPENKY V P¤EDPRODEJI ZA 120,- (NA MÍSTù 170,-). 
P¤EDPRODEJ: MIS BOSKOVICE A INFOCENTRUM BLANSKO Anna K a Band pfii svém vystoupení.
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● zavedená kanceláfi
● osobní a profesionální pfiístup
● diskrétnost
● rychlé a efektivní jednání 

(expres do 24 hod.)
Sjednejte si schÛzku u nás v kanceláfii, 
pomÛÏeme Vám s fie‰ením Va‰ich problémÛ.

www.123-oddluÏení.cz

● ZASTAVÍME EXEKUCE:
sráÏky ze mzdy, draÏby nemovitosti,
odblokování úãtu, atd.

● ZAPLAËTE min. 30% z objemu
sv˘ch závazkÛ,

● jedna NÍZKÁ splátka na max. 5 let,
● STOP dal‰ímu narÛstání úrokÛ,

sankcí

ODDLUÎENÍ DLE INSOLVEâNÍHO ZÁKONA
jedin˘ zpÛsob, jak se zákonnou cestou vypofiádat s dluhy a exekucemi

Eva Zatoãilová, kanceláfi: Letovice, Masarykovo námûstí 3a, 679 61, 604 600 545

Znovu se se‰li v sobotu 28. 9. rodiãe
a dûti v obci Babolky, aby se pobavili, dûti
si zasoutûÏily a spoleãnû zavzpomínali na
akci pfied 85lety, kdy obãané Babolek za
pfiítomnosti chlumsk˘ch a obãanÛ z Noviãí
zasadili Lípu svobody k 10. v˘roãí zaloÏe-

ní republiky. V roce 2001 obnovili babo-
leãtí tuto akci, popsanou v místní kronice,
vã. lampionového prÛvodu, kter˘ jde vÏdy
pfies celou obec. Do programu pfiidali sou-
tûÏe pro dûti a zpívání pod lípou a na závûr
ohÀostroj, kter˘ nahradil pÛvodní vatru,

kterou v roce 1928 zapálili na kopci Borku.
A místo oslavn˘ch proslovÛ, které se na
závûr odehrávaly v hospodû na Chlumské,
b˘vá akce zakonãena sousedsk˘m poseze-
ním v obecní místnosti. 

Letos byl program pojat˘ jako zábavné,
námofinické a pirátské odpoledne, dûti by-
ly pozvané v maskách. Po zahájení mís-
tostarostou mûsta Letovice panem
Palbuchtou v programu vystoupila Klára
Fialová s ukázkou v˘cviku psÛ a Canis te-
rapie. Dûti si pak mohly hladit dva pejsky
a vyzkou‰et jim házet míãky.  Na rybníã-
ku pfiedvedli modeláfii nûkolik modelÛ lo-
dí a také mezi náv‰tûvníky jezdila terénní
auta na dálkové ovládání a na ukázku mû-
li vystavené i modely letadel. Potom bylo
zahájeno soutûÏní odpoledne pro dûti na
deseti stanovi‰tích. Tentokrát soutûÏily ve
tfiech vûkov˘ch kategoriích: plavãíci, ka-
deti a kapitáni. KdyÏ se seãetly body, bylo

ve dvou disciplínách, v námofiních doved-
nostech a stfielbû, vydáno 18 diplomÛ
a cen. Odmûnu za úãast a snahu dostaly
samozfiejmû v‰echny dûti uÏ na startu i po
skonãení soutûÏí. Bylo také vyhodnoceno
a odmûnûno ‰est nejlep‰ích masek.
Odpoledne pokraãovalo koncertem pod lí-
pou. Tam ãerstv˘ osmdesátník baloleck˘
obãan pan Franti‰ek DoleÏal pfiednesl bá-
seÀ o lípû a dûti z farnosti zpívaly krásné
písnû. Jako kaÏdoroãnû byl koncert zakon-
ãen spoleãn˘m zazpíváním ãeské hymny.
Po lampionovém prÛvodû s obãerstvením
na návsi, byl u lípy ohÀostroj. Zábava po-
kraãovala poslechem amatérsk˘ch muzi-
kantÛ, zpûvem i tancem. Poãasí bylo cel˘
den nádherné, kdo pfiijel, jistû nelitoval, Ïe
strávil sobotní odpoledne a veãer
v Babolkách.  Podûkování patfií v‰em or-
ganizátorÛm a také sponzorÛm.

Text a foto: Irena Pelí‰ková

Lípa svobody a v popfiedí lípa zasazená v roce 2001.

13. roãník oslav
Baboleck˘ch lip 
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Letovice, ul. âeská  
- prÛtah II/365

RH BIG BAND – COME BACK 
3. 11. 2013 v 18.00 KD Letovice 

Jako hosté vystoupí GOLDEN BIG BAND PRAGUE 

RH BIG BAND – COME BACK

MKS Letovice
zve:

Zdi zámku Letovice by-
ly ve ãtvrtek 3. fiíjna svûd-
kem podpisu kupní smlou-
vy. Majitel zámku pan
Bohumil Vavfiíãek spoleã-
nû s panem starostou
Vladimírem Stejskalem
sv˘mi podpisy stvrdili
skuteãnost, Ïe po ãtyfile-
tém vyjednávání mûsto
Letovice koupilo zámeck˘
park. 

Park Letovice je chránû-
ná pfiírodní a kulturní pa-
mátka. Ve stfiedovûku se na
svazích kolem zámku
Letovice pûstoval chmel
pro zámeck˘ pivovar. Za
BlumegenÛ (1724 – 1820) byla na jiÏní
stranû parku formální zahrada s tvaro-
van˘mi dfievinami. Za Gustava
Kálnokyho byla zahrada v roce 1826
zmûnûna v ovocn˘ sad.  Za nedlouho po
té zaãala úprava celého svahu v anglic-
kém stylu. Zanedbání údrÏby a neod-
borné zásahy po roce 1945 zpÛsobily
znehodnocení nûkter˘ch ãástí parku.

Celková rozloha aeálu je 27,6 ha. Je zde
zajímavá fauna i flora, park je celoroã-
nû pfiístupn˘ vefiejnosti. Mûsto mûlo
park pronajat˘, staralo se o údrÏbu.
Koupí parku si mûsto zajistilo, Ïe park
zÛstane nadále pfiístupn˘ vefiejnosti,
podpofií turistick˘ ruch v regionu a zÛ-
stane zachován pro budoucí generace.
Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Bohumil Vavfiíãek a Vladimír Stejskal 
pfii podpisu kupní smlouvy.

Mûsto koupilo zámeck˘ park

Mûsto Letovice ve spolupráci se SÚS
JM kraje, oblast Blansko a Svazkem vo-
dovodÛ a kanalizací mûst a obcí okresu
Blansko pfiipravuje z dÛvodu nevyhovují-
cího technického stavu rekonstrukci ãásti
prÛtahu silnice II/365 v ul. âeské
v Letovicích v délce cca 294bm. V rámci
stavby bude rekonstruována vozovka sil-
nice II/365, chodníky, parkovací stání
a vjezdy k sousedním nemovitostem.
Souãástí stavby je i rekonstrukce a roz‰í-
fiení jednotné kanalizace vãetnû pfiípojek.
Pfiedpokládané náklady na rekonstrukci
vozovky silnice II/365 , chodníkÛ, ostat-
ních zpevnûn˘ch ploch a kanalizace ãiní
cca 10 mil Kã. 

Z dÛvodu stísnûn˘ch ‰ífikov˘ch pomûrÛ
dan˘ch polohou okolní zástavby v ulici
a polohou Ïelezniãního mostu, pod kter˘m
trasa komunikace a kanalizace procházejí,
není moÏné provádût stavbu pfii zachování
provozu vefiejné dopravy a linkové hro-
madné dopravy na daném úseku silnice
II/365 . Po diskuzi o moÏnostech vedení
linkové hromadné dopravy bûhem v˘stav-
by a po provedení projíÏìky a prohlídky
v terénu bylo konstatováno, Ïe jediná dél-
kovû pfiijatelná trasa pro linkovou dopravu
je pfies Mezifiíãko po vefiejnû pfiístupné úãe-
lové komunikaci vedoucí do Lazinova, a to
za pfiedpokladu, Ïe na této komunikaci bu-
de opraven povrch a budou na ni vybudo-
vány v˘hybny. Tato trasa by byla vyuÏita
i pro individuální osobní dopravu. Nákladní
doprava bude vedena po objízdné trase
Letovice – Rudka – Sulíkov – Kfietín. 

