
Celá ‰kola se od záfií promûnila.
Nová paní fieditelka Mgr. Monika
Kubová zde vytvofiila ideální prostor
pro dûti, které mohou mít na velk˘ch
základních ‰kolách problém v tom
smyslu, Ïe na nû ve vût‰ím kolektivu
prostû není ãas. V RADOSTNÉ
·KOLE, jak je ‰kola od teì naz˘vá-
na, je tomu naopak. Rodinné, klidné
zázemí, nadstandartní péãe o dûti,
douãování v pfiípadû potfieby a hlavnû
dobrá komunikace s dûtmi i rodiãi. To
jsou nyní vûci, které zaãínají lákat
rodiãe. A to je dobfie. ·kola navíc ga-
rantuje max. 18 ÏákÛ ve tfiídû, coÏ je
jistû zajímavá nabídka oproti vel-
k˘m ‰kolám. Ale to není v‰echno.
Od leto‰ního ‰kolního roku je otev-

fiená také rodiãÛm, ktefií by rádi
sv˘m dûtem dopfiáli alternativní
vzdûlávání – v nové tfiídû nabízí v˘-
uku hrou, s prvky montesorri peda-
gogiky, waldorfské pedagogiky 
apod. – prostû uãení ve vût‰inû ãasu
mimo klasické lavice.

·kola rovnûÏ podporuje tzv. indivi-
duální neboli domácí vzdûlávání – na-
bídla rodiãÛm moÏnost spoleãného
scházení a socializaci dûtí.

·iroká nabídka krouÏkÛ a aktivit je
také pÛsobivá – pfiímo v obci jízda na
koni, plavání, florbal, bubnování, tvo-
fiení, tenis, bubnování na jembe. V‰e se
dûje buì v krouÏcích, nebo ve ‰kolní
druÏinû.

Pobyty na horách v zimû a v létû

HLEDÁTE PRÁCI?
- více na str. 9., 11., 12

NÁBOR KO·ÍKÁ¤EK
- více na str. 3

KdyÏ radosti není dosti, radujem se z maliãkostí...

Víte, Ïe ve Vískách existuje
RADOSTNÁ ·KOLA?

Citát pro tento mûsíc

Nejvût‰ím ‰tûstím 
v Ïivotû ãlovûka je
vûdomí, Ïe nás nûkdo
miluje proto, jací
jsme, nebo spí‰e 
pfiesto, jací jsme.

Romain Rolland  

PIVNÍ POUË 
- více na str. 13

u mofie pomohou upevÀovat kolektiv
a jsou pfiíjemn˘m zpestfiením ‰kolního
roku. 

NemÛÏeme opomenout i matefiskou
‰kolu, kde dûti mají moÏnost pob˘vat
hojnû na ãerstvém vzduchu pod dohle-
dem mil˘ch uãitelek, se spoustou zají-
mav˘ch aktivit.

Více najdou v‰ichni, které tato ‰kola
zaujala, na www.radostnaskola-visky.cz
nebo mohou zavolat pfiímo paní fieditel-
ce na tel. 724 761 590. Náv‰tûva ‰koly
je moÏná po domluvû kdykoli.

Text: RePo 
Foto: archiv ‰koly

Na základní a matefiské ‰kole ve Vískách zahájili leto‰ní ‰kolní rok tro‰ku jinak. Dûti pfiivítala Maková
panenka, Snûhurka, trpaslík, v kuchyni vafiil Kfiemílek. No, prostû pohádkov˘ zaãátek ‰kolního roku.
A také posezení pro rodiãe i dûti u kávy a koláãkÛ bylo pfiíjemn˘m. 

roãník 4 ãíslo 7 záfií 2015
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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 •

Sobotní program byl zahájen v 9:30
v˘stavou uspofiádanou ke zmínûnému
jubileu. V prostorách obecního úfiadu
byly k vidûní nejen historické fotografie
a v˘tvory habrovsk˘ch obãanÛ, ale i kro-
niky obce a dal‰í v˘znamné dokumenty.
Hlavní ãást oslav patfiila sobotnímu od-

poledni, kdy od 15 hod. prezentovaly
svoji ãinnost jednotlivé habrovské spol-
ky. K vidûní tak byla napfi. ãinnost 
mlad˘ch i dospûl˘ch hasiãÛ, taneãní
a divadelní vystoupení apod. V podveãer
byl program doplnûn cimbálovou muzi-
kou Lí‰Àáci, po které následovala veãer-

ní taneãní zábava. Pfiekvapením pro
v‰echny byla dvû ohnivá vystoupení
Ïonglérské skupiny Knock-Knock. I pfies
takfika tropické letní poãasí se podafiilo
v˘znamné obecní jubileum fiádnû oslavit.

Text: Zdenûk Cihláfi
Foto: Barbora Grünwaldová

Oslavy v˘roãí 650 let obce HabrÛvka

V˘stava k v˘roãí zajímala v‰echny generace.

Ve dnech 7. - 8. 8. 2015 oslavila obec HabrÛvka v˘znamné jubileum 650 let od prv-
ní zmínky. Slavnostní program zaãal v páteãních veãerních hodinách úvodním slovem
starosty obce p. Martina ·imka. Informoval v‰echny pfiítomné o historick˘ch událos-
tech spojen˘ch se zaloÏením obce HabrÛvka a jejím v˘vojem. Následovalo vystoupení
pûveckého sboru Kantila a taneãní vystoupení krojovan˘ch habrovsk˘ch stárkÛ a stá-
rek. K tanci a poslechu hrála do pÛlnoci dechová hudba Bivojanka z Jedovnic. 
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Blansko a okolí

CYKLISTÉ NA BLANENSKU
POMÁHALI SV¯M POHYBEM

HANDICAPOVAN¯M

Celé léto mohli lidé díky projektu
Birell jízda pomáhat handicapovan˘m,
jejichÏ snem je vrátit se zpût na kolo.
Staãilo projet na kole pod speciální 
bránou, která putovala po ãesk˘ch cyk-
lostezkách. Za kaÏdého cyklistu, kter˘

se chce vrátit k cyklistice. Nechybí mu

ani chuÈ, ani vytrvalost. Jediné, co mu

chybí, je handbike, na kterém by mohl

jezdit a závodit.

Text: Ing. Katefiina Havlová
Foto: Martina Kuãerová

branou projel, se pfiiãetlo na
konto 5 Kã. Celkovou sumu
Birell vûnuje na nákup kol
a handbikÛ pro handicapované. 

Handicapovaní, které zákefiná
nemoc ãi úraz zatím nepustí
zpátky na kolo, jsou ke splnûní
svého snu zase o kus blíÏe. V ne-
dûli 23. srpna v Jedovnicích na
Blanensku pro nû 1 646 lidí vy-
jelo ãástku 8 230 Kã. 

Do pomoci handicapova-
n˘m se zapojil i starosta
Jedovnic Ing. Jaroslav ·íbl,
kdyÏ v nedûli odpoledne projel
Birell bránou u kempu.

Îe se získá dostatek penûz,
vûfií pûtadvacetilet˘ Pavel BroÏ
z Nového Mûsta na Moravû,
kter˘ je vá‰niv˘ sportovec
a navzdory svému handicapu

Do pomoci handicapovan˘m se zapojil 
i starosta Jedovnic Ing. Jaroslav ·íbl.

T˘m mini ÏákyÀ Blansko.

Rádi pfiijmeme dal‰í zájem-
ce o basketbal. Trénujeme ve
sportovní hale na Údolní ulici
v sousedství kuÏelny. Pfiiveìte
dûvãata nezávaznû na trénink
pfiípravky kaÏd˘ t˘den v úter˘
a ve ãtvrtek od 15.30 hodin. 

BliÏ‰í informace o klubu na
www.bkblansko.cz

V˘bor BK Blansko 
Foto: Milan ·evãík

5. 9. 2015 se v areálu blanenské ne-
mocnice uskuteãnil jiÏ 6. roãník Dne
pro dûti. Díky bohatému a pestrému

programu, soutûÏím, hrám, ukázce zá-
sahu hasiãÛ a zdravotnické záchranné
sluÏby má tato akce mnoho pfiíznivcÛ,

ktefií chodí uÏ „kaÏdoroãnû”.  „UÏ teì
se tû‰íme na pfií‰tí rok” zaznûlo po ofi-
ciálním ukonãení. 

FotoreportáÏ na www.listyregionu.cz     

Text a foto: RePo

DEN PRO DùTI

NÁBOR KO·ÍKÁ¤EK 
BK BLANSKO
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775 23 75 23
TAXI FLORENTI BOSKOVICE

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

www.stourblansko.cz, www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ
LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY  *  DOVOLENÁ PRO KAÎDÉHO  * SENIOR +55

EXOTIKA  - záloha 500 Kã, slevy  -20 %, dûti aÏ 0 Kã!
HORY 2015/16 – nákupem vãas u‰etfiíte! Tip: Itálie od 5 400 Kã, bus, 4x nocleh, 4x skipas!

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

Hnutí humanitární pomoci vzniklo
v Blansku jiÏ zaãátkem roku 1990 jako bez-
prostfiední reakce na zaloÏení V˘boru dob-
ré vÛle Olgy Havlové. Hnutí zaloÏila Jana
Kratochvílová, která spoleãnû s manÏelem
MUDr. Jaromírem Kratochvílem vede hnu-
tí dodnes, tedy celé ãtvrtstoletí. 

Paní Kratochvílová, jaké byly zaãátky
charitativní ãinnosti v Blansku?

Malá skupina lidí z Blanenska mûla sice od-
hodlání a nad‰ení, ale v té dobû scházely zku‰e-
nosti a také jakákoliv legislativa. S manÏelem
jsme se vydali do svûta „na zku‰enou”. Nav‰tívila
jsem pracovnû Holandsko a Itálii a s manÏelem
jsme mûsíc pob˘vali v Kanadû. Záhy jsme ale 
zjistili, Ïe není moÏno v‰echny poznatky ze 
zahraniãí slepû pfievést do na‰í praxe, zákonÛ ano-
rem; bylo tfieba vzít v potaz zdej‰í zvyklosti, men-
talitu a také moÏnosti, vãetnû finanãních. 

