
Punkevní jeskynû se koncem ãerven-
ce 2015 budou moci náv‰tûvníkÛm po-
chlubit nov˘m vstupním areálem, kter˘
se zde zaãal budovat v ãervnu 2014. Do
ukonãení prací ãekají náv‰tûvníky urãitá
omezení, za která se Správa jeskyní pfie-
dem omlouvá a dûkuje za pochopení. 

V dubnu tohoto roku se poãítá s doãas-

n˘m uzavfiením Punkevních jeskyních
z dÛvodu v˘stavby provozní budovy. Od
17. 3. do 31. 3. a od 1. 5. do 15. 5. nebu-
de moÏn˘ pfiístup k Punkevním jeskyním
od Skalního ml˘na (z dÛvodu v˘kopo-
v˘ch prací pro inÏen˘rské sítû na silnici
mezi Skalním ml˘nem a Punkevními jes-
kynûmi).  V tomto období se náv‰tûvníci
dostanou k Punkevním jeskyním od
Horního mÛstku propasti Macochy lano-
vou drahou nebo pû‰ky. Od 1. bfiezna do
konce ãervence z dÛvodu v˘stavby pro-
vozní budovy rovnûÏ nebude moÏná ná-
v‰tûva Punkevních jeskyní pro vozíãkáfie.
Ti mohou v Moravském krasu nav‰tívit
Sloupsko-‰o‰Ûvské jeskynû a jeskyni
V̆ pustek.
Více se mÛÏete doãíst na 
www.cavemk.cz/punkevni-jeskyne.

Text: MP
Foto: Jifií Hebelka

REPORTÁÎ 
Z MASOPUSTNÍHO VESELÍ...
- více na str. 10 a 11

MùSÍC B¤EZEN 
A PAMÁTNÍK POCTA KNIZE

- více na str. 2

Probíhající práce u Punkevní jeskynû.

Punkevní jeskynû 
zahájí novou sezonu 

s omezen˘m provozem Eli‰ka dûlá mal˘mi
kroky velké pokroky

Od 1. bfiezna se pro náv‰tûvníky po zimní pfiestávce
otevírá v‰ech pût zpfiístupnûn˘ch jeskyní v Morav-
ském krasu - Punkevní jeskynû, Katefiinská,
Sloupsko-‰o‰Ûvské, V˘pustek a Balcarka.

Citát pro tento mûsíc

Schopnosti, které  
jsou v nás uloÏeny,
jsou vût‰í, neÏ si

myslíme.
Ch. H. Spurgeon

NOV¯ SERIÁL:
Z HISTORIE OBCÍ A MùST...

- více na str. 13
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Nyní jsou Eli‰ce 4 roky a její zdra-
votní stav závisí na tom, co v‰echno se
ji podafií nauãit znovu. Velkou nadûjí je

pro ni právû léãba v Klimkovicích, kte-
rou díky pfiedev‰ím nasbíran˘m víãkÛm
mohla koneãnû podstoupit. Dûkujeme. 

Sbírka trvá zhruba rok a pÛl a za tuto
dobu bylo nasbíráno více jak tfii tisíce
kilogramÛ víãek, léãbu je ale nutno 
opakovat. Pobyt Eli‰ce nyní pomohl ke
zlep‰ení opory v rukou a zpevnûní zad.
Sbûr víãek je pro kaÏdého nenákladná
forma pomoci, proto volíme tuto cestu. 

Sbûrná místa v okrese Blansko jsou
nyní: Paleãek v Blansku, Informace
v Boskovicích. Novû usilujeme o zave-
dení sbûrného místa na Informacích
v Letovicích. S otevfiením tohoto místa
budete vãas informováni. 

Text: Veronika ·edová
Foto: ·árka Adámková

Eli‰ka na léãebním pobytu v Klimkovicích
ve vertikalizaãním stojanu, pro zlep‰ení
a správn˘ v˘voj kloubního, svalového a kost-
ního aparátu.

KdyÏ byl Eli‰ce z Blanska rok a pÛl ‰patnû spolkla,
zaskoãilo a zastavilo se jí srdíãko. V‰e, co do té
doby umûla, zapomnûla a verdikt diagnózy znûl:
dûtská mozková obrna. 

V‰em sv˘m ãtenáfiÛm pfiejeme veselé Velikonoce. Redakce.
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www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

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

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

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

Opût po roce zde máme bfie-
zen. Mûsíc bfiezen je jiÏ tradiãnû
vûnován ãtenáfiÛm, ãtenáfiství,
knihovnám, knihám.

I v dne‰ní informaãní spoleãnosti si
kniha jako nositelka informace obhá-
jila své místo. V dobû poãítaãÛ, table-
tÛ, ipodÛ se ti‰tûná kniha, kodex, tû‰í
i nadále oblibû mal˘ch i velk˘ch ãte-
náfiÛ. V‰e souvisí se v‰ím. Bez písma
(nedávné v˘roãí pfiíchodu Cyrila
a Metodûje na Moravu) by nebylo ani
knih. Písmo je sice mocn˘m nástro-

jem, ale dÛleÏitûj‰í jsou my‰lenky,
které zachycuje. Pohádkové knihy, fií-
kadla, beletrie, poezie, encyklopedie,
pfiíruãky, mapy, odborné publikace,
skripta…

Îijeme v krásné krajinû Moravského
krasu. Kraje lesÛ, vod a strání, aby-
chom parafrázovali básnickou sbírku
S. K. Neumanna. Uprostfied lesÛ v
okolí Adamova se nachází Lesnick˘
Slavín (patfiící ·kolnímu lesnímu pod-
niku Masarykova lesa ve Kfitinách),
kter˘ je souãástí Mendelovy univerzity
v Brnû. A právû zde se nachází volnû
rozmístûné památníky, které jsou vûno-

vány nejen v˘znamn˘m osobnostem.
Lidem, ktefií mají zásluhu o ochranu
lesa, umûlcÛm, milovníkÛm pfiírody,
ale také nûkteré z nich patfií jeho oby-
vatelÛm – zvûfii. MÛÏeme zde téÏ na-
lézt památníky-symboly, pro ãlovûka
v˘znamn˘ch Ïivotních i du‰evních
hodnot – Pocta Vodû, Pocta PÛdû a od
roku 2003 také Pocta Knize, symbolu
moudrosti a poznání. 

Pocta Knize je památníkem svého
druhu opravdu jedineãn˘m. Byl vybu-
dován z lásky ke knize, k poselstvím,
která knihy nesou sv˘m ãtenáfiÛm,
k lásce ke svému povolání knihovní-

ka. Zásluhu na jeho vybudování má
paní Jitka ·evãíková, fieditelka
Mûstské knihovny v Blansku v letech
1993 – 2003. Zhotovitelem díla
i sponzorem byl kamenosochafi Jan
Leitgeb. 

Stejnû jako pfii narození dítûte je
tradicí zasadit strom, i Pocta Knize má
svÛj ochranitelsk˘ strom stojící vedle
nûj – borovici vejmutovku.

Na pfiírodním kameni je citát ang-
lického malífie, spisovatele, filozofa
Johna Ruskina: Knihy jsou lidem tím,
ãím perutû ptákÛm.

(Pokraãování textu na stranû 3)

Prohlídka ‰koly moÏná po domluvû

* Ekonomika a podnikání – finanãní fiízení podniku
* Cestovní ruch
* Ekonomika a podnikání – daÀové poradenství
* Finanãnictví a bankovnictví
* Diplomovaná v‰eobecná sestra

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz

Jdi do toho

Získej titul DiS. na VO· studiem po maturitû

MùSÍC B¤EZEN A PAMÁTNÍK POCTA KNIZE
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Blansko a okolí

Mûsíc bfiezen a památník
Pocta Knize

UÏ sedm let uplynulo od prvního roã-
níku, nyní jiÏ tradiãního lyÏování Z·
Jedovnice v Ole‰nici. Ani letos tomu
nebylo jinak. V t˘dnu od 9. do 13. úno-
ra 2015 probûhl zatím nejúspû‰nûj‰í
roãník této akce. KaÏd˘ den se
z Jedovnic vydávalo, pod velením Mgr.
Hany ·íblové a Mgr. Magdy Fajfrové,
kolem stodevadesáti lyÏafiÛ i nelyÏafiÛ,
rodiãÛ, prarodiãÛ a pomocníkÛ, ktefií
byli ochotní pfiiloÏit ruku k dílu. Cílem
bylo na‰e oblíbené, malé, ale milé ly-
Ïafiské stfiedisko v Ole‰nici, kde jsou 
ideální podmínky pro zaãínající lyÏafie. 

Stotfiicet mal˘ch lyÏafiÛ bylo postupnû
rozdûleno do 13 druÏstev, které odpoví-
daly jejich schopnostem a dovednostem
a ve kter˘ch se dále rozvíjely a zdoko-
nalovaly v lyÏafiském umûní, to v‰e pod
vedením zku‰en˘ch uãitelÛ. Od pondûlí
se tvrdû trénovalo, pilovaly se oblouky
a zlep‰ovaly se ãasy. Ve ãtvrtek nás totiÏ
v‰echny ãekal pomysln˘ vrchol t˘dne
a to – závod ve slalomu. Velkou motiva-
cí to bylo hlavnû pro 40 zaãáteãníkÛ,
ktefií v pondûlí stáli na lyÏích opravdu 
úplnû poprvé. Malí lyÏafii ve v˘borné
formû závodili jako o Ïivot… a kdo vy-
hrál? Pfiece úplnû v‰ichni! Není dÛleÏit˘
zajet˘ ãas, ale chuÈ, snaha a odhodlání
se nûãemu novému pfiiuãit. 

Nakonec je dÛleÏité fiíct, Ïe tato akce
by se nemohla uskuteãnit bez nezi‰tné

pomoci sponzorÛ - Mûstysu Jedovnice
a Agrisu Jedovnice, rodiãÛ, rodinn˘ch
pfiíslu‰níkÛ a pfiátel ‰koly, ktefií dobro-
volnû trávili svÛj ãas s námi na svahu
nebo jako psychická a technická podpo-
ra pod svahem. Odmûnou jim byl 
pohled na stále se zdokonalující lyÏafie
a úsmûv na tváfiích jejich dûtí. 

Podûkování jmenovitû patfií panu
Edovi Hofmannovi a studentÛm MU -
Terce, Bobovi a Honzovi ·ubrtovi, dále
paní Fialové, Gábinû Pi‰Èûlkové, Radce
U‰elové, sleãnû Adélce Bláhové, panu
Olinovi Kfiiãkovi, Petrovi Stehlíkovi,
pánÛm Ja‰kovi, Pfiikrylovi, Ondráãkovi,
Koubkovi a Îivnému za velikou pomoc
na svahu. A v‰em maminkám, které po-
máhaly nejen sv˘m dûtem a s ochotou
pfiiloÏily pomocnou ruku. 

Ná‰ kurz v ãíslech: 
„Úãastníci zájezdu” (celkem): v prÛmû-
ru dennû 180 - 190 osob 
Z toho lyÏafiÛ: 150 osob 
Îáci na v˘cviku: 130 ÏákÛ 
Z toho zaãáteãníci (tzn. dûti, co nikdy
nelyÏovaly): 40 ÏákÛ 
Nezvládlo x vzdalo: 0 ÏákÛ 
Úraz: 0 
Úspûch: 100% 

Tû‰íme se na dal‰í, doufáme, neménû
úspû‰n˘ roãník!  A dûkujeme, Ïe jste
s námi, váÏíme si toho!     

Text: Bc. Lenka Fajfrová
Foto: Mgr. Bc. Michal Souãek

Ole‰nice 2015 

„Úãastníci zájezdu” na svahu. 

Památník Pocta Knize s citátem 
u borovice vejmutovky. 

(Pokraãování textu ze strany 2)
I my se mÛÏeme na pomysln˘ch peru-

tích písmen, slov a vût nechat pohladit,
pouãit, povznést.

A také se projít nedalekou krajinou
Lesnického Slavína. Nechat se vést lesní ces-
tou ke studánce U Srnce k nedalekému pa-
mátníku, vûnovanému Knize. Symbióza záÏit-
kÛ du‰evních i smyslov˘ch.

O Lesnickém Slavínu a jeho studán-
kách i památnících pí‰e Ing. Jifií Truhláfi,
CSc. v knize Památníky adamovsk˘ch
lesÛ (2003). V souãasné dobû autor pfii-
pravuje doplnûné vydání knihy.

Mûsíc bfiezen uplyne jako voda, ale po-
zvánka do knihoven i k památníku Pocta
Knize je ãasovû neomezená. 

Text: Mgr. Jana Trubáková
Foto: Milan ·tûrba Tréninková skupina Jana Kohuta  

Relax-fit running team

Jan Kohut se sv˘mi svûfienci.

To jsou bûÏecké a kondiãní tréninky
s profesionálním trenérem, kter˘ vám se-
staví  tréninkov˘ plán, kter˘ vyhovuje
bûÏcÛm v‰ech v˘konnostních úrovní od
zaãáteãníkÛ aÏ po pokroãilé ãi vrcholové
sportovce, pro dûti od 7 let aÏ po dospûlé.

Vybrat si mÛÏete buì individuální ãi sku-
pinov˘ trénink. V na‰em tréninku se soustfie-
díme na základní bûÏeck˘ styl, kopce a scho-
dy, tempov˘ a intervalov˘ trénink, dlouh˘
bûh a mnoho dal‰ího! Nechybí ani posilování
- Funkãní a kruhov˘ trénink a novû zafiadíme
i bûÏeckou jógu. Nûkolikrát do roka jezdíme
také na t˘mová soustfiedûní od víkendov˘ch
a po nûkolikadenní pobyty. Individuální tré-
nink lze po domluvû uskuteãnit po celém 
okrese Blansko a v Brnû a okolí. Skupinové
tréninky probíhají v Blansku, Brnû a novû
i v Boskovicích.

