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HLEDÁTE PRÁCI? ...
- více na str. 5, 6, 8 

a 12

POZVÁNKA 
DO ARBORETA...

- více na str. 9

Citát pro tento mûsíc

Za jednu minutu 
ãlovûk pozná, zda se 
mu nûkdo líbí, 
za hodinu pozná, 
zda by jej dokázal 
mít rád ãi milovat, 
za jeden den zjistí, 
jestli by s tou osobou
dokázal strávit cel  ̆
Ïivot. Ale poté trvá 
cel˘ Ïivot, neÏ na tu 
osobu zapomene.

Honoré De Balzac

PÒLMARATON 
SE BLÍÎÍ...

- více na str. 15

Mûsto Kun‰tát, námûstí Krále Jifiího

❚ ROZMANITÁ P¤EHLÍDKA HRNâÍ¤SKÉHO UMùNÍ
❚ OJEDINùLÁ AKCE V REGIONU
❚ DOPROVODN¯ KULTURNÍ PROGRAM 

Informace na www.kunstat.eu

Unikátní bûÏeck˘ závod bude 
hostit Ole‰nice na Moravû

Ole‰nice na Moravû bude 10. záfií 2016 ve znamení bûhu. Na programu je premiérov˘ roãník
Ole‰nického Everestu, kter˘ bude pilotní závod seriálu bûhÛ po sjezdovce, jenÏ se pfiipravuje na
rok 2017. Na úãastníky ãeká nejen v˘bûh sjezdovky v Ole‰nici na Moravû, ale také samotn˘ bûh
po krásn˘ch lesích a loukách regionu. 

Organizátofii z brnûnského sdruÏení
Naboso si stanovili za cíl pfiilákat do
Ole‰nice pfiibliÏnû 300 bûÏcÛ a vûfií,
Ïe bûÏce naláká právû netradiãní za-
hájení závodu – v˘bûh po sjezdovce
s více neÏ 100 m pfiev˘‰ením.

„Pro bûÏce je pfiipraven i doprovodn˘
program. Pro v‰echny nad‰ence je moÏ-
né po hlavním závodû vyzkou‰et si 
sprint po sjezdovce. „Sám jsem zvûdav,
za jak˘ ãas vybûhne pfiibliÏnû 500
m dlouho sjezdovku nejlep‰í bûÏec”, po-
dotkl Pavel Pichler ze sdruÏení Naboso.

Organizátofii pfiipravují dvû délky
tratí a to Ole‰nick˘ Everest – více neÏ
8000 metrÛ a pro silnûj‰í jedince
Everest a Mt. Blanc s délkou pfievy‰u-
jící 13 000 metrÛ. 

Registrace byla zahájena 5. 8.
2016 a více informací naleznete na
www.olesnickyeverest.cz 

Klub Hedvábná stezka
Foto: archiv klubu

Sjezdovka v Ole‰nici na Moravû – zde se bude bûhat.
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

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

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

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

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

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

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

Stále Ïivé a pro historiky, vlastivûdné pracovníky i vefiejnost potfiebné a podnûtné je dílo moravského genealoga a heraldika Josefa Pilnáãka vydané pod ná-
zvem Pamûti mûsta Blanska a okolních hradÛ.    

Pfiebal knihy.

Rodák z âerné Hory na Blanensku
(1883 – 1952) se stal vojákem z povolá-
ní. Po ‰estnáctileté vojenské sluÏbû od-
chází na odpoãinek. SÀatek s bohatou
rakouskou Nûmkou i otcovsk˘ podíl mu
zajistily velmi pfiíznivou Ïivotní základ-
nu, která mu umoÏnila vydávat nûkteré
své publikace vlastním nákladem.
Usazuje se ve Vídni a zde zakládá
VídeÀsk˘ ãeskoslovensk˘ vlastivûdn˘
ústav (1933). Pováleãná inflace a zne-

moravskému místopisu. Jsou to Pamûti
mûstyse âerné Hory (1926) a Pamûti
mûsta Blanska a okolních hradÛ (1927).
Tyto práce vznikly zpracováním obsáh-
l˘ch archivních materiálÛ a hlubok˘ch
znalostí pramenÛ domácích i zahraniã-
ních.

Pfii sbírání historického materiálu pro
„Pamûti mûstyse âerné Hory” si v‰ímal
také blízkého okolí a podafiilo se mu ob-
jevit velké mnoÏství zcela nov˘ch, zají-
mav˘ch historick˘ch pramenÛ o Blansku.

Dobfie vûdûl, Ïe minulost staré a slav-
né osady Blanska a okolních hradÛ byla
vefiejnosti témûfi neznáma a upozornil
na historick˘ materiál, t˘kající se
Blanska tehdej‰ího starosty mûsta Dr.
Karla Rodkovského. Rada mûsta
Blanska vyzvala Pilnáãka, aby napsal
ob‰írné dûjiny Blanska.

V roce 1927 vydává mûsto Blansko
v brnûnské tiskárnû Antonína Odehnala
Pamûti mûsta Blanska a okolních hradÛ.

Sám autor pí‰e: „Musím otevfienû fií-
ci, Ïe sestavování dûjin mûsta Blanska
nebylo prací snadnou, neb nenalezl
jsem témûfi Ïádn˘ch pevn˘ch podkladÛ,

a právû snad ony okolnosti, Ïe bylo tfie-
ba tak mnohé rozlu‰titi a objasniti, tolik
nesprávností a omylÛ uvésti na pravou
cestu, pobízely mne co moÏná k nejvût-
‰í píli a dÛkladnosti”.

Kniha na 467 stranách popisuje
Dûjiny Blanska, hradu Blanseka a âer-
tova hrádku; duchovní správu, kostel
a církevní památky. Podrobnû se zamû-
fiuje na v˘voj blanenského ‰kolství, na
fiemesla a cechy. Zvlá‰tní kapitola je vû-
nována Ïelezáfiství a spolkÛm. Stranou
nezÛstává ani lidová mluva, zvyky, oby-
ãeje, povûry, kroj a lidové umûní.

Závûr knihy je vûnován Památníku
svûtové války. Bohatá ilustrace, mapy, ro-
dokmeny a fotografie v˘znamn˘ch osob-
ností Blanska podtrhují její jedineãnost.

Dokladem toho, Ïe se Josef Pilnáãek
nem˘lil v popsání dûjin Blanska, bylo
druhé, roz‰ífiené vydání této knihy u pfií-
leÏitosti stého v˘roãí pov˘‰ení Blanska
na mûsto v roce 1995.

Pfií‰tû: Z Jeãmínkovy fií‰e
Text: Pavel Svoboda, 

Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko
Foto: RePo

hodnocení váleãn˘ch pÛjãek v‰ak
Pilnáãka o jmûní pfiipravily, takÏe byl
nucen se Ïivit jako odborn˘ spisovatel
z v˘tûÏkÛ genealogick˘ch a heraldic-
k˘ch re‰er‰í. Z ohledu na svou man-
Ïelku zÛstává ve Vídni. Pilnáãkova
manÏelka zemfiela v roce 1951,
Pilnáãek sám o rok pozdûji 21. pro-
since 1952 po tûÏké srdeãní nemoci.

V na‰em regionu se stal znám˘ nejví-
ce dvûma knihami, které vûnoval 

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
Pamûti mûsta Blanska a okolních hradÛ
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¤ÍDÍM, PIJU NEALKO PIVO

PODùKOVÁNÍ

Dne 13. 7. 2016 probûhla celostát-
ní dopravnû-preventivní akce ¤ídím,
piju nealko pivo. 

Bûhem víkendu 9. – 10. 7. 2016
na Blanensku policisté pfii kontro-
lách na silnicích zadrÏeli 14 nezod-
povûdn˘ch fiidiãÛ, u kter˘ch byl 
alkohol test pozitivní a 4 fiidiãi pfied
jízdou poÏili drogy. 

Za volant alkohol nepatfií, a proto
policisté pfii této celostátní akci
„vzorn˘m” fiidiãÛm symbolicky roz-
dávali jednorázov˘ alkohol test, ne-
alko pivo a reflexní pásku. 

Tato akce má zcela jistû smysl
a nebyla urãitû letos poslední. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: por. PaedDr. Bohumil Malá‰ek

Eli‰ka se sv˘m pejskem Hanym.