JiÏ v roce 1993 jsme díky grantÛm a darÛm
od rÛzn˘ch organizací i soukrom˘ch osob otev-
fieli denní stacionáfi Olga (pojmenovan˘ po paní
Havlové), kter˘ byl tehdy urãen jen pro dívky
a Ïeny s mentálním postiÏením.

Od té doby jste v budovatelském úsilí 
u‰li velk˘ kus cesty.

Ano, od roku 1995 jsme provoz stacioná-
fie roz‰ífiili také pro muÏe se stejn˘m postiÏe-
ním. V roce 1997 jsme v sousední budovû
zprovoznili dílny a sociální zázemí pro muÏe.

Stále se v‰ak jednalo jen o denní stacionáfi.
âím dál ãastûji se objevovala potfieba na‰ím kli-
entÛm dopfiát vlastní domov, a proto jsme vybu-

dovali v okrajové ãásti Blanska, v Klepaãovû,
chránûné byty - Centrum VELAN .

Kolik máte v souãasné dobû klientÛ v
obou objektech?

Centrum Velan disponuje ubytováním pro
8 trvale bydlících osob; momentálnû zde
bydlí 7 klientÛ.

Do denního stacionáfie Domov Olga dochá-
zí v prÛmûru 35 klientÛ dennû. Mají zde k
dispozici pracovní dílny textilní, stolafiskou,
rukodûlnou a hrnãífiskou, která je vybavena to-
ãírnou s hrnãífisk˘m kruhem. Klienti se také
vûnují práci na zahradû, v kuchyni a úklidové
ãinnosti. V̆ robky z dílen jsou prodávány
v prodejnû Karitásek, která má i vlastní e-shop,
kde si mohou zájemci zakoupit produkty na-

‰ich klientÛ a finanãnû tak podpofiit provoz sta-
cionáfie. KlientÛm je poskytována rehabilitace,
muzikoterapie, v‰eobecné vzdûlávání v PC tfií-
dû a tfieba také cílená sexuální v˘chova. 

Cílem Va‰í charitativní ãinnosti jsou men-
tálnû postiÏení lidé, proã jste si zvolili právû
tuto skupinu sociálnû handicapovan˘ch?

Do roku 1989 nemûli mentálnû postiÏení lidé
prakticky Ïádnou podporu; alespoÀ tady
v Blansku. V tehdej‰ím Svazu invalidÛ byly sek-
ce pro vozíãkáfie, nesly‰ící a podobné zdravotní
vady, ale starost o mentálnû postiÏené byla pou-
ze na rodinû. My se dnes snaÏíme pomoci rodi-
nám tûchto dûtí, ale i dospûl˘ch postiÏen˘ch,
s nároãnou péãí o jejich blízké. Nejen to, na‰í
snahou je vyuÏitím v‰ech odborn˘ch znalostí
a metod pomoci tûmto postiÏen˘m v jejich za-
pojení do bûÏného Ïivota v co nejvût‰í mífie. Je to
obtíÏn˘ úkol, ale nutn˘; pfiebíráme do jisté míry
odpovûdnost za to, Ïe v dobû, kdy se rodiãe tûch-
to klientÛ uÏ o své potomky nebudou moci po-
starat, bude tady nûkdo, kdo pomÛÏe.

Va‰e hnutí je nestátní, nezisková organi-
zace, jak se dafií zaji‰Èovat financování pro-
vozu Domova Olga i Centra Velan?

Neziskové organizace v sociální sféfie jsou
velmi flexibilní, dokáÏí se pohotovû pfiizpÛsobit
potfiebám v konkrétním regionu. Proto je jejich
provoz relativnû levn˘; nicménû bez podpory
státu by se neobe‰ly. V souãasnosti tvofií pod-
pora státu, kterou dostáváme prostfiednictvím
Jihomoravského kraje a mûsta Blanska, pfiibliÏ-
nû 30 % nákladÛ, dal‰ích cca 30 % získáváme

z plateb klientÛ, asi 5 - 10 % pochází z prodeje
v˘robkÛ na‰ich dílen, a zbytek, tedy zhruba tfie-
tinu, musíme zajistit ze sponzorsk˘ch darÛ. 

Zajistit tak velk˘ podíl financí od sponzo-
rÛ urãitû není snadné.

JiÏ 25 let se to nakonec vÏdy podafiilo, ale
je pravda, Ïe tento úkol je rok od roku obtíÏ-
nûj‰í. Letos jsme zaloÏili Klub pfiátel
Domova Olga; jeho ãlenové mohou pomoci
formou pravideln˘ch pfiíspûvkÛ nebo jedno-
rázov˘ch darÛ. Na oplátku dostanou men‰í
pozornosti a pfiedev‰ím jsou informováni
o provozu na‰eho stacionáfie a o tom, na ja-
k˘ konkrétní úãel byly jejich peníze pouÏity.

Klub má svoje stránky www.prateledo-
movaolga.cz, kde je moÏno se zaregistrovat.

âlenství v tomto klubu asi není jediná
moÏnost jak pomoci?

Uvítáme jakoukoliv formu sponzorování,
dárci mohou prostfiedky zaslat pfiímo na ná‰ 
úãet 6333631/0100, vhodná pomoc je také for-
mou nákupu v˘robkÛ z na‰ich dílen v prodej-
nû Karitásek. V pfiípadû zájmu mÛÏeme po 
dohodû pro firmy zajistit dodávku napfiíklad ta‰ek
s vánoãním motivem a dal‰í zajímavé produkty
práce na‰ich klientÛ. Více informací je moÏno
získat na na‰ich stránkách www.hhp.cz, kde je ta-
ké provozován e-shop prodejny Karitásek.

Paní Kratochvílová, dûkuji za informace
a pfieji Vám hodnû dal‰ích úspû‰n˘ch let
Va‰í prospû‰né ãinnosti.

Petr Hanáãek
Foto: ph

HNUTÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI
Domov Olga a Centrum Velan

Pfiedsedkynû HHP Jana Kratochvílová.
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Poslední prázdninovou sobotu se
v Ole‰nici na Moravû uskuteãnil pod tak-
tovkou Spolku pfiátel piva druh˘ roãník
novodob˘ch doÏínek, kter˘ symbolicky
zakonãil období prázdnin v Ole‰nici.
Náv‰tûvníci se mohli zapojit do doÏínko-
vého prÛvodu, shlédnout vystoupení
folklórního souboru KofieÀák, v˘stavu

zemûdûlské techniky ãi si zatancovat na
cimbálovou muziku Majerán. Dûti si uÏi-
ly skákací hrad, trampolínu, rÛzné soutû-
Ïe ãi zvífiátka z drválovické Minifarmy.
Cel˘ program pak zavr‰ila doÏínková ta-
neãní zábava se skupinou Prorock. 

Text: David Mareãek
Foto: Markéta Housková

Arboretum ·melcovna se v sobotu 22.
srpna v odpoledních hodinách stalo rá-
jem dûtí. Obãanské sdruÏení Sportuj
s námi pro nû a jejich rodiãe pfiipravilo
zábavné odpoledne plné soutûÏí a her.
Tatínkové, aby se nenudili, si mohli
v prÛbûhu akce vyzkou‰et nov˘ vÛz
Renault Kadjar. Tento nale‰tûn˘ krasa-
vec v ãervené metalíze stál mezi dal‰ími
exponáty, jeÏ na volnou plochu pfied pro-
dejní a v˘stavní halu Dva dvory pfiistavil
na obdiv tradiãní sponzor Auteco BS,
spol s r. o. Boskovice.

S úderem tfiinácté hodiny v‰echny pfii-
vítal fieditel Kulturních zafiízení mûsta
a moderátor PaedDr. Oldfiich Kováfi:
„V nûkolikahodinovém programu budete
plnit úkoly na pûti stanovi‰tích, lze se prÛ-
bûÏnû obãerstvovat, prohlédnout si expo-
zici Z pohádky do pohádky, mÛÏete se vy-
fiádit ve skákacím hradû a samozfiejmû si
cel˘ areál arboreta prohlédnout. Na závûr
vylosujeme tombolu a pfiedáme ceny.”

PaedDr. Oldfiich Kováfi pfiipomenul
partnery akce a dále uvedl: „Maminky do-
stanou dárek – rostlinu ze ·melcovny
a kaÏdé dítû nûco sladkého na zub.”

Pak se jiÏ v‰ichni rozbûhli dle mapky,
kterou obdrÏeli spoleãnû s kartiãkou po
jednotliv˘ch stanovi‰tích pfiipraven˘ch
dûvãaty z místní Stfiední pedagogické ‰ko-
ly, kde na nû ãekaly botanické disciplíny,
házení na cíl, pfiekáÏková dráha, zkou‰ka
obratnosti, rovnováhy a malování. Úspû‰-
né absolvování jednotliv˘ch zastavení by-
lo vÏdy zaznamenáno do kartiãky, ty na
závûr byly slosovány v tombole. Ta obsa-
hovala dvacet cen, tou nejvy‰‰í bylo Ïivé
roztomilé zvífiátko – Ouessantsk˘ ãern˘
beránek.

Pfied ‰estnáctou hodinou bylo hotovo,
v‰ichni se pomalu soustfiedili na parkovi‰-
ti. Slova se opût ujal PaedDr. Oldfiich
Kováfi: „Dûkuji v‰em za úãast na spoleãné
akci obãanského sdruÏení Sportuj s námi
a Arboreta ·melcovna.”  Znovu podûkoval
i partnerÛm a vylosoval tombolu z dvace-
ti cen. Ceny byly velmi pestré a to kníÏky,
spoleãenské hry, omalovánky, vystfiiho-
vánky, krmení pro domácí mazlíãky,
a mnoho dal‰ího. Jak jiÏ bylo uvedeno, na
absolutního vítûze ãekalo Ïivé zvífiátko.
To vyhrála Verunka Îetková a mûla vel-
kou, upfiímnou radost. „Beránka zavezeme
domÛ na zahradu. Bude tam mít kamarády
– slepice, koãku, dvû morãata a mladé.
A budu se s ním mazlit.”

PaedDr. Oldfiich Kováfi závûrem: „Jsme
rádi, Ïe jste pfii‰li, sportujte a nûkdy pfií‰tû
zde na ·melcovnû. Krásn˘ zbytek víkendu
a nashledanou.”