Navíc s námi mÛÏou cviãit i pfiíznivci
fitness. Pokud chcete zhubnout, zpevnit
tûlo nebo se jen dostat do kondice, jsou ty-
to tréninky urãeny právû pro vás. Cviãíme
s vlastní vahou tûla, na bossu, trx, ale
i v posilovnû na strojích. Pfiihlásit se také
mÛÏete na skupinové lekce kruhového tré-
ninku, které probíhají v tûlocviãnû a v let-
ních mûsících i venku.

·kola lyÏování
Na‰i certifikovaní instruktofii nauãí lyÏo-

vat vás i va‰e dûti. V̆ uku moÏno provádût

na v‰ech ski areálech v okolí okresu
Blansko, po domluvû i mimo nûj. Nabízíme
také i vícedenní lyÏafiské kurzy.

BûÏeck˘ a kondiãní kemp Krkono‰e
V termínu od 30. 3. - 6. 4. 2015 se 

uskuteãní bûÏeck˘ a kondiãní kemp
v Krkono‰ích pro ‰irokou vefiejnost. Pfiihlásit
se mÛÏe kaÏd˘, kdo má rád bûhání v pfiírodû
nebo se pfiipravuje na dÛleÏit˘ závod nebo
zápas. Bude pfiipraven 3x dennû sportovní
program jak pro dospûlé tak pro dûti.

S námi Vás bude sport bavit. Pfiidejte se
k nám!
www.relax-fit.cz
www.bezecke-kondicni-kempy.cz

Text: Jan Kohut
Foto: Katefiina Kohutová

DAL·Í  ZPRÁVY 
Z REGIONU NA 

www.listyregionu.cz
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OBCHODNÍ AKADEMIE A ST¤EDNÍ 
ZDRAVOTNICKÁ ·KOLA BLANSKO

pofiádá pod zá‰titou âAS dne 9. dubna 2015 - od 14.30 hodin

odbornou konferenci
na téma: Celostní pfiístup sestry k pacientÛm s bolestí

místo konání: OA a SZd· Blansko, 

Nad âertovkou 18

Srdeãnû Vás zveme !

Najde se nûkdo, kdo by chtûl
obnovit v Boskovicích tradici

„ZávodÛ na posteli s koleãky”?

âlenové organizaãního t˘mu
z pfiede‰l˘ch let rádi pomohou

a poradí.

Laìa ·am‰ula 604 965 882, 
e-mail: samsula@quick.cz
Pavel Borek 732 711 081

V¯ZVA!

Nákupní stfiedisko CENTRUM KRAS v Boskovicích
nabízí v˘hodnou polohu a mnoho obchodÛ pod jednou stfiechou

Na otázku, jaká je souãasnost Centra
Kras odpovídá majitel, Pavel Schwarzer:

Podafiilo se nám zmûnit chátrající továr-
ní budovu v moderní nákupní centrum. 
Úpravy dal‰ích ãástí areálu stále pokraãují;
ov‰em uÏ dnes mÛÏe Centrum Kras nabíd-
nout zákazníkÛm nejen poãetné obchody
s pfievládajícím zamûfiením na potfieby pro
dÛm, byt, fiemeslníky a kutily, ale také
sluÏby zamûfiené na zdraví a péãi o tûlo.

MÛÏete fiíct, o které obchody a sluÏby
se jedná?

Na bohatû dimenzovan˘ch plochách na-
bízí jednotlivé prodejny sortiment Ïelezáfi-
ství, vodoinstalaãní materiál, koberce, 
barvy a laky, levn˘ textil, 2 prodejny odû-
vÛ, koupelnové studio, okna a dvefie. 

Dal‰í firmy nabízí své sluÏby – ‰ití a ãi‰tû-
ní pfiikr˘vek, v˘roba ortopedick˘ch pomÛ-
cek; je moÏno se sportovnû vyÏít pfii nácviku
bojov˘ch umûní, nebo v tûlocviãnû se zrcad-
ly pfii v˘uce bfii‰ních tancÛ. V souãasné dobû
hledáme provozovatele pro bar – vinárnu,
která je pfiipravena slouÏit zákazníkÛm.

Zmínil jste, Ïe upravujete dal‰í ãásti
prodejního areálu; jak se tedy bude
Centrum Kras je‰tû mûnit?

V leto‰ním roce chceme dokonãit opravy
ve 2. nadzemním podlaÏí, kde budou k dis-
pozici prostory pro tfii dal‰í prodejny.
Nejvût‰í z nich bude disponovat plochou
835 m2, takÏe bude vhodná pro prodejnu ná-
bytku, ãi podobného sortimentu. Zb˘vající
dvû nabídnou kaÏdá plochu cca 70 m2. Dal‰í
ná‰ plán je opravit starou halu situovanou
z ulice Jiráskova, kde bude k dispozici pro-
dejna s plochou 850 m2 a servisní stfiedisko
na plo‰e 350 m2. Tato hala bude pfiímo pro-
pojena s pfiízemím Centra Kras a bude mít
i samostatn˘ vstup z ulice Jiráskova. Mohla
by slouÏit pro firmu nabízející sortiment za-

hradní techniky, kter˘ by vhodnû doplnil za-
mûfiení Centra Kras. 

Tûmito opravami bychom chtûli zakon-
ãit renovaci vnitfiních prostor areálu.
Následnû chceme upravit také plochy v
okolí, vãetnû vytvofiení dal‰ích parkova-
cích ploch. Celou renovaci potom ukonãit
zateplením objektu s novou fasádou.

Va‰e nabídka tedy smûruje také k obchod-
níkÛm, kter˘m nabízíte prodejní plochu?

Ano, o otevfiení dal‰ího obchodu jiÏ pro-
jevil zájem prodejce s rybáfisk˘mi potfieba-

mi. Kdokoliv z obchodníkÛ se sortimen-
tem, kter˘ je v souladu se zamûfiením
Centra Kras, bude mít zájem provozovat
svÛj obchod na tomto lukrativním místû
s velmi pfiízniv˘mi cenami za nájem i za
energie, mÛÏe nás kontaktovat a získá
dal‰í informace.

Je moÏno se ozvat na e-mail: 
pavel@eko-domov.cz, nebo na tele-
fon 737 259 222.

Pane Schwarzer, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek, foto: ph 

Pavel Schwarzer. Prodejní plochy jsou dostateãnû velké.Centrum Kras. 

(K
om

er
ãn

í s
dû
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ní

)

Na sklonku roku 2010 koupila areál boskovického Krasu spoleãnost EKO DOMOV s.r.o. Rozsáhlé prostory b˘valé textilní továrny
se doãkaly renovace a postupnû se zaãaly plnit obchody, jejichÏ zákazníci oceÀují v˘hody nového umístûní. Centrum Kras se mÛÏe
chlubit nejen citlivû modernizovan˘m interiérem, ale také v˘hodnou polohou – je nedaleko autobusového i vlakového nádraÏí a ta-
ké kousek od centra mûsta. Vlastní parkovi‰tû umoÏÀuje klidn˘ nákup také klientÛm ze ‰ir‰ího okolí.
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Boskovice a okolí

Ve ãtvrtek 19. 2. 2015 pofiádala Vy‰‰í
odborná ‰kola ekonomická a zdravotnic-
ká a Stfiední ‰kola, Boskovice, Hybe‰ova
53  19. mezinárodní veletrh fiktivních fi-
rem. Veletrh probíhal pod zá‰titou
Centra fiktivních firem NÚV Praha a zú-
ãastnilo se ho 20 fiktivních firem z pûti
‰kol Jihomoravského kraje, z jedné ‰ko-
ly kraje Vysoãina a ze dvou ‰kol z Vídnû. 

Veletrh, kter˘ jako kaÏd˘ rok organi-
zovali Ïáci 4. roãníku oboru obchodní 
akademie, byl zahájen prezentacemi
jednotliv˘ch firem. Poté se „zástupci fi-
rem” odebrali ke sv˘m v˘stavním stán-
kÛm a zaãali obchodovat. Veletrh byl 
urãen i pro vefiejnost a tak kromû ÏákÛ
na‰í ‰koly a ÏákÛ z obchodních akade-
mií z Vídnû si obchodování vyzkou‰eli
napfiíklad i Ïáci z boskovické Z·.
Náv‰tûvníci si mohli fiktivnû nakoupit
a objednat rÛzné produkty, v˘robky, za-
fiízení a potfieby pro sport a voln˘ ãas, na
vybavení domácnosti apod., objednat si
zájezdy a pobyty v tuzemsku, ãi v za-
hraniãí atd. Zástupci firem jim vystavili
doklady, které budou následnû zpraco-
vávat ve v˘uce. Díky velké náv‰tûvnos-
ti Ïáci uzavfieli mnoho obchodÛ, a tím si
zajistili náplÀ práce do dal‰ích hodin
pfiedmûtu fiktivní firmy.

Náplní akce nebylo pouze obchodová-
ní, ale firmy také soutûÏily ve tfiech kate-
goriích -  o nejlep‰í katalog, o nejlep‰í
prezentaci a o nejlep‰í stánek. Katalogy
posuzovali uãitelé fiktivních firem ze zú-
ãastnûn˘ch ‰kol. Dal‰í dvû soutûÏe letos
poprvé hodnotili kromû vedoucího
Centra fiktivních firem v Praze Ing.
Luká‰e HÛly i odborníci z praxe, kon-
krétnû z boskovick˘ch firem (Petr
Boháãek – obchodní fieditel firmy LA-
NIK s. r. o., Ing. Daniel Slámka – ob-
chodní námûstek firmy JEDNOTA SD
a Ing. Martin Kejík – IT inÏen˘r firmy
YCNEGA technologies). Odborná komi-
se se své úlohy zhostila velmi zodpovûd-
nû a kaÏdé firmû se peãlivû vûnovala.
Jejich pfiipomínky byly pro firmy velmi
podnûtné do jejich dal‰í práce.

Na závûr veletrhu se v‰ichni opût
shromáÏdili v pfiedná‰kové místnosti,
kde byly vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏí
a rozdány ceny a pamûtní listy. Pro na‰i
‰kolu bylo velk˘m úspûchem 2. místo
v soutûÏi o nejlep‰í stánek. Veletrh vel-
mi kladnû hodnotili jak uãitelé ze zú-
ãastnûn˘ch ‰kol, tak zástupce Centra
fiktivních firem. 

Text: Ing. Jitka Slámková
Foto: Katefiina Rábová

V pátek 20. bfiezna ve 20.00 zveme
v‰echny pfiíznivce rockové hudby na jedi-
neãn˘ koncert Fernando Saunderse
v Zámeckém skleníku Boskovice.
Americk˘ rockov˘ a jazzov˘ baskytaris-
ta, kter˘ se proslavil hlavnû jako ãlen do-
provodné skupiny Lou Reeda, se kterou
hrál jiÏ od zaãátku 80. let 20. století.
Spolupracoval také s Janem Hammerem
a Jeffem Beckem, se kter˘mi nahrál al-
bum Jeff Beck with the Jan Hammer
Group Live. 
Vstupné: 190 Kã na místû / 150 Kã
v pfiedprodeji 

V úter˘ 7. dubna pokraãuje v 19.00
cyklus Jazz&Blues Boskovice koncertem 
amerického saxofonisty Mike DiRubboa.
New York je pln˘ talentÛ, ale nejlep‰í mÛÏe
b˘t vÏdy jen jeden. Nové trio Mikea
DiRubboa pfiejde postupnû od znám˘ch
standardÛ do neprobádan˘ch hlubin moder-
ní kolektivní improvizace. Mike DiRubbo
nehraje na alt saxofon, on jej vlastní.
Vstupné: 160 Kã na místû / 120 Kã
v pfiedprodeji

Pfiedprodeje probíhají v Mûstském in-
formaãním stfiedisku, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

19. roãník FIFI

Na základû v˘zvy ze Státního fondu
Ïivotního prostfiedí, t˘kající se likvida-
ce biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ
(BRKO), by bylo moÏné získat pro
mûsto Boskovice dotaci na kompostéry
pro domácí kompostování biologicky
rozloÏitelného odpadu.

Formou ankety proto chce mûsto
Boskovice provést prÛzkum, zda by byl
o kompostéry ze strany obãanÛ zájem.
Pokud máte zájem získat bezplatnû 
zahradní kompostér, po‰lete svÛj
poÏadavek na e-mailovou adresu: jarosla-
va.klicova@boskovice.cz. Ve své Ïádosti
musíte uvést: jméno a pfiíjmení, bydli‰tû,
objem (velikost) kompostéru, kter˘ by
vám vyhovoval. Zájem o kompostér 
musí obsahovat náleÏitosti tak, jak je uve-
deno v˘‰e. V opaãném pfiípadû na nûj ne-
bude brán zfietel.

Jak velk˘ kompostér si vybrat? Pro

zahrady o velikosti do 500 m2 doporu-
ãujeme kompostéry o objemu 380 l ne-
bo 400 l. Pro zahrady o velikosti do
1000 m2 - kompostéry o objemu 600 l.
Pro zahrady o velikosti nad 1000 m2 -
kompostéry o objemu 800 l.

SvÛj zájem a návrhy mÛÏete zasílat
na v˘‰e uveden˘ e-mail do 10. dubna
2015. Kompostéry mohou vyuÏívat ob-
ãané pouze na území mûsta nebo pfii-
druÏen˘ch obcí.

DÛleÏité upozornûní: Na dotaci není
právní nárok, proto není zaruãeno její ob-
drÏení. Pokud dotaci neobdrÏíme, omlou-
váme se za vá‰ ãas stráven˘ vyplÀováním
této ankety. Zavedení kompostérÛ by 
byla pouze doplÀková aktivita k jiÏ zave-
denému systému tfiídûní BRKO – kompo-
stárna Doubravy a rozmístûné kontejnery
na bioodpad na separaãních stanovi‰tích.

Zdroj: boskovice.cz

Mûli byste zájem o kompostér
zdarma?

