
Podle legendy se první vánoãní
stromeãek objevil jiÏ v 6. století
v Burgundsku ve Francii, ov‰em mezi
tehdej‰ími obyvateli nena‰la tato tra-
dice velkého zalíbení. Po celou dobu
stfiedovûku proto nemáme Ïádnou
zmínku o vût‰ím roz‰ífiení kultu vá-
noãního stromu. Tradici zpoãátku ne-
pfiispíval ani postoj mocné katolické
církve, která zdobení stromkÛ pova-
Ïovala za pohansk˘ zvyk. Skuteãné

Historickou pohlednici zapÛjãil pan Petr Král, Antikvariát U VáÏné studny ã. 7, Boskovice.

VÁNOâNÍ 
STROMEâEK 

kofieny tradice tak mÛÏeme klást aÏ do
konce 16. století do nûmeck˘ch mûst,
odkud se pak ‰ífiila postupnû do celé
západní Evropy. 

Do ãesk˘ch zemí tato tradice zaãala
pronikat aÏ v 19. století. Za prÛkopníka
zdobení stromÛ v ãesk˘ch zemích je po-
vaÏován tehdej‰í fieditel Stavovského
divadla Jan Karel Liebich, kter˘ pochá-
zel z nûmecké Mohuãe. KaÏdoroãnû 
pofiádal pro své vlivné a bohaté pfiátele

VáÏení ãtenáfii,

rok 2015 se nám pomalu
ch˘lí ke konci. KaÏd˘ z nás
si v kruhu rodinném rekapi-
tuluje uplynulé události za
posledních 12 mûsícÛ a pfie-
m˘‰lí, plánuje, jaké zmûny
do Ïivota mu pfiinese rok
nadcházející s pofiadím
2016. Pfieji vám, aby va‰e
vzpomínky na události uply-
nulé i v˘hledy na události
nadcházející byly co nejop-
timistiãtûj‰í a aby rok 2016
byl pro vás úspû‰nûj‰í, neÏ
ten pfiedchozí.

Dûkuji vám za pfiízeÀ, kte-
rou vûnujete va‰emu mûsíãní-
ku Listy regionÛ a tû‰ím se na
shledání s vámi v novém roce.

Renata Kuncová Polická
vydavatel novin

vánoãní veãírek na libeÀském zámeã-
ku, kde v roce 1812 sv˘m hostÛm po-
prvé ukázal ozdoben˘ smrãek. Do ães-
k˘ch a moravsk˘ch domácností se ale
tato tradice dostávala pomûrnû pomalu.
Nejprve se vánoãní stromeãky zaãaly
objevovat ve ‰lechtickém prostfiedí
a postupnû se tradice roz‰ífiila i mezi
mû‰Èanské obyvatelstvo a na venkov.

Stejnû jako dnes vût‰ina z nás si
i dfiíve lidé vánoãní stromeãek stavûli
do místnosti na podlahu ãi na stÛl,
ov‰em na‰li se i tací, ktefií jej dokonce
vû‰eli ke stropu. Zpoãátku byl stromek
zdoben bûÏnû dostupn˘mi surovinami,
které se na vûtviãky vázaly pomocí ba-
revn˘ch stuÏek. Vedle jablíãek, hru‰ek,
su‰eného ovoce ãi ofiechÛ se postupnû
jako souãást v˘zdoby zaãaly pouÏívat
také svíãky, které se poprvé objevily
kolem roku 1860. AÏ pozdûji si lidé za-
ãali stromeãky zdobit slamûn˘mi ãi
sklenûn˘mi ozdobami a elektrick˘mi
svûtélky. 

Doposud jsme se ale vûnovali stro-
meãkÛm, jeÏ se v prÛbûhu doby staly
souãástí bûÏn˘ch domácností. Nyní
bychom si nûco málo fiekli o zvyku

stavût vánoãní stromy na vefiejná pro-
stranství. Nûkteré moÏná pfiekvapí, Ïe
tato tradice je spojena s nedalek˘mi
Bílovicemi nad Svitavou, potaÏmo
pak s brnûnsk˘m námûstím Svobody,
kde byl první „strom republiky” po-
staven. Zakladatelem této tradice
v âeskoslovensku je spisovatel a no-
vináfi Rudolf Tûsnohlídek, kter˘ se
mnoh˘m lidem vryl do pamûti svojí
pohádkou o chytré li‰ce Bystrou‰ce.

Rudolf Tûsnohlídek se v roce 1914
pfiestûhoval do Bílovic nad Svitavou.
Právû zde v prosinci roku 1919 spolu se
dvûma pfiáteli nalezli v lese opu‰tûnou,
témûfi zmrzlou dívenku, kterou zachrá-
nili. Tato událost pak Tûsnohlídka pfii-
vedla k rozhodnutí opu‰tûn˘m dûtem
pomoci. Podle dánského vzoru nechal
v roce 1924 na námûstí Svobody
v Brnû postavit první velk˘ vánoãní
strom, pod nímÏ uspofiádal vefiejnou
charitativní sbírku. Za ãtyfii roky koná-
ní sbírek byly nakonec shromáÏdûny
peníze, díky kter˘m byl v Brnû posta-
ven dûtsk˘ domov Dagmar.  

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: Valburga Vavfiinová, 

Malá encyklopedie Vánoc (2000)  

Vánoãní stromeãek patfií mezi hlavní symboly na‰ich Vánoc,
a tak není divu, Ïe v dobû adventu na nûj narazíme témûfi na
kaÏdém kroku. Ozdoben˘ a svûtélky ovû‰en˘ jehliãnan se
stal neodmyslitelnou souãástí v˘zdoby obchodÛ, nákupních
center i námûstí, stejnû tak jako na‰ich domácností. Víme
ale, odkud tradice vánoãního stromu pochází? 

roãník 4 ãíslo 10 prosinec 2015
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Vá‰ region, 
Va‰e noviny
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Srdeãnû Vás v‰echny bez rozdílu, vû-
fiící (kteréhokoliv vyznání), hledající
i nevûfiící zveme na zti‰ení, ve spole-
ãenství víry, nadûje a lásky. Vûfiím, Ïe
nebudete litovat. 

VÁNOâNÍ DOBA
Ve ãtvrtek 24. 12. od 13:00 do 15:30

hodin je otevfien˘ dfievûn˘ kostel k pro-
hlídce nového betléma, zazpívání si ko-
led a ‰tedrodenímu zastavení. 

Ve ãtvrtek 24. 12. ve 22:00 hodin
TRADIâNÍ „PÒLNOâNÍ” -  VIGI-

LIE NAROZENÍ PÁNù.
V pátek 25. 12. HOD BOÎÍ VÁNOâNÍ

HLAVNÍ SVÁTEK CEL̄ CH VÁNOC.
v 9:00 hodin, a také 17:30 hodin

Slavnost narození Pánû. Past˘fiÛm an-
dûlé zvûstovali JeÏí‰ovo narození.
Rozdávají se vánoãní oplatky, zvlá‰tní
peãivo pro dne‰ní den.

V pátek 25. 12 od 16:00 do 18:30
hodin je otevfien˘ dfievûn˘ kostel k pro-
hlídce nového betléma, zazpívání si ko-
led a sváteãnímu zastavení.

V sobotu 26. 12. v 9:00 hodin svátek
muãedníka ·tûpána.

V sobotu 26. 12. od 16:00 do 18:30
hodin je otevfien˘ dfievûn˘ kostel k pro-
hlídce nového betléma, zazpívání si ko-
led a sváteãnímu zastavení.

V nedûli 27.12. v 9:00 hodin
Slavnost Rodiny Pánû.

Prosím manÏele, nezapomeÀte, Ïe
dnes obnovujeme své manÏelské sliby.

Ve ãtvrtek 31. 12. v 17:30 hodin
Silvestra. Podûkování za rok 2015.

Vzpomínka na zemfielé v leto‰ním roce. 
Pfiípitek a losování biblick˘ch ver‰Û na
rok 2016. 

JE·Tù 31. 12. ve 23:00 hodin
SILVESTROVSKÁ PÒLNOâNÍ BO-
HOSLUÎBA!!!

V pátek 1. 1. 2016 v 9:00 hodin
v kostele  je to velk˘ svátek „Nov˘ rok
Jména JeÏí‰”. 
Bude udíleno osobní poÏehnání do
Nového roku. 

V nedûli 3. 1. v 9:00 hodin, druhá
nedûle po Vánocích.

Ve stfiedu 6. 1. v 17:30 hodin
Slavnost Zjevení Pánû, lidovû Tfií králÛ. 
Rozdávání Ïehnané kfiídy. 

V pátek 8. 1. v 17:30 hodin vánoãní
bohosluÏby.

V nedûli 10. 1. v 9:00 hodin
Slavnost kfitu Pánû v Jordánu. 
Konãí doba vánoãní, louãíme se s vá-
noãní v˘zdobou a betlémem. 

Po celou dobu vánoãní je v kostele
vidût ná‰ nov˘ betlém.

BOHOSLUÎBY V DAL·ÍCH
OBCÍCH NA·ICH FARNOSTÍ:

BRËOV - KAPLE MARIE MAT-
KY PÁNù:

- ·tûdr˘ den ve ãtvrtek 24.12. ve
21:00 hodin

- Hod BoÏí vánoãní v pátek 25.12.
v 10:45 hodin

- Rodiny Pánû v nedûli 27.12.
v 10:45 hodin

- na Nov˘ rok 2015 v pátek 1.1.
v 10:45 hodin

- na Tfii Krále ve stfiedu 6.1. v 19:00
hodin.

Pokraãování textu na stranû 14

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 •

POZVÁNÍ NA DOBU VÁNOC L.P. 2015 V D¤EVùNÉM KOSTELÍKU 
– HUSOVù SBORU CÍRKVE âESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU
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Blansko a okolí

NOVÁ KAFÁRNIâKA DOMOVA OLGA
I jeden ‰álek dobré kávy pfiipravené od

srdce mÛÏe b˘t radostí na cel˘ den.
Domov OLGA otevfiel ve svém obchÛd-

ku Karitásek, L. Janáãka 15 v Blansku,
svoji novou Kafárniãku, jako dal‰í inte-
graãní-terapeutickou aktivitu, na které se
podílejí jeho zdravotnû postiÏení klienti.

Co nabízíme? Espresso klasické, esp-
resso dlouhé (long), capuccino, ãokoládu,
ãokoládu se smetanou, café late, espresso
s mlékem a ãaj. Také i na‰i v˘bornou spe-
cialitu – espresso s ãokoládou a se smeta-
nou. Prodáváme také Cafe to go.

