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Velikonoce

SOLME 
S ROZUMEM...
- více na str. 8

Velikonoce, podle staré pohanské tradice, nûkdy b˘vají 
oznaãovány za svátky jara, neboÈ bûhem období bfiezna
a dubna dochází k probouzení pfiírody z dlouhého zimního
spánku. DÛvodem, proã se tak VelikonocÛm také pfiezdívá,
jsou nejenom pfiedkfiesÈanské obyãeje a zvyky, ale i stano-
vení jejich data. Jak v‰ichni víme, jedná se o svátek pohyb-
liv˘ a jeho datum je urãováno podle prvního jarního úplÀku.
A právû za nedlouho nás oslavy jara ãekají, tak si pojìme
pfiipomenout, proã se Velikonoce vlastnû slaví a jaké jsou
jejich tradiãní symboly a zvyky.
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Velikonoce jsou povaÏovány za 
vrchol církevního roku a pro kfiesÈany
tak pfiedstavují jeden z nejdÛleÏitûj‰ích
svátkÛ vÛbec. Jejich vyvrcholením je
tzv. velikonoãní triduum neboli tfiídenní,
bûhem nûhoÏ si lidé pfiipomínají smrt, 
pohfibení a zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista,
kter˘ byl podle Bible ukfiiÏován roku 33
n. l. Jedná se o dny, které bezprostfiednû
pfiedchází Nedûli Zmrtv˘chvstání a my
je známe jako Zelen˘ ãtvrtek, Velk˘ pá-
tek a Bílou sobotu.

První den tridua je zahájen veãe-
rem Zeleného ãtvrtka, kter˘ pfiechází
do Velkého pátku, kdy právû k umu-
ãení JeÏí‰e Krista na kfiíÏi do‰lo.
Druh˘ den pfiedstavuje Bílá sobota,
bûhem níÏ si vûfiící pfiipomínají 
pomazání Krista a jeho uloÏení do
hrobu. Podle legendy jeho zmrt-
v˘chvstání probûhlo o Velké noci ze
soboty na nedûli, odtud tak máme ná-
zev Velikonoce. Velikonoãní triduum
pak zavr‰uje nedûle Zmrtv˘chvstání
Pánû neboli BoÏí hod velikonoãní ãi
Velikonoãní nedûle, která pfiedsta-
vuje oslavu Kristova vzkfií‰ení
a vítûzství nad smrtí.

Po BoÏím hodu velikonoãním
pak pfiichází Velikonoãní pondûlí.
To b˘vá obvykle spojované s v‰e-
moÏn˘mi lidov˘mi tradicemi
a zvyky, jejichÏ v˘znam vychází
z oslav odchodu zimy a vítání no-
vého Ïivota. V na‰ich krajích je 
neodmysliteln˘m a pro fiadu dívek
a dam jistû také obávan˘m symbo-
lem Velikonoãního pondûlí samo-
zfiejmû pomlázka, která by mûla b˘t
spletena z mladého, zpravidla vrbo-
vého proutí a ozdobena barevn˘mi
pentliãkami. Díky bohatosti na‰eho
jazyka se nicménû mÛÏeme setkat
s opravdu velk˘m mnoÏstvím rÛz-
n˘ch pojmenování, která se pro po-
mlázku uÏívají. AÈ uÏ se ale jedná
o mrskaãku, karabáã ãi Ïílu, vÏdy
má její uÏití stejn˘ v˘znam. ·lehá-
ní dívek a Ïen mlad˘m proutím za
doprovodu koledy je má totiÏ udr-
Ïet po cel˘ rok mladé, zdravé
a plodné, za coÏ se chlapcÛm a mu-
ÏÛm tradiãnû odmûÀují malovan˘-
mi vajíãky, sladkostmi ãi sklenkou
nûãeho ostfiej‰ího.

Vajíãko tak pfiedstavuje dal‰í z hlav-

ních symbolÛ na‰ich Velikonoc.
JelikoÏ v sobû skr˘vá nov˘ Ïivot, je
povaÏováno za symbol zrození, plod-
nosti, nadûje, vzkfií‰ení, ale i smrti.
Lidé dfiíve vûfiili, Ïe zdobením a bar-
vením se pak jeho magická moc je‰tû
více zesilovala. A tento zvyk se nám
dochoval i do dne‰ních dnÛ. V nûkte-
r˘ch obcích a vesnicích se také je‰tû
stále udrÏuje tradice fiehtaãek a klapa-
ãek. Jejich zvuk se pouÏívá k nahraze-
ní kostelních zvonÛ, které na Zelen˘
ãtvrtek zazvoní naposledy, poté „odle-
tí do ¤íma” a znovu se rozeznûjí aÏ
v sobotu. Mnoho lidí na Velikonoce

rovnûÏ peãe tradiãní peãivo, k nûmuÏ
se obvykle fiadí mazanec a beránek.
Mazanec se pÛvodnû pfiipravoval na
slan˘ zpÛsob. Teprve od konce 18.
století se jeho receptura zmûnila a za-
ãal se péct z tûsta sladkého, doplnûné-
ho rozinkami. A nakonec symbolika
beránka je spojována s kfiesÈanstvím,
jelikoÏ beránkem b˘vá obraznû po-
jmenováván JeÏí‰ Kristus, kter˘ byl 
obûtován za spásu svûta.

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: A. Vondru‰ková, 

âeské zvyky a obyãeje (2004)
Foto: RePo

V‰em sv˘m ãtenáfiÛm pfiejeme veselé Velikonoce. Redakce.
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• 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 •

Jako b˘val˘ dlouholet˘ knihovník Mûstské knihovny v Blansku si dovoluji k leto‰nímu 880 v˘roãí první
zmínky o Blansku poodhalit v miniseriálu „Co v˘právûjí staré knihy o Blansku” ãást regionální literatury.
Tato literatura patfií bezesporu k jednomu z nejvyhledávanûj‰ímu a nejoblíbenûj‰ímu fondu kaÏdé knihov-
ny, archivu ãi muzea. V bûÏném pojetí jsou to v‰echna literární díla, v nichÏ se v˘razn˘m zpÛsobem 
odráÏí autorÛv vztah k urãitému kraji, k jeho zvlá‰tnostem spoleãensk˘m, kulturním i jazykov˘m, k jeho
etnické i pfiírodní osobitosti. Tato literatura spoluvytváfií místní kulturní Ïivot.

Pfiebal knihy Obrazy z Moravského ·v˘carska
a jeho minulosti (2. vydání v roce 1988)

Biblí milovníkÛ Moravského krasu
a celého nejbliÏ‰ího okolí vãetnû
Blanska je dodnes proslulá kniha v˘-
znamného archeologa a lékafie
Jindfiicha Wankela Obrazy z Morav-
ského ·v˘carska a jeho minulosti vyda-
ná v roce 1882 (Bilder aus der
Mährischen Schweiz und ihrer
Vergangenheit). V ãe‰tinû se toto dílo
objevilo v pfiekladu PhDr. V. Grolicha,
O. Svobody a MUDr. J. Urbana v roce
1984 a v roce 1988 vy‰lo v druhém vy-
dání. Obrazy jako vlastivûdné dílo ak-
centující historii regionu Moravského
krasu, v˘sledky Wankelov˘ch archeo-
logick˘ch, krasologick˘ch, speleolo-
gick˘ch, speleobiologick˘ch a dal‰ích
v˘zkumÛ vedle v˘znaãné historie 
Ïelezáfiské v˘roby vãetnû místního
dolování Ïelezn˘ch rud a dal‰ích obo-
rÛ, podávají pfiehledn˘ obraz v˘voje
spoleãensk˘ch a ekonomick˘ch po-
mûrÛ tehdej‰í doby.

Kniha je rozdûlena do dvou ãástí
a to: Prehistorie a dûjiny a Pfiítomnost.

V nûkolika pasáÏích se Obrazy za-

b˘vají Blanskem samotn˘m
(Blansko – Biskup Zdík –
Husité – Doubravsk˘ – Îal-
kovsk˘ – Gellhorn – Salm).
Dûjiny blanensk˘ch Ïelezá-
ren, Nová doba blanensk˘ch
Ïelezáren, Souãasn˘ stav Ïe-
lezáren. To jsou názvy z ãásti
Prehistorie a dûjiny, t˘kající
se Blanska.

V ãásti Pfiítomnost je
Blansko popisováno pod titul-
ky Údolí Punkvy – Zámek
Blansko – Arno‰tovo údolí –
Ponikev – Klepáãov – Blansko.
Samostatná ãást je vûnována
pádu meteoritu u Blanska
(1883) a Karolinû z Linssingen.

Kniha je velice ãtivá, psána
lyrickou a na dne‰ní dobu ãasto
romantizující formou. Lze ji
vypÛjãit v knihovnách, nebo
zakoupit v Galerii a antikvariá-
tu Joná‰ Blansko, Centrum
JeÏek, Smetanova 6, Blansko.

Úryvek z knihy:

Kdo vidûl Blansko pfied pûtadva-
ceti léty, ten jistû vzpomíná na pfií-
jemn˘ dojem, kter˘ naÀ ãinil pohled
na mûsteãko; krásné staleté lípy,
vysázené kníÏetem Karlem ze
Salmu, stínily velké trÏi‰tû a sklánû-
ly své koruny pfies nízké domky – od
nejednoho pfiítele jsem sly‰el:
Blansko je krásné, krásné sv˘mi li-
pami. Jak rozko‰nû se procházelo
za hork˘ch letních dnÛ a v jejich
stínu, kdyÏ nastal veãer, se‰li se 
obyvatelé, aby si pfii svitu mûsíce
bezstarostnû potlachali v ãarovn˘ch
stínech stromÛ. Tu pfii‰el nûjak˘
hodnostáfi a u vûdomí své dÛstoj-
nosti i moudrosti vyfikl ortel a lípy
padly pod pádn˘mi ranami sekyr.

Pfií‰tû: 
Vlastivûda moravská, Blansk˘ okres

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU



3

roãník V        ãíslo 2       bfiezen 2016606 931 795☎

Blansko a okolí

NOVÁ PUBLIKACE O HUGO
FRANTI·KOVI SALMOVI JE JIÎ 

V PRODEJI
V minulém ãísle ListÛ

regionÛ jsme informo-
vali o právû vydané pub-
likaci Hugo Franti‰ek
Salm-Reifferscheidt,
moravsk˘ ‰lechtic a
osvícenec. Redakce po
vydání ãlánku zazname-
nala nûkolik dotazÛ, kde
je moÏné knihu zakou-
pit. 

V nedûli 6. bfiezna
byla tato publikace, 
která je vûnována mi-
mofiádné osobnosti rá-
jeckého starohrabûte, 
oficiálnû pfiedstavena
v hudebním salonku
blanenského zámku. V leto‰ním roce 
uplyne 240 let od jeho narození a sou-
ãasnû i 180 let od úmrtí. Knihu vydala
paní Jitka ·evãíková pod zá‰titou Ing.
Lubomíra Toufara, poslance âSSD
Parlamentu âeské republiky. 

