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Plk. Mgr. Zdenûk Grénar.

Nová policejní terénní ãtyfikolka.

Vedoucí územního odboru
Blansko Policie âeské repub-
liky plk. Mgr. Zdenûk Grénar
zhodnotil pro Listy regionÛ
bezpeãnostní situaci v na‰í
oblasti:

Plukovník Mgr. Zdenûk Grénar o bezpeãnostní 
situaci, migraãní vlnû i nové technice PâR

Pokud se podívám na statistické
údaje z loÀského roku, tak na úze-
mí okresu Blansko do‰lo k poklesu
nápadu trestné ãinnosti; je to trend
celorepublikov˘, poãet trestn˘ch
ãinÛ, zejména v majetkové oblasti,
má sestupnou tendenci. Pokud
mám b˘t konkrétní, tak v roce
2015 jsme ‰etfiili 1375 trestn˘ch ãi-
nÛ, zatímco o rok dfiíve to bylo
1570. 

Opaãná situace je u silniãní trestné
ãinnosti; mám na mysli pfiedev‰ím
pfiípady fiidiãÛ a dal‰ích úãastníkÛ sil-
niãního provozu, ktefií vozidla fiídili
pod vlivem alkoholu a jin˘ch návy-
kov˘ch látek, tedy drog. V této oblas-

ti do‰lo k nárÛstu; zatímco napfiíklad
v roce 2013 jsme fie‰ili 403 pfiípadÛ,
tak loni to jiÏ bylo 546. NarÛstá také
podíl poãtÛ fiidiãÛ pod vlivem drog;
v roce 2013 to bylo 87 fiidiãÛ a v roce
2015 jiÏ 159; tady za dva roky témûfi
100 % nárÛst. 

Také cyklisté by si mûli uvûdomit,
Ïe pokud jedou po silniãní komunika-
ci pod vlivem alkoholu ãi jin˘ch 
návykov˘ch látek, tak se jedná o pfie-
stupek, kde je pomûrnû vysoká fi-
nanãní sankce. Opût i zde dochází
k nárÛstu; v roce 2013 to bylo 15 od-
halen˘ch pfiípadÛ, loni 26. 

Pane Grénare, bûhem na‰eho roz-
hovoru pfied rokem jste ãtenáfie vyz˘-
val k ostraÏitosti v prostfiedí virtuální
reality, tedy pfiedev‰ím pfii nákupech
na internetu, internetovém bankov-
nictví a dal‰ích aktivitách na webu.
Vzali si Va‰e slova uÏivatelé k srdci,
nebo do‰lo k nárÛstu také této trest-
né ãinnosti?

Myslím, Ïe v této oblasti zafungo-
vala celková osvûta a k Ïádnému
prudkému vzestupu poãtu tûchto pfií-
padÛ nedo‰lo. Ov‰em stále fie‰íme
podvody, kdy místo zboÏí objednané-
ho na dálku pfiijde v balíãku sáãek
s pískem místo mobilního telefonu
a podobnû. Je také otázkou, kolik pfií-
padÛ s men‰í ‰kodou po‰kození vÛ-
bec neohlásí. Nejedná se ov‰em jen
o tyto podvody, také na sociálních sí-
tích je tfieba dbát zv˘‰ené opatrnosti
a nenaletût podvodníkÛm, ktefií se po-
kou‰í dostat k citliv˘m datÛm, vãetnû
pfiístupov˘ch hesel a údajÛm internet-
bankingu. 

Rád bych apeloval zejména na rodi-

ãe, aby se více zajímali o to,
na kter˘ch stránkách se je-
jich dûti na internetu pohy-
bují, s k˘m se baví a jestli
nedochází k podezfiel˘m
kontaktÛm. Zejména pfiípa-
dy s vylákáním intimních
fotografií dûtí jsou docela
poãetné; napfiíklad jiÏ od
loÀského podzimu vazebnû
fie‰íme pfiípad pedofilního
muÏe, kter˘ se pfies internet
seznamoval s nezletil˘mi
a dopou‰tûl se trestné ãin-
nosti v této oblasti.

Ve vût‰inû mûst i obcí
v na‰em regionu jiÏ platí
místní vyhlá‰ky zakazující
podomní, pfiípadnû i pou-
liãní prodej. Domníváte se,
Ïe tento krok také pfiispûl
k zlep‰ení bezpeãnostní si-
tuace?

Zcela nepochybnû ano. Ochrana
seniorÛ a dal‰ích skupin obãanÛ pfied
podvodn˘m, nebo tfieba jen neserióz-
ním jednáním rÛzn˘ch prodejcÛ je
velmi dÛleÏitá, i kdyÏ se vÏdy nejed-
ná o pfiípady, které by PâR fie‰ila.
Velk˘m pfiínosem tûchto vyhlá‰ek je
také ztíÏení ãinnosti podvodníkÛm,
ktefií se za prodejce vydávají a pfiitom
se snaÏí seniory okrást. 

Území okresu Blanko je vyloÏenû
vnitrostátní; pfiedpokládám, Ïe pro-
blémy s nelegálními migranty v na-
‰em regionu PâR fie‰it nemusí, je to-
mu tak?

Problémy s migranty na na‰em 
územním celku skuteãnû nemáme,
neznamená to ov‰em, Ïe by se s tím-
to problémem na‰í policisté nesetkali.
Pfii posuzování moÏn˘ch smûrÛ, které
mohou uprchlíci pfii cestû pfies území
âR pouÏívat, byla vytipována i trasa
sinice I/43 z Brna na Svitavy a Ïelez-
niãní koridor z Brna do Prahy pfies â.
Tfiebovou. Na obou tûchto trasách

provádûli na‰i pfiíslu‰níci namátkové
kontroly; ke zji‰tûní pfiepravy nele-
gálních migrantÛ v‰ak nedo‰lo. Na‰i
policisté také vypomáhali pfii ostraze
záchytn˘ch stfiedisek, jako jsou napfií-
klad Vy‰ní Lhoty.

V souãasné dobû pomáhá nûkolik
na‰ich policistÛ v ostraze hranic
s Rakouskem a také zapÛjãujeme
terénní vozidlo k ochranû hranic
Schengenského prostoru.

Pokraãování textu na tranû 7
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Dokladem propojení topografie s vlastivûdou je vydavatelsk˘ projekt nazvan˘ Vlastivûda moravská. Priorita my‰lenky na vydání mo-
ravské vlastivûdy pochází od Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, zaloÏeného roku 1883. U nûho ale pfievládla jeho muzejní
funkce, takÏe realizace se chopil Musejní spolek, zaloÏen˘ roku 1887 v Brnû, jenÏ mûl ve sv˘ch stanovách kromû muzejní sbírkotvorné
ãinnosti také místopisné, publikaãnû vlastivûdné a historické zámûry. Postupnû se orientoval na vlastivûdnou publikaãní ãinnost. Nová
vlastivûda mûla nahradit jiÏ zastaralou historickou topografii ¤ehofie Wolného. Na rozdíl od ní mûla b˘t nová vlastivûda psána ãesky.

Pfiebal knihy.

Vlastivûda moravská si kladla za cíl
mapování moravské krajiny, mûst, 
historie i ostatních zemûpisn˘ch a his-
torick˘ch souvislostí. Na sepsání jedno-
tliv˘ch dílÛ se podílela fiada osobností,
jsou vÏdy uvedené na titulní stranû dílu.

Pfiední moravsk˘ archeolog, geolog,
paleontolog a krasolog Jan Knies
(1860–1937) se kromû sv˘ch v˘zkumÛ,
které provádûl po celou dobu na vlastní
náklady, vûnoval i historii a vlastivûdû.
Je autorem dvou dílÛ Vlastivûdy mo-
ravské, a to Blanenského okresu
a Boskovického okresu z let 1902
a 1903.

Knihu Vlastivûda moravská –
Blansk˘ okres vûnuje Jan Knies památ-
ce uãence a buditele okresu Blansko
MUDr. Jindfiichu Wanklovi. Publikaci
vydal Musejní spolek Brno v roce
1902. Obsahuje 210 stran textu, foto-
grafií, mapu vodopisnou severního 
území Mor. Krasu a mapu okresu
Blanského.  Po struãném úvodu o pfií-
rodních podmínkách tehdej‰ího soud-
ního okresu Boskovského následuje

hlavní ãást vûnovaná obyvatelstvu re-
gionu.

Druhá rozsáhlá ãást se vûnuje kon-

krétním obcím, mûsteãkÛm a mûstÛm.
V tûchto kapitolách vûnovan˘ch jedno-
tliv˘m aglomeracím lze získat informa-
ce o historii obce, památkách, poãtu 
osídlen˘ch domÛ, poãtu obyvatel, kon-
krétních poddansk˘ch povinnostech,
‰kolství, vefiejné správû, církevních 
otázkách.

V ãásti II. Jednotlivé obce je na stra-
nách 40 aÏ 50 popisováno Blansko. 

Úryvek z knihy:

Mûsteãko a stfiedisko okresní jest
po obou bfiezích Svitavin˘ch (275
m nad mofiem) v utû‰eném údolí,
vroubeném se tfií stran rámcem 
lesním a horsk˘m, toliko na sever 
otevfieném. Tvofií katastrální i poli-
tickou obec na rozloze 7,4 km2.

PÛvodní osazení, jak ukazuje jmé-
no, bylo na „Starém Blansku”, ãás-
teãnû v rovinû, vût‰inou polokruhem
pfii úpatí Hofiick˘ch kopcÛ, kdeÏ jsme
také nalezli kulturní vrstvy, svûdãící

o dávném osazení krajinném. O vel-
kém stáfií obce svûdãí také fiímské
mince císafie Trajana, vykopané ze
základÛ domu, a kamenné zbranû,
ãastûji tu vyskytlé.

Staré Blansko skládá se ze tfií ãás-
tí: z ulice Komenského, z Branek
a z ulice Zdíkovy; zde jsou i kostel,
fara a dívãí ‰kola.

Svitavou oddûleno jest „Nové
Blansko”, v‰eobecnû mûsteãkem
zvané.

Stfied tvofií námûstí Palackého,
stromy vysázené, a na nûm jest
vkusná ka‰na kamenná, zdobená
reliefním obrazem Otce národa.
Z námûstí vybíhají ulice podél sil-
nic a potoka Palavy, a to Salmova,
Husova, ÎiÏkova, RoÏmitálova,
Tovární, Horní a Dolní Palava.

Pfií‰tû: Dûjiny mûsta Blanska
Text a foto: Pavel Svoboda, 

Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
Vlastivûda moravská, Blansk˘ okres
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Blansko a okolí

YOU DREAM WE RUN MÁ UÎ PO¤A-
DÍ, V KTERÉM SE BUDOU PLNIT SNY
Leto‰ní, 4. roãník You Dream We Run –

charitativního ãtyfiiadvacetihodinového 
bûhu se uskuteãní 10. a 11. ãervna na stadi-
onu ASK v Blansku. Úãastníci bûhu i obãa-
né si mohou koupit na místû triãko nebo
pfiispût i hmotnû. 

Ve ãtvrtek 17. bfiezna se na blanenské
radnici rozhodovalo o tom, komu se letos
splní sny jako prvnímu. Jednotlivé sny jsou
vÏdy plnûny podle pofiadí a to aÏ do vyãer-
pání celé nashromáÏdûné ãástky. Ráno se
se‰li v zasedací místnosti zástupci organi-
zátorÛ akce You Dream We Run 2016 v ãe-
le s panem Romanem Janãiarem, starosta
mûsta Blansko Mgr. Ivo Polák, kter˘ pfie-
vzal opût zá‰titu nad touto akcí, zástupce
hlavního partnera akce firmy Synthon Dita
Hrube‰ová, zástupci médií, aby se vyloso-
valo pofiadí „plnûní snÛ” leto‰ního roãníku
této akce. 

V leto‰ním roce se pfiihlásilo celkem 12
postiÏen˘ch se sv˘mi sny, 6 dûtí a „novû” 6
dospûl˘ch. Losování probíhalo v pofiadí je-
den dospûl˘, jedno dítû…  A v tomto pofia-
dí se jim budou plnit sny: 

1. Radka z Blanska, 46 let, vidût noãní
PafiíÏ, 2. Nathalie ze Sudic, 9 let, pobyt
u mofie, 3. Michaela, z Doubravice, 25 let,
vybavení pokoje, 4. Eli‰ka T. z Velk˘ch
Opatovic, 10 let, rehabilitaãní pobyt

Klimkovice, 5. Jifiina z Blanska, 18 let, po-
byt v termálech na Slovensku, 6. Alex
z Blanska, 5 let, diagnostick˘ pobyt Praha
Apla + pobyt v Praze, 7. Jana z Blanska, 42
let, televize + ‰atní skfiíÀ, 8. Nicolas
z Pamûtic, 5 let, rehabilitaãní pobyt
Klimkovice, 9. Andrea z Blanska, 42 let,
tablet, 10. Eli‰ka K. z Blanska, 5 let, reha-
bilitaãní pobyt Klimkovice, 11. Tomá‰
z Blanska, 33 let, tablet, 12. Dominik
z Doubravice, 12 let, koleãkové brusle.