âlenové ãeského svazu zahrádkáfiÛ
Základní organizace v Boskovicích se
se‰li v místní Sokolovnû, aby zhodno-
tili uplynul˘ rok. V̆ roãní schÛzi fiídil
ve stfiedu 25. února 2015 pfiedseda ZO
Ladislav Nezval.

Tajemnice Vûra Bártová pfiedne-
sla Zprávu o ãinnosti za rok 2014.
Uvedla, Ïe bylo uskuteãnûno dvanáct
schÛzí v˘boru pod vedením Ing.
Josefa Plcha. âlenové téÏ pracovali
pfii údrÏbû mo‰tárny a na prodejnû.
Základní organizace má 365 ãlenÛ
v sedmnácti úsecích pod vedením
Karla KfiíÏe. Bylo pfiijato 25 nov˘ch
ãlenÛ, z toho tfii dûti do deseti let.
V lednu a únoru 2014 probûhly ãtyfii
pfiedná‰ky. Dále probûhlo ‰est zájezdÛ. Na
Jarní a Podzimní Flóru Olomouc, do ·um-
perka, Velk˘ch Losin a na Dlouhé stránû do
pfieãerpávací elektrárny. Dal‰í zájezd byl do
Velk˘ch Losin, Lo‰tic a Pivovaru Litovel,
pak do KromûfiíÏe, Mozkovic, Poliãky,
LeÏákÛ, Hlinska, na Vesel˘ kopec. V‰echny
zájezdy pfiipravili pfiátelé Burgr a StfiíÏ.

âlenové âSZ peãovali o cca 300 ha
pÛdy ve mûstû a okolí, o pfiedzahrádky.
Vyhodnocení vyzdoben˘ch oken a balkó-

nÛ provádí MûÚ Boskovice. Spolupráce
s Mûstem je dobrá, Jifií StfiíÏ pracuje v ko-
misi pro v˘stavbu, územní plánování a re-
gionální rozvoj pfii Radû mûsta.

Ekonomickou stránku âSZ Boskovice ved-
la Zdena Slámová, jeÏ na schÛzi pfiednesla
zprávu o hospodafiení. Pfiíjmy byly plnûny na
118,62%. V̆ daje nedoãerpány, plnûní na 97%.
Více na www.listyregionu.cz.

Text: Lubo‰ Su‰il (redakãnû zkráceno)
Foto: Jitka Melicharová, Antonín Odehnal

Boskoviãtí zahrádkáfii 
bilancovali uplynul˘ rok

V˘roãní schÛze âSZ v boskovické Sokolovnû.

Mûsto Boskovice opût soutûÏí o Cenu
za nejlep‰í pfiípravu a realizaci programu
regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch re-
zervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón za
rok 2014. Boskovice zvítûzily v krajském
kole a stejnû jako v loÀském roce postu-
pují do celostátního finále. Vítûzství
v krajském kole je ocenûno 100 tisíci ko-
runami. 

Zda postoupí Boskovice, tak jako loni,
mezi tfii nejlep‰í soutûÏící z celé âeské re-
publiky, pfiijela v pondûlí 23. února do
Boskovic posoudit odborná komise.

Komisi pfiivítali v Restauraci pod
zámkem starostka mûsta Bc. Hana
Nedomová a místostarostka mûsta Ing.
Jaromíra Vítková. Ta také provedla ko-
misi celou památkovou zónou a upozor-

nila na objekty, které by bylo potfiebné
opravit.

Slavnostní udílení cen v soutûÏi o Cenu
za nejlep‰í pfiípravu a realizaci Programu re-
generace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací
a mûstsk˘ch památkov˘ch zón âR se koná
16. dubna 2015 ve ·panûlském sále
PraÏského hradu pfii pfiíleÏitosti Meziná-
rodního dne památek a sídel. DrÏitel titulu
Historické mûsto roku získá na obnovu pa-
mátkového fondu 1 milion korun. Do leto‰-
ního kola soutûÏe se mimo Boskovice pfii-
hlásila napfiíklad i tato dal‰í mûsta:
Litomy‰l, KadaÀ, Nov˘ Jiãín atd. Doposud
Ïádné mûsto v historii soutûÏe neobdrÏelo
cenu Historické mûsto roku dvakrát.

Text a foto: Ing. Aneta Sedláãková
Zdroj: boskovice.cz

Boskovice ve finále soutûÏe
Historické mûsto roku 2014

VeletrÏní stánek fiktivní firmy Popelka s.r.o.
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Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

JSME ZDE PRO VÁS UÎ 15 LET

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

Spoleãnost MIV Trade Blansko 
provádí opravy a údrÏbu zateplen˘ch fasád

realizuje novostavby, fasády, stfiechy i stavební úpravy
Stavební spoleãnost MIV Trade s.r.o.

pÛsobí ve svém oboru jiÏ od roku 1994,
pod souãasn˘m názvem pak od roku
2007. ·iroké spektrum nabídky prová-
dûn˘ch ãinností, stejnû jako nekompro-
misní kvalita odvedené práce – to jsou
dÛvody, proã je tato firma Ïádaná zá-
kazníky na Blanensku, Vy‰kovsku
i Brnûnsku. Na otázku, jaká je aktuální
nabídka spoleãnosti MIV Trade, odpo-
vûdûl její jednatel Michael Vladík:

Realizujeme stavby rodinn˘ch i by-
tov˘ch domÛ a to jak novostavby, tak
i rekonstrukce, vestavby, nástavby, za-
teplování i dal‰í úpravy. 

ZákazníkÛm nabízíme také v˘mûnu
oken a dvefií za plastové, hliníkové, nebo
eurookna, opravy balkónÛ, v˘stavby no-
v˘ch lodÏií vãetnû pfiíslu‰enství - tedy
zasklení a zastfie‰ení.  Opravujeme stfie-
chy domÛ, provádíme pÛdní vestavby ãi
stfie‰ní nástavby, realizujeme rekonstruk-
ce bytov˘ch jader a v˘mûny rozvodÛ –
topení, plyn, elektroinstalace, odpady.

Pokud se zákazník rozhodne pro
komplexní revitalizaci domu (rodinné-
ho nebo bytového), zajistíme nejen
vlastní stavební ãinnost, ale také pfií-
pravu potfiebné dokumentace vãetnû
zpracování projektu. AÈ uÏ fie‰í klient
jak˘koliv problém, vÏdy se na nás mÛ-
Ïe obrátit a vyuÏít na‰í bezplatnou po-
radenskou sluÏbu.

Pane Vladíku, která z tûchto stavebních
ãinností je v poslední dobû hodnû Ïádaná?

V souãasnosti vzrÛstá zájem o ãi‰tûní
a opravy fasád. Mnozí majitelé nemovitos-
tí si uvûdomují, Ïe fasáda nemá neomeze-
nou Ïivotnost a Ïe vãasná oprava zabrání
rozsáhlému po‰kození, které by si vyÏáda-
lo finanãnû nároãnûj‰í zásah.

Po kolika letech je tfieba fasádu vyãis-
tit a pfietfiít?

Doporuãován je interval cca 10 let, ov‰em
tuto hodnotu je tfieba brát jen orientaãnû, ne-
boÈ velmi záleÏí na okolnostech – poloha do-
mu vzhledem k jeho vystavení povûtrnostním
vlivÛm, pra‰nost okolního prostfiedí, pouÏit˘

materiál na pÛvodní fasádû a jeho kvalita, me-
chanické po‰kození a dal‰í vlivy mohou tuto
dobu v˘raznû zkrátit, nebo prodlouÏit.

Pfiitom se nejedná jen o estetické hledis-
ko, i kdyÏ vzhled je jistû také dÛleÏit˘; na
star‰ích fasádách, nebo i na novûj‰ích, ale
po‰kozen˘ch, se mohou snadno uchytit plís-
nû, fiasy nebo i mech. Takto poru‰ené fasá-
dy nejen Ïe vypadají nevzhlednû, ale je také
naru‰ena jejich izolaãní schopnost, mÛÏe
b˘t naru‰eno zdivo a plísnû mohou zpÛso-
bovat alergie a nemoci d˘chacího ústrojí.
U zateplovan˘ch systémÛ dochází díky po-
‰kození vrchní vrstvy také k po‰kození
spodní izolaãní vrstvy, a následnû k vût‰í te-
pelné propustnosti celého systému.

Jak se provádí sanace postiÏené fa-
sády?

Nejprve fasádu dÛkladnû oãistíme 
mechanicky nebo tlakovou vodou, pak ná-
sleduje sanace kontaminované plochy
speciálním roztokem, penetrace a nakonec
nátûr silikonovou omítkou. Postup práce
i rozsah péãe o star‰í nebo po‰kozenou fa-
sádu je vÏdy tfieba stanovit individuálnû;
na‰í technici s bohat˘mi zku‰enostmi do-
káÏou odbornû posoudit stav fasády a na-
vrhnout optimální fie‰ení její opravy.

Poskytujete poradenskou sluÏbu
i pro posouzení stavu fasád?

Jistû, kdokoliv nás mÛÏe kontaktovat
a poÏádat o bezplatné posouzení stavu
fasády domu jak rodinného, tak i byto-
vého.

Kam se zájemci o sluÏby stavební
spoleãnosti MIV Trade mohou obrátit?

V Blansku sídlí na‰e spoleãnost na 
ulici PraÏská ã. 66, kontaktovat nás lze na
telefon: 516 833 237, mobil: 602 736 433,
pfiípadnû emailem: info@mivtrade.cz.
Mnoho dal‰ích informací o ãinnosti na‰í
firmy, vãetnû referencí zákazníkÛ, lze na-
jít na na‰ich stránkách www.mivtrade.cz.

Pane Vladíku, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Jednatel Michael Vladík. Foto: ph Ilustraãní foto . Foto: archiv MIV Trade s.r.o.
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Námûstí, klá‰ter, zámek, Základní ‰kolu
a Masarykovu stfiední ‰kolu budou od le-
to‰ního podzimu novû zdobit tabule s histo-
rick˘m popisem zmínûn˘ch míst. Stane se
tak díky projektu „Poznej na‰e mûsto”, kte-
ré realizují studenti z Masarykovy stfiední
‰koly. Cílem projektu je vytvofiit nauãnou
stezku, která protne historicky zajímavá
místa v na‰em mûstû. Na zpracování infor-
maãního textu se podílí pan Bohuslav
Kuda, Ïáci Z· a na‰i Ïáci. „Díky této spo-
lupráci mají na‰i Ïáci moÏnost zamûfiit se
jen na historii o na‰í ‰kole a zámku. Îáci
Z· zpracovávají text o základní ‰kole
a klá‰teru. NejtûÏ‰í úkol jsme pfiedali na
starost panu Kudovy a to informace o mûs-
tû ãi námûstí. Dal‰í spolupráce bude i na
grafice a pfiekladu textu do anglického ja-
zyka. Na‰i nábytkáfii pod vedením Ing.
Ba‰ného navrhly vzhled informaãní cedule.
Po v˘bûru a schválení radou mûsta, tyto ce-
dule budou vyrábût na‰i truhláfii.” uvedla
vedoucí ekot˘mu Miroslava Vítková.

Kromû tabule u Masarykovy stfiední ‰ko-
ly v rámci projektu opraví také vchod na za-
hradu ‰koly u budovy SO·. Celkovû reali-
zace projektu a samotná v˘roba vychází na
padesát tisíc korun, která Masarykova stfied-
ní ‰kola  získala z grantu Americké obchod-
ní komory AmCham.cz. „Souãástí projektu
je také beseda pro vefiejnost na téma historie
mûsta Letovice. Zde studenti budou prezen-
tovat daná témata, ke kterému bude násle-
dovat diskuse v‰ech zúãastnûn˘ch. Besedy
se zúãastní i historici mûsta: Bohuslav
Kuda, Karel Synek, Milan Illa a bude 19.
bfiezna v letovickém kulturním domû od pÛl
deváté do patnácti hodin,” doplnila Vítková
s tím,  Ïe do budoucna plánují roz‰ífiení na-
uãné stezky o dal‰í zajímavá místa.

Bûhem besedy bude v Kulturním domû 
umístûna v˘stava prací na téma „Letovice 
oãima ÏákÛ M·, Z·, MS·”, dále budou vy-
staveny kroniky Mûstského klubu dÛchodcÛ.

Text: peha
Foto: archiv Masarykovy stfiední ‰koly Letovice

Poodhalí historii mûsta vefiejnosti

Akademick˘ malífi Jan Danûk.

Mûsto Letovice uãinilo dal‰í krok k vût‰í
otevfienosti smûrem k vefiejnosti. Rozhodli
se totiÏ zpfiístupnit zápisy ze zasedání Rady
mûsta. Usnesení jsou pfiístupná na webov˘ch
stránkách mûsta http://www.letovice.net/sa-
mosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/.
Redakce ListÛ regionÛ se rozhodla zjistit,
jak na novinku Letoviãtí nahlíÏí.

Zuzana Lepková, 18 let, Vranová
Myslím, Ïe je dobré zprávy ze zasedání

Rady mûsta zvefiejÀovat, protoÏe kdo bude
mít zájem o nové informace, tak má moÏ-
nost je získat. Já osobnû této alternativy vy-
uÏívat nebudu.

Miroslava VáÀová, 37 let, Letovice
Webové stránky mûsta Letovice nav‰tû-

vuji a vût‰inou se dívám na program zase-
dání zastupitelstva. Jsem ráda, Ïe se na rad-
nici snaÏí o vût‰í otevfienost. A abych mûla
vût‰í pfiehled o dûní ve mûstû, tak se obãas
na zprávy ze zasedání Rady mûsta podívám. 

Katefiina Kloudová, 40 let, Letovice
Jsem novû pfiistûhovaná a zatím jsem se

o Ïivot ve mûstû moc nezajímala. Urãitû to

napravím a budu webové stránky nav‰tûvo-
vat. OceÀuji snahu o vût‰í otevfienost.

