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Charitní linka dÛvûry
opût nonstop

Linka dÛvûry Blansko, která za rok
2015 pfiijala pfies tisíc pût set hovorÛ
funguje od 1. 10. 2016 opût v nepfietr-
Ïitém reÏimu. Na linku dÛvûry volají
lidé z celé âeské republiky. âasto se
nás volající ptali, jestli budeme opût
nonstop. Popisovali, Ïe zvlá‰tû v noãních hodi-
nách, kdy na nû pfiichází rÛzné úzkostné stavy,
se nemají kam obrátit. 

Noãní hovory jsou tro‰ku jiné
neÏ ve dne. V noci se více oteví-
rají témata víry, smyslu existence,
pfiíãiny utrpení. Témata, na která
neexistuje jedna správná odpo-
vûì, jak víme z na‰í praxe. Linka
dÛvûry poskytne prostor pro sdíle-
ní a nûkdy staãí svoje obavy
a smutky vyslovit nahlas a pojme-
novat. Doprovázení je jedním
z nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ pracovní-
kÛ na lince dÛvûry. Nejsou to po-
radci, soudci, ale doprovázející na
cestû a v situacích, které se ãasto
nedají fie‰it tady a teì. 

Podzimní adventní ãas ‰etfií
denním svûtlem a více prostoru
dostává tma, ze které se mohou
vynofiovat na‰e obavy. Nezasahuje
to pouze na‰i tûlesnou stránku, ale
i psychickou a duchovní. Proto
mÛÏe b˘t doprovázení moÏností,
jak projít tento ãas ne sám, ale
s nûk˘m. Potvrzují to na‰e zku‰e-
nosti i reakce lidí, ktefií na linku
dÛvûry zavolají. 

Díky dofinancování mÛÏeme
doprovázet kdykoli na ãísle 516
410 668 nebo 737 234 078. 

Miroslav DoleÏel, 
vedoucí Linky dÛvûry Blansko

PF 2017 
VáÏení a milí ãtenáfii ListÛ regionÛ,

dovolte mi podûkovat vám za va‰i pfiízeÀ v leto‰ním roce. 
VáÏím si toho, Ïe i v dne‰ní pomûrnû hektické dobû si najdete ãas, 

kter˘ strávíte s na‰ím periodikem.
Do nového roku 2017 vám v‰em pfieji hlavnû pevné zdraví,

protoÏe to je nejdÛleÏitûj‰í, 
pak tro‰ku ‰tûstíãka, lásky, pohodu a klid, aÈ se vám dafií 

jak v osobním, tak pracovním Ïivotû. 
A kdyÏ se zrovna nûãeho nebude dostávat, vûfite, Ïe bude zase líp.

Upfiímnû, Renata Kuncová Polická, vydavatelka

Vá‰ region – Va‰e noviny
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Srdeãnû vás v‰echny, bez rozdílu, vûfiící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevûfiící zveme na zti‰ení, ve spoleãenství víry, nadûje a
lásky. Udûlejte si ãas a pfiijmûte na‰e pozvání. Vûfiíme, Ïe nebudete litovat. 
Dfievûn˘ kostel bude v roce 2017 slavit 80. v˘roãí svého pfiemístnûní z Podkarpatské Rusi do Blanska. Zahajujeme tedy leto‰ním 
adventem a vánocemi pfiípravu na toto krásné jubileum. ByÈ má kostel za sebou jiÏ více, jak 400-letou minulost, Ïije plnû pfiítom-
ností. Pfied kaÏd˘m adventním koncertem a pfii vánoãních prohlídkách betlému se dozvíte nûco z jeho historie. 

VÁNOâNÍ DOBA
V sobotu  24. 12. od  13:00 do 15:30
hodin je otevfien˘ dfievûn˘ kostel
k prohlídce betlému, zazpívání si ko-
led a ‰tedrodennímu zastavení. 

V sobotu 24. 12. ve 22:00
TRADIâNÍ   „PÒLNOâNÍ”   -
VIGILIE NAROZENÍ PÁNù.

V nedûli  25. 12. hod.
BOÎÍ VÁNOâNÍ HLAVNÍ SVÁTEK
CEL̄ CH VÁNOC.
v 9:00, a také 17:30 Slavnost naroze-
ní Pánû. Past˘fiÛm andûlé zvûstovali
JeÏí‰ovo narození.

V nedûli 25. 12. od 16:00 do 18:30 je
otevfien˘ dfievûn˘ kostel k prohlídce

betlému, zazpívání si koled a sváteã-
nímu zastavení.

V pondûlí 26. 12. v 9:00 svátek mu-
ãedníka ·tûpána.

V pondûlí 26. 12. od 16:00 do 18:30
je otevfien˘ dfievûn˘ kostel k prohlíd-
ce betlému, zazpívání si koled a svá-
teãnímu zastavení.

V pátek  30. 12. v 17:30 Slavnost
Rodiny Pánû.

V sobotu 31. 12.  v 17:30 Silvestra.
Podûkování za rok 2016. Vzpomínka
na zemfielé v leto‰ním roce. Pfiípitek
a losování biblick˘ch ver‰Û na rok
2017. 

JE·Tù 31.12. ve 23:00
SILVESTROVSKÁ PÒLNOâNÍ
BOHOSLUÎBA.

V nedûli 1. 1. 2017 v 9:00 v kostele
je to velk˘ svátek  „Nov˘ rok Jména
JeÏí‰”. 
Bude udíleno osobní poÏehnání do
Nového roku. 

V pátek 6. 1. v 17:30 Slavnost
Zjevení Pánû, lidovû Tfií králÛ.
Rozdávání Ïehnané kfiídy. 

V nedûli 8. 1. v 9:00 Slavnost kfitu Pánû
v Jordánu. Konãí doba vánoãní, louãí-
me se s vánoãní v˘zdobou a betlémem. 

Po celou dobu vánoãní je v kostele vi-
dût krásn˘, perníkov˘ betlém vyrobe-
n˘ perníkáfikou ZdeÀkou Klime‰ovou.
Nenechejte si jej ujít.

Vá‰ fafiáfi Martin Kopeck˘
Foto: Vladimír Alexa

POZVÁNÍ NA DOBU VÁNOC L.P. 2016 V D¤EVùNÉM KOSTELÍKU 
– HUSOVù SBORU CÍRKVE âESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

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

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

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

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

Perníkov˘ betlém v dfievûném kos-
tele v Blansku v roce 2015.
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VÁNOâNÍ PROJEKT: „ROZH¯BEJME
ÎÁKY Z· JEDOVNICE”

Ve stfiedu 21. prosince probûhne na
na‰í ‰kole pro Ïáky 4. – 9. roãníku
sportovní projekt. Cílem projektu bu-
de nejen Ïáky „rozh˘bat” a tfieba je
i inspirovat, jak aktivnû strávit vánoã-
ní prázdniny, ale i nauãit vûkovû 
nesourodé skupinky spolu komuniko-
vat, podporovat se a pomáhat si.

Vedení ‰koly pronajalo na tento den
témûfi v‰echna sportovi‰tû v Blansku.

Îáci mûli moÏnost si dle vlastního
zájmu vybrat, jakému sportu se chtûjí
tento den od 8.30 do cca 13.00 hodin
vûnovat. A v˘sledek je následující:

Do aerobiku, kter˘ probûhne v tû-

locviãnû na‰í ‰koly se  pfiihlásilo 8 Ïá-
kÛ, na celodenní vycházku 16 ÏákÛ,
na zimní stadion, kde budou Ïáci re-
kreaãnû bruslit a zahrají si i hokej, se
pfiihlásilo 76 ÏákÛ, na bowling 49 
ÏákÛ, na kuÏelnu 67 ÏákÛ a do spor-
tovní haly 22 ÏákÛ. Od 12.00 do 13.00
hodin si mohou Ïáci je‰tû zaplavat
v plaveckém bazénu. Tuto moÏnost
vyuÏije 52 ÏákÛ.

V‰ichni se také hodnû tû‰íme na
besedu s paralympioniky, která pro-
bûhne ve sportovní hale od 12.00
hodin.

Vedení Z· Jedovnice

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO 
PSÍ ÚTULEK MùSTA BLANSKO

Dne 18. 11. 2016 v 18.00 hod. se ro-
zezvuãelo Kino Blansko koncertem ta-
neãního orchestru ZU· pod vedením
Jifiího Bore‰e. Vstupné bylo dobrovol-
né na podporu psího útulku mûsta
Blansko, jmenovitû na nákup krmiva
a veterinární péãi pro opu‰tûné pejsky.

Zahájení koncertu se skvûle fieãnicky
zhostil jednatel SluÏeb s.r.o pan Jifií
Charvát.

Cel˘m sálem se nesla skvûlá nálada, 
emoce i slzy dojetí a nikoho nenechal
chladn˘m osud pejska Hoãika, kterého
smutn˘ pfiíbûh se hned na úvod dozvû-
dûli v‰ichni v sále. 

Podpofiit správnou vûc pfii‰el i sta-
rosta pan Ivo Polák a místostarosta pan
Jifií Crha a mimo dobrovolného vstup-
ného vûnovali kaÏd˘ pro psí útulek ‰ek
v hodnotû 3 000 Kã.

Po nádherném hodinovém koncertu

v plném sále posluchaãÛ, byla vyhlá‰e-
na slavnostnû s fanfárou vybraná 
ãástka 26 028 Kã, která svoji velkory-
sostí pfiedãila v‰echna oãekávání.
Nádhernou fieã pronesl i pan starosta
Ivo Polák a místostarosta Jifií Crha
s pfiáním, aby se takov˘ krásn˘ koncert
opakoval i dal‰í rok. Bylo by moc krás-
né, kdyby se toto pfiání splnilo.

