
O nejbliÏ‰í akci klubu sdûlil informaci pan Ivo
Procházka:
„Leteck˘ klub ve spolupráci s Domem dûtí
a mládeÏe Letokruh pofiádá v sobotu 30. kvûtna
Dûtsk˘ den na leti‰ti. Dûti i rodiãe se mohou tû-
‰it na bohat˘ program; uvidí zblízka letadla na
leti‰tní plo‰e i ve vzduchu, letové ukázky 
zajistí leteãtí modeláfii i ãlenové raketomode-
láfiského klubu. V˘cvik psÛ pfiedvedou kynolo-
gové a urãitû zaujme ukázka techniky a práce
profesionálních hasiãÛ z Boskovic, stejnû jako
soutûÏ mlad˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ z Letovic.
Nebudou chybût rÛzné soutûÏe, skákací hrad
a samozfiejmû také obãerstvení. Akce bude za-
hájena v 15 hodin”.

O leti‰tní plochu se Leteck˘ klub dûlí s letovic-
k˘mi kluby raketomodeláfiÛ a leteck˘ch modeláfiÛ.

Ing. Radomír Gofiula pfiiblíÏil leto‰ní plán akcí
leteck˘ch modeláfiÛ:
V sobotu 11. ãervence se bude konat jiÏ tradiãní
„Letovické polítání”, 15. srpna soutûÏ s názvem
„Letní RCEO v Letovicích” a 26. záfií „Podzimní
RCEO v Letovicích”.

Raketomodeláfisk˘ klub letos oslaví 40. v˘roãí
zaloÏení klubu. Pan Jifií Ka‰par, pfiedseda RMK,
o leto‰ní ãinnosti sdûlil:
„Program na leti‰ti LK Letovice jsme zahájili 11.
dubna oblastní soutûÏí ÏákÛ Jihomoravského kra-
je. V termínu 16. - 19. 4. se konala v Kulturním
domû v Letovicích v˘stava modelÛ ke 40. v˘roãí

27. âERVNA
AKCE PRO ELI·KU...

- více na str. 8

HLEDÁTE PRÁCI?...
- více uvnitfi listu

Hangár a klubovna na leti‰ti.

Sobota 25. dubna – zábûr z Mistrovství
âR raketomodeláfiÛ.

Létání na leti‰ti 
v Letovicích

Pfiísloví pro tento mûsíc

Je jenom jedin˘
lék na velké
starosti: 
malé radosti.

K. H. Waggerl

2. SVùTOVÁ VÁLKA
V REGIONU...

- více na str. 9

na‰eho Raketomodeláfiského klubu, na
které se podíleli modeláfii z Letovic a
okolí; zastoupení tam mûli také modelá-
fii z LMK Letovice a LK Letovice. Na
konci dubna (25. 4.) jsme uspofiádali
Mistrovství âeské republiky na leti‰ti
LK Letovice. Budeme se podílet na ak-
ci pro dûti - Dûtsk˘ den na leti‰ti.
Zúãastníme se soutûÏe Svûtového pohá-
ru v Krupce, v srpnu jedeme na
Mistrovství Evropy do Lvova jako roz-
hodãí a v záfií na Svûtov˘ pohár do âes-
kého Tû‰ína. Poslední soutûÏí
v Letovicích bude Dlouh˘ streamer dne
5. fiíjna, kdy také zakonãíme oslavy 40.
v˘roãí zaloÏení klubu”.

Text a foto: Petr Hanáãek

Leti‰tû nad Letovicemi vzniklo po válce v polovinû minulého století. PÛvodní Aeroklub se pfiemûnil ve v˘cvi-
kové leti‰tû Svazarmu, které fungovalo aÏ do roku 1964, kdy byla letka pfiemístûna do Moravské Tfiebové.
Nová éra leti‰tû zaãala po roce 1990, kdy zaãala parta nad‰encÛ usilovat o znovuvybudování letovického le-
ti‰tû. Tato snaha byla zavr‰ena v roce 1997, kdy se konala ustanovující schÛze obãanského sdruÏení Leteck˘
klub Letovice. V souãasné dobû je leti‰tû provozováno tímto klu-
bem, kter˘ má 25 ãlenÛ. V majetku ãlenÛ je 9 letadel, 2 motorové
padáky a 2 motorová rogala.
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Franti‰ek Richter (1774-1860)
se narodil v Brnû a vyuãil se u zná-
mého brnûnského lékafie Arno‰ta
Rincoliniho ranhojiãem. V tomto
fiemesle pÛsobil vcelku úspû‰nû ja-
ko pomocn˘ chirurg ve vojenské
polní nemocnici ve Vídni. Za ãtyfii
roky se mu podafiilo vyvázat se
z vojenské sluÏby. V roce 1802 mu
lyceum v Olomouci po zkou‰ce
vydalo osvûdãení o jeho znalostech
z chirurgie a porodnictví. Postupnû
slouÏil jako chirurg v Námû‰ti nad
Oslavou, v Brnû a v Boskovicích.
V roce 1815 Ïádal o uvolnûné mís-
to mûstského chirurga v Brnû,
v soutûÏi s dal‰ími uchazeãi v‰ak
neuspûl.

Rozhodl se proto zanechat ran-
hojiãství a v Brnû otevfiel kreslífi-
skou ‰kolu. V té dobû se mnoho
mû‰Èansk˘ch dûtí uãilo kreslit
a malovat, Richterova ‰kola dobfie
prosperovala. Richter v‰ak nemûl
Ïádné hlub‰í malífiské vzdûlání. Byl
samoukem a v jeho díle se proto
projevují nûkteré nedostatky v po-
jetí i v provedení.  F. Richter vy-

cházel z klasicizmu, ale jeho tvorba
je v podstatû empirová a nese jiÏ
rysy nastupujícího romantizmu. 

Byl piln˘m malífiem, kter˘ pÛsobil
v˘hradnû na Moravû. Vytvofiil kolem
400 kolorovan˘ch nebo lavírova-
n˘ch kreseb, které se dají rozdûlit na
kresby z Brna a blízkého okolí, na
v˘hledy do krajiny rÛzn˘ch míst na
Moravû (Námû‰È nad Oslavou,
Znojmo, Louka u Znojma, Mikulov,
Pern‰t˘n, Rajhrad, Lomnice,
Slavkov, Karlova Studánka aj.). K této
ãásti patfií dále kresby z Moravského
krasu (Macocha, v t̆ok Punkvy, Pust̆
Ïleb), z Rájce, Boskovic, Blanska,
Adamova, Kfitin, Vranova, Letovic,
âerné Hory, Svaté Katefiiny. Tfietí ãást
Richterov˘ch obrazÛ námûtovû ãerpá
z moravské historie. Dílo Franti‰ka
Richtera nelze opominout v moravské
malífiské tvorbû.

Vût‰ina jeho kreseb je umístûna
v obrazárnû Moravského muzea
v Brnû.

Text: Jitka ·evãíková 
Foto: archiv Moravské galerie v Brnû

Nejprve ranhojiã, potom malífi 

Pohled na Zeln˘ rynk v Brnû, místo narození Franze Richtera.

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

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

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

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

Tréninková skupina Jana Kohuta

Jan Kohut se sv˘mi svûfienci - závody Hofiice.

Ná‰ bûÏeck˘ t˘m zaznamenal v dubnu
opût nûkolik v˘born˘ch v˘sledkÛ po ce-
lé âeské republice. Je dobfie, Ïe se na‰e
bûÏecká skupina pofiád rozrÛstá a Ïe se
lidem pod vedením trenéra Jana Kohuta
náramnû dafií. Ná‰ nejmlad‰í ãlen Rí‰a
Kfiivánek  - 9 let, kter˘ zaãal s tréninkem
teprve nedávno, absolvoval svoje první
závody a ze 4 bûhÛ má 3 první místa a 1
druhé místo. Velkého úspûchu dosáhl
Jirka Dvofiáãek, kter˘ na Mistrovství âR
v krosu veteránÛ vybojoval fantastické
2.místo. O t˘den pozdûji se na start
Mistrovství âR v pÛlmaratónu postavil
Jan Kohut. Dobfie rozbûhnut˘ závod na
ãas 1:06-1:07 zkazili ve druhé polovinû
závodu zaÏívací problémy a bylo z toho
nakonec  6.místo.  Neuvûfiitelné zlep‰ení

A nakonec  1.místo v t˘mové soutûÏi na
Boskovick˘ch bûzích pro na‰e druÏstvo.
Individuálnû byl nejlep‰í celkovû druh˘
Jan Kohut. Ostatní ãlenové si vedli také
v˘bornû a nyní se uÏ v‰ichni tû‰íme na
dal‰í starty.

Pofiádáme bûÏecké a kondiãní tréninky
pro dûti i dospûlé. Fitness programy na
zpevnûní tûla, redukci hmotnosti, sportov-
ní pobyty u nás i v zahraniãí. Nabízíme
i sluÏbu trenér do domu a tréninkové plá-
ny na míru.

Nyní pofiádáme nábor dûtí a dorostu do
na‰eho sportovního t˘mu. Pfiidejte se k nám!
www.relax-fit.cz, www.bezecke-kondicni-
kempy.cz, www.bezeckykemp.cz

Text a foto: Katefiina Kohutová

v pÛlmaratonu za-
znamenali Jifií
·terc – 6minut
a Ondra ·indeláfi
– 9 minut.
Nûkolik pódio-
v˘ch umístûní má
z dubna i Ale‰
Stráník v kategorii
M60. SvÛj osobák
na 10km – pfied
sezonou 42:30
a nyní uÏ 38:25
minut  posunul pl-
zeÀsk˘ Franti‰ek
ZadraÏil a 4.místo
na Mistrovství âR
v krosu veteránÛ
dosáhl ‰umpersk˘
Pavel Brzobohat˘.

Skauti závodili v Jedovnicích

Skauti museli mimo jiné ukázat, Ïe
umí rozdûlat oheÀ a uvafiit.

O‰etfiit zranûné, ovûfiit si fyzickou zdat-
nost, pfiekonat se nebo vyzkou‰et si jízdu
na rybníku. Tyto a jiné disciplíny si pfiije-
lo zkusit na 120 skautÛ a skautek z celého
okresu Blansko o víkendu 1. – 3. kvûtna.
V kempu Ol‰ovec v Jedovnicích se totiÏ
konalo základní kolo Svojsíkova závodu.
Celkovû se na tábofii‰ti se‰lo na 200 krojo-
van˘ch ze skautsk˘ch stfiedisek Blanska,
Rájce-Jestfiebí, Letovic, Boskovic a pofiá-
dajícího stfiediska Jedovnice. 

SvojsíkÛv závod je tradiãní skautská
akce konaná pod zá‰titou organizace
Junák – ãesk˘ skaut z. s. jednou za dva ro-
ky, ve které soutûÏí t˘my sloÏené z dûtí ve
vûku od 11 do 15 let. Základní kolo závo-
du probíhá v jednotliv˘ch okresech âR,
odkud vítûzové postupují do krajsk˘ch kol
a ti nejlep‰í se nakonec dostanou aÏ do ko-
la celostátního. 

Okresní kolo se skládalo ze ãtyfi ãástí.
Základním modulem byl tzv. Závod, kde
soutûÏily v‰echny druÏiny, plnily úkoly
z bûÏného Ïivota vyÏadující spolupráci
a t˘mového ducha. Dále se jednalo o tzv.
Brány, kde byly úkoly koncipovány pro
jednotlivce podle hesla „kaÏd˘ umí nûco”.
Modul Tábofiení pak zahrnoval stavûní sta-
nu, rozdûlávání ohnû ãi vafiení jídla.
Posledním modulem byla Zpûtná vazba,
která mûla za úkol posunout úãastníky dál,
upozornit na nedostatky a naopak vy-
zdvihnout pfiednosti druÏiny.