A na koho „nezbude” a nesplní se mu
sny, mÛÏe se podle pravidel soutûÏe pfiihlá-
sit pfií‰tí rok znovu. 

LoÀského roãníku se úãastnilo pfies 800
bûÏcÛ nejen z na‰eho okresu a podafiilo se
dát dohromady 140 000 korun. „Loni jsme
splnili v‰ech pût snÛ. Letos jich bude dva-
náct a budeme vûfiit, Ïe se podafií také spl-
nit v‰echny. Zda se tak stane, uÏ teì záleÏí
na lidech, ktefií pfiijdou a pomohou,” podo-
tkl za pofiadatele akce Roman Janãiar.

Urãitû se tak mÛÏeme tû‰it na dal‰í „po-
vedenou akci”, která pomÛÏe dobré vûci.
Pofiadatelé i letos pfiipravili pestr˘ dopro-
vodn˘ program. Náv‰tûvníci akce se mo-
hou tû‰it napfiíklad na kapelu O5
a Radeãek, na zpûváky Marka Ztraceného,
Pavla Calltu a fiadu dal‰ích.

Text: Renata Kuncová Polická

ANGLIâTINA NA GYMNÁZIU
V RÁJCI-JEST¤EBÍ JE AKâNÍ!

O dÛleÏitosti anglického jazyka pro Ïivot
nelze polemizovat. O tom, Ïe nejlépe se na-
uãíte v˘razn˘m záÏitkem, také ne.
V‰eobecn˘ rozhled se bude hodit kaÏdému
z na‰ich studentÛ. A tak nám nestaãí jen sna-
ha o kvalitní v˘uku, kde se kromû gramatic-
k˘ch struktur hodnû zamûfiujeme na obecná
i specifická témata ke konverzaci, nestaãí
nám ani ãasté v˘jezdy studentÛ do zahrani-
ãí, elektronická spolupráce se zahraniãními
‰kolami a anglicky mluvící hosté ve v˘uce,
ale zaãleÀujeme akce.

V posledních t˘dnech se ‰kola pfievlék-
la do zeleného na Den svatého Patricka

a o pfiestávkách tfiídy hledaly poklad irské-
ho skfiítka Leprechauna, zdobila se perní-
ková vejce a soutûÏilo se v koulení 
vafien˘ch pomocí hÛlky dle britské tradice.
My o zvycích v anglicky mluvících ze-
mích jen nepfiedná‰íme a nediskutujeme
nad videi, ale Ïijeme je.

Nabízíme pfiíleÏitost ÏákÛm 7. tfiíd Z·,
pro ‰kolní rok 2016/2017 máme je‰tû 6 vol-
n˘ch míst v ‰estiletém studiu. Informace
získáte na tel. ãíslech 516 432 181, 603 588
369 nebo na www.gymnaziumrajec.cz.

Vyuãující anglického jazyka 
na Gymnáziu  Rájec-Jestfiebí

PrÛbûh Technické olympiády 
v S· TEGA Blansko.

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

V úter˘ 22. 3. 2016 se v S· TEGA
Blansko uskuteãnila Technická olympi-
áda ÏákÛ 6. a 7. tfiíd základních ‰kol.
SoutûÏ probûhla za v˘razné podpory
firmy TE Connectivity Kufiim. Úãastní-

ci olympiády si mohli vyzkou‰et svoje
dovednosti pfii zapojování jednodu-
ch˘ch elektrick˘ch obvodÛ a také svoji
‰ikovnost pfii ruãním zpracování 
kovÛ. O úãast byl mezi základními ‰ko-
lami zájem, soutûÏilo celkem 37 ÏákÛ
z 13 základních ‰kol okresu Blansko.
V˘sledky byly následující:1. místo –
·tûpán Zajíc (Z· TGM Blansko), 
2. místo – Jakub Hlou‰ek (Z· Sloup),
3. místo – Daniel Kuãera (Z· Rájec –
Jestfiebí), 4. místo – Jana Men‰íková
(Z· Rájec – Jestfiebí), 5. místo –
Rostislav Kofiínek (Z· LipÛvka).
Zúãastnûné ‰koly: Z· Adamov, Z·
Blansko - Dvorská, Z· TGM Blansko,
Z· âerná Hora, Z· Jedovnice, Z·
Letovice, Z· Lipovec, Z· LipÛvka, Z·
Ostrov u Macochy, Z· Rájec – Jestfiebí,
Z· Sloup, Z· Svitávka, Z· Îìárná.

Tex a fotot: S· TEGA Blansko

Vítûzná dvojice s hlavním pofiadatelem Pavlem Husákem (na snímku uprostfied).

V DOUBRAVICI BUBLALY 
POLÉVKY

Polívãiãku zelnou, tu mûl Brouãek nej-
radûji… Vzpomínáte? Ti star‰í urãitû ano,
vÏdyÈ Karafiátovi Brouãci nás provázeli
na‰im dûtstvím, a tu mlad‰í generaci zase
oslovovali ve Veãerníãku jako loutková
pohádka. Úvod sice trochu matoucí, ale
vûfite, Ïe pokraãování ãlánku v‰e vysvûtlí.
A v hlavní roli bude „POLÍVâIâKA”,
i kdyÏ ne jenom zelná. Devût polévek, a to
kaÏdá jiná, se vafiilo v sobotu 19. bfiezna
2016 v místním kulturním domû na IV.
roãníku Doubravické polévky. Pro inspi-
raci a hlavnû ochutnávat pfii‰lo nûkolik 
desítek náv‰tûvníkÛ a pfii prohlíÏení pofií-
zen˘ch fotografií mohu s klidn˘m svûdo-
mím napsat, Ïe urãitû spokojen˘ch 
náv‰tûvníkÛ (fotografie najdete ve fotoga-
lerii na www.doubravicens.cz ). Devût 
t˘mÛ úderem ‰estnácté hodiny zapnulo
nejen vafiiãe, ale také svoje mozkové závi-
ty, aby náhodou na stolech nezÛstalo nûco,
co by mûlo b˘t hlavní ingrediencí. Sál kul-
turního domu za malou chvíli provonûly
tyto polévky: Vala‰ská kyselica od rybníã-
ku, Polévka minestrone, Fazolová se 
zelím, Bílá ovarová ãesneãka, Baziho
bramboraãka, Fazolová s klobásou,
Andûlská zelÀaãka, Slovenská hubová,
Hovûzí v˘var z oháÀky s domácími nudle-
mi a játrov˘mi knedlíãky. V‰ichni pfiítom-
ní museli uznat, Ïe tak pestrá nabídka 
neb˘vá ani v tûch nejlep‰ích restauracích.
Vafiilo se, vafiilo, k tomu hrála pfiíjemná
hudba, o kterou se staral DJ Livka, ãas 
utíkal a schylovalo se k tomu nejdÛleÏitûj-
‰ímu, a tím je ochutnávka. Nebylo dÛleÏi-
té, která polévka byla nabízena jako první.

DÛleÏité bylo, která nejvíce chutnala. Jak
se ale fiíká, sto lidí – sto chutí. Tak tomu by-
lo i na této akci. A aby hodnocení bylo spra-
vedlivé, kaÏd˘ náv‰tûvník pfii vstupu do 
sálu obdrÏel tfii kuliãky, které podle svého
uváÏení následnû vloÏil do misky toho t˘mu,
jehoÏ polévka mu chutnala nejvíc. A nemys-
lete, Ïe hodnocení bylo snadné. VÏdyÈ jedna
polévka byla chutnûj‰í jako druhá. 

„Putovní ‰ufánek” (ãesky nabûraãku)
v‰ak mohl získat jenom jeden t˘m.
LoÀské vítûzství obhájili Sláva a SoÀa se
sv˘m hovûzím v˘varem, kter˘ získal 56
kuliãek z 339 odevzdan˘ch, druhé místo
obsadilo âesko-slovenské duo Tomkoviã
se slovenskou hubovou (54 kuliãek) a na
pomyslné stupnû vítûzÛ je‰tû vystoupala
skupina Pindolíny (doubravické fotbalist-
ky) se ziskem 50 kuliãek za fazolovou
s klobásou. Tak, jako na slavn˘ch
Oskarech, i tady je nutné podûkovat, a to:
Pavlu Husákovi a jeho kamarádÛm, ktefií
tuto skvûlou akci pfiipravili. V‰em ama-
térsk˘m kuchafiÛm, ktefií mûli odvahu,
pfiihlásili se a dobrovolnû pfiedvedli svoje
kuchafiské umûní. V neposlední fiadû
v‰em náv‰tûvníkÛm, ktefií vytvofiili bájeã-
nou atmosféru celého sobotního odpoled-
ne. DJ Livkovi, kter˘ se staral o to, aby
sálem kulturního domu nebublaly jenom
polévky, ale také pfiíjemná hudba. V ne-
poslední fiadû také kytarové dvojici
Pijáãek+Ra‰, ktefií po skonãeném soutûÏ-
ním klání nabídli nejen k tanci, ale také
k poslechu pfiíjemnou hudbu.

Text a foto: Eva SáÀková 
kronikáfika mûsteãka Doubravice
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Hasiãsk˘ den, historie a souãasnost

Nebude tomu jinak ani 16. dubna, kdy na
Masarykovû námûstí bude HASIâSK¯ DEN,
pln˘ pfiekvapení pro v‰echny vûkové kategorie.

Ing. J. Vítková fiíká: „Jsem ráda, Ïe se poda-
fiilo zorganizovat setkání hasiãÛ, techniky a
poÏárních automobilÛ od zrodu hasiãství
v âesk˘ch zemích. Dopoledne zaãne v 9 hod
m‰í sv. v kostele sv. Jakuba a po slavnostním
zahájení v 10 hod se pfiítomní pfiesunou do mu-
zea, kde bude otevfiena expozice ve spolupráci
s okresním sdruÏením hasiãÛ s názvem HIS-
TORIE A SOUâASNOST HASIâSTVA”.

Jindfiich Kocour z Kotvrdovic, ãlen v˘-
konného v˘boru SDH okrsku Jedovnice do-
plÀuje: „Nedovedu si pfiedstavit Ïivot obce
bez hasiãského dobrovolného sboru. Jsou ini-
ciátory kultury v obci, vûnují se mládeÏi
a hlavnû jejich pomoc je nezastupitelná”.  

Oba vûfií, Ïe akce ukáÏe mlad˘m lidem
smûr jak se zapojit do spolkové ãinnosti, kte-
rá má smysl pro spoleãnost a je plná dobro-
druÏství.

Text a foto: 
Bc. Marie Zouharová

Ing. Jaromíra Vítková a Jindfiich Koucour, ãlen v˘kon-
ného v˘boru SDH Jedovnice.

Na území regionu není snad Ïádná nezisková organizace, ãi zájmov˘
spolek, kde by se jejich ãlenové nepotkali s ing. Jaromírou Vítkovou.
O jejich ãinnost se soustavnû a systematicky zajímá a jak jí to dovolují
její ãasové moÏnosti, tak je i nav‰tûvuje a podporuje. Velmi ãasto je
nápomocna pfii organizování jejich prezentace na vefiejnosti.

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

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

Pedikúra bosá noha Jednatel Nemocnice Boskovice
prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.
o nemocnici i o stavu zdravotnictví

Od poloviny loÀského prosince má
Nemocnice Boskovice nového jednatele,
kter˘m byl jmenován prof. MUDr. Milo‰
Janeãek, CSc. Po nûkolika mûsících svého
pÛsobení v Boskovicích odpovûdûl pro ãte-
náfie LR na nûkolik otázek:

Pane jednateli, jak˘ je z Va‰eho pohledu
stav boskovické nemocnice?

Pokud se máme bavit o ekonomické si-
tuaci, tak v loÀském roce bylo hospodafie-
ní úspû‰né. Zaãátek tohoto roku zatím
probíhá také dobfie. Ve zdravotnictví se
v˘sledky poãítají se znaãn˘m, aÏ pÛlroã-
ním zpoÏdûním, takÏe na koneãná ãísla si
poãkáme nûkdy do ãervna. Je ov‰em prav-
da, Ïe za uplynulé roky se nahromadily
poÏadavky na modernizaci pfiístrojové
techniky, coÏ jsou investice v fiádech mili-
onÛ; tuto situaci budeme fie‰it postupnû,
dle finanãních moÏností a podle naléha-
vosti tûchto poÏadavkÛ.

