
Co a kdy „vyroste” „na Dukle”?
V souãasné dobû jiÏ existuje konkrét-
ní návrh na fie‰ení celé odpoãinkové
zóny, která zde, jak se pfiedpokládá,
bude uvedená do pouÏívání v listopa-
du 2016. 

Do konce února bude pfiedloÏená
projektová dokumentace, do dubna by
mûlo probûhnout fiízení na vydání sta-
vebního povolení. Následovat bude v˘-
bûrové fiízení a pfiedpokládá se, Ïe
v ãervnu by mohly zaãít stavební práce. 

V‰ichni uÏ se urãitû tû‰íme na kul-
turní akce, káviãku v nové kavárnû
nebo jen tak na relax ãi malé „zaspor-
tování” na místû pro nás, blanen‰Èáky
tak známém… prostû „na Dukle”… 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto vizualizace: Ateliér Habina

Pokaãování textu na stranû 3

TIP NA ZÁÎITKOV¯
V¯LET...

- více na str. 11

VLASTA ·VEJDOVÁ 
V GALERII JONÁ·...

- více na str. 2

Dukla lehla popelem,
co vyroste místo ní?

Citát pro tento mûsíc

Nejkrásnûj‰í na
svûtû nejsou vûci,
ale chvíle, oka-
mÏiky, vtefiiny…

Karel âapek

KUPTE SI JABLKA 
Z LYSIC...

- více na str. 16

Îivá debata se zamûstnanci âKD Blansko Engineering, a.s.

Posledních pár mûsícÛ nejen blanen‰tí, ale v‰ichni, kdo se
v Blansku pohybovali, nepro‰li centrum mûsta bez toho, aby
svÛj zrak pátravû alespoÀ na chviliãku neupfieli na „doslova
pfied oãima mizící” hotel Dukla. âasosbûrné video demoli-
ce hotelu Dukla je umístûno na www.blansko.cz.

V pondûlí 25. ledna 2016 nav‰tívil prezident âeské republiky
Milo‰ Zeman v doprovodu hejtmana Jihomoravského kraje
Michala Ha‰ka spoleãnost âKD Blansko Engineering, a.s.,
dodavatele technologick˘ch zafiízení pro vodní elektrárny 
a ãerpací stanice.

Náv‰tûva prezidenta âR 
pana Milo‰e Zemana

v âKD Blansko Engineering, a.s.

roãník 5 ãíslo 1 únor 2016
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Galerie Joná‰ – Vlasta ·vejdová a její tvorba
Odkud ten ná‰ holub letí? Letím z le-

sa, milé dûti. Cos tam vidûl, holoubku?
Perníkovou chaloupku! Vybavíte si, jak
chaloupka vypadala? I okaté a rozto-
milé Jeníãka a Mafienku? Kreslila je
jedna z na‰ich nejznámûj‰ích ilustráto-
rek Vlasta ·vejdová, stejnû tak tfieba
Budulínka, âervenou Karkulku,
Brouãky a mnoho dal‰ích pohádek a fií-
kanek pro nejmen‰í dûti.

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 •

„AÈ uÏ jedete na nákupy, na sluÏební cestu nebo se vrací-
te z hor. Spolehnûte se na na‰e vysílání. Na‰e dopravní
centrála sleduje provoz na silnicích a díky nám uÏ nikdy
nepfiijedete pozdû. Zapojte se do na‰eho dopravního t˘mu
a volejte novinky z cest. Linka fiidiãÛ ZDARMA 800 13 12 13.
Radio Haná - za volantem nejste sami.”

Vlasta ·vejdová ilustro-
vala jiÏ 111 kníÏek, svoji
tvorbu pod názvem Malé
pfiíbûhy pfiedstaví od 11.
bfiezna 2016 v Galerii
Joná‰ Blansko.

V sobotu dne 23. 1. 2016 v 17:35 by-
la kontaktována SZS Morava. V jeskyni
Lipovecká ventarola, která se nachází
v severní ãásti Moravského krasu mezi
obcemi Hol‰tejn a Lipovec do‰lo ke zra-
nûní jeskyÀáfie. Po pfiíjezdu SZS se na
místû nacházely jednotky HZS a místní
SDH. Policie âR zastavuje dopravu na
pfiístupové silnici kvÛli v˘stavbû zázemí
pro hasiãe a záchranáfie. Pfiedaná infor-
mace: 5 jeskyÀáfiÛ prozkoumávalo jes-
kyni, pfii v˘stupu jednoho z nich do‰lo
k pádu z provazového Ïebfiíku do balva-
nité suti dómku. Dva zÛstávají se zranû-
n˘m, ostatní zavolali pomoc. PostiÏen˘
pfii vûdomí. Podezfiení na zlomen˘ kot-
ník a naraÏené zápûstí. PrÛzkumné druÏ-
stvo se rychle seznamuje s charakterem
jeskynû. Horizontální úÏina ve sboru
balvanÛ, pfiechází ve vertikální úÏinu-
propástku s voln˘m lezením. Propástka
ústí do stropu dómku cca 25 m hluboko.
Provazov˘ Ïebfiík je uvázan˘ v hodinách
ve stropu „zvonu”. Stav zranûného byl
relativnû stabilní, proto se ãeká na léka-
fie. Cca 18:30 lékafi stanice MUDr. Kala
doprovázen˘ S. Kovaãiãem sestupuje ke
zranûnému. Po ohledání rozsahu zranûní
je jasné, Ïe zranûn˘ sám nevyleze.

T˘mové druÏstvo sloÏené ze záchranáfiÛ
SZS a HZS ohledává v˘stupovou trasu
a osazuje kotvení pro transport vzhÛru.
Po rozhodnutí lékafie ASV staví na bez-
peãném místû tepeln˘ stan pro zlep‰ení
tepelného komfortu zranûného pfied ná-
roãn˘m v˘stupem. âlenové SZS dopro-
vází na povrch dva prochladlé kamarády
zranûného. Dokonãují se pfiípravy pro
transport zranûného. V horizontální úÏi-
nû bylo pfiistoupeno k uÏití mikronáloÏí
k rozpojení horniny. S ohledem na cha-
rakter jeskynû a na hmotnost a v˘‰ku
zranûného je rozhodnuto pouÏít pro fi-
xaci zranûného celotûlov˘ postroj
a HALF-Sked skofiepinu k ochranû tru-
pu. Asi v pÛli velmi komplikovaného
transportu vertikální úÏinou, byla skofie-
pina odstranûna a ponechán celotûlov˘
postroj, umoÏÀující mûnit tûÏi‰tû zranû-
ného. To se nakonec ukazuje jako správ-
né fie‰ení. Ve 23:35 zranûného pfievzali
záchranáfii HZS pfied jeskyní, ktefií jej
dopravili pfiístupovou cestou k vozidlu
lékafiÛ rychlé zdravotnické sluÏby.
Následoval transport do nemocnice.

Text: Vûroslav Bûlehrádek 
Foto: archiv Speleologické 

záchranné sluÏby

Záchrana zranûného jeskyÀáfie pod povrchem

Záchranná akce - tepeln˘ stan v nej‰ir‰ím místû.
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Blansko a okolí

OPRAVA KOMUNIKACÍ
Mûsto Blansko v souvislosti se

schválen˘m rozpoãtem pro rok 2016
bude realizovat bûÏné opravy komuni-
kací, vysprávky v˘tlukÛ po zimním 
období, velkoplo‰né opravy a dal‰í plá-
nované akce.

Bude se to t˘kat oprav na ulici
Tûchovská (v úseku ulic Antonína
Dvofiáka – ul. Masarykova), na ulici K.
H. Máchy (v úseku ulic Sladkovského –
BoÏeny Nûmcové), ulice Havlíãkova
(v úseku Wolkerova – Stafieckého), re-
konstrukce kfiiÏovatky ulic Su‰ilova,
âapkova, Pod Javory, rekonstrukce 
autobusov˘ch zastávek a pfiechodu na 
ulici Sadová u sídli‰tû Podlesí a opraví se

cesta v zahrádkáfiské oblasti Zborovce.
MÚ, odbor komunální údrÏby

Foto: RePo

INFORMACE PRO SPOT¤EBITELE
Od 01. 01. 2016 zuÏuje âeská obchod-

ní inspekce, inspektorát Jihomoravsk˘
a Zlínsk˘ se sídlem v Brnû poradenskou
a informaãní sluÏbu v Blansku pro spotfie-
bitele.

Poradenská a informaãní sluÏba (PIS)
je od tohoto data poskytována pouze kaÏ-
dou první stfiedu v mûsíci, v dobû od

09:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:30 hod. 
Kontaktní telefonní ãíslo a místo 

poskytování sluÏby zÛstává stejné. Jedná
se o kanceláfi ã. 210, která se nachází ve 2.
poschodí budovy Mûstského úfiadu
Blansko na nám. Republiky 1. Kontaktní
telefonní ãíslo je 516 775 425.

MÚ, odbor obecní Ïivnostensk˘ úfiad

NÁV·TùVA PREZIDENTA âR PANA
MILO·E ZEMANA V âKD BLANSKO

ENGINEERING, A.S.
Pokraãování textu 
strany 1

Místopfiedseda
pfiedstavenstva pan
Ivo Soudek pfiivítal
tuto vzácnou náv‰tû-
vu v hydraulické la-
boratofii v Horní
Lhotû. Probûhlo zde
jednání za zavfien˘-
mi dvefimi s úzk˘m
vedením spoleãnos-
ti. Následovala de-
bata se zamûstnanci
âKD Blansko Engi-
neering, a.s. Pan
prezident zhodnotil
ekonomickou situa-
ci ve spoleãnosti a upozornil mimo jiné
na moÏnosti obchodní spolupráce v
oboru hydrotechniky ve stfiední Asii i je-
ho názor na obchodní aktivity v Africe. 

V závûru prezident âR pan Milo‰
Zeman podepsal pamûtní list a byl mu
pfiedán dar – koreãek modelové
Peltonovy turbíny. 

Spoleãnost âKD Blansko Enginee-
ring a.s., v leto‰ním roce oslaví 20.
v˘roãí zaloÏení spoleãnosti. Za dobu

své existence se podílela na fiadû v˘-
znamn˘ch projektÛ z oboru vodní 
energetiky. Kromû zahraniãních kon-
traktÛ ze v‰ech koutÛ svûta patfií k
v˘znamn˘m referenãním projektÛm
také generální opravy pfieãerpávacích
vodních elektráren Dale‰ice, Dlouhé
Stránû a ·tûchovice a vodních elektrá-
ren z Vltavské kaskády.

Text: Jana Skotáková
Foto: Jana Skotáková, Renata Kuncová Polická

oborÛ – mj. chemii, mineralogii, fyziku,
metalurgii ãi medicínu. V souvislosti se
zájmem o speleologii podnikl v˘zkumné
expedice do jeskynû V̆ pustek, propasti
Macocha a Rudického propadání.

Byl také obratn˘m a pokrokov˘m
hospodáfiem a prÛmyslníkem – moderni-
zoval panství po stránce hospodáfiské
a v okolí Blanska postupnû vybudoval
Ïelezárny svûtové proslulosti. Produkce
Ïelezáren byla velmi ‰iroká – od strojÛ
a jejich souãástek pfies uÏitné pfiedmûty
aÏ po rÛzné doplÀky a dekorace.
Velkého vûhlasu se dostalo umûlecké li-
tinû, zejména litinov˘m sochám. 