Tímto bych chtûla moc podûkovat
v‰em úãinkujícím, divákÛm, prostû
v‰em lidem se srdcem na pravém místû,
kter˘m není osud ne‰Èastn˘ch, opu‰tû-
n˘ch, star˘ch a nemocn˘ch pejskÛ 
lhostejn˘. BlíÏí se Vánoce a ne v‰ichni
pejsci v útulku budou mít nov˘ domov,
ale díky Va‰í ‰tûdrosti to pro nû budou
svátky krásnûj‰í a veselej‰í.

Text: Jarmila Jurová, 
vedoucí provozu psího útulku mûsta Blansko

Foto: Stanislav Mrázek
V˘hra celostátní soutûÏe putovala 

do blanenské nemocnice.

BLANENSKÉ SEST¤IâKY VYHRÁLY 
SoutûÏ 10 years KabiPac

probíhala od 1. záfií do 31.
fiíjna tohoto roku a jejím 
cílem bylo najít tu nejorigi-
nálnûj‰í fotografii s v˘rob-
kem KabiPac. Zapojit do
soutûÏe se mohly sesterny
po celé âeské republice.
V celkovém souãtu se 
zúãastnilo více neÏ 20 
sesteren z celé âR. Celá
soutûÏ se kromû bojovnosti
a soutûÏivosti nesla pfiede-
v‰ím v duchu pomoci. 

Dne 24. listopadu 2016
probûhlo na pÛdû neurolo-
gického oddûlení nemocnice Blansko
slavnostní pfiedání vítûzného voucheru
na 10 dní pln˘ch relaxace a rozmazlo-
vání. V̆ hru si registrací do soutûÏe 10
years KabiPac, zasláním originální fo-
tografie KabiPac a ziskem nejvy‰‰ího
poãtu hlasÛ zaslouÏilo neurologické
oddûlení v ãele se staniãní sestrou paní
Hanou Klime‰ovou. 

Generální partner celého projektu
– spoleãnost Fresenius Kabi se roz-
hodla vûnovat ãást z hodnoty kaÏdé
zakoupené lahve v období od 1. záfií
do 31. prosince 2016 charitativnímu
projektu Nadace rozvoje obãanské
spoleãnosti „Pomozte dûtem”. Hlav-
ní v˘hru – voucher proto pfiedala 

vítûznému oddûlení patronka pro-
jektu „Pomozte dûtem” hereãka
Marie DoleÏalová a programová
manaÏerka projektu paní Jana
VoÏechová. Ke gratulantÛm se také
pfiidala fieditelka nemocnice Blansko
MUDr. Vladimíra Danihelková,
MBA, námûstkynû pro nelékafiskou
péãi Mgr. Jana Klesková a tisková
mluvãí nemocnice paní Bc. Katefiina
Ostrá. Navíc bylo neurologické 
oddûlení nemocnice Blansko vylo-
sováno jako jedno z pûti v âeské 
republice, na jejichÏ oddûlení také
pfiijdou zdravotní klauni z organiza-
ce Zdravotní klaun, o.p.s.

Text a foto: Adéla Kratochvílová

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2017 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Mgr. Ivo Polák, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

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

P¤EDNÁ·KY PRO 
ROK 2017 KONANÉ V DOMù 

ZAHRÁDKÁ¤Ò BLANSKO
24. 1. 2017 –  úter˘ v 16.00 hod. Bc. Jan
Tomá‰, Ústfiední kontrolní a zku‰ební 
ústav zemûdûlsk˘ - Ochrana plodin.

7. 2. 2017  –  úter˘ v 16.00 hod. Ing.
Du‰an Nesrsta, Ústfiední kontrolní a zku-
‰ební ústav zemûdûlsk˘ – Jádroviny –

pfiedná‰ka je spojená s degustací jablíãek a
vyhodnocením. Psací potfieby s sebou.

17. 2. 2017 – pátek v 16.00 hod. Prof.
PhDr. Petr Chalupa CSc., Masarykova uni-
verzita - Chile od severu k jihu.

Vstup na pfiedná‰ky voln˘
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HRUBÁ STAVBA
DOKONâENA

PÒJâUJEME 5 000 - 50 000 Kã

PoÏadujeme:
• chuÈ pracovat
• nad‰ení
• maturitu
• auto

Nabízíme:
• práci v prosperující 

a stabilní ãeské firmû
• zajímav˘ v˘dûlek

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
Tel.: 606 038 925

Projekty zahraniãní spolupráce realizované Gymnáziem Rájec-Jestfiebí

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

2016 – 2018 Sportujme, spolu-
pracujme a vzdûlávejme se

Na projektu se podílejí mûsta, 
‰koly a sportovní kluby z âR (Rájec-
Jestfiebí), Slovenska (Tvrdo‰ín)
a Litvy (BirÏai), je zamûfien na práce
v terénu s videokamerou, GPS navi-
gací a jejich následné vyuÏití pro cyk-
lotrenaÏery (ergometry). Projekt bude
rozvíjet podnikatelské a jazykové 
dovednosti studentÛ, a to zejména vy-
tvofiením fiktivní cestovní kanceláfie.
UmoÏní studentÛm úãast ve sportov-
ních kempech v zahraniãí i u nás. 

2016 - 2018  Science beyond the
classroom: undiscovered occupati-
onal areas

V prÛbûhu stfiední ‰koly se rozho-
duje o budoucím zamûfiení uchazeãÛ.
Tento projekt vytváfií pozitivní moti-
vaci pro práci spojenou s vûdami
a pfiispívá tak k fie‰ení dvou v˘znam-
n˘ch problémÛ dne‰ka – nezamûstna-

nosti mlad˘ch a nedostatku kvalifiko-
van˘ch odborníkÛ v technick˘ch
a pfiírodovûdn˘ch profesích.

Na projektu se podílejí ‰koly
z âR (Rájec-Jestfiebí), Nûmecka
(Hannover), Francie (Pau) a ·panûl-
ska (Sevilla). Je zamûfien na pozná-
vání vûdy mimo ‰kolní tfiídu a s tím
souvisejících, ãasto pfiekvapiv˘ch,
povolání. 

2015 – 2018  Let’s Walk and
Learn - Education via Tourist
Paths in Europe 

Na projektu se podílejí ‰koly
z âR (Rájec-Jestfiebí), Francie (Les
Fins) a Slovenska (Tvrdo‰ín), je za-
mûfien na environmentální v˘chovu.
Tento projekt umoÏÀuje studentÛm
získat fiadu dovedností a nov˘ch po-
znatkÛ z oblastí Ïivotního prostfiedí
a vede je k tomu, aby si uvûdomo-
vali souvislosti a vnímali dÛleÏitost
vlivu prostfiedí na kvalitu na‰eho Ïi-

vota. Úãastníci projektu se napfi. uãí
zpracovávat data z meteostanice,
v‰ímají si svého okolí a sledují pro-

mûny pfiírody ko-
lem nich v prÛbû-
hu roku. JiÏ jsme
byli ve Francii
a na podzim 2017 nás ãeká podhÛfií
Západních Tater na Slovensku.

A v neposlední fiadû mají studenti
moÏnost v rámci tûchto projektÛ vy-
cestovat do zahraniãí, poznat jiné pro-
stfiedí a nové kamarády.

Ing. Stanislav La‰tÛvka, 
fieditel ‰koly

Foto: archiv ‰koly

Projekty se musí fiádnû pfiipravit.
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Boskovice a okolí

Tomá‰ Kubíãek, fieditel
Moravské zemské knihovny,
pfiedal ve stfiedu 30. listopadu,
pfii pfiíleÏitosti Slavnostního
setkání profesionálních kni-
hoven JMK 2016, Ocenûní
pro Kulturní zafiízení mûsta
Boskovice, knihovnu Bosko-
vice. Ocenûní za nadstan-
dardní rozvoj vefiejn˘ch 
knihovnick˘ch a informaã-
ních sluÏeb v obci a podporu
kulturního a spoleãenského 
Ïivota pfievzala vedoucí kni-
hovny Miroslava Jurdiãová,
starostka mûsta Hana
Nedomová a fieditel KZMB
Oldfiich Kováfi.

Text a foto: Jaroslav Parma

Boskovická knihovna 
získala ocenûní

NEJKRÁSNùJ·Í OBECNÍ 
Ú¤AD 2016 Z CELÉ âR JE

VE SVITÁVCE

V Boskovicích bude opût
zimní fotbalov˘ turnaj 

Dvoumûsíãník Moravské hospo-
dáfiství a vydavatelství Magnus Regio
vyhlásili celostátní soutûÏ o nejkrás-
nûj‰í radnici ãi obecní úfiad 2016.
SoutûÏ probíhala ve dvou kategoriích.
Po dobu dvou mûsícÛ hodnotila radni-
ce a úfiady laická vefiejnost prostfied-
nictvím internetového hlasování.
Celkem hlasovalo devatenáct tisíc 
lidí. Dal‰í porota byla sloÏená ze tfií
renomovan˘ch architektÛ. Ti hodnoti-
li vnûj‰í vzhled budovy, interiér i jeho
funkãnost. V obou kategoriích vyhrá-
la Löw-Beerova vila ve Svitávce, kde
sídlí úfiad mûstyse. Svitávka tak 
vyhrála nejen v internetovém hlaso-
vání, ale získala i cenu poroty. Dalo jí

svÛj hlas 30 procent hlasujících. O 
ocenûní se ucházelo celkem 51 obcí.
Odmûnou byly dvû designové laviã-
ky, ale pro mûstys je to pfiedev‰ím
velká reklama.

Na druhém místû v internetovém
hlasování se umístil mûstys Kfitiny. 

Vítûzové byli vyhlá‰ení ve ãtvr-
tek 24. listopadu 2016 na závûr kon-
ference Moravská mûsta a obce
2016 v hotelu VoronûÏ Brno. Cenu
si zde pfievzalo vedení mûstyse: sta-
rosta Jaroslav Zoubek a místosta-
rostka Miroslava Holasová. 

Text: Miroslava Holasová, 
místostarostka mûstyse

Foto: archiv mûstyse Svitávka

Po roãní odmlce bude v únoru a bfiez-
nu 2017 na umûlé trávû v Boskovicích
probíhat jiÏ 11. roãník zimního fotba-
lového turnaje s názvem O pohár
mûsta Boskovice – Artézia cup.