Dále mÛÏeme hodnotit nemocnici po
stránce medicínské, tedy kvalitu odborného

personálu. Domnívám se, Ïe také v tomto 
ohledu je nemocnice v dobré kondici.

Zaãátkem bfiezna vydala âeská lékafiská
komora ústy svého prezidenta MUDr.
Koubka prohlá‰ení, v nûmÏ upozorÀuje na
havarijní stav na‰eho zdravotnictví a varu-
je, Ïe jiÏ nebude moÏno garantovat dostup-
nost, kvalitu a bezpeãnost zdravotních 
sluÏeb. Domníváte se, Ïe je na tom ãeské
zdravotnictví opravdu tak ‰patnû?

Jedná se o sloÏitou otázku; na jedné stra-
nû si myslím, Ïe na‰e zdravotnictví je stále
na velmi vysoké úrovni po stránce odborné,
tedy co se t˘ká prevence, diagnostiky i lé-
ãebn˘ch metod. Je ov‰em pravda, Ïe dochá-
zí k úbytku zdravotního personálu a také
k jeho stárnutí – dle zdrojÛ âLK je jiÏ témûfi
ãtvrtina pracujících lékafiÛ star‰ích 60 let.
Problém spoãívá v odchodu lékafiÛ i sester
do zahraniãí, kde nalézají mnohem lep‰í 
platové ohodnocení. Absolvent lékafiské fa-
kulty, která vÏdy patfiila mezi nejnároãnûj‰í
vysoké ‰koly, dostane nástupní plat zhruba
20 – 22 tis. Kã hrubé mzdy, v dobû kdy je
mu 25 let. Má pfied sebou je‰tû zhruba 6 let
dal‰ího vzdûlávání, neÏ se dostane do pozi-
ce, kdy zaãne vydûlávat víc penûz. Toto
postgraduální studium si v‰ak musí platit,
coÏ pro mladého lékafie mÛÏe b˘t docela
problém. Nelze se tedy divit, Ïe hledá uplat-
nûní v Rakousku, nebo Nûmecku, kde dosta-
ne tfieba i pûtinásobek ãeského platu.

Jedná se tedy o zv˘‰ení mezd, coÏ samo-
zfiejmû poÏadují také uãitelé, policisté, 
strojvÛdci a dal‰í profese; je tedy na politi-
cích, aby urãili priority; domnívám se, Ïe
zdravotnictví by je mûlo dostat.

Mají se tedy i obãané Boskovic a okolí 
obávat zhor‰ené péãe v na‰í nemocnici?

To urãitû ne, jak uÏ jsem fiekl, Nemocnice
Boskovice je v dobrém stavu ve v‰ech ohle-
dech. Nejvût‰í problémy s nedostatkem zdra-
votnického personálu jsou v pfiíhraniãních 
oblastech; v na‰em regionu se dafií personální
potíÏe fie‰it, takÏe nehrozí zavírání Ïádn˘ch
oddûlení, ani kvalita péãe není ohroÏena.

Mám je‰tû jeden poznatek, kter˘ se 
t˘ká prevence. V posledních létech se ob-
jevilo mnoho uÏiteãn˘ch preventivních
programÛ, které hradí zdravotní poji‰Èov-
ny. Domnívám se v‰ak, Ïe by nûkteré mû-
ly b˘t lépe medializovány. Zatímco na
preventivní prohlídky zamûfiené na rako-
vinu prsu chodí skuteãnû mnoho Ïen,
u muÏÛ je to hor‰í. VZP poslala muÏÛm
v ohroÏené vûkové skupinû zvací dopis

na preventivní prohlídku zamûfienou na
karcinom prostaty, dostavilo se v‰ak jen
asi 20 % pozvan˘ch. To je skuteãnû velmi
málo, jestliÏe uváÏíme, Ïe nádorové one-
mocnûní prostaty patfií u muÏÛ k jednûm
z nejroz‰ífienûj‰ích. 

Pane jednateli, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Nemocnice Boskovice 

Prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.
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Boskovice a okolí

Hudební skupina Karlovy hraãky se
narodila pfied 4 roky v na‰em
Blanenském regionu. Jak fiíkají její ãle-
nové - „Museli jsme projít kusem Ïivo-
ta a rÛzn˘mi soubory, neÏ jsme dostali
rozum a na‰li sami sebe i tuto formaci”. 

Kapela je typická sv˘m osobit˘m
projevem a v˘hradnû vlastní tvorbou
hudby. Zajímavé a neotfielé jsou i jejich
texty, které si pohrávají s pfiíbûhy 
bûÏného Ïivota, nûkdy pfiekvapí 
úsmûvn˘mi tématy anebo jsou i v˘-
zvou k zamy‰lení. 

Karlovy hraãky o sobû dávají znovu
vûdût. Uplynul˘ rok se jim vydafiil.
Vedle fiady nov˘ch skladeb mají za se-
bou úspû‰ná vystoupení napfiíklad
v Brnû, Hodonínû nebo T˘ni‰ti nad
Orlicí, ale také v Boskovicích na prvo-
májové sportovní akci Bûhu za sedmi-
zub˘m hfiebenem anebo v zámeckém

skleníku. Ostatnû i tento rok zde soubor
ãítající 7 ãlenÛ slíbil svoji úãast. 

Skupina je aktivní i v jiné kategorii.
Má za sebou vydafiené benefiãní progra-
my v T˘ni‰ti nad Orlicí a v Boskovicích.
Minul˘ rok kapela podpofiila nadaãní
fond dûtské onkologie Krtek. Letos
v dubnu bude pofiádat uÏ tfietí roãník
znám˘ pod názvem Veãer pro lidi kaÏ-
dého vûku. Tento v˘hradnû dobroãinn˘
veãer v zámeckém skleníku bude tento-
krát vûnován diecézní charitû v na‰em
mûstû. Pfiál bych si, aby se nám podafiilo
znovu potû‰it hosty veãera a povedla se
ta na‰e vûc, spojovat i amatérskou hud-
bu s beneficí – fiekl za kapelu Karlovy
hraãky Radek Klon.

Foto: archiv skupiny

jsou mediálním 
partnerem akce

KARLOVY HRAâKY NA VZESTUPU?

V rámci „Svûtového dne vody”, kter˘
pfiipadá na 22. bfiezna, pozvala Vodárenská
akciová spoleãnost, a.s., divize Boskovice,
v pátek 18. bfiezna své partnery a odbor-
nou vefiejnost na tradiãní setkání.
Tematicky bylo leto‰ní setkání zamûfieno
na zv˘‰ení poplatkÛ za podzemní a odpad-
ní vody.

Sraz úãastníkÛ byl u nového vodojemu
Doubravy, kter˘ souãasnû slouÏí i jako tu-
ristická vyhlídka. V‰echny úãastníky pfii-
vítali Petr Fiala, fieditel VAS, a.s. divize
Boskovice a Hana Nedomová, starostka
mûsta Boskovice. Jaroslav Oldfiich
z Klubu ãesk˘ch turistÛ zde pfiítomné se-
známil s viditeln˘mi cíli v okolí Boskovic.

Hlavní program probíhal v konfe-
renãním sále Restaurace Pod zámkem.
Zde probûhly prezentace zástupcÛ VAS,
a.s. - fieditele divize Boskovice Petra
Fialy, pfiedsedy pfiedstavenstva VAS
Jindfiicha Krále, obchodnû ekonomické-
ho námûstka Viktora Sedláka a v˘robnû-
technického námûstka Pavla Mikulá‰ka.
O archeologick˘ch nálezech pfii stav-
bách vodovodÛ a kanalizací seznámila

V‰echny úãtenky v cel-
kové hodnotû nad 150 Kã
jsou slosovatelné. Na 
úãtenku prosím vyznaãte
jméno, pfiíjmení, telefon
a vhoìte ji do pfiiprave-
né krabice. SoutûÏ pro-
bûhne v mûsících bfiezen
- kvûten 2016.

Seznam cen: 
1. Mobil LUMIA 550 – TOPNET, 
2. Permanentka do lázní v hodnotû 600

Kã – SluÏby Boskovice, 
3. Powerbanka – TOPNET, 
4. Dárkov˘ poukaz – zfiízení internetu +

3 mûsíce internetu zdarma – TOPNET, 
5. Volná vstupenka do lázní a do sauny

– SluÏby Boskovice, 
6. Dárkov˘ balíãek – flash disk + re-

klamní pfiedmûty – TOPNET, 
7. Osu‰ka – SluÏby Boskovice. 

pfiítomné Zuzana JarÛ‰ková z Muzea re-
gionu Boskovicka.

Za Boskovice se akce zúãastnila sta-
rostka Hana Nedomová, zastupitel mûsta
Milan Kolínsk˘ a pracovníci odboru tvor-
by a ochrany Ïivotního prostfiedí MûÚ
Boskovice. Text: vp

Foto: RePo

Svûtov˘ den vody v Boskovicích

Úfiad mûstyse Knínice ve spo-
lupráci s místním spolkem
Knínice 1078 pfiipravují u pfiíleÏi-
tosti konání místní pouti tradiãní
spoleãenskou akci „Ko‰t vín”.
V pofiadí jiÏ devát˘ roãník ochut-
návky ‰iroké ‰kály vzorkÛ bíl˘ch,
rÛÏov˘ch a ãerven˘ch vín od
drobn˘ch pûstitelÛ z JiÏní Moravy
se uskuteãní v kulturním domû
v Knínicích, v sobotu 23. dubna
2016 od 19. 00 hodin. Kromû více
neÏ stovky vystavovan˘ch vzorkÛ
vín k volné degustaci bude moÏno
ochutnat zabíjaãkové speciality
nebo stylové pochutiny k vínu.
Cel˘m veãerem bude provázet
cimbálová muzika. Souãástí
vstupného ve v˘‰i 100 Kã je kata-
log vystavovan˘ch vzorkÛ, degus-
taãní skleniãka s logem akce a
nefiízená ochutnávka. Pofiadatelé

v‰echny srdeãnû zvou do Knínic na pouÈ a pfiá-
telské posezení u vína. ÚM Knínice  

Foto: archiv obce

Knínice - KO·T VÍN 2016

Jarní losovací soutûÏ
v Mûstsk˘ch lázních 

Karlovy hraãky. 

LoÀsk˘ roãník Ko‰tu vín v Knínicích.

Autokrossov˘ klub Bosko-
vice, po zimní pfiestávce zahá-
jil sezónu na Velikonoãní 
nedûli 27. 3. 2016, proto jsme
závody pojali Velikonoãnû
a vítûzové si kromû pohárÛ
odnesli i ãokoládového zajíce.
Závodníci se se‰li opût ve vel-
kém poãtu, takÏe se závodilo
celkem v sedmi kategoriích.
Díky krásnému poãasí, nás
pfii‰lo podpofiit velké mnoÏství
divákÛ. Myslím, Ïe se závody
vydafiily a tû‰íme se 24. 4.
2016 opût v Chrudichromské
rokli na dal‰ích závodech.

Text a foto: Ivana ·ikulová

Autokrossov˘ klub zahájil sezónu

Ing. Petr Fiala u vodojemu Doubravy.

Pozvánka Dobroãinná akce pro Thálii 
Kdy? 13. kvûtna 2016 v 17 hodin    Kde? Ve Western parku Boskovice

Vstupné a ceny dobrovolné
âeká vás bohat˘ program a cel˘ v˘tûÏek z akce pÛjde 

na pomoc Nathalii ·merdové.
Více na: www.thali-tancuje.webnode.cz, nebo na tel.: 603 873 268 
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Na mnoha místech zemû se kaÏd˘ rok,
17. 3., slaví den svatého Patrika, kter˘ má
své kofieny v Irsku. Biskup Patrik pfiinesl do
Irska kfiesÈanství a svatou trojici vysvûtloval
pomocí zeleného trojlístku. Jedna z legend
fiíká, Ïe v tento den je nejvût‰í ‰ance lapit
nûkterého ze skfiítkÛ zvan˘ch leprekón.

Traduje se o nich, Ïe jsou nesmírnû bohatí
a s oblibou schovávají své zlato na tajn˘ch
místech, která je moÏno odhalit pouze 
pokud leprekóna chytíte a pfiinutíte ho vy-
zradit, kam zlato ukryl. Dal‰í, neménû roz-
‰ífiená, povûra tvrdí, Ïe leprekóna lze spolu
s jeho hrncem zlata nalézt na konci duhy. 

