
HISTORICK¯ JARMARK
V LETOVICÍCH...
- více na str. 7

MEZINÁRODNÍ
TANEâNÍ SOUTùÎ...

- více na str. 5

Citát pro tento mûsíc

NejtûÏ‰í pro Ïenu
je namluvit muÏi, Ïe
on bez ní nemÛÏe Ïít.

Charles Spencer Chaplin

YOU DREAM WE RUN
SE BLÍÎÍ...

- více na str. 9

Zahrada Matefiské ‰koly v Boskovicích pracovi‰tû Lidická se v úter˘ 26. dubna 2016 promûnila v pohádkovou
fií‰i. âarodûjnicemi v nápadit˘ch pfievlecích se to v‰ude jen hemÏilo. Dûtské v˘skání a ‰tûbetání nebralo kon-
ce. Akci pfiihlíÏelo i mnoÏství rodiãÛ a prarodiãÛ.

Rej ãarodûjnic v M· Boskovice
pracovi‰tû Lidická

„Já jsem jeÏibaba zlá, co kaÏdého po-
trestá, ko‰tû ãarovné mám. Vítám v‰ech-
ny ãarodûjníky a ãarodûjnice. Ahóóój!”,
spustila Michaela Krejãífiová, coby ãaro-

dûjnice KanimÛra a odstartovala malou
rozcviãku s ko‰Èaty pfied odletem na vel-
k˘ rej. Potom pozvala na scénu ãarodûj-
nice UchomÛru, NosomÛru, HubomÛru
a OkomÛru, jeÏ pfiedvedly skvûle nacvi-
ãen˘ sviÏn˘ tanec, kde hlavní rekvizitou
byly smetáky a ko‰Èata.

Poté se jiÏ veselá zábava pro malé
i velké rozbûhla naplno.

Více statutární zástupkynû Michaela
Krejãífiová: „Dnes jsme tu mûli prav˘
ãarodûjnick˘ rej. Tuto akci pfiipravuje-
me pravidelnû kaÏd˘ rok. Celé dûní se
nese v duchu humoru a nadsázky, kro-
mû dûtí se v maskách objevují i paní 
uãitelky. Velk˘m záÏitkem je pro dûti
pomyslné vafiení ãarodûjnického gulá-
‰e ve velkém hrnci, jeÏ se odehrává
vÏdy na zaãátku, aby se dûti posilnily
pfied plnûním nûkolika úkolÛ. Ty pfii-
pravili jako obvykle studenti místní
Stfiední pedagogické ‰koly.”

Michaela Krejãífiová upfiesnila, Ïe
poslední dubnov˘ t˘den je v˘chovnû-
vzdûlávací proces ve tfiídách pro-
dchnut˘ kouzly a ãarováním. S dûtmi
vyrábûjí pfievleky, pavouky z plasto-

v˘ch lahví, pavuãiny z klacíkÛ. Dûti
vym˘‰lejí ãarodûjnické fiíkanky, tanãí
s ko‰Èaty a zaÏijí spoustu dal‰í spo-
leãné zábavy.

Zábavné dopoledne pro dûti a rodi-
ãe bylo zakonãeno malou taneãní 
diskotékou. 

Michaela Krejãífiová závûrem:
„Dûkuji sponzorÛm, ktefií zajistili 
odmûny pro dûti.”

Tak zase za rok nashledanou!

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

roãník 5 ãíslo 4 kvûten 2016

„¤eknûte stop stereotypu! Nalaìte si Radio Haná a poznávejte nové vûci! V pracovní dobû

songy neopakujeme. Navíc rozdáváme vstupenky na nejlep‰í akce a kaÏdou hodinu pfiipravu-

jeme aktuální informace z regionu. Blanensko, Boskovicko, Letovicko - tady jsme doma.”
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Kniha vze‰la v roce pov˘‰ení Blanska na mûsto (1905) z pera patriota a milovníka Blanska magistra farmacie Josefa âecha (1844 – 1917),
prvního lékárníka v obci Blansko. Svoji lékárnu s názvem „Mater Doloresa” otevfiel Josef âech v roce 1896 na Starém Blansku a pozdû-
ji na RoÏmitálovû ulici a provozoval ji aÏ do konce svého Ïivota.

Vyobrazení z knihy - Blansko od jihu.

Kniha Dûjiny mûsta Blanska má 120
stran a strana 119 je vûnována jmenovací-
mu dekretu Blanska na mûsto: „Slavnému
pfiedstavenstvu mûsta Blanska k rukou ve-
lectûného pana K a r l a J e Ï k a, purk-
mistra a továrníka v Blansku. Jeho cís.
a král. Apo‰tolské Veliãenstvo ráãilo

Staãí si pfieãíst pfiedmluvu a ãlovûk po-
chopí, Ïe se pfied ním otevírá jedineãn˘,
stále aktuální regionální tisk, jehoÏ 
autorovi právem náleÏí âestné obãan-
ství mûsta Blanska, udûlené v roce
1895.

Knihu lze studovat v Mûstské kni-
hovnû Blansko, ve Státním archivu
Blansko. Na trhu se objevuje vzácnû,
pouze v antikvariátech. Vy‰la v malém
nákladu a je v soukrom˘ch sbírkách ob-
ãanÛ a sbûratelÛ regionální literatury.

Pfií‰tû: Zlatá rodina
Pavel Svoboda, 

Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

Nejvy‰‰ím Rozhodnutím ze dne 15. února
1905 mûst˘s Blansko v politickém 
okresu Boskovickém na mûsto nejmilosti-
vûji pov˘‰iti”.

Dûjiny mûsta Blanska vûnuje Josef
âech obãanÛm. Pfii psaní této knihy
ãerpá z vydaného díla MUDr. Jindfiicha

Wankla: „Bilder aus der Mährischen
Schweiz und ihrer Vergangenheit”
(Obrazy z Moravského ·v˘carska a je-
ho minulosti) a Jana Kniese „Blánsk˘
okres” (ve Vlastivûdû moravské) a dále
z topografie Jifiího Volného z roku
1846.

Kniha je rozãlenûna na kapitoly:
Geologické a geognostické popsání 
okolí Blanska. Nejstar‰í doba okolí
Blanska, jeho pÛvod a zaloÏení. Dûjiny
Blanska od biskupa Jindfiicha Zdíka od
roku 1131 aÏ do pfievzetí léna
Antonínem starohrabûtem ze Salm-
ReifferscheidÛ do roku 1766. Dûjiny
Blanska za kníÏecí rodiny ze SalmÛ od
r. 1766 aÏ po dne‰ní dobu. Popsání
mûsta Blanska. Farní kostel sv. Martina
v Blansku. Fara v Blansku. Kaplani
v Blansku. Zámek v Blansku. ·koly
v Blansku. Spolky a ústavy v Blansku.
PrÛmyslové závody v Blansku. Zvlá‰tní
události v Blansku. Josefínsk˘ katastr
obce Blanska. Listiny Ka‰p., Melch.,
Balt. Lva z RoÏmitálu. Listina od císa-
fie Josefa II. a Listina o pov˘‰ení
Blanska na mûsto.

KdyÏ tuto knihu drÏíte v rukou, vidí-
te moudrost pfiedchozích generací.

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
DùJINY MùSTA BLANSKA

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

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

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

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

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



3

roãník V        ãíslo 4       kvûten 2016606 931 795☎

Blansko a okolí

Na‰i nejmlad‰í.

Biatlon se stal v posledních letech
velmi populárním sportem ãesk˘ch
fanou‰kÛ, hlavnû díky na‰im sympa-
tick˘m reprezentantÛm, z nichÏ nej-
úspû‰nûj‰í v sezónû 2015/2016 se
stala vítûzka Svûtového poháru
Gabriela Soukalová. 

Základna blanenského biatlonu
vznikla jiÏ v 70. letech minulého sto-
letí a v loÀském roce se rozhodl
Radek ·inkora  opût dát ‰anci dûtem,
které baví bûh kombinovan˘ se stfiel-
bou. Oslovil nûkolik zasvûcen˘ch,
mezi nûÏ patfií Libor ·inkora, Jan
Ra‰ka a pfiedseda klubu Petr Koláfi,
ktefií bûhem krátké doby vytvofiili zá-
kladnu ãítající zhruba 14 dûtí, a na-
dále se rozrÛstá. 

V sobotu 23. 4. 2016 se mladí biatlo-
nisté zúãastnili prvního regionálního
závodu v letním biatlonu v nedalekém
Zdûtínû, kde mûli moÏnost se nomino-
vat na âesk˘ pohár, kter˘ je branou do
svûta biatlonu. Mnozí postoupili jiÏ pfii
prvním startu, ãímÏ jim velmi blaho-
pfiejeme. Ostatní mají moÏnost v nej-

bliÏ‰ích t˘dnech v‰e dohnat a zaãátkem
ãervna spoleãnû vyrazit na první âesk˘
pohár do v˘chodoãeského Letohradu,
kter˘ je mekou tohoto sportu v âeské
republice.
www.biatlon-blansko.cz

Text a foto: Ivana Kuãerová

Allan Roy s manÏelkou 
pfii stfiíhání pásky.

26. dubna 2016 byla v Blansku na 
území prÛmyslové zóny v dopoledních
hodinách pfiestfiiÏena páska na poãest slav-
nostního otevfiení nového v˘robního závo-
du spoleãnosti Pyrotek CZ, spol. s.r.o.
Slavnostního otevfiení se osobnû zúãastnil
majitel skupiny Pyrotek pan Allan Roy
s manÏelkou, jednatel spoleãnosti v âR
Ing. Otakar Havelka, zástupci mûsta
Blanska a zástupci firem, ktefií se podíleli
na v˘stavbû závodu. 

