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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 12. záfií 2013, uzávûrka je 2. záfií 2013.

Leto‰ní rok probíhá dlouho plánova-
ná a velmi nároãná oprava - v˘mûna 
obou dfievûn˘ch ãástí vûÏí kostela.
Hlavní nosné prvky obou vûÏí byly to-
tiÏ je‰tû pÛvodní z roku 1865. Podepsal
se na nich jednak zub ãasu, ale hlavnû
zhoubn˘ vliv ‰kÛdcÛ a vlhkosti. PÛ-
vodní pokrytí dfievûn˘ch ãástí bfiidlicí
provádûl dle dochovan˘ch dokumentÛ
pokryvaãsk˘ mistr Pfoff z Letovic.
V první polovinû 20. století pak byly
vûÏe pokryty mûdûn˘m plechem.

Práce na opravû byly vlastnû zapoãaty
jiÏ v roce 2012. Pfied kostelem vyrostla
postupnû celá dfievûná konstrukce nové
vûÏe, vysoká témûfi 20 metrÛ, kde pfieãka-
la celou zimu. Na jafie pak byla tato repli-
ka pokryta mûdûn˘m plechem. Mezitím
vyrostlo kolem pfiední ãásti kostela le‰ení
a pÛvodní vûÏe se zaãaly postupnû rozebí-
rat. 21. kvûtna se první vûÏ celá jefiábem
vyzvedla a usadila na v˘chodní vûÏ.
Druhá dfievûná replika pfied kostelem vy-
rostla bûhem ãervna a 8. ãervence byla
vyzvednuta na západní vûÏ. Souãasnû
s tûmito pracemi probíhala i oprava fasá-
dy obou vûÏí a nátûry oken.

Tak aÏ pÛjdete nebo pojedete na v˘-
let, vydejte se do Vanovic. Urãitû nebu-
dete litovat a pfiekvapí vás pohled na
chrám, jehoÏ prÛãelí je pfied oãima lid-
sk˘ma jako brána nebeská. 

Text a foto: Ing. Kamil Vystavûl

Ing. Josef Vágner, odborník a auto-
rizovan˘ inÏen˘r pro vodárenské
stavby z VAS Boskovice odhadl stáfií
tohoto „pokladu” minimálnû na 100

let, ale kloní se spí‰e k hranici stáfií
200 let.

Text: RePo 
Foto: Jana Jelínková, Ctibor Petr

VûÏe kostela ve Vanovicích jsou nepfiehlédnutelnou
dominantou této obce, ale i celé jiÏní ãásti Malé Hané.
Kostel patfií âeskobratrské církvi evangelické a je nej-
vût‰ím kostelem této církve na celé Moravû a druh˘m
nejvût‰ím evangelick˘m v âR. 

CSS LETOVICE BOJUJE 
O FINANCE...

- více na str. 14

KUN·TÁTSKÁ KERAMIKA
STÁLE ÎIVÁ...

- více na str. 13

DRAâÍ LODù
NA K¤ETINCE...
- více na str. 6

Oprava vûÏí 
vanovického kostela

Poslední ãervencov˘ t˘-
den se v Ostrovû u Macochy
i pfies úmorná vedra bagro-
valo a pracovalo. V rámci
akce revitalizace potoka
Lopaã se zde dûlá kanali-
zaãní pfieloÏka pfies tento
potok. Pfii bagrování u míst-
ní Sokolovny vydal potok
staré potrubí. 

Historick˘ nález
v Ostrovû u Macochy

Usazování vûÏe. Detail ãásteãnû o‰etfieného potrubí.

VyzdviÏení starého potrubí z potoka Lopaãe.
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VáÏení ãtenáfii, na stranách 8 a 9 mÛÏete najít
zajímav˘ informaãní plakát popisující historická

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

Blansko, která je vlastníkem tohoto díla.Mistrovství svûta v biketrialu
Ve dnech 27. - 28. 7. 2013 se v Blansku

konal druh˘ závod Mistrovství svûta v bi-
ketrialu. Domácí jezdec Va‰ek Koláfi, kte-
r˘ jel nejprestiÏnûj‰í kategorii ELITE

skonãil druh˘ o pouhé 3 body pfied Danim
Comasem z Katalánska. Tfietí byl Raul
Gutierrez Garcia ze ·panûlska.

V kategorii NárodÛ obsadila poprvé

první místo âeská Republika. I kdyÏ tep-
lomûry ukazovali kolem 40 °C tak byla
obrovská divácká kulisa a závody tak mû-
li úÏasnou atmosféru.

FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text a foto: David Podrabsk˘

Reprezentaãní t˘m âR. Moreno Sanchez Javier (·panûlsko) na trati..

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

Blansko – Tûchov
RÛzné typy domÛ 

a dvojdomÛ 
o velikosti od 3+kk 

s parkovacím stáním 
na pozemku nebo 

s garáÏí.
V˘stavba probíhá.

Ceny od 2,85 mil. Kã (vãetnû pozemku a DPH)

TP DOMY s.r.o., tel.: 596 158 260, 602 531 078
e-mail: info@tradepanad.cz www.tradepanad.cz

RODINNÉ DOMY 
V MORAVSKÉM KRASU



Inzerce 15

roãník II       ãíslo 7        srpen 2013606 931 795☎

Sport / i*

roãník II       ãíslo 7       srpen 2013 www.listyregionu.cz

2

Bylo zde 8 t˘mÛ, kaÏd˘ t˘m mûl nû-
kolik zástupcÛ, ale hrálo se vÏdy po 3 a
po ‰esti hrách se stfiídali.

Pofiadí na prvních 3. místech 

1. místo - Rumfish SY
t˘m ze Svitav 

2. místo - TakNûjak 
t˘m pfieváÏnû z Olomouce

3. místo - S˘pka BK 
domácí t˘m z Blanska

Turnaj pofiádal pan Michal-Jan Uhlífi,
v‰ichni zúãastnûní si jej náleÏitû uÏili…

Text a foto: David Podrabsk˘

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 •

Turnaj 24 hodin NON-STOP v plném proudu.

24 hodin NON-STOP
24 hodin NON-STOP je název bowlingového

turnaje, kter˘ se konal 19. – 20. ãervence 2013
v bowlingovém centru Dvorská 4.
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6. ROâNÍK CARPE DIEM CUP

UMùLÁ LEDVINA V NEMOCNICI
BLANSKO SLAVÍ 25 LET

Zahájení turnaje.

V sobotu 13. 7. 2013 pro-
bûhl na rájeckém fotbalo-
vém hfii‰ti jiÏ 6. roãník tur-
naje Carpe Diem Cup.
Leto‰ního roãníku se zú-
ãastnilo osm muÏstev, která
se nejdfiíve utkala ve dvou
základních skupinách a ná-
slednû t˘my bojovaly ve vy-
fiazovacích bojích o pfiíãky
nejvy‰‰í. Turnaj se pofiádal
ve spolupráci s Asociací
Futsalu Blansko, která za-
stfie‰uje na okrese Blansko
futsalovou soutûÏ, a tak se
hrálo právû podle futsalo-
v˘ch pravidel. Po celou do-
bu bylo pfiipraveno bohaté
obãerstvení v podobû toãe-
ného piva, lima, klobásek
na grilu a dal‰ích pochutin. 

Více info na: www.futsalblansko.cz

Text: Ondfiej Pernica
Foto: Tomá‰ Srnsk˘

Vítûzové SDK Svûtového finále taneãních
skupin z Japonska – Tokyo Allstars

– pfiedávání cen.

Blansko a okolí

10. ROâNÍK 
SDK.EUROPE 2013

Taneãní workshop New Style Hustle pod vedením lektorÛ Jeffa Selbyho 
a Robyn Baltzer (USA).

Tento rok se od 4. ãervence do 14.
ãervence v Jedovnicích  konal jubilejní
jiÏ 10. roãník celosvûtovû známé taneã-
ní akce s názvem SDK.EUROPE (Street
Dance Kemp). Akce SDK.EUROPE se
fiadí mezi nejprestiÏnûj‰í letní svûtové
street dance meetingy, která v âeské re-
publice, a dokonce ani ve stfiední Evropû
nemá obdoby. JelikoÏ se jednalo o 10.
roãník, SDK.EUROPE netrvalo tradiã-
ních 7 dní, ale cel˘ch 10 dní.

SDK se odli‰uje od ostatních taneã-
ních meetingÛ zejména svou polohou
– cel˘ tento kemp se tradiãnû odehrá-
vá v okolí rybníka, u lesa. Lidé mají
moÏnost se dostat na pár dní pryã
z hektického Ïivota ve mûstû, a uÏívat
si malebnou pfiírodu. 

JiÏ po cel˘ch deset let je cílem toho-
to Street Dance Kempu spojit lidi z ce-
lého svûta, dát jim moÏnost nauãit se
nûco nového o jednotliv˘ch kulturách,
pfiedat si fiadu informací, samozfiejmû
se nauãit nové taneãní styly a techniky,
a umoÏnit mlad˘m lidem se bavit. I le-
tos byl tento cíl splnûn, jelikoÏ se SDK
úãastnilo pfies 4000 taneãníkÛ a milov-
níkÛ hudby, ktefií se do Jedovnic sjeli
aÏ ze 40 zemí svûta, pfiiãemÏ více neÏ
polovina úãastníkÛ byla ze zahraniãí.

Tento desát˘ roãník byl opravdu vy-
dafien˘. Vy‰lo nádherné poãasí, které

trvalo cel˘ch 10 dnÛ, pfiijela spousta
ãesk˘ch i zahraniãních taneãníkÛ, kte-
fií vytvofiili skvûle se doplÀující kolek-
tiv, na‰tûstí nedo‰lo k Ïádn˘m váÏn˘m
zranûním ani k Ïádn˘m v˘trÏnostem. 

SDK.EUROPE organizaãní t˘m
Foto: Little Shao

Zaplnûné tribuny sledující jednotlivá svûtová taneãní finále v sobotní ãásti programu.

Centrum sociálních sluÏeb mûsta Letovice je pfiíspûvkovou organizací; zfiizovatelem je mûsto Letovice. Centrum
zaji‰Èuje provoz Domova pro seniory a peãovatelskou sluÏbu. Pfiesto, Ïe vstupní náklady na provoz se neustálé zvy-
‰uji, státní dotace se naopak sniÏuje. O podrobnosti financování Centra jsem poÏádal jeho fieditele Ing. Ivo Kubína.

Centrum sociálních sluÏeb v Letovicích
bojuje o získání potfiebn˘ch financí

Moderní budova Centra sociálních sluÏeb mûsta Letovice. Foto: ph

Pane fiediteli, kdo v‰echno se podí-
lí na financování Centra sociálních
sluÏeb?

Financování je vícezdrojové. Pro-
stfiedky ze státního rozpoãtu rozdûlu-
je Ministerstvo práce a sociálních vû-
cí na základû návrhu, kter˘ vypraco-
vává krajsk˘ úfiad. Dal‰ím zdrojem
financování jsou samotní klienti, kte-
fií hradí stanoven˘ poplatek za pobyt
a sluÏby; náleÏí nám také pfiíspûvek
na péãi, kter˘ je poskytován dle stup-
nû závislosti klienta na pomoci druhé
osoby. JestliÏe klient nemá dostatek
vlastních financí na úhradu, jednáme
s jeho rodinou, která mÛÏe potfiebnou
ãástku dorovnat buì pravidelnou
platbou, nebo alespoÀ ãásteãnû, for-
mou sponzorsk˘ch darÛ. Rodina v‰ak
tuto povinnost nemá, spoluúãast je
dobrovolná. Posledním, av‰ak v sou-
ãasné dobû podstatn˘m zdrojem fi-
nancí je zfiizovatel, tedy mûsto
Letovice. Zastupitelstvo mûsta se na
posledním jednání rozhodlo vyrovnat
hrozící schodek z prostfiedkÛ mûsta,
ãímÏ prokázalo velkou míru odpo-
vûdnosti k fie‰ení sociálních problé-
mÛ obyvatel Letovic a okolí.

Nedostatek financí tedy zpÛsobilo
sníÏení dotací od MPSV?

Ano, zatímco v loÀském roce jsme
dostali na provoz Domova pro seniory
ãástku 3, 843 mil. Kã, letos jen 2, 829
mil. Kã a to aÏ po nav˘‰ení ve druhém
kole, které fie‰ilo dofinancování ohro-
Ïen˘ch zafiízení. Podobná situace je
u peãovatelské sluÏby; místo loÀsk˘ch
154 tis. Kã jsme dostali jen 76 tisíc, na-
v˘‰en˘ch druh˘m kolem na 96 tis. Kã.

Státní pfiíspûvky do sociální sféry
se sniÏují jiÏ nûkolik let, to asi není
problém jen leto‰ka.

To je pravda; hlavní problém je v‰ak

coÏ je opût hluboko pod prÛmûrem.
Dal‰í sniÏování by pouze v˘raznû
zhor‰ilo kvalitu sluÏeb.

Letos jsme zv˘‰ili také pfiíspûvek
klientÛ o 304 aÏ 365 Kã na mûsíc. Tyto
platby v‰ak nelze navy‰ovat doneko-
neãna, zpÛsobilo by to jen zv˘‰ení po-
ãtÛ tûch, ktefií na úhradu na‰ich sluÏeb
prostû nemají. 

KaÏdoroãní boj o zaji‰tûní finan-
cí na provoz je snad akceptovatel-
n˘ u organizací, které podporují
sportovní ãi kulturní zájmy obãanÛ;
u sociálního zafiízení, na jehoÏ
kvalitním chodu jsou závislí mnozí
stafií, ãi nemocní lidé, to zjevnû
v pofiádku není. Nemyslíte, Ïe by
pomohla legislativní zmûna, která
by prostfiedky na základní provozní
náklady garantovala?

Takto byl financován provoz
v minulosti, byla garantována pev-
ná ãástka na lÛÏko. Domnívám se,
Ïe vzhledem k nejasnostem prová-
zející souãasn˘ zpÛsob rozdûlování
dotací by návrat k této jistotû byl
vhodn˘ a je potfiebn˘. NeboÈ v pfií-
padû, Ïe by mûsto na dofinancování
na‰ich potfieb nemûlo prostfiedky, by
fie‰ení spoãívalo nejprve v omezení,
ãi zru‰ení peãovatelské sluÏby.
V dal‰ím kroku bychom museli vy-
tváfiet úsporu sníÏením poãtu soci-
álních pracovníkÛ Domova pro se-
niory, coÏ by nutnû vedlo k prudké-
mu zhor‰ení kvality poskytovan˘ch
sluÏeb.

Pane fiediteli, dûkuji za informace.
Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe se podafií i do
budoucna udrÏet vysok˘ standard slu-
Ïeb, které poskytujete potfiebn˘m ob-
ãanÛm.

Petr Hanáãek

ve zpÛsobu rozdûlování tûchto financí
– to je dÛvod, proã se spoleãnû s mûs-
tem Letovice snaÏíme na tuto proble-
matiku upozornit.