Mûsíc bfiezen byl pro ná‰ t˘m nároãn˘, 
av‰ak úspû‰n˘ a pln˘ akcí. KdyÏ to celé shr-
neme od zaãátku, hned úvodem mûsíce od-
jelo nûkolik atletÛ na soustfiedûní do Ústí
nad Orlicí. A intenzivní tréninkov˘ t˘den se
zaãal brzy projevovat. Hned po skonãení
soustfiedûní 5. 3. jel formu otestovat Honza
Kohut do Prahy na Kbelskou desítku. I kdyÏ
byl po soustfiedûní unaven˘, dokázal pro-
hnat ty nejlep‰í a nakonec obsadil 2. místo
s krásn˘m ãasem 32:32. O t˘den pozdûji,
kdy uÏ únava odcházela a zaãaly o sobû dá-
vat vûdût nabûhané kilometry, se na‰i bûÏci
postavili na start Brnûnského bûÏeckého po-
háru v Modfiicích. Tam Elite Sport ovládl té-
mûfi kaÏdou kategorii, do které nastoupil.
Hlavní závod na 5 km patfiil na‰emu t˘mu.
Celkovû zvítûzil junior Dan Fiala (17:00),
celkovû druh˘, ale v kategorii dorostu dobû-
hl David Klíã (17:20) a na stupnû vítûzÛ
mezi juniory se je‰tû ve‰el Andrej Fiala na
3. místû (18:25). Netrvalo dlouho a za chví-
li se v cíli objevila také první juniorka
Karolína Tichá, která také startuje za Elite
Sport. Následoval hlavní bûh na 10 km, kte-
r˘ zpÛsobem start-cíl opanoval odpoãat˘
Honza Kohut (31:10).

MÛÏete se také pfiihla‰ovat na na‰e bûÏecké

a kondiãní a fitness tréninky, které probíhají
v Blansku, Brnû a Boskovicích – trénujeme 
celoroãnû. V‰echny tréninky jsou pro dûti i
dospûlé od zaãáteãníkÛ pro pokroãilé. Pro ty,
kter˘m nevyhovují skupinové tréninky, jsou
pfiipraveny individuální lekce od bûÏeck˘ch
a kondiãních tréninkÛ aÏ po fitness tréninky
v posilovnû, nebo sluÏba trenér do domu.
Nebaví vás chodit do posilovny? Vyzkou‰ejte
na‰e kruhové a fitness tréninky venku na ãer-
stvém vzduchu. Ideální pfiíleÏitost jak se dostat
do kondice. Nyní mÛÏete vyzkou‰et i na‰e pro-
gramy pro Ïeny a na hubnutí. StaÀte se ãleny
na‰eho sportovního Elite sport Teamu. Ná‰
sportovní t˘m je otevfien pro kaÏdého sportov-
ce pfiedev‰ím pro bûÏce, triatlonisty, bûÏkafie
ale i pro dûti. âlenové t˘mu mohou ãerpat za-
jímavé benefity, které jim mohou pomoci ve
sportovní pfiípravû i na závodech, regeneraci,
nákupu bûÏeckého vybavení za v˘hodné ceny
a mnohé dal‰í…. Úãastníme se závodÛ po 
celé âeské republice a zúãastÀujeme se i t˘-
mov˘ch závodÛ jako je napfiíklad Vltavarun
a dal‰í. Pofiádáme i t˘mové skupinové tréninky
pro dûti i dospûlé v‰ech v˘konnostních skupin
a to v Brnû, Blansku a Boskovicích.
www.jankohut.com

Text: Vojta Grun

Dne‰ní skfiítci jsou ale jiÏ sofistikova-
ní a jeden z nich zavítal na rájecké gym-
názium, aby studenty formou soutûÏe 
vyzkou‰el ze znalostí o Irsku. Otázky 
byly napsány jak jinak neÏ v anglickém 
jazyce a studenti museli také psát své od-
povûdi do soutûÏních formuláfiÛ anglicky.
SoutûÏ mûla ale dost tûÏké podmínky.
Studenti museli dodrÏet plnûní odpovûdí
pouze o pfiestávkách, museli odpovûdi 
odevzdat do poledne toho dne a na vyhlá-
‰ení soutûÏe museli v‰ichni, vãetnû tfiíd-
ních uãitelÛ, pfiijít v zeleném odûvu, jak
tomu velí irsk˘ zvyk pro tento den. 

Pfii vyhlá‰ení pfied ‰kolou se ukázalo, Ïe
pokladem byl ofiechov˘ dort potaÏen˘ mar-
cipánem v irské národní barvû s obrázkem
hromady zlaÈákÛ na vrchu. Cenu vyhrál 3.

roãník a v závûsu za nimi se umístily tfiídy
sekunda a prima. Ne‰lo v‰ak jen o ten po-
klad, studenti si uÏili den, kdy byli v‰ichni
obleãeni v zeleném a ‰kola se nám pûknû
jarnû zabarvila. Nûktefií studenti si pofiídili
dokonce i velké skfiítkovské klobouky.
Zábavné bylo také samotné soutûÏení a sna-
ha odevzdat úkoly co nejdfiíve, protoÏe tam
‰lo také o body.

Závûrem se dá fiíci, Ïe vyhráli v‰ichni
studenti, protoÏe se do soutûÏe pfiihlásili
a dokázali, Ïe umí spolupracovat v rámci
jednotliv˘ch tfiíd jako jeden velk˘ t˘m.
Odmûnou v‰em studentÛm pak byla velká
krabice cukroví. UÏ nyní se v‰ichni tû‰íme
na dal‰í roãník novû vzniklé soutûÏe.

Text: Mgr. Milena Míãová
Foto: archiv ‰koly

Studenti rájeckého gymnázia slavili soutûÏí

Tréninky s Janem Kohutem
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V rámci oslav osmdesátého v˘roãí
pov˘‰ení na mûsto vydalo mûsto
Letovice knihu, která mapuje historii
Letovic od roku 1936 do roku 2016. 

Kniha s názvem Letovice 1936 –
2016 vy‰la v nákladu 1 000 kusÛ 
v˘tiskÛ, v polovinû bfiezna byla slav-
nostnû pokfitûná v MKS Letovice.
Kfitu se osobnû úãastnila jedna z auto-

rek knihy, paní Milena Hejlová a sta-
rosta Letovic Vladimír Stejskal.
Publikace stojí 200 Kã a zakoupit si ji
mÛÏete v mûstském informaãním stfie-
disku v Letovicích. Kniha má pfies
200 stran textu a historick˘ch fotogra-
fií aÏ po souãasnost. 

Text: RePo
Foto: Petr ·vancara

Letovice vydaly knihu

Letoviãtí studenti
MS· nezahálí, zúãast-
nili se jubilejního, 20.
roãníku SoutûÏe od-
born˘ch dovedností
SUSO 2016 a v postu-
povém kole 18. – 19.
3. získali vítûzství
v hlavní soutûÏi  i nû-
kolika dal‰ích  katego-
riích vãetnû získání 
titulu Hvûzdy SUSO.
SoutûÏ je na 2 dny pro
dva kluky v t˘mu.
Finále soutûÏe je v zá-
fií v Praze. 

Dal‰í aktivitou stu-
dentÛ v Letovicích je
úãast na 10. roãníku
oblíbené soutûÏe
Stavby z vlnité lepen-
ky. Kromû cen v hod-
notû 40 000 Kã je ve
hfie i Zvlá‰tní cena
Národního památko-
vého ústavu (NPÚ),
kter˘ je letos nov˘m
partnerem soutûÏe.
SoutûÏ pofiádá Svaz
v˘robcÛ vlnit˘ch lepe-
nek (SVVL) ve spolu-
práci s obalovou spoleãností EKO-KOM.

Tématem jubilejního 10. roãníku soutû-
Ïe Stavby z vlnité lepenky je „Národní
kulturní památka âeské republiky”.
Studenti si pro zpracování modelu vybíra-
jí nemovité kulturní památky, které jsou
na seznamu národních kulturních památek
pod správou NPÚ. Na vytvofiení stavby
mají soutûÏící ãas do 23. kvûtna 2016.
Letoviãtí studenti se rozhodli postavit zá-
mek Rájec nad Svitavou.

KaÏdá z pfiihlá‰en˘ch 29 stfiedních sta-
vebních ‰kol má moÏnost do soutûÏe pfii-
hlásit dvû stavby. Mimofiádnû letos po-
stoupí do finále 10 nejlep‰ích staveb.
Finálové kolo se uskuteãní bûhem ãervna
v Zahradách pod PraÏsk˘m hradem, které
jsou jednou z národních kulturních pamá-
tek ve správû NPÚ. 

Ve finále vyberou nejlep‰í stavby
dvû poroty. Porota pofiadatele soutûÏe
udûlí celkem 3 ceny. Za nejlep‰í model
získá vítûzná ‰kola cenu v hodnotû 25
000 Kã. ·kola, která obsadí druhé mís-
to, získá cenu v hodnotû 10 000 Kã

a v pofiadí tfietí ‰kola získá cenu v hod-
notû 5 000 Kã.  

Zvlá‰tní cenu pak udûlí odborníci
Národního památkového ústavu. Ocenûní
studenti se mohou tû‰it na záÏitkov˘ den
ve vybrané památce. Ostatní finalisté ob-
drÏí od poroty vûcné ceny a pofiadatel jim
uhradí cestovné na místo konání.

Stavby musí b˘t zpracované v˘hradnû
z vlnité lepenky, ekologického obalového
materiálu. Model mÛÏe b˘t obohacen bar-
vami. Jin˘ materiál je dovolené pouÏít
pouze jako spojovací. Velikost stavby je 
omezena rozmûrem 1 x 1,5 m. Urãité
mnoÏství vlnité lepenky obdrÏeli od pofia-
datele v‰ichni soutûÏící zdarma.

Celostátní soutûÏ dlouhodobû poukazu-
je na v‰estranné pouÏití vlnité lepenky
a na její ‰etrnost k Ïivotnímu prostfiedí.
Vlnitá lepenka je materiál pouÏívan˘ k v˘-
robû obalÛ. Jeho velkou v˘hodou oproti 
ostatním obalov˘m materiálÛm je stopro-
centní recyklovatelnost.

Text: RePo, Ing. Luká‰ Klapil
Foto: archiv ‰koly

Plukovník Mgr. Zdenûk Grénar
o bezpeãnostní situaci

SUSO - soutûÏící studenti 2. roãníku obor zedník 
vlevo Ladislav LuÀáãek, v pravo Jan Procházka.

Slavnostní pokfitûní knihy.

Pokraãování textu ze trany 1
Po loÀsk˘ch atentátech v PafiíÏi jsme 

vûnovali zv˘‰enou pozornost ostraze rÛz-
n˘ch shromáÏdûní vût‰ího poãtÛ lidí, 
kter˘ch bylo v pfiedvánoãní dobû hodnû;
rÛzné kulturní akce, rozsvûcení vánoãních
stromÛ a podobnû.

Zlep‰uje se technické vybavení policie
na Blanensku?

Musím fiíct, Ïe do‰lo k podstatnému vy-
lep‰ení pfiedev‰ím vozového parku, kter˘
byl jiÏ znaãnû zastaral˘ a hlavnû opotfie-
bovan˘. 

Mediálnû byly ‰iroce prezentovány no-
vé vozy ·koda Octavia, které dostala PâR
v civilní úpravû, s vybavením, které slou-
Ïí k dokumentaci dopravních pfiestupkÛ,
pfiedev‰ím pfiekraãovaní povolené rych-
losti. Jeden z tûchto speciálních vozÛ 
máme také v Blansku.

Dal‰ím pfiírÛstkem je terénní vÛz
Volkswagen Amarok, kter˘ PâR pofiídila
v rámci projektu „Zv˘‰ení akceschopnosti
Policie âR pfii fie‰ení mimofiádn˘ch udá-
lostí”. Tento v˘konn˘, osvûdãen˘ vÛz 
bude vyuÏíván nejen pfii kontrolní a zása-
hové ãinnosti na‰ich pfiíslu‰níkÛ v terénu,
ale také pfii rÛzn˘ch haváriích a Ïiveln˘ch
pohromách. 

Ze stejného programu pochází také no-
vá ãtyfikolka Gladiator X8, kterou budeme
vyuÏívat pfiedev‰ím v nepfiístupn˘ch loka-
litách Moravského krasu.  

Dopravní inspektorát dostal nov˘
Volkswagen Transporter; je modernû
vybaven, vãetnû v˘razn˘ch svûteln˘ch
panelÛ, které zaji‰Èují jeho dobrou vidi-
telnost pfii ‰etfiení dopravních nehod.