ELI·KA DùLÁ MAL̄ MI 
KROKY VELKÉ POKROKY

Vydafienou první polovinu roku má
za sebou 5-ti letá Eli‰ka z Blanska.
Má za sebou mûsíãní pobyt
v Klímkovicích kde se zamûfiili pfie-
dev‰ím na protahování a stabilitu,
v které se Eli‰ka zlep‰ila! 

V ãervnu jí byl také odebrán PEG
z bfií‰ka a tak Eli‰ka koneãnû jí jako
v‰ichni ostatní. Díky charitativnímu
24 hodinovému ‰tafetovému bûhu
You dream, we run, kter˘ probûhl 10.
- 11. 6 v Blansku letos Eli‰ka
Klimkovice nav‰tíví je‰tû jednou.   

Eli‰ka nastoupila minulé záfií do
‰kolky, kde získala velikou pochvalu
a díky Eli‰ãin˘m pokrokÛm od leto‰-
ního záfií nastoupí i do druÏiny. 

V‰em mnohokrát dûkujeme za po-
moc pfii plnûní Eli‰ãina snu – moci se
jednou postavit na vlastní nohy! 

Text: V. ·edová
Foto: ·. Adámková

Hlídka PâR u kruhového objezdu
u âerné Hory. 

NOVÉ TERAPEUTICKÉ CENTRUM
UÏ Vás nebaví Va‰e závislost?

Chcete zmûnu? Nevíte, co se závis-
lostmi Va‰ich blízk˘ch? Kontaktujte
na‰e Terapeutické centrum.

Terapeutické centrum v Jihomo-
ravském kraji, Spoleãnost Podané
ruce o. p. s. pracovi‰tû Blansko od
ãervence 2016 nabízí novû terapeu-
tickou a poradenskou pomoc lidem
nad 16 let, ktefií jsou ohroÏeni dÛ-
sledky uÏívání alkoholu, lékÛ a li-

dem závisl˘m na hraní (gamblin-
gu), jejich partnerÛm, rodinám
a blízkému sociálnímu okolí.
Terapeutické centrum najdete
v prostorech Drogového centra
v Blansku, Fügnerova 1, Blansko.
Kontaktní hodiny jsou vÏdy v pon-
dûlí od 9-16 hod. a je vhodné se do-
pfiedu telefonicky objednat. Tel.
778 486 355 nebo 516 411 692, 
email: kucharova.p@podaneruce.cz.  

OZNÁMENÍ
Je vám to jedno, kolik platíte za

elektfiinu? Jestli ano, tak dále ne-
ãtûte. KdyÏ ne, tak pro to nûco dû-
lejte, nikdo to za Vás neudûlá.

Do roku 2001 hlídal náklady za
elektfiinu stát a platili jsme jednomu
dodavateli jeden zisk. V roce 2001
se rozdûlila dodavatelská spoleã-
nost na 5 oblastí a na ochranu 
zákazníkÛ byl zfiízen Energetick˘ 
regulaãní úfiad (dále jen ERÚ), kte-
r˘ v‰ak maloodbûratelé nemají 
zájem kontrolovat.

A proto se pÛvodní pomûr v plat-
bách za distribuci a ãinnosti s ní
spojené, kter˘ na poãátku roku
2001 se blíÏil pomûru v odebraném
poãtu MWh, 52% velkoodbûratelé
a 48% maloodbûratelé, zaãal v˘-
raznû mûnit ve prospûch velkood-

bûratelÛ, protoÏe ti nelení a chodí
na ERÚ nafiíkat, Ïe s tak drahou 
elektfiinou jsou jejich v˘robky ne-
prodejné. Zvefiejnûní návrhu nové
tarifní struktury, která mûla je‰tû
více zv˘hodnit velkoodbûratele
a prohloubit diskriminaci mezi 
maloodbûrateli, v‰ak narazilo na
odpor obãanÛ.

Na základû poznání, Ïe ERÚ nepl-
ní Energetick˘ zákon, konkrétnû 
paragraf na ochranu zákazníkÛ, byl 
zaloÏen v Blansku dne 7. 4. 2016
spolek Maloodbûratelé elektrické 
energie  z. s. s celorepublikovou 
pÛsobností a vyt˘ãil si cíl – dojednat
s ERÚ zmûnu deformované ceny elek-
tfiiny pro maloodbûratele tak, aby kaÏ-
d˘ platil podle skuteãn˘ch nákladÛ.

Pfiedseda Ing. Václav Marek

Dovolujeme si touto cestou podûkovat kolektivu lékafiÛ
a zdravotních sester Oddûlûní následné péãe nemocnice
v Blansku za péãi, kterou poskytli na‰í mamince paní
Marii Viãarové. Zejména dûkujeme paní MUDr.
Klimkovské za osobní, ohledupln˘ a citliv˘ pfiístup. 

Rodina Viãarova a Koudelkova

IVO KOBLASA DOVEZL BRONZ 
Nedûlní silniãní zá-

vod 17. 7. zavedl zá-
vodníky do mûsta
Mungia. Jel se zde
ESP – World cup para-
lympic Bilbao. Silniãní
okruh byl postaven na
rovinatûj‰ím profilu,
proto se dalo oãekávat,
Ïe hlavní pole soupefiÛ
bude spolu bojovat aÏ
do cíle. Od prvních
metrÛ vyrazil Ivo ve
svém vysokém tempu,
snaÏil se udávat pelo-
tonu rychlost, které mu
vyhovuje. Za velkého
horka tempo nepolevi-
lo a peloton najíÏdûl 
okruh za okruhem ve
vysoké rychlosti do
dal‰ích okruhÛ. JelikoÏ
nedo‰lo k rozdûlení ãe-
la pelotonu, v tomto rostla nervozita
s blíÏícím se cílem. 

Tak, jako po cel˘ závod, Ivo i v po-
sledním kole pracoval velmi dobfie
poziãnû v pelotonu a do cílové rovin-
ky se pfiifiítil v popfiedí pelotonu, 100
m pfied cílem do‰lo na IvÛv tvrd˘ boj

s venezuelsk˘m závodníkem, kter˘
Ivovi skfiíÏil cestu a pfiipravil jej o cen-
né setinky, které nakonec rozhodly
o umístûní ve spurtu. Musela rozhodo-
vat cílová kamera, Ivo Koblasa dojel
na 3. místû. 

Text: Ivo Koblasa sen.
Foto: archiv Iva Koblasy

Ivo Koblasa – v modrém dresu.
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AKâNÍ 
SLEVY!

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

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

OD ZÁ¤Í
VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!

7. a 8. fiíjna 2016 volby 
do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka Boskovic

PaedDr. Zdenûk Pe‰a
Starosta Ole‰nice

Jindfiich Koucour
Jednatel spoleãnosti

Ing. Franti‰ek HasoÀ
¤editel spoleãnosti

KANDIDÁTI KDU-âSL
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Veãer na zámku – baletní pfiedstavení.

Od prvních dnÛ ‰kolního roku Ïila
‰kola pfiípravami oslav 70. v˘roãí zalo-
Ïení ‰koly. V‰echny ãtyfii obory se pilnû
pfiipravovaly, aby pfiedvedly to nejlep‰í
ze své práce.

Oslavy vyvrcholily dvûma stûÏejními
akcemi. 25. listopadu Ïáci, absolventi
a pedagogové ‰koly rozeznûli své nástro-
je a roztanãili svá tûla na slavnostním
koncertû v Sokolovnû v Boskovicích,
kterému pfiihlíÏelo témûfi 400 divákÛ.

V˘tvarn˘ obor nachystal speciální
v˘stavu s prací ÏákÛ a absolventÛ ‰koly
k tomuto v˘roãí v prostorách ZU·
Boskovice, kterou zahájil vernisáÏí 6.
12. 2015 a trvala aÏ do konce února
2016. Vefiejností byla velmi dobfie pfiija-
ta. ·kola získala v˘tvarn˘mi pracemi
skvûlou atmosféru.

KaÏdoroãnû od ledna Ïije ‰kola sou-
tûÏemi, které vyhla‰uje ministerstvo
‰kolství. Ve ‰kolním roce 2015 – 2016
se na soutûÏ pfiipravovali pfieváÏnû Ïáci

Základní umûlecká ‰kola má za sebou velmi nároãn˘
‰kolní rok. Oslavila 70. v˘roãí zaloÏení ‰koly, Ïáci zabo-
dovali v soutûÏích M·MT, uspofiádala fiadu krásn˘ch
koncertÛ a taneãní obor roztanãil zámeckou zahradu.

dechového oddûlení, akordeonisté,
smyãcafii  a herci.