Na okrese Blansko je na‰e zafiízení,
stejnû jako podobné v Boskovicích,
zfiízeno mûstem. U ostatních podob-
n˘ch zafiízení je zfiizovatelem kraj,
pfiípadnû se jedná o soukromé subjek-
ty. Je tfieba si v‰imnout toho, Ïe
MPSV rozdûluje dotace podle návrhu
Krajského úfiadu a tento návrh b˘vá
akceptován. To je právû kámen úrazu;
není problém doloÏit, Ïe kraj navrhu-
je vût‰í dotace pro své pfiíspûvkové
organizace, neÏ pro zafiízení, na která
pfiispívají mûsta.

V souãasné dobû ãiní dotaãní
ãástka na jednoho klienta v na‰em
Domovû pro seniory 33 736 Kã, za-
tímco u ostatních zafiízení se pohy-
buje v prÛmûru kolem 60 tisíc, nû-
která zafiízení obdrÏela aÏ 70 tisíc
Kã. Problematick˘ je také fakt, Ïe
dotace, kterou rozdûluje MPSV není

nároková; proti její v˘‰i se nelze od-
volat a ani dÛvody, které ovlivÀují
pfiidûlovanou ãástku jednotliv˘m za-
fiízením, nelze v souãasné dobû do-
hledat.

Je také potfiebné vûdût, Ïe u kraj-
sk˘ch zafiízení pfiispívá jejich zfiizo-
vatel, tedy JMK, ãástkami, které se
vût‰inou pohybují okolo poloviny
v˘‰e státní dotace, nûkdy jen v její
tfietinové v˘‰i, zatímco v na‰em pfií-
padû pfiispívá mûsto Letovice ãást-
kou, která pfievy‰uje státní dotaci.
CoÏ je ov‰em pro nevelké mûsto
Letovice znaãná zátûÏ.

Hledáte moÏné úspory také ve
vlastním provozu?

Samozfiejmû, vysoutûÏili jsme nej-
levnûj‰í moÏnou dodávku energií
a dal‰í úspory jsme dosáhli sníÏením
pracovních úvazkÛ u nûkter˘ch za-
mûstnancÛ. Ov‰em je tfieba fiíct, Ïe na
na‰ich 72 uÏivatelÛ v Domovû pfiipadá
18,5 pracovníkÛ v sociálních sluÏbách,

Poãátkem ãervence uplynulo 25 let
od zahájení ãinnosti dialyzaãního
stfiediska v Nemocnici Blansko. Jeho
hlavním úkolem je provádût pravidel-
né oãi‰Èování krve, tzv. hemodial˘zu
u pacientÛ se selháním ledvin. Za 
uplynul˘ch dvacet pût let bylo ve
stfiedisku provedeno více neÏ 170 ti-
síc hemodial˘z pro témûfi 2000 paci-
entÛ z celého okresu Blansko. 

NejuÏívanûj‰í léãbou selhání led-
vin je hemodial˘za, kdy probíhá 
oãi‰Èování krve na tzv. „umûlé ledvi-
nû”. V âeské republice byla první
hemodial˘za provedena v Praze v ro-
ce 1955, tehdy jako v pátém evrop-
ském mûstû. Dal‰í metodou oãi‰Èová-
ní krve zcela srovnatelnou s hemodi-

al˘zou je peritoneální dial˘za, která
vyuÏívá k oãi‰Èování krve pacientovu
pobfii‰nici. V souãasné dobû se stává
metodou první volby. Sk˘tá pacien-
tÛm více volnosti a nezávislosti na
dialyzaãním stfiedisku. A koneãnû -
úspû‰ná transplantace ledvin od zem-
fiel˘ch nebo Ïijících dárcÛ pfiedstavu-
je plnou náhradu funkce ledvin. Je
moÏná u pacientÛ, ktefií jsou schopni
v˘kon a následnou léãbu podstoupit
a u kter˘ch je pfiedpoklad dlouhodo-
bé funkce ‰tûpu.

V Nemocnici Blansko je poskyto-
vána na Nefrologickém oddûlení pé-
ãe v‰em pacientÛm s nemocemi led-
vin. Jedná se o péãi komplexní, kte-
rá je zaji‰Èována v ambulantních
provozech Nefrologické ambulance
a Hemodialyzaãního stfiediska. 

Prim. MUDr. Jindra Brabcová
Nefrologické oddûlení Nemocnice Blansko

(redakãnû zkráceno)

Hemodialyzaãní stfiedisko Nemocnice Blansko.
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Jako si nûkdo nedokáÏe pfiedstavit léto bez mofie nebo bez sluníãka, nedokáÏu si já pfiedstavit léto bez fot-
balov˘ch turnajÛ. Ten nejlep‰í mû ãeká vÏdy hned na prahu ãervence. 

Letos to bylo o svátcích, tedy 5.
a 6. ãervence, místo konání Vilémo-
vice a s nimi jiÏ 16 let spojen˘, ne-
pfiekonateln˘ Hyundai cup. Nejdfiíve
ten „mal˘” pro star‰í pány a holky,
o t˘den pozdûji pak ten „velk˘”, pro
„velké fotbalisty”. Srovnáno s prvním
roãníkem v roce 1998, kdy si zde za-
kopalo 8 t˘mÛ, se jich zde ve „vel-
kém” turnaji letos pfiedstavilo 44.
K lítosti valné vût‰iny zúãastnûn˘ch

tuto událost letos „vypustily” t˘my,
které se staly v posledních letech ne-
odmyslitelnou souãástí tohoto turna-
je. Mrzela neúãast zejména t˘mu FC
04 Krásensko, chybûlo Rájeãko, mar-
nû jsme hledali BoÏkov nebo âíÏov-
ky. Chvilku jsme si proto zvykali na
úplnû nové tváfie, ale kaÏd˘ z nás si
nakonec zase vybral ten svÛj t˘m
a proÏíval s ním dvoudenní urputné
boje o co nejlep‰í umístûní. 

Co ale nezklamalo a je to rok od ro-
ku stejné zji‰tûní, byla naprostá doko-
nalost organizátorského zázemí, 
ochota a vlídnost pofiádajícího perso-
nálu, nepfiekonatelné lahÛdky zdej‰í
udírny, vyãerpávající informovanost
z komentátorského stanovi‰tû a ze-
jména koncentrace stejnû „fotbalem
postiÏen˘ch nad‰encÛ” jako jsem tfie-
ba já. O v˘sledcích tady mluvit ne-
chci, ty jde dohledat tfieba na webo-

v˘ch stránkách, samozfiejmû nûkdo
byl spokojen víc, druh˘ ménû. V cel-
kovém v˘sledku jsme byli ale v‰ichni
zajedno. Byly to skvûlé dva dny plné
sluníãka, pûkn˘ch fotbalov˘ch záÏit-
kÛ a krásn˘ch setkání. Dûkuji je‰tû
jednou do Vilémovic a je mi tak tro-
‰ku líto, Ïe uÏ je to za námi. A uÏ teì
se tû‰ím na pfií‰tí rok, na léto plné slu-
níãka a fotbalov˘ch turnajÛ...

Text a foto: Jitka Koutná, Jedovnice

Turnaj v malé kopané - Hyundai cup 2013 - Vilémovice

Vítûzn˘ t˘m ALL STAROCH. Kotvrdoviãtí orli.

V tomto kraji, pfiedev‰ím v Kun‰tátû se
rozbûhla v roce 1882 v dílnû Franti‰ka
Brablece v˘roba stále poptávané Kun‰tátské
keramiky. V̆ roba v‰ak sahá jiÏ k poãátkÛm
vzniku Kun‰tátu na Moravû a to od 13. stole-
tí, díky dobr˘m pfiírodním podmínkám a bo-
hat˘m loÏiskÛm jílu. V roce 1620 je zaloÏen
v Kun‰tátû hrnãífisk˘ cech, jehoÏ pravidla ur-
ãovala nejen v˘robu keramiky, ale i zpÛsob
Ïivota obyvatel. V samotném mûsteãku i v
okolních obcích vÏdy existovaly desítky dí-
len, jejichÏ majitelé byli sedláci obdûlávající
málo úrodná kamenitá políãka.  Hrnãífiství se
vûnovali hlavnû v zimû. Od roku 1911 pfiejí-
mají dílnu synové pana Brablece, Petr
a Karel. Opou‰tí tradiãní v˘robu a ve spolu-
práci se sochafiem a malífiem Hubertem
Kovafiíkem orientují v˘robu keramiky s tren-
dem v˘tvarného hnutí. Z této doby pochází
také dnes jiÏ tradiãní oznaãení „Kun‰tátská
keramika”.  Po první svûtové válce aÏ do kon-
ce ãtyfiicát˘ch let dvacátého století zaÏívala
Kun‰tátská keramika jedno ze sv˘ch nejús-
pû‰nûj‰ích období. Její v˘robu ovlivnila v˘-
tvarnû secese, kubismus a nastupující art de-
co. Po druhé svûtové válce se keramická v˘-
roba soustfiedila v hrnãífiské druÏstvo a kera-
mickou huÈ. Ta pfiijímala uãnû a vystudované
stfiedo‰koláky z umûleck˘ch ‰kol. Tvofiili zde
dnes jiÏ vûhlasnû precizní absolventi kera-
mickch ‰kol jako Zdenûk Lindovsk˘, Jan
Vichta, Franti‰ek Maxera a dal‰í.

¤editelem keramické huti v Kun‰tátû se
v roce 1965 stal Jifií Kemr, akademick˘ so-
chafi, keramik a pedagog. Zakládá zde gale-
rii a keramickou ‰kolu. Dochází k jedineãné
spolupráci keramické dílny s v˘tvarníky.
Jeho kun‰tátské období charakterizovaly
návrhy jídelních a nápojov˘ch souborÛ i so-
litérÛ pro malosériovou v˘robu, tvary by-
tostnû keramické s dekorem potlaãen˘m na
minimum, racionální tvar pfiedmûtÛ byl
podfiízen˘ funkãnosti, v˘tvarné pojetí ak-
centovaly kultivované glazury. V plastice
u nûj pfievládaly figurární motivy, stylizova-
né tvary zvífiat, které se pozdûji rozrostly
o postavy jezdcÛ, Ïen a kentaurÛ.

V katalogu z v˘stavy sv˘ch prací
v Boskovicích (1981) charakterizuje Kemr
svou tvorbu : „DÏbánky, sovy a dûdeãkovy
hodinky formovaly a formují mou práci do-

dnes. I ve snech se s nimi setkávám. DÏbánky
létají jako soviãky a naopak, soviãky usedají
jako dÏbánky na poliãkách v kuchyni mé ma-
minky. Jako tfietí objekt se spoleãn˘m jmeno-
vatelem se objevují v mé práci Ïenská torza”.

A ãím si nás vlastnû Kun‰tátská keramika
získala? Charakteristick˘m, nezamûnitel-
n˘m vzhledem v˘robkÛ v místû vzniku, v˘-
razem, klasickou ruãní prací na hrnãífiském
kruhu, která umoÏÀuje tvarovou rozmani-
tost. Keramika je pálená pfiím˘m plamenem
(vypalovací teplota 1 235 °C), vyznaãuje se
vysokou kvalitou surovin a zpracování, coÏ
zaruãuje její v˘borné uÏitné vlastnosti.

Od osmdesát˘ch let (1982) pfievzal 
ochrannou známku kun‰tátské keramiky
(KK) i galerii  po Jifiím Kemrovi keramik
Lubo‰ Sedlák. V roce 1989 se stává fiedi-
telem a pozdûji majitelem Moravia art

s.r.o. Znal mnohé v˘robní postupy, tajem-
ství v˘roby a její skrytou mystickou jedi-
neãnost. Lubo‰ Sedlák pfiedãasnû umírá
v roce 2010 a doposavad se nepodafiilo
tradiãní v˘robu znovu nastartovat.

Pokus o nov˘ návrat a nové vzepûtí
a inovaci keramiky z Kun‰tátu v‰ak stále
pokraãuje. Vyrostla nová fiada kvalitních
keramikÛ v Kun‰tátû , Rudce, Sychotínû.
Ze sv˘ch zku‰eností galeristy jsem poznal
fiadu skvûl˘ch lidí, souãasn˘ch keramikÛ,
ktefií bojovali a bojují své hrdinské bitvy
o smysl a pfiirozen˘ v˘voj a to nejen v ke-
ramice. Mûl jsem tu ãest jejich umûlecká
díla zvefiejnit. Jména Milan a Radka
RÛÏkovi, Prokop a Martina Veselí, Lubo‰
a Petra Hlu‰tíkovi, Zdenûk Lindovsk˘
i Tatjana Kulina jsou zárukou kvality, mo-
derního umûleckého vyjádfiení spjatého
s místem posledního odpoãinku básníka
Franti‰ka Halase i Ludvíka Kundery –
Kun‰tátem na Moravû.

VraÈme se v‰ak k slovÛm básníka Franti‰-
ka Halase, která vloÏil do závûru svého díla
„Já se tam vrátím” slova, která jsou nadûjí,
pfiísahou i závazkem: AÈ svítí svûtla milova-
n˘ch chalup, ne jako bóje v dálce, ale betlém-
sky radostnû a vytrvale. V‰echny cesty vedou
do Kun‰tátu, do ZboÀku a do Rozseãe.
Hraniãniky zarazilo dûtství. Toho skfiípání kol
na cestách kfiiÏujících se v mém srdci!

Text: svop, foto: archiv autora

Kun‰tátská keramika.Sovy – z ateliéru Hlu‰tíkov˘ch.

Básník Franti‰ek Halas mi odpustí, Ïe jsem si vypÛjãil jeho text, kter˘ tak dobfie vystihuje pocity lidí z Vysoãiny: Ty mÛj kra-
ji, ty mé bezpeãí, ty má zatvrzelosti, ty má vûãnosti. Tvá hlína, mnuta v prstech, voní po zetlel˘ch vlasech dávno pohfiben˘ch
tkalcovsk˘ch dûdÛ a báb a je pfiísadou mé krve. Ty mÛj kraji! Jsi tam, kde Vysoãina nabírá dech a pole skládají slib chudoby.

STÁLE ÎIVÁ KERAMIKAPotkanÛ, 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

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
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V nedûli 25. srpna se od 15:00 hod.
v parku u Zámeckého skleníku koná zá-
vûreãn˘ promenádní koncert. Zahraje de-
chová hudba ZU· Letovice.

V pátek 30. srpna se v 20:00 hod.
v letním kinû Boskovice koná koncert
skupiny Olympic. Legenda rockové scé-
ny a jeden ze zakladatelÛ ãeského bigbítu
vyjela v loÀském roce na koncertní ‰ÀÛru
OLYMPIC 50 LET - MODRÁ PYRAMI-
DA TOUR.