Turnaje se zúãastní druÏstva
Rájce-Jestfiebí, Letovic, Kofience,
Protivanova, Bene‰ova a Vísek.

Mgr. Milan Strya, 
jednatel SluÏby Boskovice, s.r.o.

Franti‰ek Novotn˘, starosta mûstyse Kfitiny, Miroslava Holasová, místosta-
rostka mûstyse Svitávka, Jaroslav Zoubek, starosta mûstyse Svitávka. 

Klidné a spokojené vánoãní svátky,
pohodu, ‰tûstí, pevné zdraví, 
spokojenost a osobní úspûchy vám
v‰em do roku 2017 pfiejí 

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

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

SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ
V sobotu 31. prosince, pfied Zámeck˘m skleníkem od 17.00.
Tradiãní silvestrovské promítání, které tentokrát probûhne
u Zámeckého skleníku. Samozfiejmostí je ãaj pro malé a nû-
co ostfiej‰ího pro velké diváky, silvestrovsk˘ ohÀostroj a pás-
mo pohádek.

Strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma
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Kolektiv devíti autorÛ pfiipravil na zá-
vûr leto‰ního roku pro nakladatelství
JANÍK ART s.r.o. Martina Janíka
v Suchém dal‰í zajímav˘ literární pro-
jekt. Je jím vydání obsáhlé publikace
s názvem Horáck˘ lidov˘ kalendáfi. Pod
tímto názvem je skryt velice bohat˘ a za-
jímav˘ obsah nové knihy, která právû
vychází. Autofii se zde pokusili navázat
na letitou tradici oblíben˘ch lidov˘ch
kalendáfiÛ. S tûmi se v rÛzn˘ch dobách
a pfii nejrÛznûj‰ích pfiíleÏitostech setkal
snad kaÏd˘ ãtenáfi. Navázat na tuto tradi-
ci nebylo nikterak jednoduché. Je dobfie,
Ïe se podafiilo zachovat známou struktu-

ru tûchto KalendáfiÛ, jen s mal˘mi dobo-
v˘mi obmûnami. Tak jako v minulosti,
tak i dnes u na‰eho Kalendáfie není dÛle-
Ïité, kdy a kterou ãást knihy si ãtenáfi 
vybere ke ãtení. MÛÏe zavzpomínat
u rÛzn˘ch pranostik a rãení na povûstné
rozmary poãasí, nebo v dal‰ích kapito-
lách se doãíst o zajímavé historii nûkte-
r˘ch obcí horáckého regionu. Jsou zde
rovnûÏ kapitoly vûnující se zajímav˘m
osobnostem kultury, vûdy ãi sportu.
Samozfiejmû nemÛÏe chybût trocha 
humoru, zvlá‰tû pak pokud se jedná o
úsmûvná pojednání v horáckém nebo ha-
náckém náfieãí. âtenáfie moÏná pfiekvapí

i nûkteré zaruãené recepty tradiãní horác-
ké kuchynû. Celou knihou nás provázejí
ilustrace malífie Josefa Janíka a zaujme 
jistû i barevná pfiíloha. Velice bychom si
pfiáli, aby se po pfieãtení Kalendáfie stalo
Horácko va‰ím pfiípadn˘m a doufejme
i oblíben˘m turistick˘m cílem.

Cena knihy je 250 Kã, k dostání je na
Infocentru v Boskovicích, v síti knihku-
pectví Kanzelsberger, v redakci naklada-
telství Janíkart, ul. Antonína Trapla 10,
Boskovice nebo na dobírku na info@ja-
nikart.cz, tel.: 605 123 300.

Za autorsk˘ kolektiv Karel Resch

Zajímavá literární novinka! Tip na vánoãní dárek!
Horáck˘ lidov˘ kalendáfi

YMNÁZIUM BLANSKO
pfiíspûvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko

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

pfiijímací zkou‰ku z ãeského jazyka a matematiky
• Pfiihlá‰ky ke studiu do do 1. 3. 2017
• Vysoká úspû‰nost absolventÛ pfii pfiijetí na V·
• Kvalitní v˘uka cizích jazykÛ – angliãtina, nûmãina, 

francouz‰tina, ‰panûl‰tina, ru‰tina
• ·irok˘ v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ 

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
31. 1. 2017 od 12.00 do 17.00 pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ TECHNOLOG
➔ KONTROLOR 

STROJÍRENSKÉ VÝROBY
➔ SOUSTRUŽNÍK CNC

➔ ŘIDIČ VZV
NAD 5 T, ŘP SK. C

➔ MONTÁŽNÍ 
PRACOVNÍK

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice
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Dcera  prof. Ing. arch. Bedfiicha Rozehnala, DrSc. pfiebírá udûlené 
ãestné obãanství in memoriam.Letovice 80 let mûstem

Slavnostní veãer k 80. v˘roãí pov˘‰e-
ní Letovic na mûsto se uskuteãnil 10. li-
stopadu 2016 v prostorách KD
v Letovicích. V sále obsazeném do po-
sledního místa byla slavnost zahájena
ãeskou národní hymnou, nádhernû zazpí-
vanou pûveck˘m sborem Cantamus pod
vedením Jifiího Mifka. Poté následovala
první verze slavné básnû Franti‰ka
Halase „Já se tam vrátím”. Osobní vy-
znání lásky ke kraji básníkova dûtství:
„V‰echny cesty vedou tam ke ZboÀku,
Kun‰tátu, Sasinû, Svitávce, Letovicím. Já
se tam vrátím, já se tam i poslepu vrá-
tím....”, klenot ãeské poezie, emotivnû
pfiednesla Hana Boãková. Pokraãovalo
vystoupení pûveckého sboru Cantamus,
kter˘ ze svého repertoáru zazpíval nûko-
lik hezk˘ch písní.

Paní Mgr. Marie Neãasová pfiivítala
hosty veãera, zástupce druÏebních mûst,
pfiedstavila v‰echny úãinkující a pfiivítala
v‰echny pfiítomné. Starosta mûsta
Vladimír Stejskal pfiednesl slavnostní pro-
jev, ve kterém pfiiblíÏil celou historii i sou-
ãasnost na‰eho mûsta. Pfiipomnûl pov˘‰ení
Letovic z mûstyse na mûsto 13. listopadu
1936 vládou republiky âeskoslovenské.
Zmínil se, Ïe k dne‰nímu dni bylo od roku
1848, tj. za 168 let, jmenováno 17 ãestn˘ch
obãanÛ mûsta Letovice. Vyjmenoval
v‰echny realizace oprav a v˘stavby. Popfiál
v‰em obãanÛm na‰eho mûsta a místních
ãástí krásnou a ‰Èastnou budoucnost.
Podûkoval obãanÛm mûsta Letovice, ktefií
dûlají svému mûstu ãest, a ktefií je vnímají
jako svÛj domov. Následovala zdravice zá-
stupcÛ druÏebních mûst.

Mgr. Marie Neãasová uvedla udûlení
ãestného obãanství mûsta Letovice, které
schválilo Zastupitelstvo mûsta Letovice na
svém zasedání 20. záfií 2016: letovickému
rodákovi panu prof. Ing. arch. Bedfiichu
Rozehnalovi, DrSc., in memoriam, archi-
tektovi, kter˘ projektoval  nemocnice
a zdravotnická zafiízení v âeskoslovensku
a zásadním zpÛsobem zmûnil standard ne-
mocniãního prostfiedí. V Letovicích projek-
toval vilu akad. malífie Jana DaÀka a obytné
domy s obchody Emanuela Vanûãka a Huga
Novotného na Masarykovû námûstí.
Bedfiich Rozehnal patfií k v˘znamn˘m osob-
nostem moderní ãeskoslovenské architektu-
ry a s Letovicemi ho celoÏivotnû pojilo 
silné pouto. âestné obãanství pfiebírala 
dcera Ing. arch. Eva Rozehnalová.  Dále pa-
nu Petru Halamkovi, in memoriam, fiediteli
Základní umûlecké ‰koly v Letovicích, za v -̆
chovu mnoha nadûjn˘ch hudebníkÛ, za zalo-

Ïení MládeÏnického dechového orchestru
ZU· Letovice s vysokou umûleckou 
úrovní a za propagaci na‰eho mûsta Letovice
na republikové a evropské úrovni. Toto oce-
nûní pfiebíral vnuk Petr Halamka. âestné
obãanství pfiedával starosta mûsta
Vladimír Stejskal a místostarosta Ing.
Jifií Palbuchta. Za udûlení ãestného ob-
ãanství panu arch. Rozehnalovi podûko-
val Mgr. Jindfiich Chatrn˘ z Moravského
zemského muzea v Brnû  Zastupitelstvu
mûsta Letovice.

Na závûr celého veãera se uskuteãnil
koncert brnûnského Bohemia classic
quartet Brno s letovick˘m rodákem
Karlem Hejlem. Nádhern˘ koncert v po-
dání vynikajících muzikantÛ mûl velk˘
úspûch. Po kaÏdé zahrané skladbû násle-
doval velk˘ potlesk a nechybûl ani 
velk˘ závûreãn˘ aplaus.  

Pokaãování textu na stranû 15

Zveme obãany na tradiãní silvestrovskou
oslavu ve 23.00 hodin v Letovicích na
námûstí. Punã a ãaj pro obãany zdarma.
O pÛlnoci ohÀostroj a reprodukovaná
hudba. Ukonãení v 01.00 hodin. 
Souãasnû pfiejeme v‰em fungujícím 
spolkÛm a sdruÏením, organizacím 
i obãanÛm mûsta a v‰ech místních ãástí
pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, 
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspûchÛ. 

Vladimír Stejskal, starosta

Ing. Jifií Palbuchta, místostarosta Strom Letovice: Foto: Petr Neãas
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Pfiiná‰íme jiÏ tradiãní pfiedvánoãní povídání se starosty Blanska, Boskovic a Letovic:
Mgr. Ivo Polák,

starosta mûsta Blansko

Pane starosto, které nejdÛleÏitûj-
‰í akce se v leto‰ním roce podafiilo
v Blansku realizovat?