Celkové délka objízdné trasy Letovice,
Ïs – Mezifiíãko – Lazinov – Kfietín ãiní cca
6,5 km, coÏ cca odpovídá délce standardní
trasy Letovice – Kfietín. Délka objízdné tra-
sy pfies Zábludov, N˘rov, Rudku, Sulíkov
do Kfietína mûfií 14 km. Celková doba uza-
vírky se pfiedpokládá min. cca 100 dnÛ. 

Náklady spojené s opravou (nová 
obrusná vrstva ,dosypání krajnic, zfiízení
v˘hyben) objízdné trasy v délce cca 2,8
km ãiní cca 4 mil Kã. V souãasné dobû
probíhají jednání mezi Mûstem Letovice
a JMK o spolufinancování této opravy. 

Rekonstrukce silnice II/365 by mûla b˘t
z ãásti realizována i prostfiednictvím ev-
ropsk˘ch fondÛ - ROP JV . 

Pfiedpokládan˘ termín realizace akce je
rok 2014 - 2015.

Text: Bc. Martin NároÏn˘, 
technick˘ odbor MÚ Letovice 

Foto: Renata Kuncová Polická

Nevyhovující stav vozovky v Letovicích.

PPOOZZVVÁÁNNKKAA

••  ÎÎIIVVÁÁ  HHUUDDBBAA    ••  TTRRAAVVEESSTTII  SSHHOOWW
••  PPÒÒLLNNOOââNNÍÍ  OOHH≈≈OOSSTTRROOJJ

••  OOBBââEERRSSTTVVEENNÍÍ  ZZAAJJII··TTùùNNOO

Srdeãnû vás zveme na
Zakonãení sezony na Zámku Letovice

Kdy? 25. 10. 2013 v 19. 00 hodin
Kde? 

Zámecká restaurace JÍZDÁRNA – Zámek Letovice

SDH Roubanina uctilo
svého zakladatele

Pan Antonín Paráãek byl v Roubaninû
více jak pfied sto lety zakladatelem míst-
ního SDH. Ten byl zaloÏen v roce 1895,
první zmínky jsou ov‰em o pût let star‰í.
Pan Paráãek vykonával v obci také funk-
ci uãitele, jednatele místních hasiãÛ a po-
zdûji starosty obce. ByÈ nepocházel pfiímo
z Roubaniny, je zde pohfiben a právû pro-
to se místní rozhodli uctít jeho památku. 

U této pfiíleÏitosti se 21. záfií konala
v místním kostele sv. Ondfieje slavnost-
ní m‰e, po té prÛvod na místní hfibitov,
kde promluvil starosta Roubaniny p.

Petr Dvofiáãek, projev mûl starosta hasi-
ãÛ p. Michal Kobylka, promluvili hosté.
Byla zde bohatá úãast zástupcÛ hasiã-
sk˘ch sborÛ a pfiedstavitelÛ vedení hasi-
ãÛ  kraje. Na památku tohoto v˘znam-
ného obãana Roubaniny byla panu
Paráãkovi odhalena pamûtní deska.

Akce probûhla za doprovodu hudby
z Letovic a pûveckého sboru v kostele.
Akci „zpfiíjemnila” krátká osvûÏující
podzimní spr‰ka.

Text: RePo
Foto: Michal Kobylka

Pamûtní deska pana Antonína Paráãka.
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Jedovnická prÛmyslovka
slavila 60. narozeniny

V pátek 13. záfií si na‰e ‰kola pfiipo-
mnûla 60. v˘roãí svého vzniku. Historie
‰koly sahá do roku 1953, kdy do‰lo v dÛ-
sledku potfieby prÛmyslov˘ch podnikÛ
blanenského okresu k pfievedení nûkoli-
ka tfiíd s nezbytn˘m materiálním vybave-
ním z PrÛmyslové ‰koly v Bfieclavi do
Jedovnic do objektu základní ‰koly, ne-

boÈ se zde ru‰ila zemûdûlská ‰kola.
PÛvodní strojírenské obory byly v 70. le-
tech roz‰ífieny o mûfiící, pfiístrojovou
a automatizaãní techniku, v 80. letech
o obory Strojírenská technologie,
Strojírenská konstrukce a Automatizaãní
technika. 

Pokraãování textu na stranû 10

SP· Jedovnice z leteckého pohledu.

Francie sladká shora i zdola
S Gymnáziem Rájec-Jestfiebí jsme se

tentokráte vydali na cestu do sladké Francie.
Vzhledem k tomu, Ïe jsem do Francie
vÏdycky chtûla a ostatní zájezdy rájeckého
gymnázia byly v˘borné, tfiásla jsem se ne-
doãkavostí jak Eiffelovka na nov˘ nátûr.

Prvním cílem na‰í cesty byl region
Franche-Comté. Konkrétnû mûsteãko Les
Fins a v nûm ‰kola La Maison Familiale
et Rurale zamûfiená na zemûdûlství a en-
vironmentalistiku. 

Zde jsme strávili tfii dny, bûhem kte-
r˘ch jsme nav‰tívili s˘rárnu, kde se vyrá-
bí klasick˘ místní s˘r Comté, ãokoládo-
vnu Klaus s vynikajícím ãerstv˘m kara-
melem a spoustu dal‰ích zajímav˘ch míst.
Nejvût‰í dojem na mû ov‰em udûlaly úte-

sy Creux-du-Van. Krásnû zde foukal siln˘
ãerstv˘ vítr a mezi spoustou zajímav˘ch
rostlin poskakovali kamzíci.

V pátek ráno jsme vyrazili z Les Fins
do mûsta Besancon s nádhernou citadelou.
Pak do Reme‰e s katedrálou Notre-Dame.
V reme‰ské Notre-Dame na mû zapÛsobi-
la vitráÏová okna a pfies nû pronikající
svûtlo, vytváfiející kouzelné barevné stíny.
Celkovou atmosféru podtrhovaly skupiny
svící zapálen˘ch za na‰e nejbliÏ‰í. Do
PafiíÏe jsme se dostali aÏ kolem desáté ho-
diny veãerní.

Na druh˘ den hned ráno jsme jiÏ pospí-
chali k Eiffelovû vûÏi, kterou jsme aÏ do
druhého patra udatnû zdolali vlastními si-
lami. Na‰e kroky, obãas také kola autobu-

su ãi metro, nás zavedly na mnoho dal‰ích
úÏasn˘ch míst, jako Montmartre, bazilika
Sacré-Coeur, Louvre, Cité des Sciences et
de I’ Industrie s La Géode, Grand Arche ãi
Pantheon. Celé pafiíÏské dobrodruÏství
jsme zakonãili noãní plavbou po Seinû,
nebo jsme si alespoÀ mysleli, Ïe jde o teã-
ku za PafiíÏí.

Opravdu poslední dobrodruÏství, které
nás potkalo, bylo totiÏ vyloÏenû neãekané
a doslova nechtûné. Neslo jméno penûÏen-
ka, konkrétnû moje penûÏenka. Ta, uloÏe-
ná v igelitové ta‰ce spolu s ranním náku-
pem, zmizela z autobusu. Po dlouhé pro-
hlídce autobusu jsme se nakonec dopátra-
li k moÏnosti, Ïe byla vyhozena spolu
s odpadky do jednoho z kontejnerÛ na au-

tobusovém parkovi‰ti. TakÏe jsme se roz-
hodli je prohledat. Nakonec se penûÏenka
na‰la a já jsem profesorÛm i fiidiãÛm ne-
skuteãnû vdûãná za to, Ïe byli ochotní se
mnou prolézt popelnice a hledat nejen ho-
tovost, ale samozfiejmû hlavnû doklady.
A je‰tû jednou musím podûkovat za to, Ïe
byli ochotní se spolu se studenty hrabat
v odpadcích ãi v jiném problému.

Závûrem mohu dodat snad jen to, Ïe
jsem ráda, Ïe studuji zrovna na rájeckém
gymnáziu.

Krist˘na Pernicová
Gymnázium a M· Rájec-Jestfiebí, o.p.s.
Foto: archiv ‰koly

Na Montmartre. La Geode.

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Obchodní akademie • Hotelnictví a turismus
Veterinární prevence • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Dny otevfien˘ch dvefií 15. 11. 2013, 6. 12. 2013, 10. 1. 2014.
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YMNÁZIUM BLANSKO
Seifertova 13, 678 01 Blansko

• Informace o studiu

• Informace o pfiijímacích zkou‰kách

• Prohlídka areálu gymnázia

• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 8. 11. 2013 v dobû od 9.00 do 17.00 hodin pro rodiãe 

a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

pátek 15. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
ve v‰ech prostorách KD Jedovnice

se skupinou Tom Sawyer Band a hostem veãera
skupinou Vinafi‰tí romantici ZdeÀka Junáka.

