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V‰e zaãíná dobou adventní. Slovo ad-
vent je odvozeno z latinského adventus
a znamená pfiíchod. âeká se na narození
JeÏí‰e Krista. Je to tedy doba pfiíprav na
samotné Vánoce. Trvá ãtyfii nedûle pfied
svátkem Narození Pánû, ãili BoÏím hodem
vánoãním. âas adventu by mûl b˘t dobou
klidu, odpoãinku, rozjímání a oãekávání.
S tím souvisí i zapalování ohnû ãi svûtla
jako symbolu Ïivota. Mnoho lidí si tak
v tomto ãase zapaluje adventní vûnec ne-
bo si domÛ pfiiná‰í betlémské svûtlo.

KdyÏ pfieskoãíme nûkolik dní a dosta-
neme se k ãasu tûsnû pfiedvánoãnímu, 
kaÏd˘ si vybaví shánûní vánoãního stro-
meãku. Mnoho lidí uÏ zdobí stromek umû-
l˘, ale pofiád je i dost tûch, ktefií nedají 

dopustit na pravou vÛni jehliãí. PÛvodní
v˘znam vánoãního stromu pochází z po-
hansk˘ch tradic, kde je strom vnímán jako
symbol obnovy rÛstu, plodnosti a vítûzství
Ïivota. Máme dochováno, Ïe vánoãní stro-
meãek se v Evropû zdobil jiÏ v 16. století.
U nás je tato tradice kladena do 19. stole-
tí, kdy se nejprve stal souãástí vánoãních
oslav ve ‰lechtick˘ch kruzích, ale poté se
roz‰ífiil i do mûstsk˘ch rodin a na venkov.
Nejprve byl vánoãní stromeãek zdoben ja-
blky, ofiechy, ‰i‰kami, vlastnû v‰ím, co pfií-
roda nabízela, ale postupnû se zaãaly pro-
sazovat papírové ozdoby, ozdoby ze slámy
nebo z foukaného skla. 

K VánocÛm také neodmyslitelnû patfií
nejrÛznûj‰í pochoutky. I kdyÏ se v prÛbûhu

nûkolika staletí skladba pokrmÛ velice pro-
mûnila, nûkterá jídla nám pfiesto zÛstala.
Slavnostní ‰tûdroveãerní veãefii si mnozí
lidé nedovedou pfiedstavit bez vánoãního
kapra. Ryba mûla ve vánoãní tradici své
místo jiÏ odpradávna. Podle Evangelia by-
la mezi dary, které dostal právû narozen˘
JeÏí‰ek. Stala se tak symbolem prvních
kfiesÈanÛ. Rybníkáfiská tradice na‰ich krajÛ,
jeÏ sahá do 16. století, spolu s pfiízniv˘mi
podmínkami zpÛsobily, Ïe se u nás velmi
dafiilo chovu kaprÛ. Proto není náhodou, Ïe
se do ãesk˘ch domácností dostal právû ka-
pr. Své místo si získal v 19. století a po-
stupnû se tak stal dÛleÏit˘m symbolem ães-
k˘ch Vánoc.

Dal‰ím pokrmem, kter˘ zdobí vánoãní
tabuli snad ve vût‰inû domácností, je vánoã-
ní peãivo, ãili cukroví a vánoãka. Vánoãka
patfií mezi na‰e nejstar‰í známé peãivo a ja-

ko vánoãní dárek byla uÏívána jiÏ v 15. a 16.
století. Tehdy podle tradice chodili pekafi‰tí
uãenci a mistfii na ·tûdr˘ den v prÛvodu na
PraÏsk˘ hrad a nosili nejvy‰‰ímu purkrabí-
mu obrovskou vánoãku.

V neposlední fiadû k VánocÛm patfií také
dárky. I jejich tradice sahá do dávn˘ch dob
a souvisí se ‰tûdrostí, pohostinností a se
vzájemn˘m obdarováváním. Tento zvyk se
praktikoval ve mûstech, na vesnicích, mezi
bohat˘mi i chud˘mi. Lidé o „svat˘ch 
nocích” obdarovávali nejen své blízké
a pfiátele, ale také sluÏebnictvo, koledníky
a dokonce i dobytek. Dar se tak stal sym-
bolem navazování, udrÏování a upevÀování
lidsk˘ch vztahÛ.    

Text: Ilona Vávrová
Zpracováno dle knihy: 

Jaroslav Jarkovsk˘, 
Pfiíbûh ãesk˘ch Vánoc (2011)

âas vánoãní 

Adventní vûnec a vánoãka – jsou jedny ze symbolÛ Vánoc. 

www.vrba.cz

Opakuje se to rok co rok a pociÈuje to více ãi ménû kaÏd˘ z nás.
Vánoce. UÏ nám zase klepou na dvefie. Pro obchodníky kaÏdo-
roãní Ïnû. V ulicích se leskne pestrá vánoãní v˘zdoba, odev‰ad
znûjí koledy a na vánoãních trzích voní svafiené víno. Zkrátka aÈ
chceme ãi nechceme, v tomto období na nás vánoãní blázinec
útoãí ze v‰ech stran. Proto by nebylo od vûci, abychom se na
chvíli zastavili a alespoÀ ve struãnosti si pfiipomnûli v˘znam
nûkter˘ch tradic a zvykÛ, jeÏ o Vánocích i dnes bûÏnû uÏíváme.

pf 2015
MMiillíí  ããtteennááfifiii  LLiissttÛÛ  rreeggiioonnÛÛ,,

ppfifieejjii  vváámm  ii  vvaa‰‰iimm  rrooddiinnáámm  kkrráássnnéé  aa  kklliiddnnéé  pprrooÏÏiittíí  vváánnooããnníícchh  ssvvááttkkÛÛ  
aa  vv  nnoovvéémm  rrooccee  22001155  vváámm  zzee  ssrrddccee  ppfifieejjii  jjeenn  ttoo  nneejjlleepp‰‰íí..

RReennaattaa    KKuunnccoovváá    PPoolliicckkáá
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Zatímco pro vût‰inu lidí jsou vánoã-
ní svátky a pfiíchod nového roku obdo-
bím klidu a dovolené, faráfii mají ho-
niãku. Co v‰echno musí‰ stihnout?

ZáleÏí na církvi i na farnosti, ale je
pravda, Ïe uÏ zaãátkem adventu zaãíná
pro faráfie spousta radostn˘ch setkání,
bohosluÏeb a úkolÛ. I kdyÏ na‰e dûti
i manÏelka fiíkají, Ïe zatímco ostatní
mají Vánoce plné rodinné pohody, tak
oni svého tátu o Vánocích prakticky vÛ-
bec nevidí. Je to tak, to je souãást této
sluÏby - faráfi jezdí sem a tam, z boho-
sluÏby na bohosluÏbu. Zvlá‰È, kdyÏ
mám na starost 12 kostelÛ a kaplí. ¤a-
da lidí je smutná, Ïe konãí Vánoce a oni
se musí zase vrátit do práce, a já si fií-
kám: Sláva, je po Vánocích, trochu si
odpoãinu. Ale abys mû ‰patnû nepo-
chopila - je to krásné a mám to rád. Od
chvíle, co jsem ve sluÏbû faráfie, mám
pocit, Ïe Vánoce jsou naplnûné tím, co

jejich jest, Ïe jsou to Vánoce se v‰ím
v‰udy. Krásné jsou raní roráty za roz-
bfiesku nového dne v adventu, milá 
setkání o adventních koncertech, atmo-
sféry noci narození Pánû pfii pÛlnoãní.

Místo do kostela dnes o adventu
mífiíme spí‰ do supermarketÛ, nedívá-
me se do nebe, ale do nákupních ko-
‰íkÛ. Jak se to stalo?

Kofieny bychom asi na‰li uÏ v osví-
cenství a pak v liberalismu 19. století.
Ale obávám se, Ïe ten ‰ílen˘ dne‰ní stav
je záleÏitostí posledních dvou, maximál-
nû tfií generací. Vezmi si obrázky a texty
Josefa Lady z první poloviny 20. století!
Lada si to pochopitelnû zidealizoval, ja-
ko si své dûtství idealizuje asi kaÏd˘,
pravdou v‰ak je, Ïe tehdy ne‰lo o Ïádné
dárky nebo hromadûní vûcí. On sám pí-
‰e, Ïe Ïádné dárky nikdy nedostával. 

(Pokraãování textu na stranû 4)

„OD CHVÍLE, CO JSEM VE SLUÎBù FARÁ¤E, MÁM POCIT, ÎE VÁNOCE
JSOU NAPLNùNÉ TÍM, CO JEJICH JEST, ÎE JSOU TO VÁNOCE SE V·ÍM
V·UDY”, fiíká faráfi Martin Kopeck˘ Napadlo mnû udûlat v tuto pfiedvánoãní dobu rozhovor se

„sv˘m” faráfiem, kter˘ mne oddával s m˘m muÏem, kfitil
na‰i dceru a pochovával mého dûdeãka. Známe se spou-
stu let a tak mne napadlo popovídat si s ním o tom, jak
proÏívá nadcházející svátky.

Obnova manÏelsk˘ch slibÛ pfii svátku Rodiny Pánû. Foto: MUDr. K. ëuri‰
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Blansko a okolí

Diakonie Broumov odváÏí nashromáÏdûné vûci.

Na‰e ‰kola, Obchodní akademie
a Stfiední zdravotnická ‰kola Blansko,
dostala v prÛbûhu záfií v˘zvu Diakonie
Broumov ke sbírce pro potfiebné spolu-
obãany. Ve v˘zvû nám napsali, Ïe je 
stále obtíÏnûj‰í uspofiádat a naplnit nûja-
kou dobroãinnou sbírku, protoÏe se jich
koná mnoho pro rÛzné úãely. Rozhodli
jsme se sbírku na na‰í ‰kole uspofiádat
a v‰ichni zamûstnanci i studenti ‰koly
dostali zprávu o moÏnosti pfiinést podle
informací vhodné o‰acení a dal‰í pfied-
mûty denní potfieby bûhem fiíjna do ‰ko-
ly. V na‰em pfiípadû se nepotvrdila
pfiedstava o obtíÏném pfiesvûdãování

o pomoci potfiebn˘m, protoÏe sklad
‰koly se rychle zaplnil zavazadly pln˘-
mi obleãení, obuvi, pfiípadnû nádobí
atd. Diakonie Broumov si vyzvedla
shromáÏdûné pytle, ta‰ky a krabice
a dalo nám dosti práce v‰e pfiemístit do
jejich nákladního automobilu.

Vûfiíme, Ïe na‰i studenti a zamûst-
nanci touto sbírkou pomohou potfieb-
n˘m obãanÛm a Ïe se potvrdilo, Ïe lidé
rádi pomohou, kdyÏ vûdí kde a jak.

Ing. Jarmila Dufková 
a Ing. Anna Stloukalová

Obchodní akademie 
a Stfiední zdravotnická ‰kola Blansko

Foto: archiv ‰koly

Sbírka na OA a SZd· Blansko

Policie uspofiádala preventivní
akci na dopravním inspektorátu

Dûti zkou‰ely policejní vybavení.

V pátek 21. listopadu v odpoledních ho-
dinách bylo v budovû PâR v Blansku ru‰-
no. Probûhla zde preventivní akce Kdo je
vidût, vyhrává aneb Den otevfien˘ch dvefií
na Dopravním inspektorátu. 

Odpoledne si uÏily nejen dûti, i rodiãe
mûli moÏnost si vyzkou‰et, jaké je to fiídit
pod vlivem alkoholu, byÈ se jednalo „jen
o fiízení kolobûÏky na policejním parko-
vi‰ti”. Pro dûti byl program pfiipraven˘ ve
spolupráci s Mûstem Blanskem, Besipem
a Jihomoravsk˘m krajem opravdu pestr˘,
pln˘ soutûÏí s odmûnami.

Ve veãerních hodinách se pomalu zaãaly
dûti a rodiãe trousit domÛ, kaÏdé dítû do-
stalo reflexní náramek na památku, takÏe
v‰echny dûti po cestû domÛ pûknû svítily. 

Podûkování patfií urãitû v‰em, ktefií se
na této povedené akci podíleli. 

Text a foto: RePo

Na Kolárce prezentovali 
studenti svÛj v˘let do Ruska

Eva Zatloukalová 
a Mgr. Vladimír ·enk˘fi. 

Ten, kdo pfii‰el ve stfiedu 26. 11.
v Blansku do divadla Kolárka, ocitl se rá-
zem v Rusku. Hned za dvefimi kaÏdého
s úsmûvem uvítaly „ruskie dûvu‰ky” s ty-
pick˘m ãepcem - koko‰níkem na hlavû
a nabízely pfiítomn˘m ruské piroÏky
s mlet˘m masem na uvítanou. V‰ude by-
la ruská v˘zdoba a uÏ se jen ãekalo na za-
ãátek akce. Probûhla zde prezentace
gymnazistÛ z Blanska, ktefií se v záfií le-
to‰ního roku podívali s projektem Rusko
se musí zaÏít do Sankt-Pûtûrburgu s nû-
kolika zajímav˘mi zastávkami po cestû. 

Úvodní slovo pronesl Mgr. Vladimír
·enk˘fi se studentkou Evou Zatloukalo-
vou. Pûveck˘ sbor Perliãky zapûl nûkolik
rusk˘ch písní, prezentaci uvádûli v‰ichni
„úãastníci zájezdu”. V‰e bylo doplnûno
vkusnû a profesionálnû zhotoven˘m vi-
deem studenta Vítû Musila, kter˘ se také
zájezdu úãastnil.

Jako host vystoupil pfiedseda âeské 

asociace rusistÛ Mgr. Jifií Klapka, kter˘
také zazpíval ruskou píseÀ. 

Cel˘ veãer probûhl v pfiátelské atmo-
sféfie, a jak na závûr fiekl pan fieditel 
‰koly, byl to opravdu krásn˘ záÏitek
a v‰ichni, kdo vystupovali a pfiipravovali
prezentaci, odvedli dobrou práci. 