K zakousnutí jsou na v˘bûr trubiãky
vlastní v˘roby, a to ofií‰kové, ãokoládové,
vanilkové nebo skofiicové plnûné ‰lehaã-
kou. Máme také i vlastní lázeÀské oplatky
stejn˘ch druhÛ.

A kdy je otevfieno? KaÏd˘ v‰ední pra-
covní den od 9 do 18 hodin.

Zveme vás k náv‰tûvû! Tak tedy, pfiijì-
te si udûlat u nás radost!

Foto: RePo

Sv. Martin na bílém koni.

VÍTÁNÍ SV. MARTINA 
JIÎ PODEVÁTÉ

O víkendu 13. - 15. 11. 2015 se usku-
teãnila akce Vítání sv. Martina. 

Program zaãal jiÏ v pátek v 11:11
zvonûním zvonu „Poledník” a zahájil
tak tfiídenní oslavy. Následovaly pro-
hlídky kostela sv. Martina a vûÏe. Na
blanenském zámku se uskuteãnil kon-
cert Beau Soir a kfiest sborníku
o Karolínû Meineke.

Sobotní program byl zahájen 
komentovanou prohlídkou mûsta
s prÛvodcem Pavlem Svobodou. Pak
následovala novinka, akce byla 
nazvána Svatomartinsk˘ festival

a konala se na Wanklovû námûstí.
Souãástí bylo slavnostní otevfiení
svatomartinského vína a jeho degus-
tace - bylo moÏné ochutnat aÏ 100
druhÛ vín a speciality místních res-
taurací. Na pódiu probíhala hudební
vystoupení rÛzn˘ch ÏánrÛ. Na závûr
pfiijel sv. Martin a pozval úãastníky
na nedûli. Dal‰í akce se konaly  na
rÛzn˘ch místech v Blansku napfi. na
blanenském zámku byly mimofiádné
prohlídky historick˘ch interiérÛ
s v˘kladem. Dûti si uÏily pochod
svût˘lek ke sv. Martinovi.

V nedûli program zaãal v kostele sv.
Martina slavnostní bohosluÏbou, kte-
rou slouÏil souãasn˘ olomouck˘ arci-
biskup a metropolita moravsk˘ Jan
Graubner. Po 11. hodinû mohli ná-
v‰tûvníci vidût a vítat sv. Martina
s druÏinou, koãáry, na kter˘ch jeli
pfiedstavitelé mûsta Blanska a pozvaní
hosté, a dal‰í úãastníky prÛvodu v his-
torick˘ch kost˘mech. Historick˘ 
prÛvod byl oãekáván blanensk˘mi ob-
ãany, a pfiestoÏe bylo de‰tivé poãasí,
se‰lo se mnoho divákÛ, ktefií vytvofiili
‰palír od kostela sv. Martina aÏ do zá-
meckého parku. V zámeckém parku
probíhal cel˘ den bohat˘ program, 
napfi. Svatomartinské jízdní klání
(spoleãnost ·tvanci). U stánku s histo-
rick˘m sklem byly ukázky v˘roby
foukaného skla. V 17 hodin pak
Blansko ozáfiil krásn˘ Svatomartinsk˘
ohÀostroj. Svatomartinské slavnosti
byly zakonãeny koncertem Petra
Koláfie v Dûlnickém domû.

Den se sv. Martinem byl úÏasn˘
i pfies de‰tivé poãasí, pln˘ kulturních
a gastronomick˘ch záÏitkÛ.

Text a foto: Pavel Krupka

T˘m VZS Blansko.

BLANEN·TÍ ZÁCHRANÁ¤I
ROZ·Í¤ILI SBÍRKU CEN

âlenové Vodní záchranné sluÏby Blansko
se vypravili na dalekou cestu do mûsta
Sokolov, aby v sobotu 14. 11. pomûfiili své
síly v místním 25. roãníku soutûÏe „O pohár
mûsta Sokolova”.  

Blanen‰tí záchranáfii startovali ve tfiech t˘-
mech vedle Karlov˘ch VarÛ, Plznû, Ústí nad
Labem a dal‰ích mûst, dokonce i jednoho t˘-
mu nûmeckého. DruÏstva po tfiech plavcích se
utkala ve ãtyfiech plaveck˘ch disciplínách se
ztíÏen˘mi podmínkami a v simulaci kardio-
pulmonální resuscitace na figurínû. „Áãkové”

druÏstvo ve sloÏení Michal Vondráãek, Luká‰
Molek a David Ondrou‰ek si doplavalo pro
stfiíbrn  ̆pohár, pfiiãemÏ Michal Vondráãek se
stal absolutním vítûzem. I dal‰í dvû druÏstva
se umístila na velmi pûkném místû, a to
i vzhledem k tomu, Ïe jedno druÏstvo tvofiily
dvû plavkynû a druhé bylo v podstatû nováã-
kem v soutûÏním svûtû. Dûkujeme místní sku-
pinû za pfiíjemné podmínky závodu a pohodo-
vou, pfiátelskou atmosféru, která VZS slu‰í. 

Text: Tereza Dostálová
Foto: M. Vondráãek

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2016 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Mgr. Ivo Polák, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

Ing. Josef Kupãík, tajemník Strom Blansko. Foto: RePo

YMNÁZIUM BLANSKO
pfiíspûvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko

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

zkou‰ku z ãeského jazyka a matematiky
• Pfiihlá‰ky ke studiu do 15. 3. 2016
• Kvalitní v˘uka cizích jazykÛ – angliãtina, nûmãina, 

francouz‰tina, ‰panûl‰tina, ru‰tina
• ·irok˘ v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ 
• Vysoká úspû‰nost absolventÛ pfii pfiijetí na V·

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
28. 1. 2016 od 12.00 do 17.00 pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190
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V rámci oslav pfiipravila ‰kola 25. listopadu 2015 Slavnostní koncert v Sokolovnû, na kterém se pfiedstavily tfii obory ‰koly – hudební, ta-
neãní a literárnû-dramatick˘ a vystoupili Ïáci jak souãasní, tak Ïáci, ktefií na‰i ‰kolu nav‰tûvovali a nyní studují na stfiedních a vysok˘ch 
umûleck˘ch ‰kolách. Se sv˘mi vystoupeními se pfiedstavili i pedagogové ‰koly.

âtvrt˘ obor – v˘tvarn˘ má svoji 
v˘stavu v prostorách ZU· Boskovice.
Na v˘stavû mÛÏete vidût práce souãas-
n˘ch ÏákÛ, ale i absolventÛ, ktefií v sou-
ãasnosti pracují jako v˘tvarníci, grafici
ãi architekti.

DÛleÏit˘m ãlánkem je spolupráce
Základní umûlecké ‰koly s mûstem
Boskovice a Kulturním zafiízením mûsta
Boskovice, ale také úãast na akcích mimo
mûsto, napfiíklad v Brnû, kde Ïáci vystu-
pují kaÏdoroãnû na námûstí Svobody, ne-
bo se stávají souãástí Filharmonie Brno
pod zá‰titou festivalu Mozartovy dûti.

Na na‰í ‰kole pÛsobí nûkolik hudeb-
ních tûles. Dechov˘ orchestr, Orchestr
‰koly, Flétnov˘ soubor, novû vznikl˘
Small Band a skupina Saturn a dal‰í.
V‰echna tato tûlesa se úãastní rÛzn˘ch
akcí – aÈ jsou to bienále, vernisáÏe, roz-
svûcení vánoãního stromeãku, zahajo-
vání promenádní sezóny mûsta
Boskovice, hudebních produkcí pfied
premiérami filmÛ v kinû aj. Sóloví hrá-
ãi z fiad ÏákÛ na‰í ‰koly úãinkují pfii
koncertech Kruhu pfiátel hudby.

Taneãní obor se prezentuje pofiá-
dáním v˘chovn˘ch taneãních kon-
certÛ pro ‰kolky a ‰koly, úãastní se
pfiedtanãení na rÛzn˘ch plesech.
Literárnû – dramatick˘ obor nav‰tû-
vuje se sv˘mi divadelními pohádka-
mi ‰kolky Boskovic, pfiedná‰í na
rÛzn˘ch akcích. V˘tvarn˘ obor po-
tom vystavuje nejen v prostorách
‰koly, ale napfiíklad v nemocnici,
knihovnû ãi jin˘ch zajímav˘ch pro-
storách, které Boskovice nabízí.

ZU· Letovice pfiizvala na‰i ‰kolu od
roku 2013 ke spolupráci s druÏebním
mûstem Stari Hrad v Chorvatsku, kam
Ïáci vyjíÏdûjí na soustfiedûní a prezentu-
jí se pfii koncertech.

Na‰e ‰kola nabízí umûlecké vzdûlání
ÏákÛm základních a stfiedních ‰kol, 
vychovává jak amatéry v oblasti kultur-
ního a umûleckého vyÏití, tak profesio-
nální hráãe, v˘tvarníky, taneãníky i
herce, ãi reÏiséry. Îáky uãí vztahu k
umûní a lásce k umûleck˘m hodnotám.

Text: Michaela Vymazalová
Foto: archiv ‰koly

ZU· Boskovice slaví 70. v˘roãí od svého vzniku

Skupina Small band.

Radostné a klidné 
proÏití vánoãních svátkÛ 

a ‰Èastn˘ vstup do roku 2016

za KDU-âSL pfieje
Ing. Jaromíra Vítková, pfiedsedkynû
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Boskovice a okolí

V prvním prosincovém dni otevfieli
boskoviãtí novou ãást místní
Kompostárny v lokalitû Doubrava.
Jedná se o zpevnûnou plochu pro zv˘-
‰ení celkové kapacity provozovny. 

Malá slavnost probûhla za úãasti vr-
choln˘ch pfiedstavitelÛ mûsta a spoleã-
nosti SITA CZ, a. s. 

Souãástí dopolední akce byla pro-
hlídka zafiízení vãetnû ukázek zpraco-
vání biologick˘ch odpadÛ v praxi. Pfies
nepfiíjemné vûtrné poãasí se hosté Ïivû
zajímali o proces homogenizace, uklá-
dání nebezpeãn˘ch odpadÛ a celkovou
organizaci skládky. 

Náv‰tûva byla pouãná a ukázala, Ïe
umíme nakládat s odpadem a odpad re-

cyklovat a tím chránit kfiehké Ïivotní
prostfiedí. 

Mûsto Boskovice, jeÏ je vlastníkem
kompostárny, mÛÏe b˘t v tomto vzor-
n˘m pfiíkladem. 

Domníváme se, Ïe by do zafiízení
mûly podniknout exkurze ‰koly v‰ech
stupÀÛ a pfiesvûdãit se, Ïe tfiídûní odpa-
dÛ má smysl. SITA CZ, která kompo-
stárnu provozuje, zde jiÏ nûkolikrát
‰kolní exkurze uskuteãnila. 