MÛÏete se tû‰it na zajímavé pfiedtanãení, 
v˘bornou zábavu, kvalitní ko‰t vína s cimbálovkou,

bohatou tombolu i obãerstvení.

Pfiedprodej vstupenek v kanceláfii ‰koly 
od 14. 10. 2013.    Telefon 516 442 224

DDDDoooopppprrrraaaavvvvaaaa    zzzz     JJJJeeeeddddoooovvvvnnnniiiicccc    ddddoooo    BBBBllllaaaannnnsssskkkkaaaa    ppppoooo    sssskkkkoooonnnnããããeeeennnníííí     aaaakkkkcccceeee    zzzzaaaajjjj iiii‰‰‰‰ttttûûûûnnnnaaaa....

ZZZZ····     JJJJEEEEDDDDOOOOVVVVNNNNIIIICCCCEEEE ppppoooofifififiááááddddáááá

8888....     JJJJEEEEDDDDOOOOVVVVNNNNIIIICCCCKKKK ¯̄̄̄    VVVVIIIINNNNNNNN ¯̄̄̄    BBBBÁÁÁÁLLLL

Historie de la Grande Guerre 
– aneb Cesta v prostoru i ãase

V první polovinû záfií se vybran˘ch
dvacet ‰est studentÛ Gymnázia Blansko
spoleãnû se sv˘mi uãiteli francouz‰tiny,
v˘tvarné v˘chovy a dûjepisu PaedDr.
Jakubcovou, Mgr. Fabu‰ovou, paní
Juraãkovou a Mgr.Hrnãífiem zúãastnilo
pûtidenní expedice do Francie. V̆ jezd
probûhl v rámci projektu o vojácích
z Blanska, ktefií v dobû první svûtové vál-
ky bojovali v âeskoslovensk˘ch legiích
ve Francii. Název expedice Historie de la
Grande Guerre  upozorÀuje, Ïe cel˘ pro-
jekt blanenského gymnázia pfiipomíná sté
v˘roãí vypuknutí Velké války – první
svûtové války – v létû 1914. Dlouho pfied
samotn˘m odjezdem studenti intenzivnû
pracovali na pfiípravû cesty a projektu pl-
nûním úkolÛ z historie, zemûpisu, fran-
couz‰tiny i v˘tvarné v˘chovy. 

Po rychlém noãním pfiejezdu Nûmecka
úãastníci expedice nav‰tívili mûsteãko
Darney, které samotní Francouzi naz˘vají
Cité Tchécoslovaque de France. V tomto
malebném mûsteãku v lesnaté krajinû jiÏ-
ních Vogéz Ïije o nûco více neÏ tisíc oby-
vatel a kontakty s ãesk˘m prostfiedím sa-
hají aÏ do hlubokého stfiedovûku, kdy zdej-
‰í krajinu pfiicházeli osídlovat lidé z âech.
V létû 1918 na území Darney leÏel vojen-
sk˘ tábor âeskoslovensk˘ch legií ve

Francii, kde více neÏ ‰est tisíc ãeskoslo-
vensk˘ch legionáfiÛ sloÏilo za pfiítomnosti
dr. Edvarda Bene‰e vojenskou pfiísahu vûr-
nosti novû budovanému âeskoslovenské-
mu státu. O pÛsobení ãeskoslovensk˘ch
legionáfiÛ studenti besedovali s panem
Poirotem, emeritním profesorem fran-
couz‰tiny a pfiedsedou Francouzsko-ães-
koslovenské spoleãnosti v Darney. Tento
‰armantní a velice vitální pán provedl stu-
denty po v‰ech místech Darney spjat˘ch
s pÛsobením legií a nádhernû libozvuãnou
francouz‰tinou jim vysvûtlil ve‰kerou ãin-
nost legionáfiÛ, ktefií se nevûnovali pouze
vojensk˘m a politick˘m záleÏitostem, ale
pro obãany Darney pofiádali i koncerty
a dal‰í kulturní vystoupení.

Z Darney pokraãovala cesta do
Verdunu, mûsta, které se stalo synony-
mem zákopov˘ch bojÛ první svûtové
války. VÏdyÈ nûkteré kóty na verdun-
ském boji‰ti  byly bûhem roku 1916 do-
byty a opût ztraceny francouzskou, ne-
bo nûmeckou armádou i více neÏ tfiicet-
krát. Krajina v okolí verdunsk˘ch pev-
ností Douamont a Vaux je dodnes pose-
ta a rozorána tu vût‰ími, tu men‰ími
krátery vznikl˘mi bûhem palby dûl
a moÏdífiÛ v‰emoÏné ráÏe a kadence.

V podveãer první den expedice v˘-

zkumníci nav‰tívili vojensk˘ hfibitov
v Chestres – místní ãásti obce Vouziers.
Na tomto pohfiebi‰ti nyní, témûfi sto let
po skonãení bojÛ první svûtové války,
vedle sebe v klidu odpoãívají pod ten-
k˘mi bíl˘mi kfiíÏi francouz‰tí vojáci
i vojáci císafiského Nûmecka pod tûÏk˘-
mi tmav˘mi kfiíÏi. Souãástí vojenského
hfibitova Chestres – Vouziers je pohfie-
bi‰tû pfiíslu‰níkÛ âeskoslovensk˘ch le-
gií ve Francii, kde je pohfiben i legionáfi
Eduard Stloukal z Blanska.

Hned následující den badatelé pÛso-
bili v prostorách Musée de la Grande
Guerre ve mûstû Meaux, padesát kilo-
metrÛ v˘chodnû od PafiíÏe. Zcela novû
pojatá expozice sídlící v moderní a ar-
chitektonicky velmi zajímavé budovû
byla otevfiena v roce 2012. Bûhem pro-
hlídky náv‰tûvníci postupují jakoby
proti proudu ãasu expozicemi pln˘mi
3D projekcí, audiovizuálních a interak-
tivních panelÛ a displejÛ i modelÛ tan-
kÛ, letadel, polních kuchyní, vojen-
sk˘ch zákopÛ a polních i slavnostních
uniforem. Pfii prohlídce vojensk˘ch zá-
kopÛ náv‰tûvníkÛm skuteãnû ãvachtá
bahno pod nohama, kape na nû voda,
ohlu‰ují je v˘buchy dûlostfieleck˘ch
granátÛ a fivou na nû zupáãtí velitelé.

V prÛbûhu expedice její úãastníci
nav‰tívili i mûsto Compiégne a Musée
Wagon de l‘ Armistice. V luxusním res-
tauraãním Ïelezniãním vagonu, asi tfii
kilometry od samotného mûsta
Compiégne, bylo 11.11. 1918 uzavfieno
pfiímûfií, které ukonãilo hrÛzy první svû-
tové války. Zdaleka v‰ak nevyfie‰ilo
v‰echny problémy, které vedly ke vzni-
ku války, a naopak pfiineslo fiadu otázek
a problémÛ nov˘ch. Právû o v‰ech pfií-
ãinách, souvislostech a dÛsledcích první
svûtové války, o v‰em, co první svûtová
válka znamenala nejenom ve vojenské
a politické oblasti, ale i v oblasti uspo-
fiádání a fungování spoleãnosti a zdra-
votnictví se studenti dozvûdûli bûhem
exkurze po pafiíÏské Invalidovnû. 

V‰echny poznatky, informace i záÏit-
ky, které studenti ve Francii naãerpali,
detailnû a peãlivû zpracují a bûhem pod-
zimu a zimy s nimi seznámí jak své spo-
luÏáky, tak ‰irokou blanenskou vefiej-
nost. Zvlá‰tní dÛraz je kladen na ãinnost
âeskoslovensk˘ch legionáfiÛ z Blanska
ve Francii.

Mgr. Stanislav Hrnãífi 
– Gymnázium Blansko

Foto: Pavel ·mak, student tfiídy 
Septima A Gymnázia Blansko

Úãastníci expedice na vojenském pohfiebi‰ti Chestres - Vouziers 
u hrobu Eduarda Stloukala z Blanska  - pfiíslu‰níka âeskoslovensk˘ch legií 

ve Francii za první svûtové války. Pohled z Place du Trocadéro k Eiffelovû vûÏi.
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Gymnázium a M· Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
realizuje projekt

S cel˘m projektem se mÛÏete seznámit na
Dni otevfien˘ch dvefií dne 15. listopadu 2013 od 8:00 do 17:00 hod.
Cílem projektu je podpofiení ãtenáfiství a zv˘‰ení úrovnû literární a dokumentové gramotnosti

tel.: 516 432 181, 603 588 369
e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz;   www.gymnaziumrajec.cz

Literární a dokumentová gramotnost – praktikum
(CZ.1.07/1.1.16/02.0051)

Projekt je urãen studentÛm ‰estiletého i ãtyfiletého studijního cyklu gymnázia.