V oblasti investic bych z dlouhé
fiady akcí jmenoval tfii, které pova-
Ïuji za zvlá‰È dÛleÏité pro na‰e
mûsto. Tû‰í mû, Ïe na v‰echny tyto
velké investice se podafiilo zajistit
dotace, které mûstu u‰etfiily nema-
lé finanãní prostfiedky.

Parkovi‰tû na ulici Zahradní nad
nemocnicí – vybudováním 134 no-
v˘ch parkovacích míst se podafiilo
zmírnit letit˘ problém s parkováním
pacientÛ na‰í nemocnice. Celkové
náklady ãinily 16 mil. Kã, JMK pfii-
spûl 4 mil. Kã.

Dal‰í rozsáhlou investiãní akcí
byla regenerace sídli‰tû Sever.
Byly opraveny chodníky, vybudo-
vány plochy pro aktivní odpoãi-
nek, roz‰ífiila se parkovací plocha
o dal‰ích 40 parkovacích míst. Na
náklady ve v˘‰i cca 10 mil. Kã
pfiispûlo Ministerstvo pro místní
rozvoj ãástkou 4 mil. Kã.

Nakonec chci zmínit vybudování
umûlého trávníku na fotbalovém
hfii‰ti na Sportovním ostrovû
Ludvíka DaÀka. Kromû umûlé trávy
byly opraveny kabiny, vybudována
nová tribuna a umûlé osvûtlení.
Celkové náklady dosáhly 26 mil.
Kã, ov‰em podafiilo se získat 10
mil. Kã z Ministerstva ‰kolství, tû-
lov˘chovy a mládeÏe a dal‰í 3 mil.
Kã z Jihomoravského kraje, takÏe
tato akce byla nakonec z hlediska
dotací nejúspû‰nûj‰í. Modernizace
sportovi‰È by mohla v budoucnu za-

jistit také vy‰‰í pfiíjmy z pronájmÛ,
neboÈ cel˘ Sportovní ostrov je díky
vybudovanému zázemí vhodn˘ pro
nejrÛznûj‰í soustfiedûní, tréninky
nebo soutûÏe.

Co Vás zaujalo v oblasti kultury
a sportu?

Mám v Ïivé vzpomínce velmi po-
dafienou akci na‰eho kulturního stfie-
diska – leto‰ní Martinské hody, 
které se uskuteãnily bûhem druhého
víkendu v listopadu. Z bohatého kul-
turního programu si vybral asi kaÏd˘
a také atmosféra Svatomartinského
ko‰tu na Wanklovû námûstí byla je-
dineãná.

Stejnû jako kulturních, tak i spor-
tovních akcí bylo skuteãnû hodnû;
nejvût‰í masové akce – PÛlmaraton
Moravsk˘m krasem a Blanenská de-
sítka pfiivítaly opût rekordní po-
ãty úãastníkÛ. Velmi oceÀuji
u Blanenské desítky moÏnost vy-
brat si z více disciplín, takÏe
sportovat mÛÏe celá rodina. Tato
akce dosáhla znaãného vûhlasu,
neboÈ bûhu na 10 km se úãastnil
také b˘val˘ slovensk˘ premiér
Mikolá‰ Dzurinda.

Vy jste také závodil, na in-linech
na 10 km. Jak jste se umístil?

Skonãil jsem na 45. místû z 92
muÏÛ. Za nejvût‰í pfiínos pokládám
námahu, kterou jsem vûnoval pfií-
pravû – pfii tréninku jsem od jara na-
jezdil 862 km, coÏ pfiispûlo nejen
k redukci pfiebyteãné váhy, ale také
k celkovû lep‰í kondici.

Co mohou obyvatelé Blanska ãe-
kat v pfií‰tím roce?

V roce 2017 se chceme opût za-
mûfiit na získání financí z dotaãních
programÛ, aby mohly b˘t zahájeny
dal‰í, nároãné investiãní akce.
Plánujeme zahájit 1. etapu regene-
race sídli‰tû Zborovce. Na zimním
stadionu je nutná rekonstrukce
chladicího zafiízení, která zajistí
zcela bezpeãn˘ provoz. Souãasná
technologie je vyhodnocena jako ri-
ziková v pfiípadû úniku ãpavku do
okolí.

Dále chceme zlep‰it podmínky
pro vzdûlávání v na‰ich základních
‰kolách vyuÏitím Integrovaného re-
gionálního operaãního programu na
podporu infrastruktury základních
‰kol, kter˘ umoÏní vybudovat od-
borné uãebny.

Kompletní v˘ãet plánovan˘ch
akcí by byl velmi dlouh˘, snad
bych zmínil uÏ jen vybudování cyk-
lostezky kolem ml˘nského náhonu,
která propojí stávájící cyklostezky
se Sportovním ostrovem. Dal‰í cyk-
lostezka vznikne bûhem rekon-
strukce autobusového nádraÏí.

Pane starosto, blíÏí se vánoãní
svátky, ke kter˘m patfií nejen dár-
ky a rodinná pohoda, ale také
vzpomínky. Na jaké Vánoce rád
vzpomínáte Vy?

Na Vánoce pod ãistou, bílou snû-
hovou pokr˘vkou, tedy na takové,
jaké uÏ fiadu let nebyly. Kocoura

Mike‰e od Josefa Lady jsem jako
mal˘ kluk ãetl opakovanû a pfiedsta-
va bíl˘ch Vánoc k Ladovi jistû patfií.

Máte nûjaké pfiání do Nového roku?
Rád bych popfiál nám v‰em hodnû

zdraví a pohodu v rodinném i pra-
covním prostfiedí. Vzhledem k ne-
klidné situaci ve svûtû i v Evropû
bych si moc pfiál, abychom se i na-
dále mohli cítit bezpeãnû a mohli se
v klidu vûnovat své práci i sv˘m
blízk˘m.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

foto: ph

Starosta mûsta Blansko 
Mgr. Ivo Polák. Bc. Hana Nedomová, 

starostka mûsta Boskovice

Starostka mûsta Boskovice 
Bc. Hana Nedomová.

ZAHÁJEN PRODEJ UHLÍ - AKCE
PraÏská 76, Letovice (b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

Paní starostko, investiãních akcí
se letos podafiilo v Boskovicích re-
alizovat hodnû, které z nich byste
ze svého pohledu oznaãila za nej-
dÛleÏitûj‰í?

Spoleãná investice mûsta a Jiho-
moravského kraje byla vybudovaní
parkovacích míst na ulici Hybe‰ova
a celková rekonstrukce ãásti této u-
lice u stfiední ‰koly zlep‰ila nejen
moÏnost parkování, ale pfiinesla ta-
ké zklidnûní dopravy v této lokalitû.
Celkové náklady ãinily cca 6 mil.
Kã, JMK se spoluúãastnil ãástkou
1,6 mil. Kã.

V Nemocnici Boskovice do‰lo
k rekonstrukci oddûlení ARO. Na tu-
to nákladnou modernizaci, která pfii-
nesla pacientÛm vybavení hodné 21.
století, pfiispûlo Ministerstvo zdra-
votnictví ãástkou 30,5 mil. Kã.
Dotaci na budování Sportparku
v Doubravách jsme získali na
Ministerstvu pro místní rozvoj ve v˘-
‰i 2 mil. Kã a dal‰í 3 mil. Kã z JMK.

Na vytvofiení snûÏné jámy pro
zimní stadion (vrací rozpu‰tûn˘ led
z plochy do mrazícího zafiízení) pfii-
spûlo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy ãástkou 0,81 mil. Kã.

Po leto‰ních Husích slavnostech
byla zahájena oprava hledi‰tû a inÏe-
n˘rsk˘ch sítí letního kina. Na nákla-
dy ve v˘‰i 12 mil. Kã pfiispûl JMK
ãástkou 2 mil. Kã a Ministerstvo 

kultury 4 mil. Kã. Tato první ãást 
rekonstrukce letního kina bude do-
konãena do zaãátku letní sezony
v pfií‰tím roce. Po jejím ukonãení bu-
dou práce pokraãovat úpravou 
promítací plochy a vybudováním
nového zázemí.

To jsme uÏ v pfií‰tím roce; jaké dal-
‰í v˘znamné akce Boskovice ãekají?

Jednou z na‰ich priorit je pfiístav-
ba matefiské ‰kolky na ulici
Bílkova, která roz‰ífiením o dvû tfií-
dy nav˘‰í kapacitu ‰kolky pro dal-
‰ích 48 dûtí. Na tuto akci jiÏ máme
potvrzenou dotaci 21 mil. Kã
z MMR, takÏe pfií‰tí rok budeme 
ãinit potfiebné kroky k realizaci
stavby. Dal‰ím na‰ím plánem je 
v˘stavba Centra polytechnického
vzdûlávání na pozemcích u Z·
Slovákova. V souãasné dobû se sna-
Ïíme splnit podmínky pro získání
dotace nejen na v˘stavbu, ale také
na vybavení uãeben. Letos byly
zpracovány studie k obchvatu mûsta
smûrem na Jevíãko, areálu âervená
zahrada, lokality U Koupadel, loka-
lity za nemocnicí – to jsou v‰e pod-
klady, které budeme konzultovat
s vefiejností a pfiipravovat realizaci
v budoucích letech. Budeme také 
usilovat o získání dotací pro dal‰í
modernizaci na‰í nemocnice.

KdyÏ se ohlédnete za leto‰ním
kulturním a sportovním dûním
v Boskovicích, co Vás osobnû nej-
víc zaujalo?