SvojsíkÛv závod, aãkoliv by se podle
názvu dalo usuzovat, se nesnaÏí nalézt
nejlep‰í druÏinu ãi oddíl, ale namísto toho
se snaÏí vést úãastníky ke spolupráci
a fungování v t˘mu. Jedná se o akci
s dlouhou historií, která je postavena na

tradiãních my‰lenkov˘ch základech
Junáka rozvíjejících praktické schopnosti
a dovednosti skautÛ a skautek z celé âR. 

A jak tedy v‰e dopadlo? Na krajské ko-
lo, které se uskuteãní 5. – 7. ãervna
v Boskovicích postoupily v dívãí kategorii
druÏiny ze stfiediska Boskovice, Jedovnice
a Blanska. V chlapecké kategorii pak dru-
Ïiny ze stfiediska Jedovnice a Blanska. 

Text a foto: Ivana Kuãerová

Gymnázium Rájec-Jestfiebí 

O voln˘ch místech se mÛÏete informovat na 
www.gymnaziumrajec.cz 

nebo na tel. ãíslech 603 588 369, 516 432 181.

Klademe dÛraz na kvalitní pfiípravu k maturitû.

otevírá tfiídy 
‰estiletého (pro Ïáky ze 7. tfiíd) 

a ãtyfiletého oboru.
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KDU- âSL BLANSKO VOLILO NOVÉ VEDENÍ
Leto‰ní rok je ve znamení voleb do v‰ech

stranick˘ch orgánÛ KDU-âSL. Místní organiza-
ce si nová vedení zvolila v prÛbûhu I /IV 2015,
ãasto posílená nov˘mi tváfiemi.

V pátek 17. dubna v „Zámeckém sklení-
ku” v Boskovicích 80 delegátÛ rozhodlo sv˘-
mi hlasy o nové podobû okresního v˘boru
KDU-âSL.

Pfiedsedkyní organizace byla zvolena Ing.
Jaromíra Vítková, která povede okresní orga-
nizaci v dal‰ím dvouletém funkãním období.
V dal‰ích volbách do‰lo k ãásteãné obmûnû
jak místopfiedsedÛ, tak i ãlenÛ OV o nové
ãleny. 

V hodnotící zprávû odstupující pfiedsedkynû
zhodnotila dvouleté uplynulé volební období,
které bylo provázeno nûkolika volbami nejen do
poslanecké snûmovny, ale i do evropského par-
lamentu a pfiedev‰ím do obecních zastupitelstev.
Ve v‰ech volbách byl zaznamenán úspûch kan-
didátÛ za KDU-âSL podmínûn dobr˘m fungo-
váním místních organizací. ZdÛraznila, Ïe i pfies

pfiirozen˘ úbytek ãlenské základny, posilují fiady
strany noví mladí ãlenové, coÏ svûdãí o tom, Ïe
strana dokáÏe sv˘m programem oslovit i mla-
dou generaci. 

Okresní konferenci zdravicí pozdravil pfied-
seda KDU-âSL Pavel Bûlobrádek, místopfiedse-
da Marian Jureãka a europoslanec Tomá‰
Zdechovsk˘. Delegáti ocenili pfiítomnost po-
slance PâR  Jaroslava Kla‰ky, Josef Uhlíka,
Jifiího Miholy a pfiedsedÛ ostatních okresních
organizací  KDU-âSL pÛsobící v rámci JMK.
Generální sekretáfi Pavel Hofiava ve svém vy-
stoupení pozdravil v‰echny delegáty a pfii po-
hledu do plného sálu vyslovil pfiesvûdãení, Ïe
smûr, kter˘ si vyt˘ãila KDU-âSL je správn˘
a má smysl.

Na závûr konference nová pfiedsedkynû po-
dûkovala pfiítomn˘m delegátÛm za dÛvûru
a zdÛraznila, Ïe  KDU-âSL má své dÛleÏité
místo na politické scénû okresu Blansko.   

Text: Bc. Marie Zouharová
Foto: Bc. Jan Novotn˘ Gratulace nové pfiedsedkyni.

âím v souãasnosti Ïije Arboretum ·melcovna? 
V na‰em areálu jsou v souãasné dobû

v plném proudu akce, které pro náv‰tûvní-
ky kaÏdoroãnû pfiipravujeme. V dubnu to
byla jarní akce nazvaná Cibuloviny.
Vrámci Dne zemû jsme vysadili Pavlovnii
plstnatou (Paulownia tomentosa), známou
také jako âínsk  ̆císafisk  ̆strom. 

Zaãátkem kvûtna jsme zvali zájemce
na Dny sakur. VyuÏili jsme toho, Ïe má-
me v areálu vysázeno mnoho druhÛ pru-
nusÛ. Náv‰tûvníci mohli obdivovat kve-
toucí prunus padus, prunus nipponica,
prunus pendula (subhirtella), prunus pu-
mila, prunus serrulata a mnoho dal‰ích.

V Japonsku se jedná o svátek Hanami,
bûhem kterého se témûfi v‰ichni obyvate-

KaÏdoroãnû bûhem jarních mûsícÛ pfiíroda nad‰enû h˘fií barvami a opojnou vÛní kvûtÛ vítá
dal‰í plodné období roku. Nejinak je tomu v areálu Arboreta ·melcovna v Boskovicích.
Majiteli, panu JankÛ, jsem poloÏil otázku, která tvofií nadpis na‰eho spoleãného povídání.

lé japonsk˘ch ostrovÛ chodí kochat krá-
sou kvetoucích sakur a vûfií, Ïe polibek
pod jejich kvûty pfiinese ‰tûstí.

Líbali se pod kvetoucími sakurami
také náv‰tûvníci ·melcovny?

Nepochybuji o tom Ïe ano a vûfiím,
Ïe je také potká ‰tûstí.

Tyto akce se jiÏ konaly; jaké dal‰í
plánujete?

Od úter˘ 12. do nedûle 24. kvûtna
probíhá akce Irisy a rododendrony.
V nedûli 17. kvûtna od 14 hodin uspo-
fiádáme ve spolupráci s DDM
Boskovice odpoledne plné her pod ná-
zvem JARO V ARBORETU. Na Dvou
dvorech bude pfiipraven skákací hrad
a dal‰í atrakce pro potû‰ení dûtí, vãetnû
obãerstvení.

Dal‰í akce konaná v sobotu 23. kvût-
na s názvem Den bylinek probûhne
v prodejnû Arboreta ·melcovna, kde
bude pro zákazníky pfiipravena nabídka
‰irokého sortimentu bylin.

Akce Léto v arboretu potrvá od 18.
do 23. srpna a bude zamûfiena na trval-
ky a trávy. Obãanské sdruÏení Sportuj
s námi pfiipravuje pro tuto akci sportov-
ní aktivity konané v na‰em areálu. 

Podzim v arboretu – to bude pfiede-

v‰ím Regionální v˘stava ovoce a okras-
n˘ch rostlin, která se bude konat od pát-
ku 16. do pondûlí 19. fiíjna ve v˘stavní
síni na Dvou dvorech. V pátek pfiipraví-
me setkání seniorÛ pfii dobrém jídle i
pití a zajistíme nûjakou vhodnou decho-
vou hudbu. Poslední den v˘stavy, pon-
dûlí, bude urãen pro ‰kolní exkurze. 

Sezonu jiÏ tradiãnû uzavfiou Dny 
adventní vazby konané 25. – 26. listo-
padu v areálu Dva dvory.

Cestou jsem si v‰iml mnoha aut par-
kujících u va‰í prodejny Zahradního
centra, zfiejmû je o nabízené produkty
velk˘ zájem.

stentních odrÛdách ovocn˘ch stromkÛ
a kefiÛ, které se v‰ak v jarním období
tûÏko zabezpeãují. Je pfiedpoklad, Ïe
v podzimním prodejním a v˘sadbovém
termínu bude tento sortiment zaji‰tûn
v dostateãné mífie.  V souãasné dobû
pfiedpokládáme zv˘‰en˘ zájem zákaz-
níkÛ o sortiment okrasn˘ch dfievin a tr-
valek, které prÛbûÏnû doplÀujeme tak,
aby na‰i zákazníci byli spokojeni.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna

Ano, v posled-

ní dobû je nejvût‰í

poptávka po rezi-

Rhododendron „Gomer Waterer”. Pohled do areálu Arboreta ·melcovna. Prunus subhirtela „Pendula Rosea”.
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GALERIE A ANTIKVARIÁT JONÁ· BLANSKO VÁS ZVE
na v˘stavu ke 110. V˘roãí pov˘‰ení Blanska na mûsto. 

Souãástí v˘stavy bude prezentace nové regionální knihy Pavla Svobody
„Bejvávalo aneb Z pradûdeãkÛ Ïádn˘ dnes nepoznal by Blansko jako ves”.

V˘stava potrvá do 2. ãervna 2015 a bude otevfiena vÏdy
v úter˘ a ve ãtvrtek od 9 do 17 hodin.
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O víkendu 29. – 31. kvûtna zveme
v‰echny do Zámeckého skleníku na
Japonská zastavení – dny japonské kultu-
ry. V pátek 29. 5. se ve 20.00 hod. koná
zahajovací koncert Na stéblo trávy – kon-
cert, ve kterém se prolíná japonská poezie
Haiku s hudbou Ireny a Vojtûcha
Havlov˘ch a zazní i zhudebnûné básnû
slavného japonského básníka Ba‰oa v po-
dání Táni Fischerové. 
Po cel˘ víkend vás pak ãeká v˘stava bon-
sají a suiseki (pfiírodní kameny) s pora-
denstvím, ãajovnou a doprovodn˘mi ak-
cemi. V̆ stava bude pfiístupna celodennû
po oba dny s moÏností nákupu bonsají
a pomÛcek pro jejich pûstování. Podrobn˘
program na samostatn˘ch plakátech.
Vstupné: 120 Kã dospûlí / 90 Kã stu-
denti, seniofii.

Ve stfiedu 3. ãervna se od 19.30 hod.
v Zámku Boskovice koná koncert v rám-
ci festivalu Concentus Moraviae. Tím,
ãím jsou Tomá‰ Berdych s Radkem ·tû-
pánkem v tenise, Jaromír Jágr a Vladimír
RÛÏiãka v hokeji nebo Jifií Hanzelka
a Miroslav Zikmund v cestování, se sta-
nou Jos Van Immerseel a Barbara Maria
Willi ve chvíli, kdy spoleãnû zasednou
k cembalu: svûtov˘mi tfiídami. Od
Clementiho po Bacha, kaÏd˘ skladatel by
rád poslechl, jak tito dva interpreti hrají
jeho díla. Skuteãná hudba s dvojit˘m po-
tû‰ením!
Vstupné: 250 Kã dospûlí (do 29. 5.
zlevnûné vstupné za 200 Kã) / 150 Kã
studenti, dÛchodci, ZTP v pfiedpro-
deji v Mûstském informaãním stfie-
disku.

KZMB zvou:

Slavnostního otevfiení Pfiírodní zahrady se úãastnila i ‰iroká vefiejnost.