Jedovnická prÛmyslovka
slavila 60. narozeniny

Pokraãování textu ze strany 8
V 90. letech v souladu s v˘vojem strojí-

renství i elektrotechniky vznikají obory no-
vé. Elektrotechnické obory se na ‰kole vy-
uãují dodnes - Strojírenství a Informaãní
technologie. Novû ‰kola roz‰ifiuje svou
vzdûlávací nabídku o uãební obory Slévaã
a Modeláfi. 

·kola má dobré zázemí, v rozsáhlém
areálu se nachází kromû kmenov˘ch
a odborn˘ch uãeben, ‰kolní dílny, do-
mov mládeÏe, ‰kolní jídelna, víceúãelo-
vá sportovní hala, posilovna. V posled-
ních deseti letech byly novû zbudovány
laboratofie, uãebna CNC strojÛ, poãíta-
ãové uãebny, jazyková a interaktivní 
uãebna, které sv˘m vybavením odpoví-
dají souãasn˘m poÏadavkÛm. 

Oslavy ‰edesátiletého v˘roãí probûh-
ly dÛstojnû. V dopoledních hodinách si
náv‰tûvníci mohli prohlédnout prostory
‰koly, byli pfiítomni otevfiené v˘uce
v odborn˘ch uãebnách, dílnách i spor-
tovní hale. Po obûdû oslavy vyvrcholily
v areálu jedovnického kulturního domu,

kde kromû setkání absolventÛ ‰koly, Ïá-
kÛ, rodiãÛ, souãasn˘ch a b˘val˘ch za-
mûstnancÛ a v˘znamn˘ch hostÛ byl pfii-
praven i bohat˘ program. Po cel˘ den
vládla pfiíjemná atmosféra naplnûná
vzpomínkami v‰ech úãastníkÛ na ‰kolní
léta, na ãas stráven˘ ve ‰kole i mimo ni.

·est desítek let v Ïivotû ‰koly, to je
dlouhá doba, kdy stovky zamûstnancÛ po-
stupnû vytváfiely image ‰koly, doba, kdy
brány ‰koly opustily tisíce absolventÛ,
ktefií na‰li své uplatnûní nejen v kraji, re-
gionu, ale i za hranicemi na‰í republiky. 

Oslavy probûhly, Ïivot ‰koly jde dál.
Opût nastává kaÏdodenní práce v‰ech
zamûstnancÛ ‰koly, ktefií vyvíjí maxi-
mální úsilí o rozvoj ‰koly, zkvalitnûní
v˘uky a o co nejlep‰í postavení ‰koly
v celém regionu. 

Vedení ‰koly dûkuje touto cestou v‰em
sponzorÛm a partnerÛm, ktefií svou podpo-
rou pfiispûli k úspû‰nému prÛbûhu oslav. 

Ing. Romana Pernicová, 
fieditelka SP· Jedovnice

Foto: archiv ‰koly

najdete 
také na 

Oblastní pedagogicko-psycholo-
gická poradna Vy‰kov, pracovi‰tû
Blansko, nabízí své sluÏby klien-
tÛm uÏ del‰í dobu. JelikoÏ o pÛso-
bení poradny v Blansku ví spí‰e
‰kolská vefiejnost, rozhodla jsem
se nav‰tívit vedoucí odlouãeného
pracovi‰tû Blansko paní Mgr. et
Mgr. Evu Kováfiovou a zeptat se jí
na pár otázek, abych ãinnost po-
radny pfiiblíÏila i ãtenáfiÛm ListÛ re-
gionÛ. Ve spolupráci s Oblastní pe-
dagogicko-psychologickou porad-
nou Vy‰kov, pracovi‰tûm Blansko
budeme na‰e ãtenáfie na pokraão-
vání informovat o jednotliv˘ch ãin-
nostech poradny.

Paní Kováfiová, jaké je poslání po-
radny?

Posláním pedagogicko-psycholo-
gické poradny je pfiispívat ke zdravé-
mu a spokojenému v˘voji dûtí a do-
spívajících. Pomáháme dûtem pfii hle-
dání cest k rozvoji jejich schopností,
podporujeme zvládání jejich v˘vojo-
v˘ch, vzdûlávacích a v˘chovn˘ch po-
tíÏí. RodiãÛm nabízíme poradenství
v mnoha oblastech. ·kolám informaã-
ní a metodickou pomoc.

Reorganizace?
K 1. 1. 2010 byla slouãena pedago-

gicko-psychologická poradna Blansko,
Boskovice a Vy‰kov, fieditelství Oblastní
pedagogicko-psychologické poradny je
ve Vy‰kovû. Zfiizovatelem je JmKÚ
Brno. Blanenská pedagogicko-psycho-
logická poradna je odlouãen˘m ‰kol-
sk˘m poradensk˘m pracovi‰tûm dlou-
holetou pÛsobností.

Va‰e dal‰í aktivity?
Samozfiejmû na‰e ãinnost probíhá

i ve ‰kolách. Pokud se vyskytnou nû-
jaké v˘chovné potíÏe, nav‰tûvujeme
tfiídy a zde probíhá sociometrické ‰et-
fiení. V prvních a druh˘ch roãnících
základní ‰koly dle poÏadavkÛ ‰kol
provádûjí na‰e pracovnice skrínink
zamûfien˘ k prevenci specifick˘ch po-
ruch uãení. V matefisk˘ch ‰kolách
jsou moÏné u dûtí pfied‰kolního vûku
depistáÏe zamûfiené na úroveÀ grafo-
motorick˘ch dovedností a správnou
v˘slovnost. Dále nabízíme metodic-
kou pomoc rodiãÛm, pedagogÛm, asi-
stentÛm pedagogÛ, v˘chovn˘m po-
radcÛm, metodikÛm prevence ve ‰ko-
lách - formou semináfiÛ, besed i jed-
notliv˘ch konzultací. 

V odpoledních hodinách jsou pro
individuální zájemce pfiipraveny roz-
‰ifiující programy. KaÏdoroãnû se opa-
kující kurz k odstranûní grafomotoric-
k˘ch potíÏí u pfied‰kolákÛ. Pro zájem-
ce novû pfiipraven˘ preventivní pro-
gram KUPREV pro dûti od 4 – 8 let
zamûfien˘ na dûti s tzv. adaptaãními
problémy, dysfázií, dûti oslabené
a s jin˘mi potíÏemi. Program KU-
POZ, kter˘ je urãen pro dûti s poru-
chou pozornosti od 8 – 12 let mohou
absolvovat Ïáci s hyperaktivitou,
s pomalej‰ím pracovním tempem, dû-
ti s dyslexií ãi dûti nadané. Po váno-
cích roz‰ífiíme na‰i ãinnost o skupin-
ky zamûfiené na rozvoj sociálních do-
vedností u dûtí.

Ale o v˘‰e zmínûn˘ch ãinnostech
podrobnûji aÏ pfií‰tû…

Paní Kováfiová, dûkuji Vám za roz-
hovor.

Renata Kuncová Polická.
Foto: Martin Polick˘

Jak˘ je obsah ãinnosti poradny?
Pro nás platí stejn˘ ‰kolní rok jako na

‰kolách. Rodiãe se na nás mohou obrátit
v pfiípadû zájmu a taktéÏ vyuÏít podrob-
nûj‰ích informací na na‰ich webov˘ch
stránkách http://www.pppvy.cz/blansko/.
Pfii práci v poradnû spolupracuje pfiede-
v‰ím speciální pedagog s psychologem,
komplexní diagnostiku doplÀuje sociální
pracovnice a metodik prevence.