Domnívám se, Ïe Boskovice mají
jiÏ tradici v bohatosti kulturního Ïi-
vota. Tû‰í mû, Ïe nejen mnoÏství 
akcí, ale hlavnû rÛznorodost ÏánrÛ
pfiispívá k tomu, Ïe si svÛj koncert,
v˘stavu, film, nebo pfiedná‰ku najde
skuteãnû kaÏd˘. Letos jsme pfiistou-
pili k vyhodnocení osobností kultur-
ního Ïivota – jak umûlcÛ, tak i tûch,
ktefií se v této oblasti v˘raznû anga-
Ïují. Cena mûsta za kulturu bude
tûmto osobnostem pfiedána v lednu.

Zaujaly mû dvû letos vydané
publikace – Malífi Franti‰ek ¤ehofi
od nakladatelství Franti‰ek ·alé –
ALBERT a Boskovice v historic-
k˘ch fotografiích, kterou vydalo 
nakladatelství Josef Filip 1938.

Byla jsem nejen patronkou
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Vladimír Stejskal
starosta mûsta Letovice

Starosta mûsta Letovice 
Vladimír Stejskal.

Boskovick˘ch bûhÛ, ale také jsem
se aktivnû zapojila a bûÏela.
Potû‰ilo mû pozvání na prázdnino-
vou akci Îijeme hrou; fotbalov˘ 
zápas mal˘ch nad‰en˘ch sportovcÛ
byl skuteãnû zajímav˘. Ostatnû mu-
sím pfiiznat, Ïe setkání s dûtmi mû
vÏdy potû‰í; obãas uãitelky dove-
dou do mé kanceláfie celou tfiídu
matefiské ‰kolky, spolu s dûtmi se
bavíme a tfieba dûtské kresby z to-
hoto setkání mám stále uschovány. 

Paní starostko, Vánoce uÏ kle-
pou na dvefie. Vzpomenete si na
vánoãní atmosféru svého dûtství?

V m˘ch vzpomínkách jsou
Vánoce plné snûhu a ledu. UÏ na
Mikulá‰e jsme se sestrou dávaly za
okno talífiek a ãekaly, jaké pamlsky
se v nûm objeví, aÏ k nám dorazí
Mikulá‰ s ãertem. Po veãefii na ·tûd-
r˘ veãer pfiijeli za námi babiãka s dû-
dou; oba mûli hodnû siln˘, huÀat˘

koÏich a na sáních pfiivezli ta‰ku
s dárky pro nás. Asi i tehdy se stalo,
Ïe bylo bláto a dûda vymûnil sánû za
vozík, ale v m˘ch vzpomínkách zÛ-
stávají Vánoce plné tfipytivého snûhu
a vÛnû rozsvíceného stromeãku.

Je‰tû snad Va‰e pfiání obãanÛm
Boskovic...

V‰em pfieji hodnû pevného zdraví,
protoÏe v‰e ostatní je pomíjivé. Ráda
bych umûla mávnout kouzeln˘m prout-
kem a zpomalit bûh na‰í hektické doby.
Tak, abychom mûli víc ãasu se st˘kat
v realitû skuteãné místo virtuální, aby-
chom umûli pozornûji si naslouchat,
chápat potfieby druh˘ch, abychom byli
více tolerantní a umûli si prokazovat
vzájemnou úctu. Budu ráda, kdyÏ to
dokáÏeme i bez kouzeln˘ch proutkÛ.

Paní starostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

STAROÎITNOSTI 

ANTIK 

BOSKOVICE
Vykupujeme a prodáváme 

ve‰keré staroÏitnosti

Mobil: 

602 528 912, 

602 503 229
Otevfieno: 

St – Pá: 10 -16 hod.
So 10 -12 hod.

Boskovice, Dukelská 18a

Pane starosto, které nejdÛleÏi-
tûj‰í akce se v leto‰ním roce 
podafiilo v Letovicích realizovat?

Domnívám se, Ïe tento rok lze
hodnotit velmi kladnû. Dokon-
ãili jsme první etapu rekonstruk-
ce kanalizace ulice PurkyÀova;
druhá etapa je plánována na
pfií‰tí rok. V ulici Na Kopeãku se
provedla celková oprava povr-
chu vozovky i chodníkÛ. Obãa-
nÛm zpÛsobila problémy oprava
ulice Halasova, která se prová-
dûla za plného provozu a ãást 
této frekventované komunikace
musela b˘t uzavfiena na nezbytnû
nutnou dobu. Rád bych podûko-
val za trpûlivost tûm, kter˘ch se
omezení dotklo a znepfiíjemnilo
jim Ïivot. 

V plánovaném termínu se poda-

fiilo dokonãit rekonstrukci matefi-
ské ‰kolky v Tfiebûtínû, takÏe dûti
uÏ mohou vyuÏívat nové, vylep‰e-
né prostory.

Byly opraveny chodníky na uli-
ci J. A. Komenského a dokonãeny
opravy na ulici Jaroslava Ha‰ka.
Obyvatelé domÛ v této lokalitû bu-
dou mít moÏnost podat návrhy na
zpÛsob regenerace zelenû v této
zástavbû. Druhou etapou také po-
kraãovala rekonstrukce ulice Pod
Klá‰terem od kruhového objezdu
k zámku. Dále to byla oprava
chodníku od prodejny Penny mar-
ket ke sportovní hale.

Jak hodnotíte oblast kultury
a sportu?

Leto‰ní rok slavily Letovice
80. v˘roãí pov˘‰ení na mûsto.
V rámci tûchto oslav probûhlo
mnoho sportovních i kulturních
akcí, které vyvrcholily slavnost-
ním veãerem 10. listopadu, na
kterém byli jmenováni ãestn˘mi
obãany mûsta in memoriam prof.
Ing. arch. Bedfiich Rozehnal, DrSc.,
v˘znamn˘ architekt, a Petr Halam-
ka, hudebník a dlouholet˘ fieditel
ZU· Letovice.

Co ãeká Letovice v roce 2017?
V prvním pololetí budou probí-

hat opravy budovy Mûstského 
úfiadu. Tyto práce se budou konat
za plného provozu, v‰echny odbory
budou pro obãany stále dostupné.
Je v‰ak tfieba poãítat s omezením
v pfiístupov˘ch cestách; dle aktuál-
ní situace budou obãané fiádnû 
informováni. 

Na bfieznovém zasedání zastu-
pitelstva, aÏ budou známy hos-
podáfiské v˘sledky roku 2016,
budeme rozhodovat o dal‰ích
konkrétních investiãních akcích.

Jejich rozsah je závisl˘ také na
pfiidûlení dotací; v kaÏdém pfií-
padû se budeme snaÏit ve‰keré
investice rozdûlit tak, aby jak
mûsto, tak i jeho místní ãásti 
byly pro obãany místem, kde se
pfiíjemnû a klidnû Ïije. Po pro-
jednání s obãany budeme pfiipra-
vovat projekt na rekonstrukci
západní ãásti Masarykova ná-
mûstí.

Celá fiada zajímav˘ch kulturních
akcí se pfiipravuje na letní sezonu.
V ãervnu budou probíhat slavnost-
ní akce v místní ãásti Babolky,
která bude oslavovat 700 let od
svého zaloÏení. Co se t˘ká spor-
tovních událostí, tak zaãátkem
podzimu budou Letovice hostit
Mistrovství âeské republiky v ko-
lové. Jsem rád, Ïe se tato v˘znam-
ná sportovní událost bude konat
v na‰í sportovní hale, také proto,
Ïe Mistr svûta v kolové z roku
2003 Jifií Hrdliãka je rodák
z Letovic. 

BlíÏí se Vánoce; vzpomenete si
nûjaké hezké vánoãní záÏitky
v minulosti?

V dûtství jsme urãitû v‰ichni
proÏívali Vánoce daleko víc, byly
plné oãekávání a romantiky. Co
mnû dnes na rozdíl od dfiívûj‰ka
chybí, to je víc klidu a pohody.
Spûch, stálé chvátání, které nás
provází celoroãnû, se zastaví ãasto
aÏ na poslední chvíli pod stromeã-
kem. 

Myslím, Ïe bychom v‰ichni mû-
li zvolnit a najít si víc ãasu tfieba
jen na to, v klidu si popovídat 
doma, se sousedy, najít víc ãasu na
úsmûv a pohodu.

Pane starosto, máte nûjaké no-
voroãní pfiání?

Pfiedev‰ím chci podûkovat v‰em
obãanÛm Letovic a místních ãástí,
ktefií dûlají svému mûstu ãest, po-
dûkovat za to, Ïe své mûsto milují
a vnímají Letovice jako svÛj krás-
n˘ domov.

V‰em chci popfiát krásné Vánoce
a do pfií‰tího roku hodnû zdraví
a úspûchÛ.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

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

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm

za projevenou pfiízeÀ, 

pfiejeme mnoho zdraví a ‰tûstí 

v roce 2017.

Mûstské divadlo Brno uvádí dva roky
po premiéfie na lond˘nském West Endu
ãeskou premiéru hry „Zamilovan˘
Shakespeare”.

Kdo vidûl film, bude se lépe oriento-
vat, protoÏe dûj se vrství a prolíná ve 
sloÏité situaci anglické spoleãnosti ‰ejkspí-
rovy doby. W. Shakespeara zastihujeme na
poãátku hry v tvÛrãí krizi. Slíbil hry hned
dvûma divadelním spoleãnostem, vybírá si
zálohy, ale texty nedodává. Ani neví, o ãem
by psal, marnû mu pomáhá pfiítel Marlow,
aÏ se rozhodne pro titul „Romeo a Ethel,
dcera pirátova”. Kostru pfiíbûhu má jen
v hlavû, ale pfiesto vyhlásí konkurz na role.
Netu‰í, Ïe ve mûstû Ïije Viola de Lesseps,
jejíÏ vá‰ní je divadlo. Nejen Ïe nevynechá

Ïádné divadelní pfiedstavení, ale chtûla by
sama hrát - v dobû, kdy Ïena mezi herce
nesmûla a Ïenské role hráli muÏi. V pfie-
vleku za muÏe, Thomase Kenta, pfii‰la na
konkurz a dostala roli Romea. Shakespeare
se bláznivû zamiluje, kdyÏ zjistí, Ïe Kent je
vlastnû Viola. 