Text a foto: RePo

O víkendu 14. - 16. 11. 2014 se usku-
teãnila akce Vítání sv. Martina. Program
zaãal jiÏ v pátek, ale to hlavní probûhlo
v nedûli. Náv‰tûvníci mohli vidût a vítat
sv. Martina s druÏinou, koãáry, na kte-
r˘ch jeli hosté z partnerského mûsta
Scandiano (Itálie) v doprovodu pfiedsta-
vitelÛ mûsta Blanska, a dal‰í úãastníky
prÛvodu v historick˘ch kost˘mech.

V zámeckém parku probíhal cel˘ den
bohat˘ program, pln˘ kulturních a gas-
tronomick˘ch záÏitkÛ. V 17:00 hodin pak
Blansko ozáfiil krásn˘ Svatomartinsk˘
ohÀostroj.

Vûfiím, Ïe Vás pfiiloÏené fotografie
inspirují k náv‰tûvû 9. roãníku. 

Text a foto: Pavel Krupka

Vítání sv. Martina jiÏ poosmé

Sv. Martin pfiijíÏdí na bílém koni. Slavnostní prÛvod mûstem.

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2015 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Mgr. Ivo Polák, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

Ing. Josef Kupãík, tajemník Strom Blansko: Foto: L. Kunc
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(Pokraãování textu ze strany 2)
Pfiesto to pro nûj byl nádhern˘ ãas.
Nejde jen o tu atmosféru, o té by nej-
spí‰ hovofiil kdekdo i dnes. Ale dfiív
byly Vánoce prodchnuté duchovním
smyslem. 

Zpátky na konec prosince. Co se
dûlo v Betlémû mezi zrozením
JeÏí‰e a Nov˘m rokem?

To je dÛleÏitá otázka. Za tûch pár
dní se toho stalo stra‰nû moc. A není
to nic moc optimistického. Skoro by-
chom fiekli, Ïe se z toho idylického
pfiíbûhu stal pfiíbûh dobrodruÏn˘, té-
mûfi akãní. BÛh nám poslal svého
Syna, ale idyla se nekonala, nebylo
pro nûj místo, musel pfiijít na svût
v chlévû. BudiÏ, proÏijeme pfiíchod
Spasitele. Ale hned nato pfiijde svat˘
·tûpán, první kfiesÈansk˘ muãedník,
kterého ukamenovali. UÏ to je v˘-
straha - nemáme vystaráno, sice se
narodil Spasitel, ale oukej to není.

Faráfii fiíkají oukej?
Jasnû. Myslím tím: spása skrze

JeÏí‰e Krista pfii‰la, ale to nezname-
ná, Ïe mÛÏeme sloÏit ruce v klín
a nadále jen zpívat haleluja. Otevfiela
se nám cesta, ale jít po ní není nic
jednoduchého. I o tom nás vánoãní
ãas informuje. TotiÏ po ·tûpánu pfii-
chází je‰tû svátek, kter˘ známe pod
lidov˘m názvem Mláìátka.

A to je?
Den betlémsk˘ch dûtí. Tak po-

slouchej: od v˘chodu pfii‰li mudr-
ci, tfii králové. To uÏ je legenda -
v evangeliu jsou vyjmenované tfii
dary, které pfiinesli, tudíÏ odhadu-
jeme, Ïe i ti mudrcové ãi mágové
mohli b˘t tfii. Poselstvím je uni-
verzálnost celé zvûsti - mudrci 
byli rozdíln˘ch kultur, vyznání
i barvy pleti, Kristus jde doslova
napfiíã. Tihle pánové ‰li do
Betléma, byli to vyslanci, mágo-
vé, tehdy moÏná i astrologové, to
bylo tehdy v kurzu, proto se asi
nechali vést hvûzdou, ale nejprve
se zastavili na královském dvofie
u Heroda Velikého.

Neãekali, Ïe BoÏí posel bude spát
v chlívku.

Tak. Herodes se lekl, cítil se ohro-
Ïen ve svém postavení, tudíÏ je po-
Ïádal, aby se cestou zpátky u nûj 
zastavili a fiekli mu, kde toho Ïidov-
ského krále na‰li, Ïe se mu také pÛ-
jde poklonit. JenomÏe jak pí‰e
Matou‰, oni se z BoÏího popudu vra-
celi jinudy. I v tom cítím velikou
symboliku: kaÏd˘, kdo se setká
s Kristem, uÏ nemÛÏe dál jít starou
cestou, pokraãuje jinudy, jeho Ïivot
uÏ od toho okamÏiku má nov˘ smûr.

A co ta neviÀátka?
KdyÏ se Herodes dozvûdûl, Ïe se

mudrcové vrátili jinudy, rozzufiil se
a nechal zabít v‰echna mimina muÏ-
ského pohlaví ve mûstû Betlémû.
Josef s Marií a s mal˘m JeÏí‰em stih-
li utéct do Egypta.

Na Nov˘ rok si dáváme pfiedse-
vzetí. Málokdy slibujeme, Ïe bude-
me hodnûj‰í a skromnûj‰í, vût‰inou
chceme zhubnout, víc vydûlat.

Dávají si faráfii pfiedsevzetí do nové-
ho roku?

To by byla zajímavá anketa!
Myslím, Ïe si pfiedsevzetí spí‰ nedává-
me - pfiedsevzetí má totiÏ podobu pfií-
sahy, slibu. Radûji nepfiísahat vÛbec
neÏ se vystavit riziku, Ïe slib nesplním.
Málokomu jeho novoroãní pfiedsevze-
tí vydrÏí. Jsme tfitiny vûtrem se klátící.
A to platí samozfiejmû i o faráfiích.

Ale nûco si do nového roku pfie-
je‰, ne?

Beru to spí‰ jako formu prosby,
modlitby: BoÏe, pomoz mi, aÈ nedû-
lám hlouposti. AÈ mám sílu zvlád-
nout, co je pfiede mnou a o ãem je‰tû
nevím, abych dokázal vzdorovat zlé-
mu a pomáhat dobrému.

Martine, dûkuji Ti za rozhovor
a pfieji Ti krásné vánoce, klid a po-
hodu. 

Renata Kuncová Polická.

Cel˘ rozhovor i rozpis vánoãních bohosluÏeb
v dfievûném kostelíku v Blansku i na 

vesnicích najdete na: www.listyregionu.cz

AUTOS, spol. s r.o., Palackého 157, 679 72 Kun‰tát
www.autos-kunstat.cz
AUTOSPOL, s.r.o., nám. 9. kvûtna 1 
680 01 Boskovice, www.autospol-boskovice.cz

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm

za projevenou pfiízeÀ, 

pfiejeme mnoho zdraví a ‰tûstí 

v roce 2015.

Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

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

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

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

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

„OD CHVÍLE, CO JSEM VE SLUÎBù FARÁ¤E, MÁM POCIT, ÎE
VÁNOCE JSOU NAPLNùNÉ TÍM, CO JEJICH JEST, ÎE JSOU
TO VÁNOCE SE V·ÍM V·UDY”, fiíká faráfi Martin Kopeck˘

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

Krásné a veselé Vánoce,
hodnû ‰tûstí a pevné zdraví 

v úspû‰ném roce 2015
pfieje S-TOUR Blansko

Dûkujeme za Va‰i pfiízeÀ.
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Boskovice a okolí

Velká vánoãní soutûÏ SB Boskovice
konãí 19. 12. 2014, kdy budou slosová-
ny v‰echny úãtenky nad 150 Kã z lázní
vhozené do pfiipravené krabice a opatfie-
né jménem, pfiíjmením, telefonním ãís-
lem a bydli‰tûm.
MÛÏete vyhrát:
1. Televizor (cenu vûnovala firma ELEK-

TRO MiRa Boskovice)
2. Mobilní telefon (SluÏby Boskovice)
3. Rádio (PAPERA Svitavy)
4. Dárkov˘ balíãek (Katka Hájková –

kosmetická poradkynû)
5. ·unka (¤eznictví a uzenáfiství Jifií

Padûra)
6. Permanentka do sauny za 300 Kã

(SluÏby Boskovice)
7. Poukaz (Katka Hájková – kosmetická

poradkynû)

Po více neÏ mûsíãní pfiípravû se pû-
tice vybran˘ch studentÛ niÏ‰ího gym-
názia zúãastnila televizní soutûÏe U6-
úÏasn˘ svût techniky, kterou natáãí
studio âT v Ostravû. Tento „v˘let”
Ïáci zahájili  sedmihodinovu cestou
do Ostravy jiÏ v nedûli 9. 11., aby mû-
li plno sil na pondûlní soutûÏ.

Její natáãení bylo docela nároãné
a v jisté mífie i chaotické. Na‰imi soupe-
fii byli Ïáci z Gymnázia Kojetín, se kte-
r˘mi jsme navázali velice dobr˘ kama-
rádsk˘ vztah. My jsme oblékli triãka t˘-
mu Omega, na‰i soupefii dresy t˘mu
Alfa. Ze zaãátku jsme vedli vyrovnan˘
boj, av‰ak hned po druhé soutûÏi jsme

li jít hledat odmûny - kufry a boxy s ter-
moskami, sladkostmi apod. Na‰li jsme
také cenu nejvy‰‰í, coÏ byly tablety.

Byl to pûkn˘ den, ale natáãení trva-
lo velmi dlouho, od 8.30 do 20.00.
Musíme fiíci, Ïe se o nás v televizi moc
dobfie starali a tento den jsme si v‰ich-
ni náramnû uÏili. Byla to pro nás pfií-
jemná a zajímavá zku‰enost. Na‰i ‰ko-
lu reprezentovali vybraní studenti ter-
cie - Veronika Lebi‰ová, Ondra
Novák, Ondra Vlach, Jakub Koufiil
a Vítek Hrdliãka.

Za studenty napsali 
J.Koufiil a V.Hrdliãka

Foto: archiv ‰koly

ztráceli osm bodÛ.
Tuto ztrátu jsme po-
stupnû stahovali aÏ na
koneãné ãtyfii body.
Po tomto velmi vyrov-
naném a napínavém
souboji pfii‰la poslední
disciplína - hádání 
osobností vûdy. Tou
byl pro ná‰ díl zvolen
biolog Pfievalsky.
Zabojo-vali jsme a rá-
zem se dostali do ve-
dení 22 : 4, coÏ pro
nás znamenalo i cel-
kové vítûzství a místo
v tzv. Lize v˘jimeã-
n˘ch mozkÛ.

Po v˘hfie jsme moh-

8. Poukaz (Katka Hájková – kosmetic-
ká poradkynû

9. Sportovní bra‰niãka (OK BAG)
10. Roãní pfiedplatné (Zrcadlo Blanen-

ska a Boskovicka)
SB

Tradiãní velká vánoãní 
losovací soutûÏ na lázních

Studenti Gymnázia Boskovice
v televizním vysílání

Ilustraãní foto z roku 2013.

Spoleãné foto v ateliérech studia âT v Ostravû.

Obãanské sdruÏení Sportuj s námi za-
hájilo v loÀském roce projekt Dûti spor-
tují s námi, urãen˘ pro dûti ve vûku 5-9
let. âtyfiicet dûtí nav‰tûvovalo Atletickou
pfiípravu v tûlocviãnû Stfiední pedagogic-
ké ‰koly Boskovice. Uãitel Mgr. Pavel
Martínek a studentky ‰koly se stali ga-
ranty tohoto projektu a snaÏili se v dûtech
rozvíjet pohybové schopnosti a doved-
nosti, a to formou atletické pfiípravy.

V leto‰ním ‰kolním roce byla nabídka
roz‰ífiena o Gymnastickou pfiípravu.
Tento projekt je zamûfien na nácvik zá-
kladních gymnastick˘ch dovedností, ja-
ko jsou stoj na rukou, pfiemet stranou,
kotouly, pfieskoky a dal‰í pfii pouÏití nej-
novûj‰í sady náfiadí „RinoGym”, urãené
pro dûtskou gymnastiku.

Stejnû jako v minulém ‰kolním roce,
jsou pro dûti i v tom leto‰ním pfiiprave-
ny doprovodné akce. Tou první bylo ve
stfiedu 3. prosince Mikulá‰ské soutûÏení.

Dûti si nejdfiíve po skupinkách pro‰ly
celou ‰kolu a v kaÏdé tfiídû na nû ãekaly
rÛzné úkoly a soutûÏe. Na závûr se
v‰echny se‰ly v tûlocviãnû, kde probûh-
lo vyhodnocení v˘sledkÛ soutûÏí a na
v‰echny ãekala odmûna od Mikulá‰e
s doprovodem. Obãerstvení a pfiíjemné
posezení bylo pfiipraveno i pro rodiãe.

Text a foto: Jaroslav Parma

Mikulá‰ cviãil s dûtmi

Krásné, klidné vánoãní svátky, 
pohodu a ‰tûstí, po cel˘ pfií‰tí rok
hlavnû hodnû zdraví, spokojenosti 
a úspûchÛ v‰em pfieje 

Bc. Hana Nedomová, starostka
Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka

Petr Malach, DiS., místostarosta
JUDr. David ·kvafiil, tajemník

Strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma

Petr Malach je nov˘ ãlen vedení na bos-
kovické radnici, díky v˘sledkÛm komu-
nálních voleb získal místo ãásteãnû uvol-
nûného 2. místostarosty.

Pane místostarosto, povûzte prosím
ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ nûco o sobû. 