Rozvíjela se i strojírenská v˘roba –
v Doubravici nad Svitavou zaloÏil stro-
jírenskou dílnu SAG, první svého dru-
hu v rakouském císafiství, ãímÏ poloÏil
základy modernímu strojírenství na

Blanensku. Zbudoval téÏ cukrovar
v Rájci nad Svitavou, jeden z prvních
na Moravû.

·iroká byla jeho ãinnost vefiejná: byl
spoluzakladatelem c. k. Moravsko-
slezské spoleãnosti ku povznesení or-
by, pfiírodovûdy a vlastivûdy v Brnû.
Spoluinicioval zaloÏení Franti‰kova
musea v Brnû (dne‰ního Moravského
zemského musea) a podporoval i roz-
manité, zejména vlastivûdnû zamûfiené
projekty (sepsání ilustrovan˘ch dûjin
Moravy, sbírání lidov˘ch písní, histo-
rick˘ch listin atd.). 

Zejména v mládí hodnû cestoval,
bezesporu nejslavnûj‰í je v˘prava do
Anglie, kde tajnû získal a pfievezl ná-
kresy textilních strojÛ, ãímÏ znaãnû
pfiispûl k rozvoji brnûnského textilního
prÛmyslu. 

K jeho pfiátelÛm patfiila fiada 
v˘znamn˘ch osobností své doby,
s nimiÏ pûstoval osobní kontakty
i bohatou korespondenci. K blízk˘m
pfiátelÛm a spolupracovníkÛm Hugo
Franti‰kov˘m náleÏel téÏ vynikající
vûdec dr. Karel Ludvík Reichenbach,
jenÏ rovnûÏ velkou mûrou pfiispûl
k rozvoji místního Ïelezáfiství a che-
mického prÛmyslu.

Doporuãená citace nové publikace:
SYCHRA, Petr. Hugo Franti‰ek

Salm-Reifferscheidt: moravsk˘ ‰lechtic
a osvícenec. Blansko: Jitka ·evãíková,
2015. 128 s., barevná pfiíloha 16 s. ISBN
978-80-260-9220-9

Starohrabû Hugo Franti‰ek Salm-
Reifferscheidt (1. 4. 1776 - 31. 3. 1836)
byl nejv˘znamnûj‰ím pfiíslu‰níkem ro-
du Salm-ReifferschedtÛ. Nabyl ‰iroké
vzdûlání a zajímal se o fiadu vûdních 

Pfiedávání daru panu prezidentovi.

HUGO FRANTI·EK SALM-REIFFERSCHEIDT
moravsk˘ ‰lechtic a osvícenec

jsou mediálním 
partnerem publikace

P¤EDNÁ·KY ZO âZS 

19. 02. 2016 - pátek v 16.00 hod. – DÛm za-
hrádkáfiÛ Blansko. Prof. PhDr. Petr CHA-
LUPA CSc. - „Venezuela”.

23. 02. 2016 - úter˘ v 16.00 hod – DÛm za-
hrádkáfiÛ Blansko. Ing. Pavel KAV¤ÍK –
„Zdravé bydlení a geopatogenní zóny. Vliv
na ãlovûka a rostliny”.

15. 03. 2016 - úter˘ v 16.00 hod – DÛm
zahrádkáfiÛ Blansko.
Bc. Tomá‰ JAN, vedoucí ÚK ZÚZ ZS
Chrlice, ZS Îele‰ice – „Správn˘ termín
a urãení doby skliznû jednotliv˘ch ovoc-
n˘ch druhÛ”.

Vstup voln˘.
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V minulosti jsme ãtenáfiÛm pfied-
stavili skupinu Anonymních alkoho-
likÛ, která pÛsobí celorepublikovû
a jejímÏ cílem je podpofiit ty, ktefií
chtûjí zpfietrhat své okovy s alkoho-
lem spojené. Dnes zvefiejÀujeme
dal‰í ze zpovûdí alkoholika, kter˘
svoji cestu bez alkoholu jiÏ na‰el. 

S nadsázkou mÛÏu fiíct, Ïe jsem od-
kojen˘ rumem. Z vyprávûní z rodin-
n˘ch se‰lostí vím, Ïe mû jako batole
hlídal jednou dûda a abych nezlobil
a spal, namáãel mÛj dudlík do rumu
a potom mû chválil, jak jsem hodné dí-
tû a nefivu. 

Dal‰í, uÏ vûdomé setkání s alkoho-
lem jsem mûl asi ve dvanácti letech.
Ve spíÏi byla vÏdy láhev pálenky pro
náv‰tûvy. Nikdy jsem si jí nev‰ímal,
aÏ jednou jsem se z láhve napil.

Nechutnala mnû, pálila v ústech,
krku, Ïaludku, ale za chvíli jsem ‰el
a napil se znovu, a za chvíli zase. Opil
jsem se, zalezl do postele a usnul. Od
rodiãÛ jsem dostal pár facek a pár dní
mnû bylo ‰patnû. 

Po ukonãení základní ‰koly jsem
zaãal chodit na taneãní zábavy. Na své
první zábavû jsem popíjel víno, bavil
se s kamarády a najednou jsem se pro-
budil doma v posteli. Byl to pro mû
‰ok, nevûdûl jsem, co se stalo. ZaÏil
jsem své první „okno”. Tehdy jsem
netu‰il, Ïe takov˘ch „oken” bude
v mém Ïivotû na stovky. Co „okno”, to
strach, úzkost a nejistota, co jsem zase
provedl. Bûhem docházky na uãili‰tû
a také po vyuãení jsem si z taneãních
zábav skoro nikdy nepamatoval ko-
nec. Po vojenské základní sluÏbû uÏ to
zaãalo b˘t hor‰í. Chodil jsem do prá-
ce, vydûlával a nemûl Ïádné starosti.
Navyknul jsem si chodit skoro dennû
do hospody, v práci se taky pilo, a tak
jsem zapadnul do stereotypu. Do prá-
ce, z práce, do hospody, z hospody.
Pátky a soboty se to pfiehnalo s pitím,
vût‰inou jsem si nic nepamatoval a ro-
diãe, u kter˘ch jsem bydlel, pofiád jen
nadávali. Mûli o mém Ïivotû úplnû ji-
né pfiedstavy a tak jsem se domÛ cho-
dil vlastnû akorát vyspat. 

Mládí mnû utíkalo pod rukama,
o trval˘ vztah s dívkou jsem zájem 
nemûl, ony o mû taky ne a má veliká
láska – alkohol – mû v té dobû nikdy
nezklamala. Asi v sedmadvaceti letech
mnû pití zaãalo dûlat problémy v práci
a i tûch nûkolik málo pfiátel, které jsem
mûl, se mi zaãalo vyh˘bat. 

A tak jsem ‰el poprvé k psychiatro-
vi. Vyprávûl jsem mu o sv˘ch potíÏích

a vyslechl ortel. Jsem alkoholik.
Pomyslel jsem si, Ïe je to blbost, ale na-
bídku ambulantní léãby Antabusem
jsem pfiijal. Rok jsem poctivû chodil
k závodní lékafice na Antabus. Potom
jsem rok nepil a uznal jsem, Ïe uÏ jsem
vyléãen˘ a mÛÏu zaãít pít jako 
ostatní. Akorát budu muset víc hlídat
mnoÏství alkoholu, co vypiju. Za pÛl ro-
ku jsem se poprvé propil do stavu, kdy
mû kromû alkoholu nic jiného nezají-
malo. Nakonec jsem uÏ nebyl schopn˘
sehnat si alkohol a zaãal jsem stfiízlivût. 

Abstinenãní pfiíznaky byly tak
hrozn˘, Ïe mû rodiãe nechali odvést
sanitkou do nemocnice. KdyÏ mû po
ãtrnácti dnech propustili domÛ, slibo-
val jsem sobû i rodiãÛm, Ïe uÏ nikdy
nedopustím, aby se toto opakovalo.

Od té doby uplynulo skoro tfiicet
rokÛ a já jedenáctkrát skonãil v ne-
mocnici z toho samého dÛvodu.
Propit˘ do úplné bezmoci a vÏdy, kdyÏ
mû propustili domÛ, jsem sliboval to
samé. UÏ nikdy! Moje stfiízlivost mezi
obdobím pití se ãítala od jednoho mû-
síce do tfií rokÛ. 

Jednou jsem málem umrznul a to
mû tak vylekalo, Ïe jsem abstinoval
skoro ãtyfii roky. 

Ale zase jsem zapomnûl a v‰e se 
opakovalo. V posledních letech jsem
dvakrát absolvoval tfiímûsíãní protial-
koholické léãby, mezi nimiÏ byl od-
stup pût rokÛ. 

Na posledním léãení jsem ze zvû-
davosti nav‰tívil infomítink
Anonymních alkoholikÛ. 

Vyslechl jsem pár pfiíbûhÛ a jedno-
mu „áãkafiovi” jsem slíbil, Ïe po léãe-
ní pfiijdu na mítink do novû zaloÏené
skupiny AA.  Asi za mûsíc po ukonãe-
ní léãby mnû pfii‰la SMS, kdy bude
první mítink. ·el jsem tam jen proto,
Ïe jsem to slíbil a moc se mi nechtûlo.
Oslovilo mû to a vytrval jsem. UÏ jsou
to tfii roky, co chodím do spoleãenství
Anonymních alkoholikÛ. 

Na‰tûstí mám ãas a zamûstnání mi
to umoÏní úãastnit se skoro v‰ech set-
kání.

Mám moÏnost také nav‰tûvovat
setkání jin˘ch skupin, krokov˘ch se-
mináfiÛ a v˘roãních setkání skupin.
Jednou jsem se úãastnil i celostátního
sjezdu AA. Teprve ve spoleãenství AA
jsem poznal, Ïe neumím stfiízlivû Ïít.
Stfiízlivá období mezi recidivami jsem
proÏíval stále s my‰lením alkoholika.
Nedokázal jsem si pfiedstavit, Ïe bych
o víkendu ne‰el do hospody. 

Nic mû tam netáhlo, nudil jsem se
tam, zatímco ostatní povzbuzeni alko-
holem se dobfie bavili, já stfiízliv˘ se

Svût oãima alkoholika
Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota

PROMùNA – skupina AA
Oblastní Charita Blansko, 
Komenského 19 
Jana: 776 010 822 
Jirka: 603 170 835 
Tomá‰. 603 781 471 
email: aa.blansko@gmail.com 
mítinky: stfieda od 17.30 
internetové stránky skupiny: 
http://skupina-aa-promena.webnode.cz/ 

Anonymní alkoholici v blízkém okolí: 
Svitavy – skupina AA
Petr: 775 187 155
Pavel:  605 152 424 
aa.svitavy@seznam.cz 
mítinky: úter˘ od 17:30 Poliãská 3 

DÛsledky pití b˘vají katastrofální.   Foto: RePo

nedokázal s nimi bavit. ¤íkal jsem si,
Ïe uÏ tam chodit nebudu, ale stále
jsem tam docházel a vÏdycky jsem byl
otráven˘. Pro udrÏení stfiízlivosti jsem
nedûlal vÛbec nic. Taky jsem stfiízli-
vost vÏdy ‰idil nealkoholick˘m pi-
vem. Na léãení nám doporuãovali po
ukonãení léãby doléãování. Napfiíklad
chodit na Antabus, chodit na setkání
pacientÛ do léãeben, nebo náv‰tûvy
svého psychiatra. Já ‰el párkrát na 
setkání pacientÛ a pak jsem se na to
vyka‰lal. K psychiatrovi jsem sice 
docházel pravidelnû, ale o niãem to
nebylo.