Pod dojmem ne‰Èastné lásky k Viole
vzniká pfiíbûh lásky Romea a Julie. 

ReÏie hry - Stano Slovák. Hlavní ro-
lí Ïije Du‰an Vitázek, Violu ztvárÀuje
Svetlana Janotová (Andrea Zelová).
Dále Alena Antalová (chÛva), Jifií Mach
(Wessex), Michal Isteník, Petr ·tûpán
a dal‰í.

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová
Foto: MdB

Zamilovan˘ Shakespeare
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Místní oddíl florbalu, FBK Atlas Blansko, Vás co nejsrdeãnû-
ji zve na 20. roãník Vánoãního turnaje. Pfiijdûte se podívat 28.
a 29. prosince na sportovní halu Údolní 10. Bude se na co kou-
kat. (28. 12. 7.00 – 20.00, 29. 12. 7.30 – 16.00) 

Florbal v Blansku vznikl v roce
1997. Za tûch uplynul˘ch 20. let zaÏil
Atlas jak vzestupy, tak i pády. Nyní
má Blansko ‰est druÏstev.  V souãas-
né dobû hájí muÏské áãko druhou
pfiíãku Jihomoravské ligy muÏÛ. Ze
skromného cíle nesestoupit se tak rá-
zem stál cíl nejvy‰‰í – po postupu
v minulé sezónû bojovat o postupové
místo i v této soutûÏi. Dorostenci se
i pfies poãetnû slab‰í roãníky a na po-
hled spí‰e nepfiíznivé v˘sledky stateã-
nû drÏí ve druhé lize dorostencÛ na 8.
místû. Star‰í Ïáci Atlasu jsou zatím
neporaÏeni a z druhého místa útoãí na

zlatou pozici. Mlad‰í Ïáci a elévy bo-
jují v ligách, které nejsou hodnoceny.

Na v˘‰e zmínûném Vánoãním turnaji
mÛÏete shlédnout krom vlajkové lodi
klubu, muÏského A t˘mu, i mnoho ji-
n˘ch uskupení. Nûkteré jsou regionální,
jiné znaãnû pfiespolní. Spoleãn˘m jme-
novatelem jim v‰ak je herní kvalita, 
která potû‰í oko i nároãného diváka.
Neváhejte tedy a zavítejte v tento svá-
teãní ãas na kousek florbalu od regionál-
ních manãaftÛ. Kde jinde si chcete 
nechat vytrávit od vanilkov˘ch rohlíãkÛ?

Text: jch
Foto: archiv klubu

Pozvání 
na Vánoãní turnaj

Pfiejeme na‰im zákazníkÛm 
krásné Vánoce a úspû‰n˘ 
vstup do nového roku. 
Dûkujeme Vám za projevenou dÛvûru 
v uplynulém roce a do nového roku 2017
Vám pfiejeme hodnû zdraví, ‰tûstí, 
osobních i pracovních úspûchÛ.

Hodináfiství Anna Dokoupilová 
Boskovice 777 130 317

PF 2017

AÈ pod Va‰imi 
stromky nechybí 

dárky od nás.

Pfiejeme krásné 
pokojné Vánoce.

Sunar 
5+1 
zdarma  

Vibovit 50+50
+ lampiãka

GS Condro 
Diamant 

VICHY 

dárková 
sada   

Voltaren 150 g
1+1

330 Kã

440 Kã

599 Kã

od 990 Kã

FBK Atlas Blansko – star‰í Ïáci.
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➨ Prodám sadu tonerÛ P4092C 
(1 ãern˘ + 3 barevné tonery) pro laserové tis-
kárny Samsung CLP-310/315; CLX-3170/3175,
nové 1 800 Kã, tel.: 737 802 235.
➨ Prodám 3-místnou velmi zachovalou 
sedaãku s prateln˘m potahem (800 Kã), po-
stel 90 x 200 cm s masivním borovicov˘m 
lakovan˘m rámem a kvalitní matrací (300 Kã)
a barevnou TV Mascom 71685 M3 s úhlopfiíã-
kou 90 cm (100 Kã). Jednotlivû anebo v‰e 
dohromady se slevou 300 Kã. Lysice okr. BK.
E-mail: mil_s@post.cz.
➨ Prodám doma vykrmené prase, 
tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám lisované seno,
tel.: 605 876 018. 
➨ Prodám obleãení na holãiãku 
vel. 110-128, velmi levnû a pfiidám zdarma ob-
leãení na lítaãku. SMS:  608 852 123. 
➨ Prodám dûtské kolo AUTHOR vel. 13, 
zelenobílé  barvy, fiazení Schimano, odpruÏ.
vidlice, nové plá‰tû. Reflex. prvky, zvonek,
poãítadlo. PouÏívané cca 1,5roku, bez závad.
PC 9 500 Kã, prodávám za 5 500 Kã, tel.: 732
311 778. 
➨ Prodám crossové kolo zn. Olpran, 
rám ã. 17, modrobílé barvy, nové plá‰tû, velmi
dobr˘ stav. Cena 3000 Kã, tel.: 732 311 778. 
➨ Prodám RD 4+kk v obci Lazinov, 
nedaleko Letovic. Rekonstrukce v r. 2006. DÛm
je vhodn˘ jak k bydlení, tak k rekreaci. K domu
náleÏí i men‰í zahrada.  E-mail: marie.janhubo-
va@gmail.com , tel.: 603 468 224. 
➨ Prodám zemûdûlsk˘ kolov˘ traktor 
Zetor 5511 vãetnû jednoosového pfiívûsu a ne-
seného pluhu - velmi dobr˘ technick˘ stav.
Tel.: 602 548 593. 
➨ Prodám králíky kalifornské na chov, 
tel.: 608 444 214-po 14h., 608 936 831. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Vykoupíme Va‰i nemovitost, byt, RD 
nebo chalupu, platíme hotovû, v‰e zafiídíme.
Tel.: 604 235 530. 

NABÍZÍM

➨ Kdo daruje za odvoz ãi za symbolickou cenu 
zachoval˘ dílensk˘ ponk nebo stÛl s pevnou 
ocelovou konstrukcí a masivní deskou - do ga-
ráÏe na drobné pfiíleÏitostné opravy?  Tel.: 602
283 832.
➨ S dcerou (3,5 roku) hledáme pronájem bytu 
v Blansku do 7 000 Kã vãetnû poplatkÛ. Dûkuji
za nabídky. Tel.: 776 006 709. 
➨ Hledám poctivého fanou‰ka, 
kter˘ by se mnou chodil do taneãních pro do-
spûláky. 61/160 cm, prosím SMS  739 819
652. Blanensko - dûkuji moc. 
➨ Hledám podnájem 0+1, 1+1 apod., 
Blansko a okolí, cena dohodou, spûchá. Tel.:
733 282 027. 
➨ Hledám podnájem garsonky v Boskovicích.
Tel.: 723 520 206. 
➨ Hledám pronájem bytu 2+1 v Blansku 
bez RK. Tel.: 721 833 167. 
➨ Hledám brigádu v oblasti skladu, 
expedice, vrátnice apod., jsem muÏ 42 let, ne-
kufiák, ãásteãn˘ ID. ¤P a rÛzné certifikáty vlast-
ním. Nejlépe Boskovicko, tel.: 604 412 296.

HLEDÁM

➨ Îena 51 let hledá pfiítele 
k váÏnému seznámení. Ve dvou se to lépe táh-
ne. Prosím jen volat, jsem ‰patnû mluvící. Tel.:
722 955 018. 
➨ Îena s vyfie‰enou minulostí 
a bez ekonomick˘ch problémÛ hledá inteligent-
ního pána ve vûku 75 - 80 rokÛ ke krásnému
proÏití zbytku Ïivota. Tel. 732 224 309. 
➨ MuÏ 60/170 rád pozná Ïenu 
z Blanska a okolí. Zn. Jen váÏné nabídky. Tel.:
733 282 027.    

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím byt v Letovicích. 
Tel.: 720 519 375. 
➨ Koupím byt v Blansku, ne od RK. 
Tel.: 720 423 567.
➨ Koupíme domek v Blansku nebo okolí 
do 20 km. Tel.: 739 940 808.

KOUPÍM

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326
Tel.: 516 412 635, atomo@atomo.cz

hledáme
Dûlníka kovov˘roby 

Pfiíprava dílÛ, 
obsluha v˘r. zafiízení, 

2 smûny. Nástup: 18 000 Kã. 

najdete 
také na 

Pronajmu novinov˘ stánek 
– dobfie prosperující na frekvento-

vaném místû v Boskovicích 
„u Zelené ‰koly”. 

Tel.: 776 073 396.

s Oldìasem

A na závûr roku
nûco pro zasmání

LISTY REGIONÒ VA¤Í
Vánoãní rybí polévka

âaj z vala‰sk˘ch kotárÛ

Vyzkou‰en˘ recept mé tch˘nû paní Vûry Drápalové
z Boskovic, kter˘ má od své maminky. Vafiíme ji s man-
Ïelkou na ·tûdr˘ den dopoledne nebo den pfiedem,
v mnoÏství jako pro armádu spásy, neboÈ ji jíme celé vá-
noãní svátky. Cca 10 – 12 porcí.

Tento recept jsem dostal jako v‰elék (lék na v‰echno) od
svého kamaráda Pepy Hudce z Ostrova u Macochy, velké-
ho ‰pr˘mafie, ale hlavnû v˘borného rybáfie a chovatele ryb.

