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V posledních letech jsme se sou-
stfiedili na revitalizaci sídli‰È, budo-
vání dûtsk˘ch hfii‰È, hodnû jsme in-
vestovali do opravy komunikací.
Jak správnû zmiÀujete, nyní je na
pofiadu dne stfied mûsta. Blansko si
zaslouÏí dÛstojné centrum, které bu-
de sv˘m vzhledem odpovídat jeho
v˘znamu.

Budovu hotelu Dukla mûsto pfied
ãasem odkoupilo, aby zabránilo vzni-
ku ubytovny pro sociálnû nepfiizpÛso-
bivé, co bude s Duklou dál?

Kdyby ji tenkrát mûsto nekoupi-
lo, byla by z Dukly ubytovna v sou-
krom˘ch rukou, na jejíÏ chod
a vzhled by mûsto nemûlo Ïádn˘
vliv. To by byla pro Blansko doslo-
va katastrofa. Tím, Ïe je Dukla
v souãasnosti majetkem mûsta, pfie-
stoÏe je doãasnû pronajatá, máme
volné ruce k rozhodnutí o tom, co
s ní dál. Nyní ale musíme poãkat,

jak dopadne tfietí v˘zva pro pfiípad-
né zájemce z fiad developerÛ.
Pokud se znovu Ïádn˘ nepfiihlásí,
mÛÏeme definitivnû rozhodnout,
co bude dál. Pokud se pfiípadn˘ zá-
jemce najde, stále má mûsto pojist-
ku v tom, Ïe si ponechá vyhrazené
právo odsouhlasit nov˘ projekt,
aby zde uÏ nikdy nemohla vznik-
nout hrÛza typu Dukla.

K jakému fie‰ení se pfiikláníte Vy?
Já osobnû jsem jednoznaãnû proto,

aby mûsto nechalo Duklu zbourat
a jednou pro vÏdy jsme se tohoto
monstra zbavili.

Pokud se Vám povede zbourání
Dukly prosadit, máte pfiedstavu
o tom, co by se dûlo se vznikl˘m pro-
storem?

Byl bych nesmírnû rád, aby o tak
dÛleÏité vûci, jako je charakter na-
‰eho námûstí, mohli rozhodnout sa-
mi obãané. Dokonce si dokáÏu
pfiedstavit model, kdy budou oslo-
veni studenti architektury, aby na-
vrhli jak fie‰it vefiejn˘ prostor na
místû zbofieného hotelu, a obãané
by vybrali nejlep‰í projekt. Nikde
pfiece není psáno, Ïe se vzniklé úze-
mí musí zastavût.

Na závûr opusÈme stfied mûsta. Co
dal‰ího ãeká Blansko do konce roku
2014?

V souãasné chvíli máme pfiipra-
venu celou fiadu investiãních akcí
zejména v oblasti ‰kolství a dopra-
vy. Urãitû se slu‰í zmínit prÛtah
obcí LaÏánky, tedy vybudování
nové komunikace a chodníkÛ v té-
to mûstské ãásti. Na celé akci se
pfiímo podílí jak mûsto, tak
i Jihomoravsk˘ kraj. Já osobnû
mám ale nejvût‰í radost z toho, Ïe
u na‰eho vlakového nádraÏí ko-
neãnû vznikne nové parkovi‰tû pro
dvû stû vozidel. Parkování v okolí
nádraÏí byl doposud velk˘ pro-
blém, kter˘ fiadu lidí od cestování
vlakem odrazoval. To bychom rádi
zmûnili.

Pane místostarosto, dûkuji za
informace.

Petr Hanáãek
Foto: Ladislav Kunc

V Blansku se za poslední roky zmûnila spousta vefiejn˘ch míst k lep‰ímu; jednou z mála lokalit ãekajících na regeneraci je
stfied mûsta. Jaké v tomto smûru plánuje radnice kroky? Na tuto otázku odpovídá místostarosta Blanska Ing. Jifií Crha:

PEDAGOGICKO-PSYCHOLO-
GICKÁ PORADNA...
- více na str. 14

REALITNÍ
KANCELÁ¤...

- více na str. 11

Hotel Dukla stále ãeká na svÛj osud…

Hotel Dukla bych nejradûji ihned zboural

Místostarosta mûsta
Blanska Ing. Jifií Crha:

BOSKOVICKÉ
BùHY...

- více na str. 10

MOBILNÍ VOLÁNÍ OD 0,99 Kã/min
MOBILNÍ INTERNET OD 59 Kã/mûsíc

PEVNÉ LINKY BEZ PAU·ÁLU 

515 550 880 WWW.TOPTEL.CZ
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MùSTSKÁ ZABÍJAâKA V BLANSKU

Dívãí basketbalov˘ klub BK
Blansko uspofiádal 2. 3. 2014 pro
svoje hráãky v˘let do Pardubické
âEZ arény, kde dûvãata ãekal zápas
All Star Game v˘bûrÛ ãeské NBL
a polské nejvy‰‰í soutûÏe basketba-
listÛ. Zaãátek utkání byl plánován
na 15:00, na‰e hráãky v‰ak byly
v hale dfiív, aby mohly zhlédnout
rozcviãování profesionálních ligo-
v˘ch hráãÛ. Na zaãátku celého utká-
ní vystoupila Ewa Farná a zahájila
tím tak chod celého odpoledne. Její
vystoupení bylo pfiíjemné zpestfiení
jak pro hráãe, tak i pro na‰e dûvãa-
ta. První ãtvrtinu ovládali Pol‰tí
hráãi. Dûvãata zufiivû fandila na tri-
bunách a v‰emi silami se snaÏily na-
‰e hráãe podpofiit. Bûhem zápasu
sledovaly v‰emoÏné techniky ligo-
v˘ch hráãÛ a mohly se tak hodnû
pfiiuãit. Po první ãtvrtinû zápasu ná-
sledovala „trojkafiská” soutûÏ, ve
které mezi sebou soutûÏili 3 hráãi
z âeského t˘mu a 3 hráãi
z Polského t˘mu. V‰e nakonec do-
padlo skvûle a vítûzství v této soutû-
Ïi obhájil hráã z âeského t˘mu Tre

15. 2. 2014 se v zámeckém parku
v Blansku konaly zabijaãkové hody
s kulturním programem. Pan fiezník
vyndával hork˘ ovar pfiímo z kotle,
porcoval ho a ten pak ihned putoval
na tácek, nebo do pfiinesen˘ch ná-
dob zákazníkÛm. Pfii‰lo mnoho di-
vákÛ a také kupujících. O tepl˘ 
ovar, ovarovou polévku, jitrnice, je-
lita a dal‰í speciality byl velk˘ zá-
jem. Odpoledne probûhlo také ko-
mentované porcování prasete. 

PfieváÏnû pro dûtské náv‰tûvníky
byl pfiipraven také interaktivní kul-
turní program ve vytápûném ‰apitó.  

Myslím, Ïe akce byla úspû‰ná
a tû‰ím se na dal‰í roãník.

Text a foto: Pavel Krupka

Simmnons. Po této soutûÏi se opût
zaãalo hrát. Druhá ãtvrtina byla ne-
rozhodnû a obû druÏstva se stále
pfietahovala o v˘sledek. Po konci
druhé ãtvrtiny následovala dal‰í
soutûÏ pro diváky v podobû stfielby
a slalomu. Po tfietí ãtvrtinû byli na
fiadû nejlep‰í smeãafii obou t˘mÛ.
Mûly jsme moÏnost zhlédnout nûco
nepfiedstavitelného. Pro na‰e ne-
jmen‰í dûvãata to byl nev‰ední záÏi-

tek, na kter˘ jen tak nezapomenou.
Poslední ãtvrtá ãtvrtina byla velmi
napínává a v˘sledek byl stále neroz-
hodn˘. Na‰e dûvãata proto zaãala
fandit ze v‰ech sil. âesk˘ t˘m se do-
stal s pfiehledem do vedení a nako-
nec cel˘ zápas dokázal vyhrát.
Nad‰ení v‰ech zúãastnûn˘ch bylo
velké. Dûvãata tak zaÏila den pln˘
dojmÛ a nev‰edních záÏitkÛ.

Text a foto: Karolína PiÀosová

BK Blansko uspofiádalo
v˘let do Pardubic

Dûvãata pfied vstupem do âEZ arény.

¤ezník v akci. Komentované porcování. Foto: RePo Hork˘ ovar rovnou z kotle.

Podpora pfiírodovûdného a technického vzdûlávání na stfiedních
‰kolách v Jihomoravském kraji na Gymnáziu Blansko

INVESTICE DO ROZVOJE VZDùLÁVÁNÍ

CZ.1.07/1.1.00/44.0006
Gymnázium v Blansku se stalo partne-

rem Jihomoravského kraje v projektu
Operaãního programu vzdûlávání pro kon-
kurenceschopnost s názvem Podpora pfiíro-
dovûdného a technického vzdûlávání na
stfiedních ‰kolách v Jihomoravském kraji.
Obsahem tohoto projektu je investiãní
a metodická podpora pfiírodovûdného
a technického vzdûlávání na základních

a stfiedních ‰kolách v Jihomoravském kraji.
Projekt blanenského gymnázia bûÏí od fiíj-

na 2013 do ãervna 2015. V rámci projektu
budou realizovány tfii velké investice – ná-
kup ICT techniky (notebooky, dataprojekto-
ry, interaktivní tabule, vizualizér…) ve v˘‰i
cca 700.000 Kã, vybudování badatelského
centra (moderní uãebna pfiírodovûdn˘ch
pfiedmûtÛ, rekonstrukce uãebny biologie by-
la jiÏ realizována) ve v˘‰i cca 500.000 Kã
a nákup mûfiících sad, umoÏÀujících moder-
ní metody mûfiení pfiírodovûdn˘ch veliãin ve
v˘‰i cca 1 000 000 Kã. 

Badatelské centrum spolu s jiÏ rekon-
struovan˘mi laboratofiemi zaplní moderní
technika – sady mûfiicích pfiístrojÛ Vernier,
binokulární lupy, mikroskopy, sady prepa-
rátÛ a chemikálií, Dewarova nádoba pro re-
alizaci práce s tekut˘m dusíkem, stavebnice
pro práci ve fyzice atd.

Na projektu gymnázium spolupracuje s pûti

Experimentátofii  ÚDiFu, ÚÏasného divadla
Fyziky, pfii hfie na okapové roury.

Foto: Mgr. Franti‰ek Plaãek

základními ‰kolami  –  Z· a M· Blansko, Sal-
mova, Z· T.G.M. Blansko Rodkovského, Z·
Adamov, Z· LipÛvka, Z· Jedovnice. Pro
partnerské ‰koly je pfiipravena pfiírodovûdná
korespondenãní soutûÏ a také programy vzá-
jemného uãení, bûhem nichÏ Ïáci základních
‰kol nav‰tíví Gymnázium v Blansku,  studen-
ti pro nû zmínûné programy naplánují a budou
je s Ïáky Z· realizovat.

Hlavní náplní projektu je badatelská v˘u-
ka, kdy Ïáci pomocí pfiístrojÛ sbírají materiál
a informace, se kter˘mi budou dále pracovat,
formulovat závûry, které se nauãí obhajovat
a prezentovat. Tyto projekty pobûÏí paralelnû
v pfiedmûtech chemie, biologie, fyzika, zemû-
pis. Dal‰í náplní jsou exkurze (Technické mu-
zeum Brno, hvûzdárny, Hydrometeorologick˘
ústav, elektrárna Dukovany…) a odborné
pfiedná‰ky, na kter˘ch se podílejí vyuãující
Masarykovy univerzity Brno z pfiírodovûdec-
ké a pedagogické fakulty. V rámci projektu se

také uskuteãní ‰est vícedenních soustfiedûní
urãen˘ch pfiedev‰ím pro talentované Ïáky,
bûhem nichÏ budou provádûna terénní cviãe-
ní. Soustfiedûní budou zdokumentována vy-
tvofiením krátkého filmu, kter˘ bude publiko-
ván na webov˘ch stránkách projektu. 

Cílem celého projektu je podnítit zájem stu-
dentÛ o pfiírodovûdné pfiedmûty, zv˘‰it atrakti-
vitu v˘uky na blanenském gymnáziu a vyuão-
vat podle moderních uãebních trendÛ a metod.

Gymnázium Blansko

Studentka Gymnázia Blansko pfii pitvû ‰vába.
Foto: Mgr. Lenka Pravcová
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Ilustraãní foto.

V. roãník Svatovalent˘nské soutûÏe
dospûl k závûru. Mûstská knihovna
Blansko se v leto‰ním roce rozhodla
pfiipojit ke Svûtovému dni poezie –
a to právû pomocí va‰ich „valent˘n-
sk˘ch” básniãek. 

Tento den pfiipadá na 21. bfiezna
2014 a pracovníci knihovny pro vás
chystají ochutnávku básní v ponûkud
neobvyklé podobû. Bude jimi totiÏ
„ozdoben” jeden ze stromÛ v parku na
námûstí Svobody v Blansku, pro vá‰
vût‰í poÏitek pouÏijeme i básnû z let
pfiedchozích, takÏe se nemusíte obá-
vat nedostatku poezie.

Akce bude probíhat v rámci celo-
republikového „Básnûní v ulicích
ãesk˘ch mûst” (Guerilla Poetring) –
blanenská knihovna nebude básnû

schovávat v ulicích, ale radost z
poezie vám rozhodnû upfiena nebu-
de. A co s básnûmi rozvû‰en˘mi
v parku? âtûte je, rozjímejte,
a kdyÏ se vám bude nûjaká opravdu
velmi líbit, mÛÏete si ji vzít domÛ.
A samozfiejmû nám nezapomeÀte
(jakkoliv) dát vûdût, jak se vám ce-
lá akce líbila! 