Nov˘ závod v Blansku byl postaven za
devût mûsícÛ od poloÏení základního ka-
mene a patfií k nejvût‰ím ve skupinû
Pyrotek. Poboãky má firma na v‰ech
kontinentech a je jich bezmála 40. Pro
ná‰ region je dobré, Ïe v nové v˘robní
hale v Blansku  vzniknou nová pracovní
místa pro obãany hlavnû z okolí. V‰ichni
zúãastnûní mûli moÏnost si projít v˘robní
závod a zeptat se na v‰e, co je zajímalo.
Spoleãnost Pyrotek spol. s.r.o. nefiekla

v Blansku je‰tû své poslední slovo, hned
druh˘ den po otevfiení následovaly jedná-
ní se zástupci mûsta o moÏnosti dal‰ího
vyuÏití volného území v prÛmyslové 
zónû v Blansku. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

NOV¯ VODOJEM PRO KLEPAâOV

V pátek 22. dubna bylo pfiedáno stave-
ni‰tû k vybudování vodojemu v Klepaãovû.
Pfiedání se zúãastnil starosta mûsta Blanska
Mgr. Ivo Polák, zástupci Svazku vodovodÛ
a kanalizací, Vodárenské akciové spoleã-
nosti a dodavatelÛ. 

PÛjde o trubkov˘ vodojem o celkové
kapacitû dvû stû kubíkÛ vody, kter˘ vyfie‰í
optimalizaci tlakov˘ch pomûrÛ v této
místní ãásti Blanska a souãasnû i problém
s nedostatkem vody. Díky velikosti bude
zaji‰tûno i dostateãné mnoÏství poÏární vody. 

Stavba neovlivní ráz okolní krajiny, je-
likoÏ bude kompletnû umístûna pod povr-
chem zemû. Do budoucna se uvaÏuje
o napojení klepaãovského vodojemu na
skupinov˘ vodovod Blansko-Jedovnice. 

Celkové náklady na tuto akci budou ve
v˘‰i 13 milionÛ korun, z nichÏ polovinu
pokryje dotace z Ministerstva zemûdûl-
ství âR. Vodojem bude hotov˘ nejpozdû-
ji do 23. 12. 2016. 

Text: Bc. Jifií Charvát, MSc, MBA 
Foto: Stanislav Mrázek

Ivo Polák a Michal Ha‰ek stvrdili podpisem spolupráci.

MOST NA STARÉ BLANSKO
BUDE

NOVÁ V¯ROBNÍ HALA 
JE UÎ V PROVOZU

BIATLON BLANSKO OPùT 
NA VZESTUPU

Problém, o kterém se v Blansku hovofií uÏ
roky a to, Ïe pfiejet u vlakové zastávky na
Staré Blansko je ãím dál komplikovanûj‰í.
Aut nejen podle statistik pfiib˘vá, vlaky jez-
dí nûkolikrát do hodiny a to nejen osobní, ale
i nákladní. Závory jsou tzv. „pofiád dole”. 

Zaãátkem dubna podepsal starosta mûs-
ta Ivo Polák a hejtman Jihomoravského
kraje Michal Ha‰ek memorandum o spo-
lupráci pfii pfiípravû realizace a realizaci
stavby pfiemostûní na Staré Blansko.

V souãasné dobû probíhá v˘kup po-
zemkÛ, kdy zb˘vají je‰tû dva pozemky
k vykoupení a to díky tomu, Ïe probíhají
obtíÏná jednání kvÛli nárokÛm souãas-
n˘ch majitelÛ pozemkÛ.  Do roku 2018

bude pfiipravená projektová dokumentace,
kdy polovinu zaplatí mûsto Blansko a po-
lovinu JmK. 

Náklady na stavbu silniãního mostu se
odhadují na stovky milionÛ korun.
Jihomoravsk˘ kraj má velk˘ zájem na tom-
to pfiemostûní, jak ujistil hejtman Michal
Ha‰ek pfiítomné pfii podpisu smlouvy, JmK
bude jednat s vládou o moÏnosti pokraão-
vání dotaãního programu ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, ãást penûz uvolní
JmK i z vlastního rozpoãtu.

Pfiemostûní v neposlední fiadû pomÛÏe
záchranáfiÛm dostat se na místo, kde mÛÏe
jít zrovna o Ïivot co nejrychleji. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická
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Vy‰‰í odborné vzdûlávání je urãeno pro absolventy stfiedních ‰kol se zájmem o praktickou stránku studia. Je urãeno zájemcÛm,
ktefií si chtûjí zv˘‰it svojí dosavadní kvalifikaci, ale nevyhovuje jim pfiíli‰ teoreticky zamûfiené vysoko‰kolské studium. Studenti
nejsou pfiipravováni na vûdeckou ãinnost, ale získávají vût‰í mnoÏství praktick˘ch znalostí a dovedností. Tyto praktické doved-
nosti potom velmi oceÀují zamûstnavatelé.

Tento inzerát = 10 % sleva 

V‰elijaké vûciãky, 
dobrÛtky i ‰atiãky. 

Nabízíme:
- Zn. Altik, Jopess, Sanu Babu, 

Shamira a jiné.
- Orginální tvorba a šperky. 

Zborovská 11 (vedle zlatnictví Perla), 
Boskovice 680 01
www.facebook.com/nasobchudek.cz

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

Vzdûlávání VO· je tfiíleté a je 
ukonãeno absolutoriem. Absolventi
získávají vysvûdãení o absolutoriu
a diplom a je jim pfiiznáno právo
pouÏívat titul „diplomovan˘ specia-
lista” uvádûné za jménem (zkrácenû
„DiS.”). Bûhem odborné praxe zís-
kají studenti nejenom nové praktické
poznatky, ale i fiadu kontaktÛ, které
jim velmi ãasto umoÏÀují získat i za-
mûstnání po úspû‰ném ukonãení stu-
dia.

Na‰e ‰kola, jako jediná v regionu, 
umoÏÀuje vy‰‰í odborné studium ve
tfiech ekonomick˘ch oborech a v jed-
nom oboru zdravotnickém.

VO· ekonomická nabízí obory
Ekonomika a podnikání, Finanãnictví
a bankovnictví a Cestovní ruch. V obo-
ru Ekonomika a podnikání si studenti
mohou vybrat ze dvou zamûfiení -
Finanãní fiízení a zdaÀování nebo
Ekonomika nemovitého majetku.

V ekonomick˘ch oborech je v˘u-
ka zamûfiena na rozvoj podnikatel-
sk˘ch a manaÏersk˘ch znalostí
a dovedností studentÛ. Souãástí v˘-
uky oboru vzdûlání Cestovní ruch je
pfiíprava studentÛ na práci prÛvodce
cestovního ruchu. Pozornost je vû-
nována také v˘uce cizích jazykÛ
a získání odborn˘ch kompetencí
v oblasti IC technologií. 

Absolventi VO· mají moÏnost po-
kraãovat ve studiu na vysoké ‰kole.
Spolupracujeme s nûkter˘mi V· a na

základû této spolupráce jsou absolven-
tÛm VO· pfii studiu V· uznávány kre-
dity za absolvování urãit˘ch pfiedmûtÛ
a zkrácena následná doba bakaláfiského
studia.

Vy‰‰í odborná ‰kola zdravotnická
nabízí ke studiu obor Diplomovaná
v‰eobecná sestra. Absolvent je zpÛso-
bil˘ k v˘konu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu. V̆ znamnou
sloÏku vzdûlávání tvofií praktická v˘u-
ka, jejímÏ cílem je osvojení o‰etfiova-
telsk˘ch postupÛ, dovedností plánovat,
poskytovat a vyhodnocovat zdravotní
péãi, jednat se zdrav˘mi i nemocn˘mi
klienty a pracovat v t˘mu. Praktická
v˘uka se uskuteãÀuje v nemocnicích
a ostatních zafiízeních zaji‰Èujících
zdravotní péãi.

Absolvent vzdûlávacího programu
Diplomovaná v‰eobecná sestra najde
uplatnûní ve v‰ech typech zdravotnic-
k˘ch zafiízení, jako zdravotnick˘ pra-
covník v zafiízeních sociálních sluÏeb
a péãe nebo v privátní o‰etfiovatelské
péãi, a to v rozsahu a na úrovni stano-
vené pro v˘kon povolání v‰eobecné
sestry.

Na‰e VO· je tedy urãena pro absol-
venty stfiedních ‰kol, ktefií se chtûjí dá-
le vzdûlávat, jsou prakticky zaloÏeni,
chtûjí získat praktické dovednosti a
uspût na trhu práce. 

Pfiihlá‰ky ke studiu lze podávat do
31. kvûtna 2016. Podrobnûj‰í infor-
mace jsou na www.vassboskovice.cz.

Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická
a zdravotnická a S·, Boskovice – získej

titul DiS. studiem VO· po maturitû
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Boskovice a okolí

Keltsk˘ telegraf, Mal˘ Chlum u Obory,
jarní rovnodennost, runy, pokora, úcta ke
krajinû, vítání jara - takto ve zkratce by se
dal charakterizovat magick˘ veãer
Keltského telegrafu.

Keltové, k nimÏ se symbolicky vrací-
me samotn˘m názvem Keltsk˘ telegraf,
Ïili v hlubokém souladu s pfiírodou, kte-
rou uctívali a respektovali. Na‰í snahou je
na jejich tradice navázat a jednou roãnû,
s pfiíchodem jara a tedy oÏivením pfiírody,
vzdát pfiedáváním svûtla hold Zemi a vra-
cet se tak ke sv˘m kofienÛm. 

JiÏ poãtvrté jsme na Malém Chlumu
u Obory vítali jaro zapálením ohÀové vat-
ry. Stalo se tak v sobotu 19. bfiezna 2016
ve veãerních hodinách a v‰ech 92 úãastní-
kÛ se pro tento veãer stali tzv. zemsk˘mi
ãerty. Svûteln˘ signál prochází územím
Slovenska, pfies Moravu a âechy, konãí
v Nûmecku. Pro pfiijetí a odeslání svûtel-
ného signálu byla u nás na Malém
Chlumu pouÏita jako signální svûtlo elektric-
ká v˘bojka 500 W.  I pfies siln˘ opar na ob-
zoru, jsme kolem 20. hodiny svûtlo pfiijali
z rozhledny Podvr‰í ve Vavfiinci-Veselici a
odeslali jak na rozhlednu v Rudce
u Kun‰tátu, tak na Kozárov. 

V prÛbûhu celého veãera jsme bubno-
vali ‰amansk˘mi bubínky. Po pfiedání
svûtla do Rudky i Kozárova byl Vûdmou
zahájen keltsk˘ rituální obfiad
PROBUZENÍ.  Vûdma nejprve podûko-
vala za odchod Zimy, za to, co jiÏ ve svém
Ïivotû nepotfiebujeme, co je minulostí,
i za v‰e, co nás Zima nauãila.