Ingredience:

Ingredience:

UÏití: 

Postup:
Do hrnce se studenou vodou (1,5 litru) dáme uvafiit do mûkka kofienovou zele-
ninu. Do vût‰ího hrnce (3 litrov˘) opût se studenou vodou, 2 cibulemi, ãesne-
kem, ãern˘m kofiením a bobkov˘m listem, dáme uvafiit kapfií hlavy, po chvíli 
varu osolíme a pfiidáme skelety, ofiezy a ploutve, sbíráme a odstraÀujeme ‰um –
aÏ se hlavy rozpadají (nesmí se rozvafiit), v‰e vyndáme a v˘var pfiecedíme. Na
pánvi v dobû vafiení kapra a zeleniny rozpustíme máslo a udûláme svûtlou jí‰ku,
dáme vychladnout. Do hrnce s rybím v˘varem vloÏíme kovov˘ cedník, na nûj
vloÏíme vnitfinosti a takto je uvafiíme, nerozvafií se – dáme vychladnout.
Polovinu uvafiené kofienové zeleniny nastrouháme na hrubém struhadle (druhá
polovina se dá pouÏít na br. salát). Maso z hlav, skeletÛ a ploutví obereme,
vnitfinosti nakrájíme na drobné kousky. V˘var z rybího masa zahfiíváme a po-
stupnû zahu‰Èujeme jí‰kou, dofieìujeme zeleninov˘m v˘varem. Pfiidáme pepfi
mlet˘, mu‰kátov˘ ofií‰ek a dosolujeme, vafiíme. KdyÏ má správnou hustotu (fiid-
ãí krémová konzistence), vloÏíme nastrouhanou zeleninu, maso a vnitfinosti,
dále lehce povafiíme (nesmí se rozvafiit), dochutíme a podáváme s kousky 
opeãené housky. 

Kapfií hlavy bez Ïaber a oãí, skelety zbylé po filetování, ofiezy, ploutve, vnitfi-
nosti – mlíãí, jikry, játra atd., v‰e ze dvou aÏ tfií kaprÛ, 200-250 g másla, hl.
mouka, sÛl, pepfi mlet˘ i cel˘, nové kofiení, bobkov˘ list, mu‰kátov˘ ofií‰ek,
mrkev, celer, petrÏel – 500 g v pomûru 3:2:1, 2 ks cibule, 1 strouÏek ãesneku, 
voda, houska na opeãení. Máslo 200-250 gr.

Po 5 gramech: Tfiezalka teãkovaná, Jitrocel kopinat˘, PodraÏec kfiovi‰tní,
Prvosenka jarní neboli Petrklíã, ZemûÏluã lékafiská, té jen 3 gramy.

âaj je moÏné vyuÏívat na jakákoli onemocnûní a potíÏe spojené s nachlazením,
nechutenstvím, splínem, konfliktem s manÏelkou, pfiítelkyní, vlastními potom-
ky, nadfiízen˘m atd. Byliny je nejlépe sbírat osobnû, ale lze je koupit i ve speci-
alizovan˘ch prodejnách zdravé v˘Ïivy.

Postup:

smûs bylin nasypeme do plechového hrnku, zalijeme 0,5 l vody a dÛkladnû pro-
mícháme. Necháme pfiejít varem a okamÏitû odstavíme. Necháme 15 minut odstát
a poté velmi, ale velmi opatrnû, nejlépe pfies plát˘nko scedíme do pÛllitrového 
hrnku. Nedoslazujeme, a to ani medem.
Otevfieme okno, ãaj opatrnû vychrstneme na dvÛr ãi na ulici a prázdn˘ hrnek 
doplníme aÏ po okraj dobrou slivovicí. Pijeme táhl˘mi dou‰ky s úlevou 
a blaÏen˘m úsmûvem.

Dobrou chuÈ a PF 2017  Oldìas.

Dobrou chuÈ a PF 2017  Oldìas.

Blansko a okolí

773 773 124
Boskovice a okolí 

776 813 660

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 
Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛ-
chodce. MS-Renova 604 150 378.
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BlíÏí se konec roku a s ním i adventní akce
spojené s rozsvûcováním vánoãních stromÛ.
Ani u nás v âerné Hofie tomu není jinak.
Leto‰ní slavnost se uskuteãnila v sobotu 26. li-
stopadu. Poãasí nám pfiálo, a tak jsme doufali,
Ïe se nám v‰e vydafií podle na‰ich pfiedstav.
Finální pfiípravy trvaly více neÏ t˘den a s v˘-
sledkem jsme byli spokojení. Pfied radnicí se
to od rána jen hemÏilo pofiadateli, techniky,
probíhaly zkou‰ky andûlské jízdy, dûtí hfií‰ní-
kÛ a zvukové zkou‰ky. Na vánoãních trzích na
radnici vládla pfiíjemná pfiedvánoãní nálada,
vonûla zde medovina, kofiení, znûly koledy.    

V podveãerních hodinách vystoupily se
sv˘m programem dûti z matefiské a základní
‰koly a potom se jiÏ otevfiely brány pekelné.
Na scénu se pfiifiítil vÛz pln˘ ãertÛ, které vzá-

pûtí vystfiídalo nebeské poselstvo v ãele se
svat˘m Mikulá‰em. Opût se i u nás v âerné
Hofie na‰lo nûkolik hfií‰n˘ch du‰í, které mu-
sely bojovat o to, aby je peklo vrátilo zpût
mezi spofiádané pozem‰Èany. A tak to má b˘t,
protoÏe peklo je pfies v‰echny svoje nástrahy
a poku‰ení spravedlivé. Po programu, kter˘
pfiipravili ãlenové spolku Lípa z LipÛvky, do-
staly v‰echny hodné dûti dárek a urãitû si 
mûly se sv˘mi rodiãi cestou domÛ o ãem poví-
dat. Stromeãek nám jiÏ na námûstí krásnû sví-
tí a my vûfiíme, Ïe se sobotní akce v‰em líbila.

Na závûr je zapotfiebí podûkovat tûm, ktefií
se podíleli na pfiípravû akce a ktefií se zaslou-
Ïili o dokonal˘ prÛbûh sobotního setkání. 

Za pofiadatele Jana Kubelková
Foto: Ivo Kalvoda

S âERTY NEJSOU ÎERTY

Firstminute zájezdy v prodeji
➢ záloha od 500 Kč/os, slevy na děti
➢ 1.7. je sobota a svátky vycházejí skvěle
➢ letecká, autobusová i vlastní doprava

Sezóna exotických dovolených
➢ české i německé CK – odlety i z Vídně
➢ sestavíme Vám zájezd na míru

Lyžařské dovolené
➢ široká nabídka lyžařských pobytů
➢ ČR, Rakousko, Itálie, Francie, Slovensko

Boskovice, Kpt. Jaroše 25, 737 397 646, boskovice@invia.cz

Blansko, Wanklovo nám. 1436/3, 736 746 808, blansko@invia.cz
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Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestfiebí

Ve ‰kolním roce 2017/2018 nabízíme studium
v ‰estiletém oboru (pro Ïáky ze 7. tfiíd Z·)
a ãtyfiletém oboru (pro Ïáky z 9. tfiíd Z·).

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

Den otevfien˘ch dvefií bude 
v pátek 27. ledna 2017 od 8.30 do 16.30 hodin.

V nedûli 20. 11. 2016 se uskuteãnilo
v Letovicích druhé kolo jihomoravské-
ho pfieboru v barevném minivolejbale.
A nechybûlo v nûm mezi 80 t˘my z celé
jiÏní Moravy, pod vedením trenérÛ Sa‰i
Pospelova, Natálky Souãkové a Michala
Souãka, ani pût trojic z volejbalového
oddílu ASK Blansko.

V zelené kategorii dosáhla ve vyrovna-
n˘ch zápasech na svoje první leto‰ní vítûz-
ství nejmlad‰í trojice v sestavû Natálie
Jefiábková, Denisa Skfiipská a Naìa
Pospelova. Celkovû to staãilo ve svojí v˘-
konnostní skupinû na 6. místo.

V modré kategorii t˘m nováãkÛ, ve slo-
Ïení Eli‰ka ·vábová, Jana Králová
a Oksana Zorivãak, poprvé v mistrovském

turnaji této kategorie, skonãil také s bilan-
cí jednoho vítûzství na pûkném 6. místo.

Ve 4. v˘konnostní skupinû jsme mûli
dvojnásobné zastoupení, takÏe zde do‰lo
i na bratrovraÏedn˘ nebo spí‰e kamarád-
skovraÏedn˘ souboj mezi blanensk˘mi
hráãkami. S celkovou bilancí dvou v˘her
a ãtyfi poráÏek skonãila v turnaji na pûkném
5. místû trojice ve sloÏení Katka Va‰íãková,
Kája Seìová a Steffanie Matalová. Lépe se
vedlo trojici Tea Holubová, Jana Stehlíková
a zaskakující Julie Koufiilová, která s jedi-
nou poráÏkou a pûti v˘hrami skonãila na
v˘borném 2. místû tabulky a jen tûsnû ne-
postoupila do vy‰‰í skupiny.

V nejvy‰‰í v˘konnostní skupinû jsme mû-
li také svoje zastoupení. Proti favorizovan˘m

t˘mÛm z Brna, Letovic, Bfieclavi a Znojma se
postavilo druÏstvo ve sloÏení Julie Koufiilová,
Tom Novotn˘, Adam Prudík a Matûj Souãek.
A velk˘ch soupefiÛ se vÛbec nezaleklo a proti
velk˘m favoritÛm celé soutûÏe sehrálo velice
vyrovnané zápasy, kdyÏ dvakrát podlehli
pouze o jedin˘ bod a jednou o body dva. Aty-
to kvalitní v˘kony jim vynesly nakonec cel-
kové vynikající 5. místo v turnaji.

Pfied vánoãní pauzou v soutûÏi nás ãeká
je‰tû turnaj v Blansku 21.12, a poté jiÏ dal‰í
turnaje v Bfieclavi 8. 1. 2017 a v Jedovnicích
29. 1. 2017, kam srdeãnû zveme v‰echny
rodiãe, spoluÏáky a fanou‰ky.

Text: Michal Souãek, 
pfiedseda volejbalového oddílu ASK Blansko

Foto: archiv oddílu

Dal‰í pokraãování barevného minivolejbalu

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

! LÉTO 2017– slevy aÏ 30% 
nebo 2 dûti ZDARMA !