A teì pozor! Máme tady je‰tû jed-
nu minisoutûÏ: najdûte ná‰ obásnûn˘
strom, vyfoÈte se pod ním (u nûj,
vedle nûj, na nûm – ale opatrnû!)
a fotku nám po‰lete. Ta nejoriginál-
nûj‰í bude – s va‰ím souhasem –
zvefiejnûna na webov˘ch stránkách
knihovny a pochopitelnû také odmû-
nûna mal˘m kniÏním darem. Inicia-
tivû se meze nekladou, uÏ teì mÛÏe-

te pfiem˘‰let, vym˘‰-
let, aranÏovat... Je to
jen na vás!

Hlavním cílem této
akce je udûlat radost
poezií lidem, ktefií by
se k ní tfieba jin˘m zpÛ-
sobem nedostali a pre-
zentovat neznámé bás-
nické dílo.

TakÏe nezapomeÀte
– 21. bfiezna 2014 a ce-
l˘ následující víkend
hledejte na námûstí
Svobody v Blansku
„Strom pln˘ poezie”!

Bc. Iveta Pernicová,DiS., 
Mûstská knihovna Blansko

Foto: RePo

Blansko a okolí

NOVÁ POSLANECKÁ 
KANCELÁ¤

VLAKY TERâEM SPREJERÒ

DùTSK¯ KARNEVAL

SVùTOV¯ DEN POEZIE
V BLANENSKÉ KNIHOVNù

V úter˘ 25. února v podveãer slav-
nostnû otevfiel b˘val˘ starosta mûsta
Blanska a souãasn˘ poslanec Parlamentu
âeské republiky Lubomír Toufar v bu-
dovû Kina na Hybe‰ové ulici v Blansku
svoji novu poslaneckou kanceláfi. 

V pracovní dny bude v kanceláfii 
asistentka, u které je moÏné si dohod-
nout schÛzku s Lubomírem Toufarem.
Ten bude v kanceláfii kaÏdé pondûlí,
dále dle dohody, pokud mu to ãas
a práce v Poslanecké snûmovnû
v Praze dovolí. Do regionální posla-
necké kanceláfie mohou obãané chodit
projednávat svoje pfiipomínky a ná-
mûty, které bude ná‰ poslanec dále
tlumoãit a projednávat v Poslanecké
snûmovnû.

Slavnostního otevfiení se zúãastnili
zástupci mûsta, spolupracovníci, pfiá-

telé a kamarádi Lubomíra Toufara.
V‰ichni mu popfiáli v jeho novém pÛ-
sobi‰ti hodnû pracovních úspûchÛ.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Vlaky na Blanensku a Vy‰kovsku se
v posledních dnech staly opût terãem
vandalÛ. V noci na pátek 28. února
oznámili pracovníci drah poniãení vla-
ku stojícího ve Skalici nad Svitavou.
Neznám˘ sprejer nastfiíkal na první va-
gón za lokomotivou ãern˘m, stfiíbrn˘m
a bíl˘m sprejem nesrozumitelné nápisy,

jeden o délce sedmi a druh˘ dokonce
dvanácti metrÛ. ZpÛsobil tak ‰kodu za
nejménû 10 tisíc korun.

Pachatel nebo pachatelé jsou nyní
podezfielí ze spáchání trestného ãinu
po‰kození cizí vûci.

por. Mgr. Iva ·ebková 
Foto: archiv PâR

Bude „básniãkami” ozdoben tento strom?

Lubomír Toufar ve své nové kanceláfii.

Karneval byl pro dûti velk˘m záÏitkem.

JiÏ tradiãní Dûtsk˘ karneval v reÏii
Kolpingovy rodiny Blansko se uskuteã-
nil v nedûli 23. 2. 2014 v odpoledních
hodinách v sále Katolického domu v
Blansku. Pro dûti v maskách byly pfiipra-
veny hry, soutûÏe se sladkou odmûnou,
obãerstvení i bohatá tombola. Nejmen‰í
dûti do 4 let pfiednesly básniãku nebo
zazpívaly písniãku, samozfiejmû za od-
mûnu. Nechybûlo ani vyhodnocení ma-
sek. Odmûnu za nejstar‰ího zamaskova-
ného úãastníka si odnesl jeden z tatínkÛ
Vladimír Marek v masce klauna.

Nejmlad‰ím odmûnûn˘m byl jedenácti-
mûsíãní Kubík Závi‰ka pfievleãen˘ za
námofiníka. Jako nejhezãí masky (v˘bûr
byl jako vÏdy velmi tûÏk˘) byly vyhod-
noceny a odmûnûny tfii dûti: Martinka
Vráblíková (7 rokÛ) – zebra, Edita
Marková (4 roky) – fanynka a Tobík Îá-
ãek (3 roky) – Lego. Karneval v˘bornû
moderovali Ondra a Jirka Dyãkovi.

A co dodat? Vûfiíme, Ïe se asi 250 li-
dí a lidiãek dobfie bavilo.

Text: jk
Foto: RePo
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Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

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

Rozvoz jídel aÏ k vám.

NOVù klasické obûdové menu
65 – 75 Kã

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

Pane ¤ehofii, jak vycházíte vstfiíc zá-
kazníkÛm, ktefií si úpravy interiérÛ pro-
vádí sami?

JiÏ del‰í dobu mají klienti moÏnost
vyuÏít showroom na‰í spoleãnosti, ve
kterém si mohou poÏadovan˘ materiál
prohlédnout podrobnû. Na na‰em webu
www.kooplast.cz zvefiejÀujeme po-
drobné popisy, návody a instruktáÏní
videa pro montáÏ dodávan˘ch kompo-
nentÛ. V neposlední fiadû se snaÏíme
stále inovovat nabízen˘ sortiment tak,
aby zahrnoval nejnovûj‰í evropské
trendy v této oblasti.

Co nového tedy nabízíte pro jaro
2014?

Dnes chci pfiedstavit ãtyfii opravdu
Ïhavé novinky, které jsou na evropsk˘ch
trzích velmi Ïádané.

Od na‰eho dodavatele firmy REHAU
je to unikátní sklenûná roleta s poho-
nem, ovládaná dotykov˘m senzorem.
Lamely z tvrzeného bezpeãnostního skla
nabízíme v poutav˘ch dekorech – bílé,
ãerné, prÛsvitnû ãerné a pískované sklo.
Jedná se o vysoce atraktivní designové

fie‰ení vhodné jak pro domácí interiér, tak
i pro komerãní prostory; restaurace, bary.

Od stejného dodavatele pochází ná-
bytková roleta akustic line. Roleta má
lamely s vloÏen˘m akustick˘m rounem,
které vytváfií ‰irokopásmov˘ absorbér.
Lze ji pouÏít ve skfiíních, na dûlících stû-
nách, nebo jako dekorativní prvek na
zdech. Je to ideální fie‰ení pro vût‰í pro-
story, které vyÏadují eliminaci hluku.

Dal‰í dvû novinky pochází od italské
firmy OPES; Kooplast je jejich v˘hrad-

ním dovozcem. První je tvarovû zcela
novû pojat˘ hlinkov˘ sokl, kter˘ dodá-
váme vãetnû potfiebn˘ch elementÛ; pÛ-
sobivé jsou zaoblené rohy.

Poslední dne‰ní novinkou jsou stolo-
vé nohy.

Tedy pouze nohy pod stÛl?
Pfiesnû tak. Právû to „pouze” je alfou

a omegou tohoto dÛvtipného fie‰ení. Stále
více zákazníkÛ si pfieje oÏivit interiér ne-
typick˘mi prvky nábytku; zaãlenûní stolu

ãi stolku s osobit˘mi tvary je jednou
z moÏností. Také ti, ktefií chtûjí vyuÏít ro-
hov˘, ãi nepravideln˘ voln˘ prostor vyu-
Ïijí na‰í nabídku. Zákazníkovi staãí zajít
za kter˘mkoliv ‰ikovn˘m truhláfiem a po-
Ïádat o vyfiíznutí desky stolu ve tvaru
a dekoru, kter˘ poÏaduje. Námi dodávané
stolové nohy mají rÛzné atypické tvary,
unikátní a neotfiel˘ design s moÏností re-
gulace v˘‰ky. Nabízíme ‰irokou ‰kálu de-
korÛ a provedení; nûkteré typy jsou opat-
fiené pojezdy, takÏe jejich vyuÏití je sku-
teãnû ‰irokospektrální. Zákazník tedy ke
stolové desce snadno pfiipevní nohy za-
koupené u nás a unikátní dílo je hotovo.

TakÏe zb˘vá je‰tû uvést kontakt pro
ty, které Va‰e nabídka upoutala.

Zájemci mohou nav‰tívit na‰e prodejní
stfiedisko na Chrudichromské ulici ã. 22
v Boskovicích. Kontaktovat nás mohou také
na telefonech 516 455 204 a 602 567 305,
nebo emailem info@kooplast.cz.

Pane ¤ehofii, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Kooplast, s.r.o.

SPOLEâNOST KOOPLAST BOSKOVICE
novinky v sortimentu

Sklenûná roleta s pohonem. Pfiíklad pouÏití stolové nohy u atypického stolu.

Spoleãnost Kooplast, která sídlí v Boskovicích na ulici Chrudichromská, pÛsobí na trhu jiÏ 17 let. Nabízen˘ sortiment tvofií nábytkové rolety, tûsnící, úchy-
tové a dekorativní profily, sokly a dal‰í materiál pouÏívan˘ pfii v˘robû a úpravách nábytku. Majoritními odbûrateli jsou nábytkáfiské firmy a fiemeslníci; firma
Kooplast v‰ak také zaznamenává stále vût‰í zájem u koncov˘ch odbûratelÛ. Majitele firmy Ing. Radka ¤ehofie jsem se zeptal:
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Únorová profiezávka na ulici Hybe‰ova.

Obnovit zeleÀ v rÛzn˘ch ãástech
mûsta plánují Boskoviãtí. Ve mûstû uÏ
nyní dûlníci realizují nûkolik akcí rege-
nerace sídelní zelenû, v‰echny s dotaã-
ní podporou Operaãního programu Ïi-
votního prostfiedí. Celkem vysadí 209
nov˘ch stromÛ. 

„Od loÀského podzimu regenerujeme
sídli‰tû Otakara Kubína, pracovníci od-
borné firmy uÏ vykáceli nûkolik pfierost-
l˘ch a nemocn˘ch stromÛ. Místo nich
vysadí 74 nov˘ch. Konkrétnû habry,
hru‰nû, lípy, tfie‰nû sakury a dal‰í. Z jeh-
liãnat˘ch napfiíklad borovice,” nastínila
Leona Fialová z boskovického odboru
tvorby a ochrany Ïivotního prostfiedí. 

Od bfiezna jsou práce v plném proudu
i na sídli‰ti Hybe‰ova. „Regeneraci za-
hájíme kácením vybran˘ch stromÛ a ke-
fiÛ, následovat bude v˘sadba nov˘ch.
Kompletnû obnovíme stromofiadí podél

ulice Hybe‰ova, kde javory nahradí v˘-
sadba sloupovit˘ch dubÛ. V sídli‰ti novû
pfiibudou jablonû, javory, nebo okrasné
tfie‰nû,” prozradila Fialová.

Prokoukne i sídli‰tû Na Chmelnici,
kde podle Fialové mûsto nechá vysadit
31 stromÛ. Napfiíklad javory, habry, je-
fiáby a borovice. Mezi vysázen˘mi stro-
my nebude chybût ani liliovník tulipá-
nokvût˘. V Boskovicích v souãasnosti
roste jen jedin˘, vedle základní ‰koly
na námûstí 9. kvûtna. 

VÛnû stromÛ zaplaví postupnû i dal‰í
ãásti mûsta. Podél cyklostezky ke ·mel-
covnû pfiibude 13 kusÛ dubÛ. Na men‰í 
úpravy zelen˘ch ploch se mohou tû‰it i
obyvatelé sídli‰È na ulici Komenská,
Manésova nebo Husova. V ulici Sokolská
po tfiech letech o‰etfií v‰echny lípy. 

Text: RePo
Foto: Petr Hanáãek

Boskovice a okolí

Boskovice prokouknou, mûsto
vysází pfies 200 stromÛ 

Takto v souãasnosti vypadá zahrada M·
v Boskovicích, pracovi‰tû Na Dolech. 

Ve stfiedu 19. bfiezna se v Zámeckém
skleníku v 19.00 koná pfiedstavení v rám-
ci Divadelního pfiedplatného 2013/14
Frankie & Johnny v podání Ale‰e Hámy
a Terezy Kostkové. Vstupné 250 Kã.

V úter˘ 25. bfiezna srdeãnû zveme na
Jarní taneãní zábavu (nejen) pro seniory,
která se uskuteãní v Zámeckém skleníku
od 15.00. K tanci a ke zpûvu hraje sku-
pina Jaroslava Molta. Vstupné: 60 Kã
dospûlí / 40 Kã seniofii / ãlenové Klubu
seniorÛ pfii KZMB vstup ZDARMA.

Ve stfiedu 26. bfiezna zveme v‰ech-
ny pfiíznivce bluesové hudby na austral-
sko-britsk˘ blues-rock zeppelinovského
stfiihu. V 19.00 v Zámeckém skleníku
vystoupí Gwyn Ashton Trio. Australsk˘
kytarista Gwyn Ashton byl v roce 2001
vyhlá‰en 3. nejlep‰ím kytaristou na svû-
tû, hned po Jeffu Beckovi a Garry
Moorovi. Vstupné: 130 Kã v pfiedpro-
deji / 170 Kã na místû.