Jen ‰koda, Ïe nebylo lep‰í poãasí.
Kompostárna má na to smÛlu. I pfied-
chozí jarní akce, kdy se uvádûla do
provozu nová zafiízení, byla doprováze-
na chladem a snûÏením s de‰tûm.

Text: Lubo‰ Su‰il 
Foto: Ing. Jaroslav Parma

Boskovická kompostárna 
nav˘‰ila kapacitu 

Velk˘ zájem vefiejnosti o kvûtno-
vou akci Plaveme s Vodárenskou
v Mûstsk˘ch lázních v Boskovicích
vedl VODÁRENSKOU AKCIO-
VOU SPOLEâNOST, a.s. k my‰-
lence potû‰it dûti, jejich rodiãe ãi
prarodiãe i na Vánoce. A to opût
vstupn˘m zdarma do rekreaãního
i plaveckého bazénu v boskovic-
k˘ch lázních pro dûti do 15 let po
celou nedûli 27. prosince 2015. 

„Na‰e spoleãnost jako spoleãensky
odpovûdná firma dlouhodobû finanã-
nû podporuje rÛzné akce pro dûti s cí-
lem rozvíjet jejich pohybové aktivity.
Proto jsme si i tentokrát dali pfiedse-
vzetí vylákat rodiny od televizních
pohádek a stolÛ s cukrovím a trochu
si zdravû zasportovat,” uvedl fieditel
boskovické divize VAS Ing. Petr
Fiala. „Vûfiím, Ïe tento vánoãní dárek
rodinám s dûtmi udûlá radost.”

Akci tohoto typu VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s. pofiá-
dá letos jiÏ podruhé. NaplÀuje tak
svoje motto: Voda a lidé – partnefii
pro Ïivot.

Text: VAS, a.s.
Foto: Martin Polick˘

Vánoãní plavání s Vodárenskou 
– ná‰ dárek dûtem

V nedûli 3. ledna 2016 se
v Zámeckém skleníku uskuteãní jiÏ
tradiãní Slavnostní novoroãní kon-
cert s pfiípitkem. Moravské klavírní
trio ve spolupráci s renomovan˘mi
hosty, operními sólisty, pfiedstaví
sváteãnû ladûn˘ program, zamûfien˘
také na slavné árie a dueta z oper a
operet svûtového repertoáru. Koncert
jistû potû‰í v‰echny generace divákÛ,
ktefií se chtûjí první dny v novém ro-
ce se sklenkou v ruce pobavit pfii
vtipn˘ch hereck˘ch v˘stupech pû-
veck˘ch hostÛ a poslechnout si fiadu
krásn˘ch melodií.
Vstupné: 160 Kã na místû / 140 Kã
v pfiedprodeji.

Ve stfiedu 13. ledna 2016 zveme
na pfiedstavení Milostn˘ trojúhelník.

Trojice hercÛ (Pavel Li‰ka, Josef
Polá‰ek, Martin ZbroÏek) vstupuje
na jevi‰tû vÏdy bez pfiedem daného
scénáfie. To, co ve v‰ech jimi vytvo-
fien˘ch hrách pfievládá, je humor,
smysl pro detail, stfiih a karikaturu
bûÏn˘ch postupÛ a Ïivotních situací.
Pfiíbûhy, které se takto vynofií z pfií-
tomnosti a atmosféry daného 
okamÏiku, oÏijí jen pro tento jedin˘
veãer a uÏ se nikdy nezopakují. 
Vstupné: I. pofiadí 260 Kã, II. po-
fiadí 230 Kã, balkón 230 Kã.

On-line rezervace míst a pro-
dej e-vstupenek najdete na
www.kulturaboskoskovice.cz,
pfiím˘ prodej vstupenek v MIS
Boskovice, Masarykovo nám. 1,
tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Klidné a spokojené vánoãní svátky,
pohodu, ‰tûstí, pevné zdraví, 
spokojenost a osobní úspûchy vám
v‰em pfiejí 

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

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

Strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma

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

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm

za projevenou pfiízeÀ, 

pfiejeme mnoho zdraví a ‰tûstí 

v roce 2016.
Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 

v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

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

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

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

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

Kontaktní osoba: Mgr. Olga Fialová - námûstek pro o‰etfiovatelskou péãi 
Telefon: 516 491 120, e-mail: olga.fialova@nembce.cz

V‰eobecná sestra u lÛÏka - nepfietrÏit˘ provoz 

Porodní asistentka - nepfietrÏit˘ provoz

V‰eobecná sestra specialistka ARIP - nepfietrÏit˘ provoz

PoÏadujeme: dokonãené vzdûlání V·/S·  ve v˘‰e uveden˘ch
oborech, registraci k v˘konu povolání bez od-
borného dohledu, morální bezúhonnost.

AbsolventÛm Nemocnice Boskovice s.r.o. nabízí za‰kolení
a získání pracovních zku‰eností ve vysoce kvalifikovaném
kolektivu s moÏností dal‰ího studia a profesního rÛstu.

Lékárna Nemocnice - Otakara Kubína 179, Boskovice                                         Lékárna Na námûstí - Masarykovo nám. 4, Boskovice

Nabídka zamûstnání pro nelékafiské profese

Tabletová forma vitaminu C je vzhledem k rychlej‰ímu
nástupu úãinku vhodná pfii akutním nedostatku zmí-
nûného vitamínu. Vitamín C se uÏívá pfii pfiedcházení a
léãbû nedostatku vitamínu C, nejãastûji pfii jeho zv˘‰e-
né potfiebû, v období infekãních onemocnûní. 

Pfiípravek se pouÏívá k léãbû r˘my a dal‰ích zá-
nûtliv˘ch onemocnûní sliznice nosu, nosohltanu
a u pacientÛ po chirurgick˘ch v˘konech v nosní
dutinû. 

Doplnûk stravy Vibovit DINO obsahující vitamíny a
minerály je doporuãován hlavnû v‰em aktivním dû-
tem, jejichÏ pravidelná fyzická zátûÏ zvy‰uje poÏa-
davky na pfiíjem tûchto látek. Vibovit obsahuje pouze
pfiírodní barviva. 50 Ïelé bonbónÛ. 

MAGNESIUM 300+ pfiedstavuje unikátní komplex
hofiãíku, vitamínÛ a selenu. Pfiispívá ke sníÏení míry
únavy a vyãerpání, normální ãinnosti nervové sou-
stavy a psychické ãinnosti. Chrání pfied oxidativním
stresem. 

AKCE

Není lep‰í udûlat dobr˘ skutek
a pejska adoptovat? ·tûÀat i dospû-
l˘ch pejskÛ jsou plné útulky. Adopcí
na‰li domov i Edík (kfiíÏenec tibetské-
ho teriéra, 6 let) a Eli‰ka (kfiíÏenec
‰eltie a ãivavy, 6 mûsícÛ). Oba pochá-
zejí z romské osady, z nepopsateln˘ch
podmínek, kde Ïijí i stovky psÛ, ktefií
nikomu nepatfií. Pochopitelnû jsou
v‰ichni podvyÏivení, mají spousty pa-

razitÛ a bohuÏel to pro mnoho z nich
nedopadne dobfie. Eli‰ka mûla zranû-
ní na hlavû, patrnû od rány sekerou
nebo od pokousání jin˘m psem. 

Na‰tûstí je nûkolik organizací, kte-
ré se snaÏí psy zachraÀovat a po
v‰ech o‰etfieních je umístí do doãasné
péãe a do adopce. Díky jedné z tûch-
to organizací mají Edík a Eli‰ka své
rodiny. Jsou skvûl˘mi spoleãníky

a navÏdy zÛstanou vdûãní. Ale stále
je spousta pejskÛ, ktefií potfiebují no-
v˘ domov nebo „doãasku”. 

Pokud nemÛÏete pejska adoptovat,
podpofite alespoÀ sbírku pro opu‰tûná
zvífiata v Boskovicích. Dáreãky v po-
dobû pamlskÛ, hraãek, dek, apod.
mÛÏete nosit do boskovického info-
centra. Text: Adéla Komárková

Foto: Fotoateliér Anna

NEKUPUJTE, ADOPTUJTE!

Edík (vlevo) a Eli‰ka.

Mnoho lidí teì pfied Vánoci uvaÏuje nad pofiízením pejska. Vût‰ina z nich si vybere jemu blíz-
ké plemeno a za vidinou toho, Ïe u‰etfií spoustu penûz, si pofiídí psa bez prÛkazu (bez PP) pÛ-
vodu. BohuÏel ale u psÛ bez PP nikdo nezaruãí jejich pÛvod a zdraví a vlastnû ani to, zda z nûj
vyroste to plemeno, které jste si koupili.
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-
LEâNOST, a.s., varuje odbûratele pitné
vody pfied pohybem podvodníkÛ, ktefií
se v tûchto dnech objevili na nûkolika
místech Blanenska a Boskovicka. Tito
lidé tvrdí, Ïe jsou z vodáren a Ïe pro-
mûfiují prÛtok vody v kohoutcích. Za tu-
to sluÏbu a následné údajné zlep‰ení
prÛtoku vody si inkasují peníze. 

Na‰i zamûstnanci Ïádná podobná
mûfiení neprovádûjí, navíc jsou
v‰ichni schopni prokázat se v pfiípa-
dû náv‰tûvy domácností nebo dal-
‰ích odbûratelÛ prÛkazy na‰í spoleã-
nosti. Jejich totoÏnost si pfiípadnû
mÛÏete telefonicky ovûfiit na na‰em
centrálním dispeãinku, a to na ãís-

lech 516 427 249 nebo 734 692 777.
UpozorÀujeme také na skuteãnost, Ïe

ve vût‰inû obcí je podobn˘ podomní
prodej právû kvÛli zaji‰tûní bezpeãnosti
obyvatel jiÏ zakázán vyhlá‰kami. V pfií-
padû, Ïe Vás tedy nûkdo s nabídkou té-
to sluÏby nav‰tíví, nevpou‰tûjte jej do
obydlí a kontaktujte Policii âR na tís-
Àové lince 158, popfiípadû na Mûstskou
policii na lince 156.

Mgr. Iva ·ebková
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s.