Publikaci na místû odbornû zhodno-
til PhDr. Mgr. Tomá‰ âernu‰ák, Ph.D.,
vedoucí Oddûlení evidence, správy

a zpracování fondÛ Moravského zem-
ského archivu v Brnû. 

Knihu si mÛÏete za 99 Kã zakoupit
na tûchto prodejních místech: Státní
zámek Rájec – Jestfiebí, Muzeum
Blanenska, Informaãní kanceláfi
Blanka Blansko a Galerie Joná‰
Blansko.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Medailisté na‰eho t˘mu na Winter 
Run Praha.

Autor publikace Petr Sychra knihy na místû signoval.

TRÉNINKY 
S JANEM KOHUTEM

Ná‰ t˘m se za poslední dobu opût ukázal
ve velké formû. Témûfi v‰ichni svûfienci si
vylep‰ují osobní rekordy a nûktefií se zaãí-
nají i více prosazovat na stupnû vítûzÛ.
David Klíã se stal mistrem Moravy a Slezka
v kategorii dorostencÛ na 3000 m a o 14 dní
pozdûji si na MâR dobûhl pro 8. místo v
osobním rekordu 9:34 min. Jan Kohut vy-
hrál Ostravsk˘ maraton a Winter Run
v Praze a o víkendu byl na vyhlá‰ení nejlep-
‰ích sportovcÛ mûsta Blanska, kde se umís-
til mezi 10 nejlep‰ími sportovci roku 2015.
Na stupních vítûzÛ dobíhá pravidelnû i Jifií
Dvofiáãek, Andrej a Dan Fialovi a dal‰í na‰i
svûfienci od tûch nejmen‰ích aÏ po veterány.
Pro leto‰ní rok zaãínáme i s tréninky triatlo-
nistÛ a lyÏafiÛ (bûÏkafiÛ). Pokud chcete 
posunout svoji v˘konost, pfiipravit se na zá-
vody nebo se jen dostat do kondice, pfiidejte
se k nám.

MÛÏete se také pfiihla‰ovat
na na‰e bûÏecké a kondiãní
a fitness tréninky, které probí-
hají v Blansku, Brnû a Boskovi-
cích – trénujeme celoroãnû.
V‰echny tréninky jsou pro dûti
i dospûlé od zaãáteãníkÛ aÏ pro
pokroãilé. Pro ty, kter˘m nevy-
hovují skupinové tréninky, jsou
pfiipraveny individuální lekce
od bûÏeck˘ch a kondiãních tré-
ninkÛ aÏ po fitness tréninky
v posilovnû nebo sluÏba trenér
do domu. Nebaví vás chodit do
posilovny? Vyzkou‰ejte na‰e
kruhové a fitness tréninky ven-
ku na ãerstvém vzduchu.
Ideální pfiíleÏitost jak se dostat
do kondice. Nyní mÛÏete 

vyzkou‰et i na‰e programy pro Ïeny a na
hubnutí.

StaÀte se ãleny na‰eho sportovního
Elite sport Teamu. Ná‰ sportovní t˘m je 
otevfien pro kaÏdého sportovce pfiedev‰ím
pro bûÏce, triatlonisty, bûÏkafie ale i pro
dûti. âlenové t˘mu mohou ãerpat zajíma-
vé benefity, které jim mohou pomoci ve
sportovní pfiípravû i na závodech, regene-
raci, nákupu bûÏeckého vybavení za 
v˘hodné ceny a mnohé dal‰í…. Úãastníme
se závodÛ po celé âeské republice a zú-
ãastÀujeme se i t˘mov˘ch závodÛ jako je
napfiíklad Vltava Run a dal‰í. Pofiádáme
i t˘mové skupinové tréninky pro dûti i do-
spûlé v‰ech v˘konnostních skupin a to
v Brnû, Blansku a Boskovicích. Více na:
www.jankohut.com.

Text: Jan Kohut
Foto: Václav ·ebela

Slavnostní pfiípitek. 

REGIONÁLNÍ BADATELÉ 
BYLI OCENùNI NA RADNICI

V pondûlí 7. bfiezna 2016 na blanenské radnici
starosta Ivo Polák a pfiedstavitelé mûsta pfiivítali
v souvislosti s jejich Ïivotními jubileii dva blanenské

rodáky a regionální badatele. Byl to pan
Blahomil Grunda, kter˘ se narodil
v LaÏánkách u Blanska a letos v lednu mu
bylo krásn˘ch 90 rokÛ. Druh˘m badate-
lem byl pan Miroslav Starycha, kter  ̆se
narodil v Blansku a oslavil letos v únoru
87 rokÛ. Oba pánové jsou dlouholetí mi-
lovníci regionální historie a v prÛbûhu let
uvefiejnili nespoãet ãlánkÛ, nûkolik publi-
kací a knih t˘kajících se na‰eho regionu. 

Pamûtní listy z rukou starosty ob-
drÏené v roce 880. v˘roãí první zmín-
ky o mûstû Blansku budou pro oba
badatele urãitû krásnou vzpomínkou
na tento slavnostní akt.

Text: Renata Kuncová Polická.
Foto: Stanislav Mrázek

Lucie Odehnalová.

SESTRA SYMPATIE PRACUJE
V BLANENSKÉ NEMOCNICI

SoutûÏ SESTRA SYMPATIE pofiádá 
agentura We Make Media s.r.o. ve spoluprá-
ci s âeskou asociací sester jako program na
prevenci syndromu vyhofiení nelékafisk˘ch
pracovníkÛ ve zdravotnictví. Nahlásit se
mÛÏe kterákoli zdravotní sestra, nezáleÏí na
vûku ani velikosti, nehledá se modelka, ale
sympatická osobnost. Celé klání se nese
v duchu motta - Krása má mnoho podob. 

Do leto‰ního roãníku se pfiihlásila sestfiiã-
ka kardiologické ambulance Nemocnice
Blansko – paní Lucie Odehnalová. SoutûÏ

probíhala ve tfiech kolech. Prvním i druh˘m
kolem pro‰la Lucie Odehnalová pomocí
SMS zpráv od vefiejnosti a postoupila tak do
tfietího, finálového, kola. Finále probûhlo
12. února 2016 v Národním domû v Praze
na Vinohradech jako souãást programu 7.
Reprezentaãního plesu sester - Sestry na sál.
Sestru Sympatie zde vybírala desetiãlenná
porota sloÏená z v˘znamn˘ch osobností.
Lucie Odehnalová, blanenská sestfiiãka, se
umístila na krásném tfietím místû a za to jí
patfií obrovská gratulace. Její vynikající v˘-
sledek byl dozajista zaslouÏen˘, a kdo kar-
diologickou ambulanci v Nemocnici
Blansko nav‰tûvuje, jistû to potvrdí. Velké
podûkování patfií Lucii Odehnalové i od ve-
dení Nemocnice Blansko, a to za ukázko-
vou reprezentaci nemocnice. Víme, Ïe
v blanenské nemocnici pracuje celá fiada
sympatick˘ch sestfiiãek, Lucii v‰ak patfií po-
dûkování za její odvahu a elán, s kter˘m se
do soutûÏe pustila.

Lucie si ze soutûÏe odná‰í krásné tfietí
místo, ale také fiadu krásn˘ch záÏitkÛ a zku-
‰eností. Úãast v dal‰ím roãníku doporuãuje
i v‰em ostatním sestfiiãkám.
Sestra sympatie 2015:
1. místo - Petra Ha‰líková - Kyjov
2. místo - Martina Brzobohatá - Mladá

Boleslav
3. místo -  Lucie Odehnalová - Blansko

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: Petr Novotn˘
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Mûsto Boskovice má turisticky atraktivní polohu; blízkost Moravského krasu, pÛvabné kopce Drahanské vrchoviny i údolí
Malé Hané – to v‰e pfiedurãuje Boskovice jako v˘chodisko v˘letÛ pro motoristy, pû‰í turisty a stále více také pro cykloturis-
ty. Pfiíkladná péãe mûsta o vlastní bohaté historické dûdictví také velkou mûrou pfiispívá rozvoji turistického ruchu. Tuto 
oblast má na boskovické radnici na starosti místostarostka Ing. Jaromíra Vítková, které jsem se zeptal:

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Prohlídka ‰koly dle domluvy

ZÍSKEJ TITUL DiS na VO·
STUDIEM po MATURITù
• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

– finanãní fiízení a zdaÀování

• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
– ekonomika nemovitého majetku

• CESTOVNÍ RUCH

• FINANâNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

• DIPLOMOVANÁ V·EOBECNÁ SESTRA

Paní místostarostko, co lze oãekávat
v leto‰ní turistické sezonû?

Ráda bych pfiipomnûla, Ïe v druhé po-
lovinû loÀského roku schválila Rada mûs-
ta dokument Koncepce cestovního ruchu,
kter˘ je nyní závazn˘ pro dal‰í rozvoj 
této oblasti. V investiãní ãásti je to pfiede-
v‰ím budování areálÛ Boskovick˘ sport-
park a Boskovické stezky, které zcela 
jistû pfiispûjí nejen k rozvoji cykloturisti-
ky, ale také umoÏní v na‰em regionu po-
fiádat v˘znamnûj‰í soutûÏe a závody.

Pro budování sportparku jsme poda-
li Ïádosti na dotace na JMK a také na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Pfiedpokládám, Ïe tyto dotace budou
pfiidûleny a budeme tak moci zahájit
stavbu areálu je‰tû letos. Dal‰í Ïádost
o dotaci jsme podali na základû studie
na úpravu zelenû v této lokalitû.  

Pro Boskovické stezky jsme na základû
vypracované studie jiÏ loni získali dotaci,
díky které je nyní zpracováván vlastní
projekt. Byla také pfiidûlena dotace na
znaãení základní trasy, kterou je moÏno
zprovoznit bez terénních úprav.

Jaké akce nás ãekají v úvodu leto‰ní
sezony?

O víkendu 2. a 3. dubna otevfieme tu-
ristickou sezonu v Boskovicích. V sobo-
tu se zájemci vydají za „podnikatelsk˘-
mi aktivitami na‰ich pradûdeãkÛ”
a v nedûli se v âerné Hofie pokusíme
spoleãnû s turisty z Blanska pfiekonat
ãesk˘ rekord v poãtu úãastníkÛ, ktefií
mají dobrou mysl. 

V rámci celorepublikové akce „Brány
památek dokofián”  v sobotu 23. dubna
bude zpfiístupnûn areál Hurábovy cihelny.
V sobotu 16. dubna se uskuteãní zajíma-
vá akce – Okresní hasiãsk˘ den
v Boskovicích. Náv‰tûvníky ãeká v˘stava
moderní i historické techniky na
Masarykovû námûstí a v muzeu pak bu-
dou k vidûní historické uniformy, prapo-
ry a mnoho dal‰ích zajímav˘ch exponátÛ.
Ve stfiedu 20. dubna v rámci oslav Dne
zemû chystáme akci „Alej Ïivota”; bude
se jednat o vysázení stromkÛ dûtmi z ma-
tefiské ‰koly v úseku od Praktické M·
a Z· po b˘val˘ ‰kolní statek. Ale to je ak-
ce jiÏ z jiné oblasti.