V nedûli 30. bfiezna zveme v‰echny
dûti na Zámeck˘ skleník, kde Divadlo
Krapet odehraje pfiedstavení Pfiíhody
vãelích medvídkÛ. Vstupné: 100 Kã,
260 Kã rodinné (3 – 5 osob) na místû,
80 Kã / 200 Kã rodinné (3 – 5 osob)
v pfiedprodeji. 

V pondûlí 31. bfiezna se v Kinû
Boskovice koná dal‰í cestovatelská bese-
da. RNDr. Tomá‰ Rusek si pfiipravil pro-
mítání na téma Na kole za pfiírodními
a etnick˘mi skvosty severního Vietnamu.
Vstupné: 50 Kã dospûlí / 30 Kã seniofii,
studenti.

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

www.kulturaboskovice.cz. 

Pfiedprodej probíhá v Mûstském in-
formaãním stfiedisku Boskovice,

Masarykovo nám. 1, 
tel.: 516 48 86 77.

KZMB zvou:

1. 3. 2014 Boskovice A - Podivín 4:4 (4:1).

Fádní zahrada, která postrádá pod-
nûtné herní prvky pro dûti. Tak v sou-
ãasnosti vypadá prostor na hraní pro Ïá-
ky jedné z boskovick˘ch matefisk˘ch
‰kolek, která sídlí Na Dolech. 

„JiÏ dfiíve jsme zastaralé herní prvky
nechali odstranit. Proto mají dûti pobyt
na zahradû omezen˘. V chladn˘ch a de‰-
tiv˘ch dnech jim neposkytuje dostateãné
impulzy pro hru. A kdyÏ silnû svítí slu-
níãko, nemají se kde ukr˘t do stínu,” po-
psala situaci fieditelka Matefiské ‰koly
Boskovice Dagmar Burianová. 

JiÏ od poloviny leto‰ního bfiezna se
v‰ak místo zaãne mûnit k nepoznání.
„Pro dûti tam zfiídíme hfii‰tû v pfiírodním
stylu. Souãástí prací bude napfiíklad v˘-
sev trávníku, v˘sadba stromÛ, kefiÛ, 
trvalek a vodních rostlin. A co je hlavní,
pfiibudou nové herní prvky. Napfiíklad
dvojhoupaãka, dvojhrazda, hmatov˘
a pohybliv˘ chodník nebo kamenná je‰-
tûrka,” pfiiblíÏila Burianová. 

Vûfií, Ïe hra s pfiírodními prvky pod-
nítí vzájemnou spolupráci dûtí, jejich
estetické cítûní, pfiedstavivost a fantazii. 

Hfii‰ti budou podle ní dominovat pfií-
rodní materiály. „Budou zastoupeny
v rÛzn˘ch podobách a formách, jako
jsou voda, zemû, vzduch a zemina. Îáci
se s nimi seznámí a nauãí se je vyuÏívat
v souladu s pfiírodou,” vysvûtlila fiedi-
telka ‰koly. 

Nejmen‰í tak porozumí pfiírodním
zákonitostem v kaÏdém roãním období.
Díky tomu, Ïe se budou podílet na péãi
o drobné rostliny, vybudují si vztah
k vlastní práci, ãímÏ si budou utváfiet
své hodnoty. „Získají praktické zku‰e-
nosti s péãí o pfiírodu, a tím si vybudují
pozitivní vztah k Ïivé i neÏivé pfiírodû
a pfiirozen˘ respekt k ní,” je pfiesvûdãe-
ná Burianová. 

Doplnila, Ïe náklady na akci se bu-
dou pohybovat kolem jednoho a pÛl mi-
lionu korun. 90 procent nákladÛ uhradí
dotace z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj, zbylou ãástku zaplatí mûs-
to z rozpoãtu.  

Text: RePo
Foto: archiv M· Boskovice

SluÏby Boskovice,
s.r.o. poÏádají bûhem 
února a bfiezna na umûlé
trávû v Boskovicích jiÏ
9. Roãník zimního fot-
balového turnaje O po-
hár mûsta Boskovice –
Artézia. Letos se turnaje
úãastní muÏi Boskovic,
Kun‰tátu a Rájce –
Jestfiebí a dorostenci
Blanska a Boskovic.

Text: - ms-
Foto: L. Su‰il

Dûti dostanou dárek. Hfii‰tû
v pfiírodním stylu

Mûsto Ïije fotbalem
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âKD BLANSKO ENGINEERING
SPUSTILA NOVù VYVINUT¯ 
TYP VODNÍ TURBÍNY MIXER

Zaãátkem roku 2014 pfiedali pracovníci  âKD Blansko Engineering, a. s.  nové
soustrojí malé vodní elektrárny Mradice provozovateli. Pfii probûhlé rekonstrukci
byla nahrazena ka‰nová Francisova turbína  za Propelerovu turbínu typu  Mixér
s prÛmûrem obûÏného kola 2180 mm. Oãekávan˘ v˘kon na spojce turbíny je 130
aÏ 235 kW podle aktuálních spádov˘ch podmínek.  Tento nov˘ typ turbíny s pev-
n˘mi obûÏn˘mi lopatkami s regulovan˘mi rozvádûcími lopatkami byl vyvinut
v âKD Blansko Engineering, a.s.  Pfii porovnání dosahovan˘ch parametrÛ stroje
pfied a po rekonstrukci je zfiejmé, Ïe na malé vodní elektrárnû Mradice mÛÏe ma-
jitel lokality dosáhnout po rekonstrukci elektrárny s nov˘m typem turbíny Mixér aÏ
dvojnásobn˘ v˘kon.

Jana Skotáková
Foto: archiv âKD Blansko Engineering, a.s. ObûÏné kolo nové vodní turbíny MIXER. 

Jeden takov˘ pfiipravili tamní pra-
covníci na pátek 28. února v podve-
ãer. Probûhla soutûÏ ve stolním fot-
bálku, druh˘ roãník.

Vedoucí turnaje Mgr. Kamil
O‰lej‰ek hned zpoãátku v‰e ulehãil:
„Kdo chce, mÛÏe hrát sám. Kdo se
necítí a není tolik znal˘, mÛÏe star-
tovat ve dvojici. Pfiípadní dva spolu-
hráãi budou bráni jako jeden.”

Na regulérnost soutûÏe dohlíÏel
rozhodãí a souãasnû vedoucí krouÏ-
ku stolního fotbálku David Páral.
Ten pfied zaãátkem upfiesnil: „Hraje
se na dva vítûzné góly do deseti bo-
dÛ. A rozdíl musí b˘t nejménû body
dva. Tedy napfiíklad 11:9.”

V‰ech osm dûtí mezi sebou bo-
jovalo asi dvû hodiny ze v‰ech
sil. A protoÏe závodníci hráli

rychle, probûhlo je‰tû druhé kolo.
Na závûr v‰ichni obdrÏeli upomín-

kové drobnosti, sladkou odmûnu a tfii
nejlep‰í diplomy. Pak je‰tû vystoupil
opût Mgr. Kamil O‰lej‰ek: „Dûkuji
v‰em za úãast, snad se turnaj stane
tradicí a pfií‰tû vás bude víc.”

PrÛbûh upfiesnil David Páral:
„Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m
podle oficiálních pravidel stolního
fotbálku. Nûkteré dûti byly z mého
krouÏku, rádi bychom, aby se do tfie-
tího roãníku soutûÏe zapojili dal‰í
startující.”

První místo obsadila sourozenecká
dvojice Pavel a Adam ¤ehulovi, stfií-
brn˘ skonãil Filip Li‰ka a tfietí
Karolína Li‰ková.

Více: www.ddmboskovice.cz
Text a foto: L. Su‰il

DÛm dûtí a mládeÏe v Boskovicích pravidelnû nav‰tûvuje nûco pfies 900 dûtí. Zab˘vají se ãinností v mnoha
zájmov˘ch krouÏcích s pestr˘m zamûfiením. Od rukodûln˘ch ãinností pfies tanec aÏ po sport. Toto ‰kolské za-
fiízení se obãas otevfie i dal‰ím zájemcÛm pfii nepravideln˘ch, vût‰inou soutûÏních pofiadech.

Turnaj ve stolním fotbálku

Úãastníci turnaje.
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VÛz dá na frak ‰pinav˘m
silnicím 

Studenti pfiedstavili své
projekty

Stopa a country jsou
dnes jiÏ pojmem

MKS Letovice
zve:

Nového pomocníka na úklid mûsta
a jeho místních ãástí mají od poloviny
února Letoviãtí. „Víceúãelov˘ zame-
tací vÛz v˘raznû zlep‰í údrÏbu silnic.
Ten pfiedchozí byl totiÏ technicky ne-

dostaãující, nedovedl vymést ve‰keré
zákoutí u cest a obrubníkÛ,” uvedl
starosta Letovic Vladimír Stejskal. 

Stroj bude slouÏit na údrÏbu mûsta
po cel˘ rok, kromû zimních mûsícÛ.
„Na úklid snûhu a zimní údrÏbu má-
me jinou techniku,” vysvûtlil Stejskal.
Nov˘ vÛz nebyl zrovna levnou záleÏi-
tostí, stál pfies ãtyfii miliony korun.
Letoviãtí jej mohli pofiídit díky dotaci
ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí.
Ta pokryla témûfi 90 procent nákladÛ.

VÛz se v Letovicích je‰tû ani neo-
hfiál a mûstské technické sluÏby uÏ
hodlají na jafie pofiídit dal‰ího „asi-
stenta.” Tentokrát kropicí vÛz, kter˘ si
poradí s péãí o mûstskou zeleÀ. Bude
stát milion a pÛl korun, mûsto jej za-
platí z vlastních zdrojÛ. „Stroj bude
podobn˘ multikáfie, bude mít dvouku-
bíkovou nádrÏ na vodu. PoslouÏí nám
hlavnû na zalévání a kropení zelenû.
V‰ude tam, kde bude zapotfiebí voda,”
doplnil letovick˘ starosta. 

Text: RePo
Foto: archiv MÚ

Slavnostní pfiedání vozu 
do provozu.

První bfieznov˘ víkend byl ve zna-
mení OstatkÛ, plesÛ, Pochovávání
bas a ne jinak tomu bylo i v kultur-
ním domû na Krhovû, kde oddíl
Stopa ze Skalice nad Svitavou uspo-
fiádal 1. bfiezna 2014 jiÏ 27. roãník
Dûtské Porty a Counry bálu.

Dûtská Porta je jiÏ nûkolik let roz-
dûlena do tfií kategorií: Mlad‰í do 15-
ti let, 15 - 18 let a oddíly. 

ProtoÏe rok od roku stoupá úroveÀ
vystupujících kapel, ‰estiãlenná porota
mûla spoustu práce. Nakonec v‰ak roz-
hodla následovnû: První místo v mlad-
‰í kategorii vyhrály Beru‰ky ze Zu‰ky,
druzí byli Dvofiáci a tfietí âiperky, ve
star‰í kategorii obhájila loÀské prven-
ství Veka, druzí byly PruÏiny a tfietí
Fantazie. V kategorii oddíl vyhrály
Rosniãky, druhá byla domácí Stopa.

Porota, které pfiedsedala paní
Stanislava Matu‰ková, se rozhodla, Ïe
udûlí je‰tû speciální cenu poroty. Tu
dostaly  Oliveros Mariachi a Je‰tûrky
ve skupinách a Nikolka Dvofiáková ze
skupiny Dvofiáci. Nesmíme zapome-
nout na cenu divákÛ, kter˘ch hlasova-
lo 147.

První místo v kolektivech získala

skupina PruÏiny. Toto seskupení 
usly‰íme v létû na Festiválku bez bo-
jÛ a válek v Boskovicích.

Hosty leto‰ního roãníku byla sku-
pina Mariachi Espuelas.

Podûkování patfií v‰em úãinkujícím,
porotcÛm, sponzorÛm a pfiedev‰ím pa-
nu zvukafii. Díky i vám, v‰em divákÛm,
ktefií jste pfii‰li celou akci podpofiit.

Veãer jsme si mohli zatancovat na
Country bálu, kde hrála na‰e oblíbená
skupina TRNÍ. Nechybûlo ani pfied-
tanãení, které si pfiipravili „star‰áci”
oddílu Stopa se sv˘mi kamarády. 

A jak uÏ tomu b˘vá, po bohaté
tombole se i tentokrát v‰ichni zúãast-
nûní doãkali Noãního pfiekvapení.
Sotva dohasl Olympijsk˘ oheÀ, moh-
li jsme i u nás na Krhovû pfiivítat
Olympijské medailisty, ‰koda jen, Ïe
byli v pfiestrojení pofiadatelÛ, ale snad
i tak jsme si zopakovali tu skvûlou at-
mosféru pfii jejich fantastick˘ch v˘-
konech v Sochi a tímto jim i my do-
dateãnû gratulujeme.

Za rok AHOJ Stopa Skalice nad
Svitavou.

Text: Vûra Valnohová
Foto: Martina Nejezchlebová

Na zámku v Letovicích to pofiádnû
Ïilo! V jeden den ho zaplavili desítky
lidí. Konal se tam totiÏ jiÏ 10. roãník
pfiehlídky Ïákovsk˘ch projektÛ z ob-
lasti environmentálního vzdûlávání
ENERSOL 2014. Porota bûhem této
krajské konference hodnotila na zá-
kladû celorepublikov˘ch pravidel tfii
aspekty – formální úpravu písemné
podoby práce, její odbornou stránku
a prezentaãní schopnosti v‰ech úãast-
níkÛ. Studenti své projekty prezento-
vali v kategoriích Enersol a praxe,
Enersol a inovace a Enersol a popula-
rizace. 