Îáci v tûchto soutûÏích zabodovali.
Pfiivezli krásná umístûní na stupních vítûzÛ
z okresních, krajsk˘ch i celostátního kola.

·kola se vypofiádala i s nelehk˘m 
úkolem, kter˘m bylo pofiádání krajské-
ho kola v kolektivním projevu literárnû
– dramatického oboru. Vzhledem k chy-
bûjícímu zázemí pro pofiádání takto 
velké, ale i technicky nároãné akce,
jsme museli oslovit pracovi‰tû Labyrint
Brno, kde se celá soutûÏ konala.

Pro pedagogy i celou ‰kolu je neleh-
ké louãení s absolventy. Letos se ke
sv˘m absolventsk˘m v˘konÛm pfiipra-
vovalo témûfi 70 studentÛ, ktefií dostali
prostor ke svému absolventskému 
v˘konu na koncertech, v˘stavách, ta-
neãním a divadelním pfiedstavení.

Za vrchol ‰kolního roku 2015-2016
v‰ichni povaÏujeme akci Veãer na zám-
ku, která se konala v ãervnu 2016 na ná-

dvofií a v zámecké zahradû v Zámku
Boskovice.

Na akci se pfiestavil orchestr ‰koly
a se soumrakem za zvuku Fantastické
symfonie, mûli diváci moÏnost shléd-
nout baletní pfiedstavení, které nastudo-
vali Ïáci taneãního oboru ZU·
Boskovice a ZU· Poliãka.

Rok byl nároãn˘, ale krásn˘. Nikdy

by se nepodafiilo uspofiádat tolik kultur-
ních akcí bez pracovitosti, spolupráce,
nad‰ení a píle jak pedagogÛ, tak ÏákÛ
‰koly.

V‰em, co s námi spolupracovali, vfie-
lé díky a tû‰íme se na dal‰í skvûlé akce
pofiádané ZU· Boskovice.

Vedení ‰koly
Foto: archiv ZU· Boskovice

Úspû‰n˘ ‰kolní rok ZU· Boskovice



5

roãník V        ãíslo 6       srpen 2016606 931 795☎

Boskovice a okolí

FESTIVAL BOSKOVICE 2016
P¤ILÁKAL VÍCE NÁV·TùVNÍKÒ

Lenka Dusilová, Tata Bojs, Michal
Prokop a dal‰í umûlci okofienili kulturní
dûní i v Boskovicích. Stalo se tak díky
Festivalu pro Ïidovskou ãtvrÈ Boskovice,
kter˘ se konal ve mûstû na zaãátku ãer-
vence. Letos jiÏ po ãtyfiiadvacáté.

Letos organizátofii uvedli pfies ‰edesát
kapel, promítlo se více neÏ sedmdesát fil-
mÛ, vystoupila desítka divadelních soubo-

rÛ a k vidûní bylo osm v˘stav. Program si
uÏilo o nûkolik set náv‰tûvníkÛ více neÏ
loni. „Z vy‰‰ího zájmu máme samozfiejmû
radost. Snad je to dobrou pfiedzvûstí pro
pfií‰tí rok, kdy Boskovice oslaví ãtvrt sto-
letí,” uvedl pfiedseda pofiádajícího spolku
Unijazz âestmír HuÀát.

Text: peha
Zdroj: TZ Boskovice - 11. 7. 2016

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

V˘robní provozní dispeãer(-ka), referent(-ka) GIS

Charakter práce: 
• Kontrola a fiízení objektÛ vodohospodáfiského dispeãinku
• Aktualizace GIS
• Jednání se zákazníky
• NepfietrÏit˘ provoz, 12-ti hodinové smûny (7-19, 19-7 hod.)

PoÏadované znalosti:
• Dobrá znalost práce na PC v prostfiedí MS Windows, znalost MS Office 

(MS Excel, MW Word), znalost Microstation v˘hodou.

PoÏadované dovednosti:
• Nekonfliktnost, samostatnost, spolehlivost a ãasová flexibilita.

Vzdûlání a praxe:
• stfiedo‰kolské nejlépe technického smûru, orientace v elektro slaboproud 

v˘hodou
• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B

Nabízíme:
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovodÛ a kanalizací
• zázemí stabilní a tradiãní firmy

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: od 1. 9. 2016 nebo dle dohody.
Místo v˘konu práce: Boskovice

Îádosti s profesním Ïivotopisem za‰lete na adresu: VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., Mgr. Jan KaluÏa, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 17. 8. 2016
Pfiípadné bliÏ‰í informace:
tel.: 516 427 249 – Ctibor Petr, vedoucí útvaru dispeãinku

Dûkujeme Vám za projeven˘ zájem pracovat pro VAS, divizi Boskovice.

Petra Havlíãková

Petr zewlakk Vrabec
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Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
➔ SVÁŘEČ
➔ SOUSTRUŽNÍK CNC
➔ SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

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

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

Vítûzn˘ t˘m IBK PofiádMálo s pohárem. 

T˘m IBK PofiádMálo se pfiihlásil
do soutûÏe, aby obhájil bronzové mís-
to z loÀského roãníku turnaje.

âlenové t˘mu: Na brankáfiském po-
stu se pfiedstavil Vojtûch Ott, obránci:
Viktor Kejík, Daniel Pavlíãek, Jan
Charvát, Tomá‰ Videman. V útoku
Jan K‰ica, Jaroslav ¤eháãek, Petr
Musil a âestmír Sekanina.

Pod zá‰titou Orla Boskovice se
t˘m, pod kapitánsk˘m vedením Jana
Charváta z Doubravice nad Svitavou
s názvem IBK Pofiád Málo, probojo-
val aÏ do finále. V osmifinále narazi-
li na t˘m Polo‰ílené Veverky a i pfies
to, Ïe po nepfiíznivé první pÛli, kdy
t˘m prohrával 5:1, ukázal ve druhé
ãásti obrovskou bojovnost a zvítûzil
8:5 a postoupil tak do ãtvrtfinále.

V nûm se utkali s t˘mem Pacov‰tí
Honzíci. T˘m mûl znovu namále,
kdyÏ prohrával 3:1, ale znovu se do-
kázal semknout a zvítûzit 4:3. 

Semifinále nabídlo vyrovnané zá-
pasy. V prvním semifinále se potkaly
t˘my Asper Holba T˘m a Saigon.  Ve
druhém semifinále se utkali hráãi
Hradce nad Moravicí a IBK
PofiádMálo. Po remíze v základní hra-
cí dobû rozhodl o postupu do finále
v nájezdech dvûma úspû‰n˘mi bran-
kami Jan Charvát, kde se jeho t˘m 
utkal se soupefiem Asper Holba
T˘mu.

Finálov˘ zápas probûhl ve sportov-
ní hale Tatran Bohunice. Hráãi svedli
strhující a do poslední minuty nervy
drásající souboj. V polovinû utkání byl

Ve dnech 23. – 26. 6. 2016 se uskuteãnil Florbalov˘
turnaj Hummel open game 2016 Brno v kategorii amaté-
fii. Turnaje se hráli ve sportovních halách po celém
Brnû.  Úãastnilo se 49 druÏstev, rozdûlen˘ch do devíti
skupin.  Letos probûhl v˘roãní desát˘ roãník tohoto dru-
hého nejvût‰ího letního turnaje u nás, na kter˘ se tû‰í
jak hráãi, tak i poãetné publikum a fanou‰ci florbalu. 

stav nerozhodn˘ 3:3. Dramatické mo-
menty a stfiídavé vedení nakonec pro-
lomil sedmou brankou Jan K‰ica
z Letovic, kter˘ tak zkompletoval hat-
trick a pfies závûreãn˘ tlak Asper
Holba t˘mu. T˘m IBK PofiádMálo zví-
tûzil v závûreãné rozhodující bitvû 7:6.

Srdcafii z IBK PofiádMálo  tak v cestû
za prvním místem porazili tfii t˘my,
které hrají divize âFBU  i t˘m sesta-
ven˘ z hokejistÛ hrajících za Opavu.

Text: Jan Charvát
Foto: Pavel Kocourek ml.,

www.kocourekpavel.cz

Florbalisti z regionu vyhráli turnaj
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Srdeãnû Vás zveme na prodejní v˘stavu 

Ing. arch. JI¤ÍHO HLOU·KA
olejomalby, pastely, grafika.

V˘stava se koná u pfiíleÏitosti 60. narozenin autora.