Narodil jsem se pfied 31 lety v Boskovi-
cích, jsem Ïenat˘, mám devítimûsíãního
synka. Po stfiední ‰kole jsem absolvoval
VO· studijní obor Management v podni-
kání. V aktivní politice jsem se zaãal po-
hybovat zhruba pfied 8 lety, kdy jsem
vstoupil do strany âSSD. V souãasné dobû
vykonávám funkci asistenta pfiedsedy vlá-
dy âR Mgr. Bohuslava Sobotky, dále 
místopfiedsedu místní organizace âSSD
v Boskovicích a nyní novû ãásteãnû uvol-
nûného 2. místostarostu mûsta Boskovice.
Víc neÏ 15 let se vûnuji basketbalu, nejen
jako hráã, ale také jako trenér; ov‰em v po-
slední dobû je tento koníãek pro mû sku-
teãnû ãasovû nedostupn˘.

Získat ve 30 letech místo asistenta
premiéra je dost raketov˘ vzestup do sfér
vrcholné politiky, není pro Vás návrat do
Boskovic návratem do „podzámãí”?

KdyÏ jsem dûlal konkurz na místo asi-
stenta, tak byl pan Sobotka pfiedsedou

âSSD, po jeho nástupu do funkce premié-
ra si mne ve funkci asistenta ponechal.
V této funkci stále zÛstávám, jen mám
práci rozdûlenou – 3 dny v Boskovicích
a 2 dny pro pana premiéra.

Ten návrat do Boskovic mû docela tû‰í,
Boskovice je mé rodné mûsto a zaãít zde
pÛsobit v komunální politice – to je pro
mû v˘zva. Pravda je, Ïe díky pohybu
v prostfiedí „vysoké” politiky jsem získal
mnoho zku‰eností a také kontaktÛ, které
mohu nyní vyuÏít ke své práci.

Rád bych zde, na radnici v Boskovicích,
získal dÛvûru obãanÛ a vyuÏil ji k opravdu
intenzívní vzájemné komunikaci. Rád bych,
aby za mnou pfii‰li také mladí, ktefií sice ãas-
to vyjadfiují své názory na sociálních sítích,
ale pfiijít, sednout si tfieba s odborníky na da-
nou problematiku a snaÏit se problém fie‰it
schÛdn˘m zpÛsobem, to uÏ neb˘vá obvyklé. 

V jaké oblasti se na Vás mohou obãa-
né obrátit se sv˘mi problémy a návrhy?

Mám na starosti oblast kultury, tûlov˘-
chovy a sportu a místní ãásti – tedy Baãov,
Hrádkov, Mladkov a Vratíkov. 

To urãitû nejsou jednoduché okruhy pÛ-
sobnosti – problém se stavbou sportovní
haly, dlouho slibovan˘ skatepark, potfieba
nové knihovny – máte jiÏ na fie‰ení tûchto
a dal‰ích problémÛ nûjak˘ náhled?

Zatím jsem v pozici nováãka, kter˘
teprve zji‰Èuje a monitoruje celou proble-
matiku. Problematiku, která se musí fie‰it
také s ohledem na finanãní prostfiedky,
které jsou k dispozici. Proto je dÛleÏité vy-
pracovat Strategick˘ plán rozvoje mûsta,
kter˘ by mûl stanovit priority a ãasov˘ ho-
rizont pfii fie‰ení v‰ech tûchto úkolÛ v ná-
vaznosti na dostupnost prostfiedkÛ nut-
n˘ch na jejich realizaci. Pfiedpokládám, Ïe
zaãátkem pfií‰tího roku si budeme moci
o jednotliv˘ch problémech fiíci i nûco kon-
krétního, vÏdyÈ i zmiÀovan˘ Strategick˘
plán rozvoje by mûl b˘t tvofien také ve
spolupráci s ‰irokou vefiejností.

Pane místostarosto, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv P. Malacha

Petr Malach, DiS., 
2. místostarosta Boskovic

2. Místostarosta mûsta Boskovice 
Petr Malach DiS.
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Za Rakouska-Uherska byla v roce 1895 zaloÏena v Mladé Boleslavi firma Laurin & Klement, která vyrábûla pût typÛ jízdních kol a pozdûji nûkolik
typÛ motocyklÛ. V roce 1905 továrna zahájila v˘robu dvoumístného automobilu s dvouválcov˘m motorem o objemu jednoho litru, v˘konu sedmi ko-
ní a rychlosti 40 km/hod. s názvem Voiturette typ A, která se stala obchodním ‰lágrem – byla laciná a snadno ovladatelná, proto zájem o nov˘ vÛz
pfiedãil v‰echna oãekávání. Firma Laurin & Klement rok co rok pfiekvapovala svût nov˘mi, stále dokonalej‰ími typy automobilÛ.

Letovicích si první automobil pofiídil
v roce 1908 obvodní lékafi MUDr. Josef
Daníãek, starosta mûsta v letech 1913 –
1919. Dal‰í automobil si zakoupil továr-
ník Hans Faber, majitel továrny na krajky,
tyl a záclony, potom Karel Synek, majitel
První letovické továrny na zemûdûlské
stroje a slévárny a starosta mûsta 1894 –
1910. Ten v‰ak této nové technice nedÛvû-
fioval pro její údajnou nespolehlivost, dále
vyuÏíval sluÏeb koÀského spfieÏení a auto-
mobil pfienechal sv˘m nejstar‰ím synÛm
Rudolfovi a Karlovi. O nûjak˘ rok pozdû-
ji si automobil zakoupil také majitel pan-
ství Letovice hrabû Hugo Kálnoky. JiÏ
v roce 1910 byla pro tyto prÛkopníky a
nad‰ence automobilismu, ktefií více spra-
vovali své stroje, neÏ s nimi jezdili, vybu-
dována na PraÏské ulici benzínová stanice
firmy Vacuum Oil Company a.s. Praha. 

AutomobilistÛm dûlaly problémy nejen
technicky nedokonalé stroje, ale také silni-
ce, které byly pra‰né, plné v˘molÛ, jenom
málokde vydláÏdûné. KaÏd˘ automobilis-
ta jiÏ od roku 1910 musel vlastnit vÛdãí
list, kter˘ vydávalo c. k. okresní hejtman-
ství, a fiídit se nafiízením Ministerstva vnit-
ra a jeho ustanoveními pro jízdu automo-
bilÛ, motorov˘ch vlakÛ a motorov˘ch kol:

na, která má b˘ti na pfiedu upevnûna. V
osadách po mûstsku zastaven˘ch nesmí se
uÏívati oslÀujících reflektorÛ. Jízdná rych-
lost budiÏ zvolena za v‰ech okolností tak,
aby byl fiidiã pánem své rychlosti a aby
bezpeãnost osob a majetku nebyla ohroÏo-
vána. ¤idiã vozidla má zmírniti pfiimûfienû
jízdnou rychlost, tfieba-li také zÛstati státi
a zaraziti motor, kdyby nehody nebo poru-
chy dopravy mohly b˘ti zpÛsobeny jeho
vozidlem. Tûchto opatrností budiÏ zejmé-
na ‰etfieno, blíÏí-li se jízdná a taÏná zvífia-
ta, nebo hnan˘ dobytek. Rychlost v
uzavfien˘ch místech nesmí b˘ti nikdy vût-
‰í neÏli 15 km za hodinu (rychlost lehkého
rychlého povozu). Mimo uzavfiené osady
jízdná rychlost nesmí b˘ti stupÀována pfies
45 km za hodinu. Nikdy rychleji neÏli 6
km za hodinu (tempo konû v kroku) nesmí
b˘ti jezdûno: kdyÏ hustá mlha zamezuje
rozhled do dálky, jakoÏ i na takov˘ch mís-
tech, kde silnice nemÛÏe b˘ti pfiehlédnuta,
jako zejména na kfiiÏovatkách, pfii siln˘ch
záhybech silnice, pfii vjíÏdûní do vrat, vy-
jíÏdûní z domÛ, pak na mostech, v úzk˘ch
ulicích, pfii kromobyãejné Ïivosti cesty
a pfii velkém nahromadûní lidu. 

(Pokraãování textu na stranû 7)

„Automobily buìte opatfieny hluboce znû-
jící, motorová kola vysoce znûjící signální
trubkou (houkaãkou). Automobily musí

b˘ti opatfieny na pfiedku alespoÀ dvûma
dobfie svítícími svítilnami s bezbarevn˘mi
skly. U motorového kola staãí jedna svítil-

POâÁTKY AUTOMOBILISMU 
V LETOVICÍCH

Rudolf Synek s Laurin & Klement, model Voiturette B,1908.
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Obãanské sdruÏení PaLetA Vás srdeãnû
zve na v Letovicích jiÏ tradiãní Polévku pro
chudé a bohaté. Akce se uskuteãní na ·tûdr˘
den v ãase 12 – 13 hodin na Masarykovû ná-
mûstí. V leto‰ním roce se o polévku postará
restaurace Na Dvorku a Josef Foler
z Hospody Lazinov. Na místû bude hrát ka-
pela, skauti pfiinesou betlémské svûtlo.
V̆ tûÏek akce bude vûnován sociálnû 
potfiebn˘m, o v˘sledku Vás budeme infor-
movat prostfiednictvím Letovického zpravo-
daje. Vûfiíme, Ïe se nás pfii této dobroãinné
akci sejde co nejvíce a budeme Vám moci 
osobnû popfiát poÏehnané svátky. Tû‰íme se
na shledání, obã. sdruÏení PaLetA.

Foto: Petr ·vancara

Polévka pro chudé a bohaté

Zveme obãany na tradiãní silvestrovskou
oslavu ve 22.00 hodin v Letovicích na
námûstí. Punã a ãaj pro obãany zdarma.
O pÛlnoci ohÀostroj a reprodukovaná
hudba. Ukonãení v 01.00 hodin. 
Souãasnû pfiejeme v‰em fungujícím 
spolkÛm a sdruÏením, organizacím 
i obãanÛm mûsta a v‰ech místních ãástí
pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, 
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspûchÛ. 

Vladimír Stejskal, starosta

Ing. Jifií Palbuchta, místostarosta Strom Letovice: Foto: Petr Neãas

Polévka pro chudé a bohaté 2012.

Postaviãky jsou vyrobeny pouze na
kurzu pod dohledem vy‰kolené in-
struktorky. Byly vynalezeny ve ·v˘-
carsku a odtud se roz‰ífiily do Nûmecka
a Rakouska. Z Rakouska na Moravu.
Jsou vyrobeny z látky, sisalové vlákno
vyztuÏené drátem se postupnû obaluje
vrstvami, ruãnû ‰ité obleãky. Boty jsou
olovûné, aby byla lep‰í stabilita. Hlava
je z materiálu podobnému polystyrénu.
VyuÏívají se v hodinách náboÏenství
k vytvofiení rÛzn˘ch starozákonních
a novozákonních scén. Ale nejradûji
k vytvofiení betlémské scény.

·ikovná paní si nepfiála zvefiejnit své jméno.

Na‰e ãtenáfika si vyrobila 
vlastní betlém

Poãátky automobilismu 
v Letovicích

(Pokraãování ze strany 6)
Pfii jízdách v uzavfien˘ch osadách musí

v˘fuk b˘ti veden do ‰íra tlumidlem zvuku.
V̆ straÏné znamení budiÏ, tfieba-li jeho,
vÏdy vãas dáno. Znaãky a rozeznávací zna-
mení na jízdn˘ch silostrojích buìte udrÏo-
vány v dobrém stavu a dobfie ãitelné. Za 
jízdy nesmûjí b˘ti ani zcela ani ãásteãnû za-
kr˘vány. Tfieba-li toho, buìte oãi‰Èovány za
jízdy ãasto od prachu a silniãního bláta. Na
automobilech a na motorov˘ch vlacích 
umístûné na zadní stranû znaãky a rozezná-
vací znamení, je-li vozidlo v noci na vefiej-
n˘ch dopravních cestách, buìte jasnû 
osvûtleny, nebo prÛsvitn˘m nápisem nahra-
zeny. TotéÏ platí tenkráte pro motorová ko-
la, musí-li b˘ti opatfiena na zadní stranû
znaãkou. ¤idiã nesmí opustiti vozidlo dfií-
ve, neÏ-li zarazil stroj, utáhl brzdu a se po-
staral, aby vozidlo nemohlo b˘ti uvedeno
v pohyb osobami nepovolan˘mi. ¤idiã
jízdného silostroje má míti za jízdy stále
s sebou úfiední certifikát o schválení svého
vozidla nebo typu, svÛj vÛdãí list a vyhoto-
vení o znaãkách, vtaÏmo mezinárodní jízdn˘
v˘kaz, nebo úfiední dovolení a pfiedloÏiti je
k úfiednímu poÏádání. ¤idiã, poÏádají-li za
to bezpeãnostní nebo silniãní dozorãí zfií-
zenci, jest povinen ihned zastaviti, rovnûÏ
také pfii nehodû sv˘m vozidlem zpÛsobené,
nebo porouchá-li jeho vozidlo nûkterou
vûc. Pfii‰la-li  pfii takové nehodû osoba k
úrazu, fiidiã má se postarati podle moÏnosti
o potfiebnou pomoc. Pfiestupky pfiedpisÛ to-
hoto nafiízení, pokud náleÏejí pod v‰eobec-
n˘ zákon trestní, budou trestány podle mi-
nisterského nafiízení ze dne 30. záfií 1857.”
Z dne‰ního pohledu fiidiãe tyto pfiedpisy pÛ-
sobí jistû velmi úsmûvnû.