Mgr. Pavel Martinek – uãitel ze SPg·
Boskovice: „Akci jsme uspofiádali pro ná-
v‰tûvníky na‰ich sportovních krouÏkÛ
Sportuj s námi a ‰irokou vefiejnost u pfiíle-
Ïitosti ukonãení letních prázdnin. Program
jsme pfiipravili pro dûti od tfií do dvanácti
let, podle toho jsme stanovili obtíÏnost 
úkolÛ. Znovu dûkuji v‰em partnerÛm, bez
jejichÏ pomoci bychom se neobe‰li.”

Karolínka Procházková a Renatka
Kuncová spoleãnû: „Moc se nám zde v za-
hradû líbilo. Bezva soutûÏe, na jednom
stanovi‰ti mûli Ïivého králíãka, rády se
sem zase nûkdy podíváme.”

Na dûtské zábavné odpoledne zavítala
starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová
a majitel Arboreta ·melcovna Josef JankÛ.

Více: http://www.smelcovna.cz/
Text a foto: L. Su‰il

Ole‰nické doÏínky

V Ole‰nici se vracejí ke star˘m tradicím.

Hra v plném proudu. 

Verunka Îetková (v oranÏovém triãku) 
a „její beránek.”

V Arboretu ·melcovna
Boskovice oslavily dûti konec

letních prázdnin 

Na základû jednání p. místostarostky Ing.
Jaromíry Vítkové s Ing. Janem Morongou,
fieditelem závodu Dyje byla podepsána nová
Dohoda mezi mûstem Boskovice a Povodím
Moravy, s.p., o podmínkách prÛchodu pfies
korunu hráze vodního díla Boskovice. 

Dle pÛvodní dohody byl vstup na cestu
pfies hráz vodního díla Boskovice umoÏnûn
pouze v mûsících duben aÏ záfií. V nové do-
hodû je pohyb pfies hráz roz‰ífien na cel˘ 
kalendáfiní rok – tj. Povodí Moravy, s.p. po-
nechá korunu hráze pfiístupnou tak, aby byl
moÏn˘ voln˘ prÛchod pfies korunu hráze
v následujícím ãasovém období: listopad –
bfiezen kalendáfiního roku v dobû od 9.00 do
15.00 a duben – fiíjen kalendáfiního roku
v dobû od 8.00 do 18.00 hod. 

Pravidla prÛchodu pfies hráz jsou konkrét-
nûji specifikována v Provozním fiádu cesty
pro pû‰í pfies hráz pfiehrady Boskovice. Úpl-
n˘ text Provozního fiádu je vyvû‰en na infor-
maãních tabulích, které jsou umístûny na
pravém i levém okraji hráze vodního díla. 
- Cesta prochází ochrann˘m pásmem vodá-

renské nádrÏe Boskovice. 
- Vstup je zdarma a na vlastní nebezpeãí.
- Vstup se psy je povolen pouze pro psy

vedené na vodítku, voln˘ pohyb psÛ je
zakázán.

- PrÛjezd pfies hráz je cyklistÛm zakázán,
vstup s kolem je povolen pouze tehdy, po-
kud bude kolo vedeno.

Text: Ing. Jaromíra Vítková (redakãnû zkráceno)
Foto: Ing. Jaroslav Parma

PrÛchod pfies hráz?
Celoroãnû!

PrÛchod pfies korunu hráze je oblíben˘m místem vycházek.
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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

Pfiijímací fiízení pro ‰k. rok 2015/2016 – pfiihlá‰ky do 23. 9. 2015

* 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
Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. a 2. 12. 2015 a 13. 1. 2016. 

Vyuãil se kamnáfiem u firmy Letokamna v Letovicích
a pracoval zde jeden rok po vyuãení. Roku 1945 byl pfiijat
na ‰kolu umûleck˘ch fiemesel v Brnû, oddûlení keramiky
a figurální kresby. Absolvoval v roce 1949. Od roku 1951
byl zamûstnán jako keramik u druÏstva Moravská ústfiedna
Brno. Od roku 1954 pracoval jako aranÏér v n.p. Pramen
Letovice, od roku 1957 jako v˘tvarník propagaãního oddû-

lení n.p. âKD Blansko. V roce 1958 se pfie-
stûhoval do Blanska. Od roku 1977 pÛsobil
jako v˘tvarník JZD Rájec, roku 1979 byl
v této funkci pfieveden do Agrostavu
Blansko, kde pracoval do dÛchodu. 

Zdenûk Novotn˘ byl cel˘ svÛj Ïivot v˘-
tvarnû ãinn˘ v mnoha oborech. DÛleÏité
místo zaujímaly práce keramické (vázy, mis-
ky, figurální námûty, kachlové reliéfy, atd.).
Ze sv˘ch cest vytûÏil ãetné kresby a akvare-
ly, pozdûji pastely. V nich zdÛraznûnou linio-
vou kresbou zdafiile zvládal perspektivu 
zvlnûné krajiny s údolími a kopci, roviny
i lesní masivy na horizontech. Zajímal se
o grafiku, aÈ dfievoryt ãi monotyp, tisk z ko-

láÏe. Vytvofiil mnoho prací v uÏité grafice
(plakáty, pozvánky, katalogy, novoroãenky), 
podílel se na rÛzn˘ch pfiíleÏitostn˘ch a pa-
mûtních tiscích. SvÛj talent prokázal i v obo-
ru fotografie – vyzdobil sv˘mi fotografiemi
kníÏeãku „Milostná poezie básníkÛ na‰eho
kraje”, kterou graficky upravil. (vyd. ZK
ROH âKD Blansko 1974).

Za svého Ïivota mûl Zdenûk Novotn˘
spoustu v˘stav na celém okrese Blansko.
Právem patfiil k v˘tvarn˘m umûlcÛm na‰eho
regionu. Pfií‰tí rok by oslavil 90. narozeniny.

Text: RePo (ãerpáno z publikace 
V˘tvarní umûlci v okrese Blansko 1990).

Foto: archiv Miloslavy Novotné

Zdenûk Novotn˘ – blanensk˘ v˘tvarník

Zdenûk Novotn˘.

*13. 8. 1926 v Letovicích
†12. 11. 2010 v Blansku
Zdenûk Novotn˘ se narodil 13. 8. 1926
v Letovicích. Vychodil obecnou ‰kolu
v Mezifiíãku a mû‰Èanku v Letovicích. 
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Draãí lodû i letos zamífiily
do Letovic 

Závody Draãích lodí se letos konaly
jiÏ popáté a to pfiedposlední víkend v srp-
nu. Celkem se pfiihlásilo padesát osm 
posádek, které se utkaly o první místa
v kategorii MuÏi, Ïeny a dûti. „Jsem rád,
Ïe se nám Draãí lodû podafiilo dostat do
Letovic a nyní jsou závody souãástí tra-
diãních akcí pofiádan˘ch ve mûstû. I letos

byl velk˘ zájem ze strany posádek a sa-
motné závody pfiilákaly mnoho divákÛ,”
zhodnotil akci Vladimír Stejskal, starosta
mûsta Letovice a fieditel akce. 

Letos oproti minul˘m roãníkÛm pfii-
bylo více atrakcí pro diváky. Novinkou
byl vodní zorbing i zorbing na sou‰i. 

Text: Peha, foto: Petr Neãas

M· v Tfiebûtínû uÏ slouÏí
70 let

KdyÏ jsem procházela stránky dvou kro-
nik „na‰í” matefiské ‰koly, uvûdomila jsem
si, Ïe jsem vlastnû souãástí tûchto popsan˘ch
stránek. A nejen stránek. Mám to ‰tûstí, Ïe
mÛÏu pracovat a podílet se na chodu této
‰koly, která svou funkci plní uÏ cel˘ch 70 let.
Ano, je to neuvûfiitelné, ale tato zrekonstruo-
vaná a krásná budova je vlastnû jiÏ zaslouÏi-
lou dÛchodkyní. Za dobu své existence se
v ní prostfiídala spousta zamûstnancÛ a dûtí.

A já bych Vám ráda touto cestou pfiiblí-
Ïila její dlouhou „Ïivotní” dráhu.

Matefiská ‰kola byla otevfiena 1. fiíjna
1945 a umístûna byla v budovû obecné
‰koly. M· mûla k dispozici jednu tfiídu
a pouze nejnutnûj‰í vybavení. Provoz v ní
byl polodenní. Zapsáno bylo 22 dûtí. ¤e-
ditelkou M· byla paní Marie Hájková,
a to v letech 1945 – 1949.

Ve ‰kolním roce 1949 – 1950 byla fiedi-
telkou M· paní BoÏena âechová -Novotná.
Tfiída M· byla v tomto ‰kolním roce vyba-
vena nov˘m nábytkem, kter˘ nahradil 
nevyhovující nepouÏívan˘ nábytek z obec-
né ‰koly. Od ‰kolního roku 1950 – 1951 na-
stoupila do funkce fieditelky paní Emilie
Illová. Setrvala v M· aÏ do roku 1970. Za
jejího pÛsobení byla tfiída postupnû vyba-
vena nov˘mi knihami, ale také pedagogic-
k˘mi pomÛckami a od ‰kolního roku 1953
– 1954 zaãala b˘t vyuÏívána také ‰kolní za-
hrada. Ve ‰kolním roce 1960 – 1961 byla
plánována zmûna provozu na celodenní, ke
kterému v‰ak nedo‰lo, protoÏe pro M· 
nebyly uvolnûny potfiebné místnosti. K za-
hájení celodenního provozu do‰lo aÏ 2.
prosince 1970, kdy byla fieditelkou M· pa-
ní Marta DraÏilová. Ta byla fieditelkou M·
aÏ do roku 1990. Za jejího vedení nastala
kromû celodenního provozu také dal‰í zá-
sadní zmûna, a to Ïe byla otevfiena druhá
tfiída. K 1. záfií 1979 byla Z· odstûhována
do Letovic, ãímÏ se uvolnilo pro M· i dru-
hé patro. Tam zapoãala zaãátkem února
1980 pfiestavba na 2. oddûlení M·. To bylo 
otevfieno 4. ledna 1981 a dûti byly do oddû-
lení rozdûleny podle vûku. 1. záfií 1990 na-
stoupila na místo fieditelky paní Jarmila
Trneãková. Za jejího pÛsobení v M· do‰lo
také k v˘znamn˘m zmûnám, M· pfie‰la
pod nového provozovatele, a to pod MûÚ
Letovice (pÛvodním provozovatelem byl
Letostroj Letovice). Ve ‰kolním roce 1992
– 1993 byla bohuÏel pro nízk˘ poãet zapsa-
n˘ch dûtí uzavfiena jedna tfiída M· a bylo

místo ní zfiízeno odlouãené pracovi‰tû M·
(pracovi‰tû Tyr‰ova), a to jedna tfiída o po-
ãtu 15 dûtí.