Pfiedprodej vstupenek a permanentek

v Mûstském informaãním stfiedisku
Boskovice, Masarykovo nám. 1., tel.: 
+ 420 516 488 677 a v síti ticketportal.cz

V sobotu 31. srpna se od 15.00
v Letním kinû Boskovice koná
BOSKOVICK¯ HAPPENING vol. 9 
aneb konec prázdnin v letním kinû.
Zahrají kapely Beznadûjn˘ pfiípad,
WerglÛv pjos a dal‰í, Dj’s: Basssheriff
sound crew, Jahnerali a dal‰í. Za velmi
‰patného poãasí se akce nekoná. Vstup
na akci zdarma. 

KZMB zvou:

Na zimáku se betonovalo

RM Boskovice schválila vybetonování
prostoru na zimním stadionu nad nov˘mi
kabinami a technick˘m zázemím, za tri-
bunami.

Proto se o stfiedeãním dopoledni 31.
ãervence objevily pfied stadionem dva ob-
fií tahaãe MAN se speciálními domíchá-
vaãi, v jejichÏ útrobách bylo celkem na
padesát tun surovin. Jejich zvlá‰tností je,
Ïe se betonová smûs pfiipravuje na místû
a nemusí se cel˘ obsah vozu spotfiebovat.
To pfiedstavuje znaãnou úsporu materiálu
a nemusí se spûchat.

Perfektnû secviãená parta ‰esti dûlníkÛ
z Ti‰nova natáhla potfiebné hadice, spusti-
la stroje a za chvíli uÏ tekut˘ beton poãal
zakr˘vat pfiipravené armatury. Aby byla
plocha vodorovná, k tomu pouÏili hadico-
vou vodováhu naplnûnou ãervenou ne-
mrznoucí smûsí a trojnoÏky rozmístûné
po plo‰e. Hladina nalitého betonu se mu-
sela v‰ude dot˘kat spodku ‰roubovice,
tím byla rovnost zaji‰tûna.

„Korba se zvedne hydromotorem témûfi

svisle, aby sloÏky klesaly dolÛ ke smû‰o-
vacímu  zafiízení,” vysvûtlil mi pracovník,
jenÏ obsluhoval aparaturu na vozidle a po-
kraãoval: „Vepfiedu za kabinou fiidiãe je
mal˘ dieselov˘ tfiíválcov˘ motor, jenÏ ce-
lou hydrauliku pohání. Tím se zvedají
pístnice, otáãejí míchadla a ‰neky. Hlavní
ãerpadlo pak hotovou tekutou smûs tlaãí
hadicí na místo urãení, v tomto pfiípadû
nahoru nad stfiídaãky. Do smûsi pfiidávám
z kanistrÛ chemikálii. Ta sniÏuje spotfiebu
vody. Cel˘ proces v˘roby betonu fiídí po-
ãítaã. Po nalití smûsi na místo urãení se
musí povrch o‰etfiit zvlá‰tním pfiípravkem
z rozpra‰ovaãe, aby se beton nemusel pfii
tuhnutí polévat a nepopraskal.”

Pracovní „koncert” sehrané party se pro-
táhnul aÏ do veãera. Dûlníci museli zalít
plochu cca 70x8 metrÛ osmicentimetrovou
vrstvou betonu, coÏ trvalo docela dlouho.

„Vytvrzení a zavadnutí trvá ‰estnáct
dní, po tfiech dnech lze po betonu chodit,”
vysvûtlili mi chlapi nahofie.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Ze zpronevûry je podezfiel˘ osmaãtyfii-
cetilet˘ muÏ, kterého v jedné z firem na
Boskovicku povûfiili letos v bfieznu tím,
aby vybral peníze od zamûstnancÛ na zá-
jezd do Maìarska. MuÏ tedy vybral od

zamûstnancÛ 48 tisíc korun, zájezd v‰ak
neuhradil a peníze pouÏil dosud nezji‰tû-
n˘m zpÛsobem. Pfiípad si tak jiÏ pfievzali
k ‰etfiení policisté.

por. Mgr. Iva ·ebková

Zájezd nezaplatil

➨ Prodám ‰tûÀata JACK RUSSELL TERIÉR
bez PP, odbûr zaãátkem srpna, tel.: 721 545 761. 
➨ Prodám ‰tûÀata FLAT COATED RETRIEVER
bez PP, odbûr zaãátkem záfií, tel.: 721 545 761. 
➨ Prodám slivovici 54%. Cena dohodou,
tel.: 516 455 781.
➨ Prodám obroben˘ litinov˘ stÛl o rozmûrech 
6,5 x 80 x 140 cm vhodn˘ na spodní stolafiskou frézu
nebo svafiování. Dále plechové sudy 200 litrÛ – 4 ku-
sy, moped Stadion S22 k renovaci. Tel.: 732 144 739 
➨ Prodám nov˘, skoro nepouÏívan˘ koãár
zn. Dorjan. Trojkombinace, pfiíslu‰enství. Cena do-
hodou, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám stÛl 120x60 cm. Pûkn˘, moderní,
svûtl˘ jasan. Cena 1500 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata dvojãata,
masné plemeno, v˘borná plodnost, nejradûji k cho-
vu, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí, 
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za
ks. Na dobírku. Tel.: 776 168 887. 
➨ Prodám modrou Fabii Ambiente, 1,2HTP, 
51 kW, r. v. 2009, koupena v zafií, najeto 31 tis. km 1. ma-
jitel, servis. kníÏka, klima i v palub. pfiihrádce, stfied. 
opûrka, el. stah. pfied. oken, vyhfi. zrcádka, mlhovky, ABS,
pal. poãitaã, venk. teplomûr, denní svícení, zam. zpáteã-
ky - Construct, centrál na DO, 4x airbag, radio Pioneer -
CD + pam. karta, cena: 149 tis. 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 dvefie v. 200 cm, ‰. 85 cm, 2/3 sklo, ztrojené. Za cenu sk-
la. 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. 

➨ 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 od miminek. 
Vzdûlání, praxi, doporuãení mám. Od záfií –
Boskovice. Tel.: 777 948 940. 
➨ Pronajmu byt 2+1 ve stfiedu Blanska.
Voln˘ ihned, tel.: 608 351 147.
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 2 + kk 
v Jedovnicích. Tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu levnû chatu v Jedovnicích 
u Ol‰ovce. Tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
po rekonstrukci na ulici Slovákova v Boskovicích
v 1. poschodí/7. Byt je ãásteãnû zafiízen, po domlu-
vû je moÏné ho dovybavit. V domû je v˘tah, dÛm je
do 500 m od centra, od obchodÛ i od autobusového
a vlakového nádraÏí, k dispozici ihned. Pokud máte
zájem, volejte mi po 17. hod na tel.: 724 296 021. 
➨ Nabízíme k pronájmu prostorn˘ byt 3+1 
v klidné ãásti obce Lysice, okr. Blansko. V bytû jsou
nová plastová okna. Vytápûní je fie‰eno vlastním

plynov˘m topením. Byt je v souãasné dobû zafiízen˘
a je vhodn˘ pro rodinu s dûtmi. V blízkosti je ‰kola
a sportovní areál. Obec Lysice nabízí úplnou obãan-
skou vybavenost. Voln˘ od záfií. Tel.: 739 646 218. 
➨ Pronajmu 1+1 - velká prostorná kuchynû 
(moÏno 2 + kk) - kuchyÀská linka, sporák, stÛl, Ïid-
le. V pokoji ob˘vací stûna. Velká nová lodÏie. Volné
od 9/2013. Cena 7 000 Kã. Tel.: 605 160 034. 
➨ Pronajmu pûkn˘, udrÏovan˘, 
ãásteãnû zafiízen˘ byt 2+1 v Blansku na sídli‰ti
Píseãná. Voln˘ od 1. 9. 2013, cena 8500 Kã vãetnû
inkasa. Tel.: 737 857 740, volat po 17. hodinû. 
➨ Pfiipravuji ke státní maturitû z matematiky,
stfiedo‰kolská prof. Tel.: 721 319 572. 
➨ Pronajmu RD 3+1 se zahradou 
v Blansku. Nabídky a informace na e-mailu: kozo-
jet@seznam.cz 

➨ 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 se-
niory, 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, 6 m, 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. 
➨ Prodám motocykl JAWA Pion˘r 21
po celkové opravû, TK do 9/2016, cena dohodou,
tel.: 724 121 044. 
➨ Nabízím prodej cihlového bytu v Adamovû 
2+1 (55 m2) na ul. Komenského. Souãástí je i sklep.
950.000,- CZK (pfii rychlém jednání je moÏná sleva).
K bytu je moÏno dokoupit garáÏ. Tel.: 728 358 391. 
➨ Prodám jídelní rohovou lavici 
s úloÏn˘m prostorem + stÛl a 2 Ïidle. Cena 2 500
Kã, tel.: 721 853 483. 
➨ Prodám Renault Megane 1,6 55 kW
r.v. 1998, najeto 171000 km., nová STK do 5/2015,
man. klimatizace, el. pfiední okna + zpûtná zrcátka
v barvû vozu, centrální zamykání na dálku, originál-
ní rádio s ovládáním pod volantem, nastaviteln˘ vo-
lant, manuální klimatizace. Kola elektrony, ABS,
2x airbag. Pfiední mlhovky, kfiídlo nad zadními dvefi-
mi. Auto je plnû funkãní, udrÏované - vzhledem ke
stáfií velice zachovalé. Fotky a lep‰í informace na
mail: vitek.cerveny@seznam.cz, tel.: 776 642 667.
Cena 25 000 Kã - dohoda na cenû moÏná. 

¤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 
s plnûj‰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.
➨ Samota tíÏí a proto hledám bezva chlapa 
pro Ïivot se smyslem pro rodinu. Je mi 44 rokÛ,
moje záliby jsou rodina, zahrádka, vycházky, v˘lety,
uÏívat si klidu a pohody a tû‰it se z kaÏdého nového
dne… Zn. Jen váÏnû, tel.: 728 032 154.

➨ 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 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. 
➨ Koupím dÛm se zahradou v Blansku, 
Jedovnicích nebo okolí. Tel.: 603 905 438. 
➨ Koupím byt 2+1 (3 + 1) v Blansku. Investice. 
Tel.: 739 967 371. 

➨ Prodám vchodové dvefie, vybaveny 
izolaãní vloÏkou proti promrzání. Rozmûry: 140
x 200 cm. Ve v˘borném stavu. Cena dohodou. Tel.:
607 173 507. 
➨ Prodám 3 válendy s úloÏ. prostorem 
a konf. stolek  po 100.- Kã za odvoz. Tel.: 724 799 340,
abckiosk@seznam.cz 

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.

Rozlévání betonu a srovnávání povrchu.

O tom, jak je bûhem leto‰ního lé-
ta vyuÏíváno koupali‰tû v âervené
zahradû v Boskovicích, informuje
ãtenáfie ListÛ regionÛ jednatel spo-
leãnosti SluÏby Boskovice, s.r.o.
Mgr. Milan Strya:

Pro leto‰ní léto jsme opût pfiistoupili
k soubûÏnému provozu mûstsk˘ch lázní
a koupali‰tû na âervence. Dle aktuální
pfiedpovûdi poãasí je otevfieno buì kou-
pali‰tû, nebo láznû. Zájemci se tuto in-
formaci dozví kaÏdé ráno na na‰em we-
bu na adrese: www.sluzbyboskovice.cz
nebo na webu mûsta Boskovice.  

Na âervence mají rekreanti k dispozi-
ci bazén plaveck˘ i rekreaãní, dvouúrov-
Àov˘ bazén pro dûti, skluzavku, tobogan
a dal‰í atrakce. Lze si zapÛjãit sluneãní-
ky i lehátka; pro sportovní vyÏití je zde
hfii‰tû pro beach volejbal a trampolína. Je
moÏno si zahrát badminton, petanque,
stolní tenis, soft tenis a tfieba si zapÛjãit
létající talífi ãi ringo.

Letos jsme opût vylep‰ili prostfiedí
areálu; napfiíklad ve sprchách jsme
aplikovali protiskluzové nátûry. V pfií-
padû potfieby je voda v bazénech pfii-
hfiívána odpadním teplem z kogeneraã-
ní jednotky ze zimního stadionu.
O bezpeãnost rekreantÛ se starají vy-
‰kolení plavãíci. Koncem ãervence
prokázali svou profesionalitu pfii zá-

chranû a oÏivování chlapce, kter˘ se
topil; za rychlou a úãinnou první po-
moc jim vyslovili uznání i pracovníci
záchranné sluÏby.

Bûhem prázdnin jsme uspofiádali sé-
rii turnajÛ v beach volejbalu. 4. 7. to byl
âervenka beach open turnaj Ïen, 11. 7.
âervenka beach open turnaj muÏÛ, 18.
7. âervenka beach open turnaj smí‰e-
n˘ch dvojic a 8. 8. sportovní sedmiboj
dvojic v âervené zahradû

(fotbal, beach volejbal, tenis, stolní
tenis, plavání, pétanque, stolní hokej).

Mûstské láznû jsou v otevfieny v pfií-
padû nepfiíznivého poãasí. Náv‰tûvní-
kÛm je k dispozici 25 metrov˘ plaveck˘
bazén a rekreaãní bazén, kter˘ je vyba-
ven vífiivkami, chrliãi vody, divokou
vodou a perliãkovou lázní. Náv‰tûvníci
také mohou vyuÏít parní komoru a 60
metrov˘ tobogan. V relaxaãní ãásti je
vífiiv˘ bazén, finská sauna a infrasauna. 

V dobû od 2. do 13. záfií budou
Mûstské láznû zavfieny, bude provádûna
potfiebná údrÏba.

Koncem srpna bude opût dána do
provozu sauna, jejíÏ budova je umístûna
vedle lázní. Bûhem léta do‰lo k rekon-
strukci sauny, takÏe mÛÏeme pfiivítat
náv‰tûvníky v opraven˘ch prostorách.
Pro klienty bude k dispozici také masér. 

ph

Koupali‰tû v âervené zahradû 
v Boskovicích nav‰tûvují 

pfii pfiíznivém poãasí tisíce lidí

Pohled na bazény koupali‰tû v âervené zahradû.

PODùKOVÁNÍ
Dûkuji kolektivu chirurgického oddû-

lení B Nemocnice Boskovice za vzornou
péãi po dobu mojí hospitalizace v ãer-
vnu a ãervenci t.r. Jmenovitû prim.
MUDr. RADKU BOUSKOVI, MUDr.
ALE·I CHROMÉMU a MUDr. JANU
VLACHOVI.

Po dobu mojí následné hospitalizace
rovnûÏ dûkuji kolektivu gynekologického
oddûlení pod vedením prim. MUDr. JANA
MACHAâE. Jmenovitû dûkuji i jemu za
postoj a zvládnutí mého váÏného zdravot-
ního problému. 

ELI·KA FILIPOVÁ, Boskovice. 