Ne tak úplnû; pofiádání zajímav˘ch ak-
cí, stejnû jako udrÏování historick˘ch
a kulturních památek urãitû pfiispívá
k roz‰ífiení cestovního ruchu. Boskovice
uÏ nûkolik let usilují o titul „Historické
mûsto roku”; domníváte se, Ïe se letos
podafií toto ocenûní získat?

Na to si musíme poãkat do 19. dub-
na, kdy budou v Praze vyhlá‰eny v˘-
sledky této soutûÏe. Hodnotící komise
nav‰tívila Boskovice uÏ 17. února
a domnívám se, Ïe jsme mohli pfied-
vést dobré v˘sledky na‰í péãe o histo-
rické památky. 

Od roku 1990, kdy byla v Boskovi-
cích vyhlá‰ena Mûstská památková zó-
na, se skuteãnû udûlalo mnoho práce; uÏ
jen pamûtníci mohou posoudit, jak moc
se zmûnil vzhled historického centra
Boskovic. Jen v posledních letech se
podafiilo ãerpat z Programu regenerace
Ministerstva kultury témûfi 18 mil. Kã
na obnovu památek. Îidovsk˘ hfibitov,
jako v˘znamná památka, byl také ve
velkém rozsahu opraven; loni se podafii-
lo dokonãit opravu barokní márnice, 
tuto akci za pfiispûní Jihomoravského
kraje, Ministerstva financí a dal‰ích
subjektÛ realizovala Îidovská obec
Brno. Letos v lednu schválila Rada
mûsta pravidla finanãní podpory na
podporu objektÛ, které se nachází na 

území MPZ a nejsou prohlá‰enou histo-
rickou památkou. Pro rok 2016 byla u-
volnûna ãástka 400 tis. Kã na podporu
oprav tûchto objektÛ. 

Pro rozvoj turistiky je stále co vym˘‰-
let a je‰tû nás ãeká mnoho práce; staãí
vzpomenout nekoneãné pfie‰lapování 
okolo v˘stavby silnice R 43, která by jis-
tû pomohla k rozvoji regionu, ale i turis-

tického ruchu. Já budu kandidovat na
podzim do Senátu âR a v pfiípadû, Ïe 
budu zvolena, problémy na‰eho regionu
budu povaÏovat za problémy vlastní a bu-
du usilovat o jejich vyfie‰ení.

Paní místostarostko, dûkuji za infor-
mace.

Petr Hanáãek

Místostarostka Ing. Vítková o leto‰ní turistické sezonû

Místostarostka Boskovic 
Ing. Jaromíra Vítková.  Foto: ph



5

roãník V        ãíslo 2       bfiezen 2016606 931 795☎

Boskovice a okolí

Pfied rokem se vedení mûstyse
Svitávka rozhodlo, Ïe si nechá zpraco-
vat vizi rozvoje mûstyse. Cílem byl
komplexní náhled na mûstys, na jeho
potenciály i bariéry a vytvofiení vize -
dlouhodob˘ch témat, které pomohou
zkvalitnit Ïivot v mûstysi a posílit tak
jeho jedineãnost.

Ve v˘bûrovém fiízení vyhrála firma
mlad˘ch architektÛ zab˘vající se prací
pro mûsta a obce formou rozvoje archi-
tektury a urbanismu.

Pfied samotn˘m zpracováním archi-
tektonického úkolu se snaÏili kvality
mûstyse celkovû zhodnotit a najít jeho
potenciál. Nûkolik dní Ïili ve Svitávce,
mapovali území, mluvili s místními 
obyvateli, se ãleny rÛzn˘ch spolkÛ,
které ve Svitávce pÛsobí. KaÏd˘ obãan
mohl vyjádfiit svÛj názor k rozvoji mûs-
tyse v dotazníku, kter˘ byl dostupn˘
nejen na webov˘ch stránkách, ale
i v ti‰tûné podobû. Se v‰emi informace-

mi mladí architekti následnû pracovali.
V̆ sledkem je strategick˘ dokument,
kter˘ není pouze psan˘, ale také vizuál-
ní. Pfiedstavuje navrhované fie‰ení a
nápady na jednoduch˘ch v˘kresech, si-
tuacích, 3D zobrazeních a inspiracích
podle potfieby a podle fie‰eného tématu.
BûÏné strategie b˘vají pouze v psané
podobû a proto pro obãany nesrozumi-
telné. 

Vize fie‰í napfi. v˘stavu nové spor-
tovní haly, která by mûla nahradit ‰kol-
ní tûlocviãnu. Souãasná tûlocviãna jiÏ
nesplÀuje dne‰ní poÏadavky a je zasta-
ralá. Náklady na rekonstrukci by byly
neúmûrnû vysoké a tak vedení mûstyse
uvaÏuje o lep‰ím sportovi‰ti, které by si
mûstys se dvûma tisíci obyvateli jistû
zaslouÏil. 

Vizi si mÛÏete prohlédnout na
www.mestys-svitavka.cz.

Text a foto: Miroslava Holasová, 
místostarostka mûstyse

Vize rozvoje Svitávky
Velk˘ sál boskovické Sokolovny znûl

o páteãním odpoledni 4. bfiezna 2016
bujar˘m dûtsk˘m smíchem a v˘skáním.
Do toho se z pódia linuly fiízné tóny 
taneãní hudby. Cvakaly a bl˘skaly foto-
aparáty, bzuãely kamery. Mnoho dospû-
l˘ch chtûlo zachytit veselé okamÏiky
sv˘ch rozdovádûn˘ch ratolestí.
Neopakovatelné momenty, na které se
nezapomíná. TéÏ pfiilehlé pfiísálí praska-
lo ve ‰vech. Tam se tísnili pfiedev‰ím ro-
diãe a bedlivû sledovali dûní na parketu.

Stfiedisko volného ãasu spoleãnû s TJ
Sokol pofiádalo jiÏ tradiãní Velk˘ dûtsk˘
karneval. VZP âR zde mûla svÛj stánek
a rozdala dûtem drobné odmûny.
V‰echny bavil komik ·á‰a Viktor
z Brna s partnerkou. 

„Haló, haló, jste tady v‰ichni,” spus-
til Viktor ·á‰a a tím zahájil dvouhodi-
nov˘ maraton karnevalového reje. A co
by to bylo za karneval, kdyby nezaãal
slavnostním defilé masek za doprovodu
známé písnû o Rumcajsovi. Program
pokraãoval spoustou her, soutûÏí i ta-
neãní ‰koliãkou.

Na závûr, kdy za okny jiÏ panovala
ãernoãerná tma a pfiísálí se pomalu vy-

prázdnilo, pohovofiila se spokojen˘m 
úsmûvem na rtech fieditelka SVâ
Boskovice Alena StaÀková: „Karnevalu
se zúãastnily témûfi tfii stovky dûtí s ro-
diãi. PrÛbûh byl velmi hezk˘ a vesel˘.
Dûti i s dospûl˘mi se dosytnosti vyfiádi-
ly. Dûkuji v‰em asi 120-ti sponzorÛm,
ktefií pfiispûli do ‰tûstíãek.”

Je tfieba podûkovat v‰em pofiadate-
lÛm za uspofiádání vydafiené akce.
Tradiãní karneval b˘vá vÏdy symbolic-
kou teãkou za t˘dnem volna o jarních
prázdninách. 

Text a foto: L. Su‰il

Vydafiená akce? Dûtsk˘ karneval! 

Bfiezen je celostátnû vy-
hlá‰en mûsícem knihy.
Obecní knihovna Such˘
v‰ak pfiipravuje akce pro
své ãtenáfie neustále. UÏ
26. 2. 2016 se velkému zá-
jmu tû‰il dal‰í roãník 
soutûÏe hry v âLOVùâE,
NEZLOB SE. Je ozvlá‰t-
nûním pro ãtenáfie malé
i velké. Pfiedev‰ím nej-
men‰ích úãastníkÛ rok od
roku pfiib˘vá. V leto‰ním
roãníku triumfovala a 1.
místo získala Nikola
StaÀková, 2. místo vybojo-
vala Barbora Zemánková,
3. místo obsadila Anna
Minxová. Pro úãastníky
bylo pfiipraveno poho‰tûní

a odmûny. UÏ teì se mÛÏeme tû‰it na to, co dal‰ího
nám knihovna pfiipraví.

Text a foto: Vladimír ·evãík

âLOVùâE, NEZLOB SE 2016

Ve ãtvrtek 24. bfiezna vystoupí
v Zámeckém skleníku nejv˘znam-
nûj‰í osobnost slovenské jazzové
a bluesové scény Peter Lipa. 

V úter˘ 29. bfiezna se v Zámeckém
skleníku koná Listování - kniÏní
bestseller Ekonomie dobra a zla
Tomá‰e Sedláãka ve formû popu-
lárního scénického ãtení Luká‰e
Hejlíka a Alana Novotného. Poprvé
v Boskovicích!

V pátek 1. dubna se v Zámeckém
skleníku koná „Pocta Zuzanû
Navarové”. Zuzana Navarová bezpo-

chyby patfií k nejduchaplnûj‰ím pís-
niãkáfikám v historii ãeské populární
hudby. Její písnû svou hloubkou
a upfiímností jsou i dnes stále aktuál-
ní. S pokorou je zazpívá Katefiina
Reichová.

Vstupenky na v‰echny akce je
moÏné zakoupit nebo rezervovat
na www.kulturaboskovice.cz, nebo
pfiímo v Mûstském informaãním
stfiedisku Boskovice, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Souãasná, uÏ nevyhovující tûlocviãna.

V zápalu hry.
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Do soutûÏe byl letos pfiihlá‰en rekordní
poãet soutûÏních vzorkÛ a to hned 32.
Zahájení soutûÏe probûhlo ve vyhfiáté klu-
bovnû místního leti‰tû, kde se úvodní fieãi 
ujal MUDr. Zdenûk Moravec. Po oficiálním
zahájení se v‰ichni zúãastnûní pfiesunuli ven,
kde jiÏ ãekaly peãlivû oãíslované vzorky.
KaÏd˘ hodnotící mûl moÏnost ochutnat
a sám zvolit tfii nejchutnûj‰í. Chutí se letos
se‰lo mnoho, v˘bûr byl pestr˘, kaÏdému
chutná nûco jiného… Celá akce se nesla ve

velmi pfiátelské atmosféfie a po ukonãení 
ochutnávky uÏ v‰ichni pfiítomní netrpûlivû
oãekávali opût ve vyhfiáté klubovnû s nûãím
na osvûÏení v ruce na vyhlá‰ení vítûzÛ leto‰-
ního roãníku.