VernisáÏ se koná 
v pátek 2. záfií 2016 v 17.30 hodin

Úvodní slovo autor, v kulturním programu zahraje 
na akordeon Ing. Jozef Gabarík.

V˘stava bude otevfiena do nedûle 2. fiíjna 2016
Po-Pá 9.00 -15.00 hod., So 9.00 – 11.00 hod., 

Ne 14.00 – 17.00 hod., zavfieno 28. 9. 

Galerie DOMINO, Havírna 55 (u ãerpací stanice Shell),
679 61 Letovice                               

www.galeriedomino.cz

Prodejní v˘stava 
v Galerii DOMINO

Letovick˘ kufr 
a Pohár Petra Tuãka

V sobotu 2. ãervence mohli obyvate-
lé Letovic a okolí zaznamenat zv˘‰en˘
pohyb letadel na obloze, kter˘ souvisel
s konáním letecké navigaãní soutûÏe
pofiádané v rámci 6. kola Poháru Petra
Tuãka a 1. roãníku soutûÏe o Letovick˘
kufr na leti‰ti v Letovicích. Hezké letní
poãasí letcÛm pfiálo a tak soutûÏ pfiilá-
kala soutûÏní posádky ze v‰ech koutÛ
âeské republiky, kdy celková úãast by-
la úctyhodn˘ch 32 posádek ve ãtyfiech
kategoriích. 

SoutûÏící závodili v jednomístn˘ch
nebo dvoumístn˘ch letadlech a motoro-
v˘ch rogalech ve dvou kategoriích, re-
kreaãní a sportovní. Rekreaãní kategorie
je urãená zejména pro zaãínající soutûÏ-
ní piloty, zatímco sportovní kategorie je
urãená pro zku‰ené letce a reprezentanty. 

Po ranním briefingu jednotlivé posád-
ky obdrÏely dle startovní listiny zadání
navigaãní úlohy s fotografiemi a mapou,
ve které mûly zakreslenou soutûÏní traÈ.
Úkolem kaÏdého soutûÏícího bylo 
obletût zadanou traÈ co nejpfiesnûji
a v prÛbûhu letu vyhledávat a zakreslo-
vat do mapy fotografie nebo znaky z bí-
l˘ch plachet rozmístûn˘ch na zemi po
trati. Cel˘ prÛbûh soutûÏního letu pak
byl zaznamenán GPS pfiijímaãem umís-
tûn˘m v letadle a vyhodnocen spolu s
nalezen˘mi fotografiemi a znaky.

Celá traÈ byla dlouhá 120 km a vedla
malebnou krajinou âeskomoravské vrcho-
viny. SoutûÏ byla tematicky ladûná do ry-

báfiství a tak mûla traÈ tvar ryby a létalo se
nad ãetn˘mi rybníãky. I pfies navigaãnû
sloÏitûj‰í terén se v‰echny posádky v
pofiádku vrátily na leti‰tû vzletu a po cel-
kovém vyhodnocení na závûr soutûÏního
dne se rozletûly zpût ke sv˘m domovÛm.
1.místo obsadil t˘m ¤íhová Martina,
Hork˘ Milan – HavlíãkÛv Brod, 2.místo –
Dorazil Tomá‰, Luska Martin –
Kotvrdovice a na 3.místû se umístili  Alexa
Jaroslav, Moravec Zdenûk – Kotvrdovice.

Díky krásnému poãasí, v˘borné orga-
nizaci Leteckého klubu Letovice a pod-
pofie Mûsta Letovice se 1. roãník letecké
navigaãní soutûÏe na Letovickém leti‰ti
vydafiil a tak se mÛÏeme tû‰it na její 
opakování i v pfií‰tích letech pokud nám
bude poãasí pfiát.

Letu Zdar!
Text: Jifií Neãas

Foto: Ondfiej Bar‰a 

#trucktrialczech

Stojánka letadel pfied soutûÏním letem.
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Do našeho kolektivu přijmeme: 
Obsluha CNC laseru + vysekávacího stroje,
ohraňovacího lisu
poÏadujeme:
• praxe vítána a ohodnocena, popfiípadû moÏnost zauãení
• ãtení v˘kresové dokumentace v˘hodou, popfiípadû moÏnost zauãení
• ochota uãit se, flexibilita
• 12 hod. smûny

Pomocný pracovník ve výrobě
náplÀ práce:
• pfiípravné práce ve v˘robû
• tfiídûní, skládání, znaãení vyrobeného sortimentu

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

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

poÏadujeme:
• znalost nûmeckého jazyka podmínkou 

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

Skladník
poÏadujeme:
• základy práce s PC
• zkou‰ky na vysokozdviÏn˘ vozík (za‰kolení moÏné)
• ¤P minimálnû sk. B

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

Svářeč
poÏadujeme:
• ãtení v˘kresové dokumentace v˘hodou
• platn˘ sváfieãsk˘ prÛkaz CO2
• samostatnost a spolehlivost
• manuální zruãnost

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

+ sluÏební cesty spojené se servisem a instalací
• montování a demontování regálov˘ch systémÛ 

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

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

Pracovník v expedici
náplÀ práce:
• práce spojené s kompletací zakázek k expedici
• spolupráce se skladníky
• balení hotov˘ch v˘robkÛ
• manipulace s tûÏk˘mi bfiemeny
• 2-smûnn˘ provoz

poÏadujeme:
• samostatnost
• ãasová flexibilita
• zodpovûdnost
• ¤P sk. B, VZV (není podmínkou) 

Zámečník
náplÀ práce:
• zámeãnické práce, bodování, nastfielování, 

obsluha obrábûcích strojÛ

poÏadujeme:
• ãtení v˘kresové dokumentace v˘hodou
• sváfieãsk˘ prÛkaz CO2 v˘hodou, moÏnost jeho získání
• samostatnost a spolehlivost
• manuální zruãnost

ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s.

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

Chrudichromská 2364 
680 01 Boskovice

Czech Republic  
Phone: +420 516 805 900

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

Nástup možný ihned popř. dle dohody.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis na níže uvedený kontakt:
Personální oddělení: pí Dobešová,  e-mail: veronika.dobesova@itab.cz
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Pane starosto, kdyÏ jste se pfied dvûma
lety ujal funkce starosty, tak to byl sv˘m
zpÛsobem krok zpût; z krajské úrovnû do
místní samosprávy. Tehdy jste se vyjádfiil
ve smyslu, Ïe do „vysoké” politiky neplá-
nujete návrat. Co zpÛsobilo, Ïe jste zmûnil
názor?

Tûch dÛvodÛ je víc. KdyÏ jsme na okresním
v˘konném v˘boru uvaÏovali o na‰ich kandidá-
tech pro leto‰ní volby, byl jsem zaskoãen kole-
gy a jejich návrhem, abych kandidoval já.
Musím fiíci, Ïe ‰lo o podporu nejen spolustraní-
kÛ z Blanenska, ale také z dal‰ích místních 
organizací obvodu, kam spadá také ãást území
Brno - venkov. 

Je pravda, Ïe jsem se z kraje rád vrátil do
Blanska, protoÏe práce na místní úrovni mne ví-
ce baví. Je totiÏ vidût; kdyÏ se podafií získat 
finanãní prostfiedky a mûsto mÛÏe realizovat 
opravy ãi stavby a budovat. Prostû v˘sledky
jsou ve mûstû daleko hmatatelnûj‰í neÏ v rámci
celého kraje. 

A kdyÏ jsem tak nad podporou kolegÛ pfie-
m˘‰lel, uvûdomil jsem si, Ïe zku‰enosti, které
jsem získal bûhem pÛsobení jako komunální
a regionální politik a zastupitel, by bylo vhodné
zuÏitkovat. Domnívám se totiÏ, Ïe politika je fie-
meslo jako kaÏdé jiné; i zde platí, Ïe nestaãí mít
jen krásné ideály, ale je tfieba umût dobré my‰-
lenky pfievést do reálného svûta a zajistit jejich
uskuteãnûní. CoÏ bez zku‰eností, znalosti po-
stupÛ, které pfiedchází rozhodování, a tfieba i
uÏiteãn˘ch konexí, lze jen velmi obtíÏnû.

Pokud budete zvolen, která konkrétní
problematika Vás bude jako senátora za-
jímat?