Milé paní âepové s láskou...
aneb Trochu jin˘ dopis

VáÏená a milá pfiítelkynû,
doufáme, Ïe po tûch nûkolika rocích na-

‰ich setkávání a mailování si mÛÏeme do-
volit Vás takto oslovit. Také promiÀte, Ïe si
dovolujeme na Vás uvést parafrázi názvu
skvûlého filmu Panu uãiteli s láskou..., na-
toãeného podle skvûlé knihy Evana
Huntera DÏungle pfied tabulí. Víme, Ïe ne-
jsme s touto parafrází první, neboÈ i Vy jste
podobnou trefnû pouÏila jako název Va‰eho
ãlánku k jubileu paní profesorky Habe‰ové. 

Seznámili jsme se s Vámi, kdyÏ jste na
sklonku léta 2009 napsala recenzi na
kníÏku Nepro‰lapanou cestou, kterou vy-
dalo na‰e sdruÏení Hnutí Humanitární
Pomoci (stacionáfi Domov OLGA & chrá-
nûné byty Centrum VELAN). A protoÏe
jsme Vám sdûlili, Ïe velice rádi ãteme a Vy
jste bystfie vystopovala skuteãnost o na-
‰em ãasovém zaneprázdnûní v na‰í práci
pro zdravotnû handicapované spoluobãa-
ny, zaãala jste nám iniciativnû doporuão-
vat a vybírat knihy k pfieãtení. Knihy,
o kter˘ch bychom se bez Vás nedozvûdûli,
a tudíÏ si je ani nepfieãetli. Jsme tomu ve-
lice rádi a Vám za to patfií ná‰ velik˘ dík.

Teì se vkrádají dvû otázky. Ta první je -

proã vlastnû ãíst, nehledíme-li jen na to, Ïe je
jedno co ãteme, jen aby to poslouÏilo k napl-
nûní volného ãasu, kdyÏ nûkdo neví co s ním. 

Tedy ãlovûk potfiebuje a mûl by si uÏívat
krásn˘ch knih, krásné hudby, obrazÛ
i soch, jestliÏe chce b˘t kulturní, vÏdyÈ kul-
tura zcela jistû kultivuje lidsk˘ Ïivot. A jak
kdosi pravil, pr˘ jej i prodluÏuje. 

Ta druhá otázka je - co ãíst. V této sou-
vislosti si dovolíme citovat jednu vûtu pro-
slulého boskovického rodáka, kardinála
Tomá‰e ·pidlíka, kter˘ ve své knize Du‰e
poutníka nám sdûluje:

Îivot je krátk˘ k tomu, abychom mohli
ãíst dobré knihy, musíme ãíst ty nejlep‰í.  

A ta souvislost s Vámi? Vy nám jaksi ty
nejlep‰í knihy pomáháte nacházet, my je
mÛÏeme ãíst, a ony nás mohou du‰evnû 
oblaÏovat. 

Pro TO v‰echno, a vûfiíme, Ïe i za
mnoho dal‰ích spokojen˘ch ãtenáfiÛ
Mûstské knihovny Blansko,Vám pfiejeme
do dal‰ích let dobré zdraví a hodnû du-
‰evní aktivity pro nás v‰echny ãtenáfie.

Va‰i Jana a Jaromír Kratochvílovi,
Domov OLGA, Blansko

Boskovice a okolí

VZPOMÍNKA

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

Dne 8. 8. 2013 to byly 2 roky, co nás 
navÏdy opustil pan 

Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.
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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

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

602 747 986   www.Beretta.cz

SSSSppppoooorrrr tttt     aaaa     lllloooovvvv     ssss .... rrrr....oooo ....
SSSSuuuuddddiiii cccckkkk ˘̆̆̆    ddddvvvvÛÛÛÛrrrr
SSSSuuuuddddiiii cccceeee     55550000

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

Do budoucna hledíme je‰tû odváÏnûji
Rájecké gymnázium je ‰kolou úspû‰nou

v celé fiadû projektÛ financovan˘ch z evrop-
sk˘ch fondÛ. V minul˘ch obdobích jsme 
úspû‰nû zrealizovali ãtyfii víceleté projekty,
v souãasné dobû pracujeme na tfiech nov˘ch
a máme podanou Ïádost o dal‰í, kter˘ je za-
mûfien na pfiírodovûdné vzdûlávání. 

Projekty vnímáme jako dÛleÏité, protoÏe
‰kola se i díky grantové ãinnosti dostává na
vysokou úroveÀ odbornou a materiální a má
velmi dobré jméno u odborné vefiejnosti, 
napfi. u âeské ‰kolní inspekce ãi V̆ zkumného
ústavu pedagogického v Praze. Velmi dobrou
spolupráci máme i s Pedagogickou a Pfiírodo-
vûdeckou fakultou Masarykovy univerzity
v Brnû.

„Experimentální uãebna pro v˘uku pfií-
rodovûdn˘ch pfiedmûtÛ” je název jednoho

aktuálnû realizovaného projektu, jehoÏ zá-
kladem je v˘uka s mûfiením a pozorováním
pomocí speciálních sond a zafiízení pofiíze-
n˘ch z grantov˘ch penûz. Tato zafiízení jsou
vyuÏívána pro fyzikální, chemické, biolo-
gické a zemûpisné experimenty. Jsou to na-
pfiíklad experimenty s mûfiením EKG, tepo-

vé frekvence, krevního tlaku, fotosyntézy,
rotaãního pohybu, síly, zrychlení, radioakti-
vity, elektrického náboje, dále experimenty
s rozborem kvality vody, titrací a desítky
dal‰ích mûfiení a pokusÛ. Souãástí zmiÀova-
ného projektu nejsou pouze mûfiení ve ‰kole,
ale i mûfiení na vícedenních kurzech a prak-
tick˘ch cviãeních, která probíhají ve vytipo-
van˘ch lokalitách. V uplynulém ‰kolním ro-
ce mûli studenti moÏnost nav‰tívit oblast
Adr‰pa‰sko-teplick˘ch skal, kde probûhl
kurz s názvem Vody artézsk˘ch pánví.
Dal‰ím vícedenním kurzem byl Praktick˘
kurz KleÈ, jehoÏ souãástí bylo i splouvání fie-
ky Vltavy z Vy‰‰ího Brodu do Zlaté Koruny.
Pfii tûchto praktick˘ch cviãeních a kurzech
mají studenti moÏnost pracovat s moderními
technologiemi (notebooky, mûfiící rozhraní,
sondy PASCO atd.) pfiímo v terénu.

Bûhem exkurzí organizovan˘ch v prÛbû-
hu celého ‰kolního roku studenti vidí a ovû-
fiují si, jak˘m zpÛsobem jsou teoretické po-
znatky vyuÏívány pfiímo v praxi. Jako pfií-
klad mÛÏeme uvést náv‰tûvu pfieãerpávací
elektrárny Dlouhé Stránû nebo náv‰tûvu pi-
vovaru v Broumovû. 

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí má jako jed-
nu ze sv˘ch priorit vysoce kvalitní v˘uku ci-
zích jazykÛ. Anglick˘ jazyk je mezi nimi

tím nejdÛleÏitûj‰ím a v‰ichni studenti z nûj
skládají maturitní zkou‰ku, pfiestoÏe by si
mohli vybrat i jin˘ cizí jazyk. V‰ichni si to-
tiÏ uvûdomují jeho dÛleÏitost ve svém bu-
doucím profesním i soukromém Ïivotû.
I proto v následujícím ‰kolním roce plánuje-
me skloubení anglického jazyka s pfiírodo-
vûdn˘m vzdûláváním, a to vyuÏitím metody
CLIL, tedy dvojjazyãnou v˘ukou. âást ho-
din veden˘ch v anglickém jazyce bude zafia-
zena do v˘uky chemie a biologie.
Nevyh˘báme se ale ani zapojení zemûpisu
a dal‰ích pfiedmûtÛ. CLIL je vhodn˘ i pro
studenty, ktefií v angliãtinû dosahují jen prÛ-
mûrn˘ch v˘sledkÛ, obsah komunikace je
zde dÛleÏitûj‰í neÏ gramatická dokonalost. 

Závûrem chci podûkovat v‰em kolegy-
ním a kolegÛm, uãitelÛm na‰eho gymnázia,
ktefií se podílejí na realizaci projektÛ. Dûkuji
za jejich nad‰ení, ochotu, tvÛrãí pfiístup
a schopnost fie‰it problémy.

Ing. Stanislav La‰tÛvka, fieditel ‰koly
Gymnázium a Matefiská ‰kola Rájec–Jestfiebí
Komenského 240, Rájec–Jestfiebí
www.gymnaziumrajec.cz
Foto: archiv ‰koly

Celá skupina na kurzu.
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âtvrteãní odpoledne s datem 25. 7.
2013 patfiilo v Centru sociálních slu-
Ïeb mûsta Letovice zejména zvífiecím
náv‰tûvníkÛm z farmy U Lamáka
z Ústupu. Tito hosté u nás nebyli po-
prvé, a protoÏe jsou jejich náv‰tûvy
oblíbené, se‰el se v zahradû nejen
hojn˘ poãet uÏivatelÛ a jejich blíz-
k˘ch, ale také fiada rodinn˘ch pfiíslu‰-
níkÛ personálu. 

Hned v úvodu nám paní Okáãová
pfiedstavila hlavní úãinkující – tento-
krát k nám dorazila lama Viktorka se
sv˘m synem, lamákem Waldou.
Obzvlá‰È za jeho pfiítomnost jsme
byli rádi, neboÈ se na‰e zafiízení v za-
stoupení pana fieditele loni v fiíjnu
stalo Waldov˘m kmotrem, takÏe
jsme se letos alespoÀ mohli podívat,
jak nám Walda pûknû roste a má se
k svûtu! Poprvé se za námi pfiijel po-
dívat také zajíc Zajda a na zahradû
nechybûli ani na‰i oblíbenci – pes
Endy (pyrenejsk˘ horsk˘ pes)
a Bimbo (anglick˘ kokr‰panûl), ktefií

za námi dochází pravidelnû 1x za 14
dní na canisterapii. 

Úãastníci akce mûli moÏnost si
v‰echna zvífiátka pohladit a obdaro-
vat je pamlsky. Pro lamy byl pfiipra-
ven˘ tvrd˘ chléb a Endy s Bimbem si
pochutnávali na pi‰kotech. Endy si
ale dobrotu musel zaslouÏit, a to po
splnûní povelu „sedni” a „dej mi pac”
– a protoÏe je ‰ikovn˘, dopfiával si je-
den pi‰kot za druh˘m. Nûktefií odváÏ-
livci se nebáli dávat lamám ãi pej-
skÛm pamlsky nejen z rukou, ale i ze
sv˘ch úst. Bûhem celé akce nám paní
Okáãová a její manÏel povídali o zá-
Ïitcích se sv˘mi zvífiaty a novinkách
na farmû. Pochlubili se úspû‰n˘m
sloÏením canisterapeutick˘ch zkou-
‰ek Endyho a Bimba a také vydáním
kníÏky o Ïivotû lamiãky Viktorky.
Bylo zfiejmé, Ïe si uÏivatelé odpoled-
ne ve spoleãnosti zvífiat uÏívali a po
necel˘ch dvou hodinách odcházeli
s úsmûvem na tváfii. 

Text a foto: Andrea Knödl

Ti odváÏnûj‰í krmili lamy z úst.

Skupinová LAMOTERAPIE
A CANISTERAPIE

V sobotu 13. ãervence se konal jiÏ
XIV. roãník soutûÏe o Putovní pohár
SDH Jasinov. Za velmi krásného po-
ãasí se místním hasiãÛm nepodafiilo
obhájit loÀské a pfiedloÀské vítûzství,
a proto se jim vyhlídka na získání
Putovního poháru znaãnû vzdálila.
Poháru se zúãastnilo 10 druÏstev mu-

ÏÛ, 2 druÏstva ÏákÛ a jedno transves-
ti druÏstvo místních hasiãÛ. Show to
byla vskutku nevídaná, kdyÏ se pfied
zraky divákÛ a soupefiÛ objevily tyto
fe‰né Ïeny. 
Více na www.obecjasinov.estranky.cz

Text: Franti‰ek Bednáfi
Foto: Pavel Pravec

Hasiãi v Jasinovû soutûÏili v poÏárním útoku.

Odpoledne se zvífiaty si v‰ichni uÏili.

Putovní pohár SDH
Jasinov 2013
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Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. Mobil: 733 318 860, 737 274 760

Kulífiov slavil 680 let ...
Kulífiov‰tí slavili nejen svoje „hody”,

které pfiipadají na sv. Annu, tentokrát ta-
ké 680 let od první zmínky o existenci
své obce. KdyÏ se k tomu pfiidalo je‰tû
120 let zaloÏení hasiãského sboru, byl
dÛvod k oslavám hned trojnásobn˘.  

Oslavy byly zahájeny hned v pátek
oblíben˘m posezením u kulturního do-
mu. Se‰la se tu spousta obãanÛ a tepl˘
letní veãer provonûly grilované makrely.
V sobotu probûhly na hfii‰ti hasiãské sou-
tûÏe, ukázky hasiãsk˘ch zásahÛ a bylo
provedeno poÏehnání nového praporu.
Druh˘ den byl zakonãen taneãní zába-
vou, v nedûli pak byla v kapli sv. Anny
odslouÏena m‰e svatá.  Po v‰echny dny
byla na obecním úfiadû pfiipravena krásná
v˘stava fotografií mapujících historii
i souãasnost obce. A Ïe o ni byl zájem!
Br˘le na oãích, fotka po fotce, rok po ro-
ku, akce po akci, tak si vychutnali v˘sta-
vu nejen desítky „domorodcÛ”, ale také
tûch, které osud zavál do rÛzn˘ch koutÛ
zemû a v neposlední fiadû také „chalupá-

fiÛ”, kter˘ch Ïije ve vesnici nemalé pro-
cento. âlovûk najednou ztratil pojem

o ãase, vrátil se zpût do dûtství ãi jen
o pár let nazpût, radost nad poznáním

a pfiipomenutím rÛzn˘ch událostí pak by-
la zákonitû provázena povzdechnutím –
jak ten ãas letí.  Zdá se to jako vãera, kdy
se stavûl kulturní dÛm ãi kaple u hfibito-
va, s nostalgií jsme se dívali do usmíva-
jících se tváfií, které pozdravit mÛÏeme
právû uÏ jen na fotkách.  

Kulífiov je moje rodná vesniãka, vy-
rostla jsem tady, mám tu svoje kofieny,
své  rodiãe, váÏe mû k ní spousta vzpo-
mínek. PokaÏdé, kdyÏ vyjedu ke Kojálu
a uvidím ji schoulenou v náruãí polí,
luk a lesÛ – za‰imrá mû kolem srdíãka
a uvûdomím si, jak ráda se sem vracím.
Jako v‰ichni, ktefií se v ní právû v tyto
dny potkávali nad fotkami, pozdravili
se a zavzpomínali. Bylo mi tam, nako-
nec jako vÏdycky, hezky. KdyÏ jsem
pak odjíÏdûla a naposled se na ni od
Kojálu zadívala, pfiála jsem si jediné.
„AÈ mám vÏdycky dÛvod se sem ráda
vracet!!!”

Text a foto: Jitka Koutná

Opravená budova Obecního úfiadu.