Ke dvoutfiídnímu provozu se M· na-
vrátila ve ‰kolním roce 1996 – 1997.

Ve ‰kolním roce 1999 – 2000 pfiebírá 
fieditelské Ïezlo paní Lenka Nováková, kte-
rá vede na‰i M· dodnes. Za jejího vedení
se zmûnila spousta vûcí. Tfiídy byly pojme-
novány na Beru‰ky a Sluníãka a obû tfiídy
jsou smí‰ené. Postupnû docházelo a stále
je‰tû dochází ke zlep‰ování vybavení a cel-
kového vzhledu a zázemí ‰koly. Byly 
vymûnûny podlahové krytiny na chodbách
a schodi‰tích, ale také na sociálních zafiíze-
ních a byla opravena stfiecha. Byla také 
upravena ‰kolní zahrada, byla dovybavena
dfievûn˘mi prÛlezkami, upravily se chod-
níãky a vybudovalo se nové dûtské hfii‰tû.

V období od 10. 10. - 24. 11. 2003 by-
la provedena kompletní rekonstrukce
‰kolní kuchynû a jídelny. Nejv˘raznûj‰í
zmûnou pro‰la M· v období od fiíjna 2010
do ãervna 2011, kdy byla za provozu re-
konstruována. Postupnû probíhaly staveb-
ní úpravy a opravy na budovû – byla 
vymûnûna okna, zateplena celá budova
a dostala novou fasádu. Celá akce byla ko-
nána s finanãní podporou MûÚ Letovice
a Evropské Unie. Ve ‰kolním roce 2012 –
2013 se uskuteãnila rekonstrukce sociál-
ních zafiízení pro dûti i zamûstnance.

V tomto stavu funguje M· dodnes a stále
máme co vylep‰ovat, napfi. obnova a moder-
nizace ‰kolní zahrady, nová elektroinstalace,
ale také postupná v˘mûna nábytku.

Dne 2. fiíjna 2015 se koná v „na‰í” 70- ti
leté M· Den otevfien˘ch dvefií, kde si bu-
dete moci v‰e prohlédnout na vlastní oãi
a s matefiskou ‰kolou se blíÏe seznámit.

Îádná M· v‰ak nemÛÏe fungovat bez
sv˘ch zamûstnancÛ, a to nejen bez pedago-
gick˘ch, ale také provozních, protoÏe co
by byla budova bez lidí. Myslím, Ïe kaÏd˘
po sobû zanechal nûjakou pomyslnou sto-
pu. Tyto stopy se, doufejme, zúroãují
v pfiedávání zku‰eností, vûdomostí a po-
znatkÛ v oboru, kde se je stále co uãit.

A co je úplnû nejdÛleÏitûj‰í? „Na‰e” dûti!
ProtoÏe:” ·ËASTNÉ DÍTù, SPOKOJEN¯
RODIâ”, a to je na‰e nejvût‰í pochvala a ta-
ké vizitka.

Text: Bc. Pavlína Ja‰ková, DiS., 
uãitelka M· Tfiebûtínská

Foto: archiv M·Oprava silnice k zámku
Letoviãtí se zaãátkem srpna pustili do

rekonstrukce silnice od kulturního domu
k zámku. Zhruba pût let byla jen pro pû-
‰í, protoÏe stav vozovky byl kritick˘.
Nutná oprava si vyÏádá pfiibliÏnû sedm
a pÛl milionÛ korun. Termín dokonãení
prací je stanoven˘ do patnáctého listopa-

du. „Zatím jde v‰e podle harmonogramu,
takÏe pfiedpokládáme, Ïe termín dokon-
ãení stavební firma dodrÏí,” uvedl staros-
ta Letovic Vladimír Stejskal a doplnil, Ïe
náklady budou hrazeny z rozpoãtu mûsta.

Text: Peha
Foto: Ing. Jana Trubáková

Zrekonstruovaná budova M· v Tfiebûtínû.
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„PÛvodní fabriku zde postavil zaãát-
kem 20. století pekafi Plach˘. Chtûl na
Starém Blansku udûlat takzvanou úzko-
kolejku, ale mûsto mu to nepovolilo.
Tak se pustil do v˘roby cementopísko-
v˘ch cihel. Pofiád v Blansku stojí dva
domky, které jsou z jeho cihel postave-
né,” vypráví Franti‰ek Jalov˘
z Blanska, kter˘ se historii nejen na
Starém Blansku dlouhá léta vûnuje. Na
místû dne‰ního Synthonu stával pÛvod-
nû parní ml˘n Vincence Plachého, kte-
r˘ byl letech 1913 – 1935 roz‰ífien na
továrnu poÏivatin Alice pro v˘robu pe-
ãiva, cukrovinek a kanditÛ. Za druhé
svûtové války továrna pod názvem
„Alice” slouÏila NûmcÛm a vyrábûla se
zde zubní pasta stejného jména.

Po osvobození do konce kvûtna 1945
zde nejprve byli shromaÏìováni bla-
nen‰tí Nûmci k odsunu, pozdûji továrna
slouÏila jako záchytn˘ bod pro repatri-
anty a osvobozené vûznû z koncentraã-
ních táborÛ. Továrna „Alice” pak byla,
stejnû jako ostatní nûmecké podniky,
konfiskována a byla v ní ustavena ná-
rodní správa.

Po tûchto pohnut˘ch událostech se
v˘roba v továrnû znovu rozbûhla. Ve
spolupráci s brnûnskou fotochemickou
firmou Neobrom se závod Alice specia-

lizuje na v˘robu diazografick˘ch papí-
rÛ pro planografické kopírování v˘kre-
sÛ. Název závodu Alice se opou‰tí a na-
dále jiÏ to je pouze odlouãen˘ závod
Fotochemy Hradec Králové. 

V polovinû osmdesát˘ch let vznikla
V̆ robní hospodáfiská jednotka Lachema,
která pfievzala mj. i dosud samostatnou

Fotochemu, a tak do‰lo i ke slouãení pro-
vozÛ v Blansku. V továrnû se pofiád vy-
rábûl kopírovací papír, a pod hlaviãkou
Lachemy i ãisté chemikálie a fotomateri-
ály. Závod se tehdy jmenoval Lachema
a.s. - od‰tûpn˘ závod Blansko. Pozdûji se
pak závod pustil i do adjustace farmace-
utick˘ch surovin pro lékárny.

Snahy o roz‰ífiení a dostavbu míst-
ního malého závodu v lokalitû Staré
Blansko vyvolaly boufilivé reakce
u místních orgánÛ i obyvatelstva
a táhly se aÏ do r. 1989. K povolení ta-
kové investice na‰tûstí nikdy nedo‰lo
a závod Lachemy v Blansku pokraão-
val v aktivitách ve v˘robû ãist˘ch
a speciálních chemikálii, ale k tomu se
pfiidávala v˘roba farmaceutick˘ch
meziproduktÛ. 

Ze snah Lachemy o rozvoj závodu
tak zÛstala jen pfiipravená volná plocha
na konci areálu. Po rozpadu Lachemy
nov˘ nabyvatel závodu Synthon realizo-
val kompletnû pfiestavbu a dostavbu zá-
vodu na moderní jednotku pro v˘zkum
a v˘robu farmaceutick˘ch substancí. 

Text: RNDr. Rostislav Nebola
Foto: archiv Synthon, s.r.o.

Zdroje:
Helena Sehnalová-Jalová; Promûny ulic mûsta
Blanska; Muzeum Blansko
http://is.muni.cz/th/219538/ff_b/Mistni_narod-
ni_vybor.pdf
Hana Hlu‰iãková; Technické památky v âechách,
na Moravû a ve Slezsku, Svazek 2, str. 80; Nakl.
Libri, 2002
http://blanensky.denik.cz/serialy/chemicka-na-
starem-blansku-vyvolava-emoce20111010.html
âistá chemie versus ãisté Blansko; Veronica, 3,
1989, ã. 1, s. 16-19. 

K historii podniku Synthon v Blansku

Továrna „Alice” kolem roku 1925.

Moderní farmaceutick˘ podnik Synthon stojí v Blansku v Brnûnské ulici v místû, kde probíhala prÛ-
myslová v˘roba jiÏ pfied více jak sto lety.
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S Ing. Vlastimilem Chládkem o maratonu Ïivota

Obdiv si ov‰em zasluhuje také samotná 
osobnost pana Chládka, pfiedev‰ím pak jeho
cílevûdomost a houÏevnatost, s jakou napl-
Àuje svou profesní kariéru i osobní Ïivot.
V minulém reÏimu pracoval ve státním pod-
niku Dopravní stavby Brno; po roce 1990
mu majitelé, ktefií tuto firmu zprivatizovali,
nabídli manaÏersk˘ post za velmi slu‰n˘
plat. Pan Chládek nabídku odmítl a od nuly
spoluzaloÏil vlastní firmu – Dopravní stavby
Praha, která se nakonec transformovala do
Dopravních staveb Brno, kde je dnes pan
Chládek fieditelem a vût‰inov˘m vlastníkem.

Se stejnou dÛsledností se vûnuje i sv˘m
koníãkÛm. Bûhem leto‰ního ãervence absol-
voval pomysln˘ maraton ve sv˘ch oblíben˘ch
sportovních disciplínách. Nejprve s nûkolika
kamarády vyrazil na horsk˘ch kolech na trasu
dlouhou 190 km; vyjeli ráno o pÛl osmé od
hotelu Vista v Dolní Moravû pod Kralick˘m
SnûÏníkem, pokraãovali pfies Hanu‰ovice, vy-
‰lápli na Pradûd a dále pfies Uniãov, Litovelské
Pomoraví a Drahanskou vrchovinu do
Krasové, kam dorazili v 19 hodin. Dal‰í ãástí
byl turnaj Bowling NONSTOP 24 hodin, kte-
r˘ se konal v Blansku na Zámecké s˘pce; pan
Chládek o této akci hovofií spí‰e jako o spole-
ãensko-sportovní záleÏitosti. Následoval
Mezinárodní festival ‰achu a her Czech Open
v Pardubicích, kde se úãastnil bleskového ma-
ratonu. Ten se hrál také 24 hodin; za tuto dobu
Vlastík Chládek absolvoval 120 ‰achov˘ch
partii, mezi kter˘mi byla nejdel‰í pfiestávka
10 minut.