Stanislav Svoboda, 46 let, Letovice
O dûní ve mûstû se zajímám a vítám dal-

‰í krok k vût‰í transparentnosti.

Jifií Hejl, 71 let, Letovice 
O této novince jsem uÏ nûkde ãetl, ale 

abych se pfiiznal, moc mû to nezajímá.
Pokud bych chtûl nûco vûdût, tak se pÛjdu
zeptat pfiímo na radnici. 

Text: peha 

Vizualizace projektu „Poznej na‰e mûsto”, kter˘ realizuje Masarykova S· 
ve spolupráci s mûstem Letovice a místní Z·. 

Anketa: Vítáte zvefiejÀování
zpráv ze schÛzí Rady mûsta?

Jan Danûk se narodil 22. bfiezna 1894 ve
Vranové u Letovic v rodinû Jana DaÀka a je-
ho manÏelky Marie, rozené Slezákové
z Letovic. Mûli pût dûtí, z nichÏ tfii synové
mûli v˘tvarné nadání. Josef se vûnoval pís-
momalífiství a Antonín pracoval jako malífi
keramiky u firmy Josefa Mrázka
v Letovicích. V̆ tvarnû nejnadanûj‰í Jan po
vyuãení malífiem pokojÛ v letech 1909 –
1912 u Aloise Macháãe v rakouském mûstû
Deutsch Wagram ode‰el na zku‰enou do
Vídnû, kde byl pro svÛj v˘razn˘ malífisk˘
talent pfiijat na UmûleckoprÛmyslovou ‰ko-
lu, kterou studoval v letech 1912 – 1914
u architekta Witticha. Na studia si vydûlával
sám. V roce 1913 sloÏil je‰tû tovary‰skou
zkou‰ku u svého b˘valého mistra jako de-
korativní malífi a písmomalífi. U profesora
Witticha se nauãil dokonale technice monu-
mentální malby al fresco (mokr˘ podklad 
omítky) a al secco (such˘ podklad omítky),
restaurování obrazÛ a nástûnn˘ch maleb,
pozlacování a práci se ‰tukem. Studium pfii
zamûstnání bylo pro nûho velmi vyãerpáva-
jící, proto pfie‰el z Vídnû do Prahy na
Vysokou ‰kolu umûleckoprÛmyslovou, kde
se stal Ïákem profesora Emanuela Dítûte,
malífie obrazÛ pfieváÏnû s náboÏenskou té-
matikou, a kterou ukonãil roku 1919. Po
vzoru svého uãitele se Jan Danûk zaãal vû-
novat pfieváÏnû v˘tvarné v˘zdobû a renova-
ci chrámÛ na Moravû a Slovensku. Jeho
fresky se vyznaãují zemit˘mi barvami, kte-
ré si udrÏují svoje barevné odstíny lépe neÏ
jasné barvy a do dne‰ních dob nevybledly.  

V roce 1929 si dal v Letovicích na ulici
âapkovû postavit moderní funkcionalistick˘
rodinn˘ dÛm s ateliérem, kter˘ mu umoÏÀo-
val pracovat na dílech velk˘ch rozmûrÛ.
Autorem návrhu byl jeho pfiítel, letovick˘ ro-
dák, prof. Ing. arch. Bedfiich Rozehnal, DrSc.
(tato stavba je publikována v knize Jindfiicha
Chatrného Slavné vily Jihomoravského kra-
je). OÏenil se s Marií ·paãkovou z âebína
a mûli spolu dvû dûti: syna JUDr. PhMr.
Mirko DaÀka a dceru MUDr. Drahoslavu,
provdanou Pi‰tûlákovou.

Jan Danûk byl ãlovûk velice skromn˘
a v‰echno tvofiil - jak se fiíká - „K vût‰í
slávû BoÏí”, tak, jak byl v tomto duchu
vychován. Byl témûfi jedin˘m malífiem
v‰ech kapucínsk˘ch kostelÛ na Moravû,
vyzdobil poutní kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve slezské Hrabyni a v Bílém Újez-
du, vyhrál konkurz vyhlá‰en˘ Tomá‰em
BaÈou na v˘zdobu zlínského kostela sv.
Filipa a Jakuba. Vymaloval kapli v Dûtské
nemocnici v Brnû - âern˘ch Polích, kte-
rou projektoval architekt Bedfiich
Rozehnal. Za okupace zrestauroval vzác-
né gotické fresky v kostelíku ve Starém
Svojanovû. Restauroval nesãetné 
oltáfiní obrazy, z posledních jeho prací by-

lo zrestaurování obrazu Sv. Rodiny v kos-
tele sv. Josefa v Brnû. 

Jeho první vût‰í prací v Letovicích z ro-
ku 1922 byla jedineãná a nev‰ední venkov-
ní fasáda Mrázkovy keramiky u vlakového
nádraÏí s rozmûrn˘mi kartu‰emi ornamentÛ
a figurálních motivÛ na zpÛsob sgrafita, kte-
rou zhotovil se sv˘m bratrem Antonínem.

V roce 1930 dostal nabídku na v˘zdobu
klá‰terního kostela sv. Václava. Tam se mu
velmi citlivû podafiilo nové figurální i orna-
mentální fresky vãlenit do barokního interi-
éru. Na klenbû v presbytáfii vytvofiil obraz
madony podle ‰panûlského malífie B. E.
Murilla ze 17. století a ãtyfii evangelisty pod-
le vlastní kompozice. Na hlavním oblouku je
hlava Krista, na stûnách kostela jsou obrazy
svûtcÛ, ktefií mají vztah k fiádu Milosrdn˘ch
bratfií. V roce 1933 vyzdobil sv˘mi malbami
také sakristii. V jídelnû klá‰tera vytvofiil
fresku Poslední veãefie Pánû se stropní v˘-
zdobou andílkÛ s ovocem, na ãelní stûnu
vstupu do nemocnice fresku Jana z Boha, za-
kladatele fiádu Milosrdn˘ch bratfií a v novû
vybudované lékárnû na námûstí fresku
Uzdravení nemocného u rybníka Bethesda.
Jan Danûk v roce 1932 obdrÏel zakázku na
v˘zdobu letovického farního kostela sv.
Prokopa, jehoÏ vnitfiek mûl do té doby pou-
ze bílou omítku. Na oblouku klenby vyobra-
zil pfiíchod vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje na
Velkou Moravu, na boãní oltáfie a v presby-
táfii obrazy v‰ech ãesk˘ch svûtcÛ. Celkovou
v˘malbu krásn˘mi freskami, kter˘mi vyzdo-
bil interiér kostela, ukonãil aÏ v roce 1940.

Jan Danûk mûl také vfiel˘ vztah k divadlu,
maloval kulisy a opony pro ochotnická 
divadla v Letovicích a okolí, navrhl mnoho
divadelních v˘prav, svÛj zájem o divadlo pro-
jevil i jako reÏisér. Z portrétních maleb je zná-
má podobizna dûkana P. Franti‰ka KrchÀáka
na letovické fafie. Maloval také realistické 
akvarely Letovic a okolí, které jsou v majetku
rodiny. Je velká ‰koda, Ïe se nezachovaly je-
ho kartonové kresby uhlem, které byly zniãe-
ny pfii realizaci nástûnn˘ch maleb. Nevedl si
Ïádné záznamy a své práce provádûl bez oká-
zalosti a vnûj‰í publicity.

Jan Danûk zemfiel ve vûku 67 let 10.
kvûtna 1961 a je pohfiben na letovickém
hfibitovû.

KdyÏ v roce 1970 v období komunistické
nesvobody za tzv. normalizace rozhodlo fie-
ditelství Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií
fresky v budovû nemocnice odstranit, poku-
sili se je zachránit správce klá‰tera pan
Bieberle s malífisk˘mi mistry Fadrn˘mi,
ktefií je je‰tû pfied zalíãením pfielepili po
stranách papírem. âasem se v‰ak zaãal 
papír odlepovat, a tím bylo definitivnû roz-
hodnuto o jejich likvidaci. Po pádu totalitní-
ho reÏimu v roce 1989 pfievor klá‰tera Fr.
Sanctus Rott postupnû nechal zrestaurovat
cel˘ interiér klá‰terního kostela, vãetnû fre-
sek Jana DaÀka, za finanãní pomoci spolu-
bratfií rakouské provincie. V roce 2002
v hlavní budovû Nemocnice Milosrdn˘ch
bratfií byla zrestaurována freska Jana z Boha
a v roce 2008 bylo v jídelnû provedeno úpl-
né odkrytí a zrestaurování malby Poslední
veãefie Pánû a dekorativní malby rámování
dvefií. Na obnovû kulturní památky se fi-
nanãnû podílela Nemocnice Milosrdn˘ch
bratfií Letovice a Ministerstvo kultury âR.

Jak vidût, nejenom lidské osudy, ale i
osudy historick˘ch památek jsou závislé na
promûnách doby a odráÏejí spoleãenskou si-
tuaci, ve které vznikaly. Zrestaurované fres-
ky budou letovick˘m obãanÛm pfiipomínat
ãasy nesvobody a symbolizovat znovu na-
bytou demokracii.

Akademick˘ malífi Jan Danûk se fiadí me-
zi v˘znamné obãany, ktefií pfiispûli ke zvidi-
telnûní mûsta Letovice.

Karel Synek  
Foto: archiv K. Synka

Pfied 121 lety se narodil 
akademick˘ malífi Jan Danûk
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Arboretum ·melcovna zahajuje provoz

Náv‰tûvníci ãasto vyuÏívají moÏnost
se v arboretu nejen pouãit, ale také 
vyuÏít nádherné prostfiedí k pfiíjemné
procházce s celou rodinou. Pro dûti je, 
jako velké lákadlo, pfiipraven zookou-
tek, ve kterém mohou pozorovat zakrs-
lá plemena bûÏn˘ch hospodáfisk˘ch
zvífiat; ovce, kozy, králíky a také drÛ-
beÏ. Spolupráce s pohádkáfikou
Vítûzslavou Klimtovou pfiinesla do 
arboreta skfiítky, víly a elfy, ktefií se v
areálu zabydleli. Dûti pfii procházce 
mohou, pokud se budou pozornû dívat,
nûjakou pohádkovou bytost spatfiit...

V dobû konání tématick˘ch akcí
a v˘stav je otevfien i samostatn˘ v˘stav-
ní a prodejní areál Dva dvory. Dûti se
ani tady nebudou nudit, mohou si s ro-
diãi projít expozici pohádkov˘ch bytos-
tí nazvanou „Ze zahrádky do pohádky”.

DÛleÏitou souãástí arboreta je pro-
dejna Zahradního centra CS, o.d., kde
si mohou zájemci nakoupit v‰e po-
tfiebné pro zahradu i sad. ·irok˘ sorti-
ment okrasn˘ch a ovocn˘ch rostlin
z vlastní produkce i z nákupu od pfied-
ních ãesk˘ch ‰kolkafisk˘ch firem,
i z dovozu, je prodáván ve vhodn˘ch
agrotechnick˘ch lhÛtách.

Arboretum ·melcovna se nachází na okraji Boskovic, kousek od boskovické pfiehrady, jako
souãást v˘znamného krajinného prvku Dva dvory – ·melcovna. Ve stráni nad fiíãkou Bûlou se
na plo‰e témûfi 9 ha rozkládá pfiírodní nauãn˘ a odpoãinkov˘ areál. Nauãná stezka areálem
provede náv‰tûvníky bohatou v˘sadbou okrasn˘ch rostlin i ovocn˘m sadem.

Majitele Arboreta ·melcovna, pana
Josefa JankÛ jsem se zeptal:

Pane JankÛ, kdy letos zahajujete
sezonu?

Arboretum, stejnû jako prodejna,
zahajují provoz 15. bfiezna, jako ob-
vykle. Ukonãení plánujeme na 15.
listopadu.

Letos byla opût celkovû mírná zima
s nedostatkem snûhu; ov‰em hodnotit
dopad zimního poãasí na jednotlivé po-
rosty v areálu by bylo zatím pfiedãasné.

Plánujete opût tématické akce?
Ano, v rámci akce Jaro v arboretu

to budou od 14. - 19. dubna cibulovi-
ny, od 28. dubna do 10. kvûtna dny 
sakur a 12. - 24. kvûtna irisy a rhodo-
dendrony.

Letní akci plánujeme od 18. - 23.
srpna, se zamûfiením na trávy a trval-
ky.

Podzim v arboretu potrvá od 1. do
25. fiíjna; od 16. do 19. fiíjna se bude
konat ve v˘stavní hale na Dvou 
dvorech pravidelná V˘stava ovoce

a okrasn˘ch rostlin, kterou uspofiádá-
me ve spolupráci s místní organizací
âeského zahrádkáfiského svazu a dal-
‰ími vystavovateli. 

Máte také v plánu nûjaké akce
k dûtskému dni, nebo Dni zemû? 

Tyto akce je‰tû nejsou definitivnû
urãeny, ale mám pfiedstavu, Ïe téma-
tické akce uspofiádáme ve spolupráci
s DDM Boskovice a se skauty. Zájem
o spolupráci projevilo také sdruÏení
Sportuj s námi.

Jaká bude letos provozní doba
Arboreta ·melcovna?

Areál arboreta je otevfien dennû mi-
mo pondûlí od 9 do 17 hodin, prodej-
na centra pak ve stejné dny od 9:30 do
16:30. Vstupné je i v leto‰ní sezonû
dobrovolné. Mnoho dal‰ích informací
o arboretu je na na‰ich stránkách
www.smelcovna.cz, pfiípadnû lze za-
volat pfiímo do prodejny na mobilní
telefon ãíslo 602 173 936.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Brambofiík jarní. Vilín prostfiední Barmstedt Gold.
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O VODù V NA·EM REGIONU 
S PETREM FIALOU

Pane fiediteli, co se Vám bûhem
Va‰eho pÛsobení v ãele boskovické di-
vize VAS podafiilo?