TakÏe mezi alkoholiky jsem se do-
stal, aÏ jsem se zase propil do mû moc
známé beznadûje.

A právû ve spoleãenství AA nachá-
zím návod na stfiízliv˘ Ïivot - takov˘,
kter˘ jsem nikdy nechápal a nepoznal.
Taky jsem stále ve styku s alkoholiky
a stále si pfiipomínám, kdo jsem. 

Pomalu poznávám, Ïe pro udrÏení
stfiízlivosti musím na sobû pracovat.

Duchovní principy programu uzdra-
vování pro mû byly velkou neznámou.
Ve spoleãenství AA jsem poznal, Ïe
mnû nedûlá potíÏ je pfiijmout, pracovat
s nimi a pouÏívat je i v bûÏném Ïivotû.
Na nûco potfiebuji návod, nûco se 
musím uãit a nûco pfiichází samo a do-
spívám k tomu. Je pravda, Ïe jsem vá-
hav˘ a opatrn˘ a trvá mi del‰í dobu,
neÏ se k nûãemu rozhodnu. Také vím,
Ïe teprve drÏím v ruce kliku dvefií, za
kter˘mi je cesta k uzdravení. Vûfiím,
Ïe uÏ brzy dospûji k rozhodnutí otevfiít
tyto dvefie dokofián a vykroãím na tuto
cestu. Ve spoleãenství AA zaÏívám vû-
ci, které jsem nikdy nepoznal a chci
vûfiit tomu, Ïe je to teprve zaãátek 
mého stfiízlivého, spokojeného a vy-
rovnaného Ïivota.

Jeden AA z mnoha....
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Boskovice a okolí

Rada mûsta Boskovice schválila
Nafiízení mûsta Boskovice ã. 7/2015,
kter˘m se vydává trÏní fiád s platností od
1. 1. 2016.

TrÏní fiád se vztahuje na nabídku
a prodej zboÏí nebo poskytování sluÏeb
mimo provozovnu. Jeho úãelem je pfie-
dev‰ím upravit na území mûsta podmín-
ky pro pofiádání trhÛ, regulovat podomní
a pochÛzkov˘ prodej, jakoÏ i restauraã-
ní zahrádky. 

TrÏní fiád stanoví na území mûsta
Boskovice dvû trÏi‰tû, a to na
Masarykovû námûstí, kde se konají pra-
videlné Farmáfiské trhy, a na parkovi‰ti
v ulici Bezruãova, kde se konají pravi-
delné Prodejní trhy. 

Provoz restauraãních zahrádek je na-
vrhován v období od 15. 3. do 30. 10.

kalendáfiního roku s maximální dobou
prodeje od 08.00 do 22.00 hod. 

V̆ znamnou novinkou, kterou trÏní fiád
pfiiná‰í, je zákaz pochÛzkového a podo-
mního prodeje na území mûsta Boskovic.
Cílem tohoto zákazu je chránit obãany
mûsta pfied vtírav˘mi obchodníky a za-
bránit nekal˘m praktikám a klamání lidí,
ktefií jsou v prostfiedí domova pfiesvûdão-
váni ãi dokonce „donucováni” ke koupi
nepotfiebného zboÏí, ãi k podpisu mnohdy
nev˘hodné smlouvy.

Obãané by v pfiípadû, Ïe se setkají
s nûkterou ze zakázan˘ch forem prodeje,
mûli kontaktovat stráÏníky Mûstské poli-
cie Boskovice, pfiípadnû Policii âeské re-
publiky.

Text: Mgr. Ivona Prá‰ilová, 
právník mûsta Boskovice

V Boskovicích platí nov˘
TrÏní fiád

JiÏ podruhé Jihomoravsk˘ kraj fi-
nanãnû podpofiil projekt Nadace KfiiÏo-
vatka „Maminko, d˘chám”. Z dotace
JMK v roce 2015 bylo pofiízeno 25 moni-
torÛ dechu BABYSENSE II v hodnotû 53
450 Kã na dûtská a novorozenecká oddûle-
ní nemocnic v Jihomoravském kraji.

Pût z tûchto pfiístrojÛ bylo v úter˘ 26.
ledna 2016 pfiedáno novorozeneckému
oddûlení – dûtská JIP Nemocnice
Boskovice s.r.o.

Za nemocnici byli pfiedání pfiítomni jed-
natel Milo‰ Janeãek, námûstkynû pro o‰et-
fiovatelskou péãi Olga Fialová, primáfi 
novorozeneckého oddûlení Michal Klimoviã
a staniãní sestra Hana DraÏilová.

Pfiístroje BABYSENSE II pfiedali zá-
stupcÛm nemocnice Sabina Sklenáfiová,
fieditelka Nadace KfiiÏovatka a Veronika
Manou‰ková, manaÏerka projektu
„Maminko d˘chám”.

Text a foto: Jaroslav Parma

Maminko d˘chám - pût pfiístrojÛ
pro Nemocnici Boskovice

Na tiskové konferenci mûsta
Boskovice pfiedstavila místostarostka
mûsta Boskovice Jaromíra Vítková
Dotaãní program na obnovu objektÛ,
které se nachází na území Mûstské pa-
mátkové zóny Boskovice a nejsou
prohlá‰eny kulturní památkou, kter˘
na rok 2016 schválila Rada mûsta
Boskovice. V rozpoãtu mûsta je pro
tento program schválena ãástka ve v˘-
‰i 400 000 Kã.

Úãelov˘ pfiíspûvek je urãen na ãás-
teãnou úhradu zv˘‰en˘ch nákladÛ, 
spojen˘ch se zachováním, obnovou
a regenerací nemovitostí, nacházejících
se na území MPZ Boskovice.
Uznateln˘mi náklady v tomto smyslu se
rozumí náklady spojené se zlep‰ením
a úpravami vnûj‰ího vzhledu nemovi-
tostí, tj. fasád a jejich prvkÛ, stfiech a je-
jich prvkÛ, v˘plní otvorÛ - oken, dvefií,
vrat. Pfiíspûvek se poskytne ve v˘‰i 
maximálnû 50 % z ceny díla (nebo ceny
materiálu) nejvíce v‰ak do ãástky 100
tis. Kã na jednu akci obnovy. 

Îádosti na pfiedepsaném formuláfii lze
podávat od 26. února 2016 a koneãn˘
termín pro pfiijímání Ïádostí je 10. bfiez-
na 2016 do 11.00 hodin. Ve‰keré infor-
mace vãetnû formuláfie Ïádosti lze najít
na webu mûsta Boskovice. Informace
poskytne také administrátor programu:
Ing. Aneta Sedláãková, odbor kanceláfi
tajemníka, tel.: 516 488 627, email: ane-
ta.sedlackova@boskovice.cz.

Text: RePo, foto: Jaroslav Parma

Boskovice podpofií i majitele, 
jejichÏ objekty nejsou památkou

V sobotu 20. února oslaví v Zámec-
kém skleníku skupina Zrní prvních 15 let
své existence. Z undergroundu se jim po-
dafiilo dostat na ‰piãku ãeské klubové scé-
ny. Bez kalkulu, velkého labelu 
za zády jsou jejich poslední dvû 
desky zlaté. A to se musí fiádnû 
oslavit a nejlépe s fanou‰ky, ktefií je milují.

Ve ãtvrtek 25. února zavítá na
Zámeck˘ skleník legenda ãeské roc-
kové scény, skupina Blue Effect.
Vynikající ãesk˘ kytarista Radim
Hladík se tak vrací po 3 letech opût
do Boskovic. 

Ve stfiedu 3. bfiezna se v Zámeckém
skleníku koná dal‰í z koncertÛ 
cyklu Jazz and Blues Boskovice.
Náv‰tûvníky ãeká fenomenální americ-
ká rytmika Parker & Parker na dal‰ím
turné v triu, tentokrát s talentovan˘m
polsk˘m kytaristou Szymonem Mikou.

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

KZMB zvou:

Slavnostní pfiedání monitorÛ dechu do provozu.

Ulice Bílkova v Ïidovské ãtvrti.
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Blansko nastoupilo do zápasÛ bez 
opory Horákové, navíc dal‰í z klíãov˘ch
hráãek nastoupila po zranûní prstu. První
ãtvrtina pfiipomínala spí‰e trénink trest-
n˘ch hodÛ, díky vysokému poãtu faulÛ
na obou stranách, a skonãila vyrovnanû
17:17. Na zaãátku druhé ãtvrtiny v‰ak
vytvofiily soupefiky na blanenské hráãky
velk˘ tlak pfii rozehrávce a díky nûmu se
brzy ujaly vedení o 10 bodÛ. Následnû
v‰ak zabrala v obranû Streitová, která sé-
rií promûnûn˘ch nájezdÛ po zisku míãe
sníÏila náskok soupefie. V poloãase ved-
lo druÏstvo Kyjova o 5 bodÛ (34:29). Ve
druhém poloãase pokraãovalo kousko-
vání hry vysok˘m poãtem faulÛ a ná-
sledn˘ch trestn˘ch hodÛ, které se v‰ak
Blansku nedafiilo promûÀovat a pfii‰lo
trápení i z podko‰ového prostoru. Navíc
Blansku chybûl jak˘koliv pokus ohrozit
ko‰ z dálky. Soupefiky opût pfii‰ly s tûs-
nou obranou po celém hfii‰ti a v˘sled-
kem bylo, Ïe Blansko nedokázalo více
neÏ 5 minut vstfielit ko‰. Soupefiky si vy-
pracovaly náskok témûfi 30 bodÛ a utká-
ní bylo ztraceno, prostor v poslední ãtvr-
tinû tak získaly hlavnû hráãky z laviãky.
Paradoxnû se v‰ak náhradnicím podafiilo
soupefiky zbrzdit a pfiece jen náskok
zmírnit a to i díky Matu‰kové, která pro-
lomila trápení na trestn˘ch hodech a bû-
hem posledních dvou minut nastfiílela 7
bodÛ. Koneãn˘ v˘sledek byl 78:54 pro
domácí Kyjov. 

Blansko v‰ak cítilo ‰anci ve 
druhém zápase soupefikám poráÏku 
oplatit a vstoupilo do nûj velmi aktiv-
nû. První ko‰ promûnila do té doby
trápící se ·merdová, následnû body
pfiidala také âermáková a Blansko si
rychle vypracovalo vedení o 11 bodÛ.
Pak ale pfii‰ly chyby v obranû a ztráty
míãe a soupefiky se natáhly na rozdíl
3 bodÛ. Stav po první ãtvrtinû byl
15:12 ve prospûch Blanska. PrÛbûh
zápasu byl daleko vyrovnanûj‰í neÏ
v prvním utkání, hlavnû díky bojov-
nosti blanensk˘ch hráãek, trápení se
zakonãením v‰ak bohuÏel pokraãova-

lo a proto si Blansko nedokázalo vy-
pracovat v˘raznûj‰í náskok, naopak
po poloãase ‰ly do vedení soupefiky.
Ty se nakonec po dramatické koncov-
ce mohly radovat z vítûzství o 3 body,
poté co se v posledních vtefiinách 
neujala tfiíbodová stfiela v˘bornû hra-
jící Stloukalové. 

SmÛlu z venkovních zápasÛ se
Blansko bude snaÏit prolomit na palu-
bovkách brnûnsk˘ch t˘mÛ Valosunu
a Îabin. Zápasy v Brnû odehraje
Blansko 13. a 27. února.  