Stejn˘ typ vozu dostali také kriminalis-
tiãtí technici; je to vozidlo speciálnû vy-
bavené pro jejich potfieby, jedná se
o men‰í pojízdnou laboratofi. Dal‰í dva
vozy SUV do lehãího terénu znaãky
Hyundai dostaly obvodní oddûlení
Boskovice a Letovice. Pro pravidelnou
hlídkovou ãinnost, zejména pro tzv. pr-
vosledové hlídky, jsou urãeny nové vo-
zy ·koda Octavia 4x4.

Policejní prezident ohlásil zámûr zvy-
‰ování poãetního stavu policejního sboru;
budou se tabulkové stavy navy‰ovat
i v na‰em regionu?

Ano, také na Blanensku se bude po-
stupnû, od leto‰ka do roku 2020, zvy‰o-
vat poãetní stav policistÛ. Rád vyuÏívám
této pfiíleÏitosti, abych mohl nabídnout
pfiípadn˘m zájemcÛm moÏnost vstoupit
do fiad Policie âeské republiky. Práce
u policie je nároãná, av‰ak kromû stálého
platového zabezpeãení nabízí pfiedev‰ím
jistotu zamûstnání a v˘hody sluÏebního
pomûru.

Jaké jsou základní podmínky pro pfiije-
tí uchazeãe?

Podmínkou je vûk nad 18 let, ukonãené
S· vzdûlání s maturitou a bezúhonnost. Dále
musí uchazeã splÀovat zdravotní, osobnostní
a fyzickou zpÛsobilost. Podrobnosti zájem-
cÛm sdûlíme, pokud nás v Blansku nav‰tíví
nebo kontaktují telefonicky ãi e-mailem.

Pane Grénare, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Úspûchy studentÛ MS·
Letovice
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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

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

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

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823, p. Dostál 724 205 123 

Pneuservis tel.: 516 499 827, p. Halouzka 776 654 584.

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

INZERCE - NEMOVITOSTI:
• Hledám ke koupi dÛm 

na Blanensku. Tel.732 755 904

• Koupím byt na investici. Tel.721 466 406

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

Velkou konkurenãní v˘hodou se
pro KOOPLAST vedle pravidelné-
ho sledování novinek stala i schop-
nost pfiedvídat dal‰í trendy a jejich
v˘voj. Firma KOOPLAST jako je-

diná na trhu nabízí zafixování role-
tového pancífie ultrazvukem, tzv.
FIX SET. To je unikátní sluÏba,
která zvy‰uje uÏitnou hodnotu v˘-
robku, zejména pevnost, a zaji‰Èuje

komfortní chod rolety. S touto
technologií odpadá nutnost nee-
fektního podlepování. Ve‰keré ro-
letové komponenty pfiipravujeme
na míru podle konkrétních poÏa-
davkÛ zákazníkÛ, ke kter˘m se tak
dostává hotov˘ roletov˘ systém bez
nutnosti dal‰ích úprav.

Potfieba pfiedstavit trhu moÏnosti
nábytkov˘ch rolet vedla k tomu, Ïe
ve spolupráci s dodavatelskou fir-
mou Rehau, byl vytvofien Katalog
roletov˘ch inspirací.

Pfiedstavuje nové a neotfielé pro-
storové fie‰ení nejen standardních,
ale i atypick˘ch poÏadavkÛ. Mûl
by b˘t vítan˘m pomocníkem i in-
spirací pfii vytváfiení interiérÛ.
Pfiedstavuje roletové systémy jako
kombinaci funkãnosti a ãistého de-
signového provedení. Zcela jistû
pfiekvapí variabilitou, paletou de-
korÛ, ale zejména netu‰en˘mi
moÏnostmi, které se tak pfied Vámi
otevírají.

Katalog je k dispozici na show-
roomu KOOPLAST, s.r.o. , ulice
Chrudichromská 22,  680 01
Boskovice, kde se na Vám bude
vûnovat   pro‰kolen˘ personál .

Rádi Vám zde pfiedstavíme na‰i
kompletní skladovou nabídku.

Dejte interiéru novou tváfi a reali-
zujte Va‰e nápady.

Inspirujte se.
Ing. Radek ¤ehofi 

majitel firmy KOOPLAST, s.r.o.

Firma KOOPLAST vznikla v roce 1997, její hlavní ãinností jsou 
dodávky plastov˘ch profilÛ do rÛzn˘ch prÛmyslov˘ch odvûtví. Hlavní
podíl nabídky tvofií ‰irok˘ sortiment profilÛ a komponentÛ pro nábyt-
káfisk˘ sektor. Samozfiejmostí je perfektní zákaznick˘ servis, kter˘
vychází z potfieb a pfiání zákazníka. Zákazníkovu pfiedstavu respektu-
jeme od první my‰lenky pfies v˘ãet a pfiedstavení moÏností a nej-
vhodnûj‰í v˘bûr správného fie‰ení aÏ po finální pfiípravu.
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Do našeho kolektivu přijmeme: 
Pracovníky na montáž pokladních boxů
poÏadujeme:
• manuální zruãnost 
• ochotu uãit se 
• ãtení technické dokumentace v˘hodou 
• samostatnost, peãlivost 
• ãasová flexibilita
• ranní smûna

Obsluha CNC ohraňovacího lisu
+ vysekávacího, laser. lisu
poÏadujeme:
• praxe vítána, moÏnost zauãení
• ãtení technické dokumentace v˘hodou
• ochota uãit se, flexibilita
• 12 hod. smûny

Skladník - samostatný pracovník
ve skladu hotových výrobků
poÏadujeme:
• základy práce s PC
• zkou‰ky na vysokozdviÏn˘ vozík (za‰kolení moÏné)
• fiidiãsk˘ prÛkaz min sk. B
• ranní smûna

Pracovníky do lakovny
náplÀ práce:
• pfiípravné práce pro lakovnu
• balení a expedice hotov˘ch v˘robkÛ
• 12 hod. smûny 
• zauãíme

Pracovníky do lisovny plechů
náplÀ práce:
• práce na v˘stfiedníkov˘ch lisech
• práce na bodovacích zafiízeních
• moÏnost zauãení

Project manager s NJ
náplÀ práce:
• správa a vedení projektového t˘mu
• správa koordinace partnerÛ a pracovních skupin projektového t˘mu
• definice efektivního projektového plánu

poÏadujeme:
• znalost nûmeckého jazyka podmínkou (komunikace se zahraniãními 

partnery)
• znalost anglického jazyka v˘hodou
• S·/V· vzdûlání (technické, strojírenské vzdûlání v˘hodou)
• ¤P sk. B
• samostatnost, loajalitu, spolehlivost a ãasovou flexibilitu
• obchodní a vyjednávací schopnosti, analytické my‰lení

Zástupce vedoucího oddělení servisu
náplÀ práce:
• fiízení chodu oddûlení servisu a montáÏe, zaji‰tûní prodejního 

a poprodejního servisu zákazníkÛm
• fiízení ãinnosti servisních technikÛ
• zaji‰tûní subdodavatelsk˘ch firem a fiízení jejich ãinnosti
• komunikace se zákazníky, vypracování a prezentace nabídek

poÏadujeme:
• vzdûlání ÚSO elektro
• znalost AJ aktivnû, slovanské jazyky v˘hodou
• znalost práce na PC
• ¤P sk. B – aktivní fiidiã
• trestní bezúhonnost
• ãasová flexibilita
• samostatnost
• silná osobnost

Servisní technik
poÏadujeme:
• vzdûlání S·, ÚSO 
• elektro vyhl.50/78sb. - moÏno doplnit po zauãení 
• fiidiãsk˘ prÛkaz A, B – aktivní fiidiã 
• ãasová flexibilita – sluÏební cesty CZ, EU 
• samostatnost 
• ochota pracovat v noci, o víkendech 

Servis a instalace pokl. boxů
a regálových systémů
náplÀ práce:
• montáÏní práce na pracovi‰ti v Boskovicích + sluÏební cesty 

spojené se servisem a instalací
• montování a demontování regálov˘ch systému 

(vnitfiní instalaãní práce)
• fie‰ení technick˘ch problémÛ a závad bûhem instalace

poÏadujeme:
• orientaci v technické dokumentaci v˘hodou
• technické my‰lení (b˘t praktik)
• schopnost samostatného rozhodování
• ¤P sk. B
• základní znalost AJ (v˘hodou)
• ochota cestovat (CZ, EU), spolehlivost
• organizaãní schopnost, flexibilita

ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s.

Jsme ‰védskou spoleãností pÛsobící v oblasti strojírenství s poboãkami ve 20 zemích svûta. Nabízíme silné zázemí, 
v˘borné reference od souãasn˘ch zákazníkÛ a mezinárodní zku‰enosti.
Pokud k Va‰im pfiednostem patfií snaha uãit se nov˘m vûcem, iniciativa a profesionální jednání, tak právû Vám 
nabízíme pracovní pfiíleÏitost.

Chrudichromská 2364 
680 01 Boskovice

Czech Republic  
Phone: +420 516 805 900

Nabízíme:
• zázemí silné zahraniãní spoleãnosti
• práci ve stabilní a perspektivní firmû
• zajímavé finanãní ohodnocení s moÏností rÛstu 
• balíãek zamûstnaneck˘ch benefitÛ 

Nástup možný ihned popř. dle dohody.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis na níže uvedený kontakt:
Personální oddělení: pí Dobešová,  e-mail: veronika.dobesova@itab.cz
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Primáfi MUDr. Jan Machaã
kandiduje do Senátu âR

Primáfi MUDr. Jan Machaã.

Primáfi Machaã vede gynekologické oddûlení boskovické nemocnice. Díky kvalitní lékafiské péãi je toto oddûlení vyhledáváno pa-
cientkami i mimo spádovou oblast nemocnice. Do nedávna byl dr. Machaã ãlenem Zastupitelstva mûsta Boskovice; své funkce se v
únoru vzdal. V této souvislosti jsem se primáfie Machaãe zeptal:

Pane primáfii, jaké byly dÛvody Va‰eho
odstoupení z ZM?

Rozhodl jsem se pfiijmout nabídku ODS
kandidovat za tuto stranu do Senátu âR v le-
to‰ních volbách. Z toho dÛvodu jsem od-
stoupil z mûstského zastupitelstva, kam jsem
kandidoval v komunálních volbách jako 
nestraník za KDU–âSL. Domnívám se, Ïe
by nebylo správné takfiíkajíc sedût na dvou
Ïidlích. 

Odstoupil jste také z dozorãí rady
Nemocnice Boskovice s.r.o.?

Ano, to má stejn˘ dÛvod, do dozorãí rady
jsem byl jmenován jako zástupce KDU-
âSL, takÏe na v˘zvu MO KDU-âSL
Boskovice jsem i tuto ãinnost ukonãil.

Pfiedpokládám, Ïe pokud budete v pod-
zimních volbách úspû‰n˘, budete se jako
senátor zajímat o otázky zdravotnictví.
V bfieznu vyzvala âeská lékafiská komora
vládu k neodkladnému fie‰ení problémÛ
v resortu zdravotnictví. Jak tento problém
vnímáte Vy?

Domnívám se, Ïe na‰e zdravotnictví je
stále na velmi dobré odborné úrovni. Je v‰ak
nesporné, Ïe situace se stále zhor‰uje a to
pfiedev‰ím co se t˘ká personálního obsazo-
vání lékafisk˘ch míst a stfiednû zdravotnické-
ho personálu. DÛvody jsou pfiedev‰ím 
ekonomické; finanãní ohodnocení práce lé-
kafiÛ a zdravotníkÛ neodpovídá nároãnosti
jejich práce. T˘ká se to celé oblasti zdravot-
nictví, ov‰em nejhor‰í situace je u mlad˘ch
lékafiÛ, ktefií po absolvování vysoké ‰koly
nastupují s naprosto nevyhovujícím platem,

lékafiÛ v nemocnicích jsou ãasto i násobnû
niÏ‰í, neÏ na jaké dosáhnou jejich kolegové
vykonávající ambulantní péãi, pfiitom si 
dovolím tvrdit, Ïe co se t˘ká pracovního na-
sazení a pfiedev‰ím míry odpovûdnosti, tak
doktofii v nemocniãním provozu mají v˘raz-
nû hor‰í pracovní podmínky.  

S tím souvisí také skuteãnost, Ïe lékafii
stále ãastûji ãelí Ïalobám o náhradu ‰kody,
které za pacienty podávají specializovaní
právníci. S tímto fenoménem se setkávají
daleko ãastûji lékafii v nemocniãních oddûle-
ních, neÏ v ambulantní péãi, coÏ je opût 
jedna z fiady pfiíãin nedostatku chirurgÛ, gy-
nekologÛ a dal‰ích odborníkÛ v nemocni-
cích. V nûkter˘ch pfiíhraniãních oblastech
âR jiÏ dochází k ru‰ení lÛÏkov˘ch oddûlení.