A kdo v klání obstál nejlépe?
Velk˘m úspûchem je, Ïe ze 7 studen-
tÛ, ktefií jako t˘m tvofiili druÏstvo
Jihomoravského kraje, se na pfiedních
pfiíãkách umístily dvû studentky
z Masarykovy stfiední ‰koly Letovice.
Druh˘m místem se mÛÏe pochlubit

Renata Nachtnebelová, která porotu
zaujala svou prací Zpátky ke kofie-
nÛm. Tfietí místo patfií Tereze
Bezdíãkové. Ta v konkurenci obstála
s projektem DÛm paní uãitelky snad-
no a rychle. Na prvním místû zazáfiil
student Jindfiich Berger z brnûnské
‰koly strojírenské a elektrotechnické
s prací nazvanou âistírny odpadních
vod. 

Pozvání na akci pfiijali vzácní
hosté, jako napfiíklad ãlenové rady
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav
Juránek a Ing. Jaroslav Parolek, hejt-
man Jihomoravského kraje JUDr.
Michal Ha‰ek, starosta Letovic
Vladimír Stejskal a mnozí dal‰í. 

DruÏstvo Jihomoravského kraje se
zúãastní národní soutûÏní konference
v Praze ve dnech 13 - 14. 3. 2014.

Text: RePo
Foto: Marek Chládek

18. 3. 2014 v 10.00 hod. – KD – 
MÀam pohádky.  Úãinkuje: Divad˘lko
Kuba PlzeÀ, vstupné 40 Kã.

19. 3. 2014 v 18.30 hod. – KD – 
Romantické kytary Karla Fleischlingera. 
Koncert KPH. Vstupné: 120 Kã/na
koncert platí pfiedplatné KPH, stu-
denti umûleck˘ch ‰kol zdarma.

22. 3. 2014 v 15.00 hod. – KD – 
Dûtsk˘ ma‰karní karneval. Divadlo
Koráb Brno + balónkov˘ klaun.
Vstupné: dûti s maskami zdarma, dû-
ti bez masky 20 Kã, dospûlí 40 Kã.

27. 3. 2014 v 19.00 hod. – KD – 
„Medvûd(i), aneb v‰echno je jinak”.

Divadelní pfiedstavení. Úãinkují: Mojmír
Madûriã, Roman Skamene, Richard
Tesafiík. Vstupné: 200 Kã/150 Kã.

8. 4. 2014 v 18.30 hod. – KD – 
BRASS 6. Koncert KPH. Vstupné:
150 Kã/na koncert platí pfiedplatné
KPH, studenti umûleck˘ch ‰kol
zdarma.

10. 4. 2014 v 10.00 hod. – KD – 
Velikonoãní pohádka. Úãinkuje:
Divad˘lko Mrak HavlíãkÛv Brod,
vstupné: 40 Kã. 

12. 4. 2014 v 9.00 hod. – Pfiehrada
Kfietínka – parkovi‰tû u hráze. Úklid
okolo pfiehrady Kfietínky.

Spoleãné foto úãastníkÛ na nádvofií.

PruÏiny pfii svém vystoupení.
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Ing. Vítková a námûstek hejtmana Jihomoravského kraje  
Bc. Roman Cel˘, Dis. na konferenci k mezinárodnímu roku rodiny. 

Rok 1994 vyhlásilo Valné shromáÏdûní
OSN svou rezolucí 44/82 Mezinárodním
rokem rodiny. Dvacetileté v˘roãí si letos
pfiipomínáme s dÛrazem na podporu insti-
tutu rodiny, jako základního pilífie kaÏdé
spoleãnosti. Také v Boskovicích probíhá
po cel˘ rok 2014 fiada akcí, které mají b˘t
nápomocny rodinám, fie‰ením jejich pro-
blémÛ a zlep‰ování prostfiedí, ve kterém
v‰ichni Ïijeme.

Koordinátorkou (a také iniciátorkou
velké ãásti jednotliv˘ch akcí) je místo-
starostka Ing. Jaromíra Vítková, zastu-
pitelka JMK a pfiedsedkynû komise pro
sociální vûci a rodinu JMK, které jsem
se zeptal:

Paní místostarostko, mnoho akcí t˘-
kajících se Roku rodiny je organizová-
no v rámci republiky celoplo‰nû; jak˘
v˘znam pfiikládáte místní iniciativû
v Boskovicích?

Domnívám se, Ïe právû ve mûstech
a obcích je nejvût‰í pfiíleÏitost fie‰it kon-
krétní problémy a snaÏit se o to, aby Ïivot
kaÏdého obãana mohl b˘t bohatûj‰í o no-
vé záÏitky a radosti. VÏdyÈ právû obec je
vlastnû taková velká rodina, kde je kaÏdá
pomoc více adresnûj‰í a snadnûji mÛÏe-
me reagovat na pfiání a potfieby zdej‰ích
obãanÛ. Jiné problémy mají rodiãe s ma-
l˘mi dûtmi, jiné dÛchodci, ktefií chtûjí Ïít
plnohodnotnû co nejdéle. Je na nás, vole-
n˘ch zastupitelích, abychom dokázali na-
slouchat v‰em a abychom umûli vytváfiet
dobré podmínky pro Ïivot v‰ech ãlenÛ
na‰í velké, boskovické rodiny.

MÛÏete pfiiblíÏit jednotlivé akce Roku
rodiny v Boskovicích?

Za dlouh˘ch zimních veãerÛ – to byl
název v˘stavy, která se konala 4. února
v Muzeu Boskovicka. Ukazovala zpÛso-
by, jak se rodiny bavily v dobách, kdy ne-
byla televize... a snad i inspirovala, jak se
lze zabavit i dnes.

Ve stfiedu 26. února se konala v kino-
sále Konference k mezinárodnímu roku
rodiny, která se t˘kala okruhu otázek
souãasné prorodinné politiky a sluÏeb
v oblasti v˘chovy a vzdûlání. Úãastnili se
jí odborníci, ktefií se touto problematikou

zab˘vají jak na úrovni kraje, tak i ve mûs-
tû, spoleãnû se zástupci, ktefií pÛsobí
v Matefisk˘ch centrech, ‰kolkách a ‰ko-
lách a také provozovatelé nestátních zafií-
zení pro dûti. 

V pátek 14. bfiezna to byla bezpeã-
nostní akce Kdo je vidût, vyhrává.
V prostoru pfied Z· na nám. 9. kvûtna
se mohly dûti, seniofii a kdokoliv z pfií-
chozích pfiesvûdãit o dÛleÏitosti pouÏí-
vání reflexních prvkÛ na obleãení pro
chodce v silniãním provozu. Ukázky
své práce pfiipravili policisté dopravní,
mûst‰tí a také hasiãi. 

To v‰e se jiÏ uskuteãnilo od zaãátku ro-
ku, co pfiipravujete v jeho pokraãování?

V úter˘ 18. bfiezna pofiádá sdruÏení
Inter nos a Mûstská správa sociálních slu-
Ïeb Jarní koncert nejen pro seniory.
Koncert bude zahájen v 16 hodin

v Zámeckém skleníku a vystoupí pûvec-
ké sbory DPS Penzion, Janáãek, Voice
Band, Flautet a sólisté Spg· Boskovice.
V̆ tûÏek z dobrovolného vstupného bude
pouÏit na podporu aktivit pfiíspûvkové or-
ganizace MSSS.

Druh˘ Ïivot dûtské knihy - to je ná-
zev pro v˘zvu v‰em lidem dobré vÛle,
ktefií mají doma jiÏ nepotfiebné dûtské
knihy v dobrém stavu a jsou ochotni je
vûnovat dûtem z Dûtského domova
v Boskovicích. Tuto iniciativu, sváza-
nou s projektem SENSEN (Senzaãní
seniofii), odstartujeme 2. dubna, pfii
pfiíleÏitosti vyhlá‰ení vítûzÛ literární
soutûÏe Stfiední pedagogické ‰koly
v Boskovicích.

Boskovické toulání památkovou zó-
nou – bude akce, kterou pro dûti, rodi-
ãe a ‰irokou vefiejnost pfiipravujeme ve
spolupráci s M· Boskovice na stfiedu

16. dubna. Rodiãe si s dûtmi projdou
zajímavá místa památkové zóny, kde
je bude ãekat poutav˘, pro dûti srozu-
miteln˘ v˘klad. Cílem bude park
u Zámeckého skleníku vybaven˘ no-
v˘m dûtsk˘m hracím prvkem; mám
v plánu zajistit pro dûti také skákací
nafukovací hrad.

V t˘dnu okolo Dne Zemû, kter˘ se ko-
ná 22. dubna, chceme uskuteãnit v˘sadbu
stromÛ konanou ve spolupráci se Z·, pra-
covi‰tû 9. kvûtna. Takto budou nahrazeny
stromy, které musely ustoupit realizaci
hfii‰tû.

Prvního kvûtna budou Boskovice Ïít
velkou sportovní akcí s názvem
Boskovické bûhy. Tato sportovnû kultur-
ní akce je urãena pro celé rodiny; pfiiná‰í
dûtsk˘ závod pro dûti pfied‰kolního
a ‰kolního vûku, lidov˘ bûh pro ‰irokou
vefiejnost a hlavní bûh na 12,5 km.
Nebude chybût doprovodn˘ kulturní pro-
gram, kter˘ nabídne tanec, hudbu, soutû-
Ïe i dûtské atrakce pro nejmen‰í. Tû‰í mû,
Ïe organizátofii bûhÛ zafiadili tuto akci do
Roku rodiny.

V úter˘ 6. kvûtna oslavíme Svátek
matek koncertem konan˘m v evange-
lickém kostele. Koncert pofiádáme ve
spolupráci se sdruÏením Inter nos
a Orlem jednotou Boskovice. Vystoupí
amatérské pûvecké skupiny; pokud má
kdokoliv zájem o úãast v úãinkování, je
moÏno se pfiihlásit buì u Mgr. Pléhy,
nebo také u mû. 

14. kvûtna je Den rodiny; na doprav-
ním hfii‰ti matefiské ‰kolky na ulici
Lidická uspofiádáme zábavné odpoledne;
na dopravním hfii‰ti proto, abychom pfii-
lákali i tatínky. Nebude chybût v˘tvarná
soutûÏ pro dûti a bude pfiipravena moÏ-
nost vyzkou‰et si jízdu na kole pfies pfie-
káÏky. Tuto ãást zajistí pan Erik ¤ezník
z Cyklo ‰koly o.s.

Dostali jsme se jiÏ ke konci pololetí,
které akce jsou v plánu pro druh˘ pÛl-
rok?

Ráda budu o dal‰ích akcích informo-
vat ãtenáfie ListÛ regionÛ podrobnûji
v nûkterém z dal‰ích vydání; zatím jen
struãn˘ v˘ãet tûch hlavních:

V nedûli 3. srpna to bude PouÈ ke kapli
sv. Ot˘lie, která se koná u pfiíleÏitosti 10.
v˘roãí obnovy kaple a také jako 10. roã-
ník pochodu po stopách pátera ·evãíka.
17. záfií v areálu âervená zahrada uspofiá-
dáme Bûh Terryho Foxe a v záfií se bude
konat na zámku Boskovice ve spolupráci
s Matefisk˘m centrem tradiãní Zámecké
hemÏení pro dûti.

Je‰tû bych se vrátila do prvního polo-
letí; pfiedpokládám, Ïe se uskuteãní v˘-
stavba a vybavení Family pointu; na rea-
lizaci máme pfiislíbenou dotaci z JMK.
Family Point je místo pro rodinu, které 
umoÏÀuje péãi o malé dûti v dobû náv‰tû-
vy úfiadu ãi knihovny  v intimním a klid-
ném prostoru. Souãasnû, formou tisko-
vin, zprostfiedkovává informace dÛleÏité
pro rodinn˘ Ïivot. V Boskovicích bude
Family Point umístûn v budovû MÚ na
nám. 9. kvûtna, v pfiízemí, poblíÏ dûtské
knihovny.

Paní místostarostko, dûkuji za infor-
mace.

Petr Hanáãek
Foto: Otto Ballon Mierny

ROK RODINY v Boskovicích
s místostarostkou Ing. Vítkovou
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Zahájení sezony 2014 v Arboretu ·melcovna
Jako kaÏd˘ rok, i letos ote-

vírá Arboretum ·melcovna
v Boskovicích své brány pro
vefiejnost v pÛli bfiezna. Ma-
jitele, pana Josefa JankÛ jsem
se zeptal:

Pane JankÛ, co nového ãeká ná-
v‰tûvníky arboreta v leto‰ním roce?

Zahajujeme v sobotu 15. bfiezna
a provoz ukonãíme 15. listopadu.
Otevfieno bude dennû kromû pondûlí
od 9 do 17 hodin, prodejní centrum
od 9:30 do 16:30 hodin. Vstupné je
dobrovolné. Nepfiíznivá ekonomická
situace nás uÏ loni pfiinutila realizo-
vat úsporná opatfiení, av‰ak na‰í sna-
hou je, aby se náv‰tûvníkÛ dotkla co
nejménû.

Opût plánujeme tématické akce po
celou sezonu: 16. - 20. dubna cibulo-
viny, 14. – 25. kvûtna irisy a rodo-
dendrony, 13. – 17. srpna trávy, trval-
ky, 1. – 26. fiíjna podzimní arboretum,
17. – 20. fiíjna Regionální v˘stavu 
ovoce a okrasn˘ch rostlin a 26. – 27.
listopadu sezonu ukonãí Dny advent-
ní vazby. To v‰ak nejsou v‰echny ak-
ce. O dal‰ích,  které plánujeme, bude-
me vefiejnost vãas informovat. 