Poté následoval rituál s dûkovnou obû-
tinou do ohnû za nás za v‰echny – obûto-
vali jsme zrní (hojnost), vonné byliny
(zdraví), víno (energie, láska, zdraví),
ãervenou stuhu (pospolitost), pfiání pro
v‰echny zúãastnûné pro cel˘ dal‰í rok 
napsané na kousku dfieva a také symbol 
zimy, slamûnou Moranu. Toto v‰e bylo 
obûtováno a zpeãetûno ohÀovou vatrou.
Pro odváÏné zájemce byly pfiipraveny ru-
ny, znaky keltské abecedy, které se nyní
pouÏívají k vû‰tûní. Ne v‰ichni si ale pfiá-
li vûdût, co mohou v blízké budoucnosti
oãekávat.

Oproti roku 2015 se nám podafiilo
roz‰ífiit program. V prÛbûhu veãera za-
znûly písnû B. Smetany, W. A. Mozarta
a jedna lidová. Na závûr pfiednesl jeden
z úãastníkÛ svou báseÀ na oslavu kelt-
ského telegrafu. Celá akce se vydafiila
vãetnû poãasí, protoÏe nám fandil i sv.
Josef.

Spoleãn˘m pojítkem byla radost ze
sdílení spoleãného záÏitku, oslava jara ne-
jen v pfiírodû ale také v sobû.  Keltsk˘ te-
legraf 2016 na Malém Chlumu byl ve
znamení dobré nálady, pokory i souznûní
s pfiírodou. Na cestû k na‰im domovÛm
nám kromû baterek také svítily hvûzdy
i mûsíc. Skoro by se dalo fiíci, Ïe Jaro je
na dosah. 

Za v‰echny ãertice, ãerty i ãertíky
z Malého Chlumu manÏelé Eli‰ka a Jifií
Havífiovi, Jana a Jifií Trubákovi, Fr.
Mazourek  a potomci.

Foto: Petr ·vancara

Keltsk˘ telegraf 2016 

Sjednocená organizace nevidom˘ch a sla-
bozrak˘ch âR (SONS) pofiádala v pátek 
22. 4. 2016 na Masarykovû námûstí
v Boskovicích 13. roãník soutûÏe vodicích
psÛ „Kolem centra mûsta - Cesta ve tmû”.

Nad akcí pfievzala zá‰titu starostka
Hana Nedomová, moderovala ji Petra
Hokszová z brnûnského rádia KISS
Hády. V doprovodném programu vy-
stoupily dûti z M· Boskovice a Adéla
Komárková pfiedvedla tanec se psem.

SoutûÏe se zúãastnilo 15 psÛ. Po celo-
denním soutûÏení porota ve sloÏení Milan

Dvofiák, Martin Streãansk˘ a Lenka
Sedláková urãila a Petra Hokszová vyhlá-
sila tyto vítûze: 1. místo Jana Votápková,
pes Hermína. 2. místo Veronika Heklová,
pes Brenda. 3. místo Petra Bezáková, pes
Chopper.

Ceny nejlep‰ím pfiedávali spolu s porot-
ci Petr Fiala, fieditel VAS a.s., divize
Boskovice a pan Groch.

V‰em se v Boskovicích líbilo a pofiada-
telé slíbili uspofiádání stejné soutûÏe
v Boskovicích opût za dva roky.

Text a foto: Jaroslav Parma

V Boskovicích soutûÏili vodicí psi

V sobotu 21. kvûtna zveme v‰echny
pfiátele a pfiíznivce folkloru od 18.00
hod. do Sokolovny na Oslavy 65. v˘roãí
zaloÏení Folklórního souboru Velen pfii
KZMB a 25. v˘roãí zaloÏení Dûtského
folklórního souboru Borovûnka pfii
Stfiedisku volného ãasu Boskovice.

Ve stfiedu 25. kvûtna se v 19.00
hod. v Zámeckém skleníku koná zá-
vûreãn˘ koncert z cyklu Kruh pfiátel
hudby 2015/16. Vystoupí Duo Teres
a Moravsk˘ komorní orchestr.

Ve stfiedu 29. ãervna od 20.30
hod. vystoupí v Letním kinû
Boskovice Jaromír Nohavica. 

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:

Rituální obfiad.

Mezinárodní taneãní soutûÏ
21. 5. 2016 Boskovice 7.30 – 20.00 hod

Zimní stadion   Vstupné: Dospûlí 80 Kã, dûti 60 Kã

âas od ãasu potfiebuje svoji údrÏ-
bu také krajina. Do této kategorie
patfií právû zalesÀování. ZkulturÀo-
vání prostor po tûÏbû dfiíví probíhá
v tûchto dnech v obci Such˘. Touto
cestou bychom rádi podûkovali míst-
ním Ïenám. Ty v rámci své ãinnosti
vysázely v rekreaãní oblasti 700 ks
stromkÛ. Nelehká práce dala zabrat.
Bude sice nûjak˘ ãas trvat, neÏ nové
stromy vyrostou. Nov˘m generacím
v‰ak pfiinesou radost a novou kvalitu
do Ïivota. Je‰tû jednou dûkuje Ïenám
vedení obce Such˘.

Text a foto: Vladimír ·evãík

Podûkování Ïenám pfii zalesÀování
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Pfiíspûvek na‰eho ãtenáfie

❯ 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 

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

Copuli lapidum - Hromada kamení. Tak se jmenovala pfied 8 lety brnûnská v˘stava architektÛ ·imeãka a Plaãka,  znázorÀující  pfiedpokládan˘ pÛvodní
vzhled hradÛ a hrádkÛ v údolí fieky Svitavy. Dne‰ní stav tûchto objektÛ je jiÏ prakticky neznateln˘, nûkteré jsou je‰tû nûco jako zachovalé zfiíceniny.

Touto cestou jsme se jako skupina
nad‰encÛ vrátili ke hradu Blansek stojí-
címu v Moravském krasu naproti
Punkevním jeskyním, kter˘ nám stejnû
v oblasti CHKO pfiipadal jako nechtûná
Popelka, o které se nikde nepsalo, a ni-
kdo jí nepomáhal k záchranû.

Z tûchto dÛvodÛ jsme proto zaloÏili
Obãanské sdruÏení Spolek pro záchranu
hradu Blansek, urãili  jsme si postup zá-
chrany a zaãali hledat „spfiíznûné du‰e”
a organizace.

Poãet ãlenÛ Spolku  byl maximálnû
12, hor‰í to v‰ak bylo s tûmi „dÛleÏitûj-
‰ími”, ktefií by kromû morální podpory
pfiispûli i nûjakou finanãní ãástkou.

Neuspûli jsme u SMK, CHKO, do-
konce asi u vedení mûsta Blanska. Hrad
sice neleÏí na katastru mûsta, ale jeho
historie je spojena s Blanskem, kdy je-
ho funkce byla pfienesena do tvrze, z níÏ
nakonec vznikl blanensk˘ zámek.

Hrad Blansek stojí na pozemcích LesÛ
âR, s nimiÏ jsme v Brnû 2x jednali
o moÏn˘ch dotacích na jeho záchranu.
Podobnû jako v pfiípadû hradu Hamr‰tejn
u Liberce by tu dotaãní moÏnost byla na
zamûfiení, studii záchrany a nezbytné sa-
naãní práce (v pfiípadû Hamr‰tejna Lesy
âR poskytly mûstu Liberec 400 tisíc Kã).

Toto hledisko se plnû projevilo
v expozici Domu pfiírody, kde není 
zohlednûno spojení pfiírodních a histo-
rick˘ch památek, které spolu vytváfiejí
Kulturní krajinu. Na tento nesoulad 
upozorÀuje i prof. Jan Kláp‰tû, histo-
rik z Karlovy University v Praze, kte-
r˘ lituje rozdûlení  Ochrany pfiírody
a památek po roce 90, ãímÏ vlastnû
vzniklo nezdravé soupefiení a tím i
omezená spolupráce pfii vytváfiení jiÏ
zmínûné Kulturní krajiny.

Tento ãlánek pí‰i k zamy‰lení pfií-
slu‰n˘ch organizací, zda by nebylo
vhodné se sejít k fie‰ení záchrany hradu
Blansek, hradu, kter˘ ve stfiedovûku
vznikl i zanikl.

Téma stfiedovûku se dnes mÛÏe jevit
aktuálnûj‰í, jak zpívá skupina Lucie, Ïe
...stfiedovûk neskonãil, stfiedovûk trvá....
a také jak europoslanec prof. Jan Keller
fiíká, Ïe se stfiedovûk vrací....

Mohla by tedy záchrana stfiedovûké-
ho Blanseku slouÏit jako podklad k to-
muto tématu i k tématu Kulturní kraji-
ny, alespoÀ jako  námût pro diskuzi.

Mgr. Karel Souãek, 
pfiedseda Spolku pro záchranu 

hradu Blansek
e-mail:  prax1@seznam.cz

Foto: archiv K. Souãka

Podmínkou dotace je v‰ak garance
zájmu vedení mûsta Blanska, vãetnû 
jeho úãasti ve Spolku. Od zaãátku na-
‰eho zámûru jiÏ ubûhlo 8 let, hrad stále
chátrá, cesta k hradnímu jádru je 

pomûrnû nebezpeãná a není oficiálnû
vyznaãená. Prostû v oblasti CHKO
pfiirozenû pfievaÏuje aspekt ochrany
pfiírody nad ochranou kulturnû-histo-
rick˘ch památek.

Zbude z hradu Blansek jen hromada kamení?



Letovice a okolí 7

roãník V        ãíslo 4       kvûten 2016606 931 795☎

MoÏnost zapÛjãení nádoby 
na biologick˘ odpad

V jarních mûsících zaãínají opût
práce na zahrádkách a kolem rodin-
n˘ch domÛ. Pfii tûchto ãinnostech lidé
ãasto „pálí v‰e, co jim pfiijde pod ru-
ky”. Pálením v‰ak zhor‰ují ovzdu‰í
a samozfiejmû znepfiíjemÀují Ïivot
sv˘m sousedÛm. Právû sousedé nejví-
ce trpí, s pfiíchodem teplej‰ího poãasí
ãasto vûtrají, su‰í prádlo a podobnû.