Jednalo by se urãitû o oblasti, kter˘m ro-
zumím. Ze svého pfiedchozího povolání mám
dobr˘ pfiehled o problematice ‰kolství, kde
stále probíhá reforma a kde je tfieba fie‰it 
ohodnocení práce pedagogÛ a v‰ech pracovní-
kÛ ve ‰kolství. Dal‰í oblastí je Ïivotní prostfie-
dí, konkrétnû ochrana a bezpeãnost krajiny pfii
povodních a dal‰ích Ïiveln˘ch událostech.
Druhou stranou téÏe mince je naopak nutnost
zajistit dostatek vody, tedy stavby retenãních
nádrÏí a realizace staveb, která zajistí zadrÏení
vody v krajinû. Zvlá‰È Jihomoravsk˘ kraj je
podle prognóz odborníkÛ nedostatkem vody

silnû ohroÏen; v dokumentu Zásady rozvoje
JMK je poãítáno s v˘stavbou vodohospodáfi-
sk˘ch dûl také na území Blanenska. Urãitû
bych rád tyto snahy podpofiil, neboÈ se jedná
o kvalitu na‰eho Ïivota a na pfiípadné problé-
my bychom mûli b˘t pfiipraveni. 

Co byste rád slíbil voliãÛm, pokud Vám
dají své hlasy?

Popravdû fieãeno vÛbec nejsem pfiízniv-
cem tûchto pfiedvolebních slibÛ. Velmi ãasto
se totiÏ jedná o pfiíslib konkrétní pomoci, pfii-
tom mnohdy v oblasti, ve které senátor má
pramalou ‰anci nûco zajistit. Konkrétnû
bych uvedl problém rychlostní silnice R 43;
vÏdy pfied volbami sly‰íme, Ïe ten ãi onen
kandidát udûlá v‰e pro to, aby byla v˘stavba
této silnice zahájena. To se opakuje jiÏ po
mnoho volebních období a stavba R 43 je
stále v nedohlednu. Nejdfiív je totiÏ tfieba za-
kotvit tuto v˘stavbu do zásad rozvoje kraje,
a pak je to záleÏitost ¤editelství silnic a dál-
nic, parlamentu a vlády âR. V této fázi 
pfiíprav má senátor velmi malou moÏnost prÛ-
bûh jednání ovlivnit. MÛÏeme si ov‰em vzít
pfiíklad tfieba z Rakouska, kde byl vydán spe-
ciální zákon fie‰ící dopravní propojení Vídnû
a Brna, tedy rakouské ãásti po hranice státu. 

V‰eobecnû platí, Ïe senátor mÛÏe vyuÏít
svÛj vliv a znalosti k tomu, aby loboval, te-
dy prosazoval zájmy mûsta, oblasti, regionu
v konkrétní záleÏitosti u institucí a úfiadÛ.
Tedy vysvûtloval uÏiteãnost a potfiebu rÛz-
n˘ch staveb, opatfiení ãi legislativních zmûn.
Slibovat ale konkrétní v˘sledek v jakékoliv
záleÏitosti bych nepovaÏoval za korektní.

Rád bych své sliby omezil na jeden – bu-
du se snaÏit co nejvíc vyuÏít své znalosti,
zku‰enosti a politick˘ um k tomu, abych co
nejvíce pfiispûl k úspû‰nému rozvoji nejen
celé republiky, ale také Blanenska, jako
svého domova. Domnívám se, Ïe bûhem
mého pÛsobení na blanenské radnici se
podafiilo realizovat mnoho investiãních,
pro mûsto uÏiteãn˘ch akcí. Do volebního
boje jdu s pokorou a nechávám na voli-
ãích, aby mou dosavadní ãinnost posoudi-
li a svÛj názor vyjádfiili u volebních uren.

Pane Poláku, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Mgr. Ivo Poláka 

Ivo Polákovi je 58 let, je Ïenat˘, má dva
syny. Vyuãil se v oboru mechanik elektro-
nick˘ch zafiízení, absolvoval Pedagogickou
fakultu MU v Brnû; po dokonãení vysoko-
‰kolsk˘ch studií uãil na Z· ve Kfitinách, 
pozdûji pÛsobil ve funkci zástupce fieditele
Z· v Blansku.

Je pfiedsedou Okresního v˘konného v˘-
boru âSSD Blansko a byl místopfiedsedou
Krajského v˘konného v˘boru âSSD
Jihomoravského kraje. V Blansku pÛsobil
6 let jako místostarosta, v souãasnosti je
starostou mûsta. V krajském zastupitelstvu
byl ãlenem Rady Jihomoravského kraje,
pozdûji námûstkem hejtmana. Zku‰enosti
z pÛvodního povolání uplatnil ve V˘boru
pro v˘chovu, vzdûlávání a zamûstnanost,
dále v oblasti Ïivotního prostfiedí a pÛsobil
také v kontrolním v˘boru. 

Mgr. IVO POLÁK kandiduje do Senátu

Mgr. Ivo Polák, starosta mûsta Blansko 
a kandidát do Senátu PâR.

Starosta mûsta Blansko Mgr. Ivo Polák kandiduje v leto‰ních volbách do Senátu Parlamentu âR za âSSD v
obvodu ã. 49 Blansko. Má bohaté politické zku‰enosti jako zastupitel na místní i krajské úrovni. 
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Letos byla dokonãena a pfiedána k
uÏívání nová administrativní budova, ve
které je umístûna také závodní jídelna
a firemní matefiská ‰kolka. V souãasné
dobû poskytuje spoleãnost Gatema prá-
ci 129 zamûstnancÛm.

Jednatelem spoleãnosti a vût‰inov˘m
majitelem je Ing. Franti‰ek Vlk, kterého
jsem poÏádal o rozhovor.

Pane Vlku, co tvofií hlavní nabídku
Va‰í spoleãnosti?

V souãasné dobû máme celkem 4 di-
vize, resp. podnikatelské aktivity.
Nejvût‰í obrat pfiiná‰í v˘roba desek plo‰-
n˘ch spojÛ pro elektronick˘ prÛmysl,
v této oblasti dodáváme plo‰né spoje pro
nej‰ir‰í pouÏití ve v‰ech oblastech elek-
troniky a to jak v tuzemsku, tak i v za-
hraniãí (pfiedev‰ím Nûmecko).

Hlavními produkty divize informaã-
ních systémÛ jsou systémy HELIOS,
které jsou urãeny strojírensk˘m, staveb-
ním, potravináfisk˘m, dopravním ãi 
zemûdûlsk˘m firmám a také spoleãnos-
tem z oblasti obchodu a sluÏeb. Tato
ãást na‰í produkce je sice druhá co t˘ká
objemu i v˘nosÛ, ale jedná se o pÛvod-
ní podnikatelskou ãinnost, pro kterou
byla Gatema zaloÏena. 

Tfietí divize se zab˘vá projektov˘m
poradenstvím; zaji‰Èuje potfiebnou do-
kumentaci; zpracování Ïádostí, smluv,
anal˘z, pfiipravuje v˘bûrová fiízení
a v‰echny dal‰í poÏadované úkony vãet-
nû vyhledání vhodného dotaãního 
titulu. Máme zku‰enosti se zaji‰tûním
potfiebné dokumentace pro ãerpání 
dotací poskytovan˘ch EU jak pro sou-
kromé firmy, tak pro státní správu.
V souãasné dobû pfievládá v na‰em
portfoliu vefiejn˘ sektor, na‰imi zákaz-
níky jsou obce, mûsta, pfiípadnû ‰koly. 

Tato aktivita vznikla spontánnû; pÛ-
vodnû jsme zpracovávali podklady pro
zaji‰tûní dotací pro na‰i firmu a po získá-
ní zku‰eností jsme se rozhodli toto know
how poskytnout jako obchodní nabídku.

âinnost poslední divize spadá do ob-
lasti v˘voje audiovizuální techniky s vy-
uÏitím internetov˘ch technologií. Jedná
se o specializované systémy vyuÏívané
primárnû ve zdravotnictví; napfiíklad
k záznamÛm z operací, které se následnû
vyuÏívají k v˘uce, nebo pfii prezentaci
na rÛzn˘ch konferencích ãi semináfiích.
Dále je zde moÏnost archivace tûchto
dat, která asi bude v budoucnu více vyu-
Ïívaná ve forenzní medicínû. Nasazení
této techniky lze vyuÏít i v dal‰ích obo-
rech, v prÛmyslu, obchodu, bankovnic-
tví, nebo pfii zabezpeãení majetku. Tato
na‰e divize je umístûna v Brnû.

Pfiedpokládám, Ïe vzhledem k cha-
rakteru ãinnosti máte vy‰‰í nároky na
odbornost zamûstnancÛ...