Text: Mgr. Luká‰ Bufit
Foto: Ing. Jan Neãas

Basketbalové Ïákynû z Blanska prohrály v Kyjovû

T˘m ÏákyÀ U15.

Zatímco z domácích zápasÛ mají blanenské Ïákynû U15 v nadregionální soutûÏi velmi
dobré v˘sledky, na hfii‰tích soupefiÛ se jim zatím nedafií. Zmûnit se jim to nepodafiilo ani
v Kyjovû, kde bojovaly o prÛbûÏné druhé místo v tabulce.

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

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

RD Boskovice po
rekonstrukci o CP
401 m2 se zahradou.
EPNB „G”.
Cena 2 650 000 Kã
+ provize RK.
Tel: 733 713 239

Cihl. byt 3+1 k re-
konstrukci o CP 69
m2 v obci Svûtlá. 
EPNB „G”.
Cena 550 000 Kã
vã. provize RK
Tel: 733 713 239

Kiosek s obãerstve-
ním vã. vybavení
v rekr. oblasti Such˘.
EPNB „G”.
Cena 999 000 Kã
+ provize RK.
Tel: 733 713 239
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V Letovicích se po dlouhé dobû
podafiilo napravit drobn˘ nedostatek
a nevyváÏenost ve vyhlá‰ce o míst-
ním poplatku za provoz systému
shromaÏìování odpadÛ, (jednodu‰e
fieãeno vyhlá‰ka o platbû za odpady).
Je‰tû pfied dvûma lety, kdyÏ si rodiãe
pfiivezli z porodnice dûÈátko, jako
první pozdrav od mûsta je ãekala slo-
Ïenka na zaplacení odpadÛ. KDU –
âSL Letovice se pustila do boje za 
osvobození nejmen‰ích dûtí od toho-
to poplatku. Po pfiesvûdãování kole-
gÛ a kolegyní v tehdej‰í radû se 
podafiilo domluvit na kompromisu.
Rodiãe za novû narozené dûti nepla-
tili poplatek za odpad v roce, v kte-
rém se dûti narodily. Na moje 
upozorÀování, Ïe zde vzniká nerov-
nováha mezi dûtmi narozen˘mi
v lednu a dûtmi narozen˘mi v prosin-
ci (první mají slevu na cel˘ rok a
druzí pouze mûsíc), bylo odpovídáno
pokrãením ramen. Nebyla tak zvaná
politická vÛle. Jsem rád, Ïe si sou-
ãasné zastupitelstvo mûsta uvûdomi-
lo tuto nespravedlnost a na zasedání
zastupitelstva mûsta 30. 11. 2015
zmûnilo text vyhlá‰ky. Ten nyní zní:

„Úleva na poplatku... Na dûti do vû-
ku 1 roku Ïivota, to je 12 po sobû
jdoucích mûsícÛ ode dne narození.”

Dal‰í snahou KDU – âSL Leto-
vice je podpora tfiídûní odpadÛ, mi-
nimálnû rozmístûním kontejnerÛ na
bioodpad, nebo podpora domácího
kompostování. To je je‰tû v jednání.

Text: Bc. Franti‰ek Boãek, 
zastupitel za KDU-âSL Letovice

Foto: Petr Neãas

V Letovicích uÏ nejmen‰í
dûti za odpad neplatí

Z historie po‰ty v Letovicích
Za starovûku byly zásilky posílány pû‰ím

poslem, jezdcem nebo povozem buì úfied-
nû, nebo soukromû; a je‰tû ve stfiedovûku
zaãátkem 17. století bylo po‰tovnictví na
nízké úrovni - jen v 7 vût‰ích moravsk˘ch
mûstech byly po‰tovní stanice a po‰ta
z Prahy do Brna ‰la tehdy pfies VídeÀ a to tr-
valo skoro t˘den. V letech 1706 – 1707 jez-
dil Paleãek letovick˘ s poselstvím do Brna
na koni za 15 krejcarÛ, za 18 krejcarÛ konal
cestu pû‰ky, poté po‰tovní zásilky do Brna
byly svûfiovány poslÛm z Litomy‰le a z ro-
ku 1744 se dochoval zápis, kde se doãteme
Ïe: „za cel˘ rok, Ïe v‰elijak˘ psaní s sebou
berou, dáno 3 r˘nské”. Za Josefa II. (1781
– 1790) obná‰el poplatek za dopravu pilné-
ho listu 8 krejcarÛ, podavatel zaplatil ihned
polovici a doplatek pfiíjemce. Roku 1823
byly zavedeny spû‰né po‰tovské rychlíky,
vozy taÏené dvûma páry koní z Vídnû do
Brna, Prahy a Bratislavy. Postupnû mûly
pfiipojení na po‰tovní spoje po celé Evropû.
Letovice byly na po‰tovní cestû Brno –
Praha a patfiily k c. k. po‰tû „U zlaté stud-
nû” na Vaculce. Tam úfiadoval v první polo-
vinû 19. století po‰tmistr Markonius
a z Letovic na Vaculku docházel po‰tovní
poslíãek Bindr, kter˘ za tyto cesty dostával
roãní odmûnu 3 r˘nské. Na Vaculce se vy-
mûÀovaly po‰tovské pfiípfieÏe koní jízdní
po‰ty. Na kozlíku po‰tovního vozu sedûl
vy‰Àofien˘ po‰tovsk˘ pacholek s ãerven˘m
kabátcem a pfiíjezd po‰ty ohla‰oval zná-
m˘m vesel˘m vytrubováním: ,,Jede, jede
po‰tovsk˘ panáãek, jede, jede po‰tovsk˘
pán”. V tehdej‰ím klidném Ïivotû na‰eho
mûsteãka byl pfiíjezd po‰ty denní událostí.
Zvûdaví Letoviãané okukovali vzácné ces-
tující, cizince, ktefií tudy projíÏdûli. I spû‰-
ná po‰ta – kur˘fii na koních – tudy uhánûla.
Tehdej‰í po‰ty byly v˘nosné a jsou známy
pfiípady, Ïe páni po‰tmistfii si zakupovali
celá panství. S otevfiením Ïelezniãní trati
Brno – âeská Tfiebová 1. ledna 1849 se
v‰echno dosavadní po‰tovnictví velmi
zmûnilo a pfiineslo zfiizování nádraÏních
po‰tovních úfiadÛ. Do vlakov˘ch souprav
byly zafiazeny po‰tovní vozy, kde se bûhem
jízdy tfiídily zásilky - spojení tak bylo rych-
lej‰í, kvalitnûj‰í a spolehlivûj‰í.
Po‰tovnictví se zdokonalilo zavedením
známek roku 1850, po‰tovních schránek,
sníÏením sazeb a zaruãením po‰tovního ta-
jemství. Od roku 1869 po‰ta zavedla kores-
pondenãní lístky, roku 1890 dopisnice, za-
ãala vyuÏívat pfiipojení telegrafu a telefonu.
Do roku 1866 byl známkován jednoduch˘
dopis do vzdálenosti 10 mil známkou 5

krejcarÛ, od 10 do 20 mil známkou 10 krej-
carÛ a pfies 20 mil známkou 15 krejcarÛ.
V Letovicích byl zfiízen v ‰edesát˘ch letech
19. století c. k. Po‰tovní a v˘pravní úfiad.
Prvním po‰tmistrem byl Franti‰ek Alleé, ob-
chodník a majitel domu ã. 216 (nyní dÛm pí.
Kupsové). Po‰tovní úfiadovnu zfiídil  Alleé
v kuchyni svého domu ve dvofie, kam vraty
docházeli na po‰tu i v˘znamní letoviãtí obãa-
né. V Letovicích rozná‰el po‰tu posel a do-
stával od psaní 2 krejcary a od lístku 1 krejcar.
Venkovské obce si pro dopisy docházely sa-
my. První letovick˘ po‰tmistr patrnû nemûl
s po‰tou mnoho práce. Dfiíve byly telegrafní
stanice jen na nádraÏí a Letovicím byla tele-
grafní stanice nabídnuta do vlastní správy za
300 zlat˘ch roãnû. Roku 1881 chtûla mít
Fábrova továrna (nyní Tylex) telegraf vlastní,
av‰ak na vlivné zakroãení hrabûte Alexandra
Kálnokyho byla zfiízena telegrafní stanice
roku 1882 pfii po‰tovním úfiadû v mûsteãku,
a to v domû ã. 218 (první dÛm na v˘chodní
pravé stranû námûstí, zbourán v roce 1985),
kam se po‰tovní úfiad pfiestûhoval. Od roku
1922 je po‰tovní úfiad v domû ã. 205, kde
sídlí dodnes. Roku 1890 byly Letovice pfii-
pojeny na telefonní linku. Do Letovic dojíÏ-
dûl dennû po‰tovní vÛz z Jevíãka pfies
Vanovice a Kladoruby a v roce 1907 po otevfie-
ní provozu na Ïelezniãní trati Skalice –
Chornice bylo toto spojení zru‰eno.  Za první
republiky do‰lo k rozvoji mezinárodního po‰-
tovního styku. âeskoslovenská po‰tovní správa
mûla zároveÀ na starosti v˘stavbu telefonních
sítí. V roce 1949 byla po‰ta zestátnûna a v 50.
- 60. letech 20. století byla zavedena auto-
mobilová po‰tovní doprava, která zaji‰Èovala
doruãení zásilek tam, kde nebylo vlakové
spojení. V roce 1992 do‰lo k rozdûlení po‰ty
a telekomunikací a od ledna 1993 je âeská
po‰ta státním podnikem, patfiícím do svûtové
po‰tovní unie. O tom, Ïe v˘voj i v po‰tovnictví
jde neustále dopfiedu, svûdãí skuteãnost, Ïe se
prakticky pfiestaly posílat telegramy. Dne 31.
bfiezna 2015 bylo moÏné poslat z po‰ty tele-
gram úplnû naposled, i kdyÏ byl je‰tû v nedáv-
né minulosti jednou z nejvyuÏívanûj‰ích slu-
Ïeb - krok s SMS a e-maily v‰ak neudrÏel.
V poslední dobû prochází v na‰em státû státní
po‰ta krizov˘m obdobím a kaÏdoroãním 
propadem pfiíjmÛ. Proto se objevují snahy o ru-
‰ení mnoha ztrátov˘ch po‰tovních úfiadÛ v ma-
l̆ ch obcích. Doufejme, Ïe nic podobného
Letovice nebudou muset fie‰it a po‰ta jim na-
dále bude slouÏit.

Text: Karel Synek, v ãlánku jsou pouÏity 
zápisky od Emanuela Janou‰ka z roku 1936. 

Foto: archiv Ing. Miroslava Kobelky

Dobová pohlednice Vojtûcha Párala – Po‰tovní stanice na Vaculce (Sebranice).
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Obraz hrabûcích dûtí posledních ma-
jitelÛ zámku ve Velk˘ch Opatovicích
se ani po 73 letech nemohl navrátit
zpût. Jedná se pfiitom o jedinou docho-
vanou olejomalbu Jindfiicha a Marie
Herbersteinov˘ch takového formátu.
Ani pfies nesmírné a dlouholeté úsilí
Velkoopatovick˘ch se nepodafiilo ob-
raz získat zpátky z Mûstského muzea
v Jevíãku, kam se dostal za nejasn˘ch
okolností ve váleãném roce 1942 jako
dar mûsta Velké Opatovice spolu s dvû-
ma dal‰ími obrazy. 