Trochu konkrétnûji?
Nejãastûji se na nás obracejí ro-

diãe dûtí, které mají ve ‰kole v˘u-
kové potíÏe. Po komplexní dia-
gnostice, jejíÏ souãástí je vy‰etfiení
psychologa a speciálního pedago-
ga, následuje konzultace se zákon-
n˘m zástupcem a doporuãení pro

dal‰í vzdûlávání dítûte ve ‰kole
i v rodinû. Dal‰í kategorií klientÛ
jsou dûti s pomalej‰ím tempem, hy-
peraktivní, s poruchou pozornosti
ãi impulzivitou a dûti s individuál-
ními potíÏemi. Rodiãe tûchto dûtí
Ïádají vût‰inou podporu v oblasti
v˘chovy. Zde je velmi pfiínosná
spolupráce se ‰kolou a uÏ‰í spolu-
práce psychologa s rodiãi. V po-
sledních letech narÛstá poãet dûtí,
jejichÏ rodiãe si nejsou jisti, zda je
jejich dítû pfiipraveno na vstup do
základní ‰koly a Ïádají vy‰etfiení
zamûfiené na ‰kolní zralost. Nyní
aktuálnû nabízíme ÏákÛm devát˘ch
roãníkÛ základní ‰koly skupinové
vy‰etfiení zamûfiené na obecné
pfiedpoklady ke studiu na stfiední
‰kole.

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko,
Nad âertovkou 17 sídlí v budovû Základní ‰koly.

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna
Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko, Nad âertovkou 17
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Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

V roce 2007 se spoleãnost transformo-
vala do holdingové struktury a vznikla
skupina DEK. Aktivity spojené s v˘robou
specializovan˘ch stavebních materiálÛ
a poskytováním sluÏeb, stejnû jako ob-
chodní ãinnost na Slovensku, byly vyãle-
nûny do samostatn˘ch spoleãností.

DEK v souãasnosti provozuje více jak
60 prodejních skladÛ stavebního materiálu

na území âeské a Slovenské republiky.
Zamûfiuje se na vysokou odbornost ve v˘-
bûru optimálních stavebních materiálÛ,
jejich správnou aplikaci a poskytuje ‰piã-
kov˘ servis pfii jejich dodávce. Letos v lé-
tû otevfiela spoleãnost DEKTRADE a.s.
svoji poboãku i v Blansku. Dne 3. záfií 2013
zde probûhl Den otevfien˘ch dvefií, kde mû-
li aÏ do odpoledních hodin náv‰tûvníci

moÏnost si kompletnû prohlédnout sklad
i prodejní prostory a kdo mûl zájem, mohl
vyuÏít i moÏnosti zv˘hodnûného nákupu.
Cel˘ den se nesl v pfiátelské atmosféfie, by-
lo nachystané obãerstvení a nechybûly sou-
tûÏe o vûcné ceny …

V blanenské poboãce pracuje celkem
7 lidí, ktefií zabezpeãují bezproblémov˘
provoz a jsou zde pro své zákazníky,

kdy jim nejen prodají, ale i dobfie a pro-
fesionálnû poradí. Otevfieno je zde
v zimním období od pondûlí do pátku od
7.00 do 16.00 hodin. Více informací je
moÏné dostat na tel.: +420 510 003 011, 
+420 733 168 410 nebo na www.dektrade.cz.

Text: Renata Kuncová Polická 
Foto: archiv DEKTRADE  a.s., 

RePo

DEKTRADE je uÏ i v Blansku

Poboãka Blansko. Prodejna.Kde nás najdete.

Spoleãnost DEKTRADE a.s. byla zaloÏena v Praze roku 1993. V prvních letech po zaloÏení se ve spolupráci s expertní a znaleckou
kanceláfií KUTNAR - izolace staveb, soustfiedila na distribuci a poradenství v oblasti stavebních izolací. Sortiment a zábûr ãinností se
bûhem let roz‰ifioval a DEKTRADE se postupnû stal nejvût‰ím dodavatelem stavebních materiálÛ a respektovan˘ specialista v oboru
stfiech, fasád a izolací v âeské a Slovenské republice.

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 389.900 Kã bez DPH
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➨ Koãárek – golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívan˘, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovateln˘, pevná záda, stfií‰ka vzadu s kap-
sou, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední 
otoãná, tel.: 606 931 795.
➨ Koãár po jednom dítûti, málo pouÏívan˘,
trojkombinace, ãeská znaãka Dorjan. Barva ãer-
veno-ãerná, tel.: 606 931 795. 
➨ Nov˘ kuffiíkov˘ ‰icí stroj zn. Loyd – levnû. 
Tel.: 608 424 265.
➨ Novou vloÏku do prÛtokového ohfiívaãe PO 35.
Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Slivovici 54%. Cena dohodou, 
tel.: 516 455 781. 
➨ GaráÏ (PREFA) s elektfiinou – staré Blansko 
za zastávkou Blansko mûsto. Cena 145 000 Kã,
pfii rychlém jednání sleva. Tel.: 774 400 400. 
➨ Levnû sbírku ãasopisu Stadion,
1971-1979 – vyvázané do knih. Tel.: 739 066 462.
➨ Obroben˘ litinov˘ stÛl 
o rozmûrech 6,5 x 80 x 140 cm vhodn˘ na spod-
ní stopafiskou frézu nebo svafiování. Dále plecho-
vé sudy 200 litrÛ – 4 kusy, moped Stadion S22
k renovaci. Tel.: 732 144 739 
➨ 3/4 podíl na rodinném domû 2x3+1 
s garáÏí a zahradou v Letovicích. Nastûhování
moÏné, byt provozuschopn˘. Cena dohodou, bez
RK. V pfiípadû nabídky bytu protihodnotou by by-
lo moÏné dÛm koupit cel˘. Tel.: 604 869 019. 
➨ Hondu XR 600, r.v. 97, jetá pole/ les, 
jako víkendové pobavení. Motorka jede perfektnû,
má novou fietûzovou sadu. Motorka má zánovní 
obutí a novou STK. Na motorce ladûn˘ v˘fuk, pfii-
dám originál v˘fuk a originál blatníky. Cena 
49 000 Kã. Dohoda moÏná. Info a fotky na tel.
776 642 667, mail: vitek.cerveny@seznam.cz 

➨ Hlídání dûtí od miminek. Vzdûlání, 
praxi i doporuãení mám. MoÏnost i pomoci (obsluhy)
seniorÛm. Od záfií - Boskovicko. Tel.: 777 948 940.
➨ Pronájem novû zrekonstruovaného bytu 1+1
na ulici Chelãického v Blansku od 1. 9. 2013.
Nájem: 8.000,--Kã vãetnû inkasa. Tel.: 723 008 603. 

➨ Zafiízené prostory v Boskovicích 
vhodné pro kosmetiku, masáÏe, pedikúru apod.
Tel.: 608 635 406. 
➨ Louku se stromy blízko Kufiimi,
pfies 3300 m2, ovocn˘ sad neoplocen˘, v chrán.
oblasti, nemoÏno stavût, pro pûstování. Za 125
tis.Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Chatu se zahradou v chatové oblasti 
na ul. Mánesova v Boskovicích, klidné místo pro
relaxaci. Elektfiina pfiivedena k pozemku. Cena
190.000,- Kã RK nevolat! Tel. 604 210 463. 
➨ Plné cihly z bouraãky cca 2-3 palety,
plastové okno bílé o rozmûru 150x120 cm s ven-
tilací. Ceny dohodou. Tel.: 608 889 821. 
➨ GaráÏ v Blansku - Podlesí, zateplená, 
199 tis. Kã. Tel.: 605 529 478.
➨ Ford FOCUS 2.0i, nová STK, eko uhrazeno,
rok 98, hatchback, za 27 tisíc Kã. Tel.: 777 079 911. 

➨ Kombinaci Casualplay S4: sportovní koãárek 
+ hlubokou korbu + autosedaãku Prima fix. Po
dvou dûtech, super stav. Cena 4000 Kã. Pro dal‰í
info pi‰te na email novotna.mo@seznam.cz 
➨ AUDI 80, rok v˘roby 1986, obsah 1,6. 
Pojízdn˘, STK do 2/ 2014. Cena dohodou. MoÏno
téÏ po vyfiazení z registru na souãástky. Volejte
721 869 126. 
➨ Byt 1+1 v Boskovicích bez RK,
tel.: 776 798 745. 
➨ Novou mikrovlnou troubu
WHIRPOOL JT 369 SL. Nevhodn˘ dar, orig. zaba-
lená, bohaté pfiíslu‰enství,cena dohodou, tel.:
608 527 221. 
➨ Nov˘ pultov˘ mrazák 
WHIRPOOL WH 2310 A+E, nepouÏit˘ a v origi-
nálním balení.  Jedná se o v˘hru jenÏ nevyuÏiji.
Cena dohodou. Tel.: 608 527 221. 
➨ Star˘ televizor Mánes, rádio Philips ze 30. let
a rádio Tesla ze 30. let. Tel.: 604 141 981. 
➨ KníÏky z knihovny z pozÛstalosti, 
rÛzné obory lidské ãinnosti, odborná literatura 
apod. Jen váÏn˘m zájemcÛm, ne pfiekupníkÛm.
Tel.: 604 141 981. 
➨ Fíkus vysok˘ 2 metry. Tel.: 516 416 675. 
➨ Nov˘, ruãnû tkan˘ koberec,
‰ífika cca 80 cm x 8 m. Cena dohodou, tel.: 702
619 984. 
➨ Chemicky nestfiíkaná jablka 
dovezená z ãistého prostfiedí. Místo odbûru
Blansko. Tel.: 516 416 675. 
➨ Barevn˘ televizor Tesla, úhlopfiíãka 52 cm., 
v˘born˘ stav i obraz, návod k obsluze, cena 500,-
Kã. Blansko, tel.: 604 389 346. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ 45/173 z Boskovic se rád seznámí 
se sympatickou Ïenou. Zájmy hudba, tanec, pfií-
roda. Tel.: 737 885 016. 
➨ Îena 59 let hledá pfiítele, kterému nevadí 
moje vnouãata a toulání po horách. Tel.: 722 793 054. 
➨ V· 59/173 hledá aktivního nezadaného
sympaÈáka se zájmem nejen o kulturu / divadlo-
hudba-v˘tv. umûní/ a turistiku. Tel.: 739 314 335. 