Od leto‰ního roku se obãané Letovic
mohou zbavovat biologického odpadu
jednodu‰‰ím, bezpeãnûj‰ím a ekologiã-
tûj‰ím zpÛsobem. KaÏd˘ obãan si mÛÏe
zapÛjãit bezplatnû v technick˘ch sluÏ-
bách 120 l nádobu na biologicky rozlo-
Ïiteln˘ odpad (v˘dejní místo âerven˘
vrch), která je vyváÏena v cyklech 14ti
dnÛ, kaÏd˘ lich˘ t˘den. 

KaÏdoroãnû si lidé pfii vypalování
porostÛ a spalování biologického odpa-
du neuvûdomují nebezpeãí, které tuto
ãinnost provází. Hrozí nebezpeãí pfiene-
sení ohnû na jin˘ objekt nebo plochu
podobnou té spalované, a to po povrchu
suché vegetace, pfienesení vûtrem nebo

i konvektivními proudy hork˘ch spalin
s jiskrami a v neposlední fiadû pfienese-
ním ohnû hofilav˘m podloÏím.

Málo pozornosti b˘vá také vûnováno
ohni‰tím po ukonãení spalování odpadu.
Je tfieba si uvûdomit, Ïe popel vznikl˘ pfii
spalování je velmi dobr˘ tepeln˘ izolant,
kter˘ „pfiikryje” nedostateãnû uha‰ené
zbytky dfieva. Staãí v‰ak, aby mal˘ zá-
van vûtru „odfouknul” popel a oheÀ se
mÛÏe roz‰ífiit mimo ohni‰tû. 

K nejtragiãtûj‰ím pfiípadÛm dochází,
kdyÏ osoby, které vypalovaly porosty ne-
bo spalovaly odpad, byly pfii poÏáru 
popáleny a hospitalizovány ãi na násled-
ky popálenin zemfiely. Pfiíãinou úmrtí
tûchto osob neb˘vá jenom popálení, ale
také stresová situace a vypûtí pfii ha‰ení
poÏáru. V pfiírodním prostfiedí jako je za-
hrada, pole, les ãi louka se oheÀ dokáÏe
‰ífiit velmi rychle. Podcenûním situace
mÛÏete zpÛsobit ne‰tûstí se znaãn˘mi
materiálními a ekologick˘mi ‰kodami
a dal‰ími – ãasto jiÏ nevratn˘mi následky. 

MÚ Letovice

Velké Opatovice se jiÏ podruhé zú-
ãastnili celostátní úklidové akce, letos
s názvem Ukliìme svût, ukliìme âesko.
V sobotu 16. 4. ‰li jiÏ tradiãnû pfiíkladem
i nûktefií zastupitelé mûsta. Na autobuso-
vém nádraÏí se celkem shromáÏdilo 35
dobrovolníkÛ, vãetnû dûtí ‰kolních
i pfied‰kolních. Po krátké instruktáÏi se
rozdûlili do nûkolika skupin a vyrazili
na pfiedem naplánované trasy.

V leto‰ním roce se uklízelo více v
okrajov˘ch ãástech, protoÏe stfied mûsta
jiÏ obec uklidila. Opût nejvíce odpadkÛ
bylo kolem silnic pfii v˘jezdech z obce,

hlavnû na Jevíãko, Velkou Roudku
a Skoãovu Lhotu. Kromû velkého mnoÏ-
ství sklenûn˘ch i plastov˘ch lahví dobro-
volníci na‰li i dvû matrace, poklice od
kol a elektromateriál. Rada pro vefiejnou
zeleÀ, která se podílela na organizaci, si
pochvalovala zlep‰ení stavu oproti pfied-
chozímu roãníku, kdy nebylo v˘jimkou
najít v lesích tfieba ãelní skla aut, televi-
zor apod. Na závûr akce obec zajistila
odvoz odpadu a poho‰tûní pro úãastníky,
které probûhlo v zámeckém parku. 

Text: Dalibor Badal
Foto: Jindfii‰ka Páteãková

Uklidili âesko i svûtDivadlo Reduta Brno
Co? Improvizovna (improvizace není jenom Partiãka)

Kdy? 1. 6. 2016 19.00 hod. Odjezd od sokolovny ve V. Opatovicích v 17.30 hod
Cena: 360 Kã (4. – 6. fiada vstupenka + autobus)

Prodej: Infocentrum ve V. Opatovicích, tel.: 516 477 303, 
e-mail: infocentrum@kcvelkeopatovice.cz
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Velké podûkování Nemocnici Boskovice

Romana Bednáfiová, MUDr. Jan Machaã s Pavlíkem a prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.

Ve stfiedu 20. dubna 2016 pfii‰la do boskovické nemocnice osobnû podûkovat 
panu primáfii Janu Machaãovi paní Romana Bednáfiová z Ti‰nova.

Redakãnû zkrácené podûkování, které pfiedala Romana Bednáfiová vedení Nemocnice Boskovice s.r.o.

V‰em lékafiÛm, sestfiiãkám a pomocnému personálu JIP, porodního a novorozeneckého oddûlení

Dne 26. prosince loÀského roku za-

chránil primáfi Machaã a doktorka

Chroustová paní Bednáfiové Ïivot pfii

komplikovaném porodu a jejím tfiem dû-

tem matku. Paní Bednáfiová pfiinesla dût-

ské obleãení a hlavnû nádherné obrazy

k vyzdobení porodního oddûlení a poko-

jÛ, jejichÏ autorkou je její teta Jana

Sedláková. Na fotoobraze, kter˘ dostal 

osobnû primáfi Machaã, jsou v‰echny tfii

dûti paní Bednáfiové, vãetnû Pavlíka, kte-

r˘ se narodil o mûsíc dfiíve pfii zmiÀova-

ném komplikovaném porodu.

Podûkování byl pfiítomen i jednatel ne-

mocnice Milo‰ Janeãek, námûstek pro

LPP Vladimír Zemánek a vrchní sestra

z porodního oddûlení Jana Havránková.

Romana Bednáfiová za‰la s Pavlíkem

podûkovat i sestrám na porodní oddûlení,

kam pfiinesla dûtské obleãení a fotoobra-

zy. 

Text a foto: Jaroslav Parma

Jmenuji se Romana Bednáfiová, je mi
40 rokÛ a díky Vám v‰em oslavím i své 41.
narozeniny. Mám tfii dûti Adélku nar. 2001,
Vendulku nar. 2006 a Pavlíka nar. 2015
v‰echny tfii narozené v Boskovické nemoc-
nici. Pro tyto tfii dûti jsem tu zÛstala právû
díky lékafiÛm Boskovické nemocnice.

… kdyÏ jsem pfied Vánocemi byla na
kontrole v poradnû u paní doktorky Ley
Chroustové a ona fiíkala: „Paní
Bednáfiová, kdyÏ byste potfiebovala nebo
se nûco dûlo, tak slouÏím 25. 12. a na
Nov˘ rok”, vÛbec jsem netu‰ila, Ïe obû na-
bídnutá data se uvidíme. 26. 12. 2015
v pût hodin ráno jsem zaãala pfiedãasnû
o mûsíc dfiív rodit, volala jsem ihned do
boskovické porodnice, kde mû ochotnû
pfiepojili na doktorku Chroustovou. ¤ekla,
Ïe mnû odtéká plodová voda, abych doje-
la, Ïe to zvládneme, Ïe sice ráno konãí
a odjíÏdí na dovolenou, ale mÛj porod je‰-

tû zvládne. Dorazila jsem do porodnice,
kde se mne ihned ujaly sestfiiãky porodní-
ho oddûlení, v‰e ‰lo jako po másle, uÏ
jsem se tû‰ila na mého chlapeãka… jenÏe
porod byl plánován sekcí, vzhledem k dvû-
ma pfiedchozím, ale nûco bylo jinak...
Probudila jsem se v obrovsk˘ch bolestech,
bfiicho v jednom ohni, kolem mû pfiístroje,
sestfiiãky, lékafi, nebyl to poporodní po-
koj... netu‰ila jsem co se dûje, co se stalo.

SluÏbu konající lékafika, jejíÏ jméno si
bohuÏel nepamatuji, za coÏ se omlouvám,
mnû sdûlila, Ïe bohuÏel na sále nastaly
velké komplikace. Z plánované krátké
sekce jsem nakonec byla na sále 2,5 hodi-
ny. Doktorka Chroustová, která vedla po-
rod jiÏ mého tfietího dítûte, zjistila, Ïe jsem
zaãala masivnû krvácet. Bylo to tak velké,
Ïe pfiivolala k operaci primáfie MUDr.
Jana Machaãe a zaãal boj o mÛj Ïivot,
o Ïivot maminky tfií dûtí, maminky, která

je‰tû ani nevidûla svého malého chlapeã-
ka. Díky obrovské profesionalitû a zku‰e-
nostem lékafiÛ a jak mi bylo dodateãnû
fieãeno, pfiedev‰ím díky panu doktorovi
Machaãovi, jsem pfieÏila. Pozdûji sestfiiã-
ky i ostatní lékafii fiíkali, Ïe to bylo oprav-
du o fous, Ïe bylo obrovské ‰tûstí, Ïe mûl
pfiísluÏbu pan doktor, Ïe tak nároãnou 
operaci jeden zku‰en˘ operatér nezvládne.

Pfii velké vizitû mi pan doktor Machaã
pevnû stisknul ruku se slovy: „Îenská vy
podûkujte tomu nahofie... bylo to o fous”.

Já jsem mu podûkovala, ale pfiedev‰ím
musím podûkovat v‰em lékafiÛm, v‰em
sestfiiãkám a pomocnému personálu.
Nemûli to se mnou lehké, mûla jsem 
obrovské bolesti, nadávala jsem, breãela,
byla jsem zoufalá, pfiidalo se mi nûkolik
dal‰ích komplikací, ale sestfiiãky, ty pfiede-
v‰ím, mûly se mnou svatou trpûlivost, 
ochotnû mi pomáhaly, vÏdy s úsmûvem,

vlídn˘m slovem a s laskavostí. V dne‰ní
dobû bohuÏel není takov˘ pfiístup samo-
zfiejmostí. Já mohu jenom chválit jak léka-
fie tak sestfiiãky, protoÏe mají opravdu psy-
chicky a fyzicky nároãnou práci ne vÏdy
dobfie ocenûnou a pfiesto zde v boskovické
nemocnici mají lidskou tváfi plnou pocho-
pení, ochoty porozumûní a pfiedev‰ím jsou
to profesionálové na svém místû ...