Pane Chládku, pocházíte z v˘chodních
âech, fiídíte stavební firmu v Brnû,
v Blansku máte hotel a bydlíte
v Moravském krasu. Je Va‰e Ïivotní drá-
ha také tak rozmanitá?

Staãí struãnû? Narodil jsem se
v Letohradû; jednoho dne jsem pomyslnû
stál na vlakovém nádraÏí v Ústí nad Orlicí
a rozhodoval se, jestli mám jet na pfiijímací
zkou‰ky na vysokou ‰kolu do Prahy, nebo
do Brna. Snad díky zeleni zvítûzilo Brno,
kde jsem vystudoval Vysokou ‰kolu sta-
vební a bûhem studií se také oÏenil.
Pozdûji, uÏ v zamûstnání, na dovolené,
jsem se v noci probudil a zjistil, Ïe manÏel-
ka pláãe; fiekla mi, Ïe se jí zdál krásn˘ sen,
Ïe bydlíme v chalupû s nádhernou zahra-

dou, kde po zele-
ném trávníku  bûhá
na‰e malé dítû.
Plakala proto, Ïe jí
bylo líto, Ïe takové
bydlení nemáme.
Bylo to v roce
1987; po návratu
z dovolené jsem si
podal Ïádost na za-
hraniãní práci a od-
jel do Libye, kde
jsme v saharské
pou‰ti stavûli silni-
ce. Za vydûlané pe-
níze jsme koupili
chalupu v Krasové,
kde dodnes Ïijeme.

Velmi intenzív-
nû se vûnujete
hned tfiem spor-
tÛm; napfiíklad 
ujet bûhem jedno-
ho dne 190 km na
horském kole není
zrovna rekreaãní
v˘kon; urãitû Vás tyto koníãky stojí mnoho
úsilí a energie. Co Vám naopak dávají?

Dávají mimo jiné dobr˘ pocit, Ïe to do-
káÏu – a to není málo. Na sklonku pracov-
ní kariéry si ãlovûk mÛÏe za peníze dopfiát
mnoho vûcí. Ale ten hfiejiv˘ pocit, kdyÏ
dokáÏu vlastními silami splnit mimofiádn˘
cíl, ten se koupit nedá. 

Jste biker, hráã bowlingu a ‰achista –
ãím Vás tyto sporty zaujaly?

VyjíÏìky na kole, zvlá‰È pokud se jedná
o cesty pfiírodou, dokáÏí skloubit fyzické
vypûtí s psychickou pohodou.

Bowling vyÏaduje urãitou zdatnost, sou-
stfiedûní a navíc je to velmi spoleãenská
hra, která umoÏÀuje b˘t ve styku s mnoha
zajímav˘mi lidmi a s mnoha kamarády.

·achy jsem zaãal hrát uÏ v dûtství, je to hra
s jasnû dan˘mi, jednoduch˘mi pravidly. ·a-
chy vyÏadují mimo jiné pfiedvídavost, sou-
stfiedûní, pfiipravenost a také plné nasazení 
intelektu. Nûkdy se mi zdá, Ïe v‰echno na
svûtû je ‰achová partie – pokusit se získat dív-

ku, vybojovat zakázku, zvládnout sloÏitá jed-
nání. VÏdy musíte dobfie zváÏit, zda nûco 
obûtovat, zda vyãkávat ãi nasadit prudk˘ atak.

Dokonalost ‰achÛ spoãívá právû vminimu pra-
videl, která navíc nelze nijak obejít. Nemohu ne-
poznamenat a nevyjádfiit jeden ze sv c̆h vtípkÛ -
kdyby ‰achová pravidla zaãala spravovat EU, tak
nelze vylouãit, Ïe by úfiedníci napfiíklad napsali:
„Vurãitém pfiípadû, viz pfiíruãka ta a ta, mÛÏe kÛÀ
skákat  jako dáma...”

Zfiejmû nepatfiíte k obdivovatelÛm 
úfiedníkÛ z Bruselu...

Myslím si, Ïe Evropská unie ve své sou-
ãasné podobû je zlo, které rozvrací Evropu,
její ekonomiku. UÏ jsem kdesi psal, Ïe ve
spojení s EU povaÏuji v˘raz „dotace” za
nejsprost‰í slovo, které znám. Dotace ne-
skonale deformují pfiirozené trÏní prostfiedí,
vytváfií pfiíleÏitost ke korupci a zbyteãn˘m
nákladÛm. Za komunismu mnû pfiipadalo
divné, Ïe jsme na konci roku museli utratit
pfiidûlené finance, protoÏe by se do pfií‰tího
roku nepfievedly. Mûl jsem radost, Ïe tyto
nesmysly s érou socialismu skonãí.

Konkrétnû toto se v‰ak nezlep‰ilo. Pfiipadá
mi, Ïe dotace se utrácí jen pro to, aby se nû-
jak utratily. Tu se nesystémovû a nepro-
my‰lenû dotuje to, jindy ono. Myslím, Ïe
z dotaãní koruny se smysluplnû investuje
tak dvacetník. Kde je napfiíklad, kdyÏ jsme
na okrese Blansko, projekt na R43...? Ano,
to by byla smysluplná dotace.  Ale takhle
kriticky bych mohl mluvit dlouhé hodiny. 

Co fiíkáte na problém migrantÛ
z Afriky?

K migrantÛm z Afriky jsem velmi kritick .̆
Myslím si, Ïe nejvût‰í riziko spoãívá vtom, Ïe oni
se nechtûjí asimilovat a pfiijmout na‰i kulturu, ale
naopak pfiiná‰í zpÛsob Ïivota regulovan  ̆ jejich
náboÏenstvím a jeho pravidly, kter̆  je nesluãitel-
n  ̆s na‰í kulturou, podle které Ïijeme bezmála
dva tisíce let. MoÏná je dobré si uvûdomit, Ïe mi-
granty (pracující) u nás máme. Vietnamci,
Ukrajinci… anûjak se snimi shodneme. Myslím
si, Ïe nejménû 85 % národa migranty zAfriky ne-
chce. Fascinuje mû, jak v televizi „rozumní a roz-
váÏní” komentátofii a intelektuálové vysvûtlují,
jak my, obyãejní obãané, se hroznû m l̆íme.
Pracoval jsem v Libyi, vnímal jsem spokojenou
zemi, spokojené obãany a jasnû dan  ̆fiád. Po zá-
sahu USA a Evropy, po zabití Kaddáfího, jiÏ
Libye vpodstatû neexistuje. Tím zmizela pfiiroze-
ná hranice mezi Evropou a migranty, a teì je to
tedy tak, jak to je. Kdyby alespoÀ politici pfiiznali
chybu, pfiiznali, jak moc se m l̆ili ve svém odha-
du. ·kody, jeÏ napáchali, jsou nevratné. 

Podobnû to vnímám s Ukrajinou. „Heco-
váním” na Majdanu vznikla v˘bu‰ná situa-
ce. Ale pfiece bylo naprosto zfiejmé, Ïe Rus
(nikoliv Putin) prostû nepfiipustí základny
USA a EU na Krymu. Ale to by byla dlou-
há diskuze.

Já jsem rád, Ïe se mohu na závûr aktivního
Ïivota vûnovat sv˘m zájmÛm a rodinû. Av‰ak
mlad‰í generaci nezávidím; problémy kolem
nás skuteãnû narÛstají.

Pane Chládku, dûkuji za rozhovor.
Maratonsk  ̆ bûh je dlouh  ̆42 kilometrÛ, Vy
jste se rozhodl podávat vrcholné v˘kony na
del‰í trase - po cel  ̆Ïivot. Pfieji Vám hodnû
dal‰ích úspûchÛ a radostí.

Petr Hanáãek
Foto: archiv Ing. Chládka

Vlastík Chládek se na svém blogu pfiedstavuje jako fieditel Dopravních staveb Brno, milovník ‰achÛ, bowlingu, cyklistiky a spoluautor knihy Gens una
sumus. Nutno dodat, Ïe je také majitelem Zámecké s˘pky v Blansku, kde kromû restaurace a hotelu je i prestiÏní bowlingová restaurace a v hotelu ne-
chybí ani atraktivní „‰achové” poschodí. ZpÛsob, jak˘m byla provedena rekonstrukce historické budovy v centru mûsta, si urãitû zaslouÏí obdiv. 

LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Kunûtická 2534/2, 120 00 Praha 2, âR
Provozovna / korespondenãní a dodací adresa: PraÏská 333, 679 61  Letovice

LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. pfiijme pracovníka do trvalého pracovního pomûru 

Pro v‰echny profese nabízíme: - pracovní pomûr na dobu neurãitou - zamûstnanecké benefity
- moÏnost vzdûlávání v ‰iroké nabídce jazykov˘ch a odborn˘ch kurzÛ

REFERENT/KA PRODEJE Odborné pfiedpoklady: - S· vzdûlání
- znalost NJ slovem a písmem, AJ v˘hodou

Kontakt: sl. Vûra Králová, DiS, tel. 516 487 710, e-mail: vera.kralova@lsletovice.cz

Dále pfiijmeme pracovníky pro tyto profese:

PRACOVNÍK LISOVNY
OBSLUHA CNC OHRA≈OVACÍCH 
LISÒ
Kontakt: p. Jan BroÏek, tel.: 516 487 772, 
e-mail: honza.brozek@lsletovice.cz

OBSLUHA CNC OBRÁBùCÍCH 
STROJÒ * SOUSTRUÎNÍK CNC
SOUSTRUÎNÍK * FRÉZA¤
Kontakt: p. Bedfiich Baãovsk˘, tel.: 516 487 750, e-mail: bedrich.bacovsky@lsletovice.cz

SVÁ¤Eâ 
Kontakt: p. Pavel Fleischlinger, tel.: 603 816 684, e-mail pavel.fleischlinger@lsletovice.cz

Ing. Vlastimil Chládek.
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Tû‰íme se na vás:
PO - PÁ  8 - 17 hod. 