V období první republiky nastal velk˘
rozmach automobilismu i v Letovicích.
Byly postaveny dal‰í 2 nové benzínové
stanice: Fanto – benzín – fantolín  Josefa
Mar‰álka na ulici PraÏské ã. 207
a Naftaspol, benzínové modré ãerpadlo,
provozované drogistou panem Vanûãkem
na námûstí pfied domem ã. 15. V roce
1929 bylo v Letovicích registrováno 18 
osobních automobilÛ, 8 nákladních auto-
mobilÛ a 10 motocyklÛ. Ve Fábrovû 
továrnû dokonce prodali 2 páry siln˘ch
koní a místo nich zakoupili traktor, kte-
r˘m dopravovali z letovického nádraÏí 

uhlí. Jejich pfiíkladu následoval majitel li-
hovaru Schwarz a nájemce zámeckého
velkostatku Winter. Pro rozvoj automobi-
lismu mûla v˘znam v témÏ roce zaloÏená
nová a modernû zafiízená Autocentrála
Miloslava Synka na námûstí v domû ã.
210/211, kde pracoval mechanik Ladislav
Vi‰ka, o kterém se tradovalo, Ïe umí 
opravit v‰echno od kapesních hodinek po
nákladní automobil. Pozdûji tuto opravá-
renskou autodílnu fiídil Václav Kolman.
V roce 1931 bylo v Letovicích zapsáno 51
osobních automobilÛ, 3 traktory a 6 mo-
tocyklÛ a zaãíná se v tomto roce podnikat
v autodopravû: Josef Bursák, Tyr‰ova 5,
osobní autodoprava, Jindfiich Friedl, ná-
mûstí 151, nákladní autodoprava, Alois
Lipold, Bártova 78, osobní autodoprava,
Jaroslav Moravec, majitel hostince Na
Nové, osobní i nákladní autodoprava,
Karel Neãas, PraÏská 309, osobní auto-
doprava, Josef Vybíhal, námûstí 156, 
osobní autodoprava, Jan Smékal, ná-
mûstí 205, autobusová doprava, ve které
bylo zamûstnáno 6 fiidiãÛ.

V souãasnosti poãet osobních automo-
bilÛ v Letovicích pfiesahuje více jak 2000
automobilÛ.

Od doby pfied více neÏ sto lety v roce
1905, kdy byl v âechách vyroben první
automobil, byl u nás tento vynález pova-
Ïován za senzaãní dopravní prostfiedek
a stal se symbolem nezávislosti, technic-
kého pokroku a neomezen˘ch moÏností
pohybu. Dne‰ní automobily poskytují
komfort, prostor, bezpeãí, a jsou i ‰etrnûj-
‰í k Ïivotnímu prostfiedí. Nejrychlej‰í,
nejv˘konnûj‰í a nejdraÏ‰í osobní vÛz sou-
ãasnosti vyrábí automobilka Bugatti. Je to
model Veyron – super, kter˘ má v˘kon
1250 koní, rychlost 430 km/hod. a v âes-
ké republice stojí 37 milionÛ Kã.

Patrnû si tûÏko dovedeme pfiedstavit,
jak budou vypadat automobily za dal‰ích
100 let. Budou automobily schopné se
vzná‰et, budou ovládány jenom hlasem,
budou komunikovat se semafory a ostatní-
mi automobily, budou vybaveny systémy,
umoÏÀujícími nalezení volného parkova-
cího místa, na kterém budou schopné sa-
my zaparkovat ???

Karel Synek
Foto: archiv K. Synka

Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje

KC Velké Opatovice zve:
Pátek 19. 12. v 19.30 hod. kinosál
Transformers: Zánik - Sci-fi, 2014,
165 min.
Vstupné: 40 Kã, mládeÏi pfiístupno 

Nedûle 21. 12. ve 14.00 hod. kinosál
Tfii bratfii - nová ãeská pohádka, 2014,
90 min.
Filmová pohádka s písnûmi z pera
ZdeÀka Svûráka a Jaroslava Uhlífie. Pro
kaÏdé dítû mal˘ vánoãní dáreãek.
Vstupné: 40 Kã, mládeÏi pfiístupno

Stfieda 31. 12. v 16.00 hod. areál let-
ního kina
Silvestr pro dûti - ohÀostroj, obãerstve-
ní pro malé i velké - zaãátek v 16 hod. 
Vstup zdarma.

Pfiipravujeme na leden 2015:
Pátek 9. 1. v 19.30 hod. kinosál
Velkolepé muzeum - rakousk˘ doku-
ment, 2014, 94 min.
Rakousk˘ dokument. Pohled do zákuli-
sí jedné z nejvût‰ích a nejdÛleÏitûj‰ích
svûtoznám˘ch kulturních institucí -
Muzea dûjin umûní ve Vídni. 
KaÏd˘ náv‰tûvník obdrÏí volnou vstu-
penku do Moravského kartografického
centra na sezonu 2015.

Pátek 16. 1. v 19.30 hod. kinosál 
Fair Play – ãesk˘ film, 2014, 100 min.

Více informací na: 
KC - SluÏby Mûsta 

Velké Opatovice, s.r.o.
516 410 700



Okénko starostÛ Blanska, Boskovic a Letovic / i*

roãník III       ãíslo 10       prosinec 2014 www.listyregionu.cz

8

Mgr. Ivo Polák, 
starosta mûsta Blansko

Pane starosto, vím, Ïe rozpoãet mûsta
budou zastupitelé teprve schvalovat, pfie-
sto se zeptám, jakou máte pfiedstavu
o hlavních úkolech pro pfií‰tí rok.

Pfiedstavu mám velmi konkrétní, pod-
klady pro návrh rozpoãtu jsme pfiipravova-
li je‰tû v dobû pfied volbami; chtûli jsme,
aby bez ohledu na v˘sledek voleb byly ma-
teriály pro tvorbu rozpoãtu pfiipraveny.

Budeme usilovat o vyrovnan˘ rozpo-
ãet; na stranû pfiíjmové i v˘dajové je ãást-
ka cca 386 mil. Kã. Je tfieba si uvûdomit,
Ïe zhruba 81 % této ãástky padne na man-
datorní v˘daje.

V pfií‰tím roce nás ãeká 110. v˘roãí po-
v˘‰ení Blanska na mûsto. Tohoto jubilea
chceme vyuÏít k propagaci a roz‰ífiení ce-
stovního ruchu a také k podpofie kulturních
akcí; tomu odpovídá nav˘‰ení v˘dajÛ na
akce konané pod zá‰titou mûsta Blanska. 

Máme pfied sebou naplnûní volebních
slibÛ ohlednû vypracování dlouhodobé
koncepce rozvoje sportu a kultury
v Blansku. JelikoÏ tato koncepce bude
platná aÏ od zaãátku roku 2016, pov˘‰ili
jsme jiÏ rozpoãet na rok 2015 v obou
tûchto kapitolách.

Z investiãních akcí to budou pfiedev‰ím
opravy a budování komunikací ve mûstû.
Ve spolupráci s Krajskou správou údrÏby
silnic dojde k opravû prÛtahu mûstem po
silnici II/374 od odboãky na LaÏánky aÏ
k supermarketu Kaufland.

Budeme pokraãovat v opravách míst-
ních komunikací a chodníkÛ, napfi. novû se
vybuduje pfiístupová cesta k sportovnímu
areálu na Údolní, dále to budou lokality
a ulice K. H. Máchy, Tûchovská, ObÛrka,
Hofiice, Klepaãov na Milífii a Havlíãkova
v úseku Wolkerova - Stafieckého.

Naplníme také závazn˘ v˘sledek refe-
renda – jedná se o zbourání hotelu Dukla
a následná úprava pozemku a okolí. Na
tuto akci je vyãlenûno cca 10 mil. Kã.

V oblasti ‰kolství budeme pokraãovat
v zateplování budov; pfií‰tí rok se to bude
t˘kat Z· na Erbenovû a Dvorské ulici. Na
tuto akci jsme jiÏ získali v˘hodnou dotaci
z Operaãního programu Ïivotního pro-
stfiedí. Dal‰ího cca 0,5 mil. Kã chceme in-
vestovat do modernizace stávajícího ka-
merového systému a pfiispût tím k zlep‰e-
ní bezpeãnostní situace ve mûstû.

Na základû poÏadavkÛ obãansk˘ch ak-
tivit z mûstsk˘ch ãástí budeme investovat
do poÏadovan˘ch oprav; v návrhu rozpo-
ãtu pro pfií‰tí rok se jedná o ãástku 17 mil.
Kã pro tyto ãásti Blanska.

Takto jsou navrhovány hlavní ãásti
rozpoãtu, kter˘ bude schvalován na ZM
16. prosince. Je‰tû pfiedtím pozveme
v‰echny zastupitele na semináfi, na kterém
budeme vysvûtlovat nejen jednotlivé roz-
poãtové kapitoly, ale také dÛvody, strate-
gii rozvoje mûsta a koncepãní náhledy,
které nás k sestavení tohoto rozpoãtu ved-
li. Tento semináfi pofiádáme jiÏ opakovanû
a velmi se osvûdãil; pfii vlastním projed-
návání rozpoãtu jsou jiÏ v‰ichni zastupite-
lé dostateãnû informováni.

Pane starosto, jak budete trávit
Vánoce a Silvestr?

Vánoce strávím pouze v kruhu rodiny
a musím fiíct, Ïe se na to uÏ hodnû tû‰ím.
Uplynulé období bylo hodnû nároãné; ko-
munální volby a práce na rozpoãtu mûsta
zabraly vût‰inu mého ãasu, kter˘ pak chy-
bûl v rodinném Ïivotû. Na ‰tûdroveãerním
stole bude klasick˘ smaÏen˘ kapr s bram-

Na rozdíl od Blanska a Letovic, kde
komunální volby potvrdily dosavadní
starosty ve funkci, má radnice
v Boskovicích nové vedení. Do kfiesla
starosty usedla poprvé v historii mûsta
Ïena - Bc. Hana Nedomová, pfiedsedkynû
místní organizace âSSD. Paní
Nedomová je vdaná, má dvû dcery.
Stfiední ekonomické vzdûlání si doplnila
vysoko‰kolsk˘m studiem v bakaláfiském
programu na Univerzitû Tomá‰e Bati ve
Zlínû. Od roku 2013 je zastupitelkou
Jihomoravského kraje, pfiedsedkyní
V˘boru pro územní plánování a dopravu.
Práce na Mûstském úfiadû pro ni není no-
vinkou, od roku 1998 aÏ do pfiedloÀska
pracovala v rÛzn˘ch funkcích na MÚ
v Blansku. Paní Nedomové jsem poloÏil
stejné otázky, jako jejím kolegÛm:

Paní starostko, v dobû, kdy spolu ho-
vofiíme, je‰tû není schválen rozpoãet na
rok 2015, pfiesto - máte jiÏ pfiedstavu o
úkolech radnice v pfií‰tím roce?

Ucelen˘ pfiehled zatím neposkytnu, po ná-
stupu do funkce jsem musela fie‰it pfiedev‰ím
urychlenou pfiípravu návrhu rozpoãtu tak, aby
mohl b˘t vãas pfiedloÏen zastupitelstvu.
BohuÏel je‰tû dva t˘dny po mém uvedení do
funkce jsem nedostala moÏnost pfievzít od
svého pfiedchÛdce stavy úãtÛ, rozpracované
záleÏitosti agendy a dal‰í informace, jejichÏ
pfiedání je záhodno provést protokolárnû a co
nejdfiíve.

Pfii hodnocení projektÛ v novém progra-
movacím období (a tedy moÏnost získání do-
tací), bude kladen dÛraz na soulad investiã-
ních projektÛ s dlouhodobou strategií mûsta.
Podle mého názoru je velká chyba, Ïe mûsto

borov˘m salátem podle rodinného recep-
tu a navíc dal‰í varianta – kapr na paprice
s ãesnekem. V minul˘ch letech jsme jez-
dili ve volné dny na lyÏe do Krkono‰, kde
máme také rodinu, ov‰em jaká bude letos
situace se snûhem se je‰tû uvidí. Silvestr
strávím s pfiáteli, na Nov˘ rok bude na ná-
mûstí Republiky jiÏ tradiãní vítání
Nového roku s ohÀostrojem, za úãasti ob-
ãanÛ a pfiedstavitelÛ mûsta.

Co popfiejete obãanÛm Blanska do ro-
ku 2015?

Chci popfiát v‰em, aby se souãasná ne-
dobrá mezinárodní situace uklidnila
a mohli jsme v klidu a míru pracovat
a spokojenû Ïít. V‰em obãanÛm pfieji
zdraví a úspûchy v pracovní oblasti i v ro-
dinném Ïivotû. Nám v‰em pfieji, aby ko-
munikace mezi radnicí a obãany probíha-
la bez zádrhelÛ a mohli jsme úspû‰nû pra-
covat pro rozvoj Blanska.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Starosta mûsta Blanska Mgr. Ivo Polák.

Bc. Hana Nedomová, 
starostka mûsta Boskovice

Starostka mûsta Boskovice Bc. Hana Nedomová.

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky
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dosud nemá tento dokument zpracovan˘; jde
pfiedev‰ím o to, Ïe na dotaãní prostfiedky ny-
ní dosáhnou pfiednostnû ti, ktefií mají projekty
pfiipravené podle tohoto poÏadovaného doku-
mentu. Proto Rada mûsta povûfiila tajemníka,
aby zahájil práce na pfiípravû Strategického
plánu rozvoje mûsta Boskovice tak, aby mo-
hl b˘t pfiedloÏen ke schválení zastupitelstvu
na prosincovém jednání pfií‰tí rok a mohl te-
dy platit od zaãátku roku 2016.

Nyní budeme pokraãovat v jiÏ zapoãa-
t˘ch investiãních akcích s tím, Ïe bude
proveden audit na smlouvy uzavfiené
pfiedchozím vedením. To se t˘ká také v˘-
stavby sportovní haly, o které jiÏ rozho-
duje pfiíslu‰n˘ Správní úfiad.

Snad tedy jen k nûkter˘m problémÛm:
Mohu potû‰it obãany Boskovic, kter˘m va-
dilo zru‰ení pravideln˘ch trhÛ na RÛÏovém
námûstí – Rada mûsta jiÏ rozhodla o obno-
vení trhÛ v pÛvodním rozsahu a opût v této
lokalitû, tedy na RÛÏovém námûstí. 