SluÏby Boskovice nabízí novû well-
ness pobyt v Boskovicích. MÛÏe b˘t na 2
noci a 3 dny (900 Kã/osobu) nebo na 6
nocí a 7 dnÛ (2 000 Kã/osobu). Balíãek

obsahuje ubytování na na‰í uby-
tovnû SB na 2 – 5 lÛÏkov˘ch po-
kojích. V pfiípadû neobsazení
lÛÏka na pokoji je pfiíplatek 100
Kã/lÛÏko a noc. Bûhem pobytu
je zdarma neomezen˘ vstup na
koupali‰tû, do mûstsk˘ch lázní
vãetnû relaxaãní ãásti, do sauny,
do posilovny na zimním stadionu
a na vefiejné bruslení na bruslích
ãi in-line bruslích na zimním sta-
dionu. V‰e samozfiejmû v dobû,
kdy jsou zafiízení otevfieny pro ve-
fiejnost. Pro stravování platí 20 %
sleva z jídelního lístku (s v˘jim-
kou denního menu) v Restauraci
Transmark v Boskovicích na ulici

Kpt. Jaro‰e 50/8.
Více na www.sluzbyboskovice.cz, tel.:
724 696 145

Foto: archiv SB Boskovice

Wellness 
v Boskovicích

Nemocnice Boskovice ve ãtvr-
tek 30. 4. 2015 otevfiela nové
Klientské centrum. Vzniklo tak
kontaktní místo pro pacienty i za-
mûstnance, kde se koncentrují
v‰echny potfiebné sluÏby.

„Otevfiení centra je jeden z dÛ-
leÏit˘ch krokÛ pfii naplÀování cíle
vytvofiit v nemocnici pfiátelskou
atmosféru” zdÛraznil jednatel ne-
mocnice Dan Navrátil, MSc, MBA
pfii slavnostním otevfiení.

Na jednom místû si tak mohou
pacienti a jejich doprovod vyfiídit
pfiíjem k hospitalizaci, získat 
informace o poskytovan˘ch sluÏ-
bách, dostat v˘pisy ze zdravot-
nické dokumentace vãetnû kopírování,
vyuÏít sluÏeb podatelny a také poklad-
ny. Zamûstnanci si zde mohou vyfiídit
nûkterou agendu se zamûstnavatelem.
V neposlední fiadû vzniklo koneãnû dÛ-
stojné místo pro duchovní rozjímání,
neboÈ souãástí centra je i nemocniãní
kaple.

Nemocnice se tímto krokem snaÏí 
zvy‰ovat kvalitu jak zdravotních, tak i do-
provodn˘ch sluÏeb. „SnaÏíme se odstra-
Àovat anonymní okénka a nahrazujeme je

postupnû recepcemi, kde má ná‰ klient
pfiím˘ kontakt z oãí do oãí s na‰imi pra-
covníky” nastínil svoji vizi Navrátil.
„Zajímá nás také názor a podnûty pacien-
tÛ”, dodal. 

Slavnostní otevfiení bylo spojeno s ak-
tem poÏehnání nemocniãní kapli faráfiem.

V novû vymalovaném a nasvíceném
vestibulu byla instalována nová orientaã-
ní tabule. ZároveÀ zahajuje provoz oãní
optika u vstupních dvefií do nemocnice.

Text a foto: Jaroslav Parma

Nemocnice otevfiela nové
Klientské centrum

Dan Navrátil otevírá nové Klientské centrum.

Jarní Flóra nabídla
neuvûfiitelné mnoÏství
barev, zvukÛ a vÛní.
Hlavní expozice zamû-
fiená na Mexiko jimi
pfiímo h˘fiila. ZaÏít tuto
atmosféru mohli lidé ze
Suchého. KaÏdoroãní
zájezd na tuto akci po-
fiádá místní spolek Ïen.
Sobota 25. 4. 2015 byla
proslunûná a areál olo-
mouckého v˘stavi‰tû
praskal ve ‰vech.
Záplavy kvûtÛ, ovoc-
n˘ch stromkÛ, okras-
n˘ch dfievin, kefiÛ, 
jahodníkÛ, truhlíkÛ, ná-
fiadí, krbÛ, skleníkÛ
a rÛzn˘ch pomocníkÛ
souvisejících se zahradniãením. To v‰e
bylo k vidûní, zakoupení a ochutnání.
Bohat˘ byl i doprovodn˘ program v po-
dobû umûleck˘ch vystoupení. V perma-
nenci byla rovnûÏ odborná poradna. Na
otázky zahrádkáfiÛ zde odpovídal eru-
dovan˘ odborník. Na stanovi‰tích uni-

verzity Palackého se zase náv‰tûvníci
dozvûdûli rÛzné zajímavosti. Kdo byl
znaven, vyuÏil posezení a v‰udypfiítom-
né stánky s obãerstvením. Není po-
chyb, Ïe zájezd se vydafiil.  Po návratu
mohlo zaãít tfieba velké sázení.

Text a foto: Vladimír ·evãík

Ze Suchého na 
Flóru Olomouc

Kaktusové zákoutí s „vÛní Mexika”.
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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

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

Jmenuji se Petr a jsem alkoholik.
V dospívání se u mû projevily pfiíznaky
depresí. To, Ïe se jedná právû o depre-
se, se ukázalo aÏ mnohem pozdûji.
Tehdy jsem se prostû jen cítil po psy-
chické stránce zle a problémy se stup-
Àovaly aÏ na hranici zoufalství. V tako-
vém stavu by ãlovûk dal cokoli za to,
aby mu bylo alespoÀ na chvíli lépe.
Brzy jsem zjistil, Ïe malá dávka alko-
holu nejen zpÛsobí, Ïe je mi mnohem
lépe, ale zároveÀ usnadÀuje komunika-
ci s lidmi, mírní mÛj pfiirozen˘ ostych
a vÛbec - jsou jeho úãinky velmi pfií-
jemné. ChuÈovû mnû ale alkohol nikdy
nepfiitahoval. 

KdyÏ jsem zaãal mít stál˘ pfiíjem
z práce, mohl jsem si dovolit pít ãastû-
ji a ve vût‰ích dávkách – proã ne, kdyÏ
je to pfiíjemné. Ráno jsem sice obãas
mûl klasickou kocovinu, ale to se dalo
vydrÏet a ve srovnání s dvout˘denní
depresí to byla maliãkost. Svoje pití
jsem kontroloval, své povinnosti zvlá-
dal, a i kdyÏ moje psychické problémy
byly ãastûj‰í a hlub‰í, nenapadlo mû, Ïe
je zhor‰uje právû alkohol. 

Deprese jsem byl nucen fie‰it s od-
borníky, ãásteãnû se to i dafiilo, ale pil
jsem dál. IkdyÏ kocoviny byly stále
hor‰í, objevily se tzv. „okna” – v˘pad-
ky pamûti z doby, kdy jsem byl opil˘

a první „vypro‰Èováky” (pivo po ránu).
Stále jsem ale nemûl pocit, Ïe je nûco
‰patnû. Své povinnosti jsem plnil, pra-
coval, dbal o sebe a nedûlal nic, co by
nedûlali i ostatní. Vût‰ina lidí kolem
pila dokonce víc a ãastûji, nenapadlo
by mû, a ani bych si to nepfiipustil, Ïe
jsem alkoholik. Dnes vím, Ïe jsem jím
v‰ak byl jiÏ tehdy. 

I kdyÏ mi dopad mého pití na to, jak
jsem se cítil, zaãínal postupnû docházet
a vadit, vûfiil jsem, Ïe je tfieba vyfie‰it
pfiíãiny – psychické problémy, které jiÏ
bylo nutno akutnû a úãinnû fie‰it. To se
podafiilo, mezitím v‰ak vznikla silná
závislost na alkoholu, závaÏn˘ pro-
blém sám o sobû, kter˘ uÏ jsem fie‰it
nedokázal. Pil jsem stále víc a ãastûji,
ztrácel kontrolu a pfii‰ly problémy
v práci, v rodinû, zaãal jsem se stranit
lidí a pít tajnû doma. Z pijáka piva se
stal konzument vína a tvrdého alkoho-
lu, z kocovin abstinenãní pfiíznaky
s poruchami spánku a nov˘mi deprese-
mi zpÛsoben˘mi pitím. Obãasné pose-
zení s pfiáteli u piva se zmûnilo
v kvartální t˘denní ‰ÀÛry, kdy kaÏd˘
dal‰í den bylo nutné mírnit peklo ab-
stinenãních pfiíznakÛ dal‰í, vy‰‰í dáv-
kou alkoholu. Nic jiného nezabíralo
a tato období konãila totálním vyãer-
páním, kdy uÏ nebylo moÏné pokra-

ãovat a mnohadenní rekonvalescencí.
UÏ jsem vûdûl, Ïe jsem nejspí‰ závis-
l˘, ale netu‰il jsem, co s tím.
Nepochopení a myln˘ pocit mého 
okolí, Ïe jsem zbabûlec, lump a Ïe to
v‰e dûlám schválnû i kdyÏ bych mohl
kdykoli prostû pfiestat, jen mít dosta-
tek vÛle, mne je‰tû více mátl…

Poslední fáze mého pití provázely
konflikty se v‰emi okolo, totální ztrá-
ta kontroly nad alkoholem a stále ãas-
tûj‰í recidivy.  Nejistota co se stane
v pfií‰tích hodinách, kdy ztratím vûdo-
mí, budu sraÏen autem nebo nûkam
spadnu. âasté absence v práci, stfiídá-
ní zamûstnání, sociální a intelektuální
úpadek. V této dobû mne moje pfiítel-
kynû nechala nûkolikrát hospitalizovat
na psychiatrii v rámci detoxikaãního
pobytu, pfiestával jsem v‰ak vûfiit, Ïe je
pro mû je‰tû nûjaká nadûje na zlep‰ení
a zcela váÏnû jsem  uvaÏoval o sebe-
vraÏdû.

Od paní primáfiky psychiatrie jsem
dostal kontakt na skupinu Anonymních
alkoholikÛ. Vidûl jsem v nûkolika ame-
rick˘ch filmech nûjak˘ zábûr z jejich
sezení a pfiipadalo mi to hrozné. Jak by
nûco takového mohlo pomoci? KdyÏ
uÏ jsem byl opravdu zoufal˘, i pfies os-
tych a odpor jsem se na setkání AA vy-
dal.  Dnes jsem vdûãn˘ za v‰e, ãeho se

mi tam dostalo. Díky AA, sdílení zku-
‰eností a síly s ostatními, jejich pocho-
pení, pfiijetí a pfiedávání zku‰eností dál
vedu dnes normální, plnohodnotn˘
a stfiízliv˘ Ïivot. Vím, Ïe je to moÏné,
i pfies to, Ïe jiÏ do smrti zÛstanu alko-
holikem. Musím pouze pracovat na
zmûnû své osobnosti a mít na pamûti,
Ïe jediná sklenka mne mÛÏe kdykoli
vrátit zpût. 

Petr

Svût oãima alkoholika
Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota

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 
mítinky: stfieda od 17.30 
internetové stránky skupiny: 
http://skupina-aa-promena.webnode.cz/ 

Anonymní alkoholici v blízkém okolí: 
Svitavy – skupina AA
Petr: 775 187 155
Pavel:  605 152 424 
aa.svitavy@seznam.cz 
mítinky: úter˘ od 17:30 Poliãská 3 

PoÏadujeme
• SOU technického smûru, ideálnû strojní
• Praxe na obrábûcích strojích 

(frézka, soustruh)
• Orientace ve v˘kresové dokumentaci
• Manuální zruãnost, peãlivost

Îivotopisy prosím posílejte na adresu lucjer@pyrotek-inc.com

NáplÀ práce
• V˘roba pryskyfiiãn˘ch a dfievûn˘ch forem
• Opravy a úpravy star˘ch forem
• Obsluha obrábûcích strojÛ
• Práce v jedno-dvousmûnném provozu 

(dle pracovi‰tû)

Nabízíme
• Zajímavou a perspektivní pracovní pozici s moÏností pro-

fesního rÛstu v rámci prosperující nadnárodní spoleãnosti
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Pfiíjemné pracovní prostfiedí
• Firemní stravování

CNC OPERÁTOR

Pyrotek CZ., s.r.o. Dolní Lhota 203, 678 01  Blansko
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SluÏební automobil letovick˘ch 
stráÏníkÛ.