Poháry pro tfii nejlep‰í navrhl znám˘ skláfi
a v˘tvarník z Ostrova u Macochy, pan Valér
Kováã, a vyrobil je pan Franti‰ek Jelínek.
Velk˘m pfiekvapením bylo vítûzství zcela
netradiãních utopencÛ, kde v pfiidan˘ch in-
grediencích nechybûla kapie a ‰vestky.
Vítûzn˘ vzorek paní Aleny ·evãíkové vyhrál
se 46body na plné ãáfie. Na druhém místû se
umístil vzorek utopencÛ pana Tomá‰e
Dorazila se 24body a tfietí pohár si odnesl
pan Franti‰ek Jelínek, kter˘ za své utopence
nasbíral 18 bodÛ. 

Leti‰tû v Kotvrdovicích zve ‰irokou 
vefiejnost k náv‰tûvû, více o chystan˘ch 
akcích a pozvánkách na www.letiste.kotvr-
dovice.cz. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Ladislav Kunc 

Ko‰t utopencÛ na kotvrdovickém leti‰ti

Ochutnávka utopencÛ.

V nedûli 14. února probûhl na leti‰ti v Kotvrdovicích pro piloty a jejich pfiátele z okol-
ních leti‰È jubilejní, v pofiadí jiÏ 15. roãník SoutûÏe o nejlep‰í utopence. 

âeskobratrská 3, Letovice (za Albertem)
Tel.: 515 538 885WWW.STOLMAT.CZ

STOLMAT
sortimentem pfiekvapíme 

Po-Pá 7.00 – 15.00 Mob.: 606 664 463

Prodej písku, ‰tûrku

PraÏská 76, Letovice

Prodej UHLÍ V˘hodná cena
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V Agrocentru Ohrada ve Vískách to
pofiádnû Ïilo! V jeden den ho zaplavily
desítky lidí. Konal se tam totiÏ jiÏ 12.
roãník pfiehlídky Ïákovsk˘ch projektÛ
z oblasti environmentálního vzdûlávání
ENERSOL 2016. Porota bûhem této
krajské konference hodnotila na zákla-
dû celorepublikov˘ch pravidel tfii 
aspekty – formální úpravu písemné po-
doby práce, její odbornou stránku
a prezentaãní schopnosti v‰ech úãastní-
kÛ. Studenti své projekty prezentovali
v kategoriích Enersol a praxe, Enersol
a inovace a Enersol a popularizace. 

A kdo v klání obstál nejlépe?
Velk˘m úspûchem je, Ïe ze 7 studentÛ,
ktefií jako t˘m utvofiili druÏstvo
Jihomoravského kraje, se na pfiedních
pfiíãkách dvou kategorií umístili dva

studenti z Masarykovy stfiední ‰koly
Letovice. Prvním místem v kategorii
Praxe se mÛÏe pochlubit Ondfiej Musil
studující Nábytkáfiství, kter˘ porotu
zaujal svou prací Energie z hnoje.
V kategorii Inovace pak stejného úspû-
chu dosáhl Jakub Stejskal s experimen-
tálním odzkou‰ením odbûru tepla
z kompostu.

Akce pod zá‰titou hejtmana JUDr.
Michala Ha‰ka se zúãastnili i vzácní hosté,
námûstek hejtmana Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek a starosta Letovic
Vladimír Stejskal a mnozí dal‰í. 

DruÏstvo Jihomoravského kraje se
zúãastní národní soutûÏní konference
v Nymburku ve dnech 17.  - 18. 3. 2016.

Text: RePo
Foto: Ing. Marek Chládek

Studenti pfiedstavili své
projekty

Základní organizace âSCH Ole‰nice
uspofiádala v sobotu 27. února 2016
ãtvrt˘ roãník prodejní v˘stavy králíkÛ.
K vidûní a na prodej bylo ‰edesát u‰ákÛ.

Pofiadatele pfiekvapil velk˘ zájem ve-
fiejnosti: „Stovka náv‰tûvníkÛ je na tak
malou v˘stavu opravdu hodnû,” po-
chlubil se pfiedseda ZO Ing. Jifií Bare‰.

SoubûÏnû probíhala burza chovatel-
sk˘ch potfieb a krmn˘ch smûsí. Celkem
se prodalo osmadvacet králíkÛ. Pfiímo
na v˘stavû ‰estnáct, zbytek na burze.

Historie ZO Ole‰nice sahá do roku
1941, kdy byla jako spolek zaloÏena.
V osmdesát˘ch letech minulého století
vybudovali areál, kde pofiádají roãnû
dvû v˘stavy. Dnes má 21 fiádn˘ch ãle-
nÛ, z toho je osm chovatelÛ mlad˘ch. Ti
nyní slaví velké úspûchy v takzvaném
„Králiãím hopu”, coÏ je moderní mezi-
národní disciplína s neustále rostoucí
popularitou.

V roce 2015 vybudovalo mûsto
Ole‰nice s velkou podporou starosty
Mgr. ZdeÀka Pe‰i na b˘valém ‰kolním
pozemku tzv. „ZOO koutek na‰í babiã-
ky”, kde jsou domácí zvífiata bûÏnû 
chovaná na venkovû. Jsou tam králíci,
slepice, kaãeny, husy, holubi a také ko-
zy kamerunské a ovce. Zvífiata dodali 

ole‰niãtí chovatelé, a také se o nû v se-
zonû od dubna do fiíjna starají.

Zb˘vá popfiát celé ZO Ole‰nice mno-
ho dal‰ích chovatelsk˘ch úspûchÛ.

Text: Lubo‰ Su‰il
Foto: Daniela Má‰ová

Zimní chovatelská v˘stava 
v Ole‰nici poãtvrté

Jeden z vystavovan˘ch „u‰ákÛ”.

Spoleãné foto úãastníkÛ v pfiedjarním snûÏení.

Ondfiej Musil
1. místo v kategorii Praxe.

Jakub Stejskal 
1. místo v kategorii Inovace.

POZVÁNKA
MùSTO LETOVICE zajistilo pro ob-
ãany mûsta Letovice a místních ãástí

PLAVÁNÍ - Doprava po vlastní ose,
prÛkaz totoÏnosti alespoÀ jednoho
ãlena rodiny je vstupenkou do areálu.

KDY? - 26. bfiezna 2016 od 13.30 do
15.00 hodin, 9. dubna 2016 od 13.30
do 15.00 hodin, 23. dubna 2016 od
13.30 do 15.00 hodin

KDE? - Mûstské láznû Boskovice.
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Vzhledem k tomu, Ïe souãasn˘
pfiíjem soli v âeské republice troj-
násobnû pfievy‰uje doporuãen˘ opti-
mální denní pfiíjem a sÛl nadmûrnû
konzumují také dûti, obracím se
s v˘zvou k nastartování a následné-
mu rozvoji soustavn˘ch aktivit na
podporu zdraví a prevenci nemocí
v oblasti sníÏení konzumace soli.
Co pro to mohou jednotlivé subjek-
ty udûlat? 

·koly a ‰kolská zafiízení (jí-
delny, bufety, automaty):
- posilujte schopnosti dûtí pfii v˘bûru
a nakládání s potravinami, vãetnû hodin
vafiení;
- zafiaìte do vyuãovacích hodin v pr-
vouce, chemii nebo biologii informaci
o maximálním doporuãeném pfiíjmu so-
li 5 g dennû a potravinách, které jí ob-
sahují nejvíce;
- jdûte pfiíkladem, odstraÀte v jídelnách
slánky ze stolÛ (i u dospûl˘ch strávníkÛ);
- omezte pouÏívání pfiedpfiipraven˘ch
ingrediencí a smûsí, vafite z ãerstv˘ch
surovin;
- ãtûte obaly v˘robkÛ, kolik % soli ob-
sahují, abyste nekupovali jen „drahou
sÛl” (napfi. smûsi su‰ené zeleniny);
- nahrazujte sÛl jin˘mi pfiísadami, by-
linkami; 
- kontrolujte obsah soli v potravinách
nabízen˘ch dûtem ve ‰kolním bufetu
nebo automatu;

- informujte na tfiídních schÛzkách
o tom, Ïe jste se pfiipojili k v˘zvû MZ
a o rizicích nadmûrného solení.

Restaurace, fast-foody, pro-
vozovny hromadného stravová-
ní, jídelny ve zdravotnick˘ch
zafiízeních a zafiízeních sociální
péãe:
- omezte obsah soli v nabízen˘ch pokr-
mech;
- vÏdy aktivnû nabízejte i nesolenou/mé-
nû slanou variantu;

- omezte pouÏívání pfiedpfiipraven˘ch
ingrediencí a smûsí, vafite z ãerstv˘ch
surovin;
- nahrazujte sÛl jin˘mi pfiísadami, by-
linkami;
- prezentujte, jak se snaÏíte sÛl sniÏovat
a jaké jsou v této oblasti va‰e dlouho-
dobé plány;
- nabízejte vedle pitné vody více variant
neslazen˘ch nápojÛ.

V˘robci potravin:
- zapojte se do kampanû, podporujte
sniÏování soli v potravinách zmû-

nou receptur;
- formulujte v této oblasti vlastní závaz-
ky a staÀte se tak hnacím motorem
zmûn.

Rodiny s dûtmi:
- vûnujte ãas pfiípravû domácích pokr-
mÛ; 
- vafite se sv˘mi dûtmi;
- vafite z ãerstv˘ch surovin;
- omezte pfii vafiení a jídle sÛl, nahra-
zujte ji jin˘mi pfiísadami, bylinkami.

KaÏd˘ z nás:
- nauãme se vyãíst obsah soli/sodíku
z obalÛ potravin;
- mysleme na svoje stravování a udûlej-
me si ãas na pfiípravu jídla;
- nekupujme peãivo posypané solí;
- v restauraci Ïádejme ménû slaná jídla.

Krajská hygienická stanice Jihomo-
ravského kraje se sídlem v Brnû,
Jefiábkova 4, 602 00 Brno, se pfiipojuje
k v˘zvû hlavního hygienika. Koordi-
nátorem aktivit v rámci jihomoravské-
ho regionu je pracovi‰tû zdravotní 
politiky a podpory zdraví v Brnû, Mgr.
Ivana Dvofiáková, tel. 778 706 502, 
e-mail: ivana.dvorakova@khsbrno.cz. 

Máte-li odhodlání realizovat
ãinnosti v uveden˘ch oblastech,
mÛÏete kontaktovat uvedené pra-
covi‰tû, nebo se pfiímo zapojit na
www.mene-solit.cz. 