Obraz z roku 1921 zachycuje hrabûcí
potomky ve vûku pfiibliÏnû sedmi let.
Jindfiich sedí na poníkovi a Marie drÏí ko-
‰íãek s kvûtinami. V pozadí je vidût 
zámek i tehdej‰í úprava francouzské 
zahrady. ProtoÏe se poslední majitelé opa-
tovického panství, Herbersteinové, zadlu-
Ïili, byli nuceni své sídlo v roce 1924
kvapnû opustit a vût‰ina vybavení byla
odvezena nebo rozprodána. Záhadou 
zÛstává, proã s sebou nevzali i obraz
sv˘ch vlastních dûtí. Mohlo tak b˘t proto,
Ïe byl nedílnou souãástí interiéru, kam
byl zhotoven na míru a zasazen, nebo pro-
to, Ïe byl na pfievoz rozmûrnûj‰í. Do ne-
dávna se ani nevûdûlo, jak se vlastnû do
jevíãského muzea dostal.

Ve Velkoopatovickém zámku se snaÏí
dát alespoÀ ãásti interiérÛm jejich dfiívej‰í
podobu a navrátit ztracen˘ mobiliáfi tak,
jak je to dnes bûÏné na kulturních památ-
kách. Podle dobov˘ch fotografií se poda-
fiilo pfiesnû zjistit, kde byl obraz pÛvodnû
umístûn. Podafiila se zrekonstruovat kni-

hovna a vstupní hala se schodi‰tûm, kde
sídlí Památník mûsta. Ostatní ãásti zámku
vyuÏívá Moravské kartografické centrum
a mûstsk˘ úfiad. Muzejní rada je vdûãná za
jakékoli historické pfiedmûty nebo foto-
grafie z dob panstva na zámku, proto je
pro ni obraz tak cenn˘, i kdyÏ jinak nemá
velkou historickou ani umûleckou hodno-
tu. Pro obyvatele Velk˘ch Opatovic je to

skuteãná srdeãní záleÏitost. Místní lidé
byli se zámkem vÏdy spjati, nûktefií na
nûm pfiímo slouÏili, a tak je povûdomí
o hrabûcí rodinû z mysli pamûtníkÛ pfiedá-
váno z generace na generaci.

I pfies kladné stanovisko Národního pa-
mátkového ústavu se oãekávan˘ návrat
obrazu nemohl uskuteãnit pro opakované
zamítavé rozhodnutí mûsta Jevíãka.
DÛvodem bylo, aby se neochudily sbírky
muzea v Jevíãku, i kdyÏ tam má obraz ne-

Pfiítomnost letovické policejní
hlídky si vyÏádala situace v hostinci
ve Velk˘ch Opatovicích v noci ze so-
boty 30. 1. 2016 na nedûli 31. 1.
2016. Jeden z hostÛ poté, co popíjel
se znám˘m alkoholické nápoje, ne-
chal bûhem chvíle, kdy se vzdálil, na
stole leÏet penûÏenku s vût‰ím fi-
nanãním obnosem. KdyÏ se vrátil na
své místo, zjistil, Ïe postrádá tfiináct
tisíc korun. Pfiivolaní policisté zaãali
na místû objasÀovat, k ãemu do‰lo.

MuÏ, kter˘ sedûl s okraden˘m u sto-
lu, v‰ak odmítal spolupracovat
a hodlal i pfies v˘zvy policisty ode-
jít. Nezbylo neÏ uÏít zákonného 
oprávnûní a sáhnout k donucovacím
prostfiedkÛm. Dal‰í v˘zvy, tentokrát,
aby vydal finanãní hotovost, jiÏ pak
zadrÏen˘ muÏ, uposlechl. Zbytek
noci pak strávil v˘teãník v policejní
cele. Za krádeÏ mu u soudu hrozí aÏ
dvoulet˘ trest. 

por. Mgr. Alice Musilová, PâR

dÛstojné místo, nevhodné podmínky a po-
tfieboval by restaurátorsk˘ zásah.
Zklaman˘m Opatovick˘m se podafiilo 
získat alespoÀ souhlas o vytvofiení fotoko-
pie, která je umístûna na ãelním místû
v zámecké knihovnû, kde ãásteãnû nahra-
zuje originál pro vefiejnost a bude velk˘m
lákadlem i pro náv‰tûvníky Moravského
kartografického centra v nadcházející se-
zónû.

Text a foto: Dalibor Badal

Obraz Hrabûcí dûti se nemohl vrátit na zámek

PenûÏenku nechal 
leÏet na stole

Fotokopie obrazu visí na zámku 
ve Velk˘ch Opatovicích.

Policista musel pouÏít donucovací prostfiedky,
aby zlodûj vydal ukradené peníze.
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S místostarostou mûsta Blanska
Ing. Crhou o mûstû i o fotbale

Na otázku, jaké investiãní akce ãe-
kají obyvatele Blanska v leto‰ním ro-
ce, odpovídá místostarosta Ing. Jifií
Crha:

Rok 2016 bude pokraãováním roz-
sáhlé investiãní ãinnosti, na kterou
byl velmi bohat˘ loÀsk˘ rok, kdy se
realizovaly investice v celkovém roz-
sahu zhruba 200 mil. Kã. Také letos
ãeká mûsto Blansko mnoho rÛzn˘ch
stavebních akcí; já bych chtûl upozor-
nit na tfii, které pokládám za velmi
dÛleÏité.

Prvofiadou pozornost budeme vû-
novat vybudování parkovi‰tû nad 
nemocnicí, které zajistí 140 nov˘ch
parkovacích míst pro pacienty a ná-
v‰tûvníky nemocnice. Parkování v
okolí nemocnice je dlouho sledova-
n˘, letit˘ problém, kter˘ stûÏuje Ïivot
nejen tûm, ktefií pfiijíÏdí do nemocni-
ce autem, ale také obyvatelÛm okol-
ních ulic. Nyní se koneãnû podafiilo
vykoupit potfiebné pozemky a tak
doufám, Ïe na sklonku tohoto roku uÏ
bude tento palãiv˘ problém vyfie‰en.

Pfiedpokládáme, Ïe parkování bude
pro náv‰tûvníky nemocnice zdarma;
alespoÀ na dobu potfiebnou k vy‰etfie-
ní. Bude v‰ak tfieba zamezit zneuÏívá-
ní této plochy k dlouhodobému 
parkování a odstavení aut, tento pro-
blém budeme je‰tû fie‰it. Projekt poãí-
tá s investicí cca 16 mil. Kã, uvidíme,
jakou koneãnou ãástku se podafií 
vysoutûÏit. V̆ stavba parkovi‰tû zapo-
ãne v ãervnu a potrvá zhruba 4 – 5
mûsícÛ.

Dal‰í z tûch velk˘ch akcí je úprava
námûstí Republiky, tedy pfiedev‰ím

prostoru po zbouraném hotelu Dukla.
Studie znázorÀující budoucí vzhled
tohoto prostoru, kter˘ bude mít podo-
bu relaxaãní zóny v centru mûsta, by-
la vypracována jiÏ loni. Do pÛlky
bfiezna by mûla b˘t hotova provádûcí
projektová dokumentace a pfiedána na
stavební úfiad ke stavebnímu fiízení.
Souãasnû bude probíhat v˘bûrové fií-
zení na dodavatele. Zahájení stavby
je plánováno na ãerven, ukonãena by
mûla b˘t v fiíjnu, nejpozdûji v listopa-
du.

Studie byla zvefiejnûna a pfiipomín-
kována jak odborníky, tak i vefiejnos-
tí. Neoficiálnû tento prostor naz˘vá-
me jako místo pro setkávání generací;
budou zde odpoãinková místa pro se-
niory, dûtská hfii‰tû, outdoorové hfii‰tû
pro teenageri, vodní prvek a nebude
chybût ani kavárna. Îádáme také

o dotaci na úpravu zelenû a rádi by-
chom jako navazující akci pfiistoupili
k celkové úpravû námûstí Republiky,
tedy úpravû chodníkÛ i parkovi‰tû
a vybudování bezbariérového pfiístu-
pu z ulice Seifertova od gymnázia.

Zmínil bych se je‰tû o jedné plá-
nované akci a tou je vybudování
hfii‰tû s umûlou trávou a dal‰í úpra-
vy fotbalového stadionu na
Ml˘nské. Na tuto akci máme poÏá-
dáno o dotaci na M·MT âR a
vûfiím, Ïe ji získáme; v rozpoãtu
mûsta jsou schválené finance na
spoluúãast. Rozpoãet ve v˘‰i cca
20 mil. Kã zahrnuje vybudování 
umûlého trávníku, nového osvûtlení,
rekonstrukci ‰aten a tribuny. Hfii‰tû
bude velk˘m pfiínosem pro blanen-
sk˘ fotbalov˘ klub a navíc pfiedpo-
kládáme vyuÏití i pro dal‰í subjekty,
takÏe lze oãekávat ekonomick˘ pfií-
nos také pro provozovatele, kter˘m
jsou, jako u vût‰iny na‰ich sporto-
vi‰È, SluÏby Blansko s.r.o.

Pane Crho, jste nejen místostaros-
ta, ale také pfiedseda FK Blansko. Co
je nového v blanenském fotbale?

Máme za sebou velmi úspû‰n˘
podzim; vydatnou posilou na‰eho t˘-
mu se stal útoãník Petr ·vancara.
Tû‰í mû, Ïe se úspûchy projevily také
na náv‰tûvnosti; ostatnû to byl zámûr,
kter˘ stál za mojí snahou získat toho-
to populárního fotbalistu do na‰eho
klubu. PrÛmûrná náv‰tûvnost byla
450 divákÛ na zápas, coÏ je dvojná-
sobek pfiedchozí sezony. V souãas-
nosti jsme v Moravskoslezské divizi

na 6. místû, coÏ povaÏuji za úspûch.
Zaãátkem roku získali na‰í fotbalisté
dal‰í ocenûní; v anketû o nejlep‰í
sportovce okresu Blansko za rok
2015 získali ocenûní na‰í mlad‰í do-
rostenci, z A t˘mu brankafi David
Juran a sympaÈákem roku byl vyhlá-
‰en Petr ·vancara. Dal‰í na‰i hráãi
byli ocenûni v anketû Nejlep‰í fotba-
lista roku, jejíÏ v˘sledky byly vyhlá-
‰eny v Zámeckém skleníku
v Boskovicích. I já bych rád pochvá-
lil t˘m mlad‰ího dorostu, kter˘ na
podzim neprohrál Ïádné utkání; je to
celek, do kterého vkládáme znaãné
nadûje.

V pÛlce ledna byla zahájena zimní
pfiíprava, kterou vede nov˘ trenér
Zbynûk Zbofiil. Jedná se o zku‰eného
trenéra, kter˘ jiÏ vedl nejen divizní,
ale také tfietiligové celky. 

Jakou máte pfiedstavu o budouc-
nosti fotbalu v Blansku?

Na‰e strategie poãítá s v˘chovou
vlastních hráãÛ. Neznamená to, Ïe
bychom zcela vylouãili hostování, ale
chceme, aby naprostou vût‰inu na‰e-
ho A muÏstva tvofiili vlastní, kmenoví
hráãi. Právû jiÏ zmiÀované vybudová-
ní umûlé trávy na na‰em stadionu 
pfiispûje obrovskou mûrou k lep‰ím
podmínkám pro trénink v‰ech celkÛ
FK Blansko. Díky tûmto zmûnám 
oãekávám také zv˘‰en˘ zájem o fot-
bal u dûtí a mládeÏe, coÏ je jedna
z na‰ich priorit.