Den Zemû u nás na stfiední ‰kole
V Letovicích a okolí mûsta bude

o nûco bezpeãnûji díky roz‰ífiení t˘mu
stráÏníkÛ. Celkem se jedná o tfii poli-
cisty, ktefií budou dohlíÏet na pofiádek
ve mûstû, pfiilehl˘ch obcích a okolí
Kfietinky. Podle velitele tamní
Mûstské police Jaroslava Halaty bylo
posílení t˘mu nutností. „Existuje ne-
psané pravidlo, Ïe na kaÏd˘ch tisíc 
obyvatel by mûl b˘t ve mûstû k dispo-
zici jeden stráÏník. To Letovice s
témûfi sedmi tisíci obyvateli nesplÀo-
valy, protoÏe samotné mûst a patnáct
místních ãástí ãiní pfies pût tisíc hekta-
rÛ. Teritorium je tak dokonce vût‰í,
neÏ mají okresní mûsta Blansko nebo
Vy‰kov, jeÏ disponují dvacítkou mûst-
sk˘ch policistÛ. My jsme je‰tû vloni
slouÏili v poãtu ãtyfi stráÏníkÛ, coÏ by-
lo na Letovice opravdu málo. BohuÏel
se v tomto mnoÏství stávalo, Ïe byly
dny, kdy nebyl vÛbec nikdo ve sluÏ-
bû,” pfiipustil velitel s tím, Ïe byli pfii-
jati tfii stráÏníci, jeden byl za kolegu,
kter˘ ode‰el do dÛchodu. Pát˘ stráÏník
pfii‰el v fiíjnu loÀského roku, ‰est˘ na-
stoupil zaãátkem leto‰ního roku.

Podstav se v˘raznû sníÏil i pfiijetím
nové vyhlá‰ky. Vloni v dubnu byla to-
tiÏ mezi mûstem Letovice a obcemi
Vranová, Kfietín, Lazinov uzavfiena ve-
fiejnoprávní smlouva o v˘konu Mûstské
policie na uskuteãnûní sluÏby pfii do-
hledu na  dodrÏování obecnû závaz-

n˘ch vyhlá‰ek u vodní nádrÏe Letovice.
Dle uvedené vyhlá‰ky je jakákoliv ãin-
nost ve spojitosti s tábofiením, stanování
a bivakováním zakázána. „Na v‰ech od-
stavn˘ch parkovi‰tích kolem nádrÏe jsou
umístûny informativní tabule s popisem,
kde, jak a jak˘m zpÛsobem je moÏno
provádût rybolov a jak je moÏné se cho-
vat na místû samém,” doplnil Halata.

Na celou vyhlá‰ku dohlíÏí Mûstská
policie Letovice a Policie âR OO
Letovice, která pravidelnû provádí
kontrolu dodrÏování vyhlá‰ky obecné
povahy. Na skuteãnost bude upozorÀo-
vat i rybáfiská stráÏ, ta na rozdíl od
Policie nemÛÏe pokutovat.

Text: Peha
Foto: str. Jakub Poláãek

Ve stfiedu 22. dubna 2015 se ve
svûtû slavil Den Zemû, av‰ak na‰e
Masarykova stfiední ‰kola ho ve
v‰í parádû oslavila o dva dny po-
zdûji, a to v pátek 24. 4. 2015.

V zahradû ‰koly jsme proÏili
akãní den pln˘ barev a aktivní
práce. Den zaãal pfiípravami a
úpravami mezky, kterou pozdûji
osázely dûti okrasnou dfievinou.
Práce to byla spí‰ pro chlapy, mez
byla v dosti neupravovaném a za-
rostlém stavu. Vûfiím, Ïe to vzali
jako posilovací ãinnost. 

Ze zaãátku dne to vypadalo, Ïe
nám poãasí nebude pfiát, ale jakmi-
le k nám dorazila kupa mal˘ch
sluníãek, poãasí se rázem spravilo.

pár fotbalistÛ pfiibylo. Malování si uÏí-
vali v‰ichni.  

Îáci, ktefií je‰tû dostateãnû nezvláda-
jí tfiídit odpad, pomohli ekot˘mu vyãis-
tit koryto fieky Kfietínky a prostor mezi
budovami ‰koly od odpadkÛ a vûcí, co
do pfiírody nepatfií. Odpoledne bylo
krásné jarní poãasí, vût‰ina ÏákÛ dokon-
ãovala svoje malby a ostatní taky neza-
háleli. âást ekot˘mu a kluci z NSV1 se
vydali sbírat pohozené odpadky do ‰ir-
‰ího okolí ‰koly. Celá akce skonãila po
14. hodinû, kdy zaãalo mírnû poprchá-
vat. 

Jak minul˘, tak i tento rok se Den
Zemû velmi povedl, poãasí se vydafiilo
a u v‰ech byl vidût úsmûv na tváfiích, co
víc si pfiát, nemyslíte?

Vá‰ Ekot˘m, 
Masarykova stfiední ‰kola Letovice

Foto: Ing. Chládek

Pfii‰ly za námi totiÏ dûti z letovsk˘ch
matefisk˘ch ‰kolek. A nepfii‰ly nám jen
pomoci sázet a zalévat rostliny, ale i na-
malovat plno obrázkÛ. Mûli jsme pro nû
pfiichystáno kreslení - na cestu kfiídami,
na plátno temperami a voskovkami na
papír. Také se dozvûdûly nûco málo
o tfiídûní odpadu. Aby mûly dostatek 
energie, dostaly malou sladkost a v˘-
borné koláãky, které nám upekla paní
MatûjÛ za Svitávky. KoláãkÛm neodola-
la Ïádná osÛbka, která se k nám pfiidala.

Jedním z hlavních úkolÛ zvelebování
zahrady je i zeì pfiilehlé budovy. Tu si
vzali do parády na‰i umûlci. Tedy aÏ po
té, co ji na‰i zedníci lehce poopravili.
Nûkolik t˘dnÛ jim zabrala pfiíprava.
Samotnou malbu zaãali uÏ t˘den pfied
na‰ím akãním dnem a je‰tû budou po-
kraãovat. Ona budova patfií místnímu 
amatérskému klubu fotbalistÛ a na zdi

Mûstská policie fie‰í podstav

Ve Svitávce 
jsme UKLÍZELI âESKO

Sázení okrasn˘ch dfievin byla jen jedna 
z aktivit Dne Zemû. 

Dobrovolníci ze Svitávky
se zúãastnili celorepublikové
akce Ukliìme âesko. 

V sobotu 18. dubna 2015
se nás se‰la asi „stovka” do-
spûl˘ch a dûtí u Velké vily
odkud jsme se pfiesunuli k
ãerné skládce na konci
Svitávky. Za odmûnu jsme
dostali rukavice a pytle na
odpadky a roze‰li se sbírat
to, co nûktefií uÏ doma roz-
hodnû nepotfiebovali. Hledat
jsme opravdu nemuseli,
kamkoli padlo oko, tam jsme
mûli co sbírat. Kvûtináãe,
trubky, pneumatiky, lahve,
kanystry, obleãení, ledniãku,
televizi, toaletu, snad v‰ech-

„prostû hezãí”. Také musíme zmínit ky-
nologick˘ klub, kter˘ uklízel t˘den
pfied námi okolí cviãáku a na‰li spoustu
„odloÏen˘ch” vûcí, co uÏ nikdo nechce
a rybáfie, ktefií vyãistili okolí fieky od
vûcí, co tam byly tak nûjak navíc.
Dûkujeme firmû SUEZ environnement
(SITA CZ) za dodání pytlÛ.

KdyÏ jsme zaplnili kontejner a pytle,
je‰tû tak na dal‰í dva kontejnery, pfii‰el
ãas na obãerstvení pfiipravované na 
ohni. Celkem se ve Svitávce posbíralo
2,5 tuny odpadkÛ. A co fiíct na konec?
Dûkujeme.

Text: Jana Tome‰ová
Foto: Miroslava Holasová

ny plastové obaly, na které si jen vzpo-
menete, a botami bychom mohli zásobit
cel˘ obchod s obuví.

Dûkujeme v‰em, které neodradilo
chladné poãasí  a pfii‰li, protoÏe jim ne-
ní jedno, jak vypadá místo a okolí, kde
Ïijeme. Velká poklona patfií myslivcÛm,
ktefií pfii‰li uklízet v plném poãtu, hasi-
ãÛm, ktefií vysekali a vyãistili okolí
skládky, fotbalistÛm, ktefií obûhli pfií-
kopy podél cesty ke skládce, matefiské-
mu centru, díky kterému se míhali 
kolem ti nejmlad‰í co se dostali do kaÏ-
dého koutku, ochotnicím, které se také
ochotnû zapojily a hlavnû v‰em, co pfii-
‰li sami za sebe a udûlali Svitávku

Svitáveãtí spoleãn˘mi silami nasbírali 
2,5 tuny odpadkÛ.



1. kvûtna se uskuteãnily Bosko-
vické bûhy, kde byl na boskovickém
námûstí pfiipraven stánek, kam lidé
mohli nosit plastová víãka pro
Eli‰ku z Blanska, která trpí dûtskou
mozkovou obrnou. 

Dûkujeme v‰em za pfiinesená víã-
ka a o.s. Sportuj s námi za moÏnost
zrealizování této sbírky na Bosko-
vick˘ch bûzích, a také za pomoc
s propagací.

V neposlední fiadû bychom chtûli
podûkovat brnûnské CK ATLAS

Adria za uskuteãnûní prodeje losÛ,
jehoÏ v˘tûÏek pfiipadne právû
Eli‰ce. 

Dal‰í dobroãinná akce pro Eli‰ku
bude 27. ãervna, a to s názvem
Jízda pro Eli‰ku. Více informací na
plakátku na na‰ich stránkách
www.listyregionu.cz nebo na tel.:
608 23 23 28.

Dal‰í vefiejná sbírka víãek pro
Eli‰ku bude na PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem, kter˘ je pfiipra-
vován na 24. fiíjna v Blansku. 

Je‰tû jednou v‰em dûkujeme za
pomoc pfii sbírání! 

Sbûrná místa pro Eli‰ku jsou ny-
ní tato: Paleãek Blansko, Informace
Boskovice, Informace Letovice.

Sbûrn˘m místÛm srdeãnû dûkuje-
me za moÏnost nosit víãka k nim. 

Text: Veronika ·edová
Foto: ·árka Adámková
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mediálnû podporují
sbûr víãek pro Eli‰ku

BLIÎ·Í INFORMACE NA TELEFONNÍM âÍSLE 516 411 765
Provozovna: TextilEco, a.s. Dfievafiská 1418/17, 680 01  Boskovice
ÎIVOTOPISY ZASÍLEJTE NAADRESU: lucievaloskova@textileco.as

Nabízíme pracovní pozice:

- jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO

T
e
x
t
i
l
E
c
o

T¤ÍDIâKA TEXTILU

MANIPULAâNÍ DùLNÍK

Eli‰ka dûlá mal˘mi kroky, velké pokroky

Eli‰ka Kabátová. 

❯ kompletní pfiezutí osobních, nákladních automobilÛ,
zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení

❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik 
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik 

Zakázkové ‰ití pracovních odûvÛ
tel.: 516 499 842

Pneuservis tel.: 516 499 827 

❯ ve‰ker˘ sortiment montérek,blÛz, vest, bund... 
❯ vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
❯ ‰ijeme v nadmûrn˘ch i dûtsk˘ch velikostech
❯ vyrábíme funkãní odûvy z thermoúpletÛ a softshellu
❯ ‰ijeme téÏ odûvy z fleccu a maskáãoviny
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Sedmdesáté v˘roãí konce
druhé svûtové války

Druhá svûtová válka
ve vzpomínkách

První vojenské bojové akce se
Moravy dotkly v dobû Druhé svûtové
války v roce 1943, kdy spojenci zaãali
naru‰ovat nûmecké zázemí balony. 