V˘zva Hlavního hygienika âR „Solme s rozumem”

* mokrá pedikúra * masáže nohou
* přístrojová pedikúra * profi pedikúra

Svitavská 500 Blansko – bývalý areál Adastu
Petra Bartošová, tel.: 603 857 702

Pedikúra bosá noha 775 23 75 23
TAXI FLORENTI BOSKOVICE

Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorÛ pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvi-
sejících zdravotních komplikací, jak˘mi jsou náhlé mozkové pfiíhody, srdeãní infarkty ãi osteopo-
róza. Konkrétní pfiíklady z ostatních zemí EU ukazují, Ïe pfii spolupráci napfiíã celou spoleãností je
moÏné pfiíjem soli v populaci postupnû sniÏovat. 
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SluÏby Blansko mají nového jednatele

Spoleãnost SluÏby Blansko,
s.r.o. zaji‰Èuje provoz vût‰iny
sportovi‰È ve mûstû; tedy kryt˘
bazén, aquapark, zimní stadion,
sportovní haly a fotbalové areály
na Ml˘nské i na Údolní ulici, 
volejbalové i tenisové kurty, ku-
Ïelnu a hernu stolního tenisu,
minigolf a dûtské hfii‰tû v rekre-
aãní oblasti Palava. Kromû toho
provozuje ubytovací zafiízení 
u aquaparku, mûstské parkovací
automaty, psí útulek, reklamní
plochy na sloupech vefiejného 
osvûtlení. Zaji‰Èuje ostrahu ob-
jektÛ pfies pult centralizované 
ochrany a pofiádá prodejní trhy.

Od 1. ledna leto‰ního roku vede spoleã-
nost SluÏby Blansko jednatel Bc. Jifií
Charvát, MSc, MBA, kterého jsem se zeptal:

Pane Charváte, ve funkci jste krátkou
dobu; získal jste pfiesto pfiedstavu o tom,
v jakém stavu se spoleãnost SluÏby
Blansko nacházejí a plánujete nûjaké
zmûny?

Pfiedev‰ím jsem se podrobnûji sezna-
moval s fungováním spoleãnosti a s nápl-
ní práce na‰ich zamûstnancÛ. UÏ z v˘ãtu
sportovních i komerãních provozÛ je 
patrné, Ïe struktura na‰í spoleãnosti je 
velmi rozmanitá. Proto jedním z prvních
krokÛ, které jsem po nástupu do funkce 
udûlal spoleãnû s na‰í ekonomkou Ing.
Pavlíkovou, bylo dotvofiení analytiky jed-
notliv˘ch provozÛ tak, abychom mohli
pfiesnûji urãit náklady na kaÏdou ãást na-
‰ich zafiízení. Tato informace je dÛleÏitá
pfiedev‰ím u sportovních zafiízení, jejichÏ
provoz mûsto dotuje.

Dal‰ím krokem byla kontrola jiÏ uza-
vfien˘ch smluv; v nûkter˘ch pfiípadech
mám v úmyslu smlouvy revidovat, pfiípad-
nû zru‰it.

MÛÏete fiíct pfiíklad?
Napfiíklad se domnívám, Ïe reklama na-

‰ich zafiízení v rádiích, která vysílají plo‰-
nû na jiÏní Moravû, nepfiiná‰í potfiebn˘ 
efekt. Mám v úmyslu tuto reklamu zadat
místním mediím, kde bude víc adresnûj‰í.

Dále se jedná o revizi energetické ná-
roãnosti; tedy zji‰Èujeme, zda jistiãe el.
proudu nejsou v na‰ich odbûrních místech
zbyteãnû nadhodnoceny.

S mûstem bychom rádi vyjasnili otázku

dal‰ího pronájmu objektu b˘valé hasiãky,
kde jsou nutné vût‰í náklady na opravu.

Otazník vidím i nad budoucností pro-
dejních trhÛ. Na rozdíl od farmáfisk˘ch 
trhÛ (které pofiádá Kulturní stfiedisko), se
úãast trhovcÛ na prodejních trzích stále
sniÏuje a domnívám se, Ïe i kvalita nabí-
zeného zboÏí. Navíc utrÏené poplatky jiÏ
ani nepokr˘vají náklady spojené s úkli-
dem a údrÏbou prodejního místa.

V leto‰ním roce bude vybudováno nové
parkovi‰tû u nemocnice; je uÏ stanoveno,
jak bude parkování zpoplatnûno?

Systém parkování u nemocnice je‰tû není
stanoven, jednání stále probíhají. Víme jiÏ,
Ïe bude pouÏit závorov˘ systém s poklad-
nou. Bude tfieba umoÏnit parkování na dobu
nutnou na vy‰etfiení a náv‰tûvu nemocnice
za nûjakou nízkou cenu a tato sazba by mû-

la s délkou doby parkování narÛstat. Jde o to,
aby parkovací místa nebyla zneuÏívána
k dlouhodobému stání vozidel. Rozhodovat
o definitivní podobû parkovacího systému
a v˘‰i plateb bude Rada mûsta.

Jsou letos v plánu dal‰í vût‰í investiã-
ní akce?

Jakmile mûsto obdrÏí dotaci, bude se
budovat umûl˘ trávník 4. generace na fot-
balovém stadionu na Ml˘nské. V reÏii na-
‰ich prostfiedkÛ na bûÏné opravy a údrÏbu
budeme provádût opravu vstupní ãásti
sportovní haly, v˘mûnu ãasomíry a dal‰í
opravy interiéru.

V kuÏelnû haly na Údolní se bude pfií‰-
tí rok konat Svûtov˘ pohár; proto bude
mûsto letos i zaãátkem pfií‰tího roku inve-
stovat do rekonstrukce zázemí a vybavení
této sportovní haly. 

V jakém stavu je útulek pro psy?
O psí útulek dlouhodobû peãuje paní

Jurová, která se vzornû stará nejen o ãtyfi-
nohé svûfience, ale také o cel˘ areál.
Iniciativnû a neúnavnû hledá moÏnosti do-
tací a pfiíspûvkÛ pro chod areálu a díky ní
je provoz stále zaji‰tûn a dobfie o‰etfien.
Nicménû v areálu se nahromadilo hodnû
technick˘ch problémÛ, aÈ uÏ s elektroin-
stalací, nebo s dal‰ím provozním záze-
mím. Právû proto bych rád ve spolupráci
s mûstem, jako zfiizovatelem, letos zajistil
v‰echny potfiebné opravy tak, aby objekt
vyhovûl v‰em souãasn˘m normám a pfied-
pisÛm a napravil tak dluh, kter˘ vÛãi areá-
lu psího útulku máme.

Pane Charváte, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv J. Charváta

Jednatel Bc. Jifií Charvát, MSc, MBA.
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Malé baletky na scénû.

O divadlo byl takov˘ zájem, Ïe pofiada-
telé na poslední chvíli museli pfiidat asi
sedmdesát Ïidlí a i to nakonec nestaãilo.

Strhující hodinku plnou nádherného
dûtského tance a pestr˘ch kost˘mÛ sledo-
vali v‰ichni se zatajen˘m dechem. Na je-
jím konci zaznûl dlouhotrvající boufiliv˘
potlesk. V‰ak si jej v‰ichni za své skvûlé
v˘kony plnû zaslouÏili.

„Snûhovou královnu jsme vybrali pro
její pestrost a rozmanitou nabídku taneã-
ních rolí”, rozhovofiil se na konci, kdyÏ uÏ
opadla tréma a nervozita, autor nastudo-
vání -   sympatick˘ mlad˘ uãitel ZU·
Boskovice dipl. um. Petr Palas. „Na jevi‰-

Velk˘ sál boskovické Sokolovny byl v nedûli odpoledne 14. února
2016 zaplnûn˘ do posledního místa. Místní ZU· uspofiádala reprízu
asi hodinového baletního pfiedstavení na motivy slavné pohádky
Snûhová královna Hanse Christiana Andersena (*1805 - †1875).

V de‰tivém nedûlním dni 21. 2. pofiádal oddíl Stopa ze
Skalice nad Svitavou Herní odpoledne, které se konalo na
Obecním úfiadû. Dûti i dospûlí si zahráli rÛzné deskové hry.
Pohráli jsme si, vyzkou‰eli postfieh i znalosti, zkrátka jsme si
zpfiíjemnili nedûlní den. 

Text: Vûra Valnohová
Foto: Eva Jano‰ková

ti se postupnû vystfiídalo asi osmdesát dû-
tí ve velkém vûkovém rozpûtí 5 – 18 let.
S pfiípravou jsme zaãali v lednu 2015,
v ãervnu téhoÏ roku probûhla premiéra
a toto byla první repríza”. Petr Palas dále
uvedl, Ïe ãást kost˘mÛ si ‰ili sami za vy-
datné pomoci pfiátel z dal‰ích umûleck˘ch
‰kol, zbytek si zapÛjãili. „Sami ve ‰kole
bychom obléci tolik dûtí nezvládli, byla to
dfiina v‰e takto pfiipravit,” usmál se.

Nedûlní baletní pfiedstavení ZU· v bos-
kovické Sokolovnû pfii‰lo zhlédnout asi
350 divákÛ.

„Je‰tû bych rád podûkoval SokolÛm za
poskytnutí prostor, Igoru Lánikovi za

technickou pomoc a skvûlou spolupráci
na realizaci pfiedstavení. TéÏ diváci od-
cházeli spokojeni. Myslím, Ïe jejich závû-
reãn˘ srdeãn˘ potlesk a v˘kfiiky bravo!,
hovofiily za v‰e. Zde je vidût, Ïe se nûko-

likamûsíãní práce vyplatila,” uzavfiel dipl.
um. Petr Palas.

Co k tomu dodat? Snad jen, dûkujeme
za krásn˘ kulturní záÏitek!

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Balet v Boskovicích

Ve Skalici si hráli

Obec ·ebetov 
nabízí k pronájmu 

uvolnûné prostory 
po gynekologické ambulanci

v budovû zdravotního 
stfiediska ã.p. 117. 

K dispozici je celkem 58 m2

ve ãtyfiech místnostech. 
Roãní nájemné ãiní 

14 066 Kã + úhrada sluÏeb
spojen˘ch s pronájmem.

BliÏ‰í informace podá OÚ ·ebetov, 
tel. 516 465 429, 

e-mail: podatelna@sebetov.cz

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 

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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Pane Práte, jak dlouho se vûnujete ob-
chodu s tímto sortimentem?
Na‰e spoleãnost pod názvem IMWELD
spol. s r.o. byla zaloÏena v roce 1995 a od
roku 2002 sídlíme ve vlastním objektu na
Svitavské ulici v Blansku, kde disponujeme
nejen prodejními prostorami, ale také po-
tfiebn˘m zázemím pro jednání se zákazníky.
Poãátky ãinnosti na‰í firmy v‰ak sahají aÏ
do roku 1991, kdy jsme zaãali dováÏet sa-
mozatmívací sváfieãské kukly od ‰v˘carské
firmy Optrel. Jednalo se produkt natolik
kvalitní, Ïe si na‰el mnoho spokojen˘ch od-
bûratelÛ, a to i pfiesto, Ïe jeho cena byla v té
dobû pro ãeské zákazníky hodnû vysoká. 
Ostatnû s firmou Optrel, která sídlí ve
‰v˘carském Wattwilu, spolupracujeme
úspû‰nû dodnes, jsme autorizovan˘m pro-
dejcem produktÛ této znaãky a dovolím si
tvrdit, Ïe i v˘znamn˘m partnerem; za do-
bu na‰í spolupráce jsme prodali kolem 10
000 kusÛ kukel znaãky Optrel.