Pozitivních zmûn, které já osobnû vní-
mám, je celá fiada. Rozdûlil bych je do nû-
kolika oblastí. První z nich jsou investice
do zlep‰ení vodohospodáfiské infrastruk-
tury, druhou pak kvalita námi dodávané
pitné vody a dále zmûna vlastnické struk-
tury na‰í spoleãnosti. V neposlední fiadû je
to také postavení VAS na trhu a zájem 
odbûratelÛ o na‰e sluÏby.

Co se na Blanensku v posledních le-
tech opravilo nebo postavilo?

Nemám zde prostor jmenovat v‰echny
stavby, protoÏe je jich napfiíã okresem
nepoãítanû. Tou nejvût‰í a nejv˘znam-
nûj‰í je stavba pod názvem „Blanensko -
rekonstrukce pátefiních vodovodních 
pfiivadûãÛ”, která bude letos dokonãena.
Sv˘m rozsahem nemá obdobu od dokon-
ãení v˘stavby pfiehradní nádrÏe pod
Vratíkovem v osmdesát˘ch letech minu-
lého století. Stavba je nároãná nejen 
investiãnû, ale zejména na koordinaci
jednotliv˘ch prací a zaji‰tûní komfortu
pro spotfiebitele bûhem v˘stavby. Je to
investice za 270 milionÛ korun, z toho
témûfi 240 milionÛ tvofií dotace Státního
fondu Ïivotního prostfiedí.

Je‰tû letos by mûla b˘t zahájena stav-
ba s názvem „Jedovnicko – intenzifikace
âOV a kanalizace v obcích Jedovnice,
Krasová, Rudice a Senetáfiov”. Tato in-
vestice je velmi v˘znamná pro tuto ob-
last, která se nachází z vût‰í ãásti pfiímo
v Chránûné krajinné oblasti Moravsk˘
kras, kam odtékají odpadní vody ze jme-
novan˘ch obcí.  Zde se investice bude
pohybovat v fiádu desítek milionÛ korun.

Lidé se ãasto ptají, zda je voda z ko-
houtku kvalitní. Jak je tomu v na‰em re-
gionu?

Ve‰kerá pitná voda na Blanensku
a Boskovicku je ãerpaná z podzemních
zdrojÛ a je opravdu velmi kvalitní.
Kontrolujeme ji dennû na‰imi akreditova-
n˘mi laboratofiemi a nezávisle na nás ji 
je‰tû pravidelnû kontroluje Krajská hygie-
nická stanice. Z trvalého sledování kvality
pitné vody v na‰í distribuãní síti jedno-
znaãnû vypl˘vá, Ïe kvalita dodávané pitné
vody zcela vyhovuje evropsk˘m standar-
dÛm po stránce fyzikální, chemické, mik-
robiologické i biologické. Pokud by si 
kdokoliv chtûl ovûfiit a znát pfiesné hodno-
ty kvality vody v místû jeho bydli‰tû, na-
lezne je na na‰ich internetov˘ch stránkách:
www.vodarenska.cz/kvalita-a-cena-vody. 

Hodnû diskutovaná je cena vody.
Proã je voda tak drahá a proã jsou ceny
v rÛzn˘ch místech odli‰né?

Otázka je, co je drahá voda. Málokdo
mi totiÏ dokáÏe odpovûdût na otázku, ko-
lik vlastnû stojí litr kvalitní pitné vody
z kohoutku. Odpovûì je 4 haléfie. Na‰e
voda je tedy asi 200 krát levnûj‰í neÏ vo-
da balená a je pfii tom minimálnû stejnû
kvalitní. Cena vody se odvíjí od fiady 
aspektÛ. ZáleÏí na tom, odkud ji bereme;

co stojí její úprava na pitnou vodu, nûkde
k vám domÛ teãe samospádem, jinde ji
musíme ãerpat. Cenu ovlivÀují i dotace
do vodohospodáfiské infrastruktury, kte-
ré mají pfiímo v podmínkách pro získání
dotace stanovené, jak se cena vody v da-
ném regionu má vyvíjet. V neposlední
fiadû záleÏí také na tom, jak se kdo roz-
hodne hospodafiit. Napfiíklad Svazek
Blansko a nûkolik málo dal‰ích mûst
a obcí do ceny vodného a stoãného zahr-
nují nejen provozní náklady, ale také 
opravy a fie‰ení havárií, stejnû jako bu-
doucí investice, které jsou nutné k tomu,
aby obãanÛm z kohoutkÛ vÏdy tekla vo-
da. Jsou v‰ak obce, kde lidé ve vodném
a stoãném platí pouze provozní náklady
a pokud se nûco musí opravit, nebo nû-
kde vznikne havárie, obec to pak doplatí
ze svého rozpoãtu. Cena vody je tam po-
tom samozfiejmû niÏ‰í, ale peníze pak
chybí tfieba ve ‰kolce nebo na opravu
chodníku. Zda je to pro tamní obyvatele
lep‰í nevím, ale myslím, Ïe o této praxi
ãasto ani nevûdí.

Je to obdobné, jako kdybyste kalkulo-
val cenu dojíÏdûní do práce autem jen
z ceny spotfiebovaného benzínu. JenÏe
obãas musíte koupit olej, pneumatiky,
vymûnit akumulátor, zaplatit opravy
a ãasem i nové auto…

Zmínil jste zmûny ve vlastnictví Va‰í
spoleãnosti. MÛÏete fiíci, zda mohou mít
dopad i na odbûratele?

Od roku 2012 jsou stoprocentními
vlastníky na‰í spoleãnosti pouze ãeská
a moravská mûsta a obce, pfiípadnû svaz-
ky obcí, které vyuÏívají na‰ich sluÏeb. Je
tfieba fiíct, Ïe se jedná v âeské republice
o zcela unikátní vlastnick˘ stav.
Naprostá vût‰ina jin˘ch vodárensk˘ch
spoleãností je totiÏ v rukou zahraniãních
majitelÛ a tedy i zisky, které plynou
z hospodafiení s vodou, odchází do za-
hraniãí. Jejich zisky jsou nûkdy fiádovû
i desítky procent, zatímco ná‰ zisk se po-
hybuje kolem 3 procent.

Nejde jen o to, Ïe voda patfií bezesporu
k jednomu z na‰ich národních bohatství a uÏ
samotn˘ fakt, Ïe její hodnota nemizí do ci-
ziny, je velk˘m kladem. Má to i mnoho dal-
‰ích praktick˘ch dÛvodÛ, proã je pro uÏiva-
tele, tedy obyvatele na‰ich mûst a obcí, 
dÛleÏité, Ïe zisk zÛstává doma. O tom, jak se
nakládá se ziskem, jak lze tyto prostfiedky
pouÏít pro obnovu stávajících vodárensk˘ch
zafiízení a budování nov˘ch, rozhodují akcio-
náfii jednotliv˘ch svazkÛ, tedy pfiedstavitelé
obcí, ktefií ze zákona odpovídají za zaji‰tûní
dodávek vody a uvûdomují si v˘znam ãi do-
pad sv˘ch rozhodnutí. Pro mûsta a obce má
vlastnictví na‰í spoleãnosti formou akcií

je‰tû jednu v˘hodu. Mohou vyuÏít moÏnos-
ti zadávání zakázek na‰í spoleãnosti bez
nutnosti vypisovat v˘bûrové fiízení, coÏ sou-
ãasná legislativa umoÏÀuje. Jedná se o takz-
vané in-house zakázky. Obce tak u‰etfií za
sloÏitá v˘bûrová fiízení a nároãnou adminis-
trativu, protoÏe práce pro nû zaji‰Èuje 
zjednodu‰enû fieãeno „jejich” firma.

V médiích jiÏ probûhla informace o uni-
kátní technologii, kterou Va‰e spoleãnost
vyvinula pro zabránûní ztrát vody; mÛÏete
ji popsat?

Problémy s úniky vody netûsností po-
trubí zpÛsobují zv˘‰ené provozní náklady.
Proto jsme kromû intenzivní ãinnosti v
oblasti údrÏby a oprav hledali cestu, jak
zjistit i relativnû malé prÛsaky, které se ob-
tíÏnû vyhledávají. V roce 2012 do‰lo ke
slouãení dispeãersk˘ch pracovi‰È do cent-
rálního dispeãinku v Boskovicích a hlavnû
k jeho modernizaci. Zde byl na‰imi pra-
covníky pod vedením kolegy Pavla
Mikulá‰ka vyvinut systém, kter˘ na dálku
monitoruje pohyb vody v potrubí v noã-
ních hodinách, kdy je zastaven odbûr.
Pokud je zji‰tûn únik vody, lze toto místo
snadnûji lokalizovat a následnû terénními
pracovníky opravit. DÛleÏité je, Ïe tímto
zpÛsobem se dafií odhalit i malé, zaãínají-
cí poruchy a pfiedejít tak vût‰ím ztrátám.
Dosáhli jsme takto milionov˘ch úspor,
které jsme obratem opût investovali do 
oprav zejména vodovodních sítí. Tento
systém je v‰ak pouÏiteln˘ jen pro vodovo-
dy, které jsou napojeny na ná‰ dispeãink.

Je naopak nûco, s ãím jste nespokojen
nebo co by bylo tfieba zlep‰it rychleji?

Tak nûjak zdravû nespokojen by mûl
b˘t ãlovûk pofiád, aby se vûci mohly po-
souvat dopfiedu. Nicménû jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe vzhledem k tomu, co se dûje v
jin˘ch ãástech svûta zejména v poslední
dobû, bychom si mûli velmi váÏit toho,
v jakém regionu Ïijeme, a to i z pohledu
dostatku kvalitní vody, coÏ není ve vût‰i-
nû svûta vÛbec bûÏné. Ale otázku jste asi
myslel jinak. Na co se chceme zamûfiit
nyní více, jsou opravy a vzhled vodáren-
sk˘ch objektÛ, které máme pronajaté. 

Pfiesto, Ïe nemáte tak vysok˘ zisk ja-
ko jiné spoleãnosti, vím, Ïe pomáháte
potfiebn˘m...

PovaÏujeme za samozfiejmé, Ïe je tfieba
podporovat hendikepované obãany a zdra-
v˘ rozvoj dûtí. KaÏd˘ rok pravidelnû 
finanãnû pomáháme napfiíklad Asociaci ro-
diãÛ a pfiátel zdravotnû postiÏen˘ch dûtí
v uspofiádání letního tábora, dal‰í prostfied-
ky také pravidelnû putují do charitativní
organizace Betany Boskovice, nûkolik ak-
cí jsme uspofiádali ve spolupráci s matefi-
sk˘mi ‰kolami. Jsme patronem dûtsk˘ch
bûhÛ v rámci populárních Boskovick˘ch
bûhÛ nebo Bûhu Moravsk˘m krasem
v Blansku. Chceme zkrátka pomáhat lidem
v regionu, kde pÛsobíme.

Pane fiediteli, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

¤editel divize Boskovice Vodárenské akciové spoleãnosti, a.s., Ing. Petr Fiala. 

Ubûhly ãtyfii roky od doby, kdy jsem poprvé hovofiil s Ing. Petrem Fialou v jeho kanceláfii fieditele boskovické divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEâNOSTI, a.s. Tehdy byl ve funkci teprve mûsíc; hovofiili jsme o jeho vizích, kam by se vodárenská firma mûla ubírat. Jedno pfiísloví fiíká:
„¤eã se mluví, voda teãe.” Nyní jsem Petra Fialu opût nav‰tívil, abych zjistil, jak se mu dafií jeho pfiedsevzetí naplÀovat.
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Masopust zaãíná 6. ledna svátkem Tfií
králÛ a vrcholí o masopustním pondûlí a
úter˘, ãtyfiicet dní pfied svátky velikonoãní-
mi. Posledním dnem tohoto období je ·ka-
redá neboli Popeleãní stfieda, zaãátek 
pÛstu. Pfii pomy‰lení, Ïe jiÏ zakrátko nasta-
ne dlouh˘ pfiedvelikonoãní pÛst, si kaÏd˘
dopfieje dosytosti bujarého veselí, zpûvu,
tance – a pochopitelnû i jídla a pití.
Tradiãnû chodí obcemi fa‰ankov˘ prÛvod
masek, kter˘ konãí masopustní zábavou.

Chodí se od domu k domu, úãastníci reje
jsou poho‰tûni jídlem, pitím a obdarovává-
ni penûzi.  Nejtypiãtûj‰í maskou je Medvûd
s medvûdáfiem, dále pak maska tzv. Klibna
– ‰iml, kobyla, koníãek, ve kterou jsou
ukryty vût‰inou dvû osoby, ale také nechybí
bába s nÛ‰í, Îid s pytlem, kominík se Ïebfií-
kem, ‰a‰ek a masky rÛzn˘ch fiemesel.
Masopustní zábava vût‰inou konãí pfied pÛl-
nocí pochováním basy jako symbolika, Ïe si
muzikanti v postním období nezahrají. 

Masopustní veselí v na‰em regionu

JEDOVNICE

Sobota 14. února patfiila masopust-
nímu veselí. Nejinak tomu bylo
i v Jedovnicích, kde pestr˘ prÛvod ma-
sek za hudebního doprovodu místních
muzikantÛ od rána do pozdního odpo-
ledne procházel cel˘m mûsteãkem
a signalizoval pfiíchod pfiedvelikonoã-

ního postního období. Cel˘ vesel˘ prÛ-
vod veden˘ ozdoben˘m vozem a koní-
kem pana Mafiíka se tû‰il pozornosti
obãanÛ a byl hezk˘m zpestfiením toho-
to pozdnû zimního období a pfiíjem-
n˘m pfiíslibem jarních dnÛ.