V okrese byl poprvé zji‰tûn takov˘ ba-
lon 30. 4. 1943 u Lhoty Rapotiny. Balony
slouÏily jako nosiãe zápaln˘ch zafiízení. 

V polovinû roku 1944 spojenecké jednot-
ky ovládly JiÏní a Stfiení Itálii a po náletu na
VídeÀ se dostaly aÏ k Bfieclavi. Spojenci vû-
novali pozornost vedení psychologické vál-
ky, kterou uskuteãÀovali shazováním letákÛ.
KaÏd˘ pfielet spojeneck˘ch letounÛ nad na-
‰ím územím znamenal vyhlá‰ení leteckého
poplachu a kaÏd˘ zji‰tûn˘ nález letákÛ se
musel hlásit a pfiedat na Gestapo. Nálezy by-
ly hlá‰eny v srpnu u Lysic a Blanska. V po-
lovinû listopadu Ameriãané shodili prospek-
ty nad Boskovicemi, Blanskem, âernou
Horou, Lysicemi, Rájcem, Skalicí nad
Svitavou, Svitávkou, Velk˘mi Opatovicemi,
Kun‰tátem, Ole‰nicí a Îìárnou.

Letecké boje nad regionem zaãaly
v dubnu 1945.

První dubnov˘ den napadly tfii americ-

ké letouny, tzv. Kotláfii, nádraÏí ve Skalici
nad Svitavou a po‰kodily dvû lokomotivy.
Následující den sovûtské letouny 2. letec-
ké armády, pÛsobící v rámci 1. ukrajinské-
ho frontu napadly Velké Opatovice. 

V odpoledních hodinách 25. dubna
podnikli sovût‰tí letci pumov˘ útok na
Blansko. Byly to posádky 218. Bitevní le-
tecké divize vybavené americk˘mi letou-
ny. Po 18. hodinû dopadly první ze tfií set
pum na mûsto, kde bylo po‰kozeno 126
domÛ. Z vefiejn˘ch budov byly nejvíce po-
‰kozeny po‰ta, ‰koly a dvÛr velkostatku.
Znaãné ‰kody zanechal nálet na objektech
JeÏkovy továrny. Ojedinûlé nálety byly na
mûsto uskuteãnûny i v dal‰ích dvou dnech. 

27. dubna po pÛlnoci byl vyhlá‰en nálet
nepfiátelsk˘ch letadel v Boskovicích. Bomby
dopadly na hfibitov, po‰kodily nûkolik po-
mníkÛ, jiné po‰kodily domy v Havlíãkové
tfiídû naproti továrny Bosko. Za dva dny na to
shodila letadla pumy v okolí okresního úfia-
du. Okna úfiadu i v domech u evangelického
kostela mûla rozbitá okna.

Nejhor‰í nálet byl 5. kvûtna po deváté

Hrabû Hugo Mensdorff-Pouilly proÏil
váleãné období nejen v Boskovicích, ale
i v Brnû, kde studoval na gymnáziu. Válku
má spojenou s totalitním reÏimem, nucením
rodiãÛ, aby se pfiihlásili k NûmcÛm i s bom-
bardováním, kdyÏ se válka ch˘lila ke konci.

„Kolik mi bylo, kdyÏ to skonãilo? No
necel˘ch ‰estnáct…..byl jsem tehdy kluk
a tak moc jsem to neproÏíval. Ale válku si
pamatuji, tûÏké to bylo hlavnû pro rodiãe,

protoÏe je nutili, aby se pfiihlásili
k NûmcÛm. Oba odmítli, takÏe nás ti
Nûmci nemûli rádi. Mûli jsme je tady ce-
lou válku, byl tu totiÏ vojensk˘ lazaret,
ale bylo mezi nimi i pár antifa‰istÛ, ktefií
byli naverbováni. Vzpomínám si na jed-
noho, byl to knûz, ten chodil a stále opa-
koval: „Já jsem katolick˘ knûz, vûfite mi,
ale já chci vûdût, jak to vypadá”. 

Pokraãování textu na stranû 14

hodinû v Boskovicích, kdy ruská letadla
shodila pumy v uliãce z námûstí do
Su‰ilovy tfiídy pfied rezidencí. Bylo tam pl-
no lidí, neboÈ v sobotu chodívali obyãejnû
obstarávat nákupy. Nálet byl náhl˘, neoãe-
kávan˘, sirény jiÏ nehoukaly na poplach,
lidé se nestaãili schovat do domÛ. O Ïivot
pfii‰lo devût osob, fiada lidí byla poranûná.
Domy byly téÏ poniãeny. Dfiíve b˘valy ci-
zí nálety ohla‰ovány mûstskou a továrními
sirénami, toho dne jiÏ ne‰el elektrick˘
proud, Brno také nevysílalo zprávy
a VídeÀ také umlkla. 

Dne 27. dubna 1945 v noci padly první
bomby na Letovice, pfii náletu zemfiela
32letá Markéta Dvofiáãková. Druh˘ den
pfieletûly nad mûstem tfii letouny a shodily
‰est bomb, z nichÏ tfii vybuchly, aniÏ zpÛ-
sobily vût‰í ‰kodu. Text: Peha

Zdroje:
„http://kronika.boskovice.cz/kronika/1922-
1962/kronika.html, strana 94 - 95”
„Îijeme jejich odkazem (Blanensko a Boskovicko
v boji proti fa‰ismu 1933 - 1945), Petr Koneãn˘ -
Vladimír Polák, rok v˘roby 1985” (Literaturu
poskytlo Muzeum Boskovicka)
„Letovice za II. svûtové války, Karel Synek”

Konec druhé svûtové války se v Evropû slaví neuvûfiiteln˘ch sedmdesát let. Pro nás nepamûtníky je válka spo-
jená pfiedev‰ím s ghety, koncentraãními tábory a vyhlazováním nevhodné rasy. Na toto téma bylo natoãeno
nespoãet filmÛ a dokumentÛ, pfii jejichÏ zhlédnutí mrazí a cítíme totální beznadûj. Ale Druhá svûtová válka má
dal‰í dûsivou stránku v podobû Protektorátu, kdy Nûmci okupovali celou na‰i republiku, tedy i ná‰ region.
Bojové akce vyvrcholily koncem války jak ve vzduchu, tak i na zemi pfii odsunu NûmcÛ.

Tû‰íme se na vás:
PO - PÁ 8 -18 hod. 

SO 8 - 17 hod.
www.zerarajec.cz

P¤ÍJEZD NEOMEZEN
516 412 774 velkoobchod

516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

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

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- balkónové kvûtiny
- hnojiva a postfiiky
- dfieviny a pûstební nádoby

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko

Prohlídka ‰koly moÏná po domluvû

* Ekonomika a podnikání – finanãní fiízení a zdaÀování
* Cestovní ruch
* Ekonomika a podnikání – ekonomika nemovitého majetku
* 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

Zniãen˘ most v Blansku – v pozadí budova nádraÏí. Foto: soukrom˘ archiv stam
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Základní skladov˘ sortiment tvofií
pfiedev‰ím tûsnicí profily, sokly, okopo-
vé plechy, dekorativní profily, nábytko-

vé rolety a dal‰í. A právû nábytkové ro-
lety si nacházejí ãím dál tím ‰ir‰í uplat-
nûní na trhu. Je to pfiedev‰ím díky jejich

obrovské variabilitû provedení a moÏ-
nostem pouÏití. KaÏd˘ urãitû ocení spo-
jení stylového a funkãního fie‰ení, které
tyto roletové systémy pfiedstavují.
Velkou v˘hodou je dodání pfiímo na mí-
ru – dle zadan˘ch rozmûrÛ se pfiipraví
hotov˘ set pfiipraven˘ k jednoduché
montáÏi.

V nabídce jsou rolety plastové, dfievû-
né i rolety hliníkové, které jsou teì mezi
zákazníky velice oblíbené a Ïádané.
Jejich velkou v˘hodou je moÏnost pouÏi-
tí i v exteriéru. Díky pevnosti lamel je
moÏné dodat roletu aÏ do ‰ífie 180 cm.
Vyniká i unikátním designem-nabízí se
ve variantách bílá lesk, hliník natural
a nerez brou‰en˘- v‰echny s moÏností
kombinace s dûrovanou lamelou pro od-
vûtrávání. Ve stejn˘ch dekorech se nabízí
i tûsnicí profily a sokly. Zde se nabídka
na poÏadavky trhu roz‰ífiila a kromû stan-
dardních metalick˘ch (hliník, nerez), se
nyní nabízí i vysoce atraktivní dekory bí-
lá lesk a ãerná. Vzniká tím moÏnost uce-
lené dekorové fiady – sokl, tûsnicí profil
i roleta ve shodném barevném provedení,
coÏ urãitû zákazníci ocení pfii zafiizování
moderních interiérÛ.

Tûsnicí profily se staly neodmyslitel-
nou souãástí kuchyní. Plní pfiedev‰ím
praktickou funkci – díky integrovanému

tûsnûní brání pfiístupu tekutin a neãistot
do rohÛ kuchyÀsk˘ch sestav a tím velice
usnadÀují údrÏbu povrchÛ a prodluÏují
tím Ïivotnost va‰í kuchynû. SplÀují i ná-
roãné poÏadavky na vzhled a preciznost
provedení. Z barevné ‰kály se staly nejob-
líbenûj‰í metalické dekory, které se dají
velice snadno kombinovat s ostatním ko-
váním a díky svému u‰lechtilému vzhledu
mohou jednodu‰e zv˘raznit a ozvlá‰tnit
va‰e kuchyÀské prostory.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu na ulici
Chrudichromská 22 v Boskovicích, kde si
máte moÏnost prohlédnout a vyzkou‰et
námi nabízen˘ sortiment.

Ing. Radek ¤ehofi, majitel spoleãnosti
Foto: archiv Kooplast, s.r.o.

KOOPLAST, s.r.o. SLAVÍ 18 LET NA TRHU

Tûsnicí profily.

Nábytkové rolety.

Kooplast, s.r.o. Boskovice je dynamicky se rozvíjející obchodní firma, která pÛsobí na trhu jiÏ 18 let.
Specializuje se na ‰irok˘ sortiment plastov˘ch profilÛ a komponentÛ potfiebn˘ch pfii v˘robû i úpravách nábytko-
v˘ch sestav, kuchyní a vybavení interiérÛ. Díky flexibilitû, kvalitû a spolehlivosti je jiÏ dobfie známa mezi v˘robci
nábytku. Ve‰ker˘ sortiment je v‰ak urãen také pro pfiímé zákazníky.  Velkou devizou jsou dlouholeté zku‰enosti
v oboru, díky kter˘m je moÏné garantovat ‰piãkovou kvalitu a bezkonkurenãnû nej‰ir‰í nabídku.
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VYDA¤ENÁ MINIVOLEJBALOVÁ NEDùLE

DruÏstvo minivolejbalu oddílu ASK Blansko.

V nedûli 19. 4. 2015 se uskuteãnilo po-
slední kolo Barevného jihomoravského
minivolejbalu mlad‰ího Ïactva. Jako jiÏ
tradiãnû, vzhledem k obrovskému poãtu
t˘mÛ, se konal v mûstské sportovní hale
KP Brno na Vodové ulici. Byl urãen pro
v‰echny vûkové kategorie, tzn. pro mlad-
‰í Ïactvo od 4. do 7. tfiídy. 