Co v‰e obsahuje prodejní sortiment IM-
WELDU?
Od pomûrnû skromn˘ch zaãátkÛ pfied
ãtvrt stoletím jsme ná‰ sortiment roz‰ífiili
do té míry, Ïe mohu konstatovat, Ïe v‰e,
co podniky a fiemeslníci zab˘vající se svá-
fieãskou ãinností potfiebují, nakoupí u nás

bez problémÛ. Navíc si mohou vybírat
v rÛzn˘ch cenov˘ch relacích.
Co se t˘ká sváfiecích strojÛ, tak nabízíme
produkty firem Fronius, EWM, Omicron,
Kühtreiber. V oblasti sváfieãsk˘ch kukel
nabízíme, kromû jiÏ zmínûné znaãky
Optrel, také samozatmívací automatické
kukly americké znaãky Arc One. Je samo-
zfiejmostí, Ïe ke v‰em tûmto v˘robkÛm
dodáváme náhradní díly a zaji‰Èujeme po-
tfiebn˘ servis. Velkou v˘hodou pro na‰e
zákazníky, ktefií se rozhodli pro znaãku
Optrel, je skuteãnost, Ïe pro státy v˘chod-
ní Evropy zfiídila firma servisní stfiedisko
v Brnû, takÏe ve‰keré servisní práce jsou
vyfiízeny bûhem krátkého ãasu. 

Dále dodáváme hofiáky, spotfiební díly, 
elektrody, pfiídavné materiály, brusiva
a dal‰í materiál. Ochranné pracovní po-
mÛcky, jako zástûry, rukavice, br˘le, od-
sávací vzduchotechniku. V nedávné dobû
jsme nabídku roz‰ífiili o technické plyny
Wesfalen.  
Rád bych se zmínil o dvou souãasn˘ch
novinkách:
První je automatická samozatmívací kuk-
la Optrel e684. Tato kukla dokáÏe sama
nastavit stupeÀ tmavosti (5-13) podle to-
ho, jaká je intenzita sváfiecího oblouku. 
Tou druhou je kukla Optrel Vega View
2,5, která se vyznaãuje 4x svûtlej‰ím prÛ-
zorem v nezatmaveném stavu, coÏ je svû-
tov˘ unikát. Kukla se dá pouÏít pro práci
v tmavém prostfiedí, kde zaruãuje precizní
orientaci a pohled na pracovní pole. 
Novû jsme do sortimentu zafiadili také 
respiraãní jednotky PAPR. Jedná se o po-
hánûné filtraãní jednotky, které zaji‰Èují
pfiívod filtrovaného, ãistého vzduchu do
kukly pracovníka pfii svafiování a brou‰e-
ní. Vzhledem k stále pfiísnûj‰ím hygienic-
k˘m normám a sledování zdravotního 
stavu zamûstnancÛ je tento sortiment
v poslední dobû hodnû Ïádan˘.

Provozujete jen prodejnu v Blansku, ne-
bo máte víc zastoupení?

Kamenn˘ obchod máme jen v Blansku,
ov‰em vyfiizujeme také objednávky z na-
‰eho e-shopu. Dále máme tfii obchodníky,
ktefií nabízí zákazníkÛm produkty formou
akviziãního prodeje.

Poskytujete sv˘m zákazníkÛm nûjaké
dal‰í sluÏby?
Samozfiejmostí je zaji‰tûní nejen záruã-
ního, ale i pozáruãního servisu na námi
dodané zboÏí. Dále nabízíme pro‰kolení
personálu na sváfiecí stroje a pofiádáme
pfiedvádûcí akce, na kter˘ch se zájemci
mohou blíÏe seznámit s novinkami na
trhu.

Pokud by mûl nûkdo zájem o bliÏ‰í infor-
mace, kam se mÛÏe obrátit?
Prodejna sídlí na adrese Svitavská ulice ã.
28a v Blansku, vlastní parkovi‰tû máme
za objektem. Telefon do prodejny je 516
411 661 nebo 725 782 225, e-mail: pro-
dejna@imweld.cz. Mnoho dal‰ích infor-
mací a novinky najdou zájemci na na‰ich
webov˘ch stránkách www.imweld.cz, kde
je také ná‰ e-shop.

Pane Práte, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

prodává sváfiecí techniku a pfiíslu‰enství

Obchod v Blansku na Svitavské ulici.

Firma IMWELD spol. s r.o. Blansko, nabízí vybavení pro sváfieãe; zásobuje nejen fie-
meslníky, ale také mnoho podnikÛ v ‰irokém okolí. Majitele a jednatele spoleãnosti,
která je drÏitelem certifikátu „DÛvûryhodná firma”, pana Jana Práta jsem se zeptal:
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➨ Prodám 4 kusy málo jet˘ch zimních pneu
195/70R/15C vãetnû ocel diskÛ. Cena 800
Kã/kus. Tel.: 605 268 176.
➨ Prodám mobil Aligator, véãko, 
bûÏné funkce, fotoaparát, SOS tlaãítko. PÛvodní
cena 1 990 Kã, nyní 499 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám men‰í hudební vûÏ Grundig-CD, 
FM rádio, kazetov˘ pfiehrávaã, 2x repro. PÛvodní
cena 3 200 Kã, nyní 599 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám mobil Samsung, dotykov˘, 
bûÏné funkce, fotoaparát, pÛvodní cena 4 500 Kã,
nyní 599 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám jeãmen, p‰enici cena 1q - 400 Kã.
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám kuffiíkov˘ ‰icí stroj Veritas, 
‰icí stroj skfiíÀov˘ zn. Minerva tzv. Salonka. Ceny
dohodou, tel.: 774 299 540. 
➨ Prodám obraz - zimní zámecká zahrada 
s kostelem ve Velk˘ch Opatovicích, olej, pûkn˘
rám, stfiíbrná patina, rozmûry obrazu 80x54cm 
(s rámem 92x66cm), signováno Prosser 1983,
cena 1 890 Kã Brno, tel.: 723 364 618.  
➨ Prodám zahradu se zdûnou chatou 
Blansko - Baãina. Info:  737 889 636. (RK nevolat).
➨ Prodám nepo‰kozenou celoãalounûnou 
válendu za 350 Kã, ‰atní skfiíÀ s nástavci, skfiínky
UNIVERZAL v‰e zachovalé, cena za kus 300-500
Kã. Tel.: 723 502 782. 
➨ Prodáme stavební pozemek ve Velenovû 
1 053 m2. Info na tel.: 724 125 615. 
➨ Prodám zahradu na Lomnicko-Lysicku, 
677 m2 za 75 000 Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám levnû produkty LR -  1 ks gel 
s pfiíchutí broskve na povzbuzení imunity, dále 1
ks FREEDOM s glukosaminsulfátem na klouby,
zn.: nadbyteãné,  tel.: 723 964 897. 
➨ Prodám knihy z pozÛstalosti, 
klasika - autofii: J. Verne, J. Steinbeck, A. Dumas,

E. Hemingwei a dal‰í, v‰e velmi v˘hodnû, pouze
osobní odbûr, tel.: 723 964 897. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Kdo daruje za odvoz 2 star‰í 
tmavé mahagonové  pefiináãe? Okolí Boskovic,
Letovic a Blanska. Nabídky pouze SMS  na tel.:
604 810 748. Ozveme se a dûkujeme za nabídky. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu dlouhodobû 1 pokoj v bytû 3+1 
Blansko – Zborovce. Cena 3 300 Kã/mûs. Tel.:
739 546 123. 

NABÍZÍM

➨ Svobodn˘ 37/180 hledá Ïenu od 30-40 let,
bez závazkÛ, se zájmem o hudbu, lehkou turis-
tiku, v˘lety. Pouze z Blanska a okolí. Tel: 704
126 897. 
➨ 38-let˘ muÏ hledá 30 - 36 letou ‰tíhlou Ïenu
nekufiaãku, na váÏn˘ vztah pln˘ lásky, nûhy, dÛvû-
ry, hodnou Ïenu s dobr˘m srdíãkem, Ïít jeden pro
druhého.  Tel.: 605 303 918. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím star‰í nálepky od zápalek, 
popfiípadû v˘vozní i cizí. Tel.: 606 446 919. 
➨ Koupím dÛm v okrese Blansko.
Podmínkou zahrada min 300 m2. Tel.: 721 332 622. 

KOUPÍMs Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Velikonoãní beránek – vlastní recept

Velikonoãní beránek se objevuje na mnoha stolech v na‰ich do-
mácnostech. Pojìte, ale vyzkou‰et jeho slanou variantu, jako
velikonoãní nádivku. Po zimû, na Velikonoce, se najde ve spíÏi
urãitû kousek uzeného nebo dobré klobásy, které se do tohoto
receptu hodí a mrskÛtníci si ji rádi ke slivovici zakousnou.

Ingredience na dva beránky:

Postup:
Na vût‰í pánvi osmahneme na oleji najemno nakrájenou cibuli s uzeninou, solí, pep-
fiem, majoránkou a na závûr pfiidáme ‰petku mu‰kátu, listy kopfiivy nebo ‰penátu a
rozmaãkan˘ ãesnek. Do mísy si nakrájíme suché rohlíky, zastfiíkneme je mlékem,
aby zvlhly. Rozdûlíme si vajíãka na Ïloutky a bílky, z bílkÛ vy‰leháme sníh. Chladnou
smûs z pánve, Ïloutky a sníh v tomto pofiadí postupnû vmícháme do namoãen˘ch
rohlíkÛ, dochutíme solí, pepfiem, hustotu upravíme strouhankou. Takto pfiipravenou
smûs vlijeme do sádlem vytfien˘ch a strouhankou vysypan˘ch forem beránka (do
vrchu i do spodku formy). Formy vloÏíme na plech, dáme péct do pfiedem vyhfiáté
trouby na 180 °C cca 30 minut.

Forma na beránka keramická oboustranná, 10 star‰ích, tvrd˘ch rohlíkÛ, strouhanka,
mléko, olej, sádlo, 6-8 vajec, uzen˘ bÛãek, klobása nebo toãen˘ salám (500 g), kop-
fiivové listí nebo ‰penát, sÛl, pepfi mlet˘, majoránka, mu‰kátov˘ ofií‰ek nebo kvût, 
2 velké cibule, 5-6 strouÏkÛ ãesneku. 

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

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.
tel.: 516 412 635

hledá pro svÛj provoz kovov˘roby 
v Bofiitovû u âerné Hory: 

Dûlníka/obsluhu zafiízení nástup: 16 000 Kã. 
ÚdrÏbáfie (technické vzdûlání (strojafi/che-
mik), manuální zruãnost, samostatnost,

svafiování a vyhlá‰ka 50 v˘hodou), 
nástup 17 000 Kã. 