Odstranit v‰echny pfiíãiny tohoto stavu
ov‰em nebude snadné, máte pfiedstavu jak
situaci fie‰it?

Jedná se o optimální nastavení systému
zdravotnické péãe a jeho financování. Je tfie-
ba vûdût, Ïe se jedná o komplikované systé-
mové problémy, tedy Ïe je tfieba zmûnit
systém, ne jen provádût ãásteãné reformy. To
v‰ak není moÏno dûlat uspûchanû a hlavnû
ne kaÏd˘ch pár rokÛ, pfii zmûnû politického
vedení, jinak. V Holandsku, kde je údajnû 
ukázkové zdravotnictví, tento systém nasta-
vovali 20 let.

Je tfieba zamezit tomu, aby stát vysok˘mi
ãástkami hradil vysoko‰kolské medicínské
vzdûlání, a pfiitom kaÏd˘ rok 20 % absolven-
tÛ odejde pracovat do zahraniãí. Tedy zame-
zit tomu, aby stát platil v˘uku lékafiÛ pro
Nûmce, Raku‰any, Brity...

Dále je tfieba si ujasnit, jestli skuteãnû po-

tfiebujeme nûkolik zdravotních poji‰Èoven,
kdyÏ konkurovat si ze zákona stejnû nemo-
hou. Úhradové vyhlá‰ky, které jsou podkla-
dem pro pfievod financí od poji‰tûncÛ do
zdravotnick˘ch zafiízení, také nejsou ideálnû
nastavené, navíc jsou opût velmi kompliko-
vané. Málokdo asi ví, Ïe za odborn˘ v˘kon
dostane gynekologické oddûlení v na‰í 
nemocnici jinou ãástku, neÏ jakou dostane
totéÏ oddûlení v jiné nemocnici za zcela to-
toÏn˘ v˘kon; záleÏí na tom, jak je sepsána
smlouva s poji‰Èovnou.

Nejsem spokojen˘ ani s tím, Ïe je u nás
jedna z nejmen‰ích finanãních spoluúãas-
tí pacienta v Evropû, coÏ se po zru‰ení po-
platkÛ je‰tû prohloubilo. Také by bylo
vhodné valorizovat ãástky, které jdou do
zdravotnictví za takzvané státní poji‰tûn-
ce, tedy osoby nev˘dûleãnû ãinné; tyto
platby dnes tvofií více neÏ polovinu celko-
v˘ch pfiíjmÛ.

Celá problematika je mnohem ‰ir‰í, není
moÏno v rozsahu jednoho ãlánku v novi-
nách toto téma popsat dÛslednû. Rozhodnû
je tfieba zmûny systému provést, av‰ak 
uváÏlivû a na základû poznatkÛ odborníkÛ.

Pane primáfii jste jiÏ v dÛchodovém vûku;
proã se snaÏíte získat moÏnost zasahovat do
politiky?

Domnívám se, Ïe snahou kaÏdého ãlovû-
ka by mûlo b˘t zajistit pro své potomky lep-
‰í Ïivot, lep‰í svût. Myslím, Ïe v této oblasti
je je‰tû hodnû co napravovat a fie‰it.

Dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

konkrétnû v na‰í nemocnici je to 18 – 20 ti-
síc Kã hrubého mûsíãnû. 

S absolventy lékafisk˘ch fakult souvisí
dal‰í problém, tím je forma postgraduálního
studia. Dfiíve zabûhan˘ systém dvoustupÀo-
vé atestace, kter˘ byl podle mého názoru ve-
lice kvalitní, byl v polovinû 90. let zmûnûn
tak, aby vyhovoval údajn˘m poÏadavkÛm
Evropské unie. Nyní se tedy pouÏívá jedno-
stupÀov˘ systém EU atestace, kter˘ je velmi
nepfiehledn˘ a pfiedev‰ím prodluÏuje dobu
postgraduálního studia bez ohledu na pra-
covní zafiazení mladého lékafie.

Dal‰ím úskalím je odchod lékafiÛ z ne-
mocnic do soukrom˘ch ambulancí. Pfiíjmy

Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 13, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

RD  2+kk v Kuniã-
kách po ãást. rekon-
strukci o CP 95 m2.
EPNB „G”.
Cena 550 000 Kã 
k jedn. + provize RK. 
Tel: 733 713 239

Pronájem kom. pro-
stor s v˘lohou 
v Boskovicích o CP
98 m2 od 1. 5. 2016.
EPNB „G”. Cena 
9 000 Kã/mûsíãnû
+ kauce + energie + pro-
vize. Tel: 733 713 239

RD 3+1 se zahradou
v Boskovicích o CP
400 m2. EPNB „G”.
Cena 2 650 000 Kã 
+ provize RK.
Tel: 733 713 239

Hledáme pro klienty 
–  byty, domy v Boskovicích.

Tel: 733 713 239



Informujeme / i* 11

roãník V        ãíslo 3       duben 2016606 931 795☎

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

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

Arboretum ·melcovna Boskovice 
zve k prohlídce i k nákupÛm

Arboretum ·melcovna je vyhle-
dávan˘ nauãn˘ a odpoãinkov˘ areál
leÏící na okraji Boskovic, je souãás-
tí v˘znamného krajinného prvku
Dva dvory – ·melcovna. Pouãení
zde najdou celé rodiny, na jejichÏ
náv‰tûvu je areál pfiipraven. Dûti
potû‰í náv‰tûva zookoutku, kde 
najdou zakrslá plemena hospodáfi-
sk˘ch zvífiat, stejnû jako pfiítomnost
pohádkov˘ch bytostí - skfiítkÛ, víl
a elfÛ. Zahrádkáfii vyuÏijí nabídky
prodejny, která je umístûna pfiímo
v areálu a je souãástí sítû Zahradní
centra CS, o.d. Prodejna nabízí ‰iro-
k˘ sortiment okrasn˘ch a ovocn˘ch
rostlin vãetnû materiálÛ pro zaklá-
dání a údrÏbu zahrad. 

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

Pane JankÛ, co máte letos pfii-
praveno pro náv‰tûvníky arboreta?

Jako kaÏd˘ rok, i letos jsme naplá-
novali nûkolik tématick˘ch akcí.
První z nich probûhne uÏ od úter˘ 12.
do nedûle 17. dubna; pokvetou cibu-
loviny, coÏ je jiÏ tradiãní úvod sezo-
ny. âtenáfie ListÛ regionÛ rád zvu na
dal‰í akci, která bude následovat vzá-

pûtí – od soboty 26. dubna do pátku
8. kvûtna to budou Dny sakur. 

Svátek Hanami, coÏ v pfiekladu
znamená obdivování sakur, patfií
v Japonsku k jednûm z nejdÛleÏi-
tûj‰ích událostí roku. V dobû, kdy
sakury zaãnou kvést, vypukne na
japonsk˘ch ostrovech nefal‰ova-
né davové ‰ílenství, kterého se 
úãastní snad opravdu v‰ichni oby-
vatelé zemû vycházejícího slunce.
Jednotlivci, páry, i skupiny si pod
kvetoucími stromy uÏijí pikniko-
vé posezení a pfiivítají jaro.

Budu rád, kdyÏ také v na‰em areá-
lu pfiivítáme spoleãnû jaro na Moravû;
moÏná i zde polibek pod kvetoucí
tfie‰ní pfiinese milencÛm ‰tûstí.

Poslední jarní akcí budou Irisy
a rododendrony, na které se pfiijìte
podívat od 12. do 29. kvûtna.

Máte jiÏ naplánovány akce i na
dal‰í ãást sezony?

Ano, v srpnu od 16. do 28. to bude
akce s názvem Trávy a trvalky
a z podzimních bych jmenoval
Arboretum v barvách podzimu; tato
akce potrvá cel˘ fiíjen. Pak zb˘vá jiÏ
jen V̆ stava ovoce a okrasn˘ch rostlin
o víkendu 14. - 17. fiíjna a sezonu za-
konãí oblíbené Dny adventní vazby
v termínu 23. - 24. listopadu.

Do‰lo v areálu k nûjak˘m zmûnám?
V na‰em zookoutku mají domácí

ovce Skudde i kozy girgentánské
mláìata, která se urãitû budou 
dûtem líbit, stejnû jako novinky
v rozmístûní na‰ich pohádkov˘ch
bytostí v areálu arboreta.

Je nûco nového v nabídce pro-
dejny Zahradního centra?

Pro toto jarní období jsme pfiipra-
vili slevovou akci na mulãovací 
kÛru a nûkteré zeminy. Nabídka sorti-
mentu se po celou sezonu pfiizpÛsobu-
je poÏadavkÛm zákazníkÛ vzhledem
k agrotechnick˘m lhÛtám.

Jaká je letos provozní doba?
Sezonu jsme zahájili 15. bfiezna a

otevfieno bude dennû kromû pondûlí
aÏ do 15. listopadu. Arboretum má 
otevfieno od 9 do 17 hodin a prodejna
Zahradní centrum od 9:30 do 16:30.
Dal‰í informace najdou zájemci na
na‰ich stránkách www.smelcovna.cz,
pfiípadnû mohou volat 602 173 936.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna
Prunus serrulata „Royal Burgundy”.
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Kvetoucí 

myrobalán Prunus cerasifera „Nigra” . 

Kpt. Jaro‰e 25, Boskovice, +420 737 397 646, boskovice@invia.cz
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➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv,
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-ma-
ilem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám zachovalou ãalounûnou rohovou 
sedací soupravu (ãtyfii sedáky + roh) s moÏnos-
tí rozloÏení na postele, cena dohodou. Tel.: 723
964 897. 
➨ Prodám prostorné ‰atní skfiínû s nástavci 
(2,5) ve svûtlém laku, v‰e zachovalé, cena skfiínû
1 ks/650 Kã, nástavce 250 Kã. Tel.: 723 964 897. 
➨ Prodám p‰enici. Tel.: 731 776 571. 
➨ Prodám velmi levnû 2 sousedící pozemky
v Letovicích za b˘v. Brnûnsk˘mi papírnami o roz-
loze 2 301 a 7 794 m2. Rekreaãní stavby povole-
ny. BliÏ‰í info na tel.: 721 610 512. 
➨ Prodám dvefie venkovní ztrojené 
- ‰.85 cm, v.200 cm, 1/2 sklo, novû natfieno.
Provedení: jako balkon + pfiidáno tfietí kfiídlo,
moÏno na léto vysadit. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám mobilní telefon Samsung, 
dotykov˘, fotoaparát, FM rádio, 3G. Málo pouÏí-
van˘. Cena 499 Kã, tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám jeãmen, cena 1 q – 400 Kã. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám filmy DVD 
Poklad na Stfiíbrném jezefie, Vinnetou a dal‰í fil-
my. 70 Kã/kus. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám kuffiíkov˘ ‰icí stroj Veritas, 
‰icí stroj skfiíÀov˘ zn. Minerva tzv. Salonka. Ceny
dohodou, tel.: 774 299 540. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Hledám paní na v˘pomoc do domácnosti, 
3 dny v t˘dnu. Dále dle dohody. Dobré platové
podmínky, podrobnosti telefonicky, pfiípadnû 
osobnû, tel.: 608 467 099. 
➨ Hledám chatu s pozemkem, 
okolí Blanska, Jedovnic, platím hotovû, v‰e zafií-
dím, tel.: 604 235 530. 
➨ Hledám odborníka na profiezání zahrady. 
Ozvûte, prosím na tel.: 608 827 959. 

➨ Koupím byt 2+1, 3+1 v OV v Blansku, 
nejsem RK, chceme do vût‰ího. ZN.: VáÏn˘ zájem.
Tel.: 704 790 409, e-mail: pomir@seznam.cz. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu 1+1 v Blansku u pfiehrady, 
témûfi zafiízen˘, od kvûtna 2016. DÛm po rekon-
strukci, zasklen˘ balkón. Tel.: 737 802 235. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 
➨ Pohlídám va‰e dítû, zku‰enosti mám.
Boskovice a blízké okolí. Tel.: 731 942 214. 
➨ Pronajmu dlouhodobû 1 pokoj v bytû 3+1
Blansko–Zborovce. Pokoj je zafiízen˘ (internet,TV).
Cena 3 300 Kã/mûs. Tel.: 739 546 123. 
➨ V RD v Blansku pronajmu 1-2 lÛÏkov˘ pokoj.
V domû je v‰e k dispozici. Inf.: abckiosk@se-
znam.cz. 