Kdo zavítal poslední ãervencov˘ víkend do Kulífiova, malebné vesniãky, která se rozprostírá na rozhraní tfií okresÛ, Blanska,
Vy‰kova a Prostûjova, urãitû zaznamenal slavnostní náladu, která tady vládla. 
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âtvrteãní odpoledne s datem 25. 7.
2013 patfiilo v Centru sociálních slu-
Ïeb mûsta Letovice zejména zvífiecím
náv‰tûvníkÛm z farmy U Lamáka
z Ústupu. Tito hosté u nás nebyli po-
prvé, a protoÏe jsou jejich náv‰tûvy
oblíbené, se‰el se v zahradû nejen
hojn˘ poãet uÏivatelÛ a jejich blíz-
k˘ch, ale také fiada rodinn˘ch pfiíslu‰-
níkÛ personálu. 

Hned v úvodu nám paní Okáãová
pfiedstavila hlavní úãinkující – tento-
krát k nám dorazila lama Viktorka se
sv˘m synem, lamákem Waldou.
Obzvlá‰È za jeho pfiítomnost jsme
byli rádi, neboÈ se na‰e zafiízení v za-
stoupení pana fieditele loni v fiíjnu
stalo Waldov˘m kmotrem, takÏe
jsme se letos alespoÀ mohli podívat,
jak nám Walda pûknû roste a má se
k svûtu! Poprvé se za námi pfiijel po-
dívat také zajíc Zajda a na zahradû
nechybûli ani na‰i oblíbenci – pes
Endy (pyrenejsk˘ horsk˘ pes)
a Bimbo (anglick˘ kokr‰panûl), ktefií

za námi dochází pravidelnû 1x za 14
dní na canisterapii. 

Úãastníci akce mûli moÏnost si
v‰echna zvífiátka pohladit a obdaro-
vat je pamlsky. Pro lamy byl pfiipra-
ven˘ tvrd˘ chléb a Endy s Bimbem si
pochutnávali na pi‰kotech. Endy si
ale dobrotu musel zaslouÏit, a to po
splnûní povelu „sedni” a „dej mi pac”
– a protoÏe je ‰ikovn˘, dopfiával si je-
den pi‰kot za druh˘m. Nûktefií odváÏ-
livci se nebáli dávat lamám ãi pej-
skÛm pamlsky nejen z rukou, ale i ze
sv˘ch úst. Bûhem celé akce nám paní
Okáãová a její manÏel povídali o zá-
Ïitcích se sv˘mi zvífiaty a novinkách
na farmû. Pochlubili se úspû‰n˘m
sloÏením canisterapeutick˘ch zkou-
‰ek Endyho a Bimba a také vydáním
kníÏky o Ïivotû lamiãky Viktorky.
Bylo zfiejmé, Ïe si uÏivatelé odpoled-
ne ve spoleãnosti zvífiat uÏívali a po
necel˘ch dvou hodinách odcházeli
s úsmûvem na tváfii. 

Text a foto: Andrea Knödl

Ti odváÏnûj‰í krmili lamy z úst.

Skupinová LAMOTERAPIE
A CANISTERAPIE

V sobotu 13. ãervence se konal jiÏ
XIV. roãník soutûÏe o Putovní pohár
SDH Jasinov. Za velmi krásného po-
ãasí se místním hasiãÛm nepodafiilo
obhájit loÀské a pfiedloÀské vítûzství,
a proto se jim vyhlídka na získání
Putovního poháru znaãnû vzdálila.
Poháru se zúãastnilo 10 druÏstev mu-

ÏÛ, 2 druÏstva ÏákÛ a jedno transves-
ti druÏstvo místních hasiãÛ. Show to
byla vskutku nevídaná, kdyÏ se pfied
zraky divákÛ a soupefiÛ objevily tyto
fe‰né Ïeny. 
Více na www.obecjasinov.estranky.cz

Text: Franti‰ek Bednáfi
Foto: Pavel Pravec

Hasiãi v Jasinovû soutûÏili v poÏárním útoku.

Odpoledne se zvífiaty si v‰ichni uÏili.

Putovní pohár SDH
Jasinov 2013
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Kulífiov slavil 680 let ...
Kulífiov‰tí slavili nejen svoje „hody”,

které pfiipadají na sv. Annu, tentokrát ta-
ké 680 let od první zmínky o existenci
své obce. KdyÏ se k tomu pfiidalo je‰tû
120 let zaloÏení hasiãského sboru, byl
dÛvod k oslavám hned trojnásobn˘.  

Oslavy byly zahájeny hned v pátek
oblíben˘m posezením u kulturního do-
mu. Se‰la se tu spousta obãanÛ a tepl˘
letní veãer provonûly grilované makrely.
V sobotu probûhly na hfii‰ti hasiãské sou-
tûÏe, ukázky hasiãsk˘ch zásahÛ a bylo
provedeno poÏehnání nového praporu.
Druh˘ den byl zakonãen taneãní zába-
vou, v nedûli pak byla v kapli sv. Anny
odslouÏena m‰e svatá.  Po v‰echny dny
byla na obecním úfiadû pfiipravena krásná
v˘stava fotografií mapujících historii
i souãasnost obce. A Ïe o ni byl zájem!
Br˘le na oãích, fotka po fotce, rok po ro-
ku, akce po akci, tak si vychutnali v˘sta-
vu nejen desítky „domorodcÛ”, ale také
tûch, které osud zavál do rÛzn˘ch koutÛ
zemû a v neposlední fiadû také „chalupá-

fiÛ”, kter˘ch Ïije ve vesnici nemalé pro-
cento. âlovûk najednou ztratil pojem

o ãase, vrátil se zpût do dûtství ãi jen
o pár let nazpût, radost nad poznáním

a pfiipomenutím rÛzn˘ch událostí pak by-
la zákonitû provázena povzdechnutím –
jak ten ãas letí.  Zdá se to jako vãera, kdy
se stavûl kulturní dÛm ãi kaple u hfibito-
va, s nostalgií jsme se dívali do usmíva-
jících se tváfií, které pozdravit mÛÏeme
právû uÏ jen na fotkách.  

Kulífiov je moje rodná vesniãka, vy-
rostla jsem tady, mám tu svoje kofieny,
své  rodiãe, váÏe mû k ní spousta vzpo-
mínek. PokaÏdé, kdyÏ vyjedu ke Kojálu
a uvidím ji schoulenou v náruãí polí,
luk a lesÛ – za‰imrá mû kolem srdíãka
a uvûdomím si, jak ráda se sem vracím.
Jako v‰ichni, ktefií se v ní právû v tyto
dny potkávali nad fotkami, pozdravili
se a zavzpomínali. Bylo mi tam, nako-
nec jako vÏdycky, hezky. KdyÏ jsem
pak odjíÏdûla a naposled se na ni od
Kojálu zadívala, pfiála jsem si jediné.
„AÈ mám vÏdycky dÛvod se sem ráda
vracet!!!”

Text a foto: Jitka Koutná

Opravená budova Obecního úfiadu.

Kdo zavítal poslední ãervencov˘ víkend do Kulífiova, malebné vesniãky, která se rozprostírá na rozhraní tfií okresÛ, Blanska,
Vy‰kova a Prostûjova, urãitû zaznamenal slavnostní náladu, která tady vládla. 
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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

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

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

Do budoucna hledíme je‰tû odváÏnûji
Rájecké gymnázium je ‰kolou úspû‰nou

v celé fiadû projektÛ financovan˘ch z evrop-
sk˘ch fondÛ. V minul˘ch obdobích jsme 
úspû‰nû zrealizovali ãtyfii víceleté projekty,
v souãasné dobû pracujeme na tfiech nov˘ch
a máme podanou Ïádost o dal‰í, kter˘ je za-
mûfien na pfiírodovûdné vzdûlávání. 

Projekty vnímáme jako dÛleÏité, protoÏe
‰kola se i díky grantové ãinnosti dostává na
vysokou úroveÀ odbornou a materiální a má
velmi dobré jméno u odborné vefiejnosti, 
napfi. u âeské ‰kolní inspekce ãi V̆ zkumného
ústavu pedagogického v Praze. Velmi dobrou
spolupráci máme i s Pedagogickou a Pfiírodo-
vûdeckou fakultou Masarykovy univerzity
v Brnû.

„Experimentální uãebna pro v˘uku pfií-
rodovûdn˘ch pfiedmûtÛ” je název jednoho

aktuálnû realizovaného projektu, jehoÏ zá-
kladem je v˘uka s mûfiením a pozorováním
pomocí speciálních sond a zafiízení pofiíze-
n˘ch z grantov˘ch penûz. Tato zafiízení jsou
vyuÏívána pro fyzikální, chemické, biolo-
gické a zemûpisné experimenty. Jsou to na-
pfiíklad experimenty s mûfiením EKG, tepo-

vé frekvence, krevního tlaku, fotosyntézy,
rotaãního pohybu, síly, zrychlení, radioakti-
vity, elektrického náboje, dále experimenty
s rozborem kvality vody, titrací a desítky
dal‰ích mûfiení a pokusÛ. Souãástí zmiÀova-
ného projektu nejsou pouze mûfiení ve ‰kole,
ale i mûfiení na vícedenních kurzech a prak-
tick˘ch cviãeních, která probíhají ve vytipo-
van˘ch lokalitách. V uplynulém ‰kolním ro-
ce mûli studenti moÏnost nav‰tívit oblast
Adr‰pa‰sko-teplick˘ch skal, kde probûhl
kurz s názvem Vody artézsk˘ch pánví.
Dal‰ím vícedenním kurzem byl Praktick˘
kurz KleÈ, jehoÏ souãástí bylo i splouvání fie-
ky Vltavy z Vy‰‰ího Brodu do Zlaté Koruny.
Pfii tûchto praktick˘ch cviãeních a kurzech
mají studenti moÏnost pracovat s moderními
technologiemi (notebooky, mûfiící rozhraní,
sondy PASCO atd.) pfiímo v terénu.

Bûhem exkurzí organizovan˘ch v prÛbû-
hu celého ‰kolního roku studenti vidí a ovû-
fiují si, jak˘m zpÛsobem jsou teoretické po-
znatky vyuÏívány pfiímo v praxi. Jako pfií-
klad mÛÏeme uvést náv‰tûvu pfieãerpávací
elektrárny Dlouhé Stránû nebo náv‰tûvu pi-
vovaru v Broumovû. 

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí má jako jed-
nu ze sv˘ch priorit vysoce kvalitní v˘uku ci-
zích jazykÛ. Anglick˘ jazyk je mezi nimi

tím nejdÛleÏitûj‰ím a v‰ichni studenti z nûj
skládají maturitní zkou‰ku, pfiestoÏe by si
mohli vybrat i jin˘ cizí jazyk. V‰ichni si to-
tiÏ uvûdomují jeho dÛleÏitost ve svém bu-
doucím profesním i soukromém Ïivotû.
I proto v následujícím ‰kolním roce plánuje-
me skloubení anglického jazyka s pfiírodo-
vûdn˘m vzdûláváním, a to vyuÏitím metody
CLIL, tedy dvojjazyãnou v˘ukou. âást ho-
din veden˘ch v anglickém jazyce bude zafia-
zena do v˘uky chemie a biologie.
Nevyh˘báme se ale ani zapojení zemûpisu
a dal‰ích pfiedmûtÛ. CLIL je vhodn˘ i pro
studenty, ktefií v angliãtinû dosahují jen prÛ-
mûrn˘ch v˘sledkÛ, obsah komunikace je
zde dÛleÏitûj‰í neÏ gramatická dokonalost. 

Závûrem chci podûkovat v‰em kolegy-
ním a kolegÛm, uãitelÛm na‰eho gymnázia,
ktefií se podílejí na realizaci projektÛ. Dûkuji
za jejich nad‰ení, ochotu, tvÛrãí pfiístup
a schopnost fie‰it problémy.

Ing. Stanislav La‰tÛvka, fieditel ‰koly
Gymnázium a Matefiská ‰kola Rájec–Jestfiebí
Komenského 240, Rájec–Jestfiebí
www.gymnaziumrajec.cz
Foto: archiv ‰koly

Celá skupina na kurzu.
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V nedûli 25. srpna se od 15:00 hod.
v parku u Zámeckého skleníku koná zá-
vûreãn˘ promenádní koncert. Zahraje de-
chová hudba ZU· Letovice.

V pátek 30. srpna se v 20:00 hod.
v letním kinû Boskovice koná koncert
skupiny Olympic. Legenda rockové scé-
ny a jeden ze zakladatelÛ ãeského bigbítu
vyjela v loÀském roce na koncertní ‰ÀÛru
OLYMPIC 50 LET - MODRÁ PYRAMI-
DA TOUR.

Pfiedprodej vstupenek a permanentek

v Mûstském informaãním stfiedisku
Boskovice, Masarykovo nám. 1., tel.: 
+ 420 516 488 677 a v síti ticketportal.cz

V sobotu 31. srpna se od 15.00
v Letním kinû Boskovice koná
BOSKOVICK¯ HAPPENING vol. 9 
aneb konec prázdnin v letním kinû.
Zahrají kapely Beznadûjn˘ pfiípad,
WerglÛv pjos a dal‰í, Dj’s: Basssheriff
sound crew, Jahnerali a dal‰í. Za velmi
‰patného poãasí se akce nekoná. Vstup
na akci zdarma. 

KZMB zvou:

Na zimáku se betonovalo

RM Boskovice schválila vybetonování
prostoru na zimním stadionu nad nov˘mi
kabinami a technick˘m zázemím, za tri-
bunami.

Proto se o stfiedeãním dopoledni 31.
ãervence objevily pfied stadionem dva ob-
fií tahaãe MAN se speciálními domíchá-
vaãi, v jejichÏ útrobách bylo celkem na
padesát tun surovin. Jejich zvlá‰tností je,
Ïe se betonová smûs pfiipravuje na místû
a nemusí se cel˘ obsah vozu spotfiebovat.
To pfiedstavuje znaãnou úsporu materiálu
a nemusí se spûchat.

Perfektnû secviãená parta ‰esti dûlníkÛ
z Ti‰nova natáhla potfiebné hadice, spusti-
la stroje a za chvíli uÏ tekut˘ beton poãal
zakr˘vat pfiipravené armatury. Aby byla
plocha vodorovná, k tomu pouÏili hadico-
vou vodováhu naplnûnou ãervenou ne-
mrznoucí smûsí a trojnoÏky rozmístûné
po plo‰e. Hladina nalitého betonu se mu-
sela v‰ude dot˘kat spodku ‰roubovice,
tím byla rovnost zaji‰tûna.