Îivotopis posílejte na: atomo@atomo.cz Úãetní a daÀová kanceláfi nabízí 
zpracování a elektronické podání 

daÀového pfiiznání za rok 2015 pro OSVâ
i právnické osoby vãetnû v‰ech pfiehledÛ

a povinn˘ch pfiíloh. 
Cena pro OSVâ 500 Kã, pro PO 1 500 Kã. 

Ing. Dana ·enkefiíková, tel.: 603 498
994, e-mail: actual.trend@alfa95.cz

Firma Josef Pernica – ELEKTRO,
nám. 9. kvûtna 15, Boskovice

Pfiijme do pracovního pomûru 
elektromontéra – vyuãen v oboru elektro

PoÏadujeme:  Min. v˘uãní list v oboru 
elektro, vyhlá‰ka 50, par. 6, ¤P skupiny B,

v˘hodou ¤P skupin C,T.
Vyfiizuje: p. Opatfiil – tel.: 725 720 854

BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 29. března 2016 oslaví krásných 33 let 
pan Petr Malach z Boskovic.

Hodně zdraví, štěstí, mnoho osobních 
i pracovních úspěchů Ti přejí kamarádi.

OPRAVY ODùVÒ
Svitavská 872/23, Blansko (naproti restaurace „U Golema”)

Pondûlí 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Úter˘ – Stfieda 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
âtvrtek – Pátek 9.00 – 12.00

Tel.: 
776 855 835

VZPOMÍNKA
Dne 14. března 2016 by oslavil 88. narozeniny 

pan Miloslav Zemánek z Blanska.

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku s námi. 
Manželka Anděla Zemánková s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 12. března 2016 by se dožil 

Ing. Zdenûk Jufiek z Boskovic 77 roků.

Stále vzpomínají manželka, dcera Dagmar, 
vnuk Patrik a syn Zdeněk s rodinou. 

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.
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19. bfiezna 2016 to bude 101 rokÛ, co se narodil pan Josef Musil, blanensk˘ rodák, kter˘ Ïil 38 let ve ‰v˘carském 
exilu v malebné krajinû u mûsta Moutier, nacházejícího se v oblasti jursk˘ch Alp. Jeho exilová anabáze zaãala v roce
1968, kdy s manÏelkou a synem odjeli na dovolenou do Jugoslávie a to dva dny pfied zásahem vojsk Var‰avské smlou-
vy. Po jednostranném uzavfiení hranic se situace zkomplikovala, návrat do vlasti byl nejist˘ i pfii Ïádosti o prodlouÏe-
ní pobytu v zahraniãí. Stále hrozil podle tehdej‰ích zákonÛ nûkolikalet˘ trest „za nedovolené opu‰tûní republiky”.
Vûdomi si této skuteãnosti zvolili exil, kter˘ na‰im uprchlíkÛm nabízelo ·v˘carsko. 

Josef Musil.  

Jeho Ïivotní osudy jsou natolik zají-
mavé a nev‰ední, Ïe by byly vhodn˘m
námûtem pro literáta-Ïivotopisce. Od
raného mládí, po ztrátû otce v I. svûto-
vé válce, byl svûfien do v˘chovy sv˘ch
prarodiãÛ. V chudobném prostfiedí byl
odkázán na vlastní pfiiãinûní, aÈ se jed-
nalo o obÏivu nebo vzdûlání. Za dobré
charakterové vlastnosti, které formova-
ly jeho dal‰í Ïivot, vdûãí tehdej‰í v˘-
chovû v rodinû, tradiãní ‰kolní v˘uce
a skautsk˘m ideálÛm. 

V prÛbûhu dal‰ích let se stal zname-
nit˘m odborníkem v oboru pfiesné me-
chaniky, zejména jeho miniaturní dílce
vyrábûné na automatick˘ch obrábûcích
strojích, vût‰inou o rozmûrech nûkolika
zlomkÛ milimetru, nalezly pozdûji 
uplatnûní i u renomovan˘ch v˘robcÛ
v hodináfiském prÛmyslu ve ·v˘carsku,
nûkter˘m dokázal v mnohém poradit.
Díky své pracovní píli a obãansk˘m zá-
sluhám si spolu s dal‰ími ãleny rodiny
získal u tamních spoluobãanÛ velice
dobrou povûst. Svûdãí o tom mj. i udû-
lení rodinného erbu MusilÛ. Bûhem

dlouholetého Ïivota byl vystaven mno-
ha úskalím, ty v‰ak pfiekonával s pfiíslo-
veãn˘m zaujetím a optimismem aÏ
k vytyãen˘m cílÛm.

Josef Musil nezapomnûl na své pÛ-
vodní regionální kofieny v Blansku,
kam dojíÏdûl za vzpomínkami na mlad-
‰í léta. Byl obdivuhodn˘m znalcem
místní historie, k jeho zálibám patfiilo
sestavování vlastních rodopisÛ, sahají-
cích aÏ na zaãátek roku 1600. S hrdostí
se mohl ohlédnout za sv˘m celoÏivot-
ním dílem. I v pokroãilém vûku deva-
desáti let byl velice aktivní v rozliãn˘ch
neziskov˘ch organizacích u nás i ve
·v˘carsku. Za práci odvedenou na
Dálném v˘chodû pfii budování elektro-
technického prÛmyslového komplexu
mu bylo udûleno nejvy‰‰ím státním
pfiedstavitelem KLDR státní vyzname-
nání, exilov˘ skauting ho ocenil pres-
tiÏní Stfiíbrnou s˘ringou, tamní Sokol
pamûtním odznakem, byl ãestn˘m ãle-
nem Spoleãnosti pro identitu mûfiící
techniky – SPRIMT, budovatele stálé
expozice mûfiící techniky v Muzeu
Blanenska, pfiíspûvkové organizace,
a mnoha dal‰ích spolkÛ. 

Ze ‰v˘carského exilu podporoval ne-
mal˘mi dotacemi rozvoj na‰eho prÛ-

myslu tehdy nedostatkovou odbornou
literaturou i rÛzn˘mi komponenty pro
elektrotechniku. Pro Chartu 77 dal pod-
le svého návrhu zhotovit velkou sérii
odznakÛ. 

Josef Musil zanechal u nás v˘raznou
stopu tvofiivého technika, známého ze-
jména na‰im seniorÛm. O produktech
jeho dílny jsou z pováleãn˘ch let také
pochvalná vyjádfiení v mûstské kronice. 

Patfiil k prvním motoristÛm na
Blanensku, byl prvním fiidiãem zá-
chranné lékafiské sluÏby, vojensk˘m 
fiidiãem povûfien˘m v˘ukou dal‰ích 
adeptÛ aj. I v devadesáti letech obdivu-
hodnû a bez potíÏí zvládal více neÏ tisí-
cikilometrovou cestu ze ‰v˘carského
Moutier do Blanska a to non-stop.
Sv˘m nejbliÏ‰ím vÏdycky fiekl: „Jedu
domÛ” a vydal se do Blanska. 

Josef Musil, „·v˘car”, jak mu pfiáte-
lé rádi fiíkali, zemfiel 5. února 2008 ve
‰v˘carském Belprahonu a odpoãívá
v pokoji ve svém druhém domovû ve
·v˘carsku.

Text a foto: Miroslav Starycha

„Moravsk˘ ·v˘car”
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Jakub LysoÀ v tempu v Zakopaném
na kempu.

Novibra Boskovice s.r.o. patfií 
do mezinárodního koncernu firmy RIETER,
kter˘ zaujímá pfiední postavení ve svûtû ve
v˘robû strojÛ pro textilní prÛmysl. Hlavním
v˘robním programem Novibry je v˘roba
vfieten pro textilní dopfiádací stroje, ale také
v˘roba a montáÏ klíãov˘ch komponentÛ
pro komplexní konstrukãní skupiny 
textilních strojÛ.

Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû Ïádosti, strukturovaného profesního Ïivotopisu,
kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie.

• Smluvní mzdu 
• T˘den dovolené navíc
• Tfiísmûnnou pracovní dobu v dûlnické profesi
• PruÏnou pracovní dobu u THP zamûstnancÛ
• Odmûnu pfied dovolenou a vánoãními svátky
• Závodní stravování
• Za‰kolení, profesní rÛst
• Perspektivní zamûstnání v rozvíjející se firmû Novibra Boskovice s.r.o., 

patfiící do mezinárodního koncernu firem RIETER

NáplÀ práce: 
• Anal˘za a hodnocení procesÛ a jejich následná optimalizace v návaznosti na

potfieby spoleãnosti.
• Plánování, tvorba a optimalizace layoutu pracovi‰È.
• Mapování pfiíleÏitostí a úzk˘ch míst v procesech.
• Implementace metod ‰tíhlé v˘roby.
• ¤ízení projektÛ vedoucích ke zlep‰ení efektivity produkce.
• Sledování v˘robních ukazatelÛ.
• Podpora spojená s agendou fiízení v˘roby.
• Spolupráce pfii fiízení nov˘ch projektÛ.
• Realizace zlep‰ovacích návrhÛ.  

NáplÀ práce: 
• Obsluha vícevfietenov˘ch soustruÏnick˘ch automatÛ, CNC soustruhÛ  

a CNC brusek.

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO strojní nebo V· strojní, prÛmyslové nebo procesní inÏen˘rství
• Praxe ve strojírenském závodû pfii fie‰ení problematiky procesního inÏen˘rství

minimálnû 1 rok
• Znalost metody prÛmyslového inÏen˘rství a ‰tíhlé v˘roby
• CAD základní znalost 
• Znalost anglického nebo nûmeckého jazyka minimálnû na úrovni stfiednû 

pokroãil˘ 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B – aktivní fiidiã

PoÏadujeme:
• Vzdûlání SO – obor obrábûã kovÛ nebo maturitní obor pro CNC stroje
• Dobrou pracovní morálku
• Manuální zruãnost
• Praxe na obrábûcích strojích vítána

Pro v‰echny nové zamûstnance nabízíme:

Kdo hledá nové zamûstnání,  
obraÈte se na nás, hledáme !

BliÏ‰í informace ke v‰em inzerovan˘m pracovním 
místÛm poskytneme na tûchto kontaktech:

Kontaktní adresa: 
Na Kamenici 2188,  680 01 Boskovice

Telefonické informace poskytneme na ãíslech:  
516 528 128, 724 757 128

Zamûstnance pro procesní inÏen˘rství

Zamûstnance pro obsluhu 
vícevfietenov˘ch automatÛ, CNC strojÛ

Blanenské rychlobruslení
má nov˘ rekord

Nov˘m klubov˘m rekordem se mÛÏe pochlubit od 5. 3.
2016 blanenské rychlobruslení, teprve rok pÛsobící ASK
SPEEDSKATING Moravsk˘ kras. A to 41,82 s! Takov˘ ãas se
podafiilo zajet v rychlobruslafiské hale v Erfurtu Jakubu
LysoÀovi - gratulujeme!