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

HLEDÁM

NABÍZÍM
SEZNÁMENÍ

➨ Staré stolafiské a ãalounické materiály d˘hy, 
fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále koupím sta-
r˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608 279 717.
➨ P‰enici, jeãmen, triticale, Ïito. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ GaráÏ v Blansku v blízkosti ulice Erbenova 
a  9.kvûtna, moÏnost i v˘mûny za garáÏ u zastáv-
ky âD. Tel.: 723 886 646. 
➨ Pohlednice, zápalkové a fezové nálepky. 
Studen˘, Lidická 23B, Brno. Tel.: 533 400 216,
739 130 854. Volat nejlépe veãer, 19- 21 hodin.

➨ Pronajmu garáÏ v Blansku - Sloupeãník,
u palírny (bez el.) Tel.: 602 724 073. 
➨ K pronájmu samostatnû stojící provozovnu 
v Blansku blízko centra, 30 m2. Vhodné pro sluÏ-
by nebo kanceláfi. Tel.: 739 040 831. 
➨ Nabízíme zkolaudovanou samostatnou
místnost pro nehtové studio, pedikérky a podob-
né sluÏby. Velmi zajímavá cena, studio v centru
Blanska. Tel.: 731 474 247. 
➨ Za odvoz daruji koÀsk˘, slámov˘ hnÛj. 
HnÛj moÏno odvézt po telefonické domluvû tel.:
773 464 543. Místo odbûru Sasina, okres Blansko. 
➨ Douãím matematiku studenty S· 
vãetnû pfiípravy ke státní maturitû i Ïáky Z·. Jen
v Boskovicích, tel.: 737 348 136. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku na sídli‰ti Píseãná
(4.p. s v˘tahem, dÛm po rekonstrukci - nová lodÏie,
plastová okna).  Cena:  8.000,- Kã vãetnû inkasa.
Volné od 1/2014. Tel. 775 116 154 (po 17.hodinû). 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû
na ulici Slovákova v Boskovicích v 1. poschodí.
Byt je ãásteãnû zafiízen. V domû je v˘tah, dÛm je
do 500 m od centra, od obchodÛ i od autobuso-
vého a vlakového nádraÏí. Volejte po 17.hod na
tel.: 724 296 021.

KOUPÍM

ÚVùRY 
úãelové, neúãelové, hypotéky, pfieúvûrování,
refinancování. Konsolidace úvûrÛ a pÛjãek.
AÏ 500 tis. bez pfiíjmÛ a bez zaji‰tûní. AÏ 3 mil.
bez pfiíjmÛ, ale se zástavou nemovitosti.
Podmínka: ãisté registry. Tel.: 723 617 213.

PRODEJ PALIVOVÉHO D¤ÍVÍ 
such˘ ‰típan˘ buk do kotle a krbÛ. Jehliãnaté
a listnaté palivo v délkách 1m, 2m a 2,5m.
Objednávky celoroãnû na tel.: 602 792 758, 

dopravu zajistíme.
DOMÁCÍ VÁNOâNÍ CUKROVÍ 

Z 90% jde o cukroví krémové. NepouÏívám
Ïádné náhraÏky. Do tûsta pouÏívám Heru,
Ïádné levné margaríny, krémy jsou skuteãnû
máslové. K osobnímu odbûru (Blansko).

Cena za 1kg/320,- Objednávky nebo více
informací na: tel.: 606 398 829.

Na obrázku jsou tfii rébusy oddûlené svislou ãarou. Pro úãast v soutûÏi staãí za-
slat jeden (jak˘koliv) z tûchto tfií rébusÛ na e-mail: listyregionu@seznam.cz
nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678 01 Blansko. KvÛli pfií-
padné v˘hfie prosíme o uvedení va‰eho telefonního ãísla. 

Uzávûrka soutûÏe je 4. 11. 2013

Správné vylu‰tûní rébusu 
z minulého ãísla je:

Mlad˘ nab˘vej, star˘ uÏívej.
V mládeÏi budoucí národ. 

V˘hry od firmy 
Ol‰ovec spol. s r. o. získávají
Pan Pavel Kosiãka z Blanska 

- poukázka na odbûr 1 ks kapra.
Paní Vladimíra RáboÀová, Blansko
a paní Danu‰e Proke‰ová, Kun‰tát -
poukázky na odbûr 1 ks tolstolobika.

Dûkujeme za v‰echny zaslané odpovûdi, kter˘ch nebylo málo…

Pfievzato z knihy Matice dítek (ãasopis mládeÏe ‰kolní z roku 1892).

O tfii dárkové balíãky
Davídkova kofiení.

Cenu vûnovala 
firma 

DAVÍDKOVO
KO¤ENÍ S.R.O.

SoutûÏte s

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

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
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Nemocnice Blansko se letos popr-
vé pfiipojila k iniciativû Svûtové fede-
race srdce a uspofiádala v pondûlí 30.
záfií odpoledne Svûtov˘ den srdce.
V prostorách nemocnice probûhl den
otevfien˘ch dvefií centrálního pfiíjmu
a kardiologie. Mottem této akce bylo:
„ChraÀme si svá srdce!”

Paní primáfika MUDr. NadûÏda
Formánková a dal‰í lékafii provádûli
náv‰tûvníky a ukazovali rÛzné pfiístro-
je, které se pouÏívají k vy‰etfiení srdce

i k samotné léãbû pfii jeho akutním se-
lhání. K dispozici byly letáky a broÏu-
ry, do‰lo samozfiejmû i na dotazy ná-
v‰tûvníkÛ. Lékafii radili, jak onemocnû-
ním srdce pfiedcházet. Byla moÏnost
nechat se vy‰etfiit a v˘sledek zkonzul-
tovat s lékafiem. 

Akce pfiilákala mlad‰í i star‰í,
v‰ichni se zde dozvûdûli nûco nového.
Proto by bylo dobré ji zopakovat
i pfií‰tí rok.

Text: Pavel Krupka

Její vznik inicioval René
Kvapil, znám˘ hudebník pÛsobí-
cí zejména ve skupinû Avangard
a také kurátor pro mládeÏ
v Boskovicích na Odboru sociál-
ních vûcí. Akce byla a je pojata
jako prevence pfied sociálnû pa-
togenními jevy pfii mimo‰kolní
práci s dûtmi.

Letos se poprvé koná v Letovicích

v Mûstském kulturním stfiedisku. Je
brána zejména jako soutûÏ mlad˘ch
umûlcÛ, ale ne jenom hudebníkÛ,
pfiedstaví se tu také nûkolik taneã-
ních souborÛ. Vítûz získá moÏnost
natoãení svého prvního profesionál-
ního snímku. Cenu do soutûÏe vûno-
valo nahrávací studio Agrostav
Jevíãko. 

Náv‰tûvník také uvidí nûkolik

skvûl˘ch hudebních skupin z oko-
lí… Namátkou Blue Lines, Tfietí
zuby, Dvû a pÛl promile, René
z Mo‰tárny, Kopjam, Arakain re-
vival. Rozhodnû si tento ojedinûl˘
projekt nenechte ujít.  

26. a 27. fiíjna 2013
– MKS Letovice, 

pfiihlá‰ky na 601 590 006 
nebo na info@mks-letovice.cz

Tato soutûÏ urãená mlad˘m talentÛm z umûleck˘ch
sfér tu nebyla témûfi 10 let!