SO 8 -14 hod.

www.zerarajec.cz
516 412 774 velkoobchod

516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- du‰iãková vazba 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- chryzantémy, mace‰ky
- hnojiva a postfiiky

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko

Setkání ãlenÛ, politikÛ a pfiíznivcÛ 
KDU-âSL v Hotelu Rudka

V pátek 11. záfií 2015 se kona-
lo, pod hlaviãkou Evropské akade-
mie pro demokracii,ve spolupráci
s Nadací Hannse Seidela, pracovní
setkání ãlenÛ KDU-âSL a jejich
pfiíznivcÛ v Rudce u Kun‰tátu, a to
z iniciativy místopfiedsedkynû KV
KDU-âSL Brno a pfiedsedkynû

OV KDU-âSL Blansko Ing.
Jaromíry Vítkové. Sál pro 90 po-
sluchaãÛ byl témûfi zaplnûn.
Hlavními pfiedná‰ejícími byla 
europoslankynû ses. Michaela
·ojdrová a europoslanec br. Tomá‰
Zdechovsk˘. Nejen pfiedseda KV
KDU-âSL br. Roman Cel˘, ale

i ostatní pfiítomní se zapojili do
plodné diskuse. Pfiedná‰ející od-
povídali na otázky, které poslu-
chaãe zajímali nejen z ãinnosti
jejich práce v Evropském parla-
mentu, ale i na otázky t˘kající
postoje evropské unie k pfiílivu 
imigrantÛ do Evropy.

Na toto setkání navazuje beseda s europoslancem 
doc. JUDr. PAVLEM SVOBODOU, Ph.D., D.E.A.

a senátorem prof. RNDr. VÁCLAVEM HAMPLEM, DrSc.
Oba diskutující jsou zárukou kvalitních informací jak 

z Evropského parlamentu, tak i ze Senátu.

Beseda se uskuteãní
16. fiíjna 2015 v 16.30 hod ve skleníku v Boskovicích.

Beseda je urãena pro ‰irokou vefiejnost.
Bc. Marie Zouharová
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Hledáme v˘vojového pracovníka
Pozice: V˘vojov˘ pracovník v oboru mûfiicí techniky (multimetry) se zamûfiením na analo-

govou techniku.
PoÏadavky: Vysoko‰kolské vzdûlání v oboru elektronika 

se zamûfiením na analogovou mûfiicí techniku. 
Schopnost t˘mové práce.
Komunikaãní znalost anglického 
nebo nûmeckého jazyka.
V˘hodou je znalost programování C, C++.
MoÏnost dal‰ího vzdûlávání.

GMC – mûfiicí technika, s.r.o.
k rukám p. Svobodové, Fügnerova 1a, 678 01 Blansko nebo e-mailem na adresu:gmc@gmc.cz

Nabízíme: Zajímavá práce 
v mezinárodní firmû.  
V˘voj ‰piãkov˘ch 
zafiízení pro svûtov˘ trh.
V˘borné mzdové 
podmínky.
Nadstandardní benefity.

VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!
AKâNÍ 
SLEVY!

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

• Prodej a servis v˘robkÛ
znaãky HUSQVARNA, 
po dohodû i jin˘ch 
znaãek. 

OD ZÁ¤Í

Podzim v Arboretu ·melcovna
Pane JankÛ, napáchalo leto‰ní su-

cho v areálu arboreta vût‰í ‰kody?
Samozfiejmû, Ïe nûkteré porosty jsme

pfied suchem nezachránili, ale k Ïádn˘m
velk˘m ‰kodám nedo‰lo. Díky poloze are-
álu jsme mohli zavlaÏovat na‰e pozemky
po celé léto. âasto se mû lidé ptají, jak
v pfiípadû nedostatku vláhy ochránit rostli-
ny. Existují sice rÛzné pfiípravky, které 
pomáhají drÏet vláhu v pÛdû, ale skuteãná
pomoc proti dlouhodobému suchu neexis-
tuje – poruãit vûtru a de‰ti jsme se oprav-
du je‰tû nenauãili.

Letos jiÏ zb˘vá poslední akce –
Podzim v Arboretu ·melcovna. Na co
se náv‰tûvníci mohou tû‰it?

Koncem srpna, kdy jsem nav‰tívil Arboretum ·melcovna v Boskovicích, bylo jiÏ po de‰tích,
které po dlouhém období tropick˘ch veder a úmorného sucha osvûÏily závûr leto‰ního hor-
kého léta. Pana Josefa JankÛ, majitele arboreta, jsem se zeptal:

Pfiedev‰ím na bohatou paletu syt˘ch
barev, které dokáÏe vykouzlit jen zral˘,
podzimní ãas. Je to období, kdy listy
dfievin svou barevnou pestrostí zkrá‰lí
kaÏd˘ sad; v na‰em areálu, kde je velká
nabídka rÛzn˘ch druhÛ, je pohled na
barvami h˘fiící stránû opravdu pÛsobiv˘. 

Bude se konat kaÏdoroãní v˘stava na
Dvou dvorech?

Ano, uÏ teì mohu zájemce pozvat na
V¯STAVU OVOCE A OKRASN¯CH
ROSTLIN ve v˘stavní hale Dva dvory,
která se bude konat ve dnech 16. - 19. fiíj-
na. Vystavovat budou ãlenové místních
organizací Svazu zahrádkáfiÛ z na‰eho re-
gionu, ãlenové MAS Boskovicko PLUS,
ÚKZÚZ zku‰ební stanice Lysice a ZEAS
Lysice a.s. V̆ stava bude zahájena v pátek
16. fiíjna v 16 hodin a potrvá pro odbor-
nou i laickou vefiejnost do nedûle. V pon-
dûlí pak mají moÏnost nav‰tívit v˘stavní
expozice Ïáci místních ‰kol.

Je‰tû pfied vlastním zahájením se v
pátek od 15 hodin uskuteãní setkání senio-
rÛ, které pofiádáme ve spolupráci s organi-
zací Kulturní zafiízení mûsta Boskovice.
Setkání se bude konat v rámci oslav dne
seniorÛ; na Dvou dvorech je pfiivítá decho-
vá hudba Boskovûnka. 

Po celou dobu konání v˘stavy bude
zaji‰tûno obãerstvení a hosté mohou
spojit náv‰tûvu v˘stavy s prohlídkou
arboreta.

V˘stavou uzavfiete leto‰ní sezonu?
Na úpln  ̆závûr sezony pfiipravujeme jiÏ

tradiãní Dny adventní vazby, které se usku-
teãní ve dnech 25. a 26. listopadu. Také tato
akce se bude konat ve v˘stavních prostorách
na Dvou dvorech, kde si zájemci mohou kou-
pit jiÏ hotové v˘robky, nebo si z pfiipravené-
ho materiálu sami zhotovit vánoãní ozdoby.

Máte v nabídce prodejny zahradního
centra nûjak˘ podzimní sortiment?

V prodejnû nabízíme ve vhodn˘ch
agrotechnick˘ch lhÛtách ‰irok˘ sorti-
ment okrasn˘ch a ovocn˘ch rostlin.
Teì na podzim budeme zaji‰Èovat 
pfiedev‰ím dodávky hodnû Ïádan˘ch
rezistentní odrÛd jabloní i dal‰ích 
ovocn˘ch stromkÛ.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Arboretum ·melcovna

Z v˘stavy ovoce 2014. Z v˘stavy ovoce 2014.
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BLIÎ·Í INFORMACE NA TELEFONNÍM âÍSLE 516 411 765
Provozovna: TextilEco, a.s. Dfievafiská 1418/17, 680 01  Boskovice
ÎIVOTOPISY ZASÍLEJTE NAADRESU: hanasouckova@textileco.as

Nabízíme pracovní pozice:

- jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO
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T¤ÍDIâKA TEXTILU

MANIPULAâNÍ DùLNÍK
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➨ Daruji kotû. 
Tel.: 724 979 038. 

DARUJI

➨ Prodám VW Golf Variant 1,9 SDI, 1999,
2. majitel, 192 000 km, imobilizér, pouÏíváno
k rodinn˘m úãelÛm. Nová pfievodovka, chladiã,
alternátor a fiazení. STK do 4/2016. Motorovû 
v˘borné a spolehlivé auto, spotfieba 5,5 l, pravi-
delnû servisováno. V cenû zahrnuta zimní sada
vãetnû diskÛ. Cena: 37 000 Kã, tel.: 602 517 126. 
➨ Prodám náhrobní desku do urnového háje.
Cena dohodou, tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám pánské kolo, cena dohodou, 
tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám obilí – jeãmen, p‰enice. 
Cena 400 Kã/q. Boskovice, tel.: 728 034 249. 
➨ Prodám jehnûãí maso v biokvalitû, 
omezené mnoÏství, pouze na objednávku. Tel.:
721 319 572. 
➨ Prodám notebook HP, Win XP, v provozu. 
Cena 399 Kã. Dále tiskárnu HP (skener, kopírka),
chybí inkoust. Cena 99 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám zánovní sedací soupravu 
oranÏ. barvy - 2 rozkládací sedaãky, kfieslo a ta-
buret. PC 20 tis. Kã, nyní 10 tis. Kã. Boskovice.
Tel.: 737 142 136. 
➨ Prodám rÛzné kovové modely aut 
a autobusÛ. K vût‰inû obrázková dokumentace.
Cena 150 – 400 Kã. Spûchá, stûhování. Tel.: 722
605 184. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv, 
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-ma-
ilem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena dohodou. Tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám nové pro‰ívané deky, 
nov˘ zimní koÏich a kabát – neno‰en˘. Nov˘ ‰icí
stroj. Cena dohodou, tel.: 603 756 493. 
➨ Prodám hoblovaãku. 
Tel.: 797 771 610. 
➨ Prodám novou plynovou pistoli BERETA 
ráÏe 9 mm. Pouze 2x vystfieleno. Perfektní stav,
realistick˘ vzhled. PÛv. cena 2 900 Kã, nyní 1 400
Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám zahradu 17 km západnû od Boskovic.
26x26m, neoplocená, se stromy, samota, za 100
tis. Kã, tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám Ford KA za 17tis. Kã, 
tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám motorovou pilu za 1 900 Kã, 
tel.: 777 079 911. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Kdo daruje nebo levnû prodá 
3-5 zeleninov˘ch pfiepravek? Tel.: 606 931 795. 
➨ Zaãínající dÛchodkynû hledá spfiíznûnou du‰i 
k obãasn˘m v˘letÛm a posezením. Tel.: 704
792 509.
➨ Prosím najdou se hodní lidé, 
ktefií pomohou finanãnû? 10 000 Kã na splátky
500 Kã za mûsíc. Jsem vdova 57 let a mám mal˘
dÛchod. Dûkuji za SMS 722 605 184. 
➨ Máte doma hrající televizi a nepotfiebujete ji? 
Darovali by jste ji vdovû? Pfiedem dûkuji za SMS
722 605 184. 
➨ ManÏelé stfiedního vûku s babiãkou 
hledají podnájem 1+1 v Blansku a okolí, spûchá,
do 7 000 Kã. Tel.: 736 239 604. 
➨ Prosím, nemáte doma notebook, 
kter˘ nepouÏíváte? MÛÏete ho darovat nebo za
men‰í splátky prodat. Dûkuji, SMS 722 605 184.