Sledujte 
www.listyregionu.cz 

• zprávy • novinky • rádio • fiádková inzerce

Nevûfite podvodníkÛm, 
ktefií promûfiují prÛtok vody

HAZARD V LETOVICÍCH
NA NÁVRH âSSD ZRU·EN 

Na jednání zastupitelstva mûsta
Letovice v pondûlí  30. 11. 2015 byl
pfiijat, pfii projednávání obecnû závazné
vyhlá‰ky regulující hazard ve mûstû
(v návrhu rady mûsta pouze zru‰ení v˘-
herních hracích pfiístrojÛ), pozmûÀující
návrh zastupitelky Daniely Ottové
(âSSD) na dal‰í omezení hazardu, a to
jak v˘herních hracích pfiístrojÛ, tak i in-
teraktivních videoloterijních terminálÛ
a lokálních loterijních systémÛ na úze-
mí mûsta.  

TotoÏn˘ návrh pfiedloÏila jiÏ v bfieznu
leto‰ního roku, ale pro jeho schválení
chybûly 2 hlasy. Tentokrát se to podafii-

lo a Letovice se mohou pfiipojit k dal‰ím
mûstÛm Blanenska (Blansko a Bosko-
vice) a k v˘zvû Jihomoravského kraje
k budování „ Kraje bez hazardu”. 

Pfiijetí této vyhlá‰ky znamená, Ïe od 1.
1. 2016 je zakázán provoz  v˘herních
hracích automatÛ a bûÏí lhÛta pro ode-
brání licence videoloterijním terminálÛm
ze strany Ministerstva financí. Vzhledem
k tomu, Ïe provozovatelé jistû vyuÏijí
svého práva odvolání, nejbliÏ‰í reáln˘
termín, kdy i videoloterijní terminály ne-
budou provozovány, je konec roku 2016
ãi zaãátek roku 2017.

Text a foto: RePo

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

Vladimír Stejskal, starosta

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

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

tel.: 777 733 585, e-mail: akelektro@seznam.cz

Mûsto Letovice zajistilo 
pro své obãany plavání a bruslení 

v Boskovicích zdarma.

Bruslení
20. a 27. 12. 2015 od 17.00 – 19.00 hod

Zimní stadion Boskovice

Plavání
19. 12. 2015 a 2. 1. 2016 od 13.30 – 15.00 hod

Mûstské láznû Boskovice

Doprava po vlastní ose.
PrÛkaz totoÏnosti je vstupenka do areálÛ.
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Na demolici hotelu Dukla se podílí také
místní firma Terra Service CZ s.r.o.

Jmenovaná spoleãnost totiÏ jako je-
diná na Moravû vlastní pásové rypad-
lo s demoliãními nÛÏkami, které umí
zpracovat bourané konstrukce na suÈ
pfiímo na stavbû a to témûfi bezpra‰-
nou metodou.

„Díky tomu, Ïe vlastníme pásové
rypadlo se specializovan˘m pfiíslu‰en-
stvím, jsme byli generálním dodavate-
lem osloveni, abychom se na díle 
podíleli. Zajistili jsme tak hladk˘ prÛbûh
bouracích prací v souladu s ãasov˘m

Jednou z nejvût‰ích aktuálních událostí mûsta Blansko je demolice b˘valé bla-
nenské dominanty - hotelu Dukla. Ta byla zahájená koncem srpna leto‰ního roku
a v polovinû listopadu se do akce zapojila i blanenská firma Terra Service CZ s.r.o. 

harmonogramem,” sdûlil stavební technik
firmy Terra Service CZ s.r.o. Marián
Janeãka a vysvûtlil, Ïe demoliãní nÛÏky
dokáÏí stfiihat ve‰keré stavební materiály
vãetnû betonu s ocelovou v˘ztuÏí, masiv-
ní ocelové nosníky nebo silniãní svodi-
dla. „Vymûnitelné hydraulické ãelisti 
umoÏÀují ãisté oddûlení armatury a beto-
nu a jeho následné rozmûlnûní na suÈ, 
jejíÏ velikost je vhodná k nakládce a od-
vozu nákladními automobily. Takto vytfií-
dûn˘ materiál mÛÏe b˘t dále ekologicky
recyklován a zpracován pro dal‰í vyuÏití
ve stavebnictví,” doplnil Janeãka.

Dal‰í specializací firmy Terra
Service CZ s.r.o. je zhotovení nefiíze-
n˘ch protlakÛ, tedy pokládka potrubí
bezv˘kopovou metodou. „Provádíme
protlaky pro vodovodní, kanalizaãní,
plynové i elektrické vedení, zejména
pak rÛzné domovní pfiípojky bez 
nutnosti naru‰it stávající pozemní ko-
munikace, nebo jiná stavební díla, která
se v trase vedení nacházejí, coÏ je fi-
nanãnû i ãasovû ãasto velmi v˘hod-
né,” vysvûtlil Janeãka.

Firma Terra Service CZ s.r.o. nabí-
zí i dal‰í sluÏby: Zemní a v˘kopové

práce, zhotovení inÏen˘rsk˘ch sítí,
komunikací a v neposlední fiadû také
pfiepravu nákladními vozy.

Dal‰í reference a kontakty nalezne-

te na webov˘ch stránkách spoleã-
nosti: www.terraservice.cz.

Text: Peha
Foto: Renata Kuncová Polická

Demolice hotelu Dukla - foto ze dne 
13. 10. 2015. Pásové rypadlo se specializovan˘m pfiíslu‰enstvím firmy Terra Service CZ s.r.o. v akci.
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Listy regionÛ poÏádaly starosty tfií nejvût‰ích mûst na‰eho regionu, aby zhodnotili
ãinnost v leto‰ním roce a struãnû informovali o tom, co ãeká obãany v roce 2016. 

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

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

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 872/23,
Blansko (budova b˘valého sídla âSAD

naproti restauraci U Golema)
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Dûkuji klientÛm realitní kanceláfie
Reality Majerová za projevenou dÛvûru

v uplynulém roce. Pfieji v‰em lidem 
klidné proÏití vánoãních svátkÛ a hodnû

zdraví a spokojenosti do roku 2016. 

Prodej fiadového patrového RD 6+2, 178 m2,
s vjezdem a men‰í zahrádkou, po ãást. rekon-
strukci, v Ïádané lokalitû Blanska. BliÏ‰í info

v RK. Cena 2.900.000 Kã + provize RK. 

Mgr. Ivo Polák, 
starosta mûsta Blansko

Pane starosto, kdyÏ se ohlédnete
za konãícím rokem 2015, které nej-
dÛleÏitûj‰í akce z oblasti investic,
kultury a sportu se podafiilo realizo-
vat? Pfiípadnû, jsou nûjaké resty?

Leto‰ní rok byl z hlediska inves-
tiãních akcí opravdu bohat˘.
Pokraãovali jsme v zámûru sniÏo-
vání energetické nároãnosti budov,
které jsou v majetku mûsta. Nejen
zateplení, ale komplexní revitali-
zace se provádûla na budovách Z·
na Erbenovû a Dvorské ulici, ma-
tefiské ‰koly na Údolní ulici a MÚ
na nám. Republiky. Na tyto akce
jsme vyuÏili dotace z Operaãního
programu Îivotní prostfiedí, které
pokryly cca 70 % nákladÛ. 

Na základû referenda z loÀského
roku jsme pfiistoupili k demolici ho-

telu Dukla. Musím fiíci, Ïe z této ak-
ce jsem mûl tro‰ku obavy; demolice
velkého objektu v pû‰í zónû, v blíz-
kosti mnoha obytn˘ch budov je jistû
nároãná z hlediska pra‰nosti, hluku
a omezení provozu. Nakonec jsem
byl pfiíjemnû pfiekvapen, neboÈ firma,
která v˘bûrové fiízení vyhrála (navíc
s nejniÏ‰í cenou), odvedla práci na
v˘bornou; negativní dopady na pro-
voz v centru mûsta byly opravdu mi-
nimální. 

Byl dokonãen prÛtah místní ãásti
LaÏánky a realizována rekonstrukce
prÛtahu II/374 na ulici Svitavská.
Musím fiíct, Ïe obû firmy, které vy-
bral investor této akce, tedy Správa
a údrÏba silnic Jihomoravského kra-
je, mûly znaãné problémy s plnûním
termínÛ. To se negativnû projevilo

v del‰ím období, po které byl prÛjezd
Blanskem znaãnû ztíÏen, a v pocho-
pitelné nespokojenosti obãanÛ.

V rámci revitalizace sídli‰tû Sever
byly vybudovány dal‰í parkovací
místa. Je provádûna úprava vozovky
v serpentinách k místní ãásti
Klepaãov z hlediska bezpeãnosti
provozu. Nepodafiilo se letos realizo-
vat plánovan˘ prÛchod z ulice
RoÏmitálova k zámku. Ve stavebním
fiízení se odvolal jeden z vlastníkÛ
sousedních pozemkÛ; stavba bude
pfiesunuta na pfií‰tí rok.

V oblasti kultury to byly, kromû celé
fiady koncertÛ, v˘stav a divadelních
pfiedstavení, tradiãní akce, jako napfií-
klad Vítání svatého Martina. Letos jsme
tuto akci roz‰ífiili o sobotní gastrofesti-
val s moÏností ochutnávky mlad˘ch vín
a dal‰ích delikates se zamûfiením na re-
gionální produkty. Hostem, kter˘ se 
ujal pfiípravy specialit, byl populární
kuchafi Marcel Ihnaãák. Pfiipomenul
bych je‰tû Historick˘ jarmark, konan˘
v ãervnu, se zamûfiením na dûti a urãitû
zajímav˘ byl i t˘den vûnovan˘ partner-
sk˘m mûstÛm, konan˘ u pfiíleÏitosti 50.
v˘roãí navázání pfiátelství s italsk˘m
mûstem Scandiano. Tyto oslavy, kte-
r˘ch se úãastnili také hosté ze sloven-
ského Komárna a polské Legnice, byly
zakonãeny kulturním programem, ve
kterém vystoupili úãinkující z Blanska
i Scandiana. 

Z mnoÏství sportovních akcí bych
vyzdvihl dvû. Blanenská desítka dala
kromû bûÏecké ãásti také prostor pro
závody na in-linech a kolobûÏkách,
takÏe sportovat mohla celá rodina; 
úãastnilo se na 800 závodníkÛ nejrÛz-
nûj‰ího vûku. PÛlmaraton Moravsk˘m
krasem musel b˘t kvÛli rekonstrukci
prÛtahu odloÏen na fiíjen, ale nakonec
vy‰lo perfektní poãasí, takÏe úãast by-
la také úctyhodná, startovalo celkem 1
506 bûÏcÛ ve v‰ech disciplínách.    

Letos jsme vytvofiili (a zastupitelé
schválili) nová pravidla pro udûlová-
ní dotací pro oblast sportu, kultury
a zájmov˘ch ãinností; kromû jin˘ch
zmûn je novinkou, Ïe pro jednotlivé
subjekty budou schváleny ãástky
v procentech rozpoãtu; tedy jejich
v˘‰e se bude pohybovat v závislosti
na úspû‰nosti hospodafiení mûsta.