Co se t˘ká na‰í nejrozsáhlej‰í aktivi-
ty - v˘roby plo‰n˘ch spojÛ, tak tam 
není na operátorsk˘ch pozicích zvlá‰tní
odbornost nutná; pracovníka zauãíme,
poÏadujeme jen solidnost a peãlivost pfii
práci. Rádi bychom v‰ak i zde do bu-
doucna kladli vy‰‰í nároky smûrem ke
znalosti angliãtiny a k maturitû. Obecnû
lze fiíct, Ïe v Gatemû aktuálnû pracuje
zhruba tfietina zamûstnancÛ s vysoko-
‰kolsk˘m vzdûláním.

Poskytujete zamûstnancÛm nûjaké
nadstandardní v˘hody?

Máme zpracovan˘ systém benefitÛ;
od bûÏn˘ch, jako jsou stravenky, nebo
pfiíspûvky na dopravu, aÏ po nûkteré
dal‰í, nadstandardní. Od 1. záfií budeme
provozovat firemní matefiskou ‰kolku,
která bude fungovat v nové administra-
tivní budovû. Je urãena primárnû pro
dûti na‰ich zamûstnancÛ s orientací 
zatraktivnit Gatemu pro mladé lidi, ale
zatím máme volná místa a tak jsme ãást
její kapacity nabídli dal‰ím firmám
v na‰em okolí.

O Gatemû je známo, Ïe je ‰tûdrá
v poskytování finanãní pomoci v rÛz-
n˘ch oblastech spoleãenského Ïivota
regionu.

Nejvût‰ím pfiíjemcem na‰í pomocí
jsou dûti a také lidé, ktefií pomoc 
potfiebují. Dlouhodobû spolupracuje-
me s místním stacionáfiem Betany,
podporujeme o.s. Dûti patfií domÛ,
onkologickou nadaci Krtek a dal‰í.

V oblasti kultury pfiispíváme
Kulturním zafiízením mûsta Boskovice na

pofiádání koncertÛ alternativní scény, coÏ
je trvalá spolupráce, a pak i na rÛzné jed-
norázové kulturní akce v ‰irokém okolí.

Ze sportovních aktivit bych jmeno-
val pravidelné pfiíspûvky na pofiádání
Vísecké desítky, kterou pofiádá TJ
Orel Vísky. Tento závod, jehoÏ jsme
hlavním sponzorem, je uvádûn jako
memoriál Jifiího Pfiichystala, spoluza-
kladatele na‰í firmy, kter˘ byl aktivní
sportovec. Dále podporujeme tfieba
oddíl kolové ve Svitávce a rÛzné dal‰í
sportovní akce, na které nás upozorní
na‰í zamûstnanci.

Pane Vlku, vedete firmu, která je ús-
pû‰ná, která bez ohledu na ekonomic-
ké v˘kyvy a krize trvale roste. Dbáte
o spokojenost zamûstnancÛ, ãást zisku
vûnujete potfiebn˘m v regionu. ¤eknû-
te také nûco o sobû prosím.

Pfiedev‰ím musím zdÛraznit, Ïe za
úspûchy spoleãnosti Gatema stojí
v‰ichni na‰i zamûstnanci; bez kvalit-
ních spolupracovníkÛ bych nedokázal
vÛbec nic. Gatemu zakládali pánové
Pfiichystal a Opálka, já jsem ve firmû
zaãínal jako jejich první zamûstna-
nec. PÛvodnû jsem pracoval v Brnû
v âeském metrologickém institutu
a kvÛli obtíÏnému dojíÏdûní jsem hle-
dal práci blíÏ bydli‰tû. O sobû snad
jen struãnû – je mnû 55 let, jsem Ïe-
nat˘, syn studuje gymnázium
v Boskovicích. Dfiíve jsem aktivnû
hrával fotbal a hokej, nyní pravidelnû
bûhám, v zimû vyráÏím na lyÏe. Rád
ãtu, hraji na kytaru a poslouchám roc-
kovou a bluesovou hudbu.

Pane Vlku, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv spoleãnosti Gatema

Spoleãnost GATEMA pfiiná‰í regionu
pracovní místa i solidární pomoc

Spoleãnost Gatema s. r. o. byla zaloÏena v roce 1992. Od poãátkÛ aÏ po dne‰ek úzce
spolupracuje se spoleãností Asseco Solutions a. s. (pÛvodnû LCS International) pfii v˘-
voji a implementaci informaãních systémÛ, coÏ byl pÛvodní podnikatelsk˘ zámûr. Firma
zaãínala se dvûma zamûstnanci v podkroví rodinného domu v Kun‰tátû. V roce 1997 se
pfiestûhovala do v˘robních prostor do Boskovic na Havlíãkovou ulici, poãet zamûstnancÛ
se tehdy pohyboval kolem 40. V roce 2013 byla slavnostnû otevfiena nová v˘robní hala,
postavená „na zelené louce” v ulici PrÛmyslová.

Ing. Franti‰ek Vlk.
Slavnostní otevfiení nové administrativní budovy.

PfiestfiiÏení pásky se starostkou Boskovic Bc. Hanou Nedomovou.
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➨ Prodám pozinkovanou garáÏ, sklad, 
4 980 Kã, odvezete na pfiívûsu, stáfií 4 mûsíce.
Tel.: 603 422 118. 
➨ Prodám pneumatiky Hankook Optimo
185/65- R 14 málo jeté, za symbolickou cenu
z dÛvodu zmûny typu vozidla. Tel.: 773 228 170. 
➨ Prodám boudu 
pro malého resp. stfiednû velkého pejska, nová
a nepouÏitá, koupená ve Zverimexu, moc hez-
ká, odklápûcí stfiecha. Tel.: 773 228 170. 
➨ Prodám barevn˘ analogov˘ televizor 
Panasonic, úhl. 36 cm, setobox Gogen s na-
hráváním a drÏák k pfiipevnûní na stûnu. Cena
dohodou. Tel.: 731 500 414. 
➨ Prodám selata, prase na dokrmení. 
Seno, senáÏ a obilí. Tel.: 606 397 488.
➨ Prodám mikrovlnou troubu CWR-TECH, 
témûfi nepouÏívanou. Blansko, cena 500 Kã,
tel.: 737 565 661.
➨ Prodám kvalitní motokolo. 
Tel.: 732 437 441. 
➨ Prodám vodovodní baterie klasické 
(ne pákové). Tel.: 603 330 246. 
➨ Prodám RD v Blansku - Dolní Lhotû. 
Cena dohodou. Tel.: 777 33 49 49.
➨ Prodám plynovou zbraÀ ZORAKI. 
PaÏba z plastu, ostatní v chromu. Bylo z ní pou-
ze 2x vystfieleno, dá se pouÏít i na svûtelné ra-
kety. PC vãetnû 10 ks nábojÛ 1 800 Kã, nyní 
1 200 Kã. Tel.: 723 961 962. 
➨ Prodám uãebnice pro studenty gymnázia
a jin˘ch stfiedních ‰kol. Seznam po‰lu, e-mail:
elipoli@email.cz.
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek, 
na desce ve 3D zelené kachle „gotika”, foto za-
‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena do-
hodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám byt 2+1 (upraven˘ na 3+1) 
v Blansku, vedle dopravního hfii‰tû (ulice
Absolonova). Byt je v OV, s dvojitou lodÏií, ‰at-
nou a sklepem. RK NE! Cena 1 750 000 Kã, tel.:
736 105 084.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu prostor v zavedené provozovnû 
v Blansku, cca 12 m2. Vhodné na pedikÛru, le-
pení fias. Tel.: 607 100 795. 
➨ Vymûníme byt 2+1 v OV Blansko-Sever, 
slunn˘, 2 balkony + chatu se zahradou 1 400
m2, voda a elektfiina zavedena, 20 km od
Blanska (moÏné jako stavební pozemek) za RD
v Blansku. Tel.: 776 771 050. 
➨ Vymûním byt 1+1 a doplatím za 2+1 
v Blansku. Prosím nabídnûte. Kontakt:
byt210@centrum.cz. 
➨ Od záfií 2016 nabízím v Boskovicích 
individuální hodiny NJ a FJ. Tel.: 777 613 739.