HLEDÁM

➨ Poskytnu prostor 8m2 v garáÏi 
na ul. 9. kvûtna. Vhodné pro malé auto, motor-
ky (zazimování) nebo uloÏení vûcí. Tel.: 602
724 073. 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû
na ulici Slovákova v Boskovicích v 1. poschodí/7.
V domû je v˘tah, byt je z ãásti zafiízen, je ihned
k dispozici. Pokud máte zájem volejte mi po 17.
hod na tel.: 724 296 021 - Zouhar. 
➨ 57-letá invalidní dÛchodkynû 
pohlídá obãas dûti nebo star‰ím obãanÛm pomÛ-
Ïe uklidit, nakoupit, doprovodit k lékafii nebo si
jen tak popovídat. Odmûnu nechám na vás.
Dûkuji, SMS 722 605 184. 
➨ Nabízím individuální hodiny NJ a FJ 
- v Boskovicích - pro v‰echny od 6 do 100 let.
Tel.: 777 613 739. 

NABÍZÍM

➨ ·tíhlá, tmavovlasá S· by ráda poznala muÏe
pro Ïivot kolem 55/180 s autem. Brno a okolí, tel.:
702 330 665. 
➨ âásteãnû invalidní dÛchodkynû 57/156/60 
by ráda dostala ‰anci poznat nekufiáka, abstinen-
ta s vyfie‰enou minulostí. Pokud moÏno fiidiãe.
Jsem domácí tip, klidné povahy. Dûkuji za SMS
722 605 184. 
➨ Îena bez spoleãensk˘ch a finanãních problémÛ 
hledá hodného a spoleãenského pána ve vûku  45
- 60 rokÛ. E-mail: prokrasnedny@seznam.cz. 

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. 
➨ Chci si pofiídit bydlení v Blansku, nejlépe byt.
Dûkuji za tip ãi nabídku. Tel. 723 505 117. 
➨ Koupím rodinn˘ domek 
k celoroãnímu uÏívání na Blanensku. Jsem
z Brna. Kontakt 736 789 559. 
➨ Koupím rodinn˘ domek se zahrádkou, 
majitele nechám bydlet, pomohu s drobn˘mi po-
tfiebami. E-mail: Mat.Dolansky@seznam.cz. 
➨ Koupím fezové etikety, zápalkové nálepky, 
pohlednice a známky. Studen˘ Ladislav, Lidická
23B, Brno. Tel.: veãer do 21. hodin 533 400 216. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ Koupím rohovou lavici do kuchynû 
– men‰í. Do 1 000 Kã, tel.: 736 239 604. 
➨ Koupím rod. dÛm na Blanensku. 
Zahrada podmínkou. Tel.: 720 598 284. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm se zahradou 
na Blanensku. Opravy mi nevadí, nabídnûte pro-
sím. Bez RK. Tel.: 721 332 622.

KOUPÍM

Pro provozovnu v Rájci-Jestfiebí 
hledáme mechanika k opravám

pil, sekaãek, kfiovinofiezÛ, 
zahrad. traktorÛ. 

Praxe vítána. 
Kontakt: 777 709 518.

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Srnãí pfiírodní bifteãky

KdyÏ jsem byl mal˘ kluk, otec obãas ulovil nûjakého srneãka. B˘val gu-
lá‰ a pfii slavnostních pfiíleÏitostech bifteãky. Byla to taková dobrota,
kterou k dokonalosti pfiivedla má maminka, Ïe jejich chuÈ si pamatuji
i ve spánku. Teì obãas nûco ulovím i já a pro rodinu tuto dobrotu pfii-
pravím. A protoÏe ãervencové a srpnové období srnãí fiíje je i obdobím
lovu této krásné zvûfie, pfiiná‰íme vám tento recept nyní, kdy mnozí
z vás budete mít v mrazáku kousek srnãí k˘ty nebo kotletky. 

Ingredience:
Srnãí k˘ta, kotleta 800 g, olej na naloÏení, bazalka, pepfi mlet˘, sÛl.
Postup: OdleÏelé maso odblaníme, nakrájíme proti vláknu na plátky nebo medailonky silné
cca 1 cm, z kotlet mÛÏeme i 3 cm silné. Maso z k˘ty naklepeme paliãkou, z kotlety jen lehce.
Jemnû posypeme pepfiem, bazalkou a zastfiíkneme olejem, necháme odleÏet v lednici nejmé-
nû do druhého dne.
Pfied pfiípravou rozpálíme pánev s nepfiilnav˘m povrchem a klademe na ni plátky z k˘ty ne-
bo medailonky z kotlety, v prÛbûhu opékání osolíme, plátky dûláme cca 3 minuty z kaÏdé
strany, kotletu spí‰ 4 – 4,5 minuty, po obrácení zase osolíme.
Podáváme s vafien˘mi bramborami, volsk˘m okem a na koleãka nakrájenou cibulkou.
Zkou‰el jsem i kotletky z jelena a muflona, také excelentní.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.



Seriál/ i* 13

roãník IV        ãíslo 7       záfií 2015606 931 795☎

Dnes si nûco málo povíme o historii dal‰í obce na‰eho okresu. Ta je
úzce spojena s dûjinami sousední Svitávky a Letovic, kter˘m byl prostor
vûnován jiÏ v pfiedchozích pfiíspûvcích. ¤eã je o malé vesniãce, leÏící
v malebném údolí fieky Svitavy, a kdyÏ se z kteréhokoliv místa v obci roz-
hlédneme, uvidíme stránû, lesy a pfiírodu, která Vás ve v‰ech 4 roãních
obdobích pohladí po du‰i. Je asi i zbyteãné pfiipomínat, Ïe je obec sou-
ãástí Ïivota básníka Franti‰ka Halase, a Ïe opravdu v‰echny cesty vedou
do Kun‰tátu, Rozseãe a ZboÀku.

Pokud budeme chtít psát o ZboÀku,
musíme se zároveÀ zmínit i o Klevetovû,
kter˘ je jeho nedílnou souãástí o obû obce
jsou rozdûleny jen Ïelezniãní tratí.

V minulém ãísle jsme se dozvûdûli, Ïe
koncem 12. století byla Svitávka darována
premonstrátskému klá‰teru Hradisko
u Olomouce. Mezi darovan˘mi osadami
byl tehdy zmínûn i Zbonûk. První písemná
zmíÀka o této obci je z r. 1212 a nesla teh-
dy název Zbonovo. První letopoãet, kdy 
opravdu Zbonûk oÏívá, je rok 1563. Tehdy
se zde usazuje rod Jaro‰ov˘ch. Obec pat-
fiila farou, hfibitovem i ‰kolou ke Svitávce.
Dominantou návsi je kapliãka, postavená
v roce 1848, zasvûcená sv. Ludmile a sv.
Janovi, v její blízkosti stojí kfiíÏ z roku
1884, kter˘ byl postaven na náklady Jana
a Josefy Chloupkov˘ch.

Kronika je v obci vedena aÏ od roku
1919 doposud.

První historická zmínka o Klevetovû je
z roku 1749. Obec nebyla samostatná
a s Lhotkou a Sasinou tvofiila tzv. politic-
kou obec. 

Obû obce byly v roce 1968 slouãeny
s Letovicemi a dnes jsou jejich místními
ãástmi. V souvislosti s dûjinami Letovic
jsme si pfiipomínali, Ïe v 15. století získa-
li letovické panství páni z Boskovic. Roku
1544 pak poslední majitel z rodu Kry‰tof
z Boskovic prodal panství spolu s okolní-
mi osadami hrabûcí rodinû z Hardeku.

Zajímavostí, kterou by bylo ‰koda opo-
menout, je jedno z nejstar‰ích paleontologic-
ky studovan˘ch území Boskovické brázdy
a tím je „Zbonûcké nalezi‰tû” zkamenûlin
kfiídel ‰vábÛ, které je zafiazeno mezi nejv˘-
znamnûj‰í permské lokality v âR.

Text: Ilona Vávrová, Pavla Kubínová
Zdroj: Slavomír Brodesser, 

Staletími podél fieky Svitavy (2005)

Z historie obcí a mûst 
na‰eho regionu ZBONùK

Kapliãka ve ZboÀku.   Foto: archiv Ivo Kubína

Nová obecní budova ve ZboÀku.   Foto: Jitka Krejãí
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Michaela Kuchafiová a Veronika Lebi‰ová (vpravo).

Veronika bydlí v Letovicích, v její rodinû hrají tenis
táta, star‰í sestra Maru‰ka i mlad‰í bratr Pepíãek.
Sestra i otec se navíc vûnují tenisu jako trenéfii.
Veroniku jsem poÏádal o rozhovor:

Veroniko, fiekni prosím nûco o sobû – o sv˘ch teni-
sov˘ch zaãátcích, i o souãasnosti.