Leto‰ní zima nás pfiekvapila velmi
mírn˘mi teplotami a nedostateãn˘mi

sráÏkami; jak se tento prÛbûh projeví
na porostech arboreta?

To se teì skuteãnû je‰tû nedá od-
hadnout; bude dÛleÏité, jak se bude
poãasí vyvíjet v následujících jar-
ních mûsících. Problém leto‰ní zimy
byl pfiedev‰ím nedostatek sráÏek;
vy‰‰í teploty nejsou zase tak moc 
ojedinûlé. Bylo úsmûvné sledovat,
jak se komentátofii v masmédiích po-
divovali napfiíklad nad tím, Ïe kve-

tou vilíny – ale ty kvetou v období
ledna a února bûÏnû.

U nás koncem února jiÏ ra‰ily cibu-
loviny, kvetly krokusy, Kalina vonná
(viburnum farreri), Iris Lady Beatrix
Stanley a dal‰í. 

Prodejnu zahradního centra oteví-
ráte také v pÛlce bfiezna; jak˘ sorti-
ment bude pro zákazníky nachystán?

Nabídneme pln˘ sortiment, podob-

n˘ jako v minu-
lém roce, tedy 
ovocné i okrasné
dfieviny a velk˘
v˘bûr dal‰ích po-
tfieb pro zahrád-
káfie; substráty
a ra‰elinu, hnoji-
va, osiva a mnoho dal‰ích materiálÛ.
Chtûl bych pfii této pfiíleÏitosti upozor-
nit, Ïe Ïádané sloupcovité tvary mají
z ovocn˘ch dfievin pouze jablonû, 
ostatní druhy ovocn˘ch dfievin nejsou
nikdy sloupcovité, i kdyÏ mnohé firmy
ve sv˘ch propagaãních materiálech
sloupcovité formy hru‰ní, ‰vestek
a tfie‰ní nabízejí. 

Pro ãtenáfie ListÛ regionÛ jsme pfiipra-
vili slevovou akci. 

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Arboretum ·melcovna
Kalina vonná kvetoucí v arboretu koncem leto‰ního února. 

Iris „Lady Beatrix Stanley” také kvete 
v Arboretu ·melcovna.

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)



Sport / i*

roãník III       ãíslo 2       bfiezen 2014 www.listyregionu.cz

10

Boskovick˘ch bûhÛ se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘.

Boskovické bûhy na Masarykovû
námûstí v Boskovicích.

Na prvního máje se Boskovice opût
stanou hlavním bûÏeck˘m mûstem.
Obãanské sdruÏení Sportuj s námi pofiá-
dá jiÏ 5. roãník Boskovick˘ch bûhÛ,
kter˘ch se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘, kdo
má chuÈ udûlat nûco pro své zdraví.
A kdo ne, pfiijde se podívat na celoden-
ní kulturní program pfiipraven˘ na
Masarykovû námûstí.

Boskovické bûhy jsou v prÛbûhu roku
podpofieny doprovodn˘mi projekty. Od
záfií se na své první sportovní v˘kony
a dûtské tratû pfiipravují ti nejmlad‰í
v rámci projektu Dûti sportují s námi. Od

února je následují v‰ichni bûÏci, ktefií si
jako svÛj sportovní cíl urãili zabûhnout
hlavní Bûh za sedmizub˘m hfiebenem,
jehoÏ délka je 12,5 kilometru. Do pro-
jektu Trénuj s námi se letos pfiihlásil re-
kordní poãet 30 bûÏcÛ. Pofiadatelé si to-
ho velice váÏí, a proto pro nû pfiipravili
na leto‰ní rok novinky – kondiãní pfiípra-
vu a spinning v orlovnû a relaxaci v no-
vû zrekonstruované boskovické saunû.

Na jednotlivé závody v rámci
Boskovick˘ch bûhÛ se mÛÏete aÏ do konce
dubna on-line zaregistrovat na www.spor-
tujsnami.cz. Za zv˘hodnûnou cenu a s jis-
totou získání triãka Boskovick˘ch bûhÛ ale
jen do 30. bfiezna! 

V rámci Boskovick˘ch bûhÛ patfií do-
poledne dûtsk˘m vûkov˘m kategoriím.
Ve 12.30 startuje Lidov˘ bûh, do které-
ho se nemusíte registrovat. TraÈ 800
metrÛ mÛÏe zdolat kaÏd˘, kdo se roz-
hodne tfieba aÏ na místû. Pro trénované
bûÏce jsou pfiipraveny tratû na 2,5 kilo-
metru a hlavní na 12,5 kilometru.

Po cel˘ den je pro v‰echny pfiipraven
kulturní program, bohaté obãerstvení
a pro zamilované bude opût uprostfied
Masarykova námûstí k dispozici roz-
kvetl˘ Strom lásky.

Pro jubilejní 5. roãník pfiipravili pofia-
datelé i dva nové projekty – pro základ-
ní ‰koly a pro turisty.

·koly sportují s námi 
SoutûÏ základních ‰kol o nejpoãetnûj‰í

v˘pravu na Boskovické bûhy. Aby se ‰ko-
ly mohly soutûÏe zúãastnit, musí vybrat 
alespoÀ 30 ÏákÛ, ktefií budou reprezento-
vat danou ‰kolu a provedou bûÏnou pfii-
hlá‰ku prostfiednictvím on-line registrace
vãetnû úhrady startovného. Vyplnûnou
pfiihlá‰ku musí ‰kola odeslat nejpozdûji
do 25. dubna 2014 na e-mail behzasedmi-
zubymhrebenem@seznam.cz.

Turisté jdou s námi!
Nechce se vám bûÏet? Tak bûÏte!

Pofiadatelé pfiipravili pro v‰echny, kte-
fií nemají v oblibû bûh, ale rádi se pro-
jdou, ‰est tras v délkách od dvou do
dvanácti kilometrÛ, které zcela nebo
zãásti kopírují trasy Boskovick˘ch bû-
hÛ. Zájemci se od 9.00 do 10.00 hodin
zaregistrují na MIS Boskovice a obdr-
Ïí kontrolní kartu, na kterou budou na
trase získávat razítka. Kdo do 13.00
hodin pfiedloÏí opût na MIS Boskovice
kartu s alespoÀ dvûma razítky, dostane
zcela unikátní Turistickou vizitku do
svého Turistického deníku, kterou ne-
bude moÏné získat nikdy jindy ani jin-
de – pouze 1. kvûtna na Boskovick˘ch
bûzích. Navíc mÛÏete získat aÏ ãtyfii

dal‰í vizitky z Boskovic - Zámek,
Hrad, Radniãní vûÏ a Westernové mûs-
teãko.

Boskovické bûhy se bûhem ãtyfi
roãníkÛ staly nejv˘znamnûj‰í spor-
tovnû-spoleãenskou akcí ve mûstû
Boskovice. Srdeãnû vás zveme na le-
to‰ní pát˘ roãník – pokud jste jiÏ na
Boskovick˘ch bûzích byli – víte, do
ãeho jdete. Pokud ne – urãitû nebude-
te zklamáni.

Podrobn˘ program 5. roãníku
Boskovick˘ch bûhÛ i podrobné popisy
tratí a jednotliv˘ch projektÛ najdete na
www.sportujsnami.cz.

Jaroslav Parma
Boskovické bûhy

Foto: Jaroslav Parma

Boskovické bûhy 2014 
– V‰ichni sportují s námi!
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Firma SDK-reality vznikla v roce
2001; je ryze ãeskou spoleãností.
Bûhem svého pÛsobení na trhu
dokázala vyrÛst mezi nejvût‰í rea-
litní kanceláfie; od svého poãátku
má na kontû více neÏ 8 tisíc zrea-
lizovan˘ch obchodních pfiípadÛ.
V souãasné dobû má 13 poboãek
v Jihomoravském a Zlínském kra-
ji. Tyto údaje svûdãí o tom, Ïe se
jedná o úspû‰nou a vyhledávanou
realitní kanceláfi. Poboãka pro ná‰
region sídlí v Blansku; klientÛm
jsou k dispozici makléfiky Ing.
Silvie Hyn‰tová, Ivana Kuãerová
a Lenka Oujeská Veselá, které
jsem vyzpovídal o rozsahu posky-
tovan˘ch sluÏeb.

Pokud budu chtít prodat napfiíklad
chatu, jak˘ postup mohu oãekávat,
svûfiím-li prodej Va‰í kanceláfii?

Ivana Kuãerová: Nav‰tívíte nás
v kanceláfii nebo si telefonicky ãi pro-
stfiednictví e-mailu sjednáte schÛzku
pfiímo na dané nemovitosti, kde nám
sdûlíte svÛj zámûr. Zjistíme základní 
údaje a pokud nás nebudete chtít k pro-
hlídce nemovitosti doprovodit, staãí,
kdyÏ nám pfiedáte klíãe a svolení k pro-
hlídce. V‰e ostatní jiÏ zafiídíme sami. 

Co obná‰í to „v‰e ostatní”?
Provedeme prohlídku jak nemovitosti,

tak i okolí; pfiístupov˘ch cest, napojení
na inÏen˘rské sítû a v‰eho, co má vliv
na stanovení hodnoty nemovitosti. Dále
zjistíme v‰echny potfiebné podrobnosti
z katastru nemovitostí a z dal‰ích zdro-
jÛ. Pofiídíme dokumentaci, pfiedev‰ím
fotografie exteriéru i interiérÛ objektu.
Budeme Vás informovat o na‰em odha-
du prodejní ceny (pokud jiÏ nebyla do-
hodnuta pfiedem) a zajistíme umístûní
nabídky prodeje na nejÏádanûj‰í inter-
netové servery - napfiíklad Sreality,
Idnes, Real city, SDK-reality a dal‰í.
Budeme inzerovat Va‰i nemovitost
v peãlivû vybran˘ch realitních tiskovi-
nách, pfiípadnû v regionálních periodi-
kách. Pfied uskuteãnûním prodeje zajistí-
me potfiebné právní sluÏby - napfi. sepsání
smluv, plné moci, advokátní úschovu pe-
nûz, v˘mazy vûcn˘ch bfiemen, atd.
Provedeme vklady vlastnického práva na
katastru, vãetnû úhrady poplatkÛ, osobnû
pfiedáme nemovitost novému majiteli
a vyplníme v‰echny formuláfie spojené
s pfiedáním nemovitosti. Pfievedeme ener-
gie na nového vlastníka (vyplníme pfiihlá-
‰ení a odhlá‰ení odbûru), zpracujeme da-
Àové pfiiznání a podáme je za Vás na fi-
nanãní úfiad.

Jak˘ bude postup, pokud budu chtít
naopak nemovitost koupit?

Lenka Oujeská Veselá: Zjistíme, ja-
kou máte pfiedstavu o parametrech po-
Ïadované nemovitosti a zafiadíme Va‰e
konkrétní poÏadavky do databáze klien-
tÛ. Pravidelnû Vám budeme zasílat ak-
tuální nabídku vhodn˘ch nemovitostí.
Jakmile bude nalezen objekt splÀující
Va‰e zadání, zajistíme jeho prohlídku

s informovan˘m makléfiem, kter˘ Vám
podá kompletní a ovûfiené informace
o dané nemovitosti a jejím okolí.
Doporuãíme vám nejjednodu‰‰í postup
pfii koupi nemovitosti a zdarma poskyt-
neme poradensk˘ servis pfii zaji‰tûní fi-
nancování, pokud o nûj budete mít zá-
jem. V takovém pfiípadû Vám pomÛÏe-
me také pfii vyfiízení úvûru; zajistíme
v‰echny podklady pro banku souvisejí-
cí s danou nemovitostí, pofiídíme v˘pisy
z katastru nemovitostí a snímek z ka-
tastrální mapy.

Pfii realizaci koupû poskytneme kva-
litní nezávisl˘ právní servis potfiebn˘
k sepsání  kupních smluv a bezpeãnou
advokátní úschovu. Zafiídíme vklad na
katastr a úhradu poplatkÛ s ním spoje-
n˘ch, zorganizujeme pfiedání nemovi-
tosti a vyplníme v‰echny formuláfie
spojené s pfiedáním nemovitosti. Opût
zajistíme pfievod energií na nového
vlastníka.

Poskytujete k tûmto úkonÛm nûco
navíc?

Ing. Silvie Hyn‰tová: Pro na‰i spo-
leãnost a její klienty zaji‰Èuje kompletní
právní servis renomovaná advokátní
kanceláfi ZrÛstek, LÛdl a partnefii v.o.s.
a dále zdarma na‰im klientÛm poskytu-
jeme finanãní poradenství pfii koupi ne-
movitosti prostfiednictvím spoleãnosti
GEPARD FINANCE.

Díky tomuto kvalitnímu odbornému
zázemí jsme schopni na jednom místû
fie‰it nejrÛznûj‰í situace, ve kter˘ch bu-
de ná‰ klient potfiebovat odbornou po-
moc, napfiíklad:

Zaji‰tûní znaleckého posudku pro
získání úvûru nebo pro dûdické fiízení,
s jehoÏ rychl˘m vyfiízením opût pomÛ-
Ïeme.

Nalezneme fie‰ení pfii prodeji nemo-
vitostí, na nichÏ vázne úvûr nebo jiná
pÛjãka. Je-li klient v tíÏivé finanãní si-
tuaci a má exekuci na nemovitost, nebo
nezvládá platit hypotéku, budeme jed-
nat s jeho exekutory a bankami. 