Z celkového neuvûfiitelného poãtu 168 t˘-
mÛ z celé Moravy, bylo také 8 z volejbalové-
ho oddílu ASK Blansko.  A sv˘mi v˘kony
a v˘sledky svoje trenéry potû‰ili. Nejlep‰ího
v˘konu dosáhl v modré kategorii t˘m ve slo-
Ïení Katka Kuchafiová, Ondra Novotn˘
a Monika ·tûpánková, ktefií skonãili na v˘-
borném 2. místû. Dal‰í t˘m v této kategorii ve

li na 2. místû, kdyÏ aÏ do posledního míãe
bojovali o prvenství, které by znamenalo po-
stup na oblastní finále do Hradce Králové.

Je potû‰itelné, Ïe nám zájemci o tento
krásn˘, ale zároveÀ nároãn˘ sport neustá-
le pfiib˘vají. Pfiípadné dal‰í roãníky naro-
zení 2001-2003 mezi námi rádi pfiivítáme.
Pfiijìte mezi nás kaÏdé pondûlí a stfiedu
od 18.00 hodin do sportovní haly TJ âKD
Blansko, Údolní 10, Blansko.

Tímto skonãila halová ãást sezony a je
pfied námi sezona venkovních turnajÛ,
v mûsíci kvûtnu to budou turnaje v Brnû,
Újezdu u Brna a Ti‰novû.

Michal Souãek, pfiedseda volejbalového oddílu
Foto: archiv oddílu

sloÏení Vája Bezdûková, Laura
Matu‰ková a Tobias Slanina obsa-
dili 4. místo.

Vítová Magda, Koufiilová Ema
a Straková Mí‰a v zelené kategorii
skonãili na 5. místû. V ãervené ka-
tegorii jsme mûli v turnaji tyto hrá-
ãe: Stefanie Matalová, Jana
Stehlíková, Adam Trávníãek,
Simona Svobodová, Îaneta
DoleÏelová a ti skonãili s následují-
cími umístnûními: 4., 5. a 7. místo.

V nejmlad‰í, oranÏové katego-
rii, skonãila dvojice Denisa
Skfiipská a Katka Va‰íãková na 4.
místû, druhá dvojice Tom
Novotn˘ a Matûj Souãek skonãi-

Den s KUBBEM

KDY? V nedûli 24. 5. 2015 
9.00 – 9.30 - ukázka, registrace
9.30 – 16.00 – turnaj
Kategorie: dvou aÏ ‰estiãlenná druÏstva
Startovné: mládeÏ neplatí, dospûlí 50 Kã

KDE?
Hfii‰tû ve dvofie Gymnázia Rájec –
Jestfiebí
Komenského 240, Rájec - Jestfiebí

S SEBOU: 
Sportovní obleãení, elán, dobrou ná-
ladu. Ostatní sportovní vybavení na
turnaj vám rádi zdarma zapÛjãíme.

Více informací: 
www.gymnaziumrajec.cz, 

tel.: 603 588 369

Mediálním partnerem 
akce jsou 

Kubb – stará, údajnû vikingská venkovní spoleãenská hra pro dvû druÏstva.
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VZPOMÍNKA
Dne 1. kvûtna 2015 by oslavil 49. narozeniny 

pan Jifií Trávníãek z Blanska.
Dne 6. února to byly dva roky, co zemfiel.

Kdo jste ho znali, vûnujte mu vzpomínku s námi.
Rodiãe a sestra s rodinou.

➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv, 
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-mailem.
Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám manÏelskou postel bez matrací, 
cena 1 000 Kã, kuchyÀ Asta oranÏová 3,5 m, cena 3 500
Kã. KuchyÀ béÏovou 2,5 m, cena 1500 Kã a válendu za 
1 000 Kã. Tel.: 732 949 689. 
➨ Prodám pûkné, pánské, trekingové kolo 
s doplÀky. Vhodné i pro vysoké postavy. Cena 990 Kã.
Tel.: 736 529 326. 
➨ Prodám osobní automobil 
FIAT MAREA WEEKEND 1.6, 16 V. První registrace 1998,
cena do 15 000 Kã dohodou. Tel. 607 508 645. 
➨ Prodám ·koda Felicie 1.3, âR, 3.majitel, 
STK do 12/15 Rok: 1997 179 780 km. 1.3/50kW (benzín),
EkodaÀ zaplacena, ãervená metalíza, nové rozvody palivo i brz-
dy, brzdy pfiední, zadní, pneu zimní+4 disky navíc, nová bate-
rie, stfie‰ní nosiãe, mlhovky, centrál, rádio, cena 20.000 Kã.
Frajman Sebranice 724 926 656, aloefrajman@seznam.cz. 
➨ Prodám 4ks kol OPEL (osobní auto) 
s nepo‰kozen˘mi ALU disky 15" upevnûné 5 ‰rouby s je‰tû pou-
Ïiteln˘mi jet̆ mi letními pneu 195/R15 88H Continental. Cena cel-
kem 3 000 Kã. Tel.: 728 738 598.
➨ Prodám star‰í dvoukolák s du‰emi 
o prÛmûru kola 50 cm. Tel:  608 535 560.  
➨ Prodám 2 x 10 kg láhve na propanbutan 
a 2 ptaãí klece. Tel.: 606 119 940. 
➨ Prodám p‰enici 400 Kã /1q. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám RD (dvojdomek) 
ve Vranovû nad Dyjí. Sedlová stfiecha, stáfií 23 rokÛ – u le-
sa. (3 bytové jednotky), obytné podkroví, veranda, balkon.
Plocha pozemku 9 236 m2. Info o cenû na tel.: 603 527
162, 608 548 590. 
➨ Prodám chatu se zahradou 
v Blansku–Podlesí. âásteãnû podsklepená s pozemkem
354 m2, orientovaná na jiÏní stranu. Pozemek lehce do-
stupn˘ autem z místní komunikace, moÏnost vybudování
domku k celoroãnímu uÏívání, (pfiípojky v místû). Cena:
199 000 Kã, tel.: 721 625 289. 
➨ Prodám selsk˘ dfievûn˘ stÛl + 3 Ïidle
za 3 000 Kã, spûchá, stûhování. Tel.: 722 605 184. 
➨ Prodám italsk˘ skútr Malaguti F15 Firefox LC
(50 ccm), vodou chlazen .̆ Rok v˘roby 2005, málo jeÏdûn .̆
Tuningové vybavení, variátor Hebo, ladûn  ̆v f̆uk Stage6. Skútr
byl pomûrnû málo vyuÏit̆ . Cena: 22.000 Kã. Jezdí velice dobfie.
Email: ajas67@seznam.cz, tel.: 724 264 096. 
➨ Prodej novostavby 
samostatnû stojícího nízkoenergetického rodinného do-
mu 5+kuchyÀ s garáÏí v obci Knínice u Boskovic. DÛm je
patrov˘ se sedlovou stfiechou, jeho zastavûná plocha je
116 m2, pozemek je ãtvercového tvaru a jeho celková
plocha je 534 m2 vãetnû stavby. Obytná plocha celkem
140 m2. Cena vãetnû poplatkÛ 3 450 000 Kã kontakt:
r.elm@email.cz. Tel.: 602 738 388. 
➨ Prodám byt 1+kk v Letovicích 
v pfiíjemném prostfiedí s nádhern˘m v˘hledem. Byt je si-
tuován na JV ve 2.NP. Byt se skládá z místnosti a kuchy-
nû, velké koupelny s oknem, WC je zvlá‰È. K bytu patfií
parkovací místo. Tel.: 777 834 853. 
➨ Prodám dvefie ztrojené 85x200-2/3 sklo, 
za 980Kã, okno zdvojené, ‰.150, v.120 za 1 100 Kã,  vaniãky do
sprchy, prádelny a pod.. 75x90 hl.18 cm a 75x124 hl. 21 cm, za
220 Kã, foto za‰lu na email.  Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám kuchyÀské rádio GRUNDIG, 
úplnû nové, citliv˘ tuner, ãist˘ pfiíjem, 10 pfiedvoleb, ãesk˘
návod. PÛvodní cena 790 Kã, nyní 390 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám chatu (26 m2) se zahradou (324 m2) 
v Blansku, oblast Hluchov. Bez RK. Mobil: 608 518 829. 
➨ Prodám nové nepouÏité sklepní plastové okno
bílé jednoduché, zasklení 5 mm do stavebního 
otvoru 80x50 cm, v˘robce Ronn Drain complet. Cena 1 100
Kã. Odvoz vlastní (Boskovice). Tel.: 724 362 712. 
➨ Prodám pouÏité zachovalé dvefie 
- interiérové prosklené 80 cm pravé, interiérové prosklené 60
cm pravé, interiérové plné 60 cm pravé. Cena 200 Kã/ks.
Odvoz vlastní (Boskovice). Tel.: 724 362 712. 
➨ Prodám 6 tabulí technického skla 
950x1700x5mm z autobusu. Vhodné na skleník, apod. Cena
300 Kã za v‰e, odvoz vlastní (Boskovice). Tel.: 724 362 712. 
➨ Prodám digitální videorekorder D 50Y-100M.
Nov˘, tel.: 516 411 881.
➨ Prodám digitální setobox ZIRCOM nov˘. 
Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám satelit HOMECAST S3000CR, talífi, 
drÏák na zeì a propojovací káblíky. Cena 1 000 Kã. Tel.:
721 361 929. 
➨ Prodám elektrické akumulátorové nÛÏky 
na Ïiv˘ plot apod. Témûfi nové, délka ãepele 15 cm, velmi
lehounké do ruky. Nabíjeãka. Velmi dlouhá pracovní doba
bez nabití. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám 2 pro‰ívané péfiové pfiikr˘vky
- nevhodn˘ dar. Cena dohodou. Dále prodám sportovní koãá-
rek ãerveno-ãern˘, cena 400 Kã. Odbûr v Jedovnicích. Tel.: 732
374 173, alka.stankova@email.cz.
➨ Prodám nepouÏit˘ sklokeramick˘ elektrick˘ 
sporák Amica za 7 000 Kã. Nevhodn˘ dar, tel.: 516 435 391. 
➨ Prodám vykrmené prase za 35 Kã / kg. 
Váha cca 150 kg. Tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám dvû stejné, zasklené skfiíÀky 
(vhodné tfieba na knihovnu). Délka 115 cm x ‰ífika 30 cm
x v˘‰ka 50 cm. Levnû, odbûr Boskovice. Tel.: 728 337 472. 
➨ 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.stankova@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 1500 Kã. Materiál PES 600D, zesílen˘ 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 jehÀátek,
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. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Jirka stále hledá Marii ze Svitávky 
(ãi ze ZboÀku u Letovic). Neroze‰li jsme se ze vztahu k so-
bû, jak se mylnû domnívá‰. Rozdûlila nás telefonní ãísla
a TvÛj omyln˘ dopis, kter˘ jsem dostal 29. 9. 2014.
Nemohu Tû najít, stále ãekám. Tel.: 775 157 530. 
➨ Hledám za odvoz kamna nebo kotel na dfievo, 
i nefunkãní. Dále ledniãku nebo mrazák funkãní, dûkuji.
Tel.: 777 079 911. 
➨ Vdova 57 let hledá podnájem 2+1 dÛm, byt, chatu,
za 7 000 Kã – z roddin˘ch dÛvodÛ. Spûchá, prosím, na-
bídnûte. Tel.: 722 605 184. 
➨ 62 letá dÛchodkynû hledá bydlení 
nejlépe u star‰ích manÏelÛ za v˘pomoc v domácnosti i na
zahradû, jen za pfiíspûvek na náklady. Spolehlivá, ãistotná.
Tel.: 604 785 600. 
➨ Uãitelka v dÛchodu hledá ãinnost - náhradní babiãka,
paní na hlídání, rozvoz zboÏí, dobrovolnictví. Nejlépe
Blansko, ale moÏno i okolí. Tel.: 734 534 962.
➨ Hledám paní (pána) na cestování 
po âesku a Evropû. Tel.: 724 231 309. 
➨ 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 email rybackovalenka@email.cz Dûkuji. 
➨ Hledám za úplatu peãovatelku 
pro mlad‰í seniorku z Boskovic. Na 2 hodiny 3x t˘dnû.
Tel.: 604 667 186.