Musím fiíct, Ïe letos se dotace smûro-
vané do oblasti sportu zv˘‰ily o 1,6
mil. a do oblasti kultury a zájmov˘ch
sportÛ o 0,5 mil. Kã.

MÛÏete se struãnû zmínit o nejdÛ-
leÏitûj‰ích akcích, které obyvatele
Blanska ãekají v pfií‰tím roce?

Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích investiã-
ních akcí bude v˘stavba parkovi‰tû
nad nemocnicí, kde vznikne 134 par-
kovacích míst. Jedná se o dlouho 
oãekávané fie‰ení problémÛ s parko-
váním, které pfiivítají nejen náv‰tûv-
níci nemocnice, ale také obyvatelé 
okolních ulic. 

Dal‰í velkou akcí bude úprava
místa po zbouraném hotelu Dukla.
Máme jiÏ vypracovanou studii, která
v tomto prostoru pfiedpokládá vznik
oddychové zóny pro setkávání lidí
v‰ech generací. Poãítáme s vybudo-
váním parkové úpravy s hracími prv-
ky pro dûti, workoutového hfii‰tû jak
pro dûti, tak i pro mládeÏ, kavárny
a zastfie‰eného prostoru pro pofiádání
kulturních i jin˘ch akcí. 

Pokraãovat budeme s opravami
a modernizací místních komunikací,
chodníkÛ, vefiejného osvûtlení. Pokud
se nemocnici podafií získat dotaci, tak
zahájíme v pfií‰tím roce zateplování
nemocniãních budov, které by také
mûlo pfiispût k lep‰ímu, jednotnému
vzhledu celého areálu. Tato akce bu-
de rozdûlená do etap na tfii roky.

Pane starosto, jak budete proÏívat
vánoãní a novoroãní svátky?

Letos se chystám cel˘ ten sváteã-
ní ãas proÏít s rodinou a vynahradit
sobû i blízk˘m nedostatek volného
ãasu bûhem roku. Doufám, Ïe vyjde
tro‰ku poãasí, abychom mohli vyra-
zit na v˘‰lapy a já tak doplnil aktivní
pohyb, kter˘ mi bûhem roku hodnû
chybí.

V‰em obãanÛm mûsta Blanska
chci popfiát klidné proÏití vánoãních
svátkÛ, hodnû ‰tûstí, úspûchÛ a zdra-
ví v novém roce. 

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Starosta mûsta Blanska Mgr. Ivo Polák.
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Paní starostko, kdyÏ se ohlédnete za
konãícím rokem 2015, které nejdÛleÏi-
tûj‰í akce z oblasti investic, kultury
a sportu se podafiilo realizovat?
Pfiípadnû, jsou nûjaké resty?

Leto‰ní rok byl z hlediska poãtu investiã-
ních akcí opravdu bohat˘. Z oblasti dopravy
bych se zmínila o vybudování 26 parkova-
cích míst u nemocnice. Sedm parkovacích
míst pfiibylo v rámci rekonstrukce komuni-
kace za Finanãním úfiadem a dal‰í 4 v rámci
regenerace sídli‰tû na ulici Hybe‰ova.

Zatímco investorem opravy vozovky na
ulici Chrudichromská byla Správa a údrÏba
silnic Jihomoravského kraje, mûsto zaji‰Èo-
valo následnou rekonstrukci chodníkÛ a ve-
fiejného osvûtlení. Pfii opravû vozovky do‰lo
k ãasovému skluzu, takÏe následnû byl pro-
dlouÏen také termín dokonãení chodníkÛ, te-
dy na‰í ãásti této spoleãné investice. 

Dále byla zahájena 1. etapa budování
chodníku ke hfibitovu a to od ulice Kvûtná
po ul. Lipová. Také v místní ãásti Mladkov
do‰lo k roz‰ífiení vodovodu a kanalizace
s následn˘m zapravením stavby; ãásteãnou
opravu chodníkÛ a komunikací pfiedpoklá-
dáme v pfií‰tím roce.

V místní ãásti Vratíkov byl dokonãen ví-
ceúãelov˘ objekt slouÏící potfiebám osadní-
ho v˘boru. V nemocnici do‰lo k zateplení
víceúãelového objektu, rekonstrukci elektro-
instalace v lÛÏkovém traktu a instalaci ná-
hradního zdroje, to v‰e za cca 30 mil. Kã. 

V domû s peãovatelskou sluÏbou (penzion
Mánesova) byla provedena adaptace lékafi-
sk˘ch prostor na 2 byty. S vyuÏitím dotace
byla realizována rekonstrukce povrchu fot-
balového hfii‰tû s umûlou trávou a roz‰ífiení
osvûtlení. V rámci optimalizace odpadového
hospodáfiství do‰lo k roz‰ífiení kompostárny.
Se svazkem VaK se mûsto spolupodílelo na
investiãních akcích Vodojem Doubravy a dá-
le na napojení Mladkova na ãistiãku odpad-
ních vod Boskovice.

Kromû tûchto investiãních akcí bylo
v rámci oprav a údrÏby realizováno mnoho
men‰ích akcí. Namátkou bych jmenovala 
opravy komunikací a chodníkÛ na nám. 9.
kvûtna u Z·, ulicích ·vermova, Otakara
Kubína, Sokolská u autobusové zastávky
a na RÛÏovém námûstí. Dále tfieba oprava
nátûru radniãní vûÏe, fasády MÚ na nám. 9.
kvûtna a oprava stfiechy budovy Stfiediska
volného ãasu (b˘valého DDM). 

V nemocnici byla provedena oprava stfie-

chy pavilonu mikrobiologie a generální 
oprava kogeneraãní jednotky; zde patfií po-
dûkování JMK, neboÈ kraj pfiispûl na tyto 
opravy dotací ve v˘‰i 4 mil. Kã.

BohuÏel nebyla realizována pfiedpokláda-
ná pfiístavba M· na ulici Bílkové, neboÈ
jsme na M·MT neuspûli se Ïádostí o dotaci
na tuto investici. Doufám, Ïe uspûjeme
v dal‰ím dotaãním kole a stavba bude usku-
teãnûna pfií‰tí rok. Jedná se o investici ve 
v˘‰i zhruba 25 mil. Kã, pfiiãemÏ dotace by
mûla z této ãástky pokr˘t 85 %.

Dobré jméno Boskovic také letos obhajo-
vala celá fiada jednotliv˘ch sportovcÛ i spor-
tovních klubÛ. Velmi úspû‰n˘ byl leto‰ní
roãník Boskovick˘ch bûhÛ, kterého se 
úãastnilo témûfi 1 200 bûÏcÛ v‰ech vûkov˘ch
kategorií. Velk˘ pfiínos této sportovnû kul-
turní akce vidím právû v tom, Ïe se mohou
zapojit celé rodiny a kolektivy.

Letos byly vypracovány a schváleny RM
i ZM nové Zásady poskytování pfiíspûvkÛ
sportovním klubÛm, které respektují legisla-
tivní zmûny v této oblasti. Je pfiedpoklad, Ïe
celková v˘‰e tûchto pfiíspûvkÛ v roce 2016
bude podobná jako letos.

V oblasti kultury musím vyzvednout
práci kolektivu Kulturních zafiízení mûsta
Boskovice. Letos se podafiilo realizovat
nûkolik velmi úspû‰n˘ch akcí; koncerty
Michala Davida a Vojty Dyka nav‰tívilo
celkem víc neÏ 3 tisíce divákÛ. Velmi 
úspû‰né bylo zprovoznûní digitálního pro-
mítání v letním kinû; zájem divákÛ byl 
neãekanû velk˘. Leto‰ní roãník Husích
slavností se mohl pochlubit rekordem; po-
ãet 11 tisíc náv‰tûvníkÛ odpovídá poãtu 
obyvatel na‰eho mûsta. Dvacát˘ roãník
Concentus Moraviae potû‰il v‰echny mi-
lovníky váÏné hudby, stejnû jako festival
Boskovice, pofiádan˘ Unijazzem, udûlal
radost mnoh˘m pfiíznivcÛm kvalitní „ne-

komerãní” hudební i dal‰í tvorby. Velmi si
cením toho, Ïe kromû tûchto velk˘ch kul-
turních akcí si mohou obãané Boskovic 
celoroãnû vybírat z velkého mnoÏství vy-
stoupení umûlcÛ v‰ech moÏn˘ch ÏánrÛ.
Vybrat si mÛÏe skuteãnû kaÏd˘ a domní-
vám se, Ïe Boskovice kulturou Ïijí velmi
intenzívnû.   

Ráda bych se je‰tû zmínila o na‰í snaze
zajistit otevfienost úfiadu smûrem k obãa-
nÛm. ZvefiejÀujeme zápisy z jednání Rady
mûsta i Zastupitelstva mûsta, vãetnû toho,
jak kdo hlasoval. Z jednání ZM zaji‰Èuje-
me pfiím˘ pfienos, upravili jsme také 
jednací fiád, takÏe neomezujeme diskuzi
obãanÛ ãasovou lhÛtou 3 minut. Na webu
je moÏno vyuÏít nástroj Otázky na vedení
mûsta a dále Diskuzní fórum s registrací.
Za dÛleÏité povaÏuji také to, Ïe byl schvá-
len územní plán, vyhlá‰ka zakazující ha-
zardní hry a pracovníky MÚ byl dokonãen
a pfiedán ke schválení Strategick˘ plán
rozvoje mûsta.

MÛÏete se struãnû zmínit o nejdÛleÏi-
tûj‰ích akcích, které obyvatele Boskovic
ãekají v pfií‰tím roce?

Do rozpoãtu je navrÏena rozsáhlá úpra-
va ulice Hybe‰ova, kde pfiibudou parkova-
cí místa a bude celkovû upraven pfiístup ke
stfiední ‰kole. Pokud uspûjeme s dotací, bu-
de se realizovat jiÏ zmínûná pfiístavba M·
na ul. Bílkova. V plánu jsou rekonstrukce
a opravy dal‰ích komunikací, odvlhãení
budovy ZU·, oprava stfiechy smuteãní sínû
na hfibitovû a dal‰í investice do na‰í ne-
mocnice. Cyklisty i dal‰í sportovce potû‰í
zahájení v˘stavby Drahanského sportpar-
ku a Boskovick˘ch stezek; tento projekt se
pfii vefiejném projednávání setkal s v˘raz-
nou podporou vefiejnosti.