Dûkuji v‰em a budu do smrti vdûãná,
26. 12. budu vÏdy slavit druhé narozeniny.

Omlouvám se doktorce Chroustové,
která díky mnû málem nestihla dovole-
nou a beztak ji mûla právû kvÛli mnû ne-
klidnou. Vím, Ïe nûkolikrát telefonovala
do nemocnice, jak se mi dafií... a to je
známka naprosté profesionality, odda-
nosti své profesi a velké lidskosti. Dûkuji,
paní doktorko Chroustová, dûkuji, pane
doktore Machaãi, dûkuji sestfiiãkám. 

Romana Bednáfiová, Ti‰nov
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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

POJëTE S NÁMI PLNIT SNY - Leto‰ní 
roãník You Dream We Run se blíÏí

Roman Janãiar bûhem startu loÀského roãníku You Dream We Run.

Organizátorem charitativní akce s názvem „You Dream We Run” je spolek
Prosen, jehoÏ pfiedsedy Romana Janãiara jsem se zeptal:

Pane Janãiare, pfiedstavte prosím ãtená-
fiÛm ListÛ regionÛ tento charitativní projekt,
kter˘ pomáhá hendikepovan˘m lidem.

Akce s názvem You Dream We Run, tedy
v pfiekladu Vy sníte, my bûháme, je sportovnû
spoleãensk˘ podnik, z jehoÏ v˘tûÏku jsou hra-
zeny náklady na uskuteãnûní pfiání, „snÛ”, po-
stiÏen˘ch dûtí i dospûl˘ch v na‰em regionu. 

Pilífiem této akce je 24 hodinov˘ ‰tafeto-
v˘ bûh druÏstev. Nejedná se v‰ak o závod
v pravém slova smyslu, úkolem úãastníkÛ je
pouze udrÏet ‰tafetov˘ kolík na oválné dráze
po dobu 24 hodin. DruÏstva mohou vytvofiit
skupiny pfiátel, spolupracovníkÛ, studentÛ;
prostû kdokoliv je ochoten pomoci, mÛÏe se
zapojit. DruÏstvo mÛÏe mít jak˘koliv poãet
ãlenÛ od 2 v˘‰e.

Je pfiipraven také bohat˘ doprovodn˘ pro-
gram; vystoupí hudební skupiny O5
a Radeãek, Akcent, Jindra Holubec
y Amigos, zpûváci Pavel Callta, Jakub
Nesnídal, dále Ïonglérská skupina KNOCK
– KNOCK, skupina NO GRAVITY, kouzel-
ník a iluzionista Ondfiej Soukup.

V̆ tûÏek akce je generován z prodeje tri-
ãek, které si zakoupí kaÏd˘ úãastník bûhu,
pfiípadnû i kdokoliv dal‰í, a z prodeje upo-
mínkov˘ch pfiedmûtÛ. 

Mezi kolik hendikepovan˘ch bude v˘-
sledná ãástka rozdûlena?

Letos se pfiihlásilo 6 dûtí a 6 dospûl˘ch se
sv˘mi „sny”. Pofiadí, v jakém se budou sny pl-

Kolik „snÛ” se podafiilo splnit loni?
Loni pfiihlásilo svá pfiání 5 hendikepova-

n˘ch a úãastnilo se více neÏ 800 bûÏcÛ;
z celkového v˘tûÏku, kter˘ ãinil cca 140 ti-
síc Kã, se podafiilo splnit v‰echny sny a je‰-
tû zaslat dary Domovu Olga na vybavení sta-
cionáfie a Z· speciální v Blansku pomÛcky
do v˘uky. Letos je ov‰em pfiihlá‰eno víc
„snÛ”, takÏe jsem sám zvûdav, kolik se po-
dafií uskuteãnit.

Pane Janãiare, jak jste na my‰lenku 
uspofiádat tuto charitativní akci pfii‰el? 

Já jsem voják z povolání, po absolvování
rÛzn˘ch mezinárodních misí jsem se dostal do
Belgie, na velitelství NATO. Právû tam jsem
se setkal s pofiádáním podobné akce s názvem
Make A Wish; po návratu mû napadlo zkusit
zorganizovat nûco podobného i u nás. Moje
pfiítelkynû pracuje s lidmi postiÏen˘mi autis-
mem, máme tedy k této oblasti blízko a víme,
jak dÛleÏitá je materiální podpora.

První roãník této akce probíhal v roce
2013 v Brnû, mûl podporu vojenského veli-
telství a úãastnili se ho hlavnû studenti
Univerzity obrany. JelikoÏ v Blansku trénuji

pfiípravku ve fotbalovém klubu, domluvil
jsem se s tehdej‰ím starostou panem Ing.
Toufarem a stejnou akci jsme v témÏe roce
uspofiádali i v Blansku.

Kromû pfiímého v˘tûÏku z akce dostáváte
také sponzorské pfiíspûvky od firem i mûsta
Blanska. PovaÏujete tyto pfiíjmy za dosta-
teãné?

Samozfiejmû jsme vdûãni za jak˘koliv
pfiíspûvek, kter˘ napomÛÏe splnûní cíle na‰í
akce. Musím ale fiíct, Ïe míra podpory od fi-
rem i státu, jakou jsem poznal v Belgii a
obecnû vÛbec v západních zemích, je násob-
nû vy‰‰í, neÏ s jakou se setkáváme zde.
Nechci ale pfiedbíhat, uvidíme, jestli leto‰ní-
mu roãníku se podafií splnit opût v‰echny
„sny”, i kdyÏ se jejich poãet v˘raznû zv˘‰il.
Nestavíme akci na sponzorech, ale na sa-
motn˘ch lidech. Chceme je nauãit pomáhat
tûm, ktefií to potfiebují a nespoléhat se, Ïe to
za nû udûlají sponzofii.

KdyÏ se dívám na v˘ãet úãinkujících v do-
provodném programu, tak zfiejmû nemalá
ãást prostfiedkÛ je urãena na honoráfie vy-
stupujících, je to tak? 

VÛbec ne, my vÏdy oslovíme populární 
umûlce (napfiíklad prvních 20 ze Zlatého sla-
víka) s Ïádostí o vystoupení na této akci bez
nároku na honoráfi. Jediné co vystupujícím
hradíme, jsou cestovní náklady. Loni takto
vystoupil zdarma napfiíklad i populární
Michal David.

SnaÏíme se minimalizovat náklady na 
organizaci akce co nejvíc; ostatnû na na‰ich
webov˘ch stránkách je také link na transpa-
rentní úãet u Fio banky, kde si kdokoliv mÛ-
Ïe na‰e pfiíjmy i v˘daje ovûfiit. 

Nakonec prosím fieknûte to nejdÛleÏitûj-
‰í – kdy, kde a jak je moÏno se pfiihlásit.

Leto‰ní roãník ‰tafetového bûhu You
Dream We Run se bude konat v pátek 10.
a sobotu 11. ãervna na stadionu ASK na
Ml˘nské ulici v Blansku. Slavnostní zaháje-
ní je naplánováno na 15 hodin, start ‰tafety
na 16 hod. Registrace druÏstev je moÏná do
konce kvûtna pfies emailovou adresu:
ydwr.blansko@seznam.cz. Mnoho dal‰ích
informací naleznou zájemci na na‰ich strán-
kách: www.youdreamwerun.cz.

Pane Janãiare, dûkuji za informaci a pfie-
ji hodnû zdaru ve Va‰í zásluÏné ãinnosti.

Petr Hanáãek

jsou mediálním 
partnerem akce

nit, bylo dne 17. bfiezna vylosováno na blanen-
ské radnici za úãasti starosty mûsta Blanska
Mgr. Ivo Poláka. O tom, kolik snÛ bude naplnû-
no, rozhodnou úãastníci akce; tedy jejich poãet.
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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

SráÏka gigantÛ

Muzikál Titanic.

To byl titulek „New York TimesÛ” den po tragédii údajnû nepo-
topitelné lodi Titanic. Ani ‰estnáct vodotûsn˘ch komor neodolalo
ledovci, kter˘ udûlal do lodi díru pod ãarou ponoru. Loì se poto-
pila za dvû a pÛl hodiny v noci 14. dubna 1912. Muzikál s názvem
„Titanic” uvádí s velk˘m úspûchem Mûstské divadlo Brno.

Pfii vyslovení jména Titanic kaÏdému na-
skoãí asociace velké tragédie, hrÛzy, zniãe-
n˘ch ÏivotÛ. Hovofií se o osudovém setkání
s obrovsk˘m ledovcem, o ne‰Èastné náhodû.
Îe to tak nemuselo b˘t, Ïe mohla b˘t plavba
do Ameriky ‰Èastná, to nám pfiibliÏuje muzi-
kál Petera Stone, nazvan˘ prostû „Titanic”.
Autor je americk˘ divadelní, filmov˘ i tele-
vizní spisovatel a o historii Titanicu se dlou-
ho zajímal. Popudem k napsání muzikálu 
bylo nalezení vraku lodi v roce  1985. Z lodi

Stone nabízí nûkolik pfiíbûhÛ, které mají
podklad ve skuteãn˘ch osudech úãastníkÛ
plavby. Napfiíklad star‰í dvojice bohat˘ch
obchodníkÛ Idy a Isidora Straus, vracejících
se z cest po Evropû do Ameriky. Ida odmít-
ne nastoupit do ãlunu a zachránit se, zÛstane
se sv˘m muÏem tváfií v tváfi jisté smrti.
Naopak mladá dvojice, která se seznámila na
lodi a která patfiila do tfietí tfiídy, se zachrání
a pfiedstavuje nadûje vkládané do Ïivota
v Americe. Historicky známá je postava ka-
pitána Edwarda Smitha (hrají Zdenûk Junák,
Jifií Hork˘), kter˘ vytrval na mÛstku aÏ do
potopení, Freda Barreta (hrají Jifií Mach,
Du‰an Vitázek) topiãe v podpalubí, kter˘ vû-
fiil, Ïe se vrátí k Ïenû a dvojãatÛm, kter˘m
byl mûsíc. Zajímav˘mi postavami jsou kon-
struktér lodi Thomas Andrews a majitel lodi
Bruce Ismay. Ten první pluje proto, aby si 
ovûfiil svoji práci, ten druh˘ touÏí po úspû-
chu - b˘t v Americe první za rekordnû krát-

kou dobu. Nutí kapitána k neustálému zvy-
‰ování rychlosti. Ani telegrafická varování
o pfiítomnosti ledovce nejsou brána pfiíli‰
váÏnû. V̆ born˘ telegrafista Harold Bride
(Luká‰ Janota, Ale‰ Slanina) je z toho zoufa-
l˘, ale nepfiestává vysílat volání o pomoc. Je
historickou skuteãností, Ïe loì mûla jen 20
záchrann˘ch ãlunÛ místo potfiebn˘ch 56! Do
ãlunÛ tedy nastupovaly pfiednostnû Ïeny
s dûtmi a cestující první a druhé tfiídy.
Nastupovaly v noãních úborech, bez rozlou-
ãení se sv˘mi muÏi. Bylo hodnû chladno
a voda mûla mínus jeden stupeÀ. Tak skonãi-
la na dnû oceánu chlouba techniky zaãátku
20. století. Utopilo se 1517 lidí.