HLEDÁM

➨ Pronajmu v Blansku byt 2+1,
nájem 6 800 Kã + inkaso.  Více na 737 622 786. 
➨ Pronajmu levnû v RD v Blansku pokoj
pro 2 studenty(tky), nebo 1 dospûlého(lou). V domû v‰e
k dispozici. Info na: abckiosk@seznam.cz. 
➨ Vymûním byt 2+1 v OV ve 3. patfie v Blansku
na sídli‰ti Sever za 2+1 v OV s v˘tahem nebo v pfiízemí.
Nejlépe také v Blansku sídli‰tû Sever. Bez RK, tel.: 602
878 279. 
➨ Pronajmu byt 2+1 63 m2 v ulici Na Vyhlídce 
v Boskovicích. Je po rekonstrukci, ãásteãnû zafiízen˘.
Cena 5 000 Kã/mûsíc + inkaso. Tel.: 733 325 984. 
➨ Pronajmu 1+1 byt v Blansku, stfied mûsta. 
Tel.: 777 184 392. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu u rybníka 
v Jedovnicích s krásn˘m v˘hledem. V˘hodná cena, tel.:
603 335 384. 
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pfiípadnû pomoc. Tel.: 776 756 472. 
➨ Nabízím pronájem prostorné garáÏe 
v lokalitû Blansko - Zborovce, ulice Sloupeãník (nad b˘va-
l˘mi technick˘mi sluÏbami). Tel.: 731 511 132. 

NABÍZÍM

➨ Najde ‰tíhl˘ muÏ, 41 let, sympatick˘, 
bezva kamarádku, na hezké chvíle, vûk nerozhoduje. Jen
Blansko a okolí. SMS 608 160 106. 
➨ Îena 42/180, nekufiaãka hledá pfiítele na trval˘ vztah,
s autem a se zájmem o rod. Ïivot. Tel.: 603 570 188. 

SEZNÁMENÍ

➨ 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 dÛm v Boskovicích nebo poblíÏ Boskovic.
Tel.: 607 458 508. 
➨ Koupíme chalupu na Blanensku. Rekreace - bydlení.
Zahrada podmínkou. Tel.: 720 598 284. 
➨ V souãasné dobû sháním ke koupi byt 1+1 
v Blansku, nejradûji na Severu nebo Zborovcích. Dûkuji za
nabídky od majitelÛ. Tel.: 722 659 170.
➨ Koupím dvoupokojov˘ byt s lodÏií nebo balkonem 
v domû s v˘tahem. Jen Blansko nebo Boskovice. Tel.: 724
231 309.
➨ Koupím v Blansku byt o vel. 2+1 nebo 3+1. 
Lokalita nerozhoduje. Tel.: 722 659 170. 
➨ Koupím moped nebo mustang, i nepojízdné, 
Babettu nebo star‰í stroj. Tel.: 605 529 478. 
➨ Koupím Jawa 550, pafiez, pion˘r, Stadion 
moÏno i díly nebo vraky. Tel.: 774 262 828. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Kufiecí, vepfiové rará‰ky
Vlastní recept na dobr˘ obûd nebo jen tak pochoutku, k pivu
nebo vínu, pro posezení na jarním sluníãku.

Ingredience 5-6  porcí: Maso kufiecí, vepfiové nebo smûs, cca 1 kg, 1 vejce, pivo,
hladká mouka, solamyl, sojová omáãka, ãesnek, sÛl, pepfi, olej na smaÏení.
Postup: Vykostûné kufiecí a vepfiové maso nakrájejte na pásky (nudliãky o velikosti
1x1x5-6 cm. Z piva, vejce, mouky, solamylu, soli, pepfie, ãesneku, tro‰ky sojové 
omáãky vypracujte hust˘ krém (tûstíãko) do kterého na 3 – 3 hodiny dáme mace-
rovat maso. SmaÏíme po jednotliv˘ch kouscích naskládan˘ch na rozpálen˘ olej na
pánvi tak, aby se nedot˘kaly. SmaÏíme dozlatova, necháme okapat na papírov˘ch
utûrkách. V˘borné za tepla i na studenou kuchyni. 
Urãitou obmûnou mÛÏe b˘t pfiidání nastrouhaného parmazánu do tûstíãka nebo
pfiidání dvou nastrouhan˘ch syrov˘ch brambor s majoránkou – na bramborové
tûsto vynecháme sojovou omáãku.
Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.
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V centru pfiírodního parku Halasovo Kun‰tátsko
leÏí mûsto Kun‰tát, jeÏ se do historie zapsalo dí-
ky v˘znamnému a velmi vlivnému rodu pánÛ
z Kun‰tátu. Dodnes zde tak mohou náv‰tûvníci
obdivovat zámek, kter˘ v prÛbûhu staletí pro‰el
celou fiadou promûn. Ov‰em lákadlem nejsou
pouze zdej‰í pamûtihodnosti, n˘brÏ i tradiãní
Hrnãífisk˘ jarmark pofiádan˘ jiÏ od roku 1993. 

První písemné zmínky o mûstû po-
cházejí z druhé poloviny 13. století
a jsou spjaty se jménem Kuny ze
Zbraslavi a Kun‰tátu, jenÏ se stal za-
kladatelem kun‰tátské vûtve pánÛ
z Kun‰tátu. Dûjiny tohoto panského
rodu jsou velice spletité, neboÈ jejich
rodokmen je ãlenûn na velké mnoÏ-
ství rÛzn˘ch vûtví. Zmatení mÛÏe na-
stat i v pfiípadû ãasto se opakujících
jmen. Napfiíklad Kuna ze Zbraslavi
a Kun‰tátu byl dûdem jistého
Herolda z Kun‰tátu, kterého jsme si
pfiipomínali v souvislosti s dûjinami
lysického panství. Jak jiÏ také víme,
jeden z Heroldov˘ch synÛ, Kuna
z Kun‰tátu a Lysic, se ve 14. století
stal zakladatelem lysické vûtve pánÛ
z Kun‰tátu. Historie obou sídel je tak

S jeho zvolením nakonec souhlasili
i pfiíslu‰níci katolické ‰lechty, neboÈ
Jifiíkova osobnost zaruãovala silnou
vládu a stabilitu zemû. âesk˘m krá-
lem byl zvolen v roce 1458. Jeho
volba byla v ãesk˘ch dûjinách uni-
kátní, neboÈ poprvé byl panovník
zvolen bez ohledÛ na dynastick˘ pÛ-
vod. Jifií z Podûbrad a Kun‰tátu se
tak stal prvním králem pocházejícím
ze ‰lechtického stavu. Jako husitsk˘
král byl ale v zahraniãí vnímán za ka-
cífie. 

Rod pánÛ z Kun‰tátu drÏel kun-
‰tátské panství spolu s hradem aÏ do
poãátku 16. století. Tehdy, stejnû ja-
ko panství lysické, koupil Vilém
z Pern‰tejna, od kterého obû dominia
v roce 1529 získal Jan âernãick˘

velmi úzce propojena. Ale zpût do
Kun‰tátu 13. století.  

Sídlem Kuny ze Zbraslavi
a Kun‰tátu se stal pÛvodní hrad s
pozdnû románsk˘mi prvky, které na-
povídají, Ïe jeho stavba byla zapoãa-
ta jiÏ v polovinû 13. století, a to
Kunov˘m otcem. Na jeho práci pak
Kuna navázal v duchu pozdû gotic-
kého stylu. Stfiedovûk˘ hrad plnil 
roli sídelního místa pfiíslu‰níkÛm
kun‰tátské vûtve do roku 1414. Hrad
pak získali páni z vûtve podûbradské,
z níÏ pocházel i ãesk˘ král Jifií
z Podûbrad a Kun‰tátu. 

Jeho osobnost hrála v ãesk˘ch dû-
jinách mimofiádnou úlohu. Jako mla-
d˘ se v prÛbûhu husitské revoluce
pfiidal na stranu umírnûn˘ch husitÛ.
Postupnû se jeho vliv v ãeském krá-
lovství zaãal zvy‰ovat a bûhem vlády
nezletilého krále Ladislava Pohrobka
si udrÏel pozici zemského správce.
Kali‰nickou ‰lechtou byl poté navr-
Ïen jako kandidát pro volbu krále.

z Kácova. V této dobû zapoãala 
pfiemûna obou sídel na pohodlnûj‰í
renesanãní zámky. Pfiestavba v rene-
sanãním duchu kopírovala tehdej‰í
trend, neboÈ do ãeského království se
postupnû dostával nov˘ zpÛsob Ïivo-
ta, podle kterého se ãeská a morav-
ská ‰lechta zaãala fiídit a promûÀovat
své Ïivoty.

V druhé polovinû 17. století se
kun‰tátské panství dostává do rukou
hrabat z Lamberga. Za jejich pÛsobe-
ní byl kun‰tátsk˘ zámek definitivnû
pfiestavûn na reprezentaãní sídlo, ten-
tokrát s barokními prvky. Klasicistní
ráz se na zámku objevuje od konce
18. století, kdy dominium vlastnil
‰lechtick˘ rod pánÛ HonrichsÛ
z Wolfswarffenu. Posledními majiteli
Kun‰tátu pak od roku 1901 byla hra-
bata z rodu Coudenhove - HonrichsÛ.  

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: Z. HasoÀ a Pfiemysl Reibl, Zámky

okresu Blansko (1999)  
Foto: archiv mûsta Kun‰tát

Z historie obcí a mûst 
na‰eho regionu KUN·TÁT

VÝROBNÍ OPERÁTOR / OPERÁTORKA
■ ruční montáž kabelových svazků a konektorů 
■ jednoduchá obsluha výrobních zařízení
■ kontrola, kompletace a balení výrobních kusů

NÁSTROJAŘ
■ výroba, údržba a oprava nástrojů / dílů dle

výkresové dokumentace

Adresa: TE Kuřim, K AMP 1293, Kuřim 664 34

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY NA LÉTO
■ věk nad 18
■ práce ve výrobě
■ minimálně na dobu 1 měsíce
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Nûmecká armáda utíká pfies letovické námûstí smûrem na západ 9. kvûtna 1945.
Foto: archiv Petra ·vancary

V Ïidovské ãtvrti v Plaãkovû ulici 9. kvûtna 1945 zapálili prchající Nûmci auto s municí a zpÛ-
sobili obyvatelÛm v pfiilehl˘ch domech na obydlích velké ‰kody, dva domy vyhofiely, jiné poni-
ãily vybuchující stfiely (dodnes je zde nezastavûná proluka). Foto: Sbírka Muzea Boskovicka

Druhá svûtová válka 
ve vzpomínkách

Pokraãování textu ze strany 9
ProtoÏe tu‰il, Ïe se nûkde poslouchají za-

hraniãní stanice a oni tu moÏnost nemûli.
Ale ãlovûk mûl strach cokoliv fiíct. V pûta-
ãtyfiicátém, kdyÏ pfii‰li Rusové, to nebylo
o nic lep‰í. Pfied nimi táhla âeskoslovenská
armáda, tady jen pro‰li, ale takov˘ mlad˘
slovensk˘ dÛstojník nás varoval: „V‰echno
schovejte, Rusy jdou, v‰echno kradou a ni-
ãí”. No, my jsme tu mûli osvoboditele nû-
kolik mûsícÛ a to nejde popsat, jak se cho-
vali. V‰e niãili. Já se pak odmítal uãit rusky. 