Osobnû jsem pro zru‰ení hazardních he-
ren v Boskovicích. Tento problém budeme
fie‰it pfií‰tí rok; pfiipravíme jak vyhlá‰ku fie‰í-
cí tento problém, tak i kroky k úpravû roz-
poãtu, kter˘ s pfiíjmy z hazardu poãítá.
Boskovicím také schází vyhlá‰ka zamezují-
cí podomní prodej, kter˘ b˘vá zneuÏíván ke
klamav˘m praktikám obchodníkÛ. 

Problémy v kulturní oblasti (nevyhovují-
cí knihovna, nedostateãná kapacita
Zámeckého skleníku) je nutno fie‰it s ohle-
dem ke Strategickému plánu; zatím chci ini-
ciovat jednání s majiteli Sokolovny a navrh-
nout moÏná fie‰ení, jak získat prostfiedky na
její opravu.

Ráda bych je‰tû zmínila na‰í snahu o zin-
tenzívnûní komunikace úfiadu s obãany.
Z na‰í strany zrevidujeme vnitfiní opatfiení
a moÏnosti, jak vyjít obãanÛm vstfiíc ve vzá-
jemném dialogu. UmoÏníme urãitû v ‰ir‰í
mífie diskuzi vedenou pfies na‰e internetové
stránky a také prostfiednictvím sociálních sí-

tí. Byla bych velice ráda, aby právû do pfií-
pravy Strategického plánu se zapojila jak
obãanská vefiejnost, tak i pfiípadní odborníci
mimo mûstsk˘ úfiad. Budou vytvofieny pra-
covní t˘my, které se budou zab˘vat konkrét-
ními okruhy problematiky. Právû zde bude
pfiíleÏitost, jak se mohou zapojit lidé, kter˘ch
se daná oblast dot˘ká, ktefií jsou erudovaní
a mohou sv˘mi vûdomostmi ovlivnit koneã-
nou podobu plánu. Je jisté, Ïe nelze vyhovût
v‰em, Ïe je nutno uvést do souladu pfiání
s reáln˘mi moÏnostmi; nicménû staré pfiíslo-
ví fiíká: víc hlav, víc rozumu.

Paní starostko, jak budete trávit
Vánoce a Silvestr?

Velmi se tû‰ím na proÏití vánoãních svátkÛ
v kruhu rodiny, tak jako kaÏd .̆ Na na‰em ‰tûd-
roveãerním stole se v prÛbûhu let stfiídal sma-
Ïen  ̆ kapr, nadívan  ̆ kapr, a loni to byl do
konce pstruh. Tedy vÏdy ryba s bramborov˘m
salátem; v poledne je‰tû zelná polévka a bram-
borové placky sypané mákem. Ov‰em také se
tû‰ím a ráda se zúãastním v‰ech akcí spojen˘ch
se závûrem roku, které mají v Boskovicích jiÏ
své místo a tradici. Tedy rozsvícení vánoãního
stromu na námûstí, vánoãní jarmark, polévka
pro chudé i bohaté, silvestrovské promítání fil-
mÛ v letním kinû, ãi Novoroãní koncert s pfií-
pitkem v nedûli 4. ledna.

Co popfiejete obãanÛm Boskovic do
pfií‰tího roku?

V‰em obãanÛm chci popfiát pevné
zdraví, mnoho úspûchÛ v práci i v osob-
ním Ïivotû. Také hodnû vzájemného poro-
zumûní, tolerance a pozitivní my‰lení; ne-
boÈ kdyÏ ãlovûk dokáÏe pozitivnû myslet,
tak se mu i lépe Ïije.

Paní starostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Pane starosto, máte jiÏ vlastní pfiedstavu
o tom, jaké hlavní úkoly ãekají letovickou
radnici v roce 2015?

Samozfiejmû mám, a budu se také snaÏit,
aby tyto úkoly byly zastupitelstvem schvále-
ny a zahrnuty do rozpoãtu pro pfií‰tí rok.

Jednou z nejvût‰ích akcí bude kompletní

oprava, nebo spí‰ rekonstrukce, ulic âeská
a Na Kopeãku. Tato stavba si vyÏádá úplnou
uzavírku frekventovaného silniãního tahu
z Letovic na Kfietín a Poliãku. Podle pÛvod-
ních poÏadavkÛ stavební organizace mûla tr-
vat pÛl roku; my poÏadujeme zkrácení,
chceme, aby uzavírka trvala 3 mûsíce s tím,

Ïe na stavbû se bude pracovat 12 hodin den-
nû. Objízdná trasa pro osobní vozidla a
autobusy povede pfies Mezifiíãko a Lazinov
do Kfietína. Vûfiím, Ïe dotaci z JMK na 
opravu vozovky z Mezifiíãka kolem
Svitavice do Lazinova se podafií získat, Ïe
tento ná‰ zámûr, jak zkrátit jinak velmi ná-
roãnou objíÏìku, bude realizován.

Dále budeme muset fie‰it havarijní stav 
ulice Pod Klá‰terem – v úseku od Kulturního
domu k zámku. S tím pfiímo souvisí oprava
kanalizace od klá‰tera k tzv. My‰í dífie. V ma-
tefiské ‰kolce na ulici âapkova chceme vybu-
dovat odpoãinkové centrum pro dûti a opra-
vit kanalizaci v kuchyni. âeká nás také do-
konãení stavby chodníku na ulici PurkyÀova.

To jsou pouze namátkovû vybrané akce,
do kter˘ch chceme v pfií‰tím roce investovat
prostfiedky mûsta. K tomu samozfiejmû pfii-
budou dal‰í bûÏné mandatorní v˘daje a také
investice pro opravy v místních ãástech, pod-
le poÏadavkÛ pfiíslu‰n˘ch osadních v˘borÛ. 

V blízké dobû nás ãeká také fie‰ení problé-
mu s b˘val˘m Isarnem – keltsk˘m skanze-
nem. S ãinností souãasného nájemce spokoje-
ni dlouhodobû nejsme; nyní se vyskytla moÏ-
nost pronajat tento mûstsk˘ pozemek zájem-
cÛm z na‰eho regionu, ktefií by mohli tuto za-
jímavou lokalitu oÏivit v pÛvodním zámûru.

Sportovní ãinnost bude jistû opût bohatá;
za vedení mûsta mohu jiÏ teì pozvat zájem-
ce na oblíbené závody Draãích lodí, které
jsou naplánovány na víkend 21. - 22. srpna.
Ze sportovní oblasti bych je‰tû zmínil úmysl
vybudovat vedle sportovní haly ve spoluprá-
ci s TJ Sokol workoutov˘ areál. Street wor-
kout se stává populární mezi mládeÏí, coÏ je
aktivita jistû hodná podpory.

Z kulturních akcí pfiipomenu festival 3 +
1, na kter˘ bychom v pfií‰tím roce rádi po-
zvali ãeskou legendu – skupinu Olympic.
Tfietí t˘den v záfií by se mûla konat dal‰í vel-
ká akce – mezinárodní setkání dechov˘ch
orchestrÛ; kromû ãesk˘ch také z Nûmecka,
Polska, Maìarska, Slovenska a Chorvatska.
Na podporu této akce budeme usilovat o do-
taci z fondÛ EU.

To je tedy v˘hled na rok 2015. VraÈme se
do souãasnosti – jak budete Vy osobnû pro-
Ïívat Vánoce a Silvestr?

Vánoce jsou svátky klidu, je ideální je trá-
vit v kruhu rodiny, na coÏ se uÏ velice tû‰ím.
Na ‰tûdroveãerním stole budeme mít místo
kapra lososa, s tradiãním bramborov˘m sa-
látem. Silvestr chci naopak proÏít v mnohem
vût‰í spoleãnosti; pokud to tak lze fiíct, vese-
lit se v kruhu celého mûsta. S místostarostou
Ing. Palbuchtou budeme nejprve na námûstí
nalévat silvestrovsk˘ punã, bavit se s obãa-
ny, a o pÛlnoci spustíme velk˘ ohÀostroj. 

Pane starosto, co chcete do roku 2015
popfiát obãanÛm Letovic?

Pfieji v‰em na‰ím obãanÛm pevné zdraví,
pohodu a hodnû úspûchÛ. Dále pak udrÏová-
ní dobr˘ch sousedsk˘ch vztahÛ, protoÏe s
úsmûvem jde v‰echno lépe. Letovice jsou
malé, hezké mûsto; pfieji nám v‰em, aby se
dafiilo je zvelebovat a zajistit spokojen˘ Ïi-
vot jeho obyvatelÛm. 

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Vladimír Stejskal,
starosta mûsta Letovice

Starosta mûsta Letovice Vladimír Stejskal.

DÁLE NABÍZÍME: Îivotní poji‰tûní, majetkové poji‰tûní, 
penzijní pfiipoji‰tûní, úvûry, hypotéky, investice.

do 1000 cm3 od 1357 Kã / rok
1000 – 1350 cm3 od 1620 Kã / rok
1350 – 1850 cm3 od 1894 Kã / rok
1850 – 2500 cm3 od 1905 Kã / rok
nad 2500 cm3 od 2168 Kã / rok

Nejlevnější povinné ručení 

Kontakt: Simona Prokešová, tel.: 775 731 779
www.salvepojisteni.cz kód pro Vaši slevu 943038

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
realizuje projekt

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

Cíle projektu: 
• Vybudování experimentální uãebny pro v˘uku F, Ch, Bi, Z a IVT 
• Vybudování technické a pfiírodovûdecké knihovny 
• Realizování ãinností v experimentální uãebnû s vyuÏitím sad PASCO a dal‰ího

zafiízení vãetnû v˘poãetní techniky 
• Vytvofiení a realizování systému exkurzí, praktick˘ch cviãení a kurzÛ pro studenty 

S cel˘m projektem se mÛÏete seznámit na 
Dni otevfien˘ch dvefií dne 23. ledna 2015 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

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

Experimentální uãebna pro v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ
(CZ.1.07/1.1.16/01.0001)
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RODINNÉ A VZDùLÁVACÍ CENTRUM
KLUB MAT¯SEK

Klub Mat˘sek vznikl pfied 6 lety. PÛvodnû se jednalo o plaveckou ‰kolu
pro dûti, ale ãasem se jeho aktivity díky zájmu rodiãÛ i dûtí v˘raznû roz-
rostly. Co v‰e nabízí v souãasné dobû sportovní klub Mat˘sek z.s., fiíká je-
ho zakladatelka a pfiedsedkynû Mgr. Monika Kubová:

Na‰í nejvyhledávanûj‰í aktivitou 
zÛstávají plavecké kurzy pro malé dûti
i dospûlé. Nabízíme rÛzné varianty v rÛz-
n˘ch bazénech; ve velkém 25 metrovém
a v rehabilitaãním bazénu v lázních
v Blansku, v bazénu hotelu Panorama,
kde se plave ve slané vodû pÛsobící vel-
mi pfiíznivû na pokoÏku dûtí. V bazénu
hotelu Sladovna v âerné Hofie organizu-
jeme kurzy pro matefiské ‰kolky; tento
bazén je napu‰tûn pfiíjemnû teplou 
vodou. Specialitou, kterou máme jako je-
diní na okrese, je nafukovací kojeneck˘
bazén pro miminka ve stáfií 6 – 12 mûsí-
cÛ. Tento bazén splÀuje ve‰keré nároãné
hygienické pfiedpisy, dûti plavou v pitné
vodû. Dal‰í na‰í nabídkou je cviãení ro-
diãÛ s dûtmi od 6 mûsícÛ do 4 rokÛ. Je
zamûfieno na celkov˘ pohybov˘ rozvoj
dûtí, vã. jógy. Koná se v Blansku
a v Rájeãku. V zimním období pofiádáme
bruslení pro rodiãe s dûtmi, které je
vhodné i pro seniory a vlastnû pro v‰ech-
ny, kter˘m vyhovuje daleko klidnûj‰í
prostfiedí v porovnání s bûÏn˘m vefiej-
n˘m bruslením. Pro seniory, Ïeny, vãetnû
tûhotn˘ch, i ostatní zájemce nabízíme
cviãení ve vodû AQUAJOY, které orga-
nizujeme v bazénu v Blansku a ve

Velk˘ch Opatovicích. Cviãí se na hudbu.
Podle vyjádfiení úãastníkÛ pomáhá cviãe-
ní pfii problémech s bolestmi kloubÛ, zad
a pátefie.

Pofiádáte také nûjaké akce v pfiírodû?
Ano, v létû organizujeme pfiímûstské

dûtské tábory v budovû klubu Ulita
v Blansku, se kter˘m úspû‰nû spolupra-
cujeme. Tyto tábory jsou v˘jimeãné vû-
kov˘m rozsahem, jsou urãeny pro dûti
od 3 do 11 let. Díky tomu je mohou 
vyuÏít i sourozenci s vût‰ím vûkov˘m ro-
zestupem. Bûhem hlavních prázdnin po-
fiádáme t˘denní intenzívní kurzy plavání
pro dûti ve vûku 1 – 8 let. Kromû toho je
moÏno vyuÏít organizovan˘ch pobytÛ
pro rodiãe s dûtmi; napfiíklad v hotelu
Bystré, v hotelu Panorama v Blansku
Tûchovû a v dal‰ích lokalitách. Bûhem
tûchto pobytÛ se vûnujeme plavání, cvi-
ãení a pfiipraveny jsou i zajímavé pfied-
ná‰ky na téma v˘chova a rozvoj dûtí.

Va‰e souãasná nabídka je skuteãnû
bohatá. Pfiipravujete nûjaké novinky
pro pfií‰tí rok?