Pokaãovíní textu na stranû 11

Bc. Hana Nedomová, 
starostka mûsta Boskovice

Bc. Hana Nedomová, starostka mûsta Boskovice.
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Pane starosto, kdyÏ se ohlédnete za
konãícím rokem 2015, které nejdÛleÏi-
tûj‰í akce z oblasti investic, kultury
a sportu se podafiilo realizovat?
Pfiípadnû, jsou nûjaké resty?

Domnívám se, Ïe leto‰ní rok byl z hle-
diska investic velmi úspû‰n˘. Rád bych
v této souvislosti podûkoval pracovníkÛm
technického odboru; podafiilo se uskuteã-
nit investiãní akce v celkové v˘‰i cca 30
mil. Kã, coÏ jistû nebyl lehk˘ úkol.

Jen namátkovû bych vyjmenoval 
nûkteré z tûchto akci; byla to napfiíklad 
oprava svahu na ulici Zámecká, oprava
komunikace od Kulturního domu k zám-
ku a chodníkÛ na ulici PurkyÀova. Dále

rekonstrukce ‰aten v Základní ‰kole na 
ulici Komenského, rekonstrukce budovy
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, obnova zele-
nû na hfibitovû a v neposlední fiadû rekon-
strukce mûstského varovného sytému. 

Dále mûsto v návaznosti na rekonstrukci
vozovky na ulici âeská, kterou zaji‰Èovala
Správa a údrÏba silnic Jihomoravského kraje,
provádûlo opravu chodníkÛ na této ulici. Také
jsme s vyuÏitím dotace zajistili opravu objízd-
né trasy, kterou si uzavírka ulice âeská vyÏá-
dala. Jednalo se o úsek Mezifiíãko – Lazinov.

Co bylo pfiíãinou, Ïe u stavby na ulici
âeská do‰lo k znaãnému ãasovému sklu-
zu oproti pÛvodnímu plánu?

Vyskytly se problémy se stavební
dokumentací, ov‰em investorem neby-
lo mûsto, ale jak jsem uÏ zmínil, SUS
JMK. 

Jak hodnotíte oblast kultury a sportu?
Chci podûkovat pfiedev‰ím tûm spor-

tovcÛm, ktefií na‰e mûsto úspû‰nû re-
prezentovali. V tenise to byla mladá
hráãka Veronika Lebi‰ová, která získa-
la titul Mistrynû âR ve ãtyfihfie ve své
kategorii. Otec a syn ·afafiíkovi na MS
v silovém trojboji, které se konalo v zá-
fií v Las Vegas, opût získali zlato – 
sedmnáctilet˘ Vlastimil v kategorii 
a otec Michal v kategorii masters do 50
let.

Co se t˘ká regionální úrovnû, tak zde
musím fiíct, Ïe bych rád vidûl pfiesvûdãi-
vûj‰í v˘sledky. Je pravdou, Ïe v kolektiv-
ních sportech, jako je volejbal, tenis, fot-
bal, florbal a dal‰ích, se trenéfii hráãÛm
vûnují, mûsto tyto sporty podporuje, ale je
patrn˘ men‰í zájem mládeÏe o sport, neÏ
tomu bylo dfiív.

Oblíbeného závodu draãích lodí se le-
tos úãastnilo celkem 58 posádek a velké
mnoÏství divákÛ, které neodradila ani 
uzavírka silnice z Letovic.

Jsem rád, Ïe obãané Letovic a místních
ãástí hojnû vyuÏívají moÏnost bezplatné
náv‰tûvy bazénu v boskovick˘ch lázních.
Podobnû nyní mûsto platí sv˘m obyvate-
lÛm vefiejné bruslení v Boskovicích.

V oblasti kultury uspofiádalo Mûstské
kulturní stfiedisko mnoho zajímav˘ch ak-
cí – koncertÛ, divadelních vystoupení
a v˘stav. Tradiãní festival 3 + 1 se usku-
teãnil na pfielomu ãervence a srpna.

I kdyÏ v Letovicích nemáme v provozu
stálé kino, v létû si diváci oblíbili pfiedsta-
vení letního kina na zámku a u koupali‰-
tû.

MÛÏete se struãnû zmínit o nejdÛleÏi-

tûj‰ích akcích, které obyvatele Letovic
ãekají v pfií‰tím roce?

Do rozpoãtu na leto‰ní rok se pfievádûlo
z roku 2014 cca 30 mil. Kã. Na pfií‰tí rok
pfiedpokládáme pfievod jen asi 10 mil. Kã,
takÏe objem financí bude podstatnû men‰í.
Nicménû do rozpoãtu na rok 2016 navrhu-
jeme rekonstrukci kanalizace na ulice
Halasova, první ãást rekonstrukce chodníkÛ
na ulici PurkyÀova a opravu chodníkÛ na 
ulici Komenského. Dal‰í prostfiedky pÛjdou
do oprav a údrÏby v mûstsk˘ch ãástech.

V roce 2016 budeme oslavovat 80. v˘-
roãí pov˘‰ení Letovic na mûsto. Tyto 
oslavy bude tvofiit souhrn kulturních akcí
a spoleãensk˘ch setkání, pofiádan˘ch jak
Mûstsk˘m kulturním stfiediskem, tak
i mûstem. Zahájíme u pfiíleÏitosti novo-
roãního pfiípitku se starostou, na jarní mû-
síce se pfiipravují slavnostní koncerty.
V ãervenci to bude setkání obãanÛ na ná-
mûstí s umûleck˘m programem a v srpnu
dal‰í koncert pfied ukonãením prázdnin.
Na podzim oslavy vyvrcholí slavnostním
zasedáním zastupitelstva s pozvan˘mi
hosty.

Pane starosto, jak budete proÏívat vá-
noãní a novoroãní svátky?

·tûdr˘ den proÏiji v rodinném kruhu,
stejnû jako dal‰í vánoãní svátky, na které
se sjede ‰ir‰í rodina. Silvestr budu slavit
s obãany; dopoledne se na hfii‰ti uskuteã-
ní tradiãní fotbalové utkání dvou celkÛ –
stafií páni volejbalu a stafií páni fotbalu.
Veãer budeme na námûstí s panem mís-
tostarostou nabízet punã a na pÛlnoc se
tû‰ím na ohÀostroj. Srdeãnû tímto zvu
v‰echny obãany Letovic a okolí.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Vladimír Stejskal,
starosta mûsta Letovice

Starosta mûsta Letovice Vladimír Stejskal.

Pokaãovíní textu ze strany 10
Samozfiejmû celkov˘ rozsah investiã-

ních akcí, oprav a údrÏby, je mnohem 
rozsáhlej‰í, podrobn˘ v˘ãet by byl nad
moÏnosti tohoto ãlánku.

MÛÏete se struãnû zmínit o nejdÛleÏi-
tûj‰ích akcích, které obyvatele Boskovic
ãekají v pfií‰tím roce?

Tradiãnû, jako minulé roky; na ·tûdr˘

den pÛjdeme na námûstí na polévku a po
‰tûdroveãerní veãefii je‰tû nav‰tívíme pÛl-
noãní m‰i. Následující sváteãní dny budu
trávit v kruhu rodinném a hlavnû se vûno-
vat vnouãatÛm, na které jsem bûhem roku
mûla málo ãasu. Na Silvestra s nimi nav‰tí-
víme promítání a ohÀostroj v letním kinû.

Paní starostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

RADIO HANÁ
pfieje krásné Vánoce 
a s hrdostí pfiedstavuje svÛj 
zbrusu nov˘ web! 
K tomu pfied Vánoci rozdáváme dár-
ky v hodnotû pfies 200 tisíc korun! 
Nalaìte si ná‰ nejlep‰í 
vánoãní v˘bûr a vyhrávejte! 

DDûûkkuujjeemmee  zzaa  VVaa‰‰ii  ppfifiíízzeeÀÀ..  

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestfiebí

Ve ‰kolním roce 2016/2017 nabízíme studium
v ‰estiletém oboru (pro Ïáky ze 7. tfiíd Z·)
a ãtyfiletém oboru (pro Ïáky z 9. tfiíd Z·).

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

Den otevfien˘ch dvefií bude 
22. ledna 2016 od 8.00 do 17.00 hod.
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➨ Prodám vyloupané vla‰ské ofiechy, 
1kg 180 Kã, tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám hudební nástroje: 
harmonika klávesová 90 basÛ, saxofon tenor, sa-
xofon baryton. Tel.: 721 328 803. 
➨ Prodám koupelnová kamna. 
Zachovalá, tel.: 607 589 641.
➨ Prodám chlapecké zimní brusle 
posouvací vel. 32-35 cena 450 Kã. Koleãkové
brusle Fila posouvací vel. 32-35 cena 600 Kã ve
v˘borném stavu. Kopaãky Addidas, Ïluté vel. 35
za 280 Kã, tel.: 732 920 020. 
➨ Prodám kamna na dfievo zn. Mbs3, 
rok staré, cena 5 000 Kã, tel.: 732 378 946, volat
po 15 h. 
➨ Prodám rohov˘ stÛl pod poãítaã, 
cena 2 500 Kã, tel.: 732 378 946, volat po 15 h.
➨ Prodám interaktivní multifunkãní dûtskou 
hrací kostku SIMBA TOYS pro rozvoj jemné dût-
ské motoriky, s hodinami, skládáním zvífiátek,
hraje melodie, zvuky telefonu. Osobní odbûr moÏ-
n˘ Blansko, Boskovice, Letovice. Cena 300 Kã.
Tel.: 774 333 592 veãer. 
➨ Prodám hudbu na CD z filmÛ 
(soundtracky ze zahraniãní) Vinnetou, Angelika,
Louis de Funes aj. Na DVD komplet 30 pfiípadÛ
majora Zemana aj. Tel. 737 957 822, e-mail: j.kor-
cina@tisali.cz. 
➨ Prodám 500 ks knih rÛzn˘ch ÏánrÛ 
z pozÛstalosti. Cena dohodou pouze jako celek.
Tel.: 732 374 173. 
➨ Prodám zachovalou 3 místnou sedaãku 
Ektorp z IKEA, barva vínová. PÛvodní cena 13 000
Kã, nyní 1950 Kã. Tel.: 607 943 294. 
➨ Prodám zdûnou garáÏ ve velmi dobrém stavu
v Blansku na ulici 9. kvûtna. GaráÏ o uÏitné plo‰e
19 m2 stojí v fiadû garáÏí v klidné ãásti mûsta, je
udrÏovaná, se zavedenou elektfiinou 220/480 V.
Bezproblémov˘ pfiíjezd po zpevnûné komunikaci,
celkové roãní náklady 1.000 Kã, tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena
dohodou. Tel.: 606 931 795. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Hledáme zpûvaãku do DUA 
(se zpûvákem), které pÛsobí v Boskovicích a oko-
lí na rodinn˘ch oslavách, seniorsk˘ch setkáních,
svatbách apod. Více informací na e-mailu:
zpev2016@seznam.cz. 
➨ Prosím pro svobodnou matku a dûti 
4 a 2 roky o finanãní pomoc na zaplacení 
nájmu mûstu za cel˘ rok 2015. Jinak dûti ode-
berou do dûtského domova. Do konce roku se
máme vystûhovat, pokud nezaplatíme. â. ú.
0098758003/0800. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu garáÏ v Blansku 
na ulici 9. kvûtna. Volná ihned. Tel.: 723 886 646. 
➨ Invalidní dÛchodkynû 57 rokÛ 
hledá rodinu, která potfiebuje babiãku, pomohu
s dûtmi i v domácnosti. Jen v Blansku. Tel.: 722
605 184. 
➨ Pronajmu dlouhodobû ãásteãnû zafiízen˘ byt 
3+1 Blansko Zborovce. Cena 9.500 Kã vãetnû in-
kasa. Tel:739 546 123. 
➨ Pronajmu dlouhodobû 1 nebo 2 pokoje 
v bytû 3+1 Blansko Zborovce. Cena 3 300
Kã/mûs. Tel:739 546 123. 
➨ Vymûním byt 1+1 v OV v Boskovicích 
za 2+1 nebo 3+1 s doplatkem. Tel.: 775 948 419. 