Dobfie si pamatuji také bombardování
Brna v listopadu1944, protoÏe jsme tam
s bratry studovali. ·koly na jiÏní
Moravû mûli povinnost mít pu‰tûné rá-
dio na VídeÀ, a kdyÏ se v rádiu ozval
zpûv kukaãky, byli fieditelé povinní 
rozpustit ‰kolu. Tehdy se to dûlo velmi
ãasto a b˘vali jsme svûdky neveselé 
podívané. Bombardování bylo zlé, lidé
tady bez niãeho chodili, protoÏe jejich
domy dostaly zásah.” 

Text: Peha

Boskovice 2. srpna 1945, Okresní velitelství v Boskovicích
Vûc: Násilnosti spáchané Nûmci po 5. kvûtnu
V obci Okrouhlá: v noci na 10. kvûtna 1945 byl prchajícími nûmeck˘mi vojíny bodlem 
usmrcen 32let˘ krejãí Josef Minx z Okrouhlé ã. p. 16 a pobodán rolník Ladislav Tich˘
z Okrouhlé ã. p.  14, ktefií konali v obci noãní hlídku. Pachatelé prchli. 

Boskovice 2. srpna 1945, Okresní velitelství v Boskovicích
Vûc: Násilnosti spáchané Nûmci po 5. kvûtnu
V obci BohuÀovû: u Letovic byli dne 8. 5. 1945 ustupujícími vojáky zastfieleni: Rudolf
Koudelka, 43let˘ autodopravce z BohuÀova ã. p. 82 a jeho syn Rudolf Koudelka, pfiiãemÏ
jim bylo kladeno za vinu, Ïe vyrobili trojúhelníkové ostny, které mûli házet na silnici.
Svûdku pfiípadu Jindfiichu Jefiábkovi z BohuÀova ã. p. 70, kter˘ mûl b˘ti rovnûÏ zastfielen,
se v posledním okamÏiku podafiilo uprchnouti. 

Boskovice 2. srpna 1945, Okresní velitelství v Boskovicích
Vûc: Násilnosti spáchané Nûmci po 5. kvûtnu
V obci Lysice: byl dne 9. 5. 1945 dopoledne tûÏce postfielen rolník Miroslav Sova
z Vlko‰e u Pfierova, kter˘ vezl ustupující nûmecké vojáky a nechtûl v dal‰í cestû s nimi
pokraãovat. 
Dne 9. 5. 1945 byli zastfieleni na kopci zvaném Hostec u Lysic dûlníci Josef Chladil
a Vladimír Sedlák z Lysic z neznám˘ch dÛvodÛ. 

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

LAST MINUTE 24 HODIN DENNĚ 

PLAVBY STŘEDOMOŘÍM I OCEÁNEM, CYKLOTURISTIKA,

 SENIOŘI +55 DOTACE = pobyty v Evropě ! 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!

LAST MINUTE 24 HODIN DENNĚ 

PLAVBY STŘEDOMOŘÍM I OCEÁNEM, CYKLOTURISTIKA,

 SENIOŘI +55 DOTACE = pobyty v Evropě ! 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!

LAST MINUTE 24 HODIN DENNĚ 

PLAVBY STŘEDOMOŘÍM I OCEÁNEM, CYKLOTURISTIKA,

 SENIOŘI +55 DOTACE = pobyty v Evropě ! 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!

! V¯BùR OD 298 CK S NA·Í SLEVOU NAVÍC !
TIP kvûten/ãerven: 

Thassos, Zakyntos Lefkada, Parga, Tolo, bus 12-15 dní od 2.350 Kã!  
Bulharsko letecky Brno od 6.990 Kã, Albánie od 11.990 Kã

Norsko, Losí a Trolí stezky letecky 19.900 Kã, Okruh Madeira let 26.900 Kã

Poznávací zájezdy, Eurovíkendy, jízdenky, cest. poji‰tûní aj.
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Prognózám nasvûdãovalo i dopoledne –
dûtské kategorie si své tratû odbûhly pod za-
mraãenou oblohou, ze které obãas spadla
malá de‰Èová pfieháÀka. Nakonec ale poãasí
uznalo, Ïe celoroãní práce organizaãního t˘-

mu a jeho energie a chuÈ závody pofiádat je
silnûj‰í a odpolední program jiÏ probûhl za
relativnû pfiíznivého poãasí, a to zejména pro
bûÏce – nebylo vedro a neprá‰ilo se.

Leto‰ní Boskovické bûhy mûly meziná-

rodní nádech, protoÏe se jich v rÛzn˘ch ka-
tegoriích zúãastnilo 54 hostÛ z partnerského
mûsta Rawa Mazowiecka. V̆ razného úspû-
chu dosáhl Robert Chanckowski, kter˘
v prestiÏním Bûhu za sedmizub˘m hfiebe-
nem obsadil 9. místo. Vítûzem se stal celkem
pfiekvapivû Jifií âípa z Bystrého v ãase 40:41
minuty, druhé místo obsadil Jan Kohut, tfietí
Tomá‰ Steiner, ãtvrt˘ byl Daniel Orálek
a pát˘ Jakub Smetana. Daniel Orálek hned
po dobûhu podepisoval svou knihu MÛj
dlouh˘ bûh.

·Èastnou ruku mûl Petr Barto‰ek pfii v˘bû-
ru hlavního úãinkujícího v kulturním progra-
mu. Byla to malá sázka do loterie, která ale
vy‰la. Pfii koncertu brnûnské legendární roc-
kové skupiny z 80. let PROGRES 2 si do
rytmu podupávala zaplnûná horní ãást
Masarykova námûstí a v publiku bylo hodnû
pamûtníkÛ dob, kdy byla tato skupina na vr-
cholu. Nádhern˘ poctiv˘ a Ïiv˘ rock od sr-
díãka v‰ech muzikantÛ oslovil v‰echny na
Masarykovû námûstí.

V kulturním programu se pfiedstavili i ví-
tûzové pûvecké soutûÏe RH Faktor, dûti

bûhÛ a starostka mûsta Boskovice Hana
Nedomová, místostarostka Jaromíra Vítková,
místostarosta Petr Malach, sportovní osobnost 6.
Boskovick˘ch bûhÛ Ïokej Václav Chaloupka
a dal‰í.

Na trasy Boskovick˘ch bûhÛ se letos vy-
dalo i 200 turistÛ v rámci projektu Turisté
jdou s námi. Po cestû si mohli prohlédnout
expozici „Historické zemûdûlské stroje”,
funkãní ml˘n pana Dvofiáãka a prostory b˘-
valého „Panského pivovaru”. V cíli byli od-
mûnûni unikátní Absolventskou vizitkou
Boskovick˘ch bûhÛ, kterou lze získat jen
jednou v roce na jediném místû – 1. kvûtna
v Boskovicích.

Pofiadatelé dûkují Jihomoravskému kraji,
mûstu Boskovice, generálnímu partnerovi
rodinû Mensdorff-Pouilly a v‰em ostatním
partnerÛm za podporu, která umoÏÀuje
Boskovické bûhy pofiádat.

Je tûÏké popisovat Boskovické bûhy – abyste
je pochopili, musíte je zaÏít. Proto vás jiÏ dnes
zveme na ‰Èastné sedmé Boskovické bûhy, které
se pobûÏí 1. kvûtna 2016.

Text a foto: Jaroslav Parma
z krouÏkÛ gymnasti-
ky a atletiky v rámci
projektu „Dûti spor-
tují s námi”, Fit stu-
dio Cvicsnami.cz,
Karel Trefn˘ tradiã-
nû pfiedstavil svÛj
oddíl Aikida a závûr
celého programu ob-
starala domácí kape-
la Karlovy hraãky.

Ceny pfiedávala pa-
tronka Boskovick˘ch

Uplakané bûhy se nakonec rozesmály!

BûÏce do hlavního závodu Boskovick˘ch bûhÛ vyprovázela jiÏ podruhé hymna 
v podání souboru Worship Letovice.

Obãanské sdruÏení Sportuj s námi pfiipravilo v tradiãním
termínu na prvního máje 6. roãník Boskovick˘ch bûhÛ.
Ve‰keré prognózy poãasí z chytr˘ch telefonÛ a AladinÛ hovofii-
ly o de‰ti a vûtru po cel˘ den, nejhor‰í to mûlo b˘t odpoledne.
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Kfitiny oÏily 
hasiãskou poutí

Letos se na pouÈ sjelo na ãtyfiicítku
sborÛ s takfika 500 hasiãi. Nejstar‰í zú-
ãastnûnou technikou byla 123 let stará
konûspfieÏní stfiíkaãka patfiící SDH
z Kanice. 

PouÈ zaãala tradiãním slavnostním
prÛvodem hasiãÛ Kfitinami, nûkteré sbo-
ry byly v historick˘ch uniformách s
historickou technikou, dal‰í pak v dobo-
v˘ch uniformách s dobovou technikou. 

Po prÛvodu následovala poutní m‰e sva-
tá, kterou slouÏil premonstrátsk˘ knûz R.D.
Rostislav Pavel Novotn˘ ze Îeletavy.
Malou zajímavostí je, Ïe knûz Novotn˘ je
povûfien˘ duchovní správou hasiãsk˘ch
sborÛ v krajích Jihomoravském a Vysoãina.

Zúãastnûné ãekal po bohosluÏbû na
námûstí mûstyse pfiipraven˘ bohat˘ kul-

turní program, v rámci kterého bylo
moÏno zhlédnout ukázku ha‰ení seníku
konûspfieÏní stfiíkaãkou a vystoupení ta-
neãní skupiny GLITTER STARS ze
Slavkova u Brna. Dále byla k vidûní 
ukázka ãinnosti mlad˘ch hasiãÛ a ukáz-
ka vypro‰tûní osob z okna budovy úfia-
du Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem. 

Po cel˘ den hrála k poslechu dechová
hudba Sivická kapela, bohaté obãer-
stvení pro v‰echny bylo zaji‰tûno 

perfektnû i restaurace mûly otevfieno
a prostfieno pro své hosty.

âtrnáctá hasiãská pouÈ byla perfektnû
zorganizovaná, náv‰tûvníci byli spokojení.
A proto patfií podûkování v‰em, co se na
této podafiené akci podíleli: farnost Kfitiny,
mûstys Kfitiny, SDH Kfitiny, SDH Kanice,
SDH Adamov, SDH Bílovice n/Svit.,
SDH Bukovina a SDH Babice n/Svit.

Text: RePo
Foto: L. Kunc

Pfii oslavách svátku sv. Floriána – patrona hasiãÛ se 
uskuteãnila v nedûli 26. dubna 2015 v pofiadí jiÏ 14.
Hasiãská pouÈ ve Kfitinách, která je kaÏdoroãnû nejvût‰ím
setkáním hasiãÛ a jejich pfiíznivcÛ na JiÏní Moravû.

KonûspfieÏní stfiíkaãka byla stfiedem obdivu.

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

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

Prodej samostatnû stojícího RD 6+2, 952 m2, 
se slunnou zahradou a dvojgaráÏí 

v Ïádané lokalitû Blanska. BliÏ‰í info v RK.  
Cena 4.190.000 Kã (k jednání) + provize RK. 

Aktuálnû hledám
Pro konkrétního zájemce 

s vyfiízen˘m financováním 
naléhavû hledám byt 2+1 

kdekoliv v Blansku. 
Pfienechte své starosti 

s prodejem profesionálÛm,
zaruãuji seriozní a rychlé 

jednání. Pro prodávající je
ve‰ker˘ servis realitní 

kanceláfie zdarma.
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