Hru reÏíroval Stanislav Mo‰a, o hudební
stránku má velkou zásluhu Dan Kalousek.
V létû se bude hrát ve ·v˘carsku u Lugana,
herci ji nacviãí nûmecky a italsky.

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová 
Foto: archiv MdB 

byla vyzvednuta spousta vûcí, psalo se o vy-
bavení, osudech cestujících. Loì mûla tfii 
tfiídy. Tou nejlevnûj‰í, tfietí, cestovali za 60 ‰i-
linkÛ ti, co hledali za oceánem lep‰í Ïivot. Ti
nejbohat‰í z první tfiídy si nemohli dovolit
chybût, museli se ukázat, Ïe na to mají.

Bylo to vynikající téma na hudební zpra-
cování a ve spolupráci se skladatelem Maury
Yestonem mûl muzikál premiéru na
Brodway 23. dubna 1997. Úspûch byl velk˘.
Dûj nemá v˘razné hlavní postavy. Peter
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Pfii na‰ich vycházkách jsme se toulali
krásn˘m krajem Moravského krasu. Bylo
skuteãnû obtíÏné vybrat z tak ‰iroké na-
bídky pozoruhodn˘ch lokalit to nejzají-
mavûj‰í, co jsme chtûli na‰im partnerÛm
ukázat a co bylo moÏné vtûsnat do jedno-
ho krátkého t˘dne. Macochu a Punkevní
jeskynû jsme samozfiejmû vynechat ne-

mohli, ale s tématem projektu velmi dob-
fie souvisela i pfiírodní rezervace
Pavlovsk˘ch mokfiadÛ s právû dokonãe-
n˘mi revitalizaãními pracemi, Rudické
propadání s nauãnou stezkou nebo teplo-
milné rostlinstvo Hádecké planinky.
Zkoumání krajiny, rostlin a geomorfolo-
gick˘ch útvarÛ vhodnû doplnila exkurze

do Ïivoãi‰né fií‰e biotopu rybníka, kter˘
jsme si zblízka prohlédli pfii sobotním v˘-
lovu Sládkova rybníãku v Rájci.

Kromû vycházek spojen˘ch s projek-
tov˘mi úkoly jsme nav‰tívili i vyloÏenû
turistické cíle, jako napfiíklad rájeck˘ zá-
mek nebo historické centrum Brna. V na-
bitém programu v‰ak bylo pamatováno
i na odpoãinek, zábavu a prostor pro vy-
tváfiení nov˘ch pfiátelství a objevování
na‰ich jazykov˘ch a kulturních odli‰nos-
tí, které k akcím tohoto druhu neodmysli-

telnû patfií. Fotografie mapující prÛbûh
celého t˘dne mÛÏete najít na www.gym-
naziumrajec.cz.

Z reakcí hostÛ se dá soudit, Ïe se akce
vydafiila a Ïe se jim u nás líbilo i navzdo-
ry rozmarÛm poãasí. 

A uÏ se mÛÏeme zaãít tû‰it na ná‰ pod-
zimní projektov˘ v˘jezd do Francie. Projekt
bude konãit aÏ v roce 2018 a mohou se do
nûho zapojit i novû nastupující studenti. 

Text: Mgr. Barbora Honzátková, 
koordinátorka projektu

Foto: archiv ‰koly

Na rájeckém gymnáziu se konalo
mezinárodní projektové setkání

V prvním dubnovém t˘dnu se na Gymnáziu v Rájci-Jestfiebí konalo první mezinárodní setkání stu-
dentÛ v rámci projektu Erasmus+ Let’s Walk and Learn – Education via Tourist Paths in Europe.
Studenti na‰í ‰koly se setkali se sv˘mi vrstevníky z Francie a Slovenska, aby spoleãnû fie‰ili úkoly
zamûfiené na pozorování pfiírody, studium rozmanit˘ch biotopÛ nebo orientaci v mapû i v krajinû.

Tel.: 778 216 625
Macháãek Libor 
Bofiitov

Nejlevnûj‰í pokládka
zámkov˘ch dlaÏeb

a obrubníkÛ od 100 Kã/m2
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BlíÏí se ãas v˘letÛ, zahradniãení
a rÛzn˘ch vycházek do pfiírody,
kde na nás ãíhá nebezpeãí v podo-
bû rÛzné havûti, která si na nás
„pochutnává”…mám léta vyzkou-
‰en˘ jednoduch˘ a nenákladn˘ 
recept, kter˘ úspû‰nû aplikuji i na
svého psa. Proto se ráda podûlím
s ãtenáfii ListÛ regionÛ. Celé rostli-
ny vla‰Èoviãníku promyjte, nastfií-

hejte do zavafiovací sklenice, zalij-
te jedl˘m olejem, uzavfiete víãkem
a postavte na okno, na slunce na 8-
10 dní. Pak slijte do men‰ích lah-
viãek. Pfied procházkou do pfiírody
si tímto olejem namaÏte ruce, 
nohy aÏ po kolena a tfieba i krk.
HavûÈ se vám vyhne. Jak jednodu-
ché…

Helena Sajbrtová

➨ Prodám autosedaãku zn. Concord 
od miminka do 36 kg. Pro miminka odnímateln˘
nástavec pro polohu v pololeÏe. Pro vût‰í dítû se
z autosedaãky udûlá jen „podsedák”, vyuÏití cca
do 8 let. Cena 1 500 Kã, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám uãebnice pro studenty gymnázia 
a jin˘ch stfiedních ‰kol. Seznam po‰lu, e-mail: 
elipoli@email.cz.
➨ Prodám 2 kusy masáÏních autopotahÛ, 
kuliãkové – dfievûné. Nové, cena 400 Kã za oba.
Tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek, 
na desce ve 3D zelené kachle „gotika”, foto za‰lu
e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã.
Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám jeãmen, cena 1 q – 400 Kã. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám kurník s v˘bûhem pro 6-8 slepic, 
d-1495,  ‰-755, v-1040. Cena 7 000 Kã, nov˘,
v orig. balení. Tel.: 602 884 457. 
➨ Prodám GPS navigaci Garmin. 
Úplnû nová, velká obrazovka 5". PÛvodní cena 
2 700 Kã, nyní 899 Kã. Tel.: 737 957 822.

¤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. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu garáÏ v Blansku 
na ulici 9. kvûtna. Volná 6/2016. Info na tel.: 604
236 535. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 

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 koleãkové brusle se ãtyfimi koleãky,
vel. 38. Prosím SMS na: 777 763 157, chodím do
‰koly, ozvu se vám. 
➨ Koupím RD se zahradou nebo pozemek
pro stavbu, nabídnûte prosím, v‰e zafiídím, tel.:
604 235 530. 
➨ Koupíme nebo vypÛjãíme (za poplatek) 
dûtské jízdní kolo s mal˘mi boãními koleãky cca
na 4 roky. E-mail: mj.nm@seznam.cz. 
➨ 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. 
➨ Koupím pûknou, udrÏovanou chatu 
v zahrádkáfiské nebo chatové kolonii se zavede-
nou elektrikou a vodou, s vlastním pozemkem,

s moÏností pfiíjezdu autem k chatû, v blízkém 
okolí Blanska. Tel.: 737 606 233. 
➨ Mladá rodina koupí za pfiíznivou cenu 
pouÏité hraãky, knihy, pfiípadnû tfiíkolku a odrá-
Ïedlo pro 18 mûs. chlapeãka a také hraãky pro
star‰í vûk. Tel.: 732 881 044, e-mail: pevna.z@
email.cz. 
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, tritikále, 
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím garáÏ v Blansku, bez úãasti RK. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím byt v Blansku 1 +1 nebo 2 + 1, 
v centru, tel.: 723 830 686. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Jarní kufiátko s nádivkou

Na jafie vÏdy pobíhala po dvofie hejna ãerstvû vylíhlé drÛbeÏe,
odtud názvy ze supermarketÛ „jarní kufiátko”. Dnes si kufie kou-
píte ve slu‰né kvalitû, velmi levnû, kdekoli v obchodû. ReceptÛ
na pfiípravu kufiecího masa jsou tisíce. Pfiiná‰íme Vám vlastní
recept na chutnou úpravu tohoto druhu masa, chutné jídlo pro
celou rodinu.