Pro srovnání: Dne‰ní rekord Lysonû
(stále je‰tû i hokejisty Boskovic) by ‰lo
srovnat napfiíklad s nynûj‰ím 60-ti met-
rov˘m hodem dospûlého diskafie. V ãs.
Ïebfiíãku závodících muÏÛ - rychlobrus-
lafiÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií je dne‰-
ních 41,82 s. na 3. pfiíãce.

V Top 11 rychlobruslafiÛ âeské re-
publiky této zimy mezi muÏi v‰ech vû-
kov˘ch kategorií má ASK SPEED-
SKATING Moravsk˘ kras-NowiS TE-
AM v této zimû je‰tû tfii  dal‰í zastou-
pení: a to 10 - 12let˘mi kluky! A na
slibn˘ch pozicích: 9. Matûj Semeniuk
53,74 s., 10. Martin Luska 54,33 s. a 11.
Luká‰ Svoboda 55,51 s.

Pfied Velikonocemi chystáme a zveme
v‰echny na vefiejn˘ závod v rychlém brus-
lení na zimním stadionu v Blansku, více
informací na: www.facebook.com/asks-
peedskatingmoravskykras/.

Text: RePo
Foto: archiv J. Lysonû

T˘m U19+Ïeny a juniorky.

Basketbalov˘ klub Blansko
bodoval

V sobotu 27.2. hostil t˘m BK Blansko
v OP U19+Ïeny soupefiky z LanÏhotu.
Domácí hráãky chtûly navázat na vítûz-
nou sérii. To se jim od prvních minut
dafiilo. Dobrou obranou a rychl˘m pfie-
chodem na útoãnou polovinu navy‰ova-
ly vedení aÏ na 22:8 po první ãtvrtinû. 

Na stejné tempo navázaly i ve druhé ãtvr-
tinû a získaly vedení o 21 bodÛ. Po poloãa-
sové pfiestávce blanenské basketbalistky 
pokraãovaly v jednoduché hfie s úspû‰n˘m
zakonãováním. Soupefikám nevycházela na-
dále stfielba ze stfiední vzdálenosti a rozdíl
skóre narÛstal ve prospûch Blanska aÏ na
propastn˘ch 45 bodÛ.

BK Blansko – Sokol LanÏhot 79:34
(22:8, 36:15, 57:29)

Stfielkynû BK Blansko: Sedláková 16,
Kohútová 11, Zouharová 10, Lakotová 9,

ubránit dvû hráãky soupefie, které zatûÏovaly
blanenské konto. Pfiesto Blansko zv˘‰ilo na
13 bodové vedení. V závûreãné ãtvrtinû se
podafiilo soupefii sníÏit na rozdíl 7 bodÛ, ale
to bylo v‰e. Poté se blanenské hráãky do
soupefie zakously. Hlavnû dobfie zakonãova-
né rychlé protiútoky nakonec znamenaly 
v˘hru o 22 bodÛ. Zajímavostí tohoto utkání
bylo, Ïe t˘m U 19+Ïeny dal nejvíc bodÛ za
sezonu (89), ale také na domácí palubovce
nejvíc bodÛ obdrÏel (66). 

BK Blansko – Sokol LanÏhot 89:66
(25:13, 41:31, 64:51)

Stfielkynû BK Blansko: Kohútová 21,
Zouharová 17, Sedláková 14, Lakotová 8,
Oláhová 7, Formánková Z. 6, âermáková 5,
SlugeÀová 5, Bufitová 4, ·merdová K. 2.

Dvû vítûzství Basketbalového klubu
Blansko ve sportovní hale na Údolní zname-
nají udrÏení domácí neporazitelnosti a sou-
ãasnû v˘borné postavení v tabulce. 

Dal‰í v˘sledky, fotky a informace na
www.bkblansko.cz.

Text: Ing. Jan Neãas
Foto: Pavel Zouhar

Oláhová 8, âermáková 7, ·merdo-
vá K. 7, SlugeÀová 6, Formánková
Z. 5.

Ve druhém utkání chtûl t˘m
BK Blansko pokraãovat v úspû‰-
né hfie z prvního utkání a pokusit
se soupefii ve skore od zaãátku
odskoãit. To se témûfi po cel˘ 
úvodní poloãas dafiilo. V závûru
této ãásti hry ov‰em domácí
hráãky pfiestaly bránit, dûlaly
zbyteãné chyby a hostÛm se po-
dafiilo dát pár rychl˘ch ko‰Û pod-
pofien˘ch úspû‰nou stfielbou ze
stfiední vzdálenosti. Na v˘sled-
kové tabuli bylo po úvodních 20
minutách vedení o 10 bodÛ pro
Blansko. Ve tfietí ãtvrtinû ne-
zvládly domácí basketbalistky 
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Dne 3. bfiezna 2016 zamífiily kroky nejlep‰ích handicapovan˘ch sportovcÛ a váÏen˘ch hostÛ do
kongresového sálu Top Hotelu Praha. Tento den ãekalo na pfiítomné a celou na‰i sportovní ve-
fiejnost vyhlá‰ení nejlep‰ích handicapovan˘ch sportovcÛ âR za rok 2015.

Ivo Koblasa se stal 
Juniorem roku 2015

Mezi fiadou nominovan˘ch ‰piãkov˘ch
sportovcÛ od lyÏafiÛ, atletÛ, plavcÛ, luko-
stfielcÛ aÏ po cyklisty, byl i Ivo Koblasa
z âerné Hory, kter˘ díky bronzov˘m pfiíã-
kám z mistrovství svûta na dráze v
holandském Apeeldornu a v silniãním zá-
vodû ve ‰v˘carském Nottwilu patfiil mezi
kandidáty na umístûní v TOP 10.

Nakonec byl Ivo pfiekvapivû vyhlá‰en
v TOP 10 na 5. místû, ale co více, získal
i titul Junior roku 2015. Tato ocenûní jsou
pro Iva velkou motivací do dal‰ího trénin-
ku. JiÏ nyní ãeká 14. bfiezna Iva start na
mistrovství svûta na dráze v italském
Montichiari. 

V˘sledy:
Anketa o nejlep‰í handicapované

sportovce roku 2015:
1. Kmochová (sjezdové lyÏování), 2. Pazdera
(snowboarding), 3. Drahonínsk˘ (lukostfiel-
ba), 4. Grygarová (lyÏování), 5. Koblasa
(cyklistika), 6. Tfiebínová, 7. Hlaváã (oba pla-
vání), 8. Novák, 9. Bou‰ka (oba cyklistika),
10. Míková (plavání).

Kolektiv roku: Jifií Klich, Jaroslav
Zelenka, Leo‰ Barto‰ (lukostfielba).

Juniofii roku: Ivo Koblasa (cyklistika)
a Tereza Jakschová (atletika).

Objevy roku: Daniel Bína (jachting)
a Tereza Titûrová (atletika).

Rozhovor s Ivem Koblasou vám pfiinese-
me jiÏ v dubnovém ãísle ListÛ regionÛ.

Text a foto: Ivo Koblasa sen., manager

Ocenûní Juniofii roku Ivo Koblasa a Tereza Jakschová.

jsou mediálním
partnerem 
Iva Koblasy
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Léãivá moc smíchu

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
➔ FRÉZAŘ
➔ SVÁŘEČ
➔ OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍCH LISŮ
Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 767
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

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

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

P O Z VÁ N K A
Lesní matefiská ‰kola Permoník
v âerné Hofie zve Vás a Va‰e
dûti na Den otevfiené branky,
kter˘ se koná ve ãtvrtek 14. 4.
2016. Budete mít moÏnost
strávit dopoledne spolu s ma-
l˘mi permoníky a prÛvodci
venku v terénu a zjistíte, jak to
v na‰í lesní ‰kolce chodí.
Odchod je v 9 hod. z pozemku
LM·, návrat po 11 hod.
Sportovní obleãení a svaãinu
s sebou! Informace o chodu
‰kolky, zápisu na ‰kolní rok
2016/2017, krouÏcích a let-
ních táborech nejen pro pfied-
‰koláky Vám rádi poskytne-
me v tent˘Ï den v na‰em
zázemí v dobû 9-12 hod.

a 15-17 hod. nebo na uve-
den˘ch kontaktech. 

Tû‰íme se 
na Vás a Va‰e ratolesti!

www.lmspermonik.cz,     www.facebook.com/lmspermonik
email: lms@lmspermonik.cz, tel. 702 866 578

O víkendu b˘vá ve ‰kolních pro-
storách vût‰inou hrobové ticho. Toto
nepsané pravidlo naru‰ila sobota 5.
bfiezna 2016, kdy tûlocviãnou Zá-
kladní ‰koly Boskovice zvané Zelená
otfiásal bujar˘ smích.

Místní TJ Rytmus uspofiádala pro své ãle-
ny i ‰irokou vefiejnost Jógu smíchu
s Culíkem. Pfiítomní si celé dvû hodiny zpfií-
jemnili pfiedpolední ãas protaÏením bránice
a pfiesvûdãili se, Ïe smích opravdu léãí.

Akci zahájila pfiedsedkynû TJ Rytmus
Vûra Opatfiilová: „AÈ je nám zde spoleã-
nû hezky.”

A co na to Culík – tedy Mgr. Lucie
Lauermanová? „Jedná se o cviãení po-
dobné aerobiku, obor jsem vystudovala,
pfied ‰esti lety jsem se stala instrukto-
rem Jógy smíchu a pozdûji i uãitelkou.
V celé âR jsme jen dva, ktefií to mohou
dûlat. Pfiiná‰íme lidem uvolnûní od stre-
su, je to vhodné pro v‰echny generace.”

Mgr. Lucie Lauermanová prozradila, Ïe
Culík jí doma fiíkali od dûtství a tak jí to
i zÛstalo. Dále uvedla, Ïe by se kaÏd˘ mûl
smát ráno alespoÀ pût minut. O blahodár-
ném úãinku smíchu pfiesvûdãuje lidi v‰ech
generací po celé republice. My‰lenka Jógy
smíchu pochází z Indie, zakladatelem byl
v roce 1995 Dr. Madan Kataria. Principem

metody je smích bez dÛvodu, jeÏ pfiiná‰í
obrovské uvolnûní a nadhled.

Vydafieného, vychechtaného sobotní-
ho dopoledne se zúãastnilo více neÏ 
padesát lidí, v‰ichni odcházeli se smí-
chem na rtech a z jejich tváfií bylo 
poznat uspokojení.

„Studuji doktorát, zaãínám psát kníÏ-
ku o smíchu, letos pfiipravuji nûkolik
‰kolení instruktorÛ,” zakonãila sympa-
tická Mgr. Lucie Lauermanová.

Zb˘vá podûkovat TJ Rytmus za trva-
lé organizování skvûl˘ch pohybov˘ch
aktivit pro v‰echny generace.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Jógu smíchu si v‰ichni uÏili.
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