Pane Crho, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Ing. Jifií Crha.

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

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

Pedikúra bosá noha 
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Mgr. Miroslava Dyãková.

Klinická logopedie je vûdní 
obor zab˘vající se komunikací,
respektive naru‰ením komuni-
kaãní schopnosti.

V nemocnici Blansko pÛsobí klinick˘
logoped od roku 1995. Ambulance po-
skytuje péãi dûtsk˘m i dospûl˘m klien-
tÛm a to formou ambulantní i u lÛÏka pro
hospitalizované pacienty. Klinick˘ logo-
ped je souãástí odborného t˘mu v péãi
o pacienty po cévní mozkové pfiíhodû,
s poruchou polykání (dysfagie) apod.

V roce 2013 udûlilo Ministerstvo zdra-
votnictví âR danému pracovi‰ti akredita-
ci pro uskuteãÀování praktické ãásti 
specializaãního vzdûlávacího programu
v oboru klinická logopedie. Ambulance
se tak stala v souãasné dobû jedním z
osmi zafiízení v republice, které splÀuje
nároãné podmínky na kvalitu poskytova-
n˘ch sluÏeb a vybavenost pracovi‰tû.

Klinick˘ logoped se zab˘vá ‰irokou
‰kálou poruch a vad fieãi napfi. nejen
dyslálií (porucha v˘slovnosti), ale také
poruchou plynulosti fieãi (koktavost,
breptavost), dále ztráta fieãi po úraze ãi
mozkové pfiíhodû, naru‰ením v˘voje
fieãi (opoÏdûn˘ v˘voj fieãi ãi v˘vojová
dysfázie), poruchami hlasu i sluchu, 
onûmûním celkov˘m ãi v˘bûrov˘m
(tzv. mutismus ãi elektivní mutismus).
Nemalou ãást klientely tvofií také dûti
se specifick˘mi poruchami uãení (dys-

lexie, dysgrafie, dyskalkulie aj.).
Základem logopedické péãe je po-

skytnutí komplexních sluÏeb, tedy 
zaji‰tûní nejen diagnostiky a následné
terapie v oblasti fieãi, jazyka a hlasu, ale
také nabídka programÛ speciální péãe.

Mezi odborné programy, které ambu-
lance zaji‰Èuje nejen pro své klienty, ale
také pro ‰irokou vefiejnost patfií: 

KUPREV = primárnû preventivní

program pro dûti od 4 do 8 let, zamûfie-
n˘ na v‰eobecn˘ rozvoj a adaptaci v so-
ciálním prostfiedí (Mgr. Dyãková).

KUPOZ = program pro rozvoj po-
zornosti pro dûti od 8 let (Mgr.
Dyãková).

KUMOT = skupinov˘ program pro
rozvoj motoriky a sociálních dovednos-
tí pro dûti od 5 do 8 let (Mgr. Dyãková,
Mgr. Ga‰iãová).

HYPO = pfiíprava na vstup do ‰koly
pro dûti od 5, 5 do 8 let (Mgr. Dyãková,
Mgr. Ga‰iãová).

VESELÉ MALOVÁNÍ = grafomoto-
rická cviãení pro pfied‰kolní dûti (Mgr.
Ga‰iãová).

MAXÍK = stimulace pfied‰kolních
dûtí (Mgr. Linhartová).

Edukaãnû stimulaãní skupinky =
pfiíprava pfied‰kolních dûtí (Mgr.
Linhartová).

V letních mûsících ve spolupráci
s Domem dûtí a mládeÏe Blansko pofiá-
dáme pfiímûstské tábory, které poskytu-
jí kontinuitu péãe v období prázdnin.
Hravou formou uãíme dûti sociálním
dovednostem a komunikaci.

Novinkou v oblasti logopedie bude
v nejbliÏ‰ích dnech zavedení tzv. LO-
GOCANISTERASPIE, tedy léãebného
kontaktu psa na ãlovûka, resp. na dítû.

Ambulance klinické logopedie 1 
– tel. 516 838 391
Mgr. Miroslava Dyãková,
dyckova@nemobk.cz
Mgr. Lucie Ga‰iãová, 
gasicova@nemobk.cz

Ambulance klinické logopedie 2 
– tel. 516 838 393
Mgr. Hana Linhartová, 
linhartova@nemobk.cz

Text: Jitka ·evãíková
Foto: archiv Nemocnice Blansko

Ambulance klinické logopedie
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Kontakt: Zby‰ek Kretz
kretz@kretz.cz
+420 602 576 335

Spoleãnû s firmou VIADRUS a.s.
vyfiizujeme kotlíkové dotace, 
vãetnû realizace.

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

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

Co zde najdete?
Ojedinûl˘ a rozsáhl˘ saunov˘ svût,

zázraãnou sílu vody, odpoãinek, kon-
takt s krásnou pfiírodou, vnitfiní pohodu
a dokonalou osobní péãi. Tuto léãivou
kombinaci vám v‰em nabízí wellness
centrum Infinit. Tady si mÛÏete pro-
dlouÏit léto, ale také léta, díky vodû, je-
jíÏ zázraãná síla s námi putuje jiÏ od
pradávna.

Teplé bazény pod ‰ir˘m nebem.
UÏít si mÛÏete hork˘ bazén pod

‰ir˘m nebem, ozáfien˘ sluncem nebo
hvûzdnou noãní oblohou s vífiiv˘mi
lavicemi, vodními lehátky a chrliãi.
Teplota vody se pohybuje v rozmezí
35 - 38 °C a je otevfieno po cel˘ rok,
svítí-li slunce, pr‰í ãi padá sníh.
MÛÏete se zde také ponofiit do nej-
slanûj‰ího bazénu v âesku, do 
venkovního whirlpoolu, se slaností
vody 1 - 3 procenta. A tak blahodár-
nost ãistého koupání ve vodním SPA
se ãtyfimi tepl˘mi bazény a dvanácti
druhy saun pomáhá léãit va‰e tûlo
i du‰i.

Saunov˘ svût s 12-ti druhy vnitfiních
i venkovních saun. 

Ticho, kouzlo pfiírody, vodopád, bys-
tfiina, ledové jezírko a samozfiejmû 12
originálních saun Infinitu. V nich se
snoubí blahodárnost tepla, ticha a byli-

nek. Která je ta pravá? Je to jako s lás-
kou, kdyÏ si nûjakou zamilujete, pak, je
to pouto na cel˘ Ïivot. MÛÏete si vy-
brat... medovou, tropickou, finskou,
vulkáno s vysokou teplotou, bylinnou
ãi alchymistickou nebo tématick˘ sau-

nov˘ ceremoniál, pln˘ emocí a krásy.
Ale vÏdy je tu hlavnû léãivá kombinace
tepla a studené vody.  

Jste-li zdaleka, zÛstaÀte na noc.
TouÏíte po klidu na vytfiíbení sv˘ch

my‰lenek, po ãase, kdy se kolem vás
v‰echno zastaví a vodû, která léãí? Pak
pfiijeìte a objevte svût Infinitu a jeho
umûní relaxace a zÛstaÀte déle. K dis-
pozici pro vá‰ del‰í pobyt je v areálu
Maximus resortu také hotel, kde 
najdete dostatek prostoru pro doznívá-
ní nev‰edního záÏitku. Najdete zde
skvûlou restauraci pro va‰e gurmánské 
záÏitky a máte-li energii na sportovní
záÏitky, je k dispozici ãtyfi dráhov˘
bowling, tfii celoroãní tenisové kurty,
beach-volejbalov˘ areál, krásy
Brnûnské pfiehrady a nespoãet cyklos-
tezek. Pokud nemÛÏete pfienocovat,
nevadí, pak pfiijeìte hned ráno a mÛÏe-
te u nás strávit cel˘ den. Stále je co ob-
jevovat. A hlavnû je krásné, kdyÏ se
o vás nûkdo stará. Pfiijeìte si odpoãi-
nout a naãerpat sílu.

www.infinit.cz

Hledáte tip na záÏitkov˘ v˘let?

Venkovní vyhfiívan˘ bazén.

Teì je ten prav˘ ãas, kdy zimní poãasí pfiímo nabádá k lázeÀsk˘m a saunov˘m rituálÛm. Îe o saunû mnoho ne-
víte? MoÏná je to tím, Ïe jste nemûli moÏnost poznat taje a krásu saunov˘ch mravÛ. Pak je ãas zavítat do Infinitu
a nechat se h˘ãkat. U Brnûnské pfiehrady, uprostfied pfiírody Podkomorsk˘ch lesÛ, na vás ãeká doslova saunov˘
ráj. Unikátní Wellness & SPA Infinit. Vítáni jste kdykoliv, o víkendu nebo ve v‰ední den. Dorazíte-li v‰ak ve v‰ed-
ní dny dopoledne, ãeká vás nejen zv˘hodnûné vstupné, ale je tam volnûji a více prostoru k relaxaci.
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VZPOMÍNKA
Dne 16. února 2016 vzpomeneme 18. výročí úmrtí 

pana Karla Laštůvky z Benešova u Boskovic.

Za tichou vzpomínku děkují děti Karel, Stanislav,

Vlastimil, Alena, Marie a Zdena s rodinami. 

➨ Prodám úplnû nové ãerné kanady 
(pracovní obuv), vel. 44 (285), k botám nabízím
extra pár ãern˘ch tkaniãek, vloÏek do bot a emul-
zi pro impregnaci. Cena 700 Kã (nové 1.400 Kã),
tel.: 731 627 395. 
➨ Prodám jablka bez chemického postfiiku, 
z ãistého prostfiedí. Tel.: 516 416 675. 
➨ Prodám vykrmené prase 
tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám dvû péfiové pfiikr˘vky i jednotlivû. 
Cena za 1 ks 500 Kã, pouze osobní odbûr. Tel.:
732 374 173. 
➨ Prodám kurník s v˘bûhem pro 6-8 slepic.
D-1495 , ‰-755, v-1040. Cena 8.000 Kã, nov˘,
v orig. balení. Tel.: 602 884 457. 
➨ Prodám jeãmen, p‰enici cena 1q- 400 Kã. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám zdûnou, ãásteãnû podsklepenou 
chatu s pozemkem 354 m2 v Blansku, poblíÏ
Podlesí. JiÏní strana, v blízkosti les, dostupnost
autem aÏ k pozemku. Cena 168 000 Kã, pfii ry-
chlém jednání sleva. Tel.: 721 625 289. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena
dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám obraz - zimní zámecká zahrada 
s kostelem ve Velk˘ch Opatovicích, olej, pûkn˘
rám, stfiíbrná patina, rozmûry obrazu 80x54 cm
(s rámem 92x66cm), signováno Prosser 1983,
cena 1 890 Kã + po‰tovné, Brno, foto po‰lu
jhil@centrum.cz. 
➨ Prodám garáÏ na ulici 9. kvûtna v Blansku 
- nad hfii‰tûm âKD. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám vyloupané vla‰ské ofiechy, 
1kg 180 Kã, tel.: 605 820 043. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Hledám paní na úklid, 1x t˘dnû. 
Tel.: 723 676 853. 
➨ Hledám dlouhodob˘ pronájem 1+1/+ kk 
v Boskovicích. Nabídnûte - jen serióznû. Tel.: 608
814 777. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu pokoj v RD v Blansku. 
V domû v‰e k dispozici. Info: abckiosk@se-
znam.cz. 
➨ Daruji za odvoz star‰í televizi 
(klasická „bedna”), pfiípadnû i nûjak˘ star‰í náby-
tek. V‰e funkãní a zachovalé. Vhodné na chatu,
chalupu, tel.: 608 078 613.
➨ Nabízím douãování matematiky ÏákÛm Z· 
v Boskovicích a okolí, tel.: 731 049 496.