Ingredience:

Postup:
Celé kufie fiádnû pro‰pikujeme ‰palíãky slaniny obalen˘mi v soli a pepfii, potfieme
tukem, osolíme a opepfiíme, odloÏíme. Na vût‰í pánvi osmahneme na tuku 1 na-
jemno nakrájenou cibuli s uzeninou, solí, pepfiem, majoránkou a na závûr pfiidáme
rozmaãkan˘ ãesnek, houby.
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, Ïlout-
ky a sníh v tomto pofiadí postupnû vmícháme do namoãen˘ch rohlíkÛ, dochutíme
solí, pepfiem, hustotu upravíme strouhankou. Takto pfiipravenou smûs vpravíme do
kufiete, otvor za‰pejlujeme nebo za‰ijeme. Pekáã na kufie lehce vytfieme tukem, dno
poklademe cibulí nakrájenou najemno, bobkov˘mi listy, nov˘m kofiením, zbylou
slaninou, vloÏíme kufie, lehce podlijeme.
Peãeme v troubû pozvolna cca 180°C cca 2 hodiny, za obãasného polévání kufiete
v˘pekem, kter˘ doléváme vodou nebo bíl˘m vínem, kufie mÛÏeme polovinu ãasu
péct otoãené prsama dolÛ. V pÛlce peãení podlijeme trochou vody s rozmíchanou
lÏící mouky, keãupu a hofiãice, v˘pek dochutíme. Pokud nám zbude nádivka a ne-
vleze se do kufiete, na závûr peãení ji rozprostfieme do pekáãe okolo kufiete, pfied
podáváním v˘pek slijeme pfies sítko. Kufie naporcujeme. Podáváme na talífii
s bramborem nebo r˘Ïí, pfielijeme v˘pekem.

1 kufie cca 1500 g, 100 g slaniny, 1 cibule, sÛl, pepfi mlet˘ a cel˘, nové kofiení,
bobkov˘ list, voda, bílé víno, 1 PL keãupu, 1 PL hofiãice, 1 PL hladké mouky. Na
nádivku: 3 star‰í rohlíky, strouhanku, mléko, olej/sádlo, 3 vejce, 200 g uzeného
bÛãku nebo toãeného salámu, sÛl, pepfi, majoránka, 1 cibule, 2-3 strouÏky ãesne-
ku, mÛÏeme pfiidat su‰ené houby (namoãené).

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.,
Bofiitov 326 

hledáme

Dûlníka/fiidiãe VZV 
NáplÀ práce: pfiíprava dílÛ ke zpracování,

obsluha v˘robních zafiízení, fiízení VZV.

Nástup: 16.000 Kã. 

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

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

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

Pedikúra bosá noha 

Pfiíspûvek na‰eho ãtenáfie

Olej proti klí‰ÈatÛm a komárÛm

Dne 7. 4. 2016 byl v Blansku 
zaloÏen spolek Maloodbûratelé 
elektrické energie z. s. s celorepub-
likovou pÛsobností. Zakladatelé
chtûjí obnovit platbu domácností
za elektrickou energii podle sku-
teãn˘ch nákladÛ, a proto potfiebují
podporu vefiejnosti alespoÀ ãlen-
stvím v novû zaloÏeném spolku.
Spolek nevyÏaduje Ïádné ãlenské
pfiíspûvky a vût‰ina komunikace
bude probíhat pfies internet. Je
moÏné se pfiihlásit na e-mailu:
smaee2016@gmail.com a je nutné

uvést: jméno a pfiíjmení vãetnû ti-
tulÛ, adresu bydli‰tû vãetnû smûro-
vacího ãísla, datum narození a
e-mailovou adresu. Na vyÏádání
Vám po‰leme stanovy spolku.
Pfiihlá‰ku je také moÏné poslat pí-
semnû na adresu MEE z.s.,
Pekafiská 1922/5, 678 01 Blansko
se závazkem, Ïe ãlen bude hradit
náklady na posílání informací.
Chceme b˘t skuteãnû nezávislí
a hájit zájmy vût‰iny maloodbûra-
telÛ elektrické energie.  

Pfiedseda Ing. Václav Marek

Oznámení
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Aãkoliv obce s názvem Drnovice nalezneme na mapû Moravy hned tfii, dne‰ní povídání bude samozfiejmû vûnováno Drnovicím,
které se nachází v na‰em regionu, konkrétnû necelé 3 km od Lysic a bezmála 6 km od Kun‰tátu. K nejv˘znamnûj‰ím pamûtihod-
nostem obce patfií pfiedev‰ím kostel Nejsvûtûj‰í trojice, jehoÏ pÛvodní kaple pocházela pravdûpodobnû jiÏ ze 13. století.

Z ãetn˘ch archeologick˘ch nálezÛ ví-
me, Ïe obdobnû jako vût‰ina míst v na‰em
okolí byly i Drnovice osídleny jiÏ v pravû-
ku. Nicménû zaloÏení Drnovic jako zemû-
dûlské osady je zahaleno mnoha otazníky,
ale spadá zfiejmû do 12. ãi 13. století.
Boskovick˘ historik Jaroslav Bránsk˘ ve
své knize, vûnované historii Drnovic, uvá-
dí, Ïe linii vladyckého rodu Drnovsk˘ch
z Drnovic, pfiíbuzensky spojenou s pány
z Kun‰tátu, patrnû zaloÏil jist˘ Mikulá‰,
jehoÏ jméno se v dokumentech objevuje
v polovinû 13. století.

Pfiesto ale první, opravdu prokázaná
zmínka o Drnovicích pochází aÏ z roku
1353 a je vázána na osobnost Jindfiicha
z Drnovic, pravdûpodobnû Mikulá‰ova
vnuka, kter˘ pfiedstavuje prvního, historic-
ky doloÏeného ãlena ‰lechtického rodu
Drnovsk˘ch z Drnovic. Ti drnovské statky
vlastnili do poãátku 17. století, av‰ak zhru-
ba od 60. let 15. století své hlavní sídlo pfie-
sunuli z Drnovic do Rájce, kter˘ získali po
pfiede‰l˘ch majitelích, pánech z Rájce.

Pravdûpodobnû nejv˘znamnûj‰ím i nej-
známûj‰ím ãlenem vladyckého rodu
Drnovsk˘ch z Drnovic se stal Ctibor, Ïijí-
cí na pfielomu 15. a 16. století. O jeho 
Ïivotû se mnoho neví, ov‰em jako znalec
místních zvyklostí se do dûjin v˘raznû za-
psal svojí právní knihou obsahující souhrn
moravského obyãejového práva. Kniha
Drnovská, jak se tradiãnû tento právní spis
naz˘vá, spolu s Knihou Tovaãovskou b˘-

vají povaÏovány za nejv˘znamnûj‰í mo-
ravské právní památky raného novovûku.

Jak jiÏ bylo nastínûno, od roku 1464
vlastnili Drnov‰tí z Drnovic také panství
rájecké. V Rájci se zhruba o sto let pozdû-
ji Bernard Drnovsk˘ z Drnovic zaslouÏil
o pfiestavbu tehdej‰ího sídla na velkolep˘
renesanãní zámek. PÛvodní tvrz
v Drnovicích tak zcela ztratila na v˘zna-

mu a stala se pouze hospodáfiskou budo-
vou. Posledním muÏsk˘m ãlenem
Drnovsk˘ch z Drnovic byl pak BernardÛv
vnuk Jan, díky nûmuÏ byl rod pov˘‰en do
panského stavu. Po jeho smrti v roce 1619
byl ov‰em ve‰ker˘ majetek rodu odkázán
na jeho dvû dcery, Katefiinu a Johanku.

Katefiina spolu se sv˘m manÏelem
Zdislavem z Heissenstejna vlastnila

panství rájecké
i s Drnovicemi. Po
její smrti ve‰keré
statky i nadále ná-
leÏely jejímu muÏi. V roce 1661, po
Zdislavovû úmrtí, pak panství, av‰ak
tentokrát jiÏ bez Drnovic, po svém ‰va-
grovi naopak zdûdila druhá Janova
dcera Johanka. Nicménû ta si novû na-
bytého majetku dlouho neuÏila, neboÈ
zemfiela zanedlouho poté, konkrétnû
v roce 1667. Tímto rokem pak také vy-
mírá rod Drnovsk˘ch z Drnovic po pfie-
slici. Rájecké panství tak získává její
syn z rodu RoggendorfÛ.

Spoleãná historie Drnovic s rájeck˘m
panstvím se roze‰la v roce 1625, kdy prá-
vû manÏel Katefiiny z Drnovic Zdislav
prodal Drnovice s okolními statky Jifiímu
hrabûti z Náchoda, ãímÏ naopak do‰lo ke
spojení s panstvím lysick˘m. Od zhruba
poloviny 18. století pak Drnovice vlastnil
dal‰í v˘znamn˘ rod Piati, psan˘
z Drnovic. Roku 1811 pfie‰el majetek na
Antonii Piati z Drnovic, která se provda-
la za Franti‰ka Karla Dubského
z Tfiebomyslic, jehoÏ následníci vlastnili
Drnovice aÏ do roku 1945.

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: Jar. Bránsk˘, Drnovice 

v minulosti dávné i nedávné (2010)
Foto: archiv obce Drnovice

Z historie obcí a mûst na‰eho regionu DRNOVICE

Opravená budova Základní ‰koly v Drnovicích.
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I pfies pofiádnû aprílové poãasí
k nám pfii‰lo dost divákÛ. Skrz poãa-
sí soutûÏící na trati ãekali místy
mokré úseky, ve kter˘ch se pro nû-
které stalo auto nezvladatelné, byla
to taková „‰kola smyku”. Pro diváky
to bylo alespoÀ zajímavé a i pfies
dost „karambolÛ” se na‰tûstí nikomu
nic nestalo. Je vidût, Ïe Autokros je

Stroje burácely 
v Chrudichromské rokli
V nedûli 24. 4. 2016 pofiádal Autokrossov˘ klub Boskovice dal‰í soutûÏ sezóny 2016.

Zúãastnilo se kolem padesáti aut. Je pro nás pfiíjemné, kdyÏ se u nás sejde tolik soutû-
Ïících i z rÛzn˘ch krajÛ na‰i republiky.

vcelku bezpeãn˘ sport, a je lep‰í si
pofiádnû zajezdit zde, neÏ nûco tako-
vého zkou‰et na bûÏn˘ch silnicích,
kde víme, Ïe to mnohdy nedopadá
dobfie. 

SoutûÏilo se celkem v ‰esti katego-
riích: Upravená auta (s rámem) do
1200 ccm a do 1400 ccm. A potom
auta bez úprav (le‰tûnky) do 1200

ccm, do 1400 ccm, do 1600 ccm,
a nejsilnûj‰í nad 1600 ccm. Kategorie
jsou rozdûleny podle obsahu motoru
(síly auta) aby to bylo spravedlivé.