Tenis jsem zaãala hrát od sv˘ch 5 let. MÛj první úspûch
byl v dobû, kdy jsem hrála za mlad‰í Ïákynû v Litomy‰li,
kde jsem získala první místo v singlu a deblu. Tento ús-
pûch mû motivoval k tomu, Ïe jsem na sobû zaãala více
pracovat a trénovat ãastûji. Doma mám od té doby docela
slu‰nou sbírku pohárÛ, medailí a diplomÛ. Jsem vítûzkou
nûkolika turnajÛ a krajsk˘ch pfieborÛ. Ov‰em leto‰ní ví-
tûzství z mistrovství republiky je jistû nejcennûj‰í. 

Mezi mé trenéry patfiil Roman Chatrn˘, Jana
Mar‰álková a Jirka Hlaváãek. V souãasné dobû mû trénu-
je Petr Novotn˘ dvakrát t˘dnû a dal‰í trénink absolvuji se
svou sestrou a nezávodními hráãi.

Od zaãátku kvûtna do konce ãervna jsem jezdila hrát
druÏstva za Start Brno v kategorii star‰ích ÏákyÀ a dorostu.

Studuji na gymnáziu v Boskovicích a kromû tenisu ta-
ké hraji na klavír; letos jsem byla úspû‰ná v okresním ko-
le soutûÏe klavíristÛ v Blansku, kde jsem získala 2. místo.

Titul Mistrynû âR jsi ve Fr˘dlantu získala v deblu
spoleãnû s Michaelou Kuchafiovou z Pfierova, jak jste
se dali dohromady?

Ani jedna jsme pÛvodnû do Fr˘dlantu nemûly jet,

byly jsme jako náhradnice. Tûsnû pfied konáním závo-
du volali z tenisového svazu a obû jsme dostaly volnou
kartu. TakÏe nás dohromady dala náhoda – no a dopad-
lo to nad oãekávání dobfie, pfiesto, Ïe jsme nemûly 
moÏnost se sehrát. 

Jaké dal‰í soutûÏe Tû letos je‰tû ãekají?
V záfií to budou poslední mé turnaje star‰ích ÏákyÀ

v Pelhfiimovû a v Brnû, singl i debl. Dále bych se ráda
zúãastnila memoriálu Josefa Novotného v Letovicích.
A protoÏe sezóna konãí v záfií, ráda bych je‰tû stihla jet
alespoÀ na dva turnaje v dorostu. 

Tento rok konãím kategorii star‰ích ÏákÛ a pfiejdu do
dorostu. Oãekávám, Ïe zaãátek v této kategorii, kde je
daleko vût‰í a silnûj‰í konkurence, nebude tolik úspû‰n˘,
ale ráda bych se ãasem zase dostala na pfiední místa.

Urãitû je pro Tebe velká v˘hoda, Ïe má‰ „teniso-
vou” rodinu; podporují Tû také kamarádky a spoluÏáci?

Ano, podporují, a nejen ti, ktefií tenis hrají. Ráda
bych za tu podporu podûkovala rodiãÛm, sestfie, která
mû také trénuje, v‰em dosavadním trenérÛm i tenistÛm
z na‰eho oddílu a vÛbec v‰em, ktefií mi fandí. Nemohu
zapomenout na pana Milo‰e Hlaváãka star‰ího, kter˘
peãuje o mé rakety.

Veroniko, dûkuji za rozhovor a pfieji Ti mnoho dal-
‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek
Foto: archiv rodiny Lebi‰Û

Veronika Lebi‰ová mistryní âR
âtrnáctiletá Veronika Lebi‰ová z tenisového oddílu TJ Sokol Letovice získala první místo ve ãtyfihfie v katego-

rii star‰ích ÏákyÀ na Mistrovství âR, které se konalo od 27. ãervence do 1. srpna 2015 ve Fr˘dlantu nad Ostravicí.

vyuÏijte této pfiíleÏitosti a vraÈte se 
alespoÀ na chvíli do ‰kolních let i lavic

sobota 31. 10. 2015
Program: 9.00 – 14.00 prohlídky ‰koly

10.30 – vystoupení ZU· Jedovnice v tûlocviãnû
14.00 – slavnostní shromáÏdûní 

v KD Jedovnice
14.30 – koncert absolventÛ Z· v KD Jedovnice

Akce se koná pod zá‰titou hejtmana JMK JUDr. Michala Ha‰ka
a poslance PâR Ing. Lubomíra Toufara.

Srdeãnû zve kolektiv zamûstnancÛ Z· Jedovnice

65. v˘roãí otevfiení nové 
‰kolní budovy Z· Jedovnice 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
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PÛlmaraton startuje
jiÏ za mûsíc!

Jubilejní dvacát˘ roãník PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem odstartuje letos v netradiã-
ním termínu v sobotu 24. fiíjna. 

Historie pÛlmaratonu v Blansku zaãíná pfied nûkoli-
ka desetiletími. V Adamovû se poprvé zrodila my‰len-
ka vytrvaleckého bûhu v roce 1956, kdy se plánovala
maratónská traÈ Moravsk˘m krasem na trase Adamov
– Kfitiny – Jedovnice – Such˘ Ïleb – Blansko –
Adamov, která ale byla pro první roãník bûhu zkrácena
na 25 km a vedla údolím fieky Svitavy z Adamova do
Blanska a zpût. Po patnácti roãnících bûhu na 25 km se
v roce 1995 zmûnil t˘m pofiadatelÛ i traÈ. Atletick˘ svaz
zmûnil klasifikaci bûhÛ mimo dráhu a pÛlmaraton se
stal mistrovskou disciplínou. Na trati, která je z vût‰í
ãásti vyuÏívána i dnes, se tak mohlo do dne‰ního dne 
uskuteãnit uÏ 19. roãníkÛ, mezi kter˘mi se v roce 1997
uskuteãnilo i vrcholné Mistrovství âeské republiky.

Poãty bûÏcÛ se bûhem dvaceti let podafiilo ze
skromn˘ch 100 startujících nav˘‰it aÏ na loÀsk˘ re-
kord 1 124 bûÏcÛ, a to pfiedev‰ím díky t˘mu nového
pofiadatele spolku Sportuj s námi, kter˘ organizaci
závodu pfievzal v roce 2011, takÏe letos bude pofiádat
PÛlmaraton jiÏ popáté. 

Letos se poprvé nemusíte registrovat na Lidov  ̆bûh.

Pfiehled v‰ech tratí a moÏnost registrace 
najdete na www.pulmaratonblansko.com.

Aktuální informace k PÛlmaratonu Moravsk˘m
krasem najdete na FB profilu /pulmaratonmo-

ravskymkrasem.
Sportuj s námi
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Dal‰í ãíslo vyjde ve stfiedu 14. fiíjna 2015, uzávûrka je 5. fiíjna 2015.
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V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 637 702, email: pavekkeramika@centrum.cz

OOddssttrraaňňoovváánníí  ppaařřeezzůů  ss  nnáámmii  jjee  hhrraaččkkaa
Pávek Keramika, spol. s r.o. Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou

Úãtujeme dle prÛmûru pafiezu 10 Kã za 1 cm prÛmûru.  
Cena za dopravu frézy je 10 Kã za 1 km. 

V pfiípadû úãtované ãástky nad 5 000 Kã dopravné nefakturujeme. 
Likvidaci vydrcené dfievní hmoty a zeminy provádí zadavatel.

☛ OdstraÀujeme pafiezy pomocí nejnovûj‰í pafiezové frézy SC 30TX firmy Vermeer.
☛ Pomocí frézy jsme schopni ve velmi krátké dobû odstranit prakticky jak˘koli pafiez 

v parcích, na hfibitovech, alejích a podobnû.
☛ Pafiezy odstraÀujeme standardnû cca 10 cm pod úroveÀ terénu.

Adam Prudil.

Ve dnech 6. - 11. 7. 2015 se konalo ME
v baseballe ÏákÛ v polské Miejske Gorce.

Ve v˘bûru reprezentace âR se ho zú-
ãastnil i hráã Olympie Blansko Adam
Prudil. Kluci a jedna dívka nepoznali za
cel˘ turnaj hofikost poráÏky a zaslouÏe-
nû si odvezli zlaté medaile. Postupnû
porazili v základní skupinû Rakousko,
Rumunsko, Bûlorusko, Francii, v semi-
finále 22:2 domácí Polsko a ve finále,
i kdyÏ prohrávali 4:0, porazili Rusko
5:4. Jen pro informaci Francie i Rusko
jsou úãastníci leto‰ního MS. Adam byl
oporou t˘mu a ve finále byl startujícím
nadhazovaãem a byl to on, kter˘ zahrál
poslední out finále.

V pfií‰tím ãísle ListÛ regionÛ se mÛÏete
tû‰it na aktuální rozhovor s Adamem
Prudilem. 

Text: pp
Foto: archiv A. Prudila

ADAM PRUDIL MISTREM 
EVROPY ÎÁKÒ 

V BASEBALLE DO 12-ti  LET

Ani zde se nepodafiilo lávku zdolat suchou nohou…

Doubravice nad
Svitavou, 15. 8. 2015.
Krásn˘, sluneãn˘ den.
Místní lidé se po po-
ledni zaãínají scházet
u tamního rybníka,
kde se letos poprvé
koná „Klemovská láv-
ka.” OdváÏlivci se
chystají na pfiejezd asi
ãtyfiicet centimetrÛ ‰i-
roké a pfies tfiicet metrÛ
dlouhé lávky, a to na
kole nebo trakafii.
SoutûÏ je zahájena piv-
ní ‰tafetou. Závodníci
mají oporu ve fanou‰-
cích, kter˘ch se se‰lo
na tfii stovky a povzbu-
zují své favority.
Málokter˘ z úãastníkÛ
v‰ak vyvázne suchou
nohou. Na závûr sou-
tûÏního klání nás ãeká
hledání pivních sudÛ

na dnû rybníka. V podveãer
se pfiíjemnû unavení nechá-
váme houpat na vlnách
country kapely „Korálov˘
pes.” 

Díky patfií sponzorÛm,
ktefií nám pomohli odmûnit
nejúspû‰nûj‰í závodníky.

Text: Jana Opatfiilová
Foto: Franti‰ek Mikula

Úspû‰n˘ první roãník
Klemovské lávky
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