NABÍZÍM

➨ Îena bez spoleãensk˘ch a finanãních závazkÛ 
hledá pána na úrovni  kolem 50 - 60 rokÛ. 
E-mail: prokrasnedny@seznam.cz.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím RD se zahradou nebo pozemek 
pro stavbu. V‰e zafiídím, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály,
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel: 608 279 717. 
➨ Koupím maringotku. Nejlépe velkou, 
dfievûnou, ale nabídnûte i jiné. Tel.: 608 833 306.
➨ Koupím moto Jawa pion˘r, pafiez, Stadion, 
Jaweta, âZ  moÏno i díly, tel.: 774 262 828. 

➨ Koupím star‰í nálepky od zápalek,
popfiípadû v˘vozní i cizí. Tel.: 606 446 919. 
➨ Koupím 3+1 v Blansku, ne RK, 
platba v hotovosti. Zn. Spûchá, tel.: 777 984 369. 
➨ Sbûratel koupí staroÏitnosti: obrazy, sochy,
umûlecké pfiedmûty. Pfiijedu, zn.: Platba v hoto-
vosti. Tel.: 602 528 912. 
➨ Koupím odznaky vzorn˘ch vojákÛ 
do roku 1960 s dekrety, napfi. Vzorn˘ kuchafi,
chemik, minometník, Ïelezniãáfi, hláskafi, v˘-
sadkáfi, prÛzkumník, aj. Odznaky pohraniãní,
ministerstva vnitra, stfielecké aj., tel.: 721
639 481.
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic, tel.: 607 458 508. 
➨ Koupím byt v osobním vlastnictví v Blansku 
a okolí dûkuji za va‰e nabídky. Tel.: 731 896 773
Petr.
➨ Koupím byt 2+1, nebo 2+kk na Blanensku, 
mÛÏe b˘t i k opravám. Za nabídky dûkuji. MÛÏe
b˘t i SMS. 773 263 368.

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Domácí klobásy

Zima je doba zabíjaãek a je zpravidla k dispozici dostatek su-
rovin pro v˘robu domácích klobás. Vyzkou‰ejte mÛj recept.

Rozpis surovin na 10 kg masa:

Postup:
Libové maso na prát, 2 – 3x pomele na strojku s otvory 2 mm, pfiidáme 25 g rych-
losoli, 25 g soli, v pÛl litru vody rozmícháme polovinu v‰eho kofiení, postupnû 
vlíváme k masu, intenzivnû mícháme aÏ do silnû lepivé a pfiilnavé konzistence a 
uloÏíme do chladna na 12-24hodin. Libov˘ a tuãn˘ ofiez (vychlazen˘) umeleme na
strojku s otvory 8-10 mm, pfiidáme 25 g rychlosoli a 125 g soli, v pÛl litru vody roz-
mícháme druhou polovinu v‰eho kofiení, vmícháme do masa, uloÏíme do chladna na
12-24hodin. Druh˘ den si nejdfiíve roztopíme udírnu, pak namoãíme do vlaÏné vody
stfieva. Poté peãlivû promícháme prát, s hrubû mlet˘m masem v jedno tûsto a nara-
zíme do stfiev. Stfieva pfietoãíme vÏdy po 15-20 cm úsecích, ãímÏ vzniknou jednotli-
vé klobásky, rozvûsíme na trojhranné tyãky a necháme oschnout. V‰e vloÏíme do
vytopené udírny, udíme tepl˘m koufiem, jednotlivé tyãky pfiekládáme v udírnû tak,
aby se za cca 6 hodin klobásy „nafoukly” musejí pruÏit mezi prsty, pozor, aby ne-
praskaly horkem.Takto upravené klobásy mÛÏete nechat v prÛvanu v chladnu su‰it,
nebo je druh˘ den zamrazit.

2,5 kg libového masa na prát (hovûzí, srnãí, mufloní, skopové, králiãí), 2,5 kg libo-
vého ofiezu, 5 kg tuãného ofiezu a bÛãku (vepfiov˘ bÛãek dostateãnû tuãn˘, polovinu
lze nahradit vepfiov˘m sádlem), 12 – 15 metrÛ solen˘ch vepfiov˘ch stfiev, 1 litr vody,
ãesnek dle chuti, 50 g rychlosoli Praganda, 150 g kuchyÀské soli, 20-30 g mletého
pepfie, 30-50 g sladké papriky, 20-40 g pálivé papriky, 15-20 g kmínu, lÏiãka zázvo-
ru, ‰petka mu‰kátového kvûtu a ofiechu, 10-20 g mletého koriandru.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 
Akce byt 7 dvefií 

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

ATOMO PROJEKT s.r.o.
tel.: 516 412 635

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

Dûlníka/obsluhu zafiízení nástup: 16 000 Kã. 
Skladníka (obsluha VZV, komunikace se
zákazníky, manuální práce v provozu), 

nástup: 17 000 Kã. 
ÚdrÏbáfie (technické vzdûlání, manuální
zruãnost, samostatnost, svafiování a vy-
hlá‰ka 50 v˘hodou), nástup: 17 000 Kã. 

Îivotopis posílejte na: atomo@atomo.cz. 
Prodám palivové dfievo,

ceny jiÏ od 600,-/m, tel.: 608 065 337.

Koupím palivové dfiíví,
tel.: 776 578 209.

Rok 2016 - úãetnictví, danû, 
kontrolní hlá‰ení a dal‰í,
nabízíme zpracování kvalitnû a levnû.  

Ing. ·enkefiíková - 603 498 994 Informace pro OSVâ 
k zaloÏení jednoosobové s.r.o.

- moÏná v˘hoda pro Vás - vysvûtlíme.  

Ing. ·enkefiíková - 603 498 994

BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 19. ledna 2016 oslavila krásných 88 let naše

maminka, babička a prababička, paní

Drahomíra Juřinová z Klepačova.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody

přejí dcera Marie s rodinou a syn Luboš s rodinou.

PODùKOVÁNÍ

Děkuji Oblastní charitě Blansko, MUDr. Karle Klimkovské 
a rehabilitačním sestrám za příkladnou péči, jejich všestrannost 

a obětavost při ošetřování mého manžela 
Aloise Hlouška v jeho posledních chvílích života.

Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení
s mým manželem, za projevy upřímné soustrasti 

a panu faráři Martinovi Kopeckému za pěkná slova útěchy.
Manželka Irena Hloušková 

Děkujeme Oblastní charitě Blansko, zvláště pak paní Mirce Líkařové, 
za laskavou a obětavou péči o naši maminku 
Marii Musilovou z Újezdu  u Boskovic.

Dcery Jana a Helena



Seriál / i* 13

roãník V        ãíslo 1       únor 2016606 931 795☎

V dne‰ním pfiíspûvku se ve struãnosti seznámíme s historií dal‰í obce na‰eho regionu. Tentokrát se jedná o místo, jeÏ pfied-
stavuje dÛleÏitou spojnici na trase z Boskovic do Jevíãka. ¤eã je o obci ·ebetov, jejíÏ souãástí je malebn˘ zámeãek, v souãasné
dobû slouÏící jako sídlo Sociálních sluÏeb.   

Díky archeologick˘m nálezÛm víme, Ïe
oblast okolo obce ·ebetov, stejnû tak jako
vût‰ina území na‰eho regionu, byla osídle-
na jiÏ v pravûk˘ch dobách. Samotné 
zaloÏení obce spadá do 11. století, av‰ak
zakládací dokument, jenÏ by tuto skuteã-
nost pfiímo dokazoval, se nám nedochoval.
A tak za první písemnou zmínku o obci
povaÏujeme listinu z roku 1200 potvrzují-
cí, Ïe farnost Knínice spolu s obcemi ·e-
betovem, Cetkovicemi a Uhfiicemi náleÏí
k premonstrátskému klá‰teru Hradisko
u Olomouce. ¤íkáte si, Ïe je vám jméno
tohoto klá‰tera povûdomé? Pokud ano,
máte v˘bornou pamûÈ! Pfiipomínali jsme si
ho jiÏ v souvislosti s dûjinami Svitávky
a ZboÀku, které ke zmínûnému klá‰teru
taktéÏ náleÏely. 

K hradi‰Èskému klá‰teru patfiily rozsáh-
lé majetky, a proto bylo nutné zfiídit 
fungující správní systém, tzv. manskou
soustavu. Tento organizaãnû-správní
systém se v období stfiedovûku uÏíval zce-
la bûÏnû. Jeho podstatou bylo rozdûlení
celého území na samostatné jednotky
spravované povûfien˘mi osobami, tzv. ma-
ny, ktefií majetek vlastnili dûdiãnû. Ve 14.
století se ke klá‰terním manÛm vlastnící
‰ebetovsk˘ majetek fiadil vladyck˘ rod
FoustkÛ z Chrudichrom a ·ebetova. Od
poloviny 16. století pak ‰ebetovsk˘ dvÛr
opût pfiináleÏel hradi‰Èskému klá‰teru. 

Centrem ‰ebetovského panství byla
farnost v Knínicích, ov‰em v 2. polovinû

16. století se hlavní stfiedisko postupnû
zaãalo pfiesunovat do ·ebetova, kde do-
cházelo k budování nov˘ch staveb. Do 
této doby tak spadá vznik pivovaru a re-
nesanãního zámeãku, jehoÏ stavba zapo-
ãala roku 1570. Iniciátorem stavby tzv.
starého zámku se stal opat Ka‰par
z Litovle. Práce na jeho stavbû pokraão-
valy i v dobách krutovlády opata Jana

Ponûtovského z Ponûtova, av‰ak nakonec
byl zámek dostavûn aÏ na samém konci 16.
století za panování jeho následovníka, hra-
di‰Èského opata Jifiího Pavorina z Pavorinu. 

Tfiicetiletá válka, jeÏ v˘raznû zasáhla
do historie hradi‰Èského klá‰tera, se ‰ebe-
tovského panství naopak nedotkla témûfi
vÛbec. Klá‰ter v Hradisku byl bûhem vá-
leãn˘ch let obsazen a zniãen ‰védsk˘mi

vojsky, a proto byli 
opati nuceni pfiesídlit
jinam. Jejich nov˘m
sídlem se tak stal ‰e-
betovsk˘ zámek. Nutností pro Ïivot cír-
kevních pfiedstavitelÛ bylo zbudování 
nové kaple. V poslední ãtvrtinû 17. století
opati klá‰tera také zapoãali v˘stavbu nové
rezidence, která mûla nahradit nevyhovu-
jící prostory stávajícího sídla a mûla se
stát novou reprezentaãní budovou.
Projektantem nové budovy se stal znám˘
barokní stavitel Giovanni Pietro Tencalla.

·ebetovské panství náleÏelo hradi‰È-
skému klá‰teru aÏ do roku 1784, kdy
byly v rámci reforem Josefa II. zru‰eny
klá‰tery. Z majetku klá‰terÛ se stává
NáboÏenská matice, ze které se ‰ebe-
tovské panství v roce 1825 dostává do
rukou hrabûte Karla Strachwitze. Za 
jeho pÛsobení dochází na panství k dal-
‰ím stavebním úpravám, mimo jiné
i k rekonstrukci zámeckého parku. Do
dne‰ní podoby nechal zámeãek pfiesta-
vût dal‰í z majitelÛ, baron Moric
Königswarter. Rodina KönigswarterÛ
pak drÏela ‰ebetovské panství aÏ do
konce 2. svûtové války, kdy jim byl ma-
jetek zkonfiskován.  