„Korba se zvedne hydromotorem témûfi

svisle, aby sloÏky klesaly dolÛ ke smû‰o-
vacímu  zafiízení,” vysvûtlil mi pracovník,
jenÏ obsluhoval aparaturu na vozidle a po-
kraãoval: „Vepfiedu za kabinou fiidiãe je
mal˘ dieselov˘ tfiíválcov˘ motor, jenÏ ce-
lou hydrauliku pohání. Tím se zvedají
pístnice, otáãejí míchadla a ‰neky. Hlavní
ãerpadlo pak hotovou tekutou smûs tlaãí
hadicí na místo urãení, v tomto pfiípadû
nahoru nad stfiídaãky. Do smûsi pfiidávám
z kanistrÛ chemikálii. Ta sniÏuje spotfiebu
vody. Cel˘ proces v˘roby betonu fiídí po-
ãítaã. Po nalití smûsi na místo urãení se
musí povrch o‰etfiit zvlá‰tním pfiípravkem
z rozpra‰ovaãe, aby se beton nemusel pfii
tuhnutí polévat a nepopraskal.”

Pracovní „koncert” sehrané party se pro-
táhnul aÏ do veãera. Dûlníci museli zalít
plochu cca 70x8 metrÛ osmicentimetrovou
vrstvou betonu, coÏ trvalo docela dlouho.

„Vytvrzení a zavadnutí trvá ‰estnáct
dní, po tfiech dnech lze po betonu chodit,”
vysvûtlili mi chlapi nahofie.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Ze zpronevûry je podezfiel˘ osmaãtyfii-
cetilet˘ muÏ, kterého v jedné z firem na
Boskovicku povûfiili letos v bfieznu tím,
aby vybral peníze od zamûstnancÛ na zá-
jezd do Maìarska. MuÏ tedy vybral od

zamûstnancÛ 48 tisíc korun, zájezd v‰ak
neuhradil a peníze pouÏil dosud nezji‰tû-
n˘m zpÛsobem. Pfiípad si tak jiÏ pfievzali
k ‰etfiení policisté.

por. Mgr. Iva ·ebková

Zájezd nezaplatil

➨ Prodám ‰tûÀata JACK RUSSELL TERIÉR
bez PP, odbûr zaãátkem srpna, tel.: 721 545 761. 
➨ Prodám ‰tûÀata FLAT COATED RETRIEVER
bez PP, odbûr zaãátkem záfií, tel.: 721 545 761. 
➨ Prodám slivovici 54%. Cena dohodou,
tel.: 516 455 781.
➨ Prodám obroben˘ litinov˘ stÛl o rozmûrech 
6,5 x 80 x 140 cm vhodn˘ na spodní stolafiskou frézu
nebo svafiování. Dále plechové sudy 200 litrÛ – 4 ku-
sy, moped Stadion S22 k renovaci. Tel.: 732 144 739 
➨ Prodám nov˘, skoro nepouÏívan˘ koãár
zn. Dorjan. Trojkombinace, pfiíslu‰enství. Cena do-
hodou, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám stÛl 120x60 cm. Pûkn˘, moderní,
svûtl˘ jasan. Cena 1500 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata dvojãata,
masné plemeno, v˘borná plodnost, nejradûji k cho-
vu, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí, 
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za
ks. Na dobírku. Tel.: 776 168 887. 
➨ Prodám modrou Fabii Ambiente, 1,2HTP, 
51 kW, r. v. 2009, koupena v zafií, najeto 31 tis. km 1. ma-
jitel, servis. kníÏka, klima i v palub. pfiihrádce, stfied. 
opûrka, el. stah. pfied. oken, vyhfi. zrcádka, mlhovky, ABS,
pal. poãitaã, venk. teplomûr, denní svícení, zam. zpáteã-
ky - Construct, centrál na DO, 4x airbag, radio Pioneer -
CD + pam. karta, cena: 149 tis. 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 dvefie v. 200 cm, ‰. 85 cm, 2/3 sklo, ztrojené. Za cenu sk-
la. 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. 

➨ 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 od miminek. 
Vzdûlání, praxi, doporuãení mám. Od záfií –
Boskovice. Tel.: 777 948 940. 
➨ Pronajmu byt 2+1 ve stfiedu Blanska.
Voln˘ ihned, tel.: 608 351 147.
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 2 + kk 
v Jedovnicích. Tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu levnû chatu v Jedovnicích 
u Ol‰ovce. Tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
po rekonstrukci na ulici Slovákova v Boskovicích
v 1. poschodí/7. Byt je ãásteãnû zafiízen, po domlu-
vû je moÏné ho dovybavit. V domû je v˘tah, dÛm je
do 500 m od centra, od obchodÛ i od autobusového
a vlakového nádraÏí, k dispozici ihned. Pokud máte
zájem, volejte mi po 17. hod na tel.: 724 296 021. 
➨ Nabízíme k pronájmu prostorn˘ byt 3+1 
v klidné ãásti obce Lysice, okr. Blansko. V bytû jsou
nová plastová okna. Vytápûní je fie‰eno vlastním

plynov˘m topením. Byt je v souãasné dobû zafiízen˘
a je vhodn˘ pro rodinu s dûtmi. V blízkosti je ‰kola
a sportovní areál. Obec Lysice nabízí úplnou obãan-
skou vybavenost. Voln˘ od záfií. Tel.: 739 646 218. 
➨ Pronajmu 1+1 - velká prostorná kuchynû 
(moÏno 2 + kk) - kuchyÀská linka, sporák, stÛl, Ïid-
le. V pokoji ob˘vací stûna. Velká nová lodÏie. Volné
od 9/2013. Cena 7 000 Kã. Tel.: 605 160 034. 
➨ Pronajmu pûkn˘, udrÏovan˘, 
ãásteãnû zafiízen˘ byt 2+1 v Blansku na sídli‰ti
Píseãná. Voln˘ od 1. 9. 2013, cena 8500 Kã vãetnû
inkasa. Tel.: 737 857 740, volat po 17. hodinû. 
➨ Pfiipravuji ke státní maturitû z matematiky,
stfiedo‰kolská prof. Tel.: 721 319 572. 
➨ Pronajmu RD 3+1 se zahradou 
v Blansku. Nabídky a informace na e-mailu: kozo-
jet@seznam.cz 

➨ 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 se-
niory, 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, 6 m, 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. 
➨ Prodám motocykl JAWA Pion˘r 21
po celkové opravû, TK do 9/2016, cena dohodou,
tel.: 724 121 044. 
➨ Nabízím prodej cihlového bytu v Adamovû 
2+1 (55 m2) na ul. Komenského. Souãástí je i sklep.
950.000,- CZK (pfii rychlém jednání je moÏná sleva).
K bytu je moÏno dokoupit garáÏ. Tel.: 728 358 391. 
➨ Prodám jídelní rohovou lavici 
s úloÏn˘m prostorem + stÛl a 2 Ïidle. Cena 2 500
Kã, tel.: 721 853 483. 
➨ Prodám Renault Megane 1,6 55 kW
r.v. 1998, najeto 171000 km., nová STK do 5/2015,
man. klimatizace, el. pfiední okna + zpûtná zrcátka
v barvû vozu, centrální zamykání na dálku, originál-
ní rádio s ovládáním pod volantem, nastaviteln˘ vo-
lant, manuální klimatizace. Kola elektrony, ABS,
2x airbag. Pfiední mlhovky, kfiídlo nad zadními dvefi-
mi. Auto je plnû funkãní, udrÏované - vzhledem ke
stáfií velice zachovalé. Fotky a lep‰í informace na
mail: vitek.cerveny@seznam.cz, tel.: 776 642 667.
Cena 25 000 Kã - dohoda na cenû moÏná. 

¤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 
s plnûj‰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.
➨ Samota tíÏí a proto hledám bezva chlapa 
pro Ïivot se smyslem pro rodinu. Je mi 44 rokÛ,
moje záliby jsou rodina, zahrádka, vycházky, v˘lety,
uÏívat si klidu a pohody a tû‰it se z kaÏdého nového
dne… Zn. Jen váÏnû, tel.: 728 032 154.

➨ 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 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. 
➨ Koupím dÛm se zahradou v Blansku, 
Jedovnicích nebo okolí. Tel.: 603 905 438. 
➨ Koupím byt 2+1 (3 + 1) v Blansku. Investice. 
Tel.: 739 967 371. 

➨ Prodám vchodové dvefie, vybaveny 
izolaãní vloÏkou proti promrzání. Rozmûry: 140
x 200 cm. Ve v˘borném stavu. Cena dohodou. Tel.:
607 173 507. 
➨ Prodám 3 válendy s úloÏ. prostorem 
a konf. stolek  po 100.- Kã za odvoz. Tel.: 724 799 340,
abckiosk@seznam.cz 

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.

Rozlévání betonu a srovnávání povrchu.

O tom, jak je bûhem leto‰ního lé-
ta vyuÏíváno koupali‰tû v âervené
zahradû v Boskovicích, informuje
ãtenáfie ListÛ regionÛ jednatel spo-
leãnosti SluÏby Boskovice, s.r.o.
Mgr. Milan Strya:

Pro leto‰ní léto jsme opût pfiistoupili
k soubûÏnému provozu mûstsk˘ch lázní
a koupali‰tû na âervence. Dle aktuální
pfiedpovûdi poãasí je otevfieno buì kou-
pali‰tû, nebo láznû. Zájemci se tuto in-
formaci dozví kaÏdé ráno na na‰em we-
bu na adrese: www.sluzbyboskovice.cz
nebo na webu mûsta Boskovice.  

Na âervence mají rekreanti k dispozi-
ci bazén plaveck˘ i rekreaãní, dvouúrov-
Àov˘ bazén pro dûti, skluzavku, tobogan
a dal‰í atrakce. Lze si zapÛjãit sluneãní-
ky i lehátka; pro sportovní vyÏití je zde
hfii‰tû pro beach volejbal a trampolína. Je
moÏno si zahrát badminton, petanque,
stolní tenis, soft tenis a tfieba si zapÛjãit
létající talífi ãi ringo.

Letos jsme opût vylep‰ili prostfiedí
areálu; napfiíklad ve sprchách jsme
aplikovali protiskluzové nátûry. V pfií-
padû potfieby je voda v bazénech pfii-
hfiívána odpadním teplem z kogeneraã-
ní jednotky ze zimního stadionu.
O bezpeãnost rekreantÛ se starají vy-
‰kolení plavãíci. Koncem ãervence
prokázali svou profesionalitu pfii zá-

chranû a oÏivování chlapce, kter˘ se
topil; za rychlou a úãinnou první po-
moc jim vyslovili uznání i pracovníci
záchranné sluÏby.

Bûhem prázdnin jsme uspofiádali sé-
rii turnajÛ v beach volejbalu. 4. 7. to byl
âervenka beach open turnaj Ïen, 11. 7.
âervenka beach open turnaj muÏÛ, 18.
7. âervenka beach open turnaj smí‰e-
n˘ch dvojic a 8. 8. sportovní sedmiboj
dvojic v âervené zahradû

(fotbal, beach volejbal, tenis, stolní
tenis, plavání, pétanque, stolní hokej).

Mûstské láznû jsou v otevfieny v pfií-
padû nepfiíznivého poãasí. Náv‰tûvní-
kÛm je k dispozici 25 metrov˘ plaveck˘
bazén a rekreaãní bazén, kter˘ je vyba-
ven vífiivkami, chrliãi vody, divokou
vodou a perliãkovou lázní. Náv‰tûvníci
také mohou vyuÏít parní komoru a 60
metrov˘ tobogan. V relaxaãní ãásti je
vífiiv˘ bazén, finská sauna a infrasauna. 

V dobû od 2. do 13. záfií budou
Mûstské láznû zavfieny, bude provádûna
potfiebná údrÏba.

Koncem srpna bude opût dána do
provozu sauna, jejíÏ budova je umístûna
vedle lázní. Bûhem léta do‰lo k rekon-
strukci sauny, takÏe mÛÏeme pfiivítat
náv‰tûvníky v opraven˘ch prostorách.
Pro klienty bude k dispozici také masér. 

ph

Koupali‰tû v âervené zahradû 
v Boskovicích nav‰tûvují 

pfii pfiíznivém poãasí tisíce lidí

Pohled na bazény koupali‰tû v âervené zahradû.

PODùKOVÁNÍ
Dûkuji kolektivu chirurgického oddû-

lení B Nemocnice Boskovice za vzornou
péãi po dobu mojí hospitalizace v ãer-
vnu a ãervenci t.r. Jmenovitû prim.
MUDr. RADKU BOUSKOVI, MUDr.
ALE·I CHROMÉMU a MUDr. JANU
VLACHOVI.

Po dobu mojí následné hospitalizace
rovnûÏ dûkuji kolektivu gynekologického
oddûlení pod vedením prim. MUDr. JANA
MACHAâE. Jmenovitû dûkuji i jemu za
postoj a zvládnutí mého váÏného zdravot-
ního problému. 

ELI·KA FILIPOVÁ, Boskovice. 

Milé paní âepové s láskou...
aneb Trochu jin˘ dopis

VáÏená a milá pfiítelkynû,
doufáme, Ïe po tûch nûkolika rocích na-

‰ich setkávání a mailování si mÛÏeme do-
volit Vás takto oslovit. Také promiÀte, Ïe si
dovolujeme na Vás uvést parafrázi názvu
skvûlého filmu Panu uãiteli s láskou..., na-
toãeného podle skvûlé knihy Evana
Huntera DÏungle pfied tabulí. Víme, Ïe ne-
jsme s touto parafrází první, neboÈ i Vy jste
podobnou trefnû pouÏila jako název Va‰eho
ãlánku k jubileu paní profesorky Habe‰ové. 

Seznámili jsme se s Vámi, kdyÏ jste na
sklonku léta 2009 napsala recenzi na
kníÏku Nepro‰lapanou cestou, kterou vy-
dalo na‰e sdruÏení Hnutí Humanitární
Pomoci (stacionáfi Domov OLGA & chrá-
nûné byty Centrum VELAN). A protoÏe
jsme Vám sdûlili, Ïe velice rádi ãteme a Vy
jste bystfie vystopovala skuteãnost o na-
‰em ãasovém zaneprázdnûní v na‰í práci
pro zdravotnû handicapované spoluobãa-
ny, zaãala jste nám iniciativnû doporuão-
vat a vybírat knihy k pfieãtení. Knihy,
o kter˘ch bychom se bez Vás nedozvûdûli,
a tudíÏ si je ani nepfieãetli. Jsme tomu ve-
lice rádi a Vám za to patfií ná‰ velik˘ dík.

Teì se vkrádají dvû otázky. Ta první je -

proã vlastnû ãíst, nehledíme-li jen na to, Ïe je
jedno co ãteme, jen aby to poslouÏilo k napl-
nûní volného ãasu, kdyÏ nûkdo neví co s ním. 

Tedy ãlovûk potfiebuje a mûl by si uÏívat
krásn˘ch knih, krásné hudby, obrazÛ
i soch, jestliÏe chce b˘t kulturní, vÏdyÈ kul-
tura zcela jistû kultivuje lidsk˘ Ïivot. A jak
kdosi pravil, pr˘ jej i prodluÏuje. 