Text a foto: Jitka Koutná

Pranostiky radí
* Kdo v masopustû moc dûlá, v létû to odleÏí. *

* Masopust na slunci, pomlázka u kamen. *
* Jedí-li se koblihy na slunci, 

budou se malovaná vejce jíst na peci. *
* Jsou-li o masopustû dlouhé rampouchy, 

je úrodn˘ rok na mouchy. *

SUCH¯

V malebné vesnici Such˘, jejíÏ
historie zaãíná pfied rokem 1754 
uprostfied nádherné neposkvrnûné
pfiírody Drahanské vrchoviny se
pofiád nûco dûje. Spoleãensk˘ Ïi-
vot zde není pouhou frází, ale pul-
zuje v hojné mífie po cel˘ rok.
Tentokrát na prahu jara, kdy teplé
sluneãní paprsky ohla‰ují poãátek
nového Ïivota a konec celodenních
mrazÛ, si tamní obyvatelé pfiipo-
menuli v˘znamn˘ svátek, jehoÏ
poãátky pocházejí z fiímského ná-
boÏenství a sahají do 13. století.
Stfiedovûk této lidové zábavû pfiíli‰
nepfiál, aÏ kolem osmnáctého sto-
letí zaãaly taneãní zábavy – reduty
- urãené zpoãátku jen zámoÏnûj-
‰ím, pozdûji byly pfiístupné pro
v‰echny.

Masopust jinak téÏ Vostatke,
Fa‰ank, Voraãky, Voráãí je podle
dávné tradice tfiídenní svátek, jeÏ se
v souãasné povrchní uspûchané do-
bû tak dlouho uÏ nedrÏí. Dnes k to-
mu musí staãit jeden den, pfieváÏnû
to b˘vá nûkterá únorová sobota
v období mezi dvûma postními do-
bami – vánoãní a velikonoãní.

Rej masek zaplavil 14. února.
2015 tuto v létû pfiedev‰ím rekreaã-
ní obec, jeÏ se v zimû vÏdy promûní
zase na ráj lyÏafiÛ - bûÏkafiÛ.
Zejména ty mûstské náv‰tûvníky
perfektnû upraven˘ch tratí v oslnivû
bílé snûhové pokr˘vce tradiãní 

ostatkov˘ prÛvod velmi pfiekvapil,
protoÏe tam se jiÏ dávné zvyky a
obyãeje bohuÏel vytratily a souãasní
obyvatelé je znají uÏ jen z vyprávû-
ní, filmÛ a dobov˘ch fotografií.
Mûst‰tí lidé tráví volné chvíle uza-
vfieni ve sv˘ch pfiíbytcích jako v
ulitách pfiedev‰ím pasivním konzu-
mem televizní kultury. BohuÏel –
není to dobré, kdysi vfielé mezilid-
ské vztahy berou za své.

Nápadité, pestrobarevné, vût‰inou
legraãní masky ov‰em netrpûlivû
vyhlíÏeli téÏ lidé v samotn˘ch do-
mácnostech. Dlouholetou tradici
zde udrÏují Ïeny z místního spolku.
Obejdou kaÏdé stavení, popfiejí 
hojnosti, okusí koblihy, ãi nûco ze
zabijaãkov˘ch dobrot a zapijí slivo-
viãkou. Ono obejít celou vesnici
s cca 450 obyvateli v leto‰ním ryze
zimním poãasí trvalo aÏ do veãer-
ních hodin. Z v˘tûÏku tohoto ostat-
kového reje bude 25. dubna 2015
pofiádán tradiãní Dûtsk˘ ma‰karní
karneval, na kter˘ se ti nejmen‰í jiÏ
moc tû‰í.

Je skvûlé, Ïe dávné tradice na
mnoha místech znovu oÏívají, obec
Such˘, kde Ïijí drsní, ale pohostin-
ní lidé ryzích povah, je toho pfiíkla-
dem.

Atmosféru leto‰ních ostatkÛ 
si mÛÏete prohlédnout na 

www.obecsuchy.cz.
Text a foto: Vladimír ·evãík

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

V Doubravici nad Svitavou kalendáfi
akcí na bûÏn˘ rok pravidelnû zaãíná
tradiãními akcemi, kter˘mi jsou
„Masopustní prÛvod obcí”, v závûsu
pak „Pochovávání basy”. To probûhlo
v Doubravici nad Svitavou v sobotu
14. února v místním kulturním domû.
Povídání, které mûl sestavené Ruda
Novák (faráfi), nemûlo chybu. VÏdy do
tohoto povídání zahrne v‰echny pod-

statné události (dobré i ty hor‰í), které
se bûhem roku udály v Doubravici.

Obû tyto stálice mezi jin˘mi akcemi
zaji‰Èují ãlenové TJ SOKOL oddíl kopa-
né. A nutno poznamenat, Ïe jak prÛvod
masek, tak pochovávání basy má mno-
ho pfiíznivcÛ, ktefií se tûchto masopust-
ních merend rádi zúãastÀují. A to je moc
dobfie. VÏdyÈ tradice se mají dodrÏovat!

Text a foto: Eva SáÀková
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KULÍ¤OV

ním, Ïe vláda zimy pozvolna konãí
a snad uÏ brzy se doãkáme dnÛ pln˘ch

sluníãka, svûtla a jarních vÛní… 
Text a foto: Jitka Koutná

Také malá, jinak klidná,
malebná vesniãka Kulífiov,
oÏila v sobotu 14. února
v˘skotem masopustních
radovánek. RÛznorodé
masky v‰ech vûkov˘ch ka-
tegorií poctivû dÛm od 
domu rozdávaly radost
a veselí, tu ochutnaly kob-
lihu, tu kousek masa, nûco
na zahfiátí, samy pak ne-
tradiãnû obdarovávaly
drobn˘mi dárky a zane-
chávaly za sebou dobrou
náladu s pfiíjemn˘m zji‰tû-

CHRUDICHROMY
JiÏ 48. roãník  ma‰karních prÛvodÛ

uspofiádala TJ Sokol Chrudichromy
v sobotu, 14. 2. 2015. Vût‰ina obãanÛ
se snaÏí ma‰kary co nejlépe pohostit,

jak je vidût i na nûkter˘ch fotografi-
ích, i kdyÏ pro úãinkující znaãnû ná-
roãné.

Text a foto: Josef Bene‰

LIPOVEC
Také v Lipovci se se‰el slu‰n˘ poãet vesel˘ch masek. Foto: Jitka Koutná

VRANOVÁ

pfiihlíÏející pfiispûli ãástkou 6 500 Kã.
Peníze budou pouÏity na nákup knih do
místní knihovny. Je‰tû jednou dûkuje-
me. Barevnou variantu fotek naleznûte

v elektronické podobû na obecních  we-
bov˘ch stránkách.

Text: Ing. Ale‰ Kri‰tof, Ph.D.
Foto: Zdenûk JeÏ

V sobotu 14. 2. 2015
pro‰el obcí Vranová ma-
sopustní prÛvod. Maso-
pustní veselice zaãala
pfied obecním úfiadem
spoleãnou fotografií.
PrÛvod masek s vlastním
vystoupením pro‰el postup-
nû celou obec a spoleãenská
akce byla zakonãena spo-
leãn˘m posezením v kultur-
ním domû. Podûkování 
patfií v‰em zúãastnûn˘m jak
aktivním  úãastníkÛm, tak
i pfiihlíÏejícím, neboÈ právû

SVITÁVKA

se nezalekli mnoÏství pfiíchozích, 
otevfieli dvefie a pohostili nás spous-
tou v˘borného jídla i pití, za nûÏ jim
„Strakat˘” popfiál hojnost a ‰tûstí
a odmûnou byl samozfiejmû i tanec
s medvûdem, kter˘ neodmítla Ïádná
hospodyÀka. 

Pravda, nakonec jsme medvûda

museli podle tradice zastfielit, ale
kdyÏ jsme ho dostateãnû zapili a po-
kropili touto Ïivou vodou, medvûd
oÏil a v‰ichni jsme skonãili v restau-
raci Pod Dubem, kde nás ãekala na-
prosto skvûlá zabíjaãka. 

Text: Jana Tome‰ová
Foto: Miroslava Holasová

Z parku ve Svitávce,
kde starosta Jaroslav
Zoubek pfiedal „Straka-
tému” Ostatkové právo,
vyrazilo v sobotu 28. 
února za doprovodu har-
moniky s masopustním
prÛvodem 60 masek
a dal‰í svitáveãtí i pfie-
spolní se v maskách
i v civilu pfiidávaly ces-
tou. Dûkujeme v‰em,
ktefií se dali na dráhu
masopustních ma‰kar,
ale pfiedev‰ím tûm, ktefií

KARNEVAL V JEDOVNICÍCH
A V KRÁSENSKU

Tím, ãím je v masopustním období pro do-
spûlé prÛvod masek ãi pochování basy, tím
jsou pro dûti rÛzné ma‰karní bály, karnevaly
a podobné akce. Uskuteãnilo se jich po celém
okrese spousta, jedna taková tfieba 8. února
v Jedovnicích, o 14 dnÛ pozdûji pak
v Krásensku. V Jedovnicích bylo celé odpo-
ledne tematicky zamûfieno na rÛzná fiemesla,
která si dûti vyzkou‰ely zábavnou formou her
a soutûÏí. V Krásensku zase pod vedením oblí-
beného klauna probûhlo veselé odpoledne plné
písniãek a vtipn˘ch úkolÛ, které pobavily nejen
dûti, ale i jejich rodiãe a ostatní úãastníky.  

Text a foto: Jitka Koutná

KRASOVÁ

Tato finanãní ãástka bude pouÏita na
dal‰í dûtské akce (ceny, odmûny, ob-
ãerstvení, atrakce, apod.). Dûkujeme.

Za kulturní komisi 
Mgr. Olga Teremová

Foto: Danka Mlãuchová

U nás v Krasové vy‰el
Masopustní prÛvod ve 13
hod v sobotu 14. 2. 2015.
Na‰í vesniãkou procháze-
lo 24 masek více ãi ménû
tradiãních - kat, klaun, pi-
rát, babka s nÛ‰í, vûzeÀ,
rytífi, ufon, zombie, tfii po-
tulní muzikanti, mrtvá ne-
vûsta, doktor, ponocn˘,
dva saunoví lidé, Yetti, in-
diánka, smrtka, ãert,
Shrek, duch a dvû Îelvy
ninja, které jste odmûnili
finanãní ãástkou 6 162 Kã.
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Hledáme nad‰eného a zodpovûdného 
distributora, kter˘ bude kaÏd˘ mûsíc 
zaná‰et Listy regionÛ do schránek 

v pfiidûlené ãásti Blanska.
Zku‰enost s distribucí tiskovin v˘hodou, lze kompenzovat

velkou peãlivostí, zodpovûdností a dÛvûryhodností.

Zájemci pi‰te na listyregionu@seznam.cz. Jako
pfiedmût emailu uveìte „Distribuce Blansko”.

➨ Prodám byt 1+kk v Letovicích. 
Obytná plocha je 46 m2. Cena bytu je 1 190 000
Kã. Tel.: 725 779 011.
➨ Prodám koãárek FIRKON VERÁNO 
po 1 dítûti, pouÏívan˘ asi 1,5roku, trojkombinace.
Stav velmi dobr˘, cena 3 000 Kã, odbûr
Jedovnice. Tel.: 732 374 173, e-mail: alka.stanko-
va@email.cz 
➨ Prodám zachoval˘ elektrick˘ sporák BRAVO 
se sklokeramickou deskou za 2 000 Kã. PÛvodní
cena 15 000 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám pfienos. pouzdro na záda 
na akordeon za 1 500 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. 
➨ Nabízím ORIGINAL DVD filmy 
v perfektním stavu. Napfi. Titanic, Mlãení jehÀá-
tek, Francouzská spojka, Základní instinkt, Jméno
rÛÏe aj. Tel.: 737 957 822, j.korcina@tiscali.cz 
➨ Prodám zahradu o samotû 
s pûkn˘m v˘hledem za 100 tis. Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv, 
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-ma-
ilem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám zdûnou, ãásteãnû podsklepenou 
chatu s pozemkem 354 m2 v Blansku na Podlesí,
orientovaná na jiÏní stranu. Velkou v˘hodou je, Ïe
je pozemek lehce dostupn˘ autem z místní komu-
nikace. MoÏnost vybudování domku k celoroã. 
uÏívání. Pfiípojky (voda, el., plyn) jsou v místû.
Cena: 199 000 Kã, tel.: 721 625 289.

➨ Koupím Jawa 550, pafiez, pion˘r, Stadion 
moÏno i díly nebo vraky. Tel.: 774 262 828. 
➨ 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 videorekordér s ovladaãem. 
Tel.: 606 119 940. 
➨ Koupím men‰í byt v Blansku 1+1 (2+1). 
Ne od RK. Tel.: 739 967 371. 
➨ Koupím dÛm na Blanensku 
(Rájec, Sloup, Jedovnice nebo blízké okolí). Ne
RK! Tel.: 739 967 377. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Studentka hledá brigádu: hlídání dûtí, 
pomoc seniorÛ, pomoc v domácnosti, úklid.
Spolehlivost, poctivost, ãasová flexibilita. Tel.:
607 734 874.
➨ Hledám dlouhodob˘ pronájem 
s moÏností pfiihlá‰ení k trvalému pobytu, 2+1,
2+kk, Blansko - Sever, max do 8 000 Kã vãetnû,
bez úãasti RK. Nabídky na mail rybackovalen-
ka@email.cz Dûkuji. 
➨ Hledám za úplatu peãovatelku 
pro mlad‰í seniorku z Boskovic. Na 2 hodiny
3x t˘dnû. Tel.: 604 667 186.
➨ Kamna nebo kotel na dfievo hledám za odvoz,
i nefunkãní. Dále ledniãku nebo mrazák funkãní,
dûkuji. Tel.: 777 079 911. 

HLEDÁM

➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pfiípadnû pomoc. Tel.: 776 756 472. 
➨ Nabízím pronájem prostorné garáÏe 
v lokalitû Blansko - Zborovce, ulice Sloupeãník
(nad b˘val˘mi technick˘mi sluÏbami). Tel.: 731
511 132. 