FEST MAZEC v Letovicích – opût bude!!!

Svûtov˘ den srdce 
v Nemocnici Blansko

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, VESTAVNÉ SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

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
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Spoleãnost AUTODOPRAVA K&K s.r.o., která sídlí v Boskovicích na Chrudichromské
ulici, se zab˘vá pfieváÏnû zahraniãní kamionovou dopravou. Disponuje více neÏ tfiemi
desítkami moderních kamionÛ, jejichÏ provoz zaji‰Èuje 36 fiidiãÛ. O tom, Ïe se jedná
o zku‰ené profesionály, svûdãí fakt, Ïe mnozí z nich se mohou pochlubit pfiekroãením
milionu ujet˘ch kilometrÛ. 

Dal‰í dva milionáfii u spoleãnosti
AUTODOPRAVA K&K s.r.o.

¤idiãi mezinárodní pfiepravy Radek Dvofiáãek (vlevo) 
a Jan Klement.

Letos na podzim k tûmto milionáfiÛm
pfiibyli dal‰í dva; fiidiãi zahraniãní pfiepra-
vy Jan Klement a Radek Dvofiáãek. Pro
pfiiblíÏení charakteru této profese ãtená-
fiÛm ListÛ regionÛ jsem je poÏádal o od-
povûì na nûkolik otázek:

MÛÏete prosím fiíct nûco bliÏ‰ího o so-
bû a také o tom, jak jste se na kamiono-
vou pfiepravu dostali?

Jan Klement: Je mnû 31 let. K ‰oféro-
vání jsem mûl blízko od maliãka; mÛj 
otec také jezdil jako fiidiã z povolání.
Vyuãil jsem se zde v Boskovicích na au-
toklempífie a po vojnû jsem nastoupil
k firmû Bodos. Tam jsem si je‰tû dodûlal
roz‰ífiení fiidiãského prÛkazu na návûsy.
Dal‰ím m˘m pÛsobi‰tûm uÏ byla zdej‰í
firma Autodoprava K&K, kde jsem zaãal
zhruba pfied 10 lety jezdit „dálkovou”, te-
dy zahraniãní pfiepravu.

Radek Dvofiáãek: Mnû je 33 let a také
jsem k volantu tíhl od mládí. Vyuãil jsem
se automechanikem v Boskovicích na ze-
mûdûlském uãili‰ti, po vojnû jsem nastou-

pil v té dobû je‰tû do âSAD Boskovice,
kde jsem zaãal pracovat na dílnû. Postupnû
jsem jezdil s rÛzn˘mi vozy, od Avie pfies
Liazku aÏ po souãasné kamiony. Pracoval
jsem také u jin˘ch podnikÛ, napfiíklad
u plynárenské firmy Lechner. V roce 2003
jsem nastoupil sem, ke spoleãnosti K&K. 

Kam v‰ude jezdíte? Jak probíhá vá‰
pracovní t˘den?

(Na tuto a dal‰í otázky odpovídají
spontánnû oba, navzájem se doplÀují; je
poznat, Ïe mají hodnû spoleãn˘ch záÏitkÛ
a zku‰eností.)

VyjíÏdíme v nedûli, nebo v pondûlí rá-
no a vracíme se vût‰inou v pátek nebo
v sobotu. Trasu, místa nakládky a vyklád-
ky prÛbûÏnû fiídí dispeãefii tak, abychom
jezdili pokud moÏno stále vytíÏeni nákla-
dem. Jezdíme po celé západní Evropû, na
v˘chod jen na Slovensko a do Maìarska;
byli jsme i na Ukrajinû a v Bulharsku, ale
tam uÏ nejezdíme. Nejãastûji to je
Nûmecko, Holandsko, Anglie, Skotsko,
Dánsko, Rakousko a Itálie.

Kam jezdíte nejradûji?
Do Francie, tam je velmi pohodov˘

provoz na dálnicích a také do Holandska,
tam jsou zase velice pfiátel‰tí lidé, tfieba
pfii nakládce a vykládce ve firmách nám
vychází velice vstfiíc. Díky krásné krajinû
také do Itálie, nebo do Skotska.

Kde se vám nelíbí?
Oba se shodují, Ïe v Nûmecku. Je to si-

ce technicky vyspûlá zemû s kvalitními
dálnicemi i silnicemi, ale pfii jednání
s lidmi je poznat, Ïe na ‰oféry z „v˘cho-
du” se Nûmci dívají s odstupem. 

Spíte ve vozech; jak je to se stravová-
ním? Doma namazan˘ krajíc chleba by
asi na t˘den nestaãil...

Krajíc ne, ale zavafiené maso, polévky,
konzervy a hotová jídla ano. Vozy jsou
dnes uÏ vybaveny nejen vafiiãi, ale tfieba
také mikrovlnkami, takÏe není problém si
na cestách tro‰ku zakuchtit. Samozfiejmû
si také mÛÏeme zajít na teplé jídlo do bu-
fetu tfieba na benzínce.

Baví vás ta práce stále? Pfiedpokládám,
Ïe pÛvodní, moÏná i romantické pfiedstavy
o vÛni dálek, léty tro‰ku vyprchaly...

Dálkové jeÏdûní musí bavit, jinak by
se ta práce nedala dûlat, je nároãná neje-
nom na ãas. Nejde o romantiku, spí‰ o to,
Ïe jezdíme na mnohá nová místa; mûnící
se krajina v rÛzn˘ch ãástech Evropy, jiní
lidé, to v‰e zpÛsobuje, Ïe se stále jedná
o velmi zajímavé povolání. Samozfiejmû
nejdÛleÏitûj‰í je relativnû solidní v˘dûlek;
oba máme rodiny, postavené chalupy,
takÏe dobr˘ pfiíjem se hodí.

Co fiíkají na va‰i práci rodiny?
Oba se shodují: Napi‰te, Ïe velké po-

dûkování patfií manÏelkám a dûtem za to,
Ïe mají s námi trpûlivost a dovedou na‰í
t˘denní nepfiítomnost zvládnout.

Pánové, dûkuji za rozhovor a pfieji
vám spoustu dal‰ích pohodov˘ch kilo-
metrÛ.

Text a foto: Petr Hanáãek
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Nav‰tívil jsem Ivo Koblasu doma
v âerné Hofie, abych na‰im ãtenáfiÛm
pfiiblíÏil obraz tohoto postiÏeného a pfie-
sto talentovaného mladíka. Z pfiíjemné-
ho povídání s ním a s jeho tátou, Ivo
Koblasou seniorem, se pomalu r˘soval
pfiíbûh silné vÛle, která dokázala pfieko-
nat nepfiízeÀ osudu.

Ivo se narodil pfied 20 roky. JiÏ od na-
rození trpûl dûtskou mozkovou obrnou,
která silnû ztûÏovala pohyblivost. Díky
péãi lékafiÛ a rodiny se dafiilo obtíÏe po-
stupnû omezovat a schopnost pohybo-
vání zlep‰ovat. Av‰ak kvÛli opakujícím
se tûÏk˘m epileptick˘m záchvatÛm by-
lo nutno v 6 letech provést radikální 
operaci mozku - oddûlení hemisfér. Po
tomto zásahu se mal˘ Ivo stal opût ne-
pohybliv˘m; neumûl chodit, velk˘m
problémem byla koordinace pohybÛ le-
vé a pravé pÛlky tûla. 

JestliÏe osud chtûl, aby mal˘ Ivo zÛ-
stal definitivnû na vozíku jako nepo-
hybliv˘ invalida, tak se pfiepoãítal.
Pomocí vlastní vÛle a pfiedev‰ím obrov-
ské pomoci a péãi rodiãÛ se opût po-
stupnû podafiilo chlapce nauãit chodit
a rozpohybovat. O dva roky pozdûji stál
osmilet˘ Ivo na startu závodu horsk˘ch
kol. Nebylo dÛleÏité, Ïe do cíle pfiijel ja-
ko poslední, dÛleÏité bylo, Ïe ho soutû-
Ïiv˘ duch zaãal nutit dûlat v‰e pro to,
aby byl silnûj‰í, pfiipravenûj‰í, lep‰í.
Posiloval, trénoval a jezdil i v soutûÏích
zdrav˘ch cyklistÛ; dûlal v‰e pro to, aby
byl pfiipraven vítûzit. 

A to se dafií v mífie vrchovaté. Seznam
jeho závodních úspûchÛ v silniãní a drá-
hové cyklistice z posledních let by za-
bral pÛl stránky novin. Moje první otáz-
ka tedy znûla:

Ivo, kterého sportovního úspûchu si
ceníte nejvíc?