Ta druhá otázka je - co ãíst. V této sou-
vislosti si dovolíme citovat jednu vûtu pro-
slulého boskovického rodáka, kardinála
Tomá‰e ·pidlíka, kter˘ ve své knize Du‰e
poutníka nám sdûluje:

Îivot je krátk˘ k tomu, abychom mohli
ãíst dobré knihy, musíme ãíst ty nejlep‰í.  

A ta souvislost s Vámi? Vy nám jaksi ty
nejlep‰í knihy pomáháte nacházet, my je
mÛÏeme ãíst, a ony nás mohou du‰evnû 
oblaÏovat. 

Pro TO v‰echno, a vûfiíme, Ïe i za
mnoho dal‰ích spokojen˘ch ãtenáfiÛ
Mûstské knihovny Blansko,Vám pfiejeme
do dal‰ích let dobré zdraví a hodnû du-
‰evní aktivity pro nás v‰echny ãtenáfie.

Va‰i Jana a Jaromír Kratochvílovi,
Domov OLGA, Blansko

Boskovice a okolí

VZPOMÍNKA

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

Dne 8. 8. 2013 to byly 2 roky, co nás 
navÏdy opustil pan 

Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.
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Jako si nûkdo nedokáÏe pfiedstavit léto bez mofie nebo bez sluníãka, nedokáÏu si já pfiedstavit léto bez fot-
balov˘ch turnajÛ. Ten nejlep‰í mû ãeká vÏdy hned na prahu ãervence. 

Letos to bylo o svátcích, tedy 5.
a 6. ãervence, místo konání Vilémo-
vice a s nimi jiÏ 16 let spojen˘, ne-
pfiekonateln˘ Hyundai cup. Nejdfiíve
ten „mal˘” pro star‰í pány a holky,
o t˘den pozdûji pak ten „velk˘”, pro
„velké fotbalisty”. Srovnáno s prvním
roãníkem v roce 1998, kdy si zde za-
kopalo 8 t˘mÛ, se jich zde ve „vel-
kém” turnaji letos pfiedstavilo 44.
K lítosti valné vût‰iny zúãastnûn˘ch

tuto událost letos „vypustily” t˘my,
které se staly v posledních letech ne-
odmyslitelnou souãástí tohoto turna-
je. Mrzela neúãast zejména t˘mu FC
04 Krásensko, chybûlo Rájeãko, mar-
nû jsme hledali BoÏkov nebo âíÏov-
ky. Chvilku jsme si proto zvykali na
úplnû nové tváfie, ale kaÏd˘ z nás si
nakonec zase vybral ten svÛj t˘m
a proÏíval s ním dvoudenní urputné
boje o co nejlep‰í umístûní. 

Co ale nezklamalo a je to rok od ro-
ku stejné zji‰tûní, byla naprostá doko-
nalost organizátorského zázemí, 
ochota a vlídnost pofiádajícího perso-
nálu, nepfiekonatelné lahÛdky zdej‰í
udírny, vyãerpávající informovanost
z komentátorského stanovi‰tû a ze-
jména koncentrace stejnû „fotbalem
postiÏen˘ch nad‰encÛ” jako jsem tfie-
ba já. O v˘sledcích tady mluvit ne-
chci, ty jde dohledat tfieba na webo-

v˘ch stránkách, samozfiejmû nûkdo
byl spokojen víc, druh˘ ménû. V cel-
kovém v˘sledku jsme byli ale v‰ichni
zajedno. Byly to skvûlé dva dny plné
sluníãka, pûkn˘ch fotbalov˘ch záÏit-
kÛ a krásn˘ch setkání. Dûkuji je‰tû
jednou do Vilémovic a je mi tak tro-
‰ku líto, Ïe uÏ je to za námi. A uÏ teì
se tû‰ím na pfií‰tí rok, na léto plné slu-
níãka a fotbalov˘ch turnajÛ...

Text a foto: Jitka Koutná, Jedovnice

Turnaj v malé kopané - Hyundai cup 2013 - Vilémovice

Vítûzn˘ t˘m ALL STAROCH. Kotvrdoviãtí orli.

V tomto kraji, pfiedev‰ím v Kun‰tátû se
rozbûhla v roce 1882 v dílnû Franti‰ka
Brablece v˘roba stále poptávané Kun‰tátské
keramiky. V̆ roba v‰ak sahá jiÏ k poãátkÛm
vzniku Kun‰tátu na Moravû a to od 13. stole-
tí, díky dobr˘m pfiírodním podmínkám a bo-
hat˘m loÏiskÛm jílu. V roce 1620 je zaloÏen
v Kun‰tátû hrnãífisk˘ cech, jehoÏ pravidla ur-
ãovala nejen v˘robu keramiky, ale i zpÛsob
Ïivota obyvatel. V samotném mûsteãku i v
okolních obcích vÏdy existovaly desítky dí-
len, jejichÏ majitelé byli sedláci obdûlávající
málo úrodná kamenitá políãka.  Hrnãífiství se
vûnovali hlavnû v zimû. Od roku 1911 pfiejí-
mají dílnu synové pana Brablece, Petr
a Karel. Opou‰tí tradiãní v˘robu a ve spolu-
práci se sochafiem a malífiem Hubertem
Kovafiíkem orientují v˘robu keramiky s tren-
dem v˘tvarného hnutí. Z této doby pochází
také dnes jiÏ tradiãní oznaãení „Kun‰tátská
keramika”.  Po první svûtové válce aÏ do kon-
ce ãtyfiicát˘ch let dvacátého století zaÏívala
Kun‰tátská keramika jedno ze sv˘ch nejús-
pû‰nûj‰ích období. Její v˘robu ovlivnila v˘-
tvarnû secese, kubismus a nastupující art de-
co. Po druhé svûtové válce se keramická v˘-
roba soustfiedila v hrnãífiské druÏstvo a kera-
mickou huÈ. Ta pfiijímala uãnû a vystudované
stfiedo‰koláky z umûleck˘ch ‰kol. Tvofiili zde
dnes jiÏ vûhlasnû precizní absolventi kera-
mickch ‰kol jako Zdenûk Lindovsk˘, Jan
Vichta, Franti‰ek Maxera a dal‰í.

¤editelem keramické huti v Kun‰tátû se
v roce 1965 stal Jifií Kemr, akademick˘ so-
chafi, keramik a pedagog. Zakládá zde gale-
rii a keramickou ‰kolu. Dochází k jedineãné
spolupráci keramické dílny s v˘tvarníky.
Jeho kun‰tátské období charakterizovaly
návrhy jídelních a nápojov˘ch souborÛ i so-
litérÛ pro malosériovou v˘robu, tvary by-
tostnû keramické s dekorem potlaãen˘m na
minimum, racionální tvar pfiedmûtÛ byl
podfiízen˘ funkãnosti, v˘tvarné pojetí ak-
centovaly kultivované glazury. V plastice
u nûj pfievládaly figurární motivy, stylizova-
né tvary zvífiat, které se pozdûji rozrostly
o postavy jezdcÛ, Ïen a kentaurÛ.

V katalogu z v˘stavy sv˘ch prací
v Boskovicích (1981) charakterizuje Kemr
svou tvorbu : „DÏbánky, sovy a dûdeãkovy
hodinky formovaly a formují mou práci do-

dnes. I ve snech se s nimi setkávám. DÏbánky
létají jako soviãky a naopak, soviãky usedají
jako dÏbánky na poliãkách v kuchyni mé ma-
minky. Jako tfietí objekt se spoleãn˘m jmeno-
vatelem se objevují v mé práci Ïenská torza”.

A ãím si nás vlastnû Kun‰tátská keramika
získala? Charakteristick˘m, nezamûnitel-
n˘m vzhledem v˘robkÛ v místû vzniku, v˘-
razem, klasickou ruãní prací na hrnãífiském
kruhu, která umoÏÀuje tvarovou rozmani-
tost. Keramika je pálená pfiím˘m plamenem
(vypalovací teplota 1 235 °C), vyznaãuje se
vysokou kvalitou surovin a zpracování, coÏ
zaruãuje její v˘borné uÏitné vlastnosti.

Od osmdesát˘ch let (1982) pfievzal 
ochrannou známku kun‰tátské keramiky
(KK) i galerii  po Jifiím Kemrovi keramik
Lubo‰ Sedlák. V roce 1989 se stává fiedi-
telem a pozdûji majitelem Moravia art

s.r.o. Znal mnohé v˘robní postupy, tajem-
ství v˘roby a její skrytou mystickou jedi-
neãnost. Lubo‰ Sedlák pfiedãasnû umírá
v roce 2010 a doposavad se nepodafiilo
tradiãní v˘robu znovu nastartovat.

Pokus o nov˘ návrat a nové vzepûtí
a inovaci keramiky z Kun‰tátu v‰ak stále
pokraãuje. Vyrostla nová fiada kvalitních
keramikÛ v Kun‰tátû , Rudce, Sychotínû.
Ze sv˘ch zku‰eností galeristy jsem poznal
fiadu skvûl˘ch lidí, souãasn˘ch keramikÛ,
ktefií bojovali a bojují své hrdinské bitvy
o smysl a pfiirozen˘ v˘voj a to nejen v ke-
ramice. Mûl jsem tu ãest jejich umûlecká
díla zvefiejnit. Jména Milan a Radka
RÛÏkovi, Prokop a Martina Veselí, Lubo‰
a Petra Hlu‰tíkovi, Zdenûk Lindovsk˘
i Tatjana Kulina jsou zárukou kvality, mo-
derního umûleckého vyjádfiení spjatého
s místem posledního odpoãinku básníka
Franti‰ka Halase i Ludvíka Kundery –
Kun‰tátem na Moravû.

VraÈme se v‰ak k slovÛm básníka Franti‰-
ka Halase, která vloÏil do závûru svého díla
„Já se tam vrátím” slova, která jsou nadûjí,
pfiísahou i závazkem: AÈ svítí svûtla milova-
n˘ch chalup, ne jako bóje v dálce, ale betlém-
sky radostnû a vytrvale. V‰echny cesty vedou
do Kun‰tátu, do ZboÀku a do Rozseãe.
Hraniãniky zarazilo dûtství. Toho skfiípání kol
na cestách kfiiÏujících se v mém srdci!

Text: svop, foto: archiv autora

Kun‰tátská keramika.Sovy – z ateliéru Hlu‰tíkov˘ch.

Básník Franti‰ek Halas mi odpustí, Ïe jsem si vypÛjãil jeho text, kter˘ tak dobfie vystihuje pocity lidí z Vysoãiny: Ty mÛj kra-
ji, ty mé bezpeãí, ty má zatvrzelosti, ty má vûãnosti. Tvá hlína, mnuta v prstech, voní po zetlel˘ch vlasech dávno pohfiben˘ch
tkalcovsk˘ch dûdÛ a báb a je pfiísadou mé krve. Ty mÛj kraji! Jsi tam, kde Vysoãina nabírá dech a pole skládají slib chudoby.

STÁLE ÎIVÁ KERAMIKAPotkanÛ, 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

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
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6. ROâNÍK CARPE DIEM CUP

UMùLÁ LEDVINA V NEMOCNICI
BLANSKO SLAVÍ 25 LET

Zahájení turnaje.

V sobotu 13. 7. 2013 pro-
bûhl na rájeckém fotbalo-
vém hfii‰ti jiÏ 6. roãník tur-
naje Carpe Diem Cup.
Leto‰ního roãníku se zú-
ãastnilo osm muÏstev, která
se nejdfiíve utkala ve dvou
základních skupinách a ná-
slednû t˘my bojovaly ve vy-
fiazovacích bojích o pfiíãky
nejvy‰‰í. Turnaj se pofiádal
ve spolupráci s Asociací
Futsalu Blansko, která za-
stfie‰uje na okrese Blansko
futsalovou soutûÏ, a tak se
hrálo právû podle futsalo-
v˘ch pravidel. Po celou do-
bu bylo pfiipraveno bohaté
obãerstvení v podobû toãe-
ného piva, lima, klobásek
na grilu a dal‰ích pochutin. 

Více info na: www.futsalblansko.cz

Text: Ondfiej Pernica
Foto: Tomá‰ Srnsk˘

Vítûzové SDK Svûtového finále taneãních
skupin z Japonska – Tokyo Allstars

– pfiedávání cen.

Blansko a okolí

10. ROâNÍK 
SDK.EUROPE 2013

Taneãní workshop New Style Hustle pod vedením lektorÛ Jeffa Selbyho 
a Robyn Baltzer (USA).

Tento rok se od 4. ãervence do 14.
ãervence v Jedovnicích  konal jubilejní
jiÏ 10. roãník celosvûtovû známé taneã-
ní akce s názvem SDK.EUROPE (Street
Dance Kemp). Akce SDK.EUROPE se
fiadí mezi nejprestiÏnûj‰í letní svûtové
street dance meetingy, která v âeské re-
publice, a dokonce ani ve stfiední Evropû
nemá obdoby. JelikoÏ se jednalo o 10.
roãník, SDK.EUROPE netrvalo tradiã-
ních 7 dní, ale cel˘ch 10 dní.

SDK se odli‰uje od ostatních taneã-
ních meetingÛ zejména svou polohou
– cel˘ tento kemp se tradiãnû odehrá-
vá v okolí rybníka, u lesa. Lidé mají
moÏnost se dostat na pár dní pryã
z hektického Ïivota ve mûstû, a uÏívat
si malebnou pfiírodu. 

JiÏ po cel˘ch deset let je cílem toho-
to Street Dance Kempu spojit lidi z ce-
lého svûta, dát jim moÏnost nauãit se
nûco nového o jednotliv˘ch kulturách,
pfiedat si fiadu informací, samozfiejmû
se nauãit nové taneãní styly a techniky,
a umoÏnit mlad˘m lidem se bavit. I le-
tos byl tento cíl splnûn, jelikoÏ se SDK
úãastnilo pfies 4000 taneãníkÛ a milov-
níkÛ hudby, ktefií se do Jedovnic sjeli
aÏ ze 40 zemí svûta, pfiiãemÏ více neÏ
polovina úãastníkÛ byla ze zahraniãí.

Tento desát˘ roãník byl opravdu vy-
dafien˘. Vy‰lo nádherné poãasí, které

trvalo cel˘ch 10 dnÛ, pfiijela spousta
ãesk˘ch i zahraniãních taneãníkÛ, kte-
fií vytvofiili skvûle se doplÀující kolek-
tiv, na‰tûstí nedo‰lo k Ïádn˘m váÏn˘m
zranûním ani k Ïádn˘m v˘trÏnostem. 

SDK.EUROPE organizaãní t˘m
Foto: Little Shao

Zaplnûné tribuny sledující jednotlivá svûtová taneãní finále v sobotní ãásti programu.

Centrum sociálních sluÏeb mûsta Letovice je pfiíspûvkovou organizací; zfiizovatelem je mûsto Letovice. Centrum
zaji‰Èuje provoz Domova pro seniory a peãovatelskou sluÏbu. Pfiesto, Ïe vstupní náklady na provoz se neustálé zvy-
‰uji, státní dotace se naopak sniÏuje. O podrobnosti financování Centra jsem poÏádal jeho fieditele Ing. Ivo Kubína.