NABÍZÍM

➨ Îena bez spoleãensk˘ch a finanãních závazkÛ
hledá pána na úrovni  kolem 50 - 60 rokÛ.
Kontakt: e-mail: prokrasnedny@seznam.cz. 
➨ Îena 30/176 vysoká, ‰tíhlá, nekufiaãka 
by ráda poznala hodného muÏe pro Ïivot.
Blanensko, Boskovicko a okolí. SMS na tel: 725
777 908. 

SEZNÁMENÍ

➨ Rodina na spoleãenské úrovni hledá 
ke koupi rodinn˘ domek, platí v hotovosti.
Majitele nechá bydlet a pomÛÏe s drobn˘mi po-
tfiebami. e-mail: Mat.Dolansky@seznam.cz. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Maminãina vánoãka

Mnozí z nás si bez maminãiné nebo babiããiné vánoãky ne-
umûjí Vánoce ani pfiedstavit. A pro Ty, ktefií nemají je‰tû
vlastní recept, rád poskytnu recept mojí maminky. Její
vánoãka je nezapomenutelná…

Ingredience na 8 porcí:

Postup:
Máslo necháme pfii pokojové teplotû zmûknout. V tro‰ce vlaÏného mléka se ‰petkou cuk-
ru necháme v hrníãku vzejít kvasnice. Zatím si nachystáme hrozinky namoãené v rumu
a mandle nebo ofiechy. Máslo utfieme s cukrem, 3 Ïloutky, ‰petkou soli, pfiidáme mouku,
kvásek a zbytek mléka, nastrouhanou kÛru z citronu, vypracujme hladké a lesklé tûsto.
Zapracujeme do tûsta rozinky, mandle a ofiechy. Necháme na teplém místû 1 – 2 hodiny
kynout. Vykynuté tûsto si vyklopíme na pomouãen˘ vál a rozdûlíme si ho na 8 stejn˘ch
dílÛ. Ze ãtyfi dílÛ vyválíme hady, ze kter˘ch upleteme spodní díl, poloÏíme na vyma‰tûn˘
plech a potfieme rozkvedlan˘m vejcem. Ze tfií dílÛ opût vyválíme hady a spleteme pro-
stfiední díl, pfieneseme na plech jako druhé patro a potfieme rozkvedlan˘m vejcem.
Poslední zbyl˘ kus si rozdûlíme na dva, vyválíme a svineme je, poloÏíme na plech jako
tfietí patro a opût potfieme. Pro jistotu, aby se nám „nerozjela” pfii peãení, propíchneme
seshora na 4 – 5 místech ‰pejlemi (pouÏijí se ke kontrole propeãení), necháme je‰tû pÛl
hodiny kynout. Peãeme pfiibliÏnû 1 hodinu na 180°C. Upeãenou pocukrujeme smûsí
mouãkového a vanilkového cukru.

Mouka hladká 0,5kg, polohrubá 0,5 kg, máslo 200 – 250 g, vlaÏné mléko 300 ml,
cukr mouãka 200 g, 1 ks vanilkov˘ cukr, droÏdí 60 – 80 g, 3 Ïlutky, 1 celé vejce na
potfiení, ‰petka soli, citronová kÛra z 1/2 citronu, 100 g rozinek namoãen˘ch v rumu,
100 g mandlí nebo vla‰sk˘ch ofiechÛ, na posypání mouãkov˘ a vanilkov˘ cukr.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

Hledám ke koupi dÛm na Blanensku. 
Tel.: 728 996 814 

Koupím byt na investici. 
Tel.: 720 519 375 

Koupím dÛm/chalupu Boskovice – Letovice. 
Tel.: 774 193 566 

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 

Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛchodce.

MS-Renova 604 150 378.

ATOMO PROJEKT s.r.o., 
Bofiitov 326, âerná Hora

pfiijme do pracovního pomûru: 

- Dûlníka kovov˘roby/obsluhu zafiízení

- nástupní plat 16 000 Kã

- Smûnového mistra kovov˘roby

PoÏadujeme: strojafie s minimálnû 3-letou

praxí ve v˘robním provozu, organizaãní

schopnosti, manuální zruãnost, technické

vzdûlání, dobrou fyzickou kondici.

Nástupní plat 21 000 Kã.

Informace, pfiihlá‰ky na: 

atomo@atomo.cz, tel.: 516 412 635

Rok 2016 - úãetnictví, danû, 
kontrolní hlá‰ení a dal‰í,
nabízíme zpracování kvalitnû a levnû.  

Ing. ·enkefiíková - 603 498 994 

Informace pro OSVâ 
k zaloÏení jednoosobové s.r.o.

- moÏná v˘hoda pro Vás - vysvûtlíme.  

Ing. ·enkefiíková - 603 498 994

SPOLEâNOST ALF SERVIS
P¤IJME

Technika komunikaãních technologií
Technika

Pfiihlá‰ky s Ïivotopisy pfiijímáme 
na info@alfservis.cz do 15. 1. 2016. 

BliÏ‰í informace 
na tel. 515 532 600, info@alfservis.cz. 

www.alfservis.cz

SLEDUJTE 
www.listyregionu.cz 

zprávy - novinky
rádio

fiádková inzerce 
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Zaãátkem tohoto ‰kolního roku se nûk-
tefií ze studentÛ Gymnázia v Rájci -
Jestfiebí zúãastnili v˘jezdu do Francie.
Hlavním cílem na‰í cesty byla náv‰tûva
partnerské ‰koly v Les Fins, ale po cestû
jsme se zastavili i v Rakousku a ve ·v˘-
carsku.

Cestovali jsme moderním autobusem
a první zastávka se uskuteãnila v rakous-
kém Salzburku. S kolektivem spoluÏákÛ
jsem mûl moÏnost vidût veãerní mûsto
a projít se kolem jeho nádherné historické
architektury. Pak jsme se noãním pfiejez-
dem pfiesunuli do ‰v˘carsk˘ch Alp. Zde
jsme strávili jeden a pÛl dne po v˘letech na
horsk˘ch stezkách a obdivovali jsme úÏas-

né v˘hledy na zasnûÏené vrcholky, horské
vodopády a nedotknutou pfiírodu. I kdyÏ
nám v horách nepfiálo poãasí, pfiíroda je

zde úchvatná. Po celodenním pochodu byl
veãerní odpoãinek v Interlakenu rozhodnû
zaslouÏen˘. Následující den jsme se vûno-
vali historick˘m a kulturním památkám
hlavního mûsta ·v˘carska, Bernu.

Dal‰í tfii dny jsme strávili mezi kamará-
dy ve francouzské ‰kole. Bohat˘ program,
kter˘ pro nás pfiipravili, se nám velice lí-
bil. Trochu jsme si procviãili na‰i angliãti-
nu, zahráli jsme si fotbal a bowling a moc
nám chutnalo v jejich ‰kolní jídelnû.
Souãástí programu byly i velice zajímavé
a taky chutné náv‰tûvy do ãokoládovny,
s˘rárny, tradiãní udírny i jinam. Mûli jsme
moÏnost nahlédnout i do destilérky, kde se
vyrábí velice populární Absint.

Na‰i cestu jsme uzavfieli dvûma dny strá-
ven˘mi v PafiíÏi. Nav‰tívili jsme spoustu
svûtovû znám˘ch, ale i neznám˘ch, histo-
rick˘ch i moderních památek. Od mrako-
drapÛ pfies Vítûzn˘ oblouk, muzeum
Louvre, kde je vystaven snad nejznámûj‰í
obraz svûta, Mona Lisa, pfies katedrálu
Notre Dame aÏ po Eiffelovu vûÏ. S tímto
nádhern˘m mûstem jsme se rozlouãili neza-
pomenutelnou plavbou lodiãkou po Seinû.

Pak uÏ nás ãekala jen cesta domÛ, která
na‰tûstí dobfie dopadla. Jsem moc rád, Ïe
jsem to zaÏil taky, a uÏ se moc tû‰ím na
dal‰í v˘lety s na‰í prima ‰kolou.

Adam Kováfi, Prima, Gymnázium Rájec - Jestfiebí
Foto: archiv ‰koly

S KAMARÁDY DO SVùTA: RÁJECKÉ GYMNÁZIUM 
NA CESTù DO FRANCIE, RAKOUSKA A ·V¯CARSKA

Na‰e v˘prava ve ·v˘carsku.

V˘zkumn˘ pracovník 
pro oblast keramiky

Ideální profil kandidáta
• V· oboru stavebnictví nebo chemie
• Praxe ve v˘robní spoleãnosti na obdobné

pozici min. 1 rok
• Stfiednû pokroãilá znalost anglického jazyka 
• ¤P skupiny B

NáplÀ práce
• Analyzování, návrh a zavádûní technick˘ch i

organizaãních úprav v˘robního procesu 
• V˘zkum a v˘voj nov˘ch technologií
• Statistické vyhodnocování dat

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE

Kontakt: Lucie Jefiábková 
Tel.: +420 607 052 736
e-mail: lucjer@pyrotek-inc.com



Informujeme / i*

roãník IV       ãíslo 10       prosinec 2015 www.listyregionu.cz

14

Za úãasti pfiedstavitelÛ mûsta
Boskovice, podnikatelÛ a staros-

tÛ, bylo v pondûlí 30. listopadu
na Orlovnû v Boskovicích, 
(Komenského 33a) slavnostnû 
otevfieno kontaktní místo poslance
PâR Ing. arch. Jaroslava Kla‰ky. 