NABÍZÍM

➨ 38-let˘ muÏ hledá 30 - 36letou ‰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 traktor Zetor typ 7711 
(nebo podobn˘) v dobrém stavu s TP a SPZ. Tel.:
603 780 320.
➨ Koupím chatu/chalupu na Blanensku. 
Tel.:  720 519 375. 
➨ Koupím moto Jawa pion˘r, pafiez, Stadion, 
Jaweta, âZ  moÏno i díly, tel.: 774 262 828. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Hlávkov˘ salát v nálevu s opraÏen˘m
‰pekem – vlastní recept

Îil jsem s rodiãi na vesnici, mûli jsme zahradu a spoustu zá-
honkÛ a pafieni‰È a ãerstvé zeleniny. Nikdy nezapomenu na chuÈ
domácího salátu s octov˘m nálevem, posypan˘ opeãen˘mi kos-
teãkami slaniny. Na jafie jsme jej mûli takfika dennû ke v‰em
pokrmÛm. Pozdûji, kdyÏ jsem mûl svou zahrádku a své pafiníky,
krmil jsem také svou rodinu touto dobrotou. Dûlám ji stále,
i kdyÏ dnes uÏ z kupované zeleniny. Nejradûji mám salát, jako
pfiílohu ke knedlíkÛm s vejci. Máme duben a v dobfie zaloÏe-
n˘ch pafinících je v tuto dobu jiÏ salát k dispozici, tak se s vá-
mi chci podûlit o recept na tuto pochoutku.

Ingredience na dva beránky:

Postup:
Do hrnku si dáme sÛl, cukr, zalijeme teplou vodou, rozmícháme, dochutíme octem.
Na malou pánviãku nakrájíme na kosteãky 5 x 5 mm slaninu v mnoÏství odpovídají-
cí mnoÏství salátu a chuti strávníkÛ, jemnû ‰plíchneme solí a opeãeme.
Salát rozebereme na listy, opereme, necháme okapat, listy natrháme do mísy, zali-
jeme nálevem, nûkolikrát v míse rukama obrátíme, aby se nálev dostal ke v‰em líst-
kÛm, rozdûlíme na misky podle poãtu strávníkÛ a lehce posypeme opeãenou slani-
nou a zakápneme pár kapkami v˘peku.

Salát hlávkov˘, jarní rychlen˘, polní, ledov˘, no zkrátka, jak˘ zrovna je k mání
v mnoÏství 1 hlávka na dva lidi. Na nálev: 2 dl vody, 1 PL cukru, 2 KL octa, 1/2 KL
soli, slanina.

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 

Hledám brigádnici/ka 
pro roznos letákÛ. Blansko a okolí, 

na dohodu o provedení práce. 
Více na tel.: 605 294 183. 

Nabízím vyuÏití 30% slev 
pfii nákupu

a slu‰n˘ pfiiv˘dûlek (ãlenství) 
u prosperující ãeské firmy s pÛsobností

i na Slovensku.
Více na tel.: 776 752 525

VZPOMÍNKA
Jak krásné bylo by Ti přát, jak těžké 

je jen vzpomínat.
Dne 28. 3. 2016 by se dožil 60. narozenin 

pan Rudolf Köhler z Boskovic. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka.

VZPOMÍNKA
Do dalekého moře ústí, však ten, koho jsme milovali, 

nikdy v myšlenkách nás neopustí. 
Dne 20. 3. 2016 by se dožil manžel a dědeček 

Pan Jaroslav Vyšehrad z Blanska 60 let.
Stále vzpomínají manželka, syn Jaroslav s rodinou 

a vnuk Sebastian. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

VZPOMÍNKA
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, 

který jsi s námi žil.
Dne 1. dubna 2016 by pan Alois Ambrož z Boskovic 

oslavil 90. narozeniny.
Stále vzpomínají manželka Anna, dcera Dana s rodinou

a syn Pavel s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 1. kvûtna 2016 by oslavil 50. narozeniny 

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

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

775 23 75 23
TAXI FLORENTI BOSKOVICE
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Jde skuteãnû o Marii, matku JeÏí‰e
Krista a její pfiíbûh vypráví evangelista
Jan. Rocková opera je z roku 1991 a pro-
‰la hudebními scénami v Nûmecku, ·v˘-
carsku, Rakousku, Itálii a na Islandu.
Hned v roce 1992 ji v Bratislavû nastu-
doval Jozef Bednárik a dosáhla 250 
repríz. Pfiesto na Hudební scénû
Mûstského divadla v Brnû je v nûãem
první. Brno je první, kde hru instalují
s Ïiv˘m orchestrem. PÛvodní instrumen-
taci pro velk˘ Ïiv˘ orchestr vytvofiil
Karel Noc. Na zkou‰kách pfiítomn˘ autor
L. Tolcsvay byl nad‰en jak orchestrem,
tak v˘kony brnûnsk˘ch hercÛ.

László Tolcsvay je v˘znamn˘ maìar-
sk˘ hudebník 20. století, ãlen skupiny
„Fonograf”. Ve spolupráci s libretisty
Péterem Müllerem a Péterem Müllerem
Sziámim vytvofiil poprockové dílo neoby-
ãejnû sugestivní a zvlá‰tní sv˘m pohle-
dem na pfiíbûh narození JeÏí‰e a úloze je-
ho matky v prÛbûhu Ïivota. Cel˘ pfiíbûh
zaãíná retrospektivou - ukfiiÏováním
a vloÏením mrtvého syna na matãin klín.
Do ztracena jdoucí divok˘ tanec davu
a jsme v zahradû se snící zamilovanou
Marií v její dívãí podobû. Zde ji pfiekvapí
zvûstování nûkolika andûlÛ, souhlasí stát
se matkou Mesiá‰e a v dal‰ím obraze uÏ
s Josefem drÏí narozené „dítû”. Je to za-
motan˘ pruh látky, aby se s ním dalo za-
tfiepat, mávnout a za ním se objeví asi de-
setilet˘ JeÏí‰. Stejné „dûti” mají i matky
pfii symbolickém vraÏdûní neviÀátek. Pak
uÏ následuje 2 000 let star˘ pfiíbûh mat-
ky, která ztrácí své dítû. Není to pfiíbûh

religiózní, tak mÛÏe ztrátu syna proÏívat
i dne‰ní matka. Na konci synovy cesty si
musí bolestnû uvûdomit, Ïe ho musí pro-
pustit. Propustit ze své péãe, nesvazovat
ho sv˘mi starostmi o nûj. Jakmile toto 
udûlá, nacházejí zase oba k sobû cestu
a Marie je klidná, vyrovnaná.

Hru reÏíruje Stano Slovák, hraje také
krátk˘ v˘stup Heroda. V‰echny hlavní ro-
le jsou alternovány a uvidíme Petra ·tûpá-
na, Du‰ana Vitázka jako vypravûãe. Mal˘
JeÏí‰ D. Urbánek nebo ·imon Zabadal,

dospûl˘ JeÏí‰ Ondfiej Studénka, Jozef
Hru‰koci. Malá Marie Elenka Juráãková,
dívãí Marie Kristína Vrecková, Andrea
Zelová. Matka Marie Radka Coufalová,
Martina Severová. Následuje skoro ‰ede-
sát dal‰ích postav vãetnû taneãníkÛ
a v‰echny pfiispívají k nádhernému vyznû-
ní této neobyãejné inscenace. Hra trvá
120 minut i s pfiestávkou. 

Krásn˘ záÏitek vám pfieje 
Naìa Parmová

Foto: archiv MdB

Evangelium nejen o Marii

• ruãní montáÏ kabelov˘ch svazkÛ a konektorÛ
• jednoduchá obsluha v˘robních zafiízení
• kontrola, kompletace a balení v˘robních kusÛ
• základní nástupní mzda 15.500 Kã, 

po 6 mûsících 16.000 Kã (s pfiíplatky pfies 20.000 Kã)

V¯ROBNÍ OPERÁTOR/KA

Tû‰íme se na vás:
PO - PÁ 8 -18 hod. 

SO 8 - 17 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:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

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

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko
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Nav‰tívil jsem ho koncem bfiezna, pár
hodin po jeho návratu z italského
Montichiari, kde se úãastnil závodÛ
Mistrovství svûta na dráze 2016.

Ivo, jak jsi dopadl v Montichiari v team
sprintu a scratchi?

Ná‰ team, ve kterém jsem byl
s Tomá‰em Kajnarem a Jirkou Bou‰kou
dojel na 9. místû. Ve finálovém závodu ve
scratchi jsem byl desát˘, ale tento závod
se jel spoleãnû pro víc kategorií, ve své
kategorii jsem byl na tfietím místû. 

KdyÏ se ohlédne‰ za loÀskou sezonou,
kter˘ch úspûchÛ si nejvíc cení‰?

LoÀsk˘ rok byl pro mû dost smoln˘, co se
t˘ká úrazÛ. Nûkolikrát jsem se zranil,
a i kdyÏ to nebylo nic opravdu váÏného, tak
to stejnû na v˘konech a celkové pohodû 
ubralo. Pfiesto jsem byl úspû‰n˘ na
Mistrovství svûta v Apeldoornu v Holand-
sku, kde jsem získal páté místo na dráze na 3
km a tfietí místo na dráze na 1 km. V team 
sprintu jsme byli sedmí. V silniãním závodû
na mistrovství svûta v Nottwilu ve ·v˘carsku
to bylo tfietí místo. V závodech Evropského
poháru jsem zvítûzil v Kolínû nad R˘nem,
stejnû jako v Terchové na Slovensku.
V soutûÏi World cupu jsem obsadil 3.
místo v silniãní ãasovce v Maniago
v Itálii a stejné místo jsem získal v ãasov-
ce v Elzachu v Nûmecku, kde jsem navíc

zvítûzil v silniãním závodû. V Jihoafrické
republice v Pietermaritzburgu jsem byl
v ãasovce 3. a v silniãním závodû 5. 

V Praze jsem získal titul Mistr âR na
dráze v závodû na 1 a 3 kilometry. 

Ten v˘ãet napovídá, Ïe to byl pro Tebe
nároãn˘ rok nejen na sportovní v˘kony,
ale také na cestování.

To urãitû a navíc nûkteré pfiesuny mezi 
více ãasov˘mi pásmy a do jiného klimatu
zpÛsobují nejen únavu, ale také i zdravotní
potíÏe. Dost problémÛ zpÛsobila cesta do
JAR, letûli jsme v záfií, kdy je tam zima
a skuteãnû denní teploty se pohybovaly ko-
lem 15 stupÀÛ a v noci byly tfieba i dva pod
nulou. Popravdû fieãeno jsme na to nikdo 
nebyli moc pfiipraveni a tak nám na hotelu
chybûlo pfiitápûní alespoÀ na noc. Tam se
s topením moc nepoãítá. Nakonec jsem se 
opravdu nachladil a domÛ jsem se vrátil ne-
mocn˘.

Pfii tréninku se nám stalo, Ïe jsme zapo-
mnûli na to, Ïe v Jihoafrické republice je
na silnici levostrann˘ provoz a celá sku-
pinka cyklistÛ vyrazila tak, jak jsme zvy-
klí. AÏ po chvíli jsme si uvûdomili, Ïe kdyÏ
auta jedou proti nám, tak asi nûco nehraje. 

Letos bude‰ bojovat na Paralympijsk˘ch
hrách v Rio de Janeiro, coÏ je urãitû 
vrcholná akce pro kaÏdého sportovce se
zdravotním hendikepem. Kolika dal‰ích zá-
vodÛ se úãastní‰?

Ivo Koblasa se pfiipravuje na paralympiádu

Ivo na dráze v Montichiari.

Hendikepovan˘ cyklista Ivo Koblasa z âerné Hory se pfiipravuje na vrcholnou akci leto‰ní sezony - Paralympic
Games, která se bude konat v záfií v Brazílii, v Rio de Janeiro. Ivo byl vyhlá‰en Nejlep‰ím hendikapovan˘m cyklistou
roku 2015 v republice a nejlep‰ím hendikapovan˘m sportovcem mûsta Brna.

Plán na cel˘ rok je dost nabit˘, celkem
by to mûlo b˘t asi 30 závodÛ, ale vzhle-
dem k tomu, Ïe o úãast na paralympiádû
uÏ nemusím bojovat, tak budeme je‰tû 
úãast na nûkter˘ch men‰ích závodech zva-
Ïovat. DÛleÏité bude, abych byl v záfií
v Riu v dobré kondici a zdrav˘. 