Máme v plánu velmi podstatné roz‰ífie-
ní na‰í ãinnosti. Chceme naplnit znûní sta-

nov na‰eho spolku a v pfií‰tím roce se vû-
novat také vzdûlávací ãinnosti. Rádi by-
chom zaloÏili a provozovali alternativní
základní ‰kolu ‰kolu pro dûti 1. aÏ 5. tfiíd,
která by byla otevfiena od záfií 2015.
Pracovní a pravdûpodobnû i definitní ná-
zev je Radostná ‰kola. Partnerem bude 
obec Vísky a Základní ‰kola a matefiská
‰kola ve Vískách, v jejímÏ objektu bude
na‰e ‰kola umístûna a kde budou dûti za-
psány. V̆ uka bude uskuteãnûna formou
domácího alternativního vzdûlávání (po-
volené legislativou), které bude probíhat
v na‰í Radostné ‰kole v budovû klasické
‰koly s v˘born˘m zázemím. ·kolu ve
Vískách jsme vybrali právû proto, Ïe se
jedná z mého pohledu o velmi dobrou ‰ko-
lu s kvalitními pedagogy, kter˘ch si váÏím
a vûfiím v bezproblémovou spolupráci.

V ãem bude spoãívat rozdíl ve v˘uce?
Specifikum této ‰koly bude spoãívat v

respektování pfiirozeného rozvoje dûtí (vy-
cházíme z tzv. svobodného uãení a unscho-
olingu). Chceme v co nejvût‰í mífie podpo-
fiit vzdûlávaní formou proÏitkÛ. V plánu je
bohat˘ program exkurzí a v˘letÛ do v˘rob-
ních závodÛ, zemûdûlsk˘ch farem, botanic-
k˘ch parkÛ, zoologick˘ch zahrad a v‰ude
tam, kde mohou dûti poznat zajímavé a pro
nû nové vûci. Z uãitele se stane partner, kte-
r˘ dítû doprovází a pomáhá mu.

Budou rodiãe platit ‰kolné?
Zatím je cel˘ projet ve stadiu projed-

návání. Pfiedpokládám, Ïe z velké ãásti
budou náklady hrazeny z dotací EU.
Dal‰í jednání probíhá o moÏnosti otevfie-
ní druhé poboãky v Blansku, nebo v sou-
kromém gymnáziu v Rájci Jestfiebí.
Pfiedpokládám, Ïe zaãátkem pfií‰tího roku
budu moci ãtenáfie ListÛ regionÛ infor-
movat podrobnûji.

Kam se mohou zájemci o Va‰e sou-
ãasné i budoucí aktivity obrátit?

Podrobné informace jsou na na‰em we-
bu www.klub-matysek.cz, nebo je moÏ-
nost zavolat, tel.: 724 761 590, pfiípadnû
napsat e-mail: klub.matysek@gmail.com.

Paní Kubová, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Klubu Mat˘sek 

„... a teì hurá k mamince...”
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Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 14. 1. 2015.
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OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, 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

YMNÁZIUM BLANSKO
Seifertova 13, 678 01 Blansko

• 79-41-K/41 gymnázium (v‰eobecné ãtyfileté) pfiijímáme 60 ÏákÛ z 9. tfiídy
• 79-41-K/81 gymnázium (v‰eobecné osmileté) pfiijímáme 30 ÏákÛ z 5. tfiídy
• V‰ichni uchazeãi o studium vykonají pfiijímací 

zkou‰ku z ãeského jazyka a matematiky
• ·irok˘ v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ
• Kvalitní v˘uka cizích jazykÛ – angliãtina, nûmãina, 

francouz‰tina, ‰panûl‰tina, ru‰tina
• Vysoká úspû‰nost absolventÛ pfii pfiijetí na V·

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
29. 1. 2015 od 12.00 do 17.00 pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

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

ohejl@rasino.cz

Více o této nabídce fiíká Ing. Marek
Vykoukal, jednatel spoleãnosti:

âasto se setkáváme se situací, kdy dÛm,
kter˘ je velkou investicí zateplen, okna i dve-
fie jsou vymûnûny za moderní s nízkou tepel-
nou propustností, nemá správnû nastavenu ãi
vyladûnu topnou a vodní soustavu, takÏe ma-
jitelé stále platí zbyteãné ãástky za spotfiebu
a úniky energie.

Typické závady: Nûkterá topná vûtev vy-
tápí ménû, radiátory hfiejí jen zãásti, v nûkte-
r˘ch ãástech domu je nutno z kohoutku teplé
vody odpustit mnoho litrÛ studené vody, neÏ
zaãne téci teplá, úniky tepla do stoupaãek
a manipulaãních prostorÛ, obtûÏující hluk –
klepání v potrubí pfii zmûnû teploty media
atd. Také z úãetních materiálÛ lze zjistit, zda
má Vá‰ dÛm správnû ohodnocenu energetic-
kou nároãnost, která má vliv na korektní vy-
úãtování energie.

To v‰e jsou „maliãkosti”, které ãasto nikdo
nefie‰í a pfiitom jejich náprava je jednoduchá,
levná a ve svém souhrnu pak odstranûní tûch-
to závad dokáÏe u‰etfiit nemalé prostfiedky.

Pokud se budete chtít ujistit, Ïe Vá‰ dÛm
má úspornou technickou a administrativní

V pfiípadû jakékoliv technické závady ãi
havárie staãí klientÛm zavolat ná‰ havarijní
dispeãink, kter˘ zajistí nápravu.

V oblasti administrativní správy nemo-
vitostí vedeme ve‰kerou agendu, zaji‰Èuje-
me rozúãtování nákladÛ a sluÏeb.
Sledujeme legislativu v této oblasti a vãas
majitele upozorÀujeme na povinnosti vy-
pl˘vající z (v dne‰ní dobû dosti ãast˘ch)
zmûn a souvisejících rizik.

V pfiípadû zájmu o rekonstrukci domu, ne-
bo pfiechod na úspornûj‰í formy vytápûní,
posoudíme moÏnosti u konkrétní nemovitos-
ti a doporuãíme optimální fie‰ení.

Kam se mají zájemci o nabídku spoleã-
nosti VRBA správa nemovitostí obrátit?

V Blansku je kanceláfi umístûna na uli-
ci Sukova 6, tel. 516 498 713, v Ti‰novû
na ulici Jungmannova 1899, tel. 549 410
646, email je jednotn˘ - info@vrba.cz.
Mnoho dal‰ích informací je umístûno na
na‰ich stránkách www.vrba.cz.

Pánové, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Samozfiejmû, na‰e spoleãnost má vlastní
techniky, ktefií bûÏnû zaji‰Èují komplexní
technick˘ servis – údrÏbu a opravy v‰ech
systémÛ v nemovitostech. 

Zákazníci, ktefií svûfiili správu domu na‰í
spoleãnosti, se tûmito technick˘mi záleÏi-
tostmi vÛbec nemusí zaobírat, pro nás je 
samozfiejmé, Ïe prÛbûÏnû zaji‰Èujeme opti-
mální stav nejen otopné soustavy ale také
v‰ech ostatních technick˘ch systémÛ domu. 

Naplnûní sloganu „SPRÁVA NEMO-
VITOSTÍ ÚSPORNù A BEZ STAROSTÍ”
je pro na‰i spoleãnost závazné.

Nejedná se zdaleka jen o servis systémÛ
otopn˘ch, vodních a sanitárních, zaji‰Èuje-
me ve‰keré nutné revize, vãasné v˘mûny
vodomûrÛ, instalaci a provoz pomûrov˘ch
mûfiiãÛ tepla, opravy a rekonstrukce elekt-
rorozvodÛ vãetnû vypracování projektové
ãásti atd. Pfies na‰e provûfiené obchodní
partnery zajistíme také zámeãnické práce,
servis v˘tahÛ, plynov˘ch spotfiebiãÛ, skle-
náfiské práce, tlakové ãi‰tûní odpadÛ, ser-
vis STA, kabelové televize, internetového
pfiipojení, úklid spoleãn˘ch prostor a dal‰í
poÏadované sluÏby.

správu, tak mÛÏete vyuÏít na‰í nabídky na
jednoduch˘ kontrolní audit, doplnûn˘ o dopo-
ruãení zpÛsobu nápravy zji‰tûn˘ch nedostat-
kÛ. Tato akãní nabídka není spojena s jak˘m-
koliv dal‰ím závazkem a je zcela bezplatná.

Pro koho nabídka platí?
Nabídka platí v‰eobecnû pro majitele

a uÏivatele nemovitostí; tedy bytov˘ch do-
mÛ, administrativních, v˘robních a sklado-
v˘ch provozÛ firem a dal‰ích budov, které
jsou vybaveny otopnou soustavou a rozvo-
dy uÏitkové vody. U bytov˘ch domÛ jsou
pak na‰imi zákazníky nejãastûji bytová
druÏstva, SVJ, mûsta a obce.

ZároveÀ nabízíme bezplatné posouzení
nákladÛ na provoz domovních kotelen, aÈ uÏ
vlastních ãi pronajat˘ch. Velmi jednodu‰e
dokáÏeme porovnat reÏimy i ceny dodávky
tepla a navrhnout variantu, která pfiiná‰í pro-
vozní úspory.

Pokud se majitelé rozhodnou vyuÏít ne-
jen nabízen˘ audit, ale svûfiit správu 
domu va‰í spoleãnosti, jste schopni uve-
dené závady také odstranit? (Odpovídá
jednatel Ing. Josef Vrba.)

Je moÏno u‰etfiit náklady na vytápûní 
a provoz domu bez velk˘ch investic?
VyuÏijte nabídky spoleãnosti VRBA správa nemovitostí
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O skupinû CERGO jsme psali v minul˘ch ãíslech ListÛ regionÛ. Nyní pfiichá-
zí její spoleãnost VRBA správa nemovitostí se zajímavou nabídkou - zdarma
provede audit nákladÛ technické i administrativní správy Va‰eho domu, se za-
cílením na moÏné úspory provozních nákladÛ.
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➨ Prodám konferenãní stolek masiv, 
zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-mailem.
Rozmûr 78 x 139 cm. Cena: 3 800 Kã. Tel.: 606
931 795.
➨ Prodám Fiat Brava, motor 1,4 benzín,
stfiíbrná metalíza, zimní, letní pneu, pfiední ná-
razník s mlhovkami. Cena 18 000 Kã, tel.: 605
820 043.
➨ Prodám mramorovou desku 
do urnového háje. Cena 1 000 Kã, tel.: 605 820 043.
➨ Prodám RD – dvojdomek 
ve Vranovû nad Dyjí (dvû samostatná popisná
ãísla). Trvalé bydlení, rekreace, penzion. U lesa,
500 m od pfiehrady. Stáfií domu 23 let, 800 m2, 
oploceno. Celkem 8 místností. Obecní voda, el.,
topení plyn, garáÏ. Cena k jednání 1 700 tisíc Kã,
tel.: 603 527 162, 608 548 590, 604 333 943. 
➨ Prodám 2 postele s úloÏn˘m prostorem
za 500 Kã. Tvrd‰í matrace. Tel.: 606 378 507. 
➨ Prodám posilovací vûÏ 
Phanton (viz web firmy), zánovní, bez zadní ãás-
ti, pouÏita 10x, v záruce, cena 9 000 Kã, pfii vlast-
ní demontáÏi sleva 1 000 Kã. Letovice, tel.: 724
730 334. 
➨ Prodám dvefie SOLODOOR- KLASIK 2, 
nové (2/3 prosklené), 90/197 pravé, tfie‰eÀ. Cena
800 Kã. Letovice, tel.: 724 730 334. 
➨ ·koda Felicie 1,3, LPG, taÏné zafiízení, 
r. v. 2000, 180 000 km, STK do ledna  2011, do-
br˘ tech. stav. Cena 28 000 Kã. Tel.: 728 013 222. 
➨ Prodám satelitní pfiijímaã FERGUSON. 
Full HD rozli‰ení, HDMI, DO, ãesk˘ návod. Cena
500 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Nabízím k prodeji byt 2+kk s balkonem
v Letovicích. Byt má podlahovou plochu 51 m2.
Nachází se v nízkoenergetickém domû. V˘hodou
jsou nízké náklady na bydlení. Cena 1 450 000 Kã.
Kontakt: 725 779 011. 
➨ Prodám vût‰í byt 1+1 v Blansku
na sídli‰ti Sever. Tel.: 723 828 080. 
➨ Prodám ruãnû tkan˘ koberec – bûhoun 
0,7 m x 9 m. Tel.: 702 619 984. 

➨ Prodám DB Blansko – Píseãná. 1kk, 
28 m2. Cena: 850 tisíc Kã, tel.: 608 744 664. 
➨ Prodám 350 kusÛ tvarovan˘ch cihel
vhodn˘ch na okrasnou zídku nebo plot. Levnû,
tel.: 732 144 739. 
➨ Prodám Kalifornské ãerné králíky. 
Oãkované (samice, samci), cena 300 Kã za kus,
tel.: 516 413 626.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu garáÏ na Píseãné - dlouhodobû. 
Tel.: 776 825 262. 
➨ Dlouhodob˘ pfiiv˘dûlek i pfii zamûstnání, 
Ïivotopisy zasílejte na email kriz.k@seznam.cz 
➨ Pronajmu 1+1 v Blansku u pfiehrady, 
témûfi zafiízen˘, od prosince 2014. DÛm po re-
konstrukci, zasklen˘ balkón. Tel.: 737 802 235. 
➨ Pronajmu byt 1+1 v Blansku, 55 m2, 
nadstandardní slunn˘ byt ve 4.p., oddûlená loÏní
ãást, voln˘ od 1/2015, 9 000 Kã/mûsíc, vã. inka-
sa, tel.: 724 791 204. 
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pomoc a v pfiípadû zájmu i bydlení v krásném jed-
nopokojovém bytû v rodinném domû se zahrád-
kou. Tel. 776 756 472. 
➨ Nabízím k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem.
MoÏno i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603
335 384.