NABÍZÍM

➨ Hledám spolupracovníka
na stavební úpravy rodinného domku na 4 mû-
síce za 100 Kã/hod. Stavební profese není pod-
mínkou. Tel.: 702 271 702. 
➨ Sháním pronájem bytu 2+1 v Blansku
bez RK. Tel.: 721 833 167. 
➨ Hledám 1+kk nebo 1 pokoj
s moÏností trvalého pohybu. Tel.: 775 887 470.

HLEDÁM

➨ Hledám kámo‰ku na povídání, 
event. na v˘lety. Jsem dÛchodkynû 63 let,
ráda ãtu, lu‰tím kfiíÏovky, sudoku. Ozvi
se, kdo má ãas pro kamarádství. Blansko
a okolí. Tel.: 732 756 634. 
➨ Na‰la bych v na‰em regionu 
partu turistÛ, ktefií by mne obãas vzali mezi
sebe na víkendové v˘lety kamkoliv? Nebo
mÛÏeme takovou skupinku vytvofiit?
Vûková kategorie 50-60 rokÛ, není podmín-
ka.  Kontakt: jasmine.w@seznam.cz. 
➨ Îena ve vûku 70 rokÛ vy‰‰í postavy 
hledá inteligentního pána pro krásné dny.
Îivot v na‰em vûku nekonãí, tak aÈ je lep‰í.
Tel.: 732 224 309. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím men‰í RD v Blansku. 
Nejlépe ihned k nastûhování. Tel.: 721 625 289. 
➨ Koupím chatu/chalupu na Blanensku. 
Tel.  720 519 375. 
➨ Koupím RD se zahradou nebo pozemek 
pro stavbu, nabídnûte, v‰e zafiídím, tel.: 604
235 530. 
➨ Koupím koleãkové brusle 
se ãtyfimi koleãky, vel. 38. Prosím SMS na: 777
763 157.
➨ Koupím levnû setobox a pokojovou anténu.
Tel.: 603 330 246. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ 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. 
➨ Koupím byt v Blansku. Platba hotovû. 
Tel. 720 423 567. 
➨ Koupím pÛdní frézu PF62. 
Prosím SMS, 776 555 450. 
➨ Koupíme RD do 3 mil. Nabídnûte. 
Tel. 739 940 808. 
➨ Koupím rodinn˘ domek nebo chalupu, 
platba v hotovosti, nejsem RK, tel.: 777 283 737. 
➨ Koupím men‰í rodinn˘ domek 
se zahradou v Boskovicích nebo v okolí. Tel.:
704 206 073. 
➨ Koupím star‰í pouÏitelná lázeÀská kamna
(válec) na pevná paliva. S baterií, sprchou a ce-
nou do 1 500 Kã. Tel.: 775 142 865. 

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. I jako

brigáda na prázdniny!

¤idiãe VZV 
1 smûna, nástup: 16 000 Kã. 

ÚdrÏbáfie
3 roky praxe, manuální zruãnost,
spolehlivost. Nástup: 20 000 Kã. 

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Poradenství a podání Ïádosti

Ing. Zuzana Brandtnerová
602 144 951, zubra@email.cz

Koupím zemûdûlskou pÛdu, 
v‰e zajistím, celá âR. 

Tel: 720 505 945.

Farma Litomûfiice koupí 
zemûdûlskou pÛdu 

v Severních âechách. 
Tel: 721 075 306.

Pekárna Kun‰tát nabízí volná
pracovní místa. 

V˘hodné finanãní ohodnocení,
vyuãení a praxe v oboru není

podmínkou, zapracujeme. 
BliÏ‰í informace Barto‰ová

Kun‰tát 608 886 777.

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 
Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛchod-
ce. MS-Renova 604 150 378.

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

Pfiijme do pracovního pomûru 
elektromontéra – vyuãen v oboru elektro
PoÏadujeme:  Min. v˘uãní list v oboru 

elektro, vyhlá‰ka 50, par. 6, ¤P skupiny
B, v˘hodou ¤P skupin C,T.

Vyfiizuje: p. Opatfiil – tel.: 725 720 854

najdete 
také na 
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* mokrá pedikúra * masáže nohou
* přístrojová pedikúra * profi pedikúra

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

Pedikúra bosá noha 

V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.

PraÏská 76, Letovice
(b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal, 

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…
Dne 8. 8. 2016 to bylo 5 let, co nás navÏdy 
opustil pan Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 12. 7. 2016 by se doÏil 80 let 

pan Miloslav Novotn˘ z Tfiebûtína

a 21. 7. 2016  jsme vzpomnûli 20 let 

od jeho úmrtí.

Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy

nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 3. 8. 2016 tomu bylo 5 let, co nás opustil

pan Rudolf Köhler z Boskovic.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 5. 8. 2016 to byl rok, co nás opustil 

ve vûku 34 let ná‰ syn
Tomá‰ Strakerle z Rájce – Jestfiebí.

Stále vzpomínají rodiče a sestra Lenka s rodinou. 
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Zaji‰tûní pohodového cestování s âeskou poji‰Èovnou

Pane Trmaãi, proã bych se pfied ces-
tou po Evropû nemûl spoléhat na bûÏ-
nou kartu zdravotního poji‰tûní, kterou
mám?

Je sice pravda, Ïe s touto kartou bu-
dete mít v zemích EU nárok na uhraze-
ní léãebn˘ch v˘loh, ale jen v základní
v˘‰i, ve státních zafiízeních a navíc bu-
dete mít stejné povinnosti jako obãané
daného státu. Budete tedy platit za v‰e,
za co platí místní. Pfiíkladem mÛÏe b˘t
nenároãná túra ve vy‰‰ích polohách
v Tatrách; staãí zakopnutí a poranûná
noha znemoÏÀující dal‰í chÛzi. Není
problém – vrtulník horské sluÏby turistu
dopraví do nemocnice k o‰etfiení. Díky
kartû zdravotního poji‰tûní bude sice 
o‰etfiení bezplatné, ale náklady na tran-
sfer vrtulníkem uhradí turista. A to 
rozhodnû nebude nízká ãástka. Dal‰í 
nemalé náklady mohou vzniknout pfii pfie-
vozu pacienta zpût do âeské republiky.  

Cestovní poji‰tûní od âeské poji‰-
Èovny pokr˘vá i tato rizika?

Samozfiejmû. A je‰tû mnohem víc.
Správné cestovní poji‰tûní, to není jen
poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh a úrazové 
poji‰tûní; nedílnou souãástí dobrého 
cestovního poji‰tûní je i nepfietrÏitá asi-
stenãní sluÏba v ãeském jazyce, která
zprostfiedkuje náv‰tûvu lékafie, zajistí
pfievoz k o‰etfiení, repatriaci zpût do âR,

zprostfiedkuje finanãní pomoc, náv‰tûvu
rodinného pfiíslu‰níka, ale i tlumoãení
pfii vyfiizování nastalé situace. 

Souãástí dobrého cestovního poji‰tû-
ní by mûlo b˘t i poji‰tûní odpovûdnosti
za ‰kody. Na odpovûdnost lidé ãasto za-
pomínají, nicménû tato sloÏka je ne-
smírnû dÛleÏitá. Napfiíklad zpÛsobíte-li
nûkomu jinému úraz, náklady na léãení
a rekonvalescenci se v zahraniãí mohou
vy‰plhat na astronomické ãástky. 

Cestovní poji‰tûní lze navíc snadno
doplnit o nejrÛznûj‰í pfiipoji‰tûní.
Plánujete-li aktivnûj‰í dovolenou, je
vhodné sáhnout po roz‰ífiené verzi toho-
to produktu. Napfiíklad v adrenalinové
variantû cestovního poji‰tûní naleznete
celou fiadu sportÛ; mohu jmenovat tfieba
kanoistiku na divoké vodû, kitebording,
kitesurfing, sportovní potápûní apod.

Zajímavou sluÏbou je také moÏnost
poji‰tûní opu‰tûné domácnosti po dobu
dovolené, s komplexní ochranou vyba-
vení domova pro ty, ktefií nemají sjedna-
né celoroãní majetkové poji‰tûní.

Máte nûjakou nabídku pro ty, ktefií se
na cesty vydávají vlastním vozem?