Z tûch vût‰ích plánovan˘ch závodÛ
bych jmenoval napfiíklad v rámci
Evropského poháru tfii závody v Itálii a je-

den v Kolínû nad R˘nem, ve Vrátné dolinû
na Slovensku a na závûr sezony v Praze.
Závody UCI Para-cycling Road World
Cup mû zavedou poprvé do belgického
Ostende a také do Baskicka, kde jsem star-
toval jiÏ v roce 2008 na etapovém závodû.

Ivo, pfieji Ti hodnû dal‰ích úspûchÛ a na
paralympiádû v Brazílii co nejlep‰í umístûní.

Petr Hanáãek, foto: archiv Ivo Koblasy
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Program BB 2016

Od roku 2010 trvá tradice prvomájov˘ch bûhÛ na Masarykovû námûstí v Boskovicích. Letos je tedy spo-
lek „Sportuj s námi” pofiádá jiÏ posedmé. 

Sedmé Boskovické bûhy 
s novinkami!

Novinky Boskovick˘ch bûhÛ 2016
První novinkou je ·tafetov˘ bûh,

kter˘m chce pofiádající spolek
„Sportuj s námi” zpfiístupnit hlavní
„Bûh za sedmizub˘m hfiebenem”
o délce 12,5 kilometru i tûm, ktefií si
na tuto vzdálenost netroufnou. Do
·tafetového bûhu se mÛÏe pfiihlásit
dvojice v libovolném sloÏení (muÏ
+ muÏ, Ïena + muÏ, Ïena + Ïena).
Na prvního bûÏce ‰tafety ãeká úsek
trati o délce 7 km, na druhého úsek
o délce 5,5 km. K pfiedání ‰tafety
dojde v areálu âervená zahrada.
Vyhodnocují se tfii nejlep‰í ‰tafeto-
vé t˘my.

Druhou leto‰ní novinkou je vyhod-
nocení nejlep‰ího t˘mu sloÏeného
pouze z Ïen v rámci T˘mového bûhu.
Vyhovujeme tak poÏadavku dostat se
na stupnû vítûzÛ v konkurenci muÏ-
sk˘ch druÏstev tak nyní mÛÏe i nûÏ-
nûj‰í pohlaví. 

JiÏ tradiãnû je v rámci Boskovick˘ch
bûhÛ pfiipraven kvalitní doprovodn˘

program na hlavním pódiu. 
Celodenní program zahájí v 8.50

rocková kapela SeÀorita. Hlavním

08.50 hod. Hudební vystoupení kapely
SeÀorita 

09.20 hod. Taneãní vystoupení
09.40 hod. Zahájení Boskovick˘ch bûhÛ 
09.50 hod. Bûh dûtí do 5 let s rodiãi
10.00 hod. Bûh dûtí do 5 let bez rodiãÛ
10.10 hod. Bûh I. pfiípravky 

- chlapci 6-7 let
10.25 hod. Bûh I. pfiípravky - dívky 6-7 let
10.40 hod. Bûh II. pfiípravky 

- chlapci 8-9 let
10.50 hod. Bûh II. pfiípravky - dívky 8-9 let

11.05 hod. Bûh III. pfiípravky - chlapci 10-
11 let + mlad‰í Ïáci 12–13 let

11.15 hod. Bûh III. pfiípravky - dívky 10-11
let + mlad‰í Ïákynû 12–13 let

11.25 hod. Bûh star‰ích ÏákÛ 14-15 let +
star‰ích ÏákyÀ 14-15 let

11.35 hod. Ukázka bojového umûní - aikido
11.45 hod. Ukázka vystoupení dûtí z gym-

nastického krouÏku Dûti spor-
tují s námi

11.55 hod. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ dûtsk˘ch bû-
hÛ (I. pfiípravka + II. pfiípravka)

12.20 hod. Ukázka vystoupení dûtí z atle-
tického krouÏku Dûti sportují s
námi

12.30 hod. Bambasáck˘ lidov˘ bûh na 800
m

12.40 hod. Taneãní workshop pro vefiejnost 
13.00 hod. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ dûtsk˘ch

bûhÛ (III. pfiípravka, mlad‰í a
star‰í Ïáci a Ïákynû)

13.20 hod. Zámeck˘ bûh na 2,5 km
14.00 hod. Koncert kapely O5 & Radeãek 
15.15 hod. Hymna Boskovick˘ch bûhÛ

15.20 hod. Hlavní bûh – Bûh za sedmizu-
b˘m hfiebenem na 12,5 km

15.40 hod. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ
Zámeckého bûhu se ZPMVâR
a vûkové kategorie 16 – 17 let

15.55 hod. Sledování dobíhajících bûÏcÛ
17.15 hod. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ hlavního

bûhu
18.00 hod. Vystoupení skupiny Karlovy

hraãky

hudebním vystupujícím bude ve
14.00 hodin skupina O5 & Radeãek.
Cel˘ program zakonãí v 18.00 bosko-
vická skupina Karlovy hraãky, která
speciálnû pro bûhy sloÏila písniãku
„Za holkama bûhaj ho‰i”. Kromû hu-
debních vystoupení je pro v‰echny 
úãastníky Boskovick˘ch bûhÛ pfiipra-
vena napfiíklad ukázka Aikida, vy-
stoupení dûtí z krouÏkÛ atletiky
a gymnastiky v rámci projektu Dûti
sportují s námi a oblíben˘ taneãní
workshop pro vefiejnost. I letos bude
bûÏce do hlavního závodu doprová-
zet Hymna spolku „Sportuj s námi”.

Od roku 2014 se na tratû
Boskovick˘ch bûhÛ vydávají i turisté
v rámci projektu Turisté jdou s námi.

Ten je pro v‰echny, ktefií nemohou
nebo nechtûjí bûhat, ale chtûjí si uÏít
i sportovní atmosféru bûhÛ. Proto je
základním mottem tohoto projektu
„Nechce se vám bûÏet? Tak bûÏte!”

Pro leto‰ní rok jsou pro turisty pfii-
praveny tradiãnû tratû Boskovick˘ch
bûhÛ: Zámeck˘ pochod (2 km),

Oborsk˘ okruh (4 km), Hradní okruh (6
km) a Doubravsk˘ okruh (7 km).
Novinkou jsou tratû „Za uzdravením
k Otylce” (8 km) a „V̆ stup na nejniÏ‰í
rozhlednu na svûtû” (4 km). K dispozici
bude nová unikátní turistická
Absolventská vizitka, kterou lze 
získat jen v jedin˘ den na jediném místû. 

Podrobné informace k Boskovic-
k˘m bûhÛm lze získat na www.bosko-
vickebehy.com. Aktuální informace 
hledejte na FB profilu /Boskovic-
keBehy. Zde jsou také vypsány tfii
soutûÏe o hodnotné ceny.

SoutûÏ „O nejlep‰í FOTO z akcí
„Sportuj s námi” je celoroãní, pro
v‰echny zájemce. Podmínkou není
registrace do Ïádného ze závodÛ.
Jedinou podmínkou úãasti v soutûÏi
je, Ïe fotografie byla pofiízena na nû-
které z akcí spolku „Sportuj s námi”.

SoutûÏ „O nejlep‰í tréninkovou tra-
su” se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘, kdo do
soutûÏe pfiidá svou oblíbenou traÈ, na
které se pfiipravuje na závody.

Poslední soutûÏ „Tipafii” spoãívá
v co nejpfiesnûj‰ím tipu poãtu startují-
cích bûÏcÛ v hlavním závodû.

V‰e je tedy pfiipraveno. Vy na nic ne-
ãekejte, registrujte se, pfiijìte a bûhejte.

Text: Jaroslav Parma
Foto: archiv Sportuj s námi

Hned na úvod ãeká bûÏce hlavního závodu dlouhé stoupání 
do Westernového mûsteãka. Foto: Jaroslav ·vec

Taneãní workshop vÏdy roztanãí celé námûstí.
Trasy hlavních bûhÛ vedou i pfies

zámek Boskovice.
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âernohorská ‰kola dÛstojnû oslavila 80. v˘roãí
Základní ‰kola âerná Hora slaví

v tomto ‰kolním roce 80. v˘roãí otevfie-
ní pÛvodní ‰kolní budovy. Oslavy probí-
haly jiÏ od pondûlí 14. bfiezna, kdy se
konala v místní knihovnû beseda s ná-
zvem Historie ãernohorské ‰koly.
Besedu vedl pan Karel Odehnal, kroni-
káfi âerné Hory.  ·kolu projektoval zná-
m˘ brnûnsk˘ architekt Bohuslav Fuchs
jako jednu z nûkolika nejmodernûj‰ích
‰kolních budov té doby. V podobném
duchu pak probíhala i beseda pro ãerno-
horské Ïáky. V pátek a v sobotu byla
‰kola otevfiena ‰iroké vefiejnosti. K vidû-
ní zde byly uãebny, v˘stava dobov˘ch
fotografií, knih, loutek a v neposlední
fiadû i v˘tvarné práce dûtí, které ‰kolu
nav‰tûvují dnes. Oslavy vyvrcholily
v sobotu 19. bfiezna velkolep˘m progra-
mem. V odpoledních hodinách ‰kolu
nav‰tívili pozvaní hosté, pro které bylo
pfiipraveno neformální setkání ve ‰kolní
jídelnû a komentovaná prohlídka ‰koly.
Poté následoval kulturní program ve
‰kolní tûlocviãnû. Na úvod v‰echny po-
zdravili fieditel ‰koly pan Vlastimil ·íbl,
starosta mûstyse Ondfiej Mû‰Èan a sená-
tor Jozef Regec. V‰ichni tfii pánové po-
pfiáli ãernohorské ‰kole mnoho úspûchÛ
do dal‰ích let. Poté se jiÏ tancovalo

v rytmu  rockenrollu i klasiky, zpívalo
se, kouzlilo pomocí magické chemie,
hrálo se anglické divadlo, zaznûly sklad-
by pro kytaru i klávesové nástroje.
Program byl pestr˘ a bohat˘, pfiesnû 
takov˘, jak˘ si tato v˘znamná událost
zaslouÏí. Na závûr si dûti pfiipravily ne-

tradiãní dárek, zazpívaly píseÀ z vlastní
tvorby, která byla ‰kole vûnována. Sotva
doznûly poslední tóny, rozlétl se tûloc-
viãnou dé‰È pestrobarevn˘ch konfet. Pfii
závûreãném finále podûkoval pan fieditel
a zástupkynû ‰koly ZdeÀka Hrachovinová
v‰em dûtem, rodiãÛm a zamûstnancÛm

‰koly za pfiízeÀ, kterou ‰kole dlouhodo-
bû prokazují. Rozesmáté dûti si domÛ
odnesly témûfi na dvû stû barevn˘ch ba-
lónkÛ, které tvofiily pomyslnou oponu
bûhem pfiedstavení.

Podûkování si zaslouÏí jak pedagogiã-
tí, tak i provozní zamûstnanci ‰koly, 
ktefií s chutí a velk˘m nasazením cel˘
program oslav pfiipravovali. V pfiíjem-
ném duchu probíhalo i odpolední setkání 
souãasn˘ch a b˘val˘ch zamûstnancÛ.
âernohorská ‰kola mûla vÏdy ‰tûstí na
dobré lidi. A to v tom pravém slova
smyslu. Svûdãí o tom pfiátelská atmosfé-
ra, která d˘chne na kaÏdého, kdo do ‰ko-
ly vejde. Není proto divu, Ïe se zde dûti
i dospûlí cítí jako doma, mají velikou
chuÈ do práce a vym˘‰lejí úÏasné vûci.
Spokojení uãitelé rádi uãí spokojené dûti
a spokojené dûti jsou zárukou toho, Ïe se
o na‰i budoucnost nemusíme bát.   

Základní ‰kola dûkuje touto cestou
sponzorÛm akce, kter˘mi byly: Pivovar
âerná Hora, ZEPO Bofiitov, Zásobování
teplem Blansko, VAS Boskovice a MK
Fruit. Dûkujeme téÏ za cateringové
sluÏby, které zajistila Stfiední ‰kola
technická a gastronomická Blansko. 

Za zamûstnance Z· âerná Hora 
J. Kubelková

Foto: Jitka ·materová

Tel.: 778 216 625
Macháãek Libor 
Bofiitov

Nejlevnûj‰í pokládka
zámkov˘ch dlaÏeb

a obrubníkÛ od 100 Kã/m2

textil Eva Kupková

Blansko, Wanklovo nám. 4
Tel.: 516 416 449
e-mail: kupkova.textil@seznam.cz

• zboÏí ãesk˘ch 
i zahraniãních v˘robcÛ

• spoleãenské i sportovní 
obleãení

• ‰irok˘ sortiment 
pánsk˘ch ko‰il

• bytov˘ textil a doplÀky
Otevírací doba:
Po - Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00
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