NABÍZÍM

➨ Krásné vánoce s pohodovou Ïenou 
by chtûl proÏít 60/186/86 sportovnû zaloÏen˘ roz-
veden˘ nekufiák z Blanska. Prázdn˘ dÛm, láska,
kolo nebo turistika – jestli je to pro Tebe zajíma-
vé, dûkuji za SMS 728 507 879 – jen váÏnû. 
➨ Ahoj neznámá...
Rád se seznámím se Ïenou cca do 46 let. Bydlím
na vesnici, zájmy nic moc, zahrada, v˘lety po 
okolí.  Jsem rozveden˘, mám dva syny. Tû‰ím se
na odpovûì. Tel.: 607 651 544.  
➨ Osamûl˘ S· 44/176/78 
pohodov˘ nekufiák v‰estrann˘ch zájmÛ hledá
sympatick˘ protûj‰ek pro trval˘ vztah z Blanska
a okolí. SMS na 702 525 970.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím trezor na krátké zbranû. 
Tel.: 602 283 832.
➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné. 
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ Hledám ke koupi byt v Blansku 1+1 
nebo 2+1. Stûhování. Tel.:722 481 754.
➨ Koupím byt na investici. Blansko, Brno. 
Tel.: 739 967 371. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel: 608 279 717. 
➨ Koupím chatu - chalupu, 
el. a voda podmínkou. Pûkné místo. Tel. 731
083 618. 

KOUPÍM

Na dlouhodobou spolupráci hledám
samostatnou ‰vadlenku/krejãovou

s vlastním strojním vybavením. 
Pokud máte zájem, volejte 737 454 253

nebo pi‰te na info@marzmw.cz.

Prodej vánoãních stromkÛ od 10. 12. 2014.
Prodej ryb od 21. 12. 2014.

VLADÍK, D¤EVOV¯ROBA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU 

Tel.: 516 432 791
Po - Pá   8 - 18 hod.
So - Ne   8 - 12 hod.

UâITELKA S DLOUHOLETOU PRAXÍ
DOUâÍ MATEMATIKU Z·, S·,

P¤IPRAVÍ K MATURITù.
TEL.: 728 333 126

najdete také na

Se‰ívaná poezie aneb 
Záplata kam se podívá‰ 

Tak vznikají patchworková díla.

Patchwork je povaÏován bûÏn˘m obdivovatelem za
se‰ívání ãtvereãkÛ a jin˘ch tvarÛ za vzniku deky nebo
pol‰táfie. S obrovsk˘m údivem zji‰Èujeme, Ïe patch-
work mÛÏe b˘t souãást umûleckého díla, kdy v˘tvar-
nice místo ‰tûtce a barev pouÏije textilní materiály.

Ostatnû to mÛÏete posoudit sami, kdyÏ nav‰tívíte do
21. prosince v Galerii Joná‰ v˘stavu seskupení ‰ikov-
n˘ch Ïen a dívek z Blanska, které se jiÏ dva roky pfii
Galerii Joná‰ této technice vûnují. Pod odborn˘m do-
hledem lektorky Marie Îáãkové vytváfií díla neskuteã-
né krásy a preciznosti. 

Text a foto: Pavel Svoboda

PRÒVODCE NA DOBU ADVENTU A VÁNOC L.P. 2014 
V D¤EVùNÉM KOSTELÍKU - HUSOVù SBORU CÍRKVE âESKOSLOVENSKÉ

HUSITSKÉ V BLANSKU
Srdeãnû Vás v‰echny bez rozdílu, vûfiící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevûfiící zveme 
na zti‰ení, ve spoleãenství víry, nadûje a lásky. Udûlejte si prosím, ãas a pfiijmûte pozvání.

Vûfiím, Ïe nebudete litovat.

*** VÁNOâNÍ DOBA***
Ve stfiedu 24. 12. VE 22:00 hodin

TRADIâNÍ  „PÒLNOâNÍ” - VIGILIE NAROZENÍ PÁNù.
Ve ãtvrtek  25. 12. HOD BOÎÍ VÁNOâNÍ NEJVùT·Í SVÁTEK CEL̄ CH VÁNOC.

v 9:00 hodin, a také 17:30 hodin Slavnost narození Pánû!!!
Past˘fiÛm andûlé zvûstovali JeÏí‰ovo narození. Dûti hrají vánoãní divadlo.

Prosím Vás, rodiãe ãi prarodiãe, obleãte své dûti za andílky a v tomhle „pfiestrojení” 
dnes do kostela! Rozdávají se vánoãní oplatky, zvlá‰tní peãivo pro dne‰ní den.

V pátek  26. 12. v 9:00 hodin !!! svátek muãedníka ·tûpána.
V nedûli 28. 12. v 9:00 hodin Slavnost Rodiny Pánû.

Prosím manÏele, nezapomeÀte, Ïe dnes obnovujeme své manÏelské sliby !!!
Dûti hrají vánoãní divadlo.

Ve stfiedu 31. 12. v 17:30 hodin Silvestra.
Podûkování za rok 2013. Vzpomínka na zemfielé v leto‰ním roce. 

Pfiípitek a losování biblick˘ch ver‰Û na rok 2014. 
JE·Tù 31. 12. ve 23:00 hodin SILVESTROVSKÁ PÒLNOâNÍ BOHOSLUÎBA!!!

Ve ãtvrtek 1. 1. 2014 v 9:00 hodin v kostele  je to velk˘ svátek „Nov˘ rok Jména JeÏí‰”.
Bude udíleno osobní poÏehnání do Nového roku. 

V pátek 2. 1. v 17:30 hodin, novoroãní.
V nedûli 4. 1. v 9:00 hodin, druhá nedûle po Vánocích.

V úter˘ 6. 1. v 17:30 hodin Slavnost Zjevení Pánû, lidovû Tfií králÛ. 
Rozdávání Ïehnané kfiídy. 

V pátek 9. 1. v 17:30 hodin vánoãní bohosluÏby.
V nedûli 11. 1. v 9:00 hodin Slavnost kfitu Pánû v Jordánu.

Konãí doba vánoãní, louãíme se s vánoãní v˘zdobou a betlémem.
Po celou dobu vánoãní je v kostele vidût betlém, kter˘ vlastnoruãnû vyrobili sami farníci.
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Je listopadové dopoledne, Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Rastislav
Blansko nasedá do autobusu a odjíÏdí na turné do nûmeck˘ch mûst
Wiesbadenu a Waldsassenu. Na programu je Nûmecké requiem
od J. Brahmse. Jedu poprvé s nimi a jsem plná oãekávání – pro-
vedení dvou dirigentÛ, dvou sborÛ, dvou rÛzn˘ch orchestrÛ... 

V U·ÍCH MI ZNÍ
BRAHMSOVO

REQUIEM

Po pfiíjezdu do Waldsassenu nás ãe-
ká zkou‰ka se sborem Basilikachor
Waldsassen, kter˘ diriguje Andreas
Sagstetter. Pfiijetí nûmeckého sboru je
velice vfielé, v‰em se zpívá dobfie a pfii
následném pfiátelském posezení i s nû-
meck˘m dirigentem, se probere spous-
ta vûcí.

Ráno vyráÏíme do Wiesbadenu, aby-
chom se secviãili s Filharmonií Hradec
Králové a sólisty Qiu Ying Du – so-
prán, Joachim Goltz – baryton.
Zpûváci sboru z Wiesbadenu jsou
v projevu více temperamentnûj‰í neÏ
waldsassen‰tí a k mému pfiekvapení si
dirigent Thomas J. Frank vyÏádá, Ïe
nûkteré ãásti requiem bude zpívat jen
sbor Rastislav a pouze vybraní ãlenové
sboru z Wiesbadenu.

Veãer otevírá „Tragická overtura,
Op. 81” taktéÏ J. Brahmse. Následuje
samotné requiem.

Jak napsal deník Wiesbadener
Kurier: „Pln˘ a celistv˘ ãesk˘ zvuk
prodchnul chrám. Frank dirigoval s nej-
vy‰‰í rytmickou precizností, zároveÀ
byla interpretace plynulá. Velmi ãistû
byly provedeny nástupy hlasÛ, na klid-
n˘ch místech posluchaãe mrazilo.
Prosebnû zpíval baryton Joachim Goltz
v „Andante moderato” naz˘vající tfietí
ãást, siln˘ a jemn˘ soprán pfiestavila
Qui Ying Du v páté ãásti, která pojed-
nává o koneãnosti Ïití. Provedení po-
skytlo romantickou atmosféru svitu
mûsíce. Na konci v‰echny mrazilo,
kdyÏ umírání do‰lo v akt rozlouãení.
Obrovsk˘ aplaus…”. Netfieba nic dodá-
vat - byl to nezapomenuteln˘ záÏitek.

Je‰tû v noci se Rastislav pfiesouvá zpût
do Waldsassenu, aby hned dopoledne 
usedl ke zkou‰ce s Festivalov˘m orchest-

rem Waldsassenu, sólisty Norou Lentner
– soprán, Thomasem Stimmelem – bary-
ton a sborem Basilikachor Waldsassen.
Dirigent Andreas Sagstetter i cel˘ sbor se
zdá b˘t umírnûnûj‰í a v projevu více kul-
tivovan˘.

A stejn˘ je i vlastní koncert. Atmos-
féra v barokní waldsassenské bazilice
je velice slavnostní.

Smrt a úvahy o ní. Deník Ober-
pfalznetz uvedl: „ Hned na zaãátku po-
sluchaãi vûdí, Ïe je ãeká nev‰ední 
hudební záÏitek. „Selig sind, die da
Leid tragen” – „Blahoslavení jsou, kte-
fií trpí”, je od sboru a orchestru niternû
a s v˘razem pfiedáno. Zvlá‰tû pÛsobivé
pomalu a v pochodovém rytmu „Denn
alles Fleisch ist wie Gras” (NeboÈ ve‰-
keré tûlo je jak tráva), je provedené v˘-
teãnû unisono v hlubok˘ch hlasech
sboru. Skvûlé dynamické vyjádfiení vy-
tváfií Sagstetter minimalistick˘mi gesty
aÏ k nástupu sopránÛ, které dovede do
záfiivého vícehlasu. S velkou hlasitostí
a pfiesto citlivû zpívá Thomas Stimmel
(bas) „Herr, lehre doch mich” (Pane,
dej mi vûdût). Nora Lentner (soprán)
nechává sly‰et utrpení, nadûji a radost
v ãásti „Ihr habt nun Traurigkeit”
(Nyní máte trápení). Jemné zvuky har-
fy a precizní tympány, také Ïestû a flét-
ny tvofií pfiesvûdãivé melodie. Smyãce
a dobfie znûjící ãela pfiispívají k harmo-
nickému obrazu.” 

Smrt je pfiekonána. Následuje opût
obrovsk˘ aplaus...

Velké podûkování patfií v‰em úãast-
níkÛm zájezdu. Speciální podûkování
za trpûlivou pfiípravu pak dirigentu
Jaroslavu Martináskovi.

Text: Irena PetrÏelová
Foto: Jana Halasová

Zkou‰ka v chrámu Marktkirche ve Wiesbadenu. 
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V nedûli 26. fiíjna ráno se pfied Gymnáziem v Rájci-Jestfiebí shromáÏdily
asi dvû desítky studentÛ. Byla jsem ‰Èastná, Ïe jsem byla mezi nimi, ne-
boÈ jsme se chystali na t˘denní zájezd do Anglie. Hned jak pro nás pfiijel
autobus a usmûvaví páni fiidiãi nám pomohli naloÏit kufry, vyrazili jsme.
Na‰e celodenní cesta vedla pfies Nûmecko, Belgii a Nizozemí, aÏ jsme
se ve 2 hodiny v noci ve Francii nalodili na trajekt, kter˘ nás pfievezl pfies
kanál La Manche. KdyÏ loì dorazila do pfiístavu, vyjeli jsme na britskou
pÛdu, zafiadili se do levého pruhu a pokraãovali dál. Zamífiili jsme do
Lond˘na na na‰i první zastávku. Zde na‰e procházka vedla historick˘m
centrem po pravém bfiehu fieky TemÏe. Pokochali jsme se v˘hledem
z Lond˘nského oka a svezli se lodiãkou po fiece zpût k autobusu, kter˘
nás ráno vysadil na Greenwichi u královské observatofie. A pak jsme se
vydali k na‰emu cíli, mûstu Barnstaple v jihozápadní Anglii. 

Ojéé-Oje!  Hned bych jela znovu

Pozdû veãer jsme dorazili na místo. Na
parkovi‰ti si nás vyzvedly na‰e náhradní
rodiny a zavezly si nás domÛ. Sotva nám
ti na‰i ukázali dÛm a nakrmili nás v˘bor-
nou veãefií, zcela unavení jsme padli do
postele, abychom se ráno probudili svûÏí
a pfiipravení na dal‰í záÏitky.

KaÏdé ráno jsme se úãastnili v˘uky
angliãtiny v jazykové ‰kole SOL. Tato
zkratka znamená „sharing one langua-
ge”, ãesky „sdílení jednoho jazyka”.
Tamní skvûlí uãitelé s námi v‰ak nesdí-
leli jen svÛj jazyk, ale také historii, kul-
turu a tradice své zemû. Odpoledne pro
nás byly pfiipraveny v˘lety po okolí. Za
zmínku urãitû stojí pláÏ na pobfieÏí
Atlantského oceánu, malebn˘ pfiístav
nebo hrad Tintagel, kde se podle legen-
dy narodil král Artu‰. Po Barnstaple nás
provedl Tom, prav˘ anglick˘ dÏentlmen
z poãátku minulého století v úÏasném
dobovém kost˘mu. Jeho poutavému po-

vídání o historii mûsta jsme v‰ichni zauja-
tû naslouchali. Nejvíce se nám ale vryl do
pamûti sv˘m nezapomenuteln˘m „Ojéé-
Oje!” kter˘m vÏdy upoutal pozornost ne-
jen na‰i, ale i v‰ech ostatních kolem. Na
dal‰ích v˘letech nás doprovázel Tim, kte-
r˘ nás obohatil sv˘mi záÏitky a znalostmi
o místech, která jsme nav‰tívili. Oba dva
byli rodilí Angliãané, a tak poslouchat je-
jich povídání bylo pro nás velmi pfiínosné.
Ale i pfiesto, Ïe oba mluvili pomalu a sro-
zumitelnû, byli jsme rádi, kdyÏ nám paní
profesorka obãas pomohla krátk˘m pfie-
kladem.