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: D. Stryjová, 

·ebetov vãera a dnes (2002), 
www.sebetov.cz

Foto: archiv obce ·ebetov

Z historie obcí a mûst na‰eho regionu ·EBETOV

·ebetovsk˘ zámek na fotografii z roku 1909.
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Hledám ke koupi dÛm na Blanensku. 
Tel.: 728 996 814 

Koupím byt na investici. 
Tel.: 720 519 375 

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

Ani v‰ude pfiítomné bláto ne-
zabránilo zhruba stovce bosko-
vick˘ch obãanÛ a hostÛ z okolí
zúãastnit se v pondûlí 1. února
2016 na místním Ïidovském
hfibitovû malé slavnosti. Za mi-
hotav˘ch plamínkÛ svíãek si
mohli pfiítomní prohlédnout v˘-
sledky dvouleté rekonstrukãní
práce na vzácné historické pa-
mátce, jíÏ je barokní márnice.

Akci zahájila roz‰ífiená dûtská skupina
PruÏiny pod vedením Bc. Martina
Krajíãka. Poté se ujal slova Ing. arch.
Jaroslav Klenovsk˘. V‰echny struãnû pfii-
vítal a pozval k mikrofonu pfiedsedu Îi-
dovské obce Brno JUDr. Jáchyma
Kanarka. Ten vyzval k zamy‰lení nad dÛ-
leÏitostí ochrany památek a jejich v˘znam
pro souãasné i budoucí generace.
Podûkoval v‰em za nelehkou práci na re-
konstrukci márnice.

Se svou zdravicí vystoupila místosta-
rostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková.
Pfiipomenula historii Ïidovského hfibito-
va a jeho v˘znam pro Boskovice a dále
uvedla: „Neutû‰en˘ stav hfibitova zpÛso-
bil pfiedev‰ím tragick˘ odsun ÏidÛ do
koncentraãních táborÛ v bfieznu 1942,
vrátilo se jich jen ãtrnáct. Ani ti se
v Boskovicích jiÏ natrvalo neusadili. Îi-
dovská ãtvrÈ osifiela a s ní i hfibitov. V‰e
zaãalo chátrat. Po roce 1948 nebyl zá-

jem památky udrÏovat, mnohé zmizely
v propadli‰ti dûjin.”

Ing. Jaromíra Vítková poté vyzdvihla
práci Îidovské obce Brno, jeÏ se o obno-
vu památek peãlivû stará. V‰e je navíc
velmi nákladné, o to je snaha cennûj‰í.
Pfiipomenula, Ïe na hfibitovû spí svÛj vûã-
n˘ sen fiada v˘znamn˘ch osobností, v‰ich-
ni si zaslouÏí dÛstojné místo k odpoãinku
a pokraãovala: „Dne‰ní shromáÏdûní
v rozboufieném svûtû a Evropû vyjadfiuje
my‰lenku v toleranci, lidskost, úctu
k pfiedkÛm. Odsuzuje války, násilí a tero-
rismus.”

Historik PhDr. Jaroslav Bránsk˘ pfiipo-
menul vznik hfibitova a takzvaného
Rituálního domu v 16. století souãasnû
s ustavením Îidovské náboÏenské obce.
AÏ v roce 1878 se pfiejmenoval nafiízením
okresního hejtmana v Boskovicích na
Márnici. Je‰tû za druhé svûtové války
slouÏila budova svému úãelu. Po roce
1970 márnice podlehla zubu ãasu a kráde-
Ïím stavebního materiálu. Propadla se
stfiecha, posledním dílem zkázy byl pád
desek s nápisy v hebrej‰tinû, zfiejmû díky
vandalÛm. „Byl jsem rád, Ïe se domek 
zaãal opravovat a oba dva roky jsem její
postup peãlivû sledoval. MÛj obdiv patfií
zejména zednickému mistru panu Karlu
Dvofiáãkovi, jenÏ budovu vzkfiísil z rozva-
lin star˘mi postupy”. Na nûkter˘ch ci-
hlách byl monogram HB – znak Panské
cihelny z poãátku devatenáctého století.
Ke zdûní se pouÏíval pÛvodní materiál
z márnice nalezen˘ v místû stavby, dopl-

nûn˘ o lomov˘ kámen a cihly ze star˘ch
staveb v okolí. 

PhDr. Jaroslav Bránsk˘ upfiesnil, Ïe se
podafiilo restaurovat schránku na obûtní
dary, chybí jen víko. PÛvodní kamna se
„ztratila”. Pamûtní desky jsou v místû,
kde se nacházely po roce 1861, kdy pro-
bûhla velká oprava. Na men‰í z nich je
modlitba ÎidÛ – náv‰tûvníkÛ hfibitova.
Spodní a vût‰í obsahuje modlitbu po 
pohfiebním obfiadu a informaci o letopoãtu
v˘stavby márnice v roce 1763. Vzhledem
k po‰kození desky jsou nûkteré údaje ne-
pfiesné.

Dochoval se nákres hfibitova z roku
1817, jenÏ pofiídil boskovick˘ duchovní
Franti‰ek Brhel. Pfiesnû zachytil tehdej‰í
stav hfibitova a márnice. Budova dle ná-
kresu stála pfiesnû na tomto místû, kde se
nachází dnes.

PhDr. Jaroslav Bránsk˘ závûrem:
„Jsem rád, Ïe jsem se tohoto krásného dí-
la doÏil. Pfieji nové mladé generaci bada-
telÛ, aby pfiispûli do mozaiky poznání této
skromné, historicky bohaté stavby.”

Ing. Arch. Jaroslav Klenovsk˘:
„Rekonstrukce probíhala v letech 2014
a 2015 nákladem 1,3 milionÛ korun, fi-
nancovala ji Îidovská obec jako majitel
za pfiispûní dotací z Ministerstva kultury
nadaãního fondu obûtem holocaustu JMK
a nadace Îidovské obce v Praze. Dûkuji
Ing. Milo‰i Pachlovi, jenÏ celou opravu
fiídil, zajistil ve‰kerá fiemesla, téÏ panu
Karlu Dvofiáãkovi a jeho t˘mu za skvûle
odvedenou práci.” Ing. arch. Jaroslav

Klenovsk˘ pfiipomenul, Ïe památku pfii-
hlásili do kaÏdoroãní soutûÏe JMK O nej-
lépe opravenou památku 2015 v kategorii
C – drobné památky místního v˘znamu.
„Prosím, abyste v dobû mezi 14. bfieznem
a 8. dubnem hlasovali SMS zprávou dle
instrukcí na webu JMK pro márnici
v Boskovicích, dûkuji!”

KrajíãkÛv dûtsk˘ orchestr malou slav-
nost dÛstojnû zakonãil je‰tû nûkolika
skladbami. Mnozí se pak tísnili v malé
místnosti, obdivovali umûní stavitelÛ,
prohlíÏeli fotografie a je‰tû dlouho pfii po-
píjení horkého ãaje v hlouãcích Ïivû deba-
tovali. Nikomu se v neobvykle vlahém
zimním veãeru domÛ nechtûlo.

Ing. Arch. Jaroslav Klenovsk˘ závû-
rem: „Komorní akce pfii svíãkách se zú-
ãastnila asi stovka obãanÛ. Kromû jiÏ v˘-
‰e zmínûn˘ch patfií velké podûkování
i restaurátorovi kamene Pfiemyslu
BlaÏíkovi. Márnice bude standrdnû uza-
vfiená, náv‰tûvníci mohou dovnitfi nahléd-
nut okénkem ve dvefiích. Pfiístup bude
moÏn˘ za pfiítomnosti prÛvodcÛ, ktefií
provázejí turisty Îidovskou ãtvrtí”.

Ing. Milo‰ Pachl za sebe z pozice stav-
byvedoucího téÏ dûkuje a vyjadfiuje obdiv
v‰em profesím, jeÏ se na opravû márnice
podílely. „Pánové odvedli opravdu vyni-
kající práci,” dodal.

Po devatenácté hodinû se hfibitov po-
malu vyprázdnil, zÛstaly jen vzpomínky
a naÏloutlé svûtlo dohofiívajících svíãek…

Text: L. Su‰il
Foto: L. Su‰il, Ing. Milo‰ Pachl

Boskovice mají novou památku!
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Okresní sdruÏení âeské unie sportu
v Blansku vyhlásilo v˘sledky ankety
Nejlep‰í sportovec roku 2015. Vyhlá‰ení
a pfiedání diplomÛ se uskuteãnilo v kultur-
ním domû v Letovicích ve ãtvrtek 14. led-
na; slavnostní akce se zúãastnili nûktefií
starostové mûst regionu, senátor Jozef

Regec a dal‰í hosté. Program veãera byl
doplnûn o vystoupení trubaãÛ ZU·
Letovice a pûveckého sboru Cantamus.

Sportovci ocenûní v jednotliv˘ch kate-
goriích:

Sportovní talent: Kuãera Milan – pla-

vec Blansko, Lebi‰ová Veronika – tenis
Letovice, Maulis Ondfiej – biketrial
Blansko.

Kolektiv – mládeÏnick˘ t˘m: FC
Boskovice – ml. Ïáci, FK Blansko – ml.
dorost.

Kolektiv – seniorsk˘ t˘m: Sálová cyk-
listika Svitávka, Klub stolního tenisu
Blansko.

SympaÈák: ·vancara Petr – fotbal
Blansko.

Sportovní akce: Draãí lodû – závod na
pfiehradû Letovice.

Sportovci: Dvofiák Filip – atletika
Boskovice, Hrub˘ Josef – kulturistika
Boskovice, Juran David – fotbal Blansko,
Kohut Jan – bûh Blansko, Koláfi Václav –
biketrial Blansko, ·afafiík Michal a ·afa-
fiík Vlastimil – kulturistika Letovice, ·a-
fáfiová Adéla – bikerka Boskovice,
Va‰íãek Kamil – paralympijsk˘ sport bo-
ccia, Blansko.

Osobnost: Pafiil Karel – dfiíve basket-
bal, nyní reprezentant v kuÏelkách zrako-
vû postiÏen˘ch, Blansko.

Pfiedseda okresního sdruÏení âUS
Blansko Josef Vrba podûkoval v‰em spor-
tovcÛm za jejich v˘kony a osobní pfiínos
k rozvoji sportu v na‰em regionu.

Text a foto: ph

Nejúspû‰nûj‰í sportovci roku 2015
z na‰eho regionu

Karlu Pafiilovi gratulovala 
olympioniãka z roku 1948, 

Olga Oldfiichová.

Mediálním partnerem 
akce byly

Realizaãní t˘m závodu Draãích lodí v ãele se starostou Letovic 
Vladimírem Stejskalem.
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Kdo má zájem o jablka ãeského pÛvodu, u kter˘ch ví,
odkud pocházejí, mÛÏe je zakoupit pfiímo v sadech
v Lysicích patfiících firmû ZEAS Lysice, a.s. 

Ná‰ podnik obhospodafiuje 50 ha
v˘sadeb jabloní, 28 ha ãerveného
rybízu, 0,6 ha hru‰ek a 1,4 ha