Ideální ochranu pro pfiípad autoneho-
dy, po‰kození ãi krádeÏe poskytuje ha-
varijní poji‰tûní. To samozfiejmû není
povinné. Kdo v‰ak jezdí jen s uzavfie-
n˘m povinn˘m ruãením, musí poãítat

V souãasnosti se nejezdí na dovolené a v˘lety jen o prázdninách, ale prakticky po cel˘ rok. S cestováním je vÏdy spo-
jeno vy‰‰í riziko; staãí málo a nehoda, nemoc, nebo krádeÏ mohou pokazit celou dovolenou. Je dobré myslet na to, aby
k tûmto starostem nepfiibyla dal‰í - a to jak uhradit vzniklou ‰kodu, nebo úãet v nemocnici v zahraniãí. âeská poji‰Èov-
na nabízí moÏnost, jak taková rizika eliminovat. Vedoucího obchodní sluÏby v Blansku, Milana Trmaãe, jsem se zeptal:

s tím, Ïe poji‰Èovny uhradí jen ‰kody,
které fiidiã zpÛsobí ostatním úãastníkÛm
silniãního provozu, nikoliv tedy jeho
vlastní.  

Pro ty, ktefií z jakéhokoliv dÛvodu ne-
chtûjí havarijní poji‰tûní uzavfiít, nabízí
na‰e poji‰Èovna k povinnému ruãení 
pfiipoji‰tûní fiady dal‰ích rizik, takÏe se
tento pojistn˘ produkt sv˘m charakterem
pfiibliÏuje havarijnímu poji‰tûní. Jedná se
napfiíklad o odcizení, stfiet se zvûfií, Ïivel-
né ‰kody, poji‰tûní skel, zavazadel ãi 
poji‰tûní pracovní neschopnosti a hospita-
lizace po dopravní nehodû. Nadstandardní
asistenãní sluÏba pak pomÛÏe pfii nehodû
i poru‰e vozidla. Posádka má nárok napfií-
klad na zaji‰tûní náhradní dopravy, 
náhradního ubytování, na pomoc s
vyzvednutím opraveného vozidla pfiípad-

nû i s dopravou do opravny, nebo na re-
patriaci po‰kozeného vozidla zpût do âR.

To je urãitû zajímavá nabídka, která
by mûla nasmûrovat zájemce do bla-
nenské poboãky âeské poji‰Èovny.

V souãasné dobû probíhá v na‰í po-
boãce akce. KaÏd˘, kdo u nás uzavfie
pojistnou smlouvu, dostane jako po-
zornost poukázku na umytí osobního
automobilu v myãce ãerpací stanice
OMV, která je nedaleko na‰í kanceláfie.
V Blansku nás najdete naproti vlako-
vému nádraÏí na adrese NádraÏní 10.
Informace je moÏno získat také na 
telefonu 721 978 129.

Pane Trmaãi, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek
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Start hlavního závodu. 

Závod s nádhernou pfiírodní kulisou
a neopakovatelnou kulisou divákÛ po-
dél trati. 

Registrovat se musíte do PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem (21,1 km), Dûtsk˘ch
bûhÛ a do Mûstského bûhu na 2,4 km.
Registraci nepotfiebujete do Lidového
bûhu na 800 metrÛ. Letos poprvé bude
vyhlá‰en v rámci T˘mového bûhu nej-
lep‰í Ïensk˘ t˘m.

Nebude se ale jen bûhat. Od 12.20
hodin je pfiipraven rÛznorod˘ doprovod-
n˘ program.  Vystfiídají se v nûm hudeb-
ní vystoupení – tím hlavním je letos
skupina FLERET, taneãní vystoupení
a ukázky aikida.

Pro dûti bude pfiipraven skákací hrad,
megatrampolína, soutûÏe a tvÛrãí dílna.

Policie âR pfiipravila od 12.00 na
Wanklovû námûstí workshop pod ná-
zvem „Policistou na zkou‰ku”.

Registraci a základní informace 
najdete na WWW.PULMARATONB-
LANSKO.COM, aktuální informace
a soutûÏe najdete na FB profilu /pulma-
ratonmoravskymkrasem.

Tak pfiijìte a bûhejte!

Turisté jdou s námi
Projekt, kter˘ se v Blansku pfiedstaví

poprvé, je urãen pro v‰echny, ktefií se

Spolek „Sportuj s námi” pfiipravil na sobotu 27. srpna jiÏ 21. roãník
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem. 

chtûjí aktivnû zúãastnit PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem, ale nechtûjí nebo
nemohou bûÏet. Ideální je pro doprovod
bûÏcÛ, rodiãe s mal˘mi dûtmi a pro 
turisty. Pro sbûratele turistick˘ch zná-
mek je ideální pfiíleÏitostí obohatit svou
sbírku unikátní Absolventskou vizitkou
PMK 2016, kterou nelze získat nikdy
jindy a nikde jinde. 

Registrace bude moÏná od 10.00 do
13.00 hodin v Blanenské informaãní
kanceláfii Blanka. KaÏd˘ úãastník,
kter˘ pfiedloÏí Kontrolní kartu s ales-
poÀ dvûma kódy do 16.00 hodin
v Blanenské informaãní kanceláfii
Blanka, má nárok na zakoupení uni-
kátní turistické Absolventské vizitky
PÛlmaraton Moravsk˘m krasem 2016
za zv˘hodnûnou cenu. 

Na v˘bûr jsou trasy rÛzn˘ch délek,

vhodné pro rodiãe s dûtmi i pro zdatnûj-
‰í turisty. 

Za zábavou i pouãením (3,5 km) -
trasa je urãena pro ty, ktefií se chtûjí po
cestû dozvûdût i nûco zajímavého
z historie (zámek Blansko, dfievûn˘
kostelík).

Za sportem i relaxací (3 km) - trasa je
urãena zejména pro rodiãe s dûtmi, a to
i tûmi nejmen‰ími (Aquapark, In-line
stezka).

Rozhlédnout se do kraje (13 km)  -
jedná se o nároãnûj‰í trasu z hlediska
pfiev˘‰ení urãenou zejména pro turisty.
Zajímavé body na trase: Rekreaãní ob-
last Palava, Hotel Panorama âe‰kovice,
Restaurace ObÛrka, rozhledna Podvr‰í
– Veselice. 

Text: Ing. Jaroslav Parma
Foto: archiv Sportuj s námi

Probûhnûte se Moravsk˘m krasem
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NOVù OTEVÍRÁME
gynekologickou ambulanci

v Boskovicích
Femina.care s.r.o.

B. Smetany 1123/24
telefon pro objednání 516 455 382

ST 13.00 - 17.00, âT 8.00 - 12.00
Tû‰íme se na vás

V sobotu 23. 7. 2016 se 
uskuteãnilo Mistrovstí âR
MTB a âesk˘ pohár katego-
rie minime v Bedfiichovû na
rychlé ne technické trati,
kde Dominika Bezdíãková
z Road Cross teamu
Blansko v kategorii dívky 9
– 10 let skonãila na tfietím
místû a v âeském poháru na
místû druhém, t˘den pfied
tím vyhrála Slovensk˘ po-
hár na Faãovském sedle kte-
r˘ byl souãástí Mistrovství
Slovenska.

Text a foto: -mb-

Do Blanska dovezla
medaile

Dominika je v modrém dresu.

Poslední dobou Elite Sport Team Jana Kohuta,
kter˘ se zamûfiuje na mládeÏ i dospûlé, zaznamenal
spoustu v˘born˘ch v˘sledkÛ a hned dva ãlenové 
dokonce reprezentovali âeskou republiku na
Mistrovství svûta. Jan Kohut bûÏel na MS v hor-
ském maratonu ve Slovinském Podbrdu, kde na ná-
roãné trati skonãil na 45. místû. Na MS v bûhu do
vrchu tentokráte do 17 let se nominoval i David
Klíã, kterému se ale po zranûní moc nedafiilo.
Mistryní âR v horském maratonu se stala Eli‰ka
Vondráãková, 2. místo na MâR na dráze na 10 000
m vybojoval v taktickém závodû Honza Kohut v ãa-
se 31:31 min., medaili z MâR veteránÛ tentokráte
bronzovou pfiivezl i Jifií Dvofiáãek, kter˘ bûÏel 1500
m v ãase 4:33 min. coÏ je v 48 letech perfektní v˘-
kon. 

Elite Sport Team pfiipravuje od záfií nábor dûtí od
10 let do sportovního oddílu, kter˘ se specializuje na
Atletiku – Triatlon – BûÏecké a sjezdové lyÏování –
Cyklistiku. Nadále probíhají v Blansku i tréninky
pro ‰irokou vefiejnost  - Bûh , Fitness, Hubnutí.

Více na:
www.jankohut.com

Text: Andrea Kohutová
Foto: archiv Jana Kohuta

Elite Sport Team

Jan Kohut.
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