NABÍZÍM

➨ Najde ‰tíhl˘, 41 let, sympatick˘, 
bezva kamarádku, na hezké chvíle, vûk nerozho-
duje. Jen Blansko a okolí. Sms 608 160 106. 
➨ 60-ti letá/175 hledá kamaráda, 
nekufiáka nad 180 cm aktivního, se smyslem pro
pfiírodu, lehãí turistiku a kulturu. První prosím
SMS 774 741 734. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím trezor na krátké zbranû. 
Tel.: 602 283 832.
➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné.
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím v Blansku byt o velikosti  2+1
nebo 3+1. Lokalita nerozhoduje. Tel.: 722 659 170. 
➨ Zakoupím zdravá vãelstva, dobfie zaplatím. 
Tel.: 776 756 472. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ Moped nebo Mustang, i nepojízdné koupím,
i Babettu nebo star‰í stroj. Tel.: 605 529 478. 

KOUPÍM

METRA BLANSKO a.s. hledá do 

pracovního pomûru lak˘rníky, brusiãe,
obsluhu ohraÀovacího lisu a sváfieãe.
Nabízíme: odpovídající plat, stabilní práci

v Blansku s dobrou dopravní obsluÏností,

dovolenou navíc a dal‰í v˘hody.

Tel.: 515 554 201, E-mail: 

nabor@metra.cz www.metrafab.cz

! PENÍZE PRO KAÎDÉHO ! 
Vyplácení z vlastních zdrojÛ od více
vûfiitelÛ, registr a exekuce nyní neva-
dí – OSVâ i bez daÀového pfiiznání.

KONZULTACE DENNù NA 
TEL.: 739 066 462.

NIKDY NEVOLÁTE NA 900… NAJDETE 
TAKÉ NA 

VZPOMÍNKA
Dne 1. března 2015 by oslavila 

86. narozeniny naše drahá maminka, 
manželka, babička, prababička, 

paní Eliška JENEŠOVÁ z Blanska.

Nikdy nezapomene!
Manžel a dcera Hana s rodinou.

Poezie - Doteky jara
Jana Kotoučková

Jaro krásné tepe v každém z nás,
uroň si slzu a vejde tiše do tvých řas,

míza proudí stromy všemi
a bělostné kvítky posety celou zemí

vdechují život jara.

S úctou a pokorou hledím v kraj
a láskou spjata,

tiše šepot poupat počítám.
Raněna krásou, jež jaro v sobě skrývá,

se zatajeným dechem každý
pohádku máje v sobě vzývá.

S dojetím pláču i se směji,
krajino má tebe líbám ze všech 

nejvroucněji.

Doteky jara. Foto: Petra Havlíãková

Pfiíspûvek na‰eho ãtenáfie 
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Pfii poznávání pfiírodního bohatství Moravského krasu pravdûpodobnû narazíte na malou obec, v jejímÏ okolí
naleznete velké mnoÏství jeskyní a jin˘ch skalních útvarÛ. Jednou z jeskyní je i tzv. Hladomorna nacházející se
nedaleko vesnice ve skále, na níÏ se dodnes tyãí zfiícenina hradu Hol‰tejn. A právû trosky stfiedovûkého hradu
nám dodnes pfiipomínají zajímavou historii tohoto místa.     

Oblast, v níÏ byl hrad Hol‰tejn spo-
lu s pÛvodním mûsteãkem vybudován,
náleÏela ve stfiedovûku k jedovnické-
mu panství. V polovinû 13. století to-
muto území vládl Hartman z âeblovic,
pozdûji psan˘ z Hol‰tejna. Ten zaãal

postupnû ponûkud málo obydlenou
oblast kolonizovat ãesk˘m i nûmec-
k˘m obyvatelstvem. Vedle rozsáhlé
kolonizace si zaãal téÏ budovat nové
sídlo, kterému dal nûmeck˘ název
Hohler Stein neboli Dutá skála. S pfií-

domkem z Hol‰tejna se pak Hartman
poprvé objevuje v listinû z roku 1268. 

Po jeho smrti zdûdil panství syn
Crh, kter˘ ale velmi brzy zemfiel. Rod
pánÛ z Hol‰tejna tak roku 1308 vy-
mfiel po meãi a cel˘ majetek pfiipadl
králi Jindfiichu Korutanskému. Ten
hrad spolu s panstvím postoupil pá-
nÛm z Lipé, ktefií ho ale dále prodali
Vokovi z rodu HrutovicÛ. A právû
Vok I. z Hol‰tejna tak stál u zrodu
druhé vûtve v˘znamného moravské-
ho rodu pánÛ z Hol‰tejna. 

Za panování Voka III. a poté i Voka
IV. se hrad Hol‰tejn stal základnou
pro loupeÏivé rytífie. Oba se totiÏ na
pfielomu 14. a 15. století zapojili neje-
nom do boufiliv˘ch válek mezi mo-
ravsk˘mi markrabaty Prokopem
a Jo‰tem, ale i do loupeÏiv˘ch v˘prav.
Pfii nich pfiepadávali kolemjdoucí
a zavírali je do hladomorny, jeÏ patfii-
la k samotnému hradu a slouÏila jako
vûzení.   

Vok IV. z Hol‰tejna se také po bo-
ku krále Zikmunda zúãastnil jedné
z bitev husitsk˘ch válek, bitvy pod
Vy‰ehradem uskuteãnûné v roce

1420. Pfii této bitvû padl a jeho maje-
tek pfie‰el na syna Voka V., kter˘ po-
stupnû zaãal celé panství rozprodávat.
Hrad Hol‰tejn spolu s mûsteãkem
prodal roku 1437. Od té chvíle zaãal
hrad chátrat, neboÈ pro nové majitele
jiÏ neslouÏil jako sídlo, a tak nebyli 
ochotni do jeho údrÏby investovat fi-
nanãní prostfiedky. 

Spolu s hradem postupnû zpustlo
i pÛvodní stfiedovûké mûsteãko, které
se nacházelo pfiímo pod hradem.
ZÛstal z nûj pouze ml˘n, jenÏ byl na-
z˘ván jako dolní ml˘n. V prÛbûhu 17.
století byl zaloÏen i druh˘, horní ml˘n
a v oblasti se tak opût zaãali usazovat
noví osadníci. Nedaleko pÛvodního
mûsteãka téÏ roku 1717 zaloÏil Karel
Ludvík, hrabû z Roggendorfu, jemuÏ
v tehdej‰í dobû toto území patfiilo,
pansk˘ dvÛr, ãímÏ napomohl ke ko-
neãnému znovuobnovení a roz‰ífiení
Hol‰tejna. Roku 1791 pak získal
Hol‰tejn statut samostatné obce.

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: Milan Koudelka a Zdenûk HasoÀ,

Hrady okresu Blansko (1997) 
Foto: RePo

Z historie obcí a mûst na‰eho regionu HOL·TEJN

Jeskynû zvaná Hladomorna pod zfiíceninou hradu Hol‰tejn.

„Alkohol je metla lidstva, ale zame-
tat se musí”, praví jedno známé úsloví.
BohuÏel aÏ pfiíli‰ zjednodu‰uje proble-
matiku, která jiÏ není tolik úsmûvná, 
jako toto úsloví. Alkoholismus se po-
stupem ãasu stal „moderní nemocí”,
kterou trpí vût‰í mnoÏství vût‰inou ne-
‰Èastn˘ch lidí ãi lidí s problémy, které
se právû snaÏí „fie‰it” skleniãkou. Z jed-
né skleniãky se stanou dvû, tfii… aÏ po-

stupem ãasu alkohol ovládne mysl 
alkoholika a ten zaãne pociÈovat absti-
nenãní pfiíznaky, kdyÏ není se svojí no-
vou tekutou láskou.

V minulém ãísle ListÛ regionÛ jsme
ãtenáfiÛm pfiedstavili skupinu Ano-
nymních alkoholikÛ, která pÛsobí 
celorepublikovû a jejímÏ cílem je
podpofiit ty, ktefií chtûjí zpfietrhat své
okovy s alkoholem spojené. Místní

skupina AA Promûna se schází kaÏd˘
pátek v 17:30 na Oblastní Charitû
v Blansku.

Spousta lidí si myslí, Ïe alkoholik
si libuje ve svém opojení a Ïivot v „ji-
ném stavu” mu vyhovuje. BohuÏel
skuteãnost je mnohdy jiná a následují-
cí fiádky se vám, na‰im ãtenáfiÛm, sna-
Ïí pfiiblíÏit my‰lenky a pocity, které se
v alkoholikovû hlavû odehrávají.

Ocitnul jsem se na hranû Ïivota
a smrti. Na konci svého alkoholové-
ho ‰ílenství jsem se dostal do stavu,
kdy jsem nemohl b˘t ani s alkoho-
lem, ale ani bez nûj. Dostal jsem se
na úplné morální dno a byl vÛãi al-
koholu úplnû bezmocn˘. MÛj mozek
pfiestal normálnû myslet, mûl jsem
neustálé halucinace, zaãalo mû zra-
zovat moje tûlo, odcházelo moje
zdraví, síla. Moje tûlo vykonávalo
obû tûlesné potfieby bez mého vûdo-
mí a v takovém stavu jsem se probu-
dil po svém posledním tahu na‰tûstí
doma sám, neobleãen˘, polomrtv˘,
omrzl˘ (venku bylo - 22°C a já leÏel
na pÛl tûla na balkónû), s prázdnou
lahví – úplnû sám. 

ManÏelka byla pryã a já marnû
pfiem˘‰lel, co se vlastnû stalo. LeÏel
jsem na podlaze a dobrou pÛl hodinu
se pokou‰el vstát. Tûlo vypovûdûlo
funkci a já byl v tu dobu úplnû

sám… V dobách svého pití jsem byl
ve svûtû temnoty, strachu, stresu,
prÛ‰vihÛ, lÏí, bolesti, v˘ãitek a byl to
zaãarovan˘ kruh, ze kterého nebylo
úniku. 

KdyÏ jsem poprvé nav‰tívil mí-
tink AA, tak jsem vstoupil do jiného
svûta. Po mnoha letech mnû bylo
chvilku dobfie a cítil jsem se bezpeã-
nû. Vrátil jsem se domÛ a znovu jsem
se zaãal ponofiovat do Ïivota, kter˘
mû vÛbec nebavil, kde mnû bylo
‰patnû a zaãalo mnû b˘t znovu zle.
Pocity viny, ‰patné svûdomí, sebelí-
tost, bolest – to je jen pár pocitÛ, kte-
ré se mi okamÏitû vrátily. Hned dru-
h˘ den jsem jel znovu na mítink AA
a bylo mnû zase dobfie.

Ze zaãátku mnû na setkáních va-
dila slova BÛh a Vy‰‰í moc, protoÏe
v té dobû jsem byl nevûfiící ãlovûk.
Nevûfiil jsem nikomu a niãemu. Ale
moje úleva a dobr˘ pocit mû pfie-

svûdãovaly o tom, Ïe mnû pomáhá
nûco, co nedokáÏu pojmenovat. UÏ
jsem necítil strach, bolest, pocit bez-
moci a ‰patné pocity zaãaly odcházet
z mé hlavy.

Mnû – nevûfiícímu ãlovûku se stal
první zázrak, kdyÏ jsem si pfiiznal
svoji bezmoc nad alkoholem a já
pfiestal pít. A tenkrát jsem uvûfiil, Ïe
na tom nemám sebemen‰í zásluhu
a Ïe mnû pomáhá jiná síla neÏ moje
vlastní.

Zaãal jsem vûfiit, Ïe se snad mohu
zaãít uzdravovat. KdyÏ jsem pomalu
pootevfiel pomyslné dvefie programu
AA, byl jsem pfiekvapen˘, Ïe se snad
najde fie‰ení, jak se dostat zpût do
normálního Ïivota. Dostal jsem na-
dûji na stfiízliv˘ Ïivot. Po pfieãtení
Modré Knihy jsem uvûfiil, Ïe tento
program je pro mû tou jedinou sprá-
vnou cestou a kdyÏ ho budu naplÀo-
vat, tak Ïe pfieÏiju.

Obrovská síla a chuÈ do Ïivota mû
hnala dál a já uvûfiil, Ïe jsem na správ-
né cestû. Získal jsem víru v nûco, co
mû uzdravuje a dává mnû pocit ‰tûstí,
svobody a klidu v mém srdci. Stal se
ze mû vûfiící ãlovûk, kter˘ na‰el svoji
víru, Vy‰‰í moc a nakonec Boha – tak
jak ho chápu já sám. Dnes jsem ãlo-
vûk, kter˘ na‰el díky Bohu svoji víru,
klid, vyrovnanost, svobodu a stfiízli-
v˘, láskou naplnûn˘ Ïivot.

Jirka F. - alkoholik

Foto: RePo

Svût oãima alkoholika

Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota
DÛsledky pití b˘vají katastrofální.

PROMùNA – skupina AA
Oblastní Charita Blansko, 
Komenského 19
Jana: 776 010 822
Jirka: 603 170 835
Tomá‰: 603 781 471
email: aa.blansko@gmail.com 
internetové stránky skupiny:
http://skupina-aa-promena.webnode.cz/
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Poradna v˘Ïivy 

a zdravého Ïivotního stylu
Blansko, Smetanova 2 (budova prodejny Svítidla – 1. poschodí, vstup ze dvora)

www.studio-zdravi-krasy.cz
Pavla DoleÏalová, v˘Ïivov˘ poradce

Nutno objednat na tel.: 603 266 186, e-mail: studio.zdraviakrasy@seznam.cz

„Mlad‰í sestfiiãka” televize nové
generace IPTV (televizní sledování
pfies internetov˘ protokol) KUKI TV
vám nyní zprostfiedkuje pfiístup
k chytré televizi nezávisle na optic-
k˘ch datov˘ch rozvodech poskytova-
tele. Mohou ji vyuÏívat i uÏivatelé
pfiipojení do sítû Alf servis  bezdráto-
vû pfies anténu a pfiijímaã, tedy v ja-
kékoliv lokalitû s pokrytím Alf servis.