VESELÉ VÁNOCE A PF 2017
Dûkujeme za Va‰i dÛvûru

LAST MINUTE –NEJNIÎ·Í CENY od 340 CK
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Pokraãování ze strany 7
Cel˘m veãerem provázela mlu-

ven˘m slovem paní Mgr. Marie
Neãasová, za coÏ si zaslouÏí uznání.
ZároveÀ slavnost i ukonãila s po-
zváním v‰ech pfiítomn˘ch na skle-
niãku vína do prostor horního sálu,
kde bylo pfiipraveno obãerstvení.
V rámci slavnostního veãera byla
v horním sále v˘stava obrazÛ s té-
matikou Letovic, kterou pfiipravilo
Mûstské kulturní stfiedisko za po-
moci akademického malífie Jifiího
Brtnického. Byla to krásná a dobfie
pfiipravená slavnost.

Oslavy 80. let pov˘‰ení Letovic
na mûsto probíhaly po cel˘ rok
2016, místní obãané i hosté
Letovic si je pfiipomínali bûhem
fiady tradiãních i jedineãn˘ch kul-
turních a sportovních akcí.
V‰echny uspofiádané akce nesly
logo, které bylo vytvofieno speci-
álnû pro toto v˘roãí.  

Oslavy 80. v˘roãí pov˘‰ení
Letovic z mûstyse na mûsto v le-
to‰ním roce 2016 jistû zÛstanou
v pamûti v‰ech úãastníkÛ.

Text: Karel Synek
Foto: Petr ·vancara

Letovice 80 let mûstem
V úter˘ 29. listopadu pfievzali v Hotelu VoronûÏ

v Brnû starostka mûsta Hana Nedomová a tajemník
MûÚ Boskovice David ·kvafiil z rukou hejtmana
JMK Bohumila ·imka ceny pro vítûze soutûÏe
„Spoleãenská odpovûdnost organizací”. Mûsto
Boskovice se tak stalo teprve druhou obcí s roz‰í-
fienou pÛsobností v JMK, která získala titul
„Odpovûdná organizace Jihomoravského kraje”.

Základem pro hodnocení odborné poroty byl
hloubkov˘ audit celého úfiadu v oblastech sociální,
ekonomické a environmentální odpovûdnosti. Na

druhém místû skonãilo mûsto Blansko.
Text a foto: Jaroslav Parma

Mûsto Boskovice je nejvíce spo-
leãensky odpovûdnou organizací

Anketa je vyhla‰ována v tûchto kategoriích:
1. Hlavní kategorie – SPORTO-

VEC OKRESU ZA ROK 2016 -
sportovec bez rozdílu pohlaví, kter˘
dosáhl mimofiádn˘ch sportovních
úspûchÛ v prÛbûhu roku 2016, záro-
veÀ je ãlenem sportovního subjektu,
jehoÏ sídlo je na území daného 
okresu a v roce 2016 dosáhl vûku
minimálnû 21 let. v této kategorii
bude ocenûno 10 sportovcÛ s pofia-
dím a vítûz získá hlavní cenu a titul
SPORTOVEC OKRESU ZA ROK
2016.

2. Kategorie SPORTOVNÍ TA-
LENT OKRESU ZA ROK 2016 -
sportovec bez rozdílu pohlaví, kter˘
dosáhl mimofiádn˘ch sportovních
úspûchÛ v prÛbûhu roku 2016, záro-
veÀ je ãlenem sportovního subjektu,
jehoÏ sídlo je na území daného 
okresu a v roce 2016 dosáhl vûku
maximálnû 20 let. V této kategorii
bude ocenûno 10 sportovcÛ bez po-
fiadí a vítûz získá hlavní cenu a titul
SPORTOVNÍ TALENT OKRESU
ZA ROK 2016.

3. Kategorie SPORTOVEC
S HANDICAPEM - vítûz nebo ví-
tûzka této kategorie získá titul
NEJLEP·Í SPORTOVEC S HAN-
DICAPEM OKRESU ZA ROK 2016
(v pfiípadû mohou b˘t ocenûni i dal‰í
navrÏení handicapovaní sportovci).

4. Kategorie SPORTOVNÍ KO-
LEKTIV – SENIORSK¯ T¯M 
OKRESU ZA ROK 2016 - sportov-
ní kolektiv bez rozdílu pohlaví,
kategorie dospûlí (tzn. t˘m byl
zafiazen do seniorsk˘ch soutûÏí),
kter˘ dosáhl mimofiádn˘ch spor-
tovních úspûchÛ v prÛbûhu roku
2016 a je ãlenem/startuje za spor-
tovní subjekt, jehoÏ sídlo je na 
území daného okresu. Budou vy-

hlá‰eny tfii kolektivy bez pofiadí,
ale vítûz získá hlavní cenu a titul
NEJLEP·Í SENIORSK¯ T¯M 
OKRESU ZA ROK 2016.

5. Kategorie SPORTOVNÍ KO-
LEKTIV – MLÁDEÎNICK¯ T¯M 
OKRESU ZA ROK 2016 - sportovní
kolektiv bez rozdílu pohlaví, kate-
gorie  mládeÏ (tzn. t˘m byl zafiazen
do mládeÏnick˘ch soutûÏí), kter˘
dosáhl mimofiádn˘ch sportovních
úspûchÛ v prÛbûhu roku 2016 a je
ãlenem/startuje za sportovní sub-
jekt, jehoÏ sídlo je na území daného
okresu. V této kategorii budou vy-
hlá‰eny tfii kolektivy bez pofiadí
a vítûz získá hlavní cenu a titul
NEJLEP·Í MLÁDEÎNICK¯ T¯M
OKRESU ZA ROK 2016.

6. Kategorie SPORTOVNÍ AK-
CE ROKU 2016 - v˘znamná spor-
tovní akce, která probûhla na území
daného okresu v roce 2016. Budou
vyhlá‰eny tfii sportovní akce bez
pofiadí, z nichÏ, ale vítûz získá titul
NEJLEP·Í SPORTOVNÍ AKCE 
OKRESU ZA ROK 2016.

7. Kategorie OSOBNOST
OKRESU V OBLASTI SPORTU
- v této kategorii budou ocenûny 
osobnosti, které jsou celoÏivotnû
spjaty se sportovním prostfiedním na
území daného okresu. Cenu mÛÏe
získat sportovní reprezentant, roz-
hodãí, pedagog, funkcionáfi…atd.
KaÏd˘ z ocenûn˘ch získá speciální
trofej odli‰nou od trofejí ve v˘‰e 
uveden˘ch kategoriích.

8. Kategorie SPORTOVEC –
SYMPAËÁK  - (cena vefiejnosti).

9. Kategorie TRENÉR ROKU
2016 - v této kategorii budou ocenûni
nejlep‰í trenéfii daného okresu.
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Barokní zámek Slavkov
u Brna se stal v sobotu 12. li-
stopadu svûdkem pfiedávání
jiÏ tfiináctého roãníku Ceny
Jihomoravského kraje. Tímto
nejvy‰‰ím vyznamenáním
v minulosti zastupitelstvo
Jihomoravského kraje ocenilo
napfiíklad kardinála Tomá‰e
·pidlíka, historiãku Milenu
Flodrovou ãi fotbalistu Josefa
Masopusta. V leto‰ním roce 
ocenûní z rukou hejtmana
Michala Ha‰ka pfievzala i bla-
nenská v˘tvarnice Jitka Ja-
kubcová-Jak‰íková. 

Profesorku Jitku Jakubcovou
znají stovky absolventÛ Gymnázia
Blansko jako trpûlivou a laskavou
vyuãující estetické v˘chovy a dû-
jin v˘tvarné kultury. TûÏi‰tû její
práce v‰ak spoãívá ve vlastní umû-
lecké tvorbû. Její umûlecké cykly

byly s velk˘mi úspûchy pfiedstave-
ny ve Francii, Itálii i ve ‰védském
Mjölby. Pfiedstaviteli francouzské-
ho Bouloc byla dokonce oznaãena
za „nejlep‰í ambasadorku fran-
couzské kultury a ãesko-francouz-
sk˘ch vztahÛ”. V pfií‰tím roce se
na její brnûnskou v˘stavu mohou
tû‰it po del‰í dobû i jihomorav‰tí
milovníci umûní, v roce 2018 pak
Jitka Jakubcová pfiedstaví kom-
plexní prÛfiez sv˘m celoÏivotním
dílem v rámci jubilejní v˘stavy na
Îerotínském zámku v Novém
Jiãínû. 

Na Cenu Jihomoravského kra-
je za pfiínos v oblasti umûní pro-
fesorku Jakubcovou nominoval
místostarosta Blanska a jihomo-
ravsk˘ zastupitel Ing. Jifií Crha:
„Bylo mi ctí paní Jakubcovou na
toto ocenûní navrhnout. Její tvor-
ba sice pfiesahuje hranice âeské

republiky, ale ona pfiesto v uply-
nul˘ch desetiletích vûnovala 
enormní energii také sv˘m stu-
dentÛm i mezinárodní spolupráci
blanenského gymnázia s italsk˘-
mi nebo ‰panûlsk˘mi ‰kolami.”
Samotná laureátka komentovala
své ocenûní s pro ni tolik typic-
kou skromností: „Ocenûní vede
ãlovûka k p˘‰e. V̆ tvarné umûní
je pfiirozenou souãástí mého Ïi-
vota, je pro mne i sférou svobody
a v jistém smyslu i soukrom˘m
deníkem, v nûmÏ mapuji svou ci-
tovou zku‰enost. Pfii pohledu na
seznam laureátÛ si v‰ak Ceny
Jihomoravského kraje mimofiád-
nû váÏím.” Doufejme, Ïe na její
vynikající práci naváÏí v násle-
dujících letech i dal‰í generace
blanensk˘ch umûlcÛ. 

Text: HL 
Foto: Dr. Barbora Jurová

Blanenská v˘tvarnice na jihomoravském Parnasu

Jitka Jakubcová – Jak‰íková pfiebírá ocenûní.
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