Pan poslanec bude v Boskovi-
cích obãanÛm k dispozici kaÏdé
poslední pondûlí v mûsíci od 16
hod. do 18 hod. 

SchÛzka bude moÏná pouze po
pfiedchozí domluvû na tel.: 777
001 799, 736 529 202, e-mail:
kancelar@jaroslav-klaska.cz.

Text a foto: Marie Zouharová

Pokraãování textu ze strany 2
BLANSKO - KAPLE SENIOR

CENTRA , SV. RODINY:
- kaÏdou adventní nedûli v 8:00 hodin
- ·tûdr˘ den ve ãtvrtek 24.12. ve 8:00
hodin
- Hod BoÏí vánoãní v pátek 25.12.
v 8:00 hodin
- Rodiny Pánû v nedûli 27.12. v 8:00
hodin
- na Silvestra ve ãtvrtek 31.12. v 16:30
hodin, podûkování za L.P. 2015
- na Nov˘ rok 2015 v pátek 1.1. v 8:00
hodin

RUDICE - KAPLE SV. BARBORY:
- kaÏdou adventní sobotu ve 14:00 hodin

- ·tûdr˘ den ve ãtvrtek 24.12. ve 23:00
hodin VENKU U VÁNOâNÍHO
STROMU na návsi!!!
- v sobotu 2.1. 2015 ve 14:00 hodin -
Novoroãní, Tfiíkrálová.
LYSICE - OB¤ADNÍ SÍ≈ NA Ú¤ADù
MùSTYSE:
- Hod BoÏí vánoãní v pátek 25.12.
v 16:00 hodin
- na ·tûpána v sobotu 26.12. ve 10:30
hodin - vánoãní slavnost.

Celého prÛvodce 
leto‰ními vánocemi najdete na:

www.drevenykostelik.cz

POZVÁNÍ NA DOBU VÁNOC L.P. 2015 Zfiízení nového kontaktního místa
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V únoru byla zahájena tradiãní pfiípra-
va na Boskovické bûhy nazvaná „Trénuj
s námi – Pfiiprav se!” Zájemci se pod od-
born˘m vedením pfiipravovali na spinnin-
gu, v tûlocviãnû, na ovále a relaxovali
v mûstsk˘ch lázních a saunû.

V pátek 1. kvûtna jsme pofiádali za pod-
pory Jihomoravského kraje a mûsta
Boskovice jiÏ 6. Boskovické bûhy, které
opût posunuly úãastnické rekordy. Do
hlavního Bûhu za sedmizub˘m hfiebenem
vystartovalo 590 bûÏcÛ a celkem se v‰ech
závodÛ zúãastnilo 1 172 bûÏcÛ.

Premiéru mûl v sobotu 27. ãervna
Dûtsk˘ duatlon. Jedná se o projekt pro Ïá-
ky 1. – 5. tfiídy základní ‰koly. První 
roãník byl vypsán pouze pro první tfiídy
a postupnû v dal‰ích roãnících se bude
roz‰ifiovat aÏ na koneãn˘ch pût tfiíd zá-
kladní ‰koly. Je to proto, aby se kaÏd˘ 
závodník mohl zúãastnit v‰ech pûti roãní-
kÛ a mít tak kompletní sbírku medailí 
nebo pohárÛ a moÏnost porovnávat svou
zlep‰ující se v˘konnost.

Z dÛvodu rozsáhl˘ch investiãních akcí
ve mûstû Blansku byl pfiesunut start
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem z tradiã-
ního srpnového termínu na sobotu 24. fiíj-
na. Je‰tû jednou bychom chtûli podûkovat
v‰em bûÏcÛm, Ïe tento termín pfiijali a do
hlavního pÛlmaratonu jich vybûhl rekord-
ní poãet 1 177. Celkem se jubilejního 20.
roãníku zúãastnilo ve v‰ech bûzích 1 506
bûÏcÛ a v‰ichni byli s prÛbûhem celého
dne velice spokojeni.

Závûreãn˘m závodem byl o víkendu 7.
a 8. listopadu dvoudenní Sport Life Run,
konan˘ na Brnûnském v˘stavi‰ti v rámci
sportovního veletrhu Sport LIFE. Pro zá-
vody je pfiipraven atraktivní pûtikilomet-
rov˘ okruh, jehoÏ start i cíl je v pavilonu
F a traÈ provádí bûÏce i znám˘m pavilo-
nem Z. Sobotní Îensk˘ bûh na pût 
kilometrÛ zvládlo celkem 138 bûÏkyÀ, 

nedûlní VeletrÏní bûh na deset kilometrÛ
pfiilákal 294 bûÏcÛ a bûÏkyÀ.

V‰echny uvedené akce by nebylo
moÏné realizovat bez pomoci v‰ech
partnerÛ a dobrovoln˘ch pomocníkÛ.
Základem pro realizaci na‰ich projektÛ
je podpora Jihomoravského kraje a ve-
dení mûst Blanska a Boskovic. Zásadní
je také spolupráce s bezpeãnostními
a záchrann˘mi sloÏkami – mûstskou

policií, Policií âeské republiky, zdra-
votníky, profesionálními a dobrovoln˘-
mi hasiãi. Tradiãnû nám s organizací
pomáhají cyklistick˘ oddíl Moravec
a Drahansk˘ sport team, oddíl Aikida
Boskovice pod vedením Karla Trefného
a mnoho dal‰ích. Rozhodující je také
finanãní, materiální a mediální pomoc
v‰ech partnerÛ, ktefií na na‰ich projek-
tech spolupracují.

Za tuto pomoc dûkujeme a pfiejeme
v‰em, aÈ proÏijí klidné a spokojené svátky
vánoãní a v novém roce 2016 aÈ se jim da-
fií v osobním i profesním Ïivotû. 

Samozfiejmû vûfiíme, Ïe s námi budou
na na‰ich projektech spolupracovat i v ro-
ce 2016 a pomohou nám naplÀovat na‰e
hlavní motto – Pfiijì a bûhej!

Jaroslav Parma
Sportuj s námi, z.s.

Sportujete s námi – dûkujeme!

Dûkujeme v‰em partnerÛm Sport Life Runu 2015, mezi které patfií i Listy regionÛ.

Do v‰ech hlavních závodÛ letos startovali bûÏci za doprovodu hymny bûhÛ
„Sportuj s námi” v podání sboru Worship.

Ceny nejlep‰ím bûÏcÛm pfiedal Stanislav Juránek, patron a aktivní 
úãastník závodÛ Sport Life Run. 

Zapsan˘ spolek „Sportuj s námi” má za sebou úspû‰n˘ rok 2015.
Ve ‰kolním roce 2014/2015 pokraãoval projekt „Dûti sportují
s námi”. Na Stfiední pedagogické ‰kole Boskovice krouÏky atle-
tiky a gymnastiky, v blanensk˘ch matefisk˘ch ‰kolách v rámci
‰kolního vzdûlávacího programu a poprvé byl tento projekt pfiedstaven zástupcÛm matefisk˘ch ‰kol v Brnû.
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Dal‰í ãíslo vyjde 10. února 2016, uzávûrka je 29. ledna 2016.
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V tomto ‰kolním roce na‰e ‰kola,
Gymnázium Rájec, zahájila dal‰í pro-
jekt mezinárodní spolupráce ‰kol, ten-
tokrát pod zá‰titou programu
Erasmus+. Kromû nás je do projektu za-
pojena i stfiední oborná ‰kola MFR
z Les Fins ve Francii, s níÏ máme jiÏ nû-
kolikaletou spolupráci, a Gymnázium
Tvrdo‰ín ze Slovenska. Projekt bude 
ukonãen v roce v roce 2018.

V rámci projektu budeme se studenty
podnikat vycházky do pfiírody a zkou-
mat prostfiedí, v nûmÏ Ïijeme. Budeme
si v‰ímat, co kolem nás Ïije a roste a jak
se pfiíroda v prÛbûhu roku promûÀuje.
Budeme se zam˘‰let nad vlivem lidské
ãinnosti na na‰e okolí a nad moÏnostmi
udrÏitelného rozvoje. Pokusíme se vní-
mat dÛleÏitost vlivu Ïivotního prostfiedí
na kvalitu na‰eho Ïivota. âeká nás také
fiada praktick˘ch aktivit, jako je mûfiení
a zakreslování turistick˘ch tras pomocí
GPS navigace nebo sledování poãasí
pomocí meteostanice a vyhodnocování
jejích záznamÛ. Sledovat poãasí
v Rájci - Jestfiebí mÛÏete uÏ teì, staãí
kliknout na webové stránky ‰koly

(www.gymnaziumrajec.cz) a najít 
odkaz na meteostanici. V˘sledkem na-
‰eho snaÏení bude porovnání na‰ich tfií
partnersk˘ch regionÛ z rÛzn˘ch pohle-

dÛ, napfi. z hlediska geografického 
nebo biologického. Porovnáme ale,
mimo jiné, i systémy turistického zna-
ãení v jednotliv˘ch zemích.

Spolu s na‰imi francouzsk˘mi a slo-
vensk˘mi partnery uskuteãníme tfii me-
zinárodní projektová setkání, v kaÏdé
zemi jedno. Na‰i studenti zapojení do
projektu tak budou mít pfiíleÏitost vy-
cestovat za mimofiádnû v˘hodn˘ch 
podmínek do nádherné oblasti podhÛfií
Západních Tater na Slovensku a do 
neménû krásného pohofií Jura v severo-
v˘chodní Francii. Tato úÏasná moÏnost
byla nabídnuta v‰em ÏákÛm na‰í ‰koly,
od primy po 3. roãník. Studentsk˘ 
projektov˘ t˘m pak byl vybrán z pfied-
loÏen˘ch Ïádostí na základû pfiedem
dan˘ch v˘bûrov˘ch kritérií.

Tak jako v‰echny pfiedchozí projekty
a v˘mûnné pobyty, oãekáváme, Ïe i tato
spolupráce pfiinese na‰im dûtem kromû
nov˘ch poznatkÛ a dovedností i fiadu
nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ, nov˘ch
kamarádství a nenahraditeln˘ch zku‰e-
ností. UÏ se moc tû‰íme, co zajímavého
nás v nadcházejících dnech a t˘dnech
ãeká.

Text: Mgr. Barbora Honzátková, 
koordinátorka projektu

Foto: archiv ‰koly

Let’s Walk and Learn – Education via Tourist Paths in Europe
Turistika, pfiíroda i moderní technika – nov˘ projekt Gymnázia Rájec-Jestfiebí

Mapování terénu pro projekt.
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