Centrum sociálních sluÏeb v Letovicích
bojuje o získání potfiebn˘ch financí

Moderní budova Centra sociálních sluÏeb mûsta Letovice. Foto: ph

Pane fiediteli, kdo v‰echno se podí-
lí na financování Centra sociálních
sluÏeb?

Financování je vícezdrojové. Pro-
stfiedky ze státního rozpoãtu rozdûlu-
je Ministerstvo práce a sociálních vû-
cí na základû návrhu, kter˘ vypraco-
vává krajsk˘ úfiad. Dal‰ím zdrojem
financování jsou samotní klienti, kte-
fií hradí stanoven˘ poplatek za pobyt
a sluÏby; náleÏí nám také pfiíspûvek
na péãi, kter˘ je poskytován dle stup-
nû závislosti klienta na pomoci druhé
osoby. JestliÏe klient nemá dostatek
vlastních financí na úhradu, jednáme
s jeho rodinou, která mÛÏe potfiebnou
ãástku dorovnat buì pravidelnou
platbou, nebo alespoÀ ãásteãnû, for-
mou sponzorsk˘ch darÛ. Rodina v‰ak
tuto povinnost nemá, spoluúãast je
dobrovolná. Posledním, av‰ak v sou-
ãasné dobû podstatn˘m zdrojem fi-
nancí je zfiizovatel, tedy mûsto
Letovice. Zastupitelstvo mûsta se na
posledním jednání rozhodlo vyrovnat
hrozící schodek z prostfiedkÛ mûsta,
ãímÏ prokázalo velkou míru odpo-
vûdnosti k fie‰ení sociálních problé-
mÛ obyvatel Letovic a okolí.

Nedostatek financí tedy zpÛsobilo
sníÏení dotací od MPSV?

Ano, zatímco v loÀském roce jsme
dostali na provoz Domova pro seniory
ãástku 3, 843 mil. Kã, letos jen 2, 829
mil. Kã a to aÏ po nav˘‰ení ve druhém
kole, které fie‰ilo dofinancování ohro-
Ïen˘ch zafiízení. Podobná situace je
u peãovatelské sluÏby; místo loÀsk˘ch
154 tis. Kã jsme dostali jen 76 tisíc, na-
v˘‰en˘ch druh˘m kolem na 96 tis. Kã.

Státní pfiíspûvky do sociální sféry
se sniÏují jiÏ nûkolik let, to asi není
problém jen leto‰ka.

To je pravda; hlavní problém je v‰ak

coÏ je opût hluboko pod prÛmûrem.
Dal‰í sniÏování by pouze v˘raznû
zhor‰ilo kvalitu sluÏeb.

Letos jsme zv˘‰ili také pfiíspûvek
klientÛ o 304 aÏ 365 Kã na mûsíc. Tyto
platby v‰ak nelze navy‰ovat doneko-
neãna, zpÛsobilo by to jen zv˘‰ení po-
ãtÛ tûch, ktefií na úhradu na‰ich sluÏeb
prostû nemají. 

KaÏdoroãní boj o zaji‰tûní finan-
cí na provoz je snad akceptovatel-
n˘ u organizací, které podporují
sportovní ãi kulturní zájmy obãanÛ;
u sociálního zafiízení, na jehoÏ
kvalitním chodu jsou závislí mnozí
stafií, ãi nemocní lidé, to zjevnû
v pofiádku není. Nemyslíte, Ïe by
pomohla legislativní zmûna, která
by prostfiedky na základní provozní
náklady garantovala?

Takto byl financován provoz
v minulosti, byla garantována pev-
ná ãástka na lÛÏko. Domnívám se,
Ïe vzhledem k nejasnostem prová-
zející souãasn˘ zpÛsob rozdûlování
dotací by návrat k této jistotû byl
vhodn˘ a je potfiebn˘. NeboÈ v pfií-
padû, Ïe by mûsto na dofinancování
na‰ich potfieb nemûlo prostfiedky, by
fie‰ení spoãívalo nejprve v omezení,
ãi zru‰ení peãovatelské sluÏby.
V dal‰ím kroku bychom museli vy-
tváfiet úsporu sníÏením poãtu soci-
álních pracovníkÛ Domova pro se-
niory, coÏ by nutnû vedlo k prudké-
mu zhor‰ení kvality poskytovan˘ch
sluÏeb.

Pane fiediteli, dûkuji za informace.
Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe se podafií i do
budoucna udrÏet vysok˘ standard slu-
Ïeb, které poskytujete potfiebn˘m ob-
ãanÛm.

Petr Hanáãek

ve zpÛsobu rozdûlování tûchto financí
– to je dÛvod, proã se spoleãnû s mûs-
tem Letovice snaÏíme na tuto proble-
matiku upozornit.

Na okrese Blansko je na‰e zafiízení,
stejnû jako podobné v Boskovicích,
zfiízeno mûstem. U ostatních podob-
n˘ch zafiízení je zfiizovatelem kraj,
pfiípadnû se jedná o soukromé subjek-
ty. Je tfieba si v‰imnout toho, Ïe
MPSV rozdûluje dotace podle návrhu
Krajského úfiadu a tento návrh b˘vá
akceptován. To je právû kámen úrazu;
není problém doloÏit, Ïe kraj navrhu-
je vût‰í dotace pro své pfiíspûvkové
organizace, neÏ pro zafiízení, na která
pfiispívají mûsta.

V souãasné dobû ãiní dotaãní
ãástka na jednoho klienta v na‰em
Domovû pro seniory 33 736 Kã, za-
tímco u ostatních zafiízení se pohy-
buje v prÛmûru kolem 60 tisíc, nû-
která zafiízení obdrÏela aÏ 70 tisíc
Kã. Problematick˘ je také fakt, Ïe
dotace, kterou rozdûluje MPSV není

nároková; proti její v˘‰i se nelze od-
volat a ani dÛvody, které ovlivÀují
pfiidûlovanou ãástku jednotliv˘m za-
fiízením, nelze v souãasné dobû do-
hledat.

Je také potfiebné vûdût, Ïe u kraj-
sk˘ch zafiízení pfiispívá jejich zfiizo-
vatel, tedy JMK, ãástkami, které se
vût‰inou pohybují okolo poloviny
v˘‰e státní dotace, nûkdy jen v její
tfietinové v˘‰i, zatímco v na‰em pfií-
padû pfiispívá mûsto Letovice ãást-
kou, která pfievy‰uje státní dotaci.
CoÏ je ov‰em pro nevelké mûsto
Letovice znaãná zátûÏ.

Hledáte moÏné úspory také ve
vlastním provozu?

Samozfiejmû, vysoutûÏili jsme nej-
levnûj‰í moÏnou dodávku energií
a dal‰í úspory jsme dosáhli sníÏením
pracovních úvazkÛ u nûkter˘ch za-
mûstnancÛ. Ov‰em je tfieba fiíct, Ïe na
na‰ich 72 uÏivatelÛ v Domovû pfiipadá
18,5 pracovníkÛ v sociálních sluÏbách,

Poãátkem ãervence uplynulo 25 let
od zahájení ãinnosti dialyzaãního
stfiediska v Nemocnici Blansko. Jeho
hlavním úkolem je provádût pravidel-
né oãi‰Èování krve, tzv. hemodial˘zu
u pacientÛ se selháním ledvin. Za 
uplynul˘ch dvacet pût let bylo ve
stfiedisku provedeno více neÏ 170 ti-
síc hemodial˘z pro témûfi 2000 paci-
entÛ z celého okresu Blansko. 

NejuÏívanûj‰í léãbou selhání led-
vin je hemodial˘za, kdy probíhá 
oãi‰Èování krve na tzv. „umûlé ledvi-
nû”. V âeské republice byla první
hemodial˘za provedena v Praze v ro-
ce 1955, tehdy jako v pátém evrop-
ském mûstû. Dal‰í metodou oãi‰Èová-
ní krve zcela srovnatelnou s hemodi-

al˘zou je peritoneální dial˘za, která
vyuÏívá k oãi‰Èování krve pacientovu
pobfii‰nici. V souãasné dobû se stává
metodou první volby. Sk˘tá pacien-
tÛm více volnosti a nezávislosti na
dialyzaãním stfiedisku. A koneãnû -
úspû‰ná transplantace ledvin od zem-
fiel˘ch nebo Ïijících dárcÛ pfiedstavu-
je plnou náhradu funkce ledvin. Je
moÏná u pacientÛ, ktefií jsou schopni
v˘kon a následnou léãbu podstoupit
a u kter˘ch je pfiedpoklad dlouhodo-
bé funkce ‰tûpu.

V Nemocnici Blansko je poskyto-
vána na Nefrologickém oddûlení pé-
ãe v‰em pacientÛm s nemocemi led-
vin. Jedná se o péãi komplexní, kte-
rá je zaji‰Èována v ambulantních
provozech Nefrologické ambulance
a Hemodialyzaãního stfiediska. 

Prim. MUDr. Jindra Brabcová
Nefrologické oddûlení Nemocnice Blansko

(redakãnû zkráceno)

Hemodialyzaãní stfiedisko Nemocnice Blansko.
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Bylo zde 8 t˘mÛ, kaÏd˘ t˘m mûl nû-
kolik zástupcÛ, ale hrálo se vÏdy po 3 a
po ‰esti hrách se stfiídali.

Pofiadí na prvních 3. místech 

1. místo - Rumfish SY
t˘m ze Svitav 

2. místo - TakNûjak 
t˘m pfieváÏnû z Olomouce

3. místo - S˘pka BK 
domácí t˘m z Blanska

Turnaj pofiádal pan Michal-Jan Uhlífi,
v‰ichni zúãastnûní si jej náleÏitû uÏili…

Text a foto: David Podrabsk˘

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 •

Turnaj 24 hodin NON-STOP v plném proudu.

24 hodin NON-STOP
24 hodin NON-STOP je název bowlingového

turnaje, kter˘ se konal 19. – 20. ãervence 2013
v bowlingovém centru Dvorská 4.
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 12. záfií 2013, uzávûrka je 2. záfií 2013.

Leto‰ní rok probíhá dlouho plánova-
ná a velmi nároãná oprava - v˘mûna 
obou dfievûn˘ch ãástí vûÏí kostela.
Hlavní nosné prvky obou vûÏí byly to-
tiÏ je‰tû pÛvodní z roku 1865. Podepsal
se na nich jednak zub ãasu, ale hlavnû
zhoubn˘ vliv ‰kÛdcÛ a vlhkosti. PÛ-
vodní pokrytí dfievûn˘ch ãástí bfiidlicí
provádûl dle dochovan˘ch dokumentÛ
pokryvaãsk˘ mistr Pfoff z Letovic.
V první polovinû 20. století pak byly
vûÏe pokryty mûdûn˘m plechem.

Práce na opravû byly vlastnû zapoãaty
jiÏ v roce 2012. Pfied kostelem vyrostla
postupnû celá dfievûná konstrukce nové
vûÏe, vysoká témûfi 20 metrÛ, kde pfieãka-
la celou zimu. Na jafie pak byla tato repli-
ka pokryta mûdûn˘m plechem. Mezitím
vyrostlo kolem pfiední ãásti kostela le‰ení
a pÛvodní vûÏe se zaãaly postupnû rozebí-
rat. 21. kvûtna se první vûÏ celá jefiábem
vyzvedla a usadila na v˘chodní vûÏ.
Druhá dfievûná replika pfied kostelem vy-
rostla bûhem ãervna a 8. ãervence byla
vyzvednuta na západní vûÏ. Souãasnû
s tûmito pracemi probíhala i oprava fasá-
dy obou vûÏí a nátûry oken.

Tak aÏ pÛjdete nebo pojedete na v˘-
let, vydejte se do Vanovic. Urãitû nebu-
dete litovat a pfiekvapí vás pohled na
chrám, jehoÏ prÛãelí je pfied oãima lid-
sk˘ma jako brána nebeská. 

Text a foto: Ing. Kamil Vystavûl

Ing. Josef Vágner, odborník a auto-
rizovan˘ inÏen˘r pro vodárenské
stavby z VAS Boskovice odhadl stáfií
tohoto „pokladu” minimálnû na 100

let, ale kloní se spí‰e k hranici stáfií
200 let.

Text: RePo 
Foto: Jana Jelínková, Ctibor Petr

VûÏe kostela ve Vanovicích jsou nepfiehlédnutelnou
dominantou této obce, ale i celé jiÏní ãásti Malé Hané.
Kostel patfií âeskobratrské církvi evangelické a je nej-
vût‰ím kostelem této církve na celé Moravû a druh˘m
nejvût‰ím evangelick˘m v âR. 

CSS LETOVICE BOJUJE 
O FINANCE...

- více na str. 14

KUN·TÁTSKÁ KERAMIKA
STÁLE ÎIVÁ...

- více na str. 13

DRAâÍ LODù
NA K¤ETINCE...
- více na str. 6

Oprava vûÏí 
vanovického kostela

Poslední ãervencov˘ t˘-
den se v Ostrovû u Macochy
i pfies úmorná vedra bagro-
valo a pracovalo. V rámci
akce revitalizace potoka
Lopaã se zde dûlá kanali-
zaãní pfieloÏka pfies tento
potok. Pfii bagrování u míst-
ní Sokolovny vydal potok
staré potrubí. 

Historick˘ nález
v Ostrovû u Macochy

Usazování vûÏe. Detail ãásteãnû o‰etfieného potrubí.

VyzdviÏení starého potrubí z potoka Lopaãe.

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
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VáÏení ãtenáfii, na stranách 8 a 9 mÛÏete najít
zajímav˘ informaãní plakát popisující historická

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

Blansko, která je vlastníkem tohoto díla.Mistrovství svûta v biketrialu
Ve dnech 27. - 28. 7. 2013 se v Blansku

konal druh˘ závod Mistrovství svûta v bi-
ketrialu. Domácí jezdec Va‰ek Koláfi, kte-
r˘ jel nejprestiÏnûj‰í kategorii ELITE

skonãil druh˘ o pouhé 3 body pfied Danim
Comasem z Katalánska. Tfietí byl Raul
Gutierrez Garcia ze ·panûlska.

V kategorii NárodÛ obsadila poprvé

první místo âeská Republika. I kdyÏ tep-
lomûry ukazovali kolem 40 °C tak byla
obrovská divácká kulisa a závody tak mû-
li úÏasnou atmosféru.

FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text a foto: David Podrabsk˘

Reprezentaãní t˘m âR. Moreno Sanchez Javier (·panûlsko) na trati..

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

Blansko – Tûchov
RÛzné typy domÛ 

a dvojdomÛ 
o velikosti od 3+kk 

s parkovacím stáním 
na pozemku nebo 

s garáÏí.
V˘stavba probíhá.

Ceny od 2,85 mil. Kã (vãetnû pozemku a DPH)

TP DOMY s.r.o., tel.: 596 158 260, 602 531 078
e-mail: info@tradepanad.cz www.tradepanad.cz

RODINNÉ DOMY 
V MORAVSKÉM KRASU
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