DivákÛm dûkujeme, Ïe i pfies ne-
pfiízeÀ poãasí s námi vydrÏeli, a dou-
fám, Ïe nás pfiijdou podpofiit i 15. 5.
2016.

Text a foto: Ivana ·ikulová

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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V nedûli 1. kvûtna se v Boskovicích
konal jiÏ sedm˘ roãník Boskovick˘ch
bûhÛ. 

Spolek „Sportuj s námi” pfiipravil tra-
diãnû velice pestr˘ celodenní program pro
v‰echny. Základem jsou samozfiejmû bûhy
– Dûtské pro v‰echny vûkové kategorie,
Bambasáck˘ lidov˘ bûh na 800 metrÛ,
Zámeck˘ bûh na 2,5 kilometru a Bûh za
sedmizub˘m hfiebenem na 12,5 kilometru.

Pro ty, co nebûhají, nabízí projekt
„Turisté jdou s námi” seznámení s tratûmi
formou vycházky, pfii které mohou získat
kontrolní kódy a za nû potom unikátní
Absolventskou vizitku Boskovick˘ch bû-
hÛ. Této moÏnosti letos vyuÏilo více neÏ
230 zájemcÛ.

V doprovodném programu se letos
pfiedstavily tyto skupiny – na úvod pro-
gramu domácí SeÀorita, uprostfied skupi-
na O5&Radeãek a cel˘ den zakonãila do-
mácí formace Karlovy hraãky. Kromû 
hudebních skupin se také pfiedstavil 
boskovick˘ oddíl aikida, taneãní ‰kola
Body Rockers a krouÏky atletiky a gym-
nastiky z projektu „Dûti sportují s námi”.

Sportovní osobností leto‰ních bûhÛ by-
li manÏelé Tomá‰ a Katefiina JankÛ.
Tomá‰ JankÛ byl reprezentantem ve sko-
ku do v˘‰ky, Katefiina Baìurová (za svo-
bodna) byla reprezentantkou ve skoku
o tyãi a pfied dvûma roky se také stala 
vítûzkou StarDance. Jejich dcery se také
zúãastnily dûtsk˘ch bûhÛ.

Oficiálnû sedmé Boskovické bûhy
zahájili ãlenové vedení mûsta
Boskovice – starostka Hana Nedomová,
místostarostka Jaromíra Vítková a mís-
tostarosta Petr Malach – a sportovní pa-
tronka Boskovick˘ch bûhÛ paní Olga
Oldfiichová. Jako hosté byli do
Boskovic pozváni starosta mûsta

Blanska Ivo Polák a místostarosta Jifií
Crha. Sportuj s námi totiÏ pofiádá
i „PÛlmaraton Moravsk˘m krasem”,
kter˘ startuje vÏdy poslední srpnovou
sobotu z Blanska. Pravideln˘m aktiv-
ním úãastníkem Boskovick˘ch bûhÛ je
Stanislav Juránek, senátor a námûstek
hejtmana JMK.

Sedmé boskovické bûhy pfiinesly témûfi
u v‰ech bûhÛ s registrací nav˘‰ení nejvy‰-
‰ího poãtu startujících. Do bûhÛ dûtí ‰ko-
lou povinn˘ch odstartovalo v nûkolika 
vlnách 307 dûtí (loni 259). Nejmen‰ích
dûtí vybûhlo 120 (loni 111). Bambasáck˘
lidov˘ bûh absolvovalo 65 bûÏcÛ (loni
40).

Zámeck˘ bûh si zabûhlo letos 143 bûÏ-
cÛ (loni 172). Do hlavního Bûhu za 
sedmizub˘m hfiebenem odstartovalo 622
bûÏcÛ (loni 590). Celkem se sedm˘ch
Boskovick˘ch bûhÛ zúãastnilo 1 257 bûÏ-
cÛ, coÏ je o 85 více, neÏ loni. 

A kdo byl nejlep‰í? Vítûzem
Zámeckého bûhu se stal Pavel Dvofiák
z t˘mu Biatlon Prostûjov, nejlep‰í Ïenou
byla  Andrea Fritzová z Elite sport teamu
Boskovice. 

V hlavním Bûhu za sedmizub˘m hfiebe-
nem naprosto suverénnû obhájil své loÀ-
ské prvenství Jifií âípa z Bystrého, druh˘
byl Jifií Petr z Kovalovic a bronzovou me-
daili celkovû a zlatou ve své vûkové kate-
gorii získal Daniel Orálek z AC Moravská
Slavia Brno. Nejlep‰í z Ïen dobûhla na 43.
místû Marie Delingerová z Fortexu
Moravsk˘ Beroun, hned za ní druhá nej-
lep‰í Ïena Patricia Puklová z AK Steeple
Poprad a tfietí Ïenou v cíli byla Michaela
Budi‰ová z Lomnice.

Letos poprvé se bûÏel ·tafetov˘ bûh,
kter˘ byl souãástí hlavního závodu. Byly
hodnoceny tfii kategorie: ‰tafeta muÏi –
vítûzi se stali Tomá‰ Slan˘ a Ondfiej ·ev-

ãák, ‰tafeta Ïeny – vítûzkami se staly
Katefiina Kamenická a Vendula
Kamenická, ‰tafeta mix – vítûzi se stali
Michaela Budi‰ová a Martin Vodák.

PrestiÏní se v hlavním bûhu stala i ka-
tegorie t˘mÛ. Letos se jich o prvenství 
ucházelo celkem patnáct.  Nejlep‰ím t˘-
mem byl nakonec Elite Sport Boskovice
ve sloÏení Vojtûch Grün, Patrik PlhoÀ,
Andrej Fiala a Tomá‰ Janãík. Na druhém
místû skonãil „Okresní pfiebor” a tfietí
místo obsadil GIANT Team. Dal‰í leto‰ní
novinkou bylo vyhlá‰ení nejlep‰ího Ïen-
ského t˘mu. Zvítûzil t˘m RUN MUM.

Za to, Ïe sedmé Boskovické bûhy moh-
ly b˘t úspû‰né a rekordní patfií podûkování
v‰em partnerÛm Boskovick˘ch bûhÛ, tedy
i ListÛm regionÛ. Jen díky této podpofie se

mohou Boskovické bûhy konat, stále se
zlep‰ovat a pfiivádût stále více dûtí i dospû-
l˘ch k bûhání. Zvlá‰tní podûkování patfií
generálnímu partnerovi rodinû Mensdorff-
Pouilly, hlavním partnerÛm – MINERVù
BOSKOVICE, a.s. a spoleãnosti NEWLI-
NE. V̆ znamná byla finanãní podpora od
mûsta Boskovice a Jihomoravského kraje.

Úplnû nejvût‰í podûkování v‰ak patfií
v‰em, ktefií prvního kvûtna pfii‰li na
Masarykovo námûstí do Boskovic. 

Vûfiíme, Ïe se v‰ichni na stejném místû
potkáme i v pondûlí prvního kvûtna 2017.

Pfiijìte a bûhejte! 

Jaroslav Parma
Sportuj s námi, z.s.

Foto: Monika ·indelková

Sedmé boskovické bûhy ve
v‰ech smûrech rekordní!

Starostka Hana Nedomová a Tomá‰ JankÛ museli tûsnû pfied cílem
Bambasáckého lidového bûhu pfiekonat neãekané nástrahy.

PARTNE¤I BOSKOVICK¯CH BùHÒ 2016
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Dal‰í ãíslo vyjde 15. ãervna 2016, uzávûrka je 3. ãervna 2016.
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a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

Státní okresní archiv Blansko pofiádá pfii pfiíleÏitosti meziná-
rodního dne archivÛ ve dnech 7. – 10. ãervna 2016 v pofiadí
jiÏ pát˘ Den otevfien˘ch dvefií. V˘stava se koná v budovû
Státního okresního archivu Blansko, Komenského 9.
Náv‰tûvní hodiny jsou: 7. – 9. ãervna 2016 od 9.00 do 17.00
hod a 10. ãervna 2016 od 9.00 do 12.00 hod. 

Pozvánka na v˘stavu

V leto‰ním roce se mo-
hou náv‰tûvníci tû‰it na
v˘stavu originálÛ perga-
menov˘ch listin, které byly
v nedávné dobû zrestauro-
vány a vráceny tak do své
pÛvodní podoby. Nejstar‰í
z nich se datuje k 4. fiíjnu
1463, kdy ãesk˘ král Jifií
z Podûbrad udûlil na Ïá-
dost Václava z Boskovic
mûsteãku Boskovicím t˘-
denní trh. Na v˘stavû s
názvem „Poklady blanen-
ského archivu” se kromû
této listiny objeví nejstar‰í
pergamenová listina mûs-
teãka Blanska z 21. bfiezna
1784, v níÏ císafi Josef II. povoluje
Blansku konání dvou trhÛ na vlnu,
a dal‰í pro obce a mûsteãka blanen-

ského okresu dÛleÏitá privilegia obsa-
hující napfi. právo odúmrti, díky 
kterému mohli obãané své domy svo-

bodnû odkazovat, ãi udûlení obecního
znaku, jako v pfiípadû Doubravice nad
Svitavou. Souãástí expozice budou ta-
ké cechovní privilegia a artikuly, které
jsou dÛleÏit˘m pramenem pro poznání
fungování cechovní organizace. Na nû-
kolika listinách se dokonce dochovala
ruãnû malovaná cechovní znamení.
Nedílnou souãástí kaÏdé listiny byla
peãeÈ, která potvrzovala její pravost.
Na v˘stavû budou moci náv‰tûvníci
shlédnout napfi. císafiskou peãeÈ, peãeÈ

královskou, dále pak peãetû místních
‰lechticÛ, mûstské ãi peãetû cechovní.

Souãástí v˘stavy budou navíc
záznamy a fotografie z prÛbûhu 
restaurátorsk˘ch prací vybran˘ch
pergamenov˘ch listin, díky kter˘m
si mohou náv‰tûvníci udûlat pfiedsta-
vu o dÛleÏitosti restaurátorské prá-
ce. Uvidí, jak mohou ‰ikovné ruce
restaurátora navrátit zniãené listinû
její pÛvodní vzhled.

Foto: archiv SOkA Blansko

Artikuly krejãovského cechu v Kun‰tátû 
z 24. dubna 1638.
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