AÈ jiÏ nemovitost kupuji, nebo pro-
dávám, vÏdy mám moÏnost si tuto
transakci zajistit sám a jednat s pro-
tistranou bez prostfiedníkÛ. Zkuste
mnû vysvûtlit, proã bych tak nemûl
ãinit a u‰etfiit na provizi, kterou rea-
litní kanceláfii zaplatím. 

Ivana Kuãerová: Pro jak˘ postup

se rozhodnete, je
zajisté zcela Va‰e
vûc. Z v˘ãtu ãin-
ností, které za kli-
enty provádíme, je
patrno, Ïe nejde jen
o úsporu ãasu a ná-
mahy. Pfiedev‰ím je
to celá fiada odbor-
n˘ch administrativ-
ních krokÛ, které
zajistí, Ïe prodej
a koupû budou 
uskuteãnûny zcela
„ãistû”, bez moÏ-
nosti vzniku problé-
mÛ, které se objeví
dodateãnû. Nejen
vûcná bfiemena,

dluhy, nevyjasnûné dûdické nároky,
daÀové nedoplatky, zpochybniteln˘
cenov˘ odhad a dal‰í potíÏe, mohou
zpÛsobit i dlouho po uzavfieném ob-
chodu problémy, jejichÏ fie‰ení vyjde
v dÛsledku nesrovnatelnû dráÏ, neÏ
provize realitní kanceláfie. I kdyÏ ne-
bude ve hfie úvûr nebo hypotéka, tak
jen uloÏení financí aÏ do úplného 

ukonãení pfievodu na nového vlastní-
ka je velmi dÛleÏité. 

Problematika pfievodu nemovitostí ne-
byla nikdy jednoduchou záleÏitostí. Od
zaãátku leto‰ního roku platí nov˘
Obãansk˘ zákoník, kter˘ zavádí nové
moÏnosti pro prodávající i kupující, av‰ak
orientovat se ve v‰ech nástrahách souãas-
né legislativy je pro laika témûfi nemoÏné.

V‰ichni makléfii na‰í spoleãnosti ab-
solvují pravidelnû odborná ‰kolení a jsou
zárukou, Ïe pro klienty zajistí nejen nej-
optimálnûj‰í moÏnost koupû, ãi prodeje
nemovitosti, ale také splnûní v‰ech po-
vinností, které s takovou transakcí souvi-
sí. Konkrétnû makléfiky na‰í blanenské
poboãky jiÏ dlouhodobû pÛsobí také na
Boskovicku a Letovicku a tudíÏ velmi
dobfie znají cel˘ zdej‰í region s jeho spe-
cifiky. 

Za na‰ím krédem „solidnost, diskrét-
nost, kvalita” si nejen stojíme, ale také
ho jiÏ 13 let naplÀujeme ke spokojenos-
ti zákazníkÛ.

Dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Bc. Brigita Ondrou‰ková

Makléfiky blanenské poboãky. 

Realitní kanceláfi SDK reality v Blansku
SOLIDNOST  D ISKRÉTNOST  KVALITA
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➨ Prodám terénní automobil 
Jeep Grand Cherokee Limited 2,7CRD, r.v. 2002,
najeto 166 000 km, svûtle ‰edá metalíza,v plné
v˘bavû, pohon 4x4, kÛÏe, v‰e v elektrice, dvouzó-
nová klimatizace, v‰e plnû funkãní a ve velice
dobrém stavu. Nutno vidût. Cena 135 000 Kã.
Kontakt: 607 962 607. 
➨ Prodám men‰í rodinn˘ dÛm 
s velkou zahradou v obci Svitávka. Cena doho-
dou. Tel.: 606 787 611. 
➨ Prodám Chrysler Voyacer po STK, 7 míst, 
bez danû, cena 35 tis. Tel.: 607 157 828.
➨ Prodám autoveterána VW Brouk, 
cena dohodou aÏ po zhlédnutí. Tel.: 602 159 919.
➨ Okno zdvojené ‰.150, v.120 cm,
(otevírací a sklápûcí), jako nové, cena 1550 Kã.
Dvefie venk., ztrojené ‰.85, v.200cm, 2/3 sklo, no-
vû natfieno, jako nové. Velká úspora tepla. Cena
1150 Kã. Tel.: 737 622 786. 
➨ GaráÏová vrata ‰. 240, v.195 cm, 
klasická kovová, zevnitfi dobfie zatepleno, novû
natfieno, bezpeãnostní zámek. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám motorov˘ vyÏínaã RYOBI 700R. 
VyÏínaã je málo pouÏívan˘, funkãní, pravidelnû
servisovan˘. Návod a doklad o zakoupení k dis-
pozici. PÛvodní cena 2990 Kã, nyní prodám za
1.500 Kã. Dále prodám ‰típací kuÏel za 350 Kã.
Tel.: 608 845 408.
➨ Prodám Fiat Punto 1.1. -  5 dvéfiov˘, 
taÏné zafiízení, rok 95, Ïlutopísková metalíza, eko
uhrazeno. Cena 17 500 Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám kojenecké obleãení pro kluka 
od velikosti 50 aÏ do 3 let. Dále pro holãiãku od
vel.50-68 (zatím). Tel.: 736 242 697. 
➨ Prodám udrÏovan˘ RD 4+1
se zahradou v Ludíkovû. RK nevolat. Tel.: 723
362 310. 
➨ Prodám nepouÏívan˘ síÈov˘ zdroj 
(prosinec 2011) Toshiba Univerzal Ac adapter -
19V DC,6,3 A, 120 W,3-pin. Cena 600 Kã. Tel.:
776 555 273. 
➨ Prodám pfienos. pouzdro na záda
na akordeon za 1500 Kã. Materiál PES 600D, ze-
sílen˘ zip, tvarované mûkké zádové popruhy,
pfiední kapsa, v˘ztuha dna. (‰ x hl x v)v cm 60
x 30 x 53. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám dfievo na topení. 1 m za 800 Kã, 
je moÏno nafiezat na krat‰í, 30, 40, 50 cm. Cena
za nafiezané za 1 m 1 100 Kã. Tel.: 776 555 273. 
➨ Prodám stavební rozvadûã. Cena dohodou, 
tel.: 737 428 696. 
➨ Prodám koãárek golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívané, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovateln˘, stfií‰ka vzadu s kapsou, dá se
oddûlat, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfied-
ní otoãná, tel.: 606 931 795.
➨ Prodám zbytky lamina síly 18 mm z v˘roby.
RÛzné barvy, rozmûry. Tel.: 603 293 707. 
➨ Prodám 3 mûsíãní fenku 
nûmeckého kfiepeláka hnûdé barvy bez PP, ro-
diãe s PP. Kompletní oãkování i odãervení.

➨ Nabízím k pronájmu byt 1+1
v revitalizovaném bytovém domû s v˘tahem na 
ulici Slovákova v Boskovicích. Byt je po ãásteã-

Fenka je vhodná na agility, zahradu nebo na
dvorek. Tel:: 776 804 591, mail: viple@cent-
rum.cz 
➨ Prodám Opel Corsa r.96, nová STK,
za 17 tis. Kã, satelit na karty za 1800 Kã, notebo-
ok 11.6" Acer za 3500 Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám originální 14ti palcové poklice
·koda v poãtu ‰esti kusÛ. I jednotlivû. Cena 800
Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám 2 roky staré, témûfi nepouÏívané 
propanbutanové infraãervené topení IR 5000
Turbo za 1900 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám dûtskou autosedaãku na dítû 
0-2r. zn. Inglesina. cena 200 Kã. Tel.: 604 441 256. 
➨ Prodám CRT televizor Astra
v bezvadném stavu, obrazovka 51 cm, dálk. ovlá-
dání, r.v. 2008, cena 500 Kã, Letovice. Po dohodû
pfiivezu. Tel: 774 333 592. 
➨ Prodám dûtskou autosedaãku 
do 10 kg/vajíãko/.cena dohodou,tel.: 723 520 201.
➨ Renault Megane combi1.5Dci, 78kw,
mod. 2008, STK 11/2014, 6rychlostí, abs, klima,
el. okna, muzika, taÏné, hagusy, isofix, nové ole-
je, filtry, rozvody, Ïhaviãe, pal. filtr, brzd.desky aj.
Spotfieba 5 l nafty, super Ïihadlo, cena 105 000
Kã, koupeno v âR, po 1. majiteli do let. Jara. Tel.:
607 860 090. 
➨ Prodám celé soubory knih svûtov˘ch 
i ãesk˘ch autorÛ, prózy i básnické sbírky, vhodné
tûÏ k doplnûní knihoven. MoÏno obstarat jednotli-
vé romány, ãi básnické sbírky. Tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám pozemek o v˘mûfie 1065 m2

orné pÛdy v Blansku – Hluchovû u Ïelezniãních
závor. Cena dohodou, tel.: 724 792 448. 
➨ Prodám levnû kfiíÏalky a jablka.
Tel.: 516 416 675.
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook
zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP
Professional, v˘born˘ stav, jen 3900 Kã. I na do-
bírku. Tel.: 604 961 249. 
➨ Klasick˘ siln˘ dalekohled 16x50 
za v˘hodnou cenu! Prodám zcela nov˘ kvalitní
nûmeck˘ dalekohled, je urãen zejména pro mys-
livce a k pozorování pfiírody. Cena jen 1900 Kã.
Na dobírku. Vhodné i jako pûkn˘ dárek. Tel.: 723
509 549. 
➨ Elektrick˘ paralyzér - vzhled mobilu 
- v˘kon 1200000V - nepostradateln˘ ochránce na
veãerních procházkách, na cestû z práce apod.
Nov˘, nepouÏit˘, s vestavûnou svítilnou. Orig. ba-
lení, cena 390 Kã. Za‰lu i na dobírku. Tel.: 723
509 549. 
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava
vãetnû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig.
balení, cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na do-
bírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Prodám automatickou praãku Zanussi fl 503,
ledniãku Ardo, obû 100% funkãní, cena 1000Kã
praãka, 2000 Kã ledniãka, dohoda moÏná.
Boskovice, tel.: 608 078 613.
➨ Praãku BOSCH WFCX 2060, hl. 45 cm,
náplÀ 4 kg, indikaãní displej, r. v˘r. 2004, manu-
ál, funkãní. Cena 1500 Kã, pfii rychlém jednání
moÏná sleva. Tel.: 603 158 192. 

➨ RD ve Vranovû nad Dyjí, 
vhodn˘ i k celoroã. rekreaci, v klidném prostfiedí
u lesa (500 m od pfiehrady). Celk. plocha
382m2,z toho obyt.110 m2. El.,voda, topení plyn.
4 místn. (z toho 2 obyt. kuchynû), obytné pod-
kroví, balkon, 2 koupelny s WC, komora. U RD
hosp. budova, uÏívaná jako garáÏ. Cena (po sle-
vû): 1.098 000Kã, dal‰í sleva moÏná. DÛvod pro-
deje-stûhování. Tel.: 603 527 162, 608 548 590. 
➨ Prodám byt v OV 1+1 s lodÏií 
v Boskovicích. Cena 800 000 Kã. RK nevolat. Tel.:
776 389 720. 

¤ádková inzerce ZDARMA

➨ Rozv. 41/180 vysoká, ‰tíhlá Ïena, 
nekufiaãka hledá hodného muÏe na trval˘ vztah.
Zn.: 603 570 188, ver-s@centrum.cz 
➨ Sympatick˘, ‰tíhl˘, 41let,
hledá kamarádku na diskr. schÛzky a hezké chví-
le, jen Blansko a okolí, SMS 736 422 433. 
➨ MuÏ 50/175, nekufiák, stfiední postavy 
hledá Ïenu pro vytvofiení hezkého vztahu za-
loÏeném na slu‰nosti a toleranci. Tel.: 731
933 295.
➨ 61/164 se ráda seznámí 
se sympatick˘m muÏem. Zájmy – hudba, zpûv,
tanec, pfiíroda. Tel.: 732 494 772. 
➨ Pohodová Ïena 59/159/61blond,
nekufiaãka, hledá muÏe. Spoleãn˘ ãas na chatû,
zahrádce, turistice. Vedu normální Ïivot s pozitiv-
ním my‰lením. mery-an@seznam.cz 

➨ Hledám na v˘pomoc autolak˘rníka 
pro práci v Blansku. Tel.: 602 778 628.
➨ Hledám práci v Blansku nebo blízkém okolí.
Úklid, pokojská, ‰ití, operátor ve v˘robû. Jsem
manuálnû zruãná. Na pln˘ úvazek i smûny. Jen
solidní nabídky. Dûkuji. Tel.: 739 732 506. 
➨ Kdo daruje koupelnovou skfiíÀ ‰.35 cm, 
v˘‰ka do 170 cm. Jen v Blansku nebo blízkém 
okolí. Dûkuji, nabídky na mail: rybackovalen-
ka@email.cz. 

né rekonstrukci - nová kuchyÀská linka, v poko-
ji je plovoucí podlaha, moÏnost WIFI. Tel.: 734
371 266. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ihned,
tel.: 607 507 157. 
➨ Pfiipravím na státní maturitu z matematiky,
stfiedo‰kol. prof. Tel.: 721 319 572. 
➨ Nabízím pfiátelství, pomoc 
a v pfiípadû zájmu i bydlení v samostatném bytû
rodinného domu osamûlé osobû, která nikoho
nemá.  Tel. 776 756 472. 
➨ Potfiebujete pohlídat dûti 
nebo je zavést do ‰koly a krouÏkÛ? Ozvûte se dÛ-
chodkyni s dlouholetou praxí v matefiské ‰kole,
která ráda vypomÛÏe s hlídáním. Podrobnosti na
tel. 774 552 464, pouze Boskovice. 

➨ Koupím zachovalou men‰í Fabii, 
pokud moÏno první majitel, dobr˘ techn. stav, ne
tmavé barvy. SMS na 732 756 634 nebo feo-
ra@centrum.cz. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm v okolí Blanska 
nebo byt 2+1 v Blansku. Tel.: 721 863 686. 
➨ Koupím star‰í rodinn˘ dÛm k opravû
do 1,5 milionu. Tel. 603 905 438. 
➨ Koupím starou pouÏitelnou stfie‰ní krytinu 
bobrovku. Cena dohodou. Tel.: 737 748 058. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické 
materiály d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny
atd. Dále koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛ-
stalosti. Tel: 608 279 717.
➨ Koupím byt nejlépe v Blansku 
nebo Boskovicích, cena dohodou. Tel. 722 659 170.
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, tritikále, 
kukufiici a krmnou fiepu. Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím les. Lesní pozemek
s alespoÀ ãástí dospûl˘ch stromÛ. Do 150 tis. Kã.
Tel.: 605 529 478. 
➨ Koupím staré housle, violu, cello, 
basu i velmi po‰kozené. Tel.: 728 279 034. 
➨ Koupím dÛm na Blanensku z dÛvodu
stûhování, do 2.500.000,-. Tel.: 739 967 377. 
➨ Rodinná farma koupí zemûdûlské pozemky,
region Letovicko, tel.: 732 287 368. 
➨ Koupím zachovalou Felicii,
dobr˘ techn. stav, ne tmavé barvy. Pi‰te prosím
údaje o autû a odkud jste formou SMS na 732
756 634 nebo na mail feora@centrum.cz. 
➨ Hledám ke koupi byt 2+1 (3+1) 
nejlépe v okolní obci okr. Blansko ( Jedovnice,
Sloup, Rájec a pod.). Tel.: 739 940 808. 
➨ Koupím li‰tovou sekaãku Mf 70 
- pfiíslu‰enství vítáno. Platba hotovû, tel.: 605 895 712. 
➨ Koupím garáÏ v Blansku 
v blízkosti ulice Erbenova a 9. kvûtna, moÏ-
nost i v˘mûny za garáÏ u zastávky âD. Tel.:
723 886 646. âALOUNICTVÍ A V¯ROBA POSTELÍ 

s úloÏn˘m prostorem na boãní v˘klop. 
Barvy dfieva, v˘‰ka sedu a potahové látky dle
pfiání zákazníka. V˘roba, opravy a prodej mat-
rací, ro‰tÛ a postelí.

Radek Svoboda, Dolní Lhota 170, Blansko. 
Tel.: 603 293 707, e-mail: fa.svoboda@email.cz

BLAHOP¤EJEME

Dne 14. března slaví paní LUDMILA KUNCOVÁ
z Blanska krásné životní jubileum 80. let.

Babi, tak hlavně hodně zdraví, klidu, pohody, radosti
z vnoučat a pravnoučat přeje manžel, dcera Ludmila, syn

Ladislav a Radek s rodinami.

V neděli 9. března 2014 
oslavila životní jubileum

paní 
NADĚŽDA PARMOVÁ 

z Blanska.

Mamince ke krásným 75.
narozeninám přejí pevné
zdraví, pohodu v kruhu
svých blízkých a přátel

a stále plno elánu a život-
ního optimismu 
děti s rodinami.

Naší dopisovatelce se
s přáním všeho nejlepší-
ho, hlavně zdravíčka při-

pojuje redakce.

V únorovém ãísle ListÛ

regionÛ jsme v rozhovoru

s panem starostou mûsta

Blanska nedopatfiením

uvedli ‰patnû kfiesní jmé-

no známého blanenského

reÏiséra a divadelníka pa-

na Jifiího Polá‰ka. Tímto

se mu omlouváme za na-

‰i chybu.

Redakce

Omluva 

PRODÁM

KOUPÍM

HLEDÁM

SEZNÁMENÍ

NABÍZÍM
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vádût napfiíklad formou kupónÛ (pou-
kázek), které se vydávají majitelÛm
koãek, aÈ uÏ v‰em nebo jen tûm, ktefií
potfiebují finanãní pomoc (dÛchod-
cÛm, nezamûstnan˘m). Majitel pak
zajde k veterináfii, kter˘ se na kastraã-
ním programu podílí. Veterináfi koãku
vykastruje a kupón po‰le zpût
Mûstskému úfiadu, kter˘ mu jej pro-
platí. Pokud kupón nepokryje celko-
vou ãástku, majitel doplatí zbytek.

Text a foto: ZO chovatelÛ koãek Boskovice,
zpracovala jejich ãlenka A. J.

www.kockyboskovice.cz

Problém toulav˘ch koãek musí
b˘t fie‰en v souladu se zákonem na
ochranu zvífiat proti t˘rání a veteri-
nárním zákonem – jejich záchranou,
nikoli vybíjením zvífiat pro pfiemno-
Ïení, ke kterému do‰lo vinou mûsta
nebo obce, protoÏe tento problém
byl léta zanedbáván.

Prioritou je kastraãní program pro
zdivoãelé i domestikované koãky,
tzn. sníÏení poãtu toulav˘ch koãek na
kontrolovan˘ poãet zdrav˘ch skupin
pomocí kastrace, zaji‰tûní pokastraã-
ní péãe a opûtné vypu‰tûní toulav˘ch
koãek do pÛvodního teritoria. 

Kastrovaná koãka je pro mûsto
pfiínosem – nedochází k pfiemnoÏení,
má tedy dostatek potravy a tomu od-
povídá i její zdravotní stav. Je lov-
cem nejen my‰í, ale i mlad˘ch
potkanÛ a pfiispívá tak k hygienické
a deratizaãní prevenci ve mûstû.

Dal‰ím fie‰ením je zfiízení útulku
nebo spí‰ soukromého domácího de-

pozita, protoÏe státních útulkÛ je
v âR opravdu málo. Depozita fun-
gují jen za podpory drobn˘ch sou-
krom˘ch dárcÛ, protoÏe jen málo
mûst je finanãnû podporuje. Tato za-
fiízení slouÏí pfiedev‰ím jako záchyt-
ka „první pomoci”, kde zvífiata pro-
jdou karanténou, jsou zbavena para-
zitÛ a vakcinována. Poté jsou pfiítul-
né koãky v co nejkrat‰í dobû umístû-
ny k nov˘m majitelÛm a plaché koã-
ky vypu‰tûny do pÛvodního teritoria.

Pfii uvolnûní teritoria dojde totiÏ
k tomu, Ïe se v nûm usadí jiná, opût
nekastrovaná a nevyléãená zvífiata
a situace se bude stále opakovat.

Nevykastrovaná koÈata nejsou zá-
sadnû vypou‰tûna. Takov˘ postup je
nesmysln˘. Zdivoãelá koÈata lze do-
mestikovat, ale jen v soukromé do-
ãasné péãi dobrovolníkÛ.

V zahraniãí a nûkterá mûsta ãi ob-
ce v âeské republice pfiispívají i na
kastrace domácích zvífiat. Lze to pro-

DÛm na Marsu. Takové je zadání projektu
Stavby z vlnité lepenky, kter˘ je urãen stfiedním
stavebním ‰kolám z âeské republiky. Do leto‰-
ního 8. roãníku se jich pfiihlásilo rekordních 23,
mezi nimi i Masarykova stfiední ‰kola z Letovic.
Poprvé si téma soutûÏe zvolili sami studenti.
Autofii vítûzn˘ch modelÛ si rozdûlí odmûnu ve

v˘‰i 40 tis. Kã. Cílem projektu je poukázat na 
ekologické pfiednosti vlnité lepenky pouÏívané
k v˘robû obalÛ. Pofiadatelem je ãesk˘ Svaz v˘-
robcÛ vlnit˘ch lepenek, partnerem pak spoleã-
nost EKO-KOM, a.s. 

Text: Ing. Renáta S˘korová 
Foto: archiv Svazu v˘robcÛ vlnité lepenky (SVVL)

V souãasné dobû se nejen v âeské republice nachází velmi vyso-
k˘ poãet nechtûn˘ch koãek. Îivot bezprizorních koãek v ulicích je pro
nû vût‰inou utrpením – jsou vystavovány t˘rání, trpí nemocemi
a hladem, Ïiví se odpadky u popelnic, umírají pod koly aut a po po-
Ïití jedu na krysy, zranûné ãasto vyhledají úkryt, kde umírají dlouhé
hodiny a dny nebo jsou ubíjeny.

Kastraãní program
pro opu‰tûné koãky

Studenti z Letovic 
postaví dÛm na Marsu

Tato koãiãka byla odchycena na ulici
a umístûna do nového domova.

Floristiku v podniku zaji‰Èuje Ondrova Kvûtinová dílna www.kvetinybus.cz

Po – ât: 10.30 – 22.00 hod.
Pá  10.30 – 24.00 hod.
So  16.00 – 24.00 hod.
Ne  ZAV¤ENO

Smetanova 4, Blansko 
Tel.: 604 940 541, www.cafebergman.cz

• letitá tradice
• WIFI pfiipojení zdarma
• letní terasa
• denní menu
• svatby, kfitiny, promoce, veãírky, oslavy
• rozvodové párty
• káva s mlékem do kelímku s sebou
• stáãené sudové víno
• pfiipravujeme pro vás AKCE

LoÀská vítûzná práce.

KASTRACE A POVùRY:
Koãka by mûla mít aspoÀ jeden
vrh koÈat

NE, z ãistû finanãního hlediska
je nákladnûj‰í bfiezí koãku a po-
tom i koÈata krmit, neÏ zaplatit
kastraci.
Koãka pfiestane chytat my‰i

NE, naopak, i koãky a kocoufii,
ktefií dfiíve pfiíli‰ nelovili, zaãnou
chytat my‰i - nemají vlastnû nic ji-
ného na práci. 
Koãka ztloustne a zleniví

NE, zda bude zvífie tlusté, záleÏí

pouze na mnoÏství stravy a mnoÏ-
ství pohybu, stejnû jako u nekast-
rovan˘ch zvífiat.
Koãka se stane nevrlou

NE, naopak, koãka je pfiítulnûj‰í
a mazlivûj‰í. Opût se stane povahou
kotûtem a více pfiilne k majiteli.
Koãka se trápí

NE, díky sníÏené hladinû hor-
monÛ v krvi po kastraci uÏ koãky a
kocoufii nemají pohlavní pud, ne-
touÏí po záletech a nic jim nechybí
(není jim to líto).

nám. Svobody 14, Blansko
tel.: 723 057 792, e-mail: pavel.copy@volny.cz

VAZBY DIPLOMOV¯CH 
A BAKALÁ¤SK¯CH PRACÍ
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na vernisáÏ  v˘stavy fotografií CHRUDICHROMY V PROMùNÁCH âASU v kulturním domû v Chrudichromech dne
5. dubna 2014 ve 14.00 hodin.
Program: Úvodní slovo Ing. Radomíra Mûkutová. Hudební vystoupení pan Zdenûk Kotouãek s doprovodem. Prohlídka v˘stavy.
Zá‰titu nad v˘stavou pfievzala ãlenka krajského zastupitelstva a místostarostka mûsta Boskovic paní Ing. Jaromíra Vítková.
Na v˘stavû se dozvíte dal‰í zajímavosti ze Ïivota obce.              Tû‰íme se na Vás.          Ing. Radomíra Mûkutová a Iva Unãovská

Chrudichromsk˘ ‰ípek obãanské sdruÏení Vás srdeãnû zve

Problematika specifick˘ch poruch
uãení (dále SPU) získala v poslední do-
bû na závaÏnosti, neboÈ neumût dobfie
ãíst a psát, znamená mít uzavfienou ce-
stu k dal‰ímu vzdûlávání a informa-
cím. Dûti se SPU mívají ve ‰kole opa-
kované neúspûchy a v˘kyvy v práci. 

Co je to vlastnû specifická porucha 
uãení? Je to neschopnost nebo sníÏená
schopnost nauãit se ãíst, psát a poãítat po-
mocí bûÏn˘ch v˘ukov˘ch metod za pfii-
mûfiené inteligence a sociokulturní pfiíle-
Ïitosti. V plném rozsahu se zaãnou proje-
vovat teprve aÏ po nástupu dítûte do Z·
v souvislosti s kladením nárokÛ na speci-
fické schopnosti pro ãtení, psaní a poãítá-
ní. Poruchy se projevují nedokonalou
schopností vnímat, mluvit, ãíst, psát, 
ovládat pravopis nebo poãítat. Dûti s poru-
chou uãení jsou ve ‰kolní práci velmi zne-
v˘hodnûny. Opakované neúspûchy vyvo-
lávají v dítûti stavy napûtí, pocity úzkosti
a ménûcennosti a mohou vést aÏ k psycho-
somatick˘m potíÏím jako jsou bolesti hla-
vy, nevolnost ãi poruchy spánku.

První roãník je klíãov˘m obdobím pro
formování vztahu dítûte ke ‰kole a vzdû-
lávání vÛbec. Vût‰ina pedagogÛ je s po-
jmem SPU seznámena a dokáÏe tedy vãas
rozeznat poruchu a taktnû informovat ro-
diãe o tom, jak postupovat. Ne v‰echny
poãáteãní neúspûchy ve ãtení a psaní jsou
v‰ak projevem dyslexie, dysgrafie, dysor-
tografie ãi dyskalkulie. âím závaÏnûj‰í
jsou v‰ak problémy v tûchto dovednos-
tech u dítûte, tím vût‰í je pravdûpodob-
nost, Ïe mÛÏe jít o poruchu uãení, jejíÏ
odstranûní vyÏaduje speciální vy‰etfiení
a nápravné postupy pouÏívané na odbor-
ném pracovi‰ti. V pfiípadû zji‰tûn˘ch opa-
kovan˘ch a dlouhodobûj‰ích v˘ukov˘ch
potíÏí u dítûte se na na‰i pedagogicko-
psychologickou poradnu mohou obrátit
nejenom uãitelé Z· po dohodû s rodiãi,
ale i samotní rodiãe.

dlouhodob˘ charakter, projevují se ne-
jen hÛfie ãiteln˘m ãi neãiteln˘m pís-
mem, ale i v jin˘ch ãinnostech zamûfie-
n˘ch na grafickou pfiesnost. Dítû má
potíÏe s tempem psaní, s udrÏením pís-
ma na fiádku, s dodrÏováním velikosti
písma a jeho tvarÛ, se správn˘m drÏe-
ním psací potfieby, jeho ruka je tzv. tûÏ-
ká. Psan˘ a kreslen˘ projev mu ãiní po-
tíÏe, dítû je pfii tûchto ãinnostech snad-
no unavitelné, v˘kon neodpovídá vyna-
loÏené snaze.

Neexistuje jednotn˘ postup reedukace
(nápravy). Nutná je vãasná diagnostika
v pedagogicko-psychologické poradnû,
spolupráce odborného pracovníka (psy-
chologa a speciálního pedagoga), rodiãÛ
i ‰koly.

Na základû v˘sledkÛ komplexního
vy‰etfiení lze odvodit nûkterá doporuãe-
ní pro reedukaci ãi lep‰í pfiístup k dítûti
a pochopení jeho obtíÏí. JestliÏe je u dí-
tûte diagnostikována nûkterá ze speci-
fick˘ch poruch uãení, je tfieba alterna-
tivní pfiístup ve v˘uce i domácí pfiípra-
vû, aby optimální v˘kon dítûte nebyl
negativnû ovlivÀován. Cílem v‰ech za-
interesovan˘ch stran ve vzdûlávacím
procesu je rozpoznání skuteãn˘ch vûdo-
mostí, znalostí a dovedností dítûte, ne-
zkreslen˘ch diagnostikovanou specific-
kou poruchou uãení. 

Závûrem je tfieba fiíci, Ïe vãasná dia-
gnostika dítûte s opakovan˘m neúspû-
chem a ãast˘m selháváním ve ‰kolních
v˘konech, má nesmírn˘ v˘znam pro roz-
voj jeho osobnosti, jeho psychickou a ro-
dinnou pohodu.      

Kolektiv pracovnic OPPP Vy‰kov, 
pracovi‰tû Blansko

www.pppvy.cz/blansko
e-mail:poradna@pppblansko.cz

Foto: Martin Polick˘

Mezi základní typy SPU patfií dyslexie
– porucha ãtení, dysortografie – specific-
ká porucha pravopisu, dysgrafie – poru-
cha psaní, grafického projevu a dyskal-
kulie – porucha poãítání, matematick˘ch
schopností. Tyto potíÏe se mohou vysky-
tovat samostatnû, ale ãastûji v kombinaci. 

Nejãastûji se vyskytující specifické po-
ruchy uãení:

Dyslexie vzniká vût‰inou na podkla-
dû potíÏí ve zrakové percepci. Projevuje
se obtíÏemi ve ãtení, kde je poru‰eno
ãtení, jako vlastní akt. PotíÏe pfietrváva-
jí i pfii pravidelném, dlouhodobém ná-
cviku ãtení. âtení je pomalé, namáhavé,
neplynulé, s mal˘m v˘skytem chyb ne-
bo naopak rychlé, pfiekotné se zv˘‰enou
chybovostí. Objevují se problémy s in-
tonací a melodií vûty, nûkdy dûti opaku-
jí zaãátky slov, pfieskakují fiádky, do-
m˘‰lí slova, zamûÀují písmena, slova

komolí. Problémy mívají i s reprodukcí
ãteného textu, která je útrÏkovitá, pouze
dle návodn˘ch otázek. 

Dysortografie vzniká vût‰inou na pod-
kladû potíÏí ve sluchové percepci.
Projevuje se chybovostí pfii psaní. V praxi
se mÛÏe projevit tak, Ïe dítû pí‰e, jak sly-
‰í, popfiípadû se specifick˘mi chybami.
Objevují se vynechávky písmen, slabik,
slov nebo jejich pfiidávání, zámûny zvu-
kovû podobn˘ch hlásek, nedodrÏování
hranic slov, komolení slov a v neposlední
fiadû i pravopisné chyby, i kdyÏ gramatic-
ká pravidla ovládá a pfii ústním zdÛvod-
Àování je umí aplikovat, a pfiesto v textu
pí‰e nesprávnû. 

Dysgrafie je porucha grafického
projevu. Podkladem jsou nejãastûji po-
tíÏe jemné motoriky, dále potíÏe s auto-
matizací pohybÛ, motorické a senzo-
motorické koordinace. ObtíÏe mají

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

Oblastní pedagogicko-psychologická
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko
Co je to specifická porucha uãení?
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MgA. Jan Hrubec pobavil dûti i rodiãe.

Mal˘ sál Obecního úfiadu ve
Skalici nad Svitavou patfiil ve
stfiedu 26. února nejmen‰ím.

„Milé dûti, rodiãe a prarodiãe, spustil
pfied zcela zaplnûn˘m hledi‰tûm starosta
Ing. Richard âern˘. Pfiipravili jsme pro
Vás jiÏ tfietím rokem loutkové divadlo,
tentokrát Zvífiátka a loupeÏníci. Pfiíjemnou
zábavu.”

„Znáte nûkdo tu pohádku?” uti‰il ‰tûbe-
tající drobotinu mlad˘ sympatick˘ loutko-
herec MgA. Jan Hrubec z nedalekého
Nového Mûsta na Moravû. „Já, já,” oz˘va-
lo se ze v‰ech stran a pfiitom se zvedl les
mal˘ch rukou.

Umûlec pak pfiedvedl asi ãtyfiicetiminu-
tov˘ skvûl˘ koncert mistrovského ovládání
dfievûn˘ch panáãkÛ a zvífiátek, kdy se nej-
men‰í aktivnû do dûje zapojili. Hlavními
hrdiny byli dva loupeÏníci s pfiíznaãn˘mi
jmény ·perhák a Bambitka. Dûtské v˘ská-
ní a smích nebraly konce. Mladí, stafií
v‰ichni se skvûle bavili. A tak to má b˘t.

Úspûch pfiedstavení vyjadfioval pfii zá-
vûreãném zvonku smutn˘ povzdech z dût-
ského publika: „UÏ je konec?”

Pak si mohly dûti v‰e osahat a zkusit si
vedení loutek. Mnohé s pfiekvapením zjis-
tily, Ïe to není jen taková jednoduchá hra,

rekvizity sám. „Jen tfieba malování a oblé-
kání nechávám ‰ikovnûj‰ím. Nûkteré lout-
ky váÏí i pût kilogramÛ.”

„Zatím bych se tomu chtûl ve sv˘ch
sedmatfiiceti letech vûnovat dál, baví mû
to,” zakonãil MgA. Jan Hrubec.

Starosta Skalice nad Svitavou Ing. Richard

âern˘: „Akce pro dûti pofiádá Obec, oddíl
Stopa a Mladí hasiãi. KaÏd˘m rokem jich
b˘vá tak osm. V‰echny malé i velké zvu
zaãátkem ãervna na volejbalov˘ turnaj
a 14. ãervna oslavíme 110 let Sboru dob-
rovoln˘ch hasiãÛ.”

Starosta se pak pochlubil v˘stavbou no-
vého hfii‰tû na místû b˘valého koupali‰tû
u základní ‰koly a úspûchy fotbalistÛ: „Ti
hrají na ‰pici tfietí tfiídy b˘valého okresu
Blansko, po odehran˘ch tfiinácti kolech
a podzimní pfiedehrávce se drÏí na druhém
místû. T˘den pfied zaãátkem podzimní se-
zóny pofiádají tradiãní turnaj za úãasti ãtyfi
muÏstev z okolí.”

Obec podala zaãátkem ledna Ïádost o do-
taci na dûtské hfii‰tû v pfiírodním stylu za
matefiskou ‰kolou, cel˘ projekt má název
Pfiírodní zahrada se zvífiátky.

Pozvání do Skalice zakonãil zmínkou o v˘-
stavû historick˘ch fotografií období 1900 –
1960 ze soukrom˘ch sbírek Arno‰ta Roháãka
a Vladimíra Bartáka. Je trvale ke zhlédnutí
v malé zasedací síni Obecního úfiadu.

„Pfiijìte na fotbal i na dal‰í akce, které
v na‰í obci pofiádáme. Rádi Vás uvidíme,”
zakonãil starosta Ing. Richard âern˘.

Více: www.skalicenadsvitavou.cz
www.drevenedivadlo.cz

Text a foto: L. Su‰il

ale ovládání rekvizit vyÏaduje hodnû
a hodnû cviku.

„Loutkové divadlo hraji od sv˘ch sedm-
nácti let, i kdyÏ mám strojní prÛmyslov-
ku,” prozradil MgA. Jan Hrubec. „Po ab-
solvování DAMU jsem zaãal sám, protoÏe
na Vysoãinû divadla nejsou. Dûtské publi-

kum je i pfies dne‰ní
pfietechnizované stre-
sující prostfiedí stále
perfektní. Mám ‰iroké
spektrum divákÛ od
2,5 roku do pozdního
‰kolního vûku. Za ‰est
let jsem odehrál témûfi
dva tisíce pfiedstavení
u nás, na Slovensku
a v Rakousku.”

MgA. Jan Hrubec
je ãlenem Zdravotních
klaunÛ: „Právû dnes
jsem byl s kolegyní
klaunovat v nemocni-
ci HavlíãkÛv Brod pro
26 dûtí. VÏdy se nám
podafií je rozpt˘lit
i v takovém prostfiedí,
máme z toho hezk˘
pocit.”

Umûlec si kromû
hraní vyrábí ve‰keré

Pro radost a rozzáfiené oãi dûtí 
najezdí za rok 80 000 kilometrÛ
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 17. dubna 2014, uzávûrka je 7. dubna 2014.

SDH Kfietín uspofiádal tradiãní ma-
sopustní pochÛzku. V leto‰ním roce

TakÏe spoleãné foto a 45.roãník ma‰karního prÛvodu TJ
Sokol Chrudichromy mÛÏe zaãít. Text a foto: Josef Bene‰

se jí úãastnil rekordní poãet masek,
zejména mlad˘ch lidí. Kapela pana
Doskoãila mûla nov˘ buben s bubení-
kem Václavem Bednáfiem. Fotografie

zachycují zaãátek pochÛzky pfied ha-
siãskou zbrojnicí.

Text: Ing. Jaroslav Doskoãil
Foto: archiv obce

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 III. Vychází v nákladu 15 300 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích a Letovicích zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost ãlánkÛ
a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

Skleniãka slivoviãky na zahfiátí pfiíjde vhod.

MASOPUSTNÍ  VESELÍ 
V NA·EM REGIONU

(pfiíspûvky od na‰ich ãtenáfiÛ)
Kfietín 22. 2. 2014

Chrudichromy 1. 3. 2014

I v Mladkovû to masopustním veselí
Ïilo. Foto: Zdena Boháãková

Mladkov 1. 3. 2014

Pfiípravy na pochÛzku vesnicí.

Leto‰ní masky.

Poho‰tûní k masopustu patfií.

Masopust ve Vranové se slaví prÛvodem masek jiÏ po
dvacet let. Leto‰ní roãník byl v‰ak pojat trochu netradiã-
nû, a to v duchu star˘ch lidov˘ch zvykÛ. Divadelní spo-
lek „Nahoì” zinscenoval pásmo písní a tancÛ, se kter˘mi
se pfiedstavil na sedmi zastaveních po celé vsi. Nejvût‰ím
tahákem byl jistû ‰avlov˘ tanec „Pod ‰able”, jehoÏ pÛvod
sahá aÏ do 15. století. Tanec je sloÏen z omezeného
mnoÏství vázan˘ch figur. Nejãastûj‰í formou tance je
kruh, ve kterém se taneãníci drÏí za ‰avle (meãe, palice)
opfiené o rameno. Hlavní choreografickou figurou je pod-
lézání pod ‰avlemi, proto „Pod ‰able”. „Masopust drÏí-
me, nic se nevadíme pospolu, proã bychom se hádali,
kdyÏ jsme se tak potkali pospolu. V dobrém jsme se se-
‰li, rádi jsme se na‰li pospolu. Dfiíve neÏ se rozejdeme,
je‰tû sobû pfiipijeme poznovu”. 

Masopustního veselí se ve Vranové zúãastnilo bezmá-
la 40 masek, ctící pradávnou tradici prÛvodÛ. 

Text a foto: R. Cichra

Vranová 1. 3. 2014 

Nejvût‰í lákadlo leto‰ního Masopustu - tanec „Pod ‰able”.

Originální vodník a vodnice.

„Obãerstvovací zastávky” jsou dÛleÏité.

Tû‰íme se na vás:
PO – PÁ 8 - 17 hod. 

a SO 8 - 12 hod.

www.zerarajec.cz
516 412 774 velkoobchod

516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- sadbové brambory
- hnojiva a postfiiky

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko
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