Co tedy KUKI nabízí? Jde o dostup-
nou inteligentní sluÏbu pro v‰echny,
ktefií uÏ nemají zájem drÏet v hlavû te-
levizní program, musejí vãas sedût
pfied obrazovkou a mít na v˘bûr z jed-
nou daného mnoÏství televizních kaná-
lÛ. S KUKI TV si vlastní programovou
nabídku navolíte sami z velkého v˘bû-
ru programÛ. KaÏd˘ mûsíc si mÛÏete
programy podle libosti sami obmûnit.
Nadstandardní funkce KUKI TV jsou
mil˘m pfiekvapením a kdo je jednou
vyzkou‰el, obvykle si na nû rychle
zvykne a uÏ nechce mûnit. Populární

díly. Jednodu‰e, intuitivnû a rychle. Pfii
sledování lze funkcí pauza obraz zasta-
vit a po ãase se vrátit k rozkoukanému
pofiadu, i kdyÏ jste mezi tím televizi
vypnuli. Po zapnutí jste pfiesnû tam,
kde jste sledování pfieru‰ili.

Pokud vám „sednou” zafiízení jako
tablet nebo chytr˘ telefon, mÛÏete
KUKI TV sledovat i na tûchto inteli-
gentních bezdrátov˘ch zafiízeních. Na
dálku mÛÏete napfiíklad ovládat na-
hrávání nebo si konfigurovat progra-
movou nabídku, aniÏ byste museli 
sedût pfied obrazovkou.

Je‰tû jste se nerozhodli a nejste si
jistí, Ïe KUKI je právû to „pravé ofie-
chové”? Vyzkou‰ejte si ji nezávaznû!
KUKI TV si lze objednat na zkou‰ku,
která urãitû stojí za to. Ochotní pra-
covníci spoleãnosti Alf servis Vám
v‰e vysvûtlí, zapÛjãí pfiijímaã a pak
uÏ je na vás posoudit, zda KUKI TV
splÀuje va‰e oãekávání a zda se stane
va‰í spoleãnicí.

v programové nabídce uplynulé, sou-
ãasné i budoucí pofiady a to, co jste si
vybrali, jedním stiskem tlaãítka prostû
nahrajete na úloÏi‰tû. Pro nahrávání se-
riálÛ zvolíte pokroãilé nahrávání a pak
si jiÏ jen vybíráte a sledujete nahrané

„timeshift”, vrácení se v programu aÏ
o 3 dny zpût, je opravdu skvûlé. V rám-
ci tohoto posunu mÛÏete libovolnû 
sledovat a dokonce nahrávat pofiady,
které si vyberete. Nahrávání nemusíte
sloÏitû programovat; prohlédnete si

KUKI TV od Alf servisu 
se pfiedstavuje

Máte rádi hezké ãeské názvy vûcí a sluÏeb, které nás dennû obklopují a dennû je vyuÏíváme? Tak, jak lehce zní „KUKI” tak se stejnou
lehkostí funguje tato nová sluÏba v síti Alf servis. A kaÏdé z písmen názvu nese i svÛj obsah: Komfortní UÏivatelsky Kamarádská Inteligentní
– taková je KUKI TV. Vlastní v˘bûr programÛ, nadstandardní funkce pfii sledování televizního vysílání, intuitivní ovládání, sledování tele-
vize na mobilu nebo tabletu – to je nová KUKI TV. Je tady, jak jsme koncem minulého roku avizovali a právû se vám pfiedstavuje.



Sport / i* 15

roãník IV        ãíslo 2        bfiezen 2015606 931 795☎

Obãanské sdruÏení Sportuj s námi pfiipravilo na pátek 
1. kvûtna jiÏ 6. roãník Boskovick˘ch bûhÛ. Jedná se o celo-
denní sportovnû kulturní akci pro v‰echny vûkové kategorie.

Pfiíbûhy bûÏcÛ rozbûhají Boskovice!
Pokud jste sportovnû zaloÏeni, mÛÏete si

vybrat z tûchto tratí – Dûtské bûhy, které
v nejmlad‰ích kategoriích zahrnují i Bûh dû-
tí s rodiãi, pokud jste pfies rok moc netréno-
vali, pak zkuste Lidov˘ bûh na 800 metrÛ.

Pro trénované bûÏce jsou urãeny
Zámeck˘ bûh se ZPMVâR na 2,5 km
a samozfiejmû hlavní Bûh za sedmizu-
b˘m hfiebenem na 12,5 km. Leto‰ní no-
vinkou je to, Ïe se na tratích nic nemûní
a bûÏci tak budou mít poprvé moÏnost si
porovnat dva ãasy z totoÏn˘ch tratí.

NezapomeÀte – v˘hodnû se zare-
gistrovat s garancí získání originálního
triãka Boskovické bûhy 2015 mÛÏete
jen do 30. bfiezna!

V rámci kulturního programu se pfied-
staví regionální hudební a sportovní
soubory a pro hlavní koncert pofiadatelé
letos pozvali legendární brnûnskou roc-
kovou skupinu Progres 2.

Leto‰ní novinka? 
Rozbûhané Boskovice!

Novinkou od pofiadatelÛ je generálka
na Boskovické bûhy. KaÏd˘, kdo bude mít
zájem vyzkou‰et si traÈ, vãetnû úsekÛ, kte-
ré jsou uzavfieny (napfiíklad zámek) bude
mít moÏnost v sobotu 11. dubna od 14.00
pfii akci Rozbûhané Boskovice. Termín je
zatím bez závazku, proto sledujte aktuální
informace na FCB Boskovick˘ch bûhÛ
nebo na www.sportujsnami.cz

Pfiíbûhy bûÏcÛ
Od bfiezna byla spu‰tûna na facebooko-

vém profilu Boskovick˘ch bûhÛ (https:
//www.facebook.com/BoskovickeBehy)
soutûÏ Pfiíbûhy bûÏcÛ. KaÏd˘ zaregistro-
van˘ úãastník Boskovick˘ch bûhÛ 2015
mÛÏe napsat svÛj nejzajímavûj‰í bûÏeck˘
záÏitek a porota sloÏená ze zástupcÛ part-
nerÛ Boskovick˘ch bûhÛ a dal‰ích odbor-

níkÛ potom vyhodnotí a odmûní nejlep‰í
pfiíbûhy. Patronem tohoto projektu pro
Boskovické bûhy je Petr Malach, místos-
tarosta mûsta Boskovice, kter˘ se pfiedsta-
ví v krátké reportáÏi Pfiíbûh bûÏce.

Turisté jdou s námi
Po loÀském úspûchu bude i pro leto‰ní roã-

ník Boskovick˘ch bûhÛ pfiipraven projekt

Turisté jdou s námi. Co je cílem tohoto pro-
jektu? Seznámit s tratûmi Boskovick˘ch
bûhÛ i ty, ktefií neradi bûhají, ale rádi se pro-
jdou. Na v˘bûr jsou trasy od 2 do 12 kilo-
metrÛ. Pofiadatelé se také pro leto‰ní rok
snaÏí pfiipravit náv‰tûvu míst, která jsou 
jinak vefiejnosti nepfiístupná.

Turisté mají moÏnost získat do svého
deníku unikátní Absolventskou vizitku,
kterou nelze získat jin˘m zpÛsobem, neÏ
absolvováním nûkteré z nabízen˘ch tras
1. kvûtna v Boskovicích. Spolu s touto
unikátní turistickou vizitkou mohou tu-
risté v Boskovicích získat je‰tû 4 stan-
dardní turistické vizitky: zámek, hrad,
radniãní vûÏ a Westernové mûsteãko.
Navíc byla letos vyhlá‰ena pro turisty
vûrnostní akce o ceny pro ty, ktefií pfii 
jubilejním 10. roãníku Boskovick˘ch
bûhÛ ukáÏí 5 rÛzn˘ch Absolventsk˘ch
vizitek Boskovick˘ch bûhÛ. K tomu 
bude zapotfiebí i Absolventské vizitky
z roku 2014, které rovnûÏ budou v ome-
zeném mnoÏství k zakoupení na leto‰-
ním roãníku Boskovick˘ch bûhÛ.

Nechce se vám bûÏet? Tak bûÏte!
V pátek 1. kvûtna na Boskovické bûhy.
Podrobné informace ke v‰em uveden˘m
akcím najdete na www.sportujsnami.cz
a na FCB profilu Boskovick˘ch bûhÛ.

Ing. Jaroslav Parma
Foto: archiv Sportuj s námi
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(Vûnováno 110. v˘roãí pov˘‰ení Blanska na mûsto)
SvûÏí, ãiperná a stále jde na draã-

ku. BohuÏel není k mání. Zrodila se
je‰tû za Rakouska - Uherska, pfieÏila
dvû války, první republiku i v‰echny
historické milníky moderního âesko-
slovenska i âeska a je stále aktuální.
KdyÏ si trochu pohrajeme s ãísly, Ïije
od roku 1905 a nakoukla do promûn-
livého v˘voje a Ïivota mûsta Blanska.
Vze‰la v roce pov˘‰ení Blanska na
mûsto z pera patriota a milovníka
Blanska magistra farmacie Josefa âe-
cha (1844 - 1917), prvního lékárníka
v obci Blansko. Svoji lékárnu s ná-
zvem „Mater Dolorosa” otevfiel Josef
âech v roce 1869 a provozoval ji aÏ
do konce svého Ïivota. 

Povolání vykonával s láskou, eti-
kou a pln˘m zaujetím. Pracoval také
vefiejnû, zastával se zvlá‰tû zájmÛ
venkovsk˘ch lékárníkÛ. Jako druh˘
na Moravû pofiádal ve své lékárnû od-
borné kurzy adeptÛ farmacie, tzv. „ty-
ronskou ‰kolu”. V letech 1903-1909

byl zvolen spolustarostou grémia lé-
kárníkÛ v Brnû. Vedle svého povolání
se Josef âech zab˘val prospektor-
skou ãinností, vyhledáváním uÏitko-
v˘ch nerostÛ, a to v okolí mûst
Boskovice, Jihlava a Znojmo a tím
v˘znamnû pfiispûl k probádání mine-
rálního bohatství Moravy.

Kniha je vût‰inou jiÏ v „salátovém
vydání” a to jak v mé soukromé kni-
hovnû, v knihovnách sbûratelÛ i ve
fondu Mûstské knihovny Blansko,
kde jsem o ni pfies dvacet let jako kni-
hovník peãoval.

A jak lze charakterizovat publikaci
s názvem Dûjiny mûsta Blanska?
Vypráví o osudech lidí, o jejich do-
movech i stavbách, závodech, továr-
nách, fiemeslech, spolcích, ‰kolách,
církvi, zdravotnictví, pfiedstavitelích
Blanska, sportovních i kulturních 
událostí obce do roku 1905.

KdyÏ ji drÏíte v rukou, vidíte

moudrost pfiedchozích generací. Staãí
si pfieãíst pfiedmluvu a ãlovûk pocho-
pí, Ïe se pfied ním otevírá jedineãn˘
regionální tisk, jehoÏ autorovi prá-
vem náleÏí âestné obãanství mûsta
Blanska, udûlené v roce 1895.

Z pfiedmluvy knihy:
„ K památce jeho pov˘‰ení podá-

vám krátk˘ dûjinn˘ obraz mûsta
Blanska, jeÏ stalo se mou drahou do-
movinou, neb pÛsobím zde jako lé-
kárník pfies 36 rokÛ a vidûl jsem
mnohé z obyvatelÛ mûsteãka umírati
a nové generace vzrÛstati.  Sestaviv
tedy celkov˘ obraz mûsta Blanska,
pfiedkládám sv˘m spoluobãanÛm dû-
jiny jejich domoviny a prosím, by
skromné toto pojednání se shovíva-
vostí pfiijato a s takovou láskou
a dobrou vÛlí ãteno bylo, s jakou já
jsem na nûm pracoval”.

Pavel Svoboda, 
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

JE JÍ STO DESET LET...

Titulní list publikace 
Dûjiny mûsta Blanska. 

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 500/7, 
Blansko (budova Zámeãku, 1. patro)

tel.: 736 108 536
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Prodej stavebního pozemku, Blansko-Dolní Lhota.,
v˘mûra 380 m2. Ve‰keré IS v komunikaci pfied 

pozemkem, uliãní ‰ífie 19,5 m. BliÏ‰í info v RK. 
Cena 494.000 Kã + provize RK.

Aktuálnû hledám
Pro konkrétní zájemce 

s vyfiízen˘m financováním
hledám byty v Blansku 
o v˘mûfie 50 – 100 m2.
Pfienechte své starosti 

s prodejem profesionálÛm,
zaruãuji seriozní a rychlé

jednání. Pro prodávající je
ve‰ker˘ servis realitní 

kanceláfie zdarma. 

Navíc budeme sledovat velké sportovní události v regionu i v âR mezi které patfií ME ve fotbale hráãÛ do
21 let, které probûhne také v Olomouci. Dále halové ME v Atletice, start jarní fotbalové ligy, MS v hokeji,
start nové sezóny F1 a dal‰í.

Rádio Haná je kaÏd˘ den originální – v pracovní dobû songy neopakujeme!

„Dûkujeme v‰em posluchaãÛm za pfiízeÀ a jako dárek za vûrnost rozdáváme
v na‰em vysílání spousty cen”, fiíká programov˘ fieditel Rádia Haná Marek
Berger. V únoru jste mohli soutûÏit o vstupenky na filmov˘ trhák 50 odstínu
‰edi, kdy jsme pro na‰e posluchaãe rezervovali cel˘ kinosál. V bfieznu se 
mÛÏete tû‰it na koncert Ondfieje Brzobohatého a budeme rozdávat také
vstupenky na koncert Chinaski, Michala HrÛzy, Petra Nagyho nebo Kabáty.
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