Po poslední noci strávené v rodinách
jsme se rozlouãili a vydali na cestu zpût.
Vraceli jsme se pfies mûsto Bridgwater, kde
se zrovna v ten den konal tradiãní karneval,
druh˘ nejvût‰í na svûtû hned po tom v Rio
de Janeiro. Byl obrovsk˘! Ve veãerních ho-
dinách projíÏdûl po ulicích prÛvod velk˘ch,
tematicky upraven˘ch povozÛ osvûtlen˘ch

spoustou Ïároviãek. Tanãili na nich lidé do
rytmu velmi hlasité hudby. Zbytek noci
jsme strávili v autobuse na cestû do
Lond˘na, kde jsme na‰i cestu zakonãili
druhou celodenní prohlídkou. Za úsvitu
jsme vyráÏeli od Buckinghamského paláce
pfies St. James’s Park s roztomil˘mi vever-
kami aÏ k nejv˘znamnûj‰ím památkám na
levém bfiehu TemÏe. Pro‰li jsme i ãínskou
ãtvrÈ „China town” a nakoukli na mumie do
Britského muzea. Poslední kroky po lon-
d˘nsk˘ch ulicích vedly z malého pahorku
poblíÏ centra Lond˘na s nádhernou vyhlíd-
kou na rozsvícené veãerní mûsto. Zamífiili

jsme k na‰emu autobusu a vyrazili jsme
zpût do âeské republiky. 

Cel˘ zájezd byl velice zajímav˘ a hod-
nû pfiínosn˘. Myslím si, Ïe jsme si v‰ich-
ni zlep‰ili na‰i angliãtinu a poznali Ïivot
v anglick˘ch rodinách. Urãitû bych jela
znovu a doufám, Ïe nûkdy v budoucnu
budu mít opût pfiíleÏitost.

Aneta Feiková, tercie
Gymnázium Rájec-Jestfiebí
Foto: archiv ‰koly

Zastávka u Tower Bridge v Lond˘nû.
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Ivo Koblasa s trenérem Miroslavem âernohlávkem.

Ivo, mÛÏete jmenovat dal‰í v˘znamné
úspûchy Va‰í leto‰ní sezony?

Bylo to také 1. místo v Evropském po-
háru v Terchové na Slovensku, stejnû jako
v nûmeckém Elzachu a v Praze, 1. místo
v silniãním závodû a 8. místo v ãasovce na
World Cup Toskánsko v Itálii. V silniãní
ãasovce v Lene‰icích jsem získal titul
Mistr âR.

Kde se Vám nejlépe závodilo?
Urãitû na MS v Greenville v americké

JiÏní Karolínû. Tamní kopcovitá traÈ mnû
vyhovovala a také se to projevilo na v˘-
sledku v silniãním závodû. Tohoto titulu
vicemistra svûta si zvlá‰È cením, protoÏe
na pfiedchozím závodû v Terchové jsem si
pochroumal koleno a do Ameriky jsem jel
s obavami a s nedostateãn˘m tréninkem. 

Otec, pan Koblasa, kter˘ dûlá synovi
manaÏera, se ujímá slova:

Ivo jezdí na kole od sv˘ch 3 let, takÏe je
s kolem dokonale sÏit˘; díky tomu mu vy-
hovuje více ãlenit˘ terén, ve kterém mÛÏe
prosadit techniku jízdy; napfiíklad z kopcÛ
pravidelnû ujíÏdí i tûm nejlep‰ím soupe-
fiÛm. Dlouhé a rovné úseky nemá pfiíli‰
rád. Zfiejmû svou roli také hrají ãasté tré-
ninky zde, v okolí âerné Hory, kde jsou
silnice smûrem na Vysoãinu i na
Drahanskou vrchovinu velmi kopcovité.

Díky vypracované technice jízdy si mÛ-
Ïe dovolit jezdit ofenzívnû, moÏná nûkdy
aÏ agresivnû; v mnoha závodech udává
tempo jízdy, kterému se ostatní podfiizují. 

Jak ãasto Ivo trénuje? 
Ivo se vûnuje silniãní a dráhové cyklis-

tice pod TJ Favorit Brno. Tréninky na drá-
ze probíhají v Brnû a s Duklou Brno také
ve Vídni. Na silnicích vyuÏíváme stále ví-
ce okolí âerné Hory; nároãné silniãní úse-
ky jsou zde situovány v krásné pfiírodû
a jsou i na provoz relativnû klidné.
Trénujeme prakticky kaÏdodennû celou
sezonu, pokud to poãasí alespoÀ trochu
dovolí. Dfiíve jsme jezdili na mnohá sou-
stfiedûní, teì je uÏ omezujeme a více vyu-
Ïíváme místních moÏností.

Vûnují se Ivovi trenéfii z Favoritu Brno?
âásteãnû se mu vûnuje hlavní trenér

Mgr. Luká‰ Petr. Od roku 2006 je pro Iva
hlavním trenérem pan âernohlávek, tre-
nérská legenda brnûnské cyklistiky. 

Miroslav âernohlávek dostal kolem ro-
ku 1947, ve sv˘ch 16 letech, nabídku vy-
zkou‰et si závodní cyklistiku v tehdej‰ím
brnûnském klubu Moravská Slavie.
Rodiãe mu koupili kolo s podmínkou, Ïe
se bude tomuto sportu vûnovat alespoÀ
dva roky. Podmínku splnil dokonale – po
návratu z vojny a zaloÏení rodiny se zapo-

jil do zájmové sportovní ãinnosti a zahájil
svou funkcionáfiskou a trenérskou ãinnost
v cyklistické TJ Favorit a ve Stfiedisku vr-
cholového sportu, kde v oddílu cyklistiky
pÛsobil jako vedoucí trenér. Cyklistice se
vûnuje jiÏ 55 let.

Pana âernohlávka jsem se zeptal:

Jak jste se dostal k trénování Ivo
Koblasy?

Oslovil mû otec, pan Koblasa, v dobû,
kdy jsem uÏ aktivní ãinnost ukonãil. Jen
bych upfiesnil jeho slova o hlavním trené-
rovi – tím je skuteãnû on, táta, kter˘ Ivovi
a jeho sportovnímu nad‰ení vûnuje ve‰ke-
r˘ ãas. Já zaji‰Èuji tréninky na dráze
v Brnû; silniãní tréninkové jízdy po pfie-
stûhování rodiny do âerné Hory obstarává
otec. Samozfiejmû Ïe vyuÏívám sv˘ch leti-
t˘ch zku‰enosti a v obou disciplínách rád
poradím - jak s rozvrÏením tréninkÛ, tak
i taktick˘mi radami. 

Na závodech se jedná hlavnû o posou-
zení soupefiÛ, typu tratû, dal‰ích okolností
- pak lze Ivovi doporuãit optimální taktiku
jízdy.

Ve své kariéfie jste trénoval mnoho
cyklistick˘ch es, vãetnû ãeskosloven-
sk˘ch reprezentantÛ. Jak˘ je rozdíl mezi
zdrav˘mi vrcholov˘mi sportovci a Ivem,
kter˘ bojuje s omezením dan˘m jeho
zdravotním stavem?

Hned, kdyÏ jsem zaãal Iva trénovat,
jsem prosadil, aby ãást sv˘ch tréninkÛ,
ale také závodÛ, absolvoval se zdrav˘-
mi cyklisty. DÛleÏité bylo, aby se nauãil
jezdit nejen v˘konovû, ale také takticky,
ve vût‰í skupinû jezdcÛ, v peletonu, aby
se nauãil stíhat vedoucí skupinu, stfiídat
se ve vedení, ‰etfiit síly na dÛleÏité ná-
stupy atd.

Právû kombinace dobré fyzické pfiípra-
vy, taktiky a naprosto dokonalé techniky
jízdy (Ivo je se sv˘m bicyklem jakoby
srostl˘) pfiiná‰í k˘Ïené ovoce a Ivo
Koblasa je jméno, které je dnes pojmem
na svûtov˘ch soutûÏích.

Ivo je velk˘ bojovník, kter˘ dává do
cyklistick˘ch soubojÛ na dráze i na silnici
v‰echno. Jsem rád, Ïe mohu na sklonku
své kariéry tomuto chlapci pomáhat v jeho
sportovním boji.

Pánové, dûkuji za rozhovor. Za Listy
regionÛ pfieji Ivovi, jeho rodinû i obûtavé-
mu trenérovi mnoho dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek.
Foto: ph

Jednadvacetilet˘ cyklista, paralympionik Ivo Koblasa z âer-
né Hory má za sebou nejnároãnûj‰í a také nejúspû‰nûj‰í se-
zonu své sportovní kariéry. V dubnu Ivo dojel pro bronz na
dráze na MS v Mexiku, v záfií na MS v USA získal titul
Vicemistra svûta v silniãním závodû. Na WC ve ‰panûlské
Segovii obsadil 2. místo v silniãním závodû a v ãasovce
skonãil na 3. místû. Ve Svûtovém poháru nasbíral tolik bo-
dÛ, Ïe ho vynesly na nejvy‰‰í pfiíãku v jeho kategorii. 

Úspûchy Ivo Koblasy
v roce 2014

mediálnû podporují Ivo Koblasu.
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Dal‰í ãíslo vyjde ve stfiedu 11. února 2015, uzávûrka je 2. února 2015.
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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. 

Ml˘n se nachází na západním okraji 
obce v blízkosti nedávno obnoveného ryb-
níka. Hlavní ml˘nská budova má obdéln˘
pÛdorys, je patrová a zastfie‰ená sedlovou
stfiechou. Z v˘chodní strany k ní pfiiléhají
dvû pfiízemní (pÛvodnû hospodáfiská) kfiíd-
la, která vymezují obdéln˘ dvÛr. Dfiíve stá-
vala na západní stranû areálu je‰tû vodní pi-
la. Hlavní ml˘nská budova byla naposledy
pfiestavûna v padesát˘ch letech 19. století.
Pfiestavba se ale nedotkla tradiãní dispozice
pfiízemí obytné ãásti se síní (kde se nachá-
zela ãerná kuchynû) a svûtnicí s men‰í ko-
morou. Místnosti v patfie (svûtnice, komora)
jsou pfiístupné zvenãí z pavlaãe. Ml˘nice,
která je pfiístupná ze sínû v pfiízemí, pfiedsta-
vuje halov˘ prostor na v˘‰ku obou pater. 

První zmínka o ml˘nû v B˘kovicích je
v listinách, které se t˘kají dûlení majetku
po Bene‰ovi âernohorském z Boskovic
mezi jeho syny Dobe‰e, Jana, Tasa
a Jaroslava v roce 1526. Nelze v‰ak zde
zmiÀovan˘ ml˘n bezpeãnû identifikovat
s ml˘nem souãasn˘m.

Jednoznaãnû je moÏné o nûm hovofiit
aÏ od roku 1676, kdy jej koupil David
Porã od Jana JabÛrka spolu s pfiíslu‰n˘-

mi polnostmi (Porãové pak drÏeli ml˘n
aÏ do roku 1955). V lednu roku 1691
pfievzal ml˘n s hospodáfistvím DavidÛv
syn Jifií. Ml˘n, naz˘van˘ stále je‰tû
„JabÛrkÛv”, získal v roce 1736 Antonín

Porã. Poté ml˘n drÏel Franti‰ek Porã,
od r. 1773 jeho syn Antonín a po nûm
AntonínÛv syn Franti‰ek, kter˘ pfiedal
ml˘n r. 1876 svému synovi Antonínovi.
Roku 1929 pfiipadl ml˘n Aloisu

Porãovi, poslednímu mlynáfii z rodu
PorãÛ, kter˘ ml˘n prodal v roce 1955
Lydii Vybíhalové. Ml˘n postupem ãasu
a zanedbáním fiádné údrÏby zchátral,
s ohledem na zastavení mlynáfiského
provozu za 2. svûtové války bylo zniãe-
no i vnitfiní technické vybavení. 

V tomto stavu ho koupili Milan
a Zdenûk RÛÏiãkovi spoleãnû s Ladislavem
·umberou. Tito noví majitelé ml˘n zrekon-
struovali do podoby, jakou mûl asi kolem
poloviny 19. století, a uvedli ho do funkã-
ního stavu tím, Ïe sem nainstalovali histo-
rické mlecí zafiízení ze zaniklého
Mole‰ického ml˘na ve v˘chodních âe-
chách (jedná se o jedno obyãejné sloÏení
s mlecími kameny), obnovili náhon a ne-
chali postavit cca 4 m vysoké vodní kolo.
Kromû toho zde funguje rovnûÏ Bánkiho
turbina k pohonu dynama, vyrábûjícího
proud pro osvûtlení v areálu.

Ml˘n je dnes pfiístupn˘ vefiejnosti, v ná-
v‰tûvních hodinách je moÏno absolvovat
prohlídky s v˘kladem o historii a ukázkou
mletí mouky. V pÛvodnû hospodáfisk˘ch
dvorních kfiídlech je zfiízeno ubytování.

Text a foto: Marek Fajman

B¯KOVICE â.P. 25 – VODNÍ
ML¯N ZVAN¯ PORâÒV

PorãÛv ml˘n v B˘kovicích.

RADIO HANÁ 
- Vánoce ZDARMA

JiÏ po 7. pro vás máme oblíbenou Vánoãní soutûÏ. Nalaìte si Radio Haná a za
leto‰ní sváky neutratíte ani korunu. Kapr, stromeãek, cukroví a krásné dárky
pro va‰e blízké. Kdo poslouchá, ten vyhrává. Na Boskovicku a Letovicku
(96,2 FM) i na Blanensku (98,6 FM) za Vánoce neutratíte ani korunu. 

Pfiejeme hezké svátky - Va‰e Radio Haná - www.radiohana.cz
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