Z posledních let to bylo 4. místo na
mistrovství svûta v dánském Roskilde
v roce 2011, 3. místo v silniãním závo-
dû svûtového poháru v ¤ímû 2012
a pfiedev‰ím 4. místo v team sprintu na
XIV. letních paralympijsk˘ch hrách
v Lond˘nû. Letos 1. místo v silniãním

Nejen v posledních Listech regionÛ, ale i v ostatních, celostátních médiích se objevily informace o úspû‰ích
mladého handicapovaného sportovce, cyklisty Ivo Koblasy z âerné Hory. Fotografie z prestiÏních klání handica-
povan˘ch sportovcÛ v Evropû, USA i Kanadû ukazují sebevûdomého cyklistu, kter˘ slaví celou ‰ÀÛru vynikajících
umístûní mezi svûtovou konkurencí; navzdory tomu, Ïe je pravidelnû nejmlad‰ím ãlenem závodního pole.

závodû v Merano World cup v Itálii, 3.
místo v Segovia World cup ve ·panûl-
sku. Koncem srpna jsem bojoval
v Kanadû na mistrovství svûta. Na v˘-
sledky - 2. místo ve svûtovém poháru,
4. místo v silniãním závodû a 6. místo
v ãasovce - mÛÏu b˘t urãitû hrd˘. Co se
t˘ká Evropského poháru, tak první mís-
to jsem získal v EP Praha 2010, 2011,
2012 a 2013, v EP ve slovenské
Terchové i nûmeckém Elzachu 2012
i 2013. Také jsem získal titul Mistr âR
v silniãním závodû i ãasovce jednotliv-
cÛ 2013. 

Na paralympiádû v Lond˘nû Vám
tûsnû utekla medaile, pfiedpokládám,
Ïe se chystáte o ni znovu bojovat za tfii
roky v Rio de Janeiro?

Ano, k tomu smûfiuji a dobré v˘sled-
ky z poslední doby mû hodnû povzbu-
zují.

Bûhem své sportovní kariéry jste se
dostal na mnoho zajímav˘ch míst
Evropy, USA a Kanady. Dafií se vám ty-
to lokality poznat blíÏ? Kde se vám nej-
víc líbilo?

S tím poznáváním je to hor‰í; vût‰i-
nou nezb˘vá dost ãasu. Napfiíklad v ¤í-

mû mû zaujalo Koloseum, ale jen zven-
ku, nebyl ãas na prohlídku. Velice dob-
fie na mû zapÛsobilo Los Angeles, moÏ-
ná to bylo také tím, Ïe jsme vymûnili
nevlídné zimní poãasí u nás za pfiíjemné
klima na pobfieÏí Tichého oceánu. Také
lidé jsou tam velmi pfiátel‰tí; je poznat,
Ïe se jedná o mnohonárodnostní spoleã-
nost, kde je vzájemná tolerance jiÏ hod-
nû zakofienûná. Nikdo nespûchá tak 
urputnû jako u nás, moÏná i to je dÛvod
daleko vût‰í vzájemné ohleduplnosti.
Hodnû jsme jezdili taxíky a v‰ichni je-
jich fiidiãi byli velice ochotní, umûli po-
vyprávût o zajímav˘ch místech v okolí
a bylo vidût, Ïe si dokáÏou zákazníka
cenit. Nestalo se, Ïe by se nás snaÏili 
o‰idit, ale je pravda, Ïe s vykládáním
zavazadel nám nikdy nepomohli.
Zfiejmû proto, Ïe na svém místû v autû
mûli ve‰kerou trÏbu i doklady a toto
místo fiidiãe prostû neopustili.

V‰ude je nûco zajímavého, snad jen
jednotvárná krajina kolem dánského
Roskilde se nám moc nelíbila.

Otec, pan Koblasa, kter˘ dûlá synovi
manaÏera, dodává:

Pfii na‰ich cestách se snaÏíme v‰ude
ochutnat místní kuchyni. Ivovi nejvíc
vyhovuje italská kuchynû, bohatá na ze-
leninu, dûlaná v lehkém, dobfie stravi-

telném stylu. V Americe nás nepfiíjemnû
pfiekvapilo v‰ude pfiítomné smaÏení - na
oleji se dûlá snad v‰e, vãetnû korpusu
pro pizzu. 

Ivo, co vás baví kromû cyklistiky?
Jezdil jsem na koni, ale jen rekreaã-

nû. Rád se podívám na dobr˘ film -
v kinû, nebo i doma.

Kter˘ film vás zaujal? 
Spí‰ seriál - Kobra 11.

KvÛli klidnûj‰ímu prostfiedí pro va‰e
tréninkové trasy jste se pfiestûhovali
z Brna sem, na okraj âerné Hory.
Nevadí vám, Ïe jste se stali - po brnûn-
sku - lonÈáky?

Otec i syn se smûjí a shodují se - na-
opak, celé rodinû se zde velmi líbí. Otec
dodává: Docela nás pfiekvapilo, jak
rychle jsme si zvykli a jak moc nám vy-
hovuje zdej‰í klid a blízkost pfiírody. 

Ivo, nyní je pro vás hlavním úkolem
zabodovat na paralympiádû v Riu.
Máte pfiedstavu o vzdálenûj‰í budouc-
nosti?

Letos jsem maturoval na Obchodní 
akademii ‰koly F. D. Roosevelta
v Brnû. Zatím se chci vûnovat cyklisti-
ce, pozdûji své vzdûlání urãitû vyuÏiji.
UvaÏoval jsem i o trenérství...

·piãková závodní kola, trenaÏér,
cesty po Evropû i za oceán - jak se to
dá zvládnout finanãnû?

Odpovídá otec: Zatím se náklady da-
fií zvládnout pomocí pfiíspûvkÛ sponzo-
rÛ, ale urãitû by nám dal‰í sponzorství
pomohlo.

Ivo, je vidût, Ïe jste rozen˘ bojovník,
kter˘ neustupuje pfied nesnázemi.
Pfieji Vám, abyste vybojoval nejen
mnoho dal‰ích cenn˘ch medailí, ale
také spokojen˘ a plnohodnotn˘ Ïivot.
Ostatnû - to jste uÏ dokázal.

Petr Hanáãek
Foto: archiv rodiny, ph

IVO KOBLASA - VÍTùZSTVÍ VÒLE

Ivo pfii na‰em rozhovoru. Ivo v 6 letech po operaci mozku.
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 14. listopadu 2013, uzávûrka je 4. listopadu 2013.

Na‰e spoleãnost se v rámci svého sponzorského programu
rozhodla podporovat ãeské interprety. Zpûvák Petr Bende je
s na‰ím krajem úzce spjat pfiedev‰ím díky sv˘m hudebním za-
ãátkÛm a v souãasné dobû se kaÏdoroãnû vrací pfied blanenské
publikum se sv˘mi vánoãními koncerty.  

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice a Letovice. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník II. Vychází v nákladu 15 000 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích a Letovicích zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost ãlánkÛ
a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

Petr Bende (vlevo) pfii prohlídce v˘robní haly.

âKD BLANSKO HOLDING PODPORUJE
âESKÉ INTERPRETY

Dne 26. 09. nav‰tívil na‰i spoleãnost
Petr Bende osobnû, a odnesl si mnoho
záÏitkÛ a informací o tradiãní v˘robû
vodních turbín v na‰em regionu. 

V rámci na‰í podpory vánoãního 
turné tohoto zpûváka mají moÏnost na-

‰i zamûstnanci získat zdarma lístky na
jeho koncert v Blansku, kter˘ se usku-
teãní 30. 11. 2013 v Dûlnickém domû. 

Text: Mgr. Nina Juránková 
Foto: Jana Trtílková 

ELEKTROOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. Mobil: 733 318 860, 737 274 760

602 747 986   www.Beretta.cz
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NABÍZÍME:
• Sportovní a lovecké zbranû
• Lovecké a sportovní náboje
• Pánské i dámské obleãení, obuv
• Pozorovací optika pro lov i turistiku
• Svítilny, noÏe

• Vzduchovky – zbranû, optika, terãe, diabolky
• Obranné prostfiedky – spreje, plynovky, paralyzéry
• Sklo, keramika
• Pu‰kafiské práce – montáÏe, nastfielení zbraní
• Prodej a v˘kup komisních zbraní za hotové
• Prodej obleãení a obuvy - slevy aÏ 70 %

Dárkové poukazy

PRODEJNA LOVECK¯CH 
A SPORTOVNÍCH POT¤EB

602 747 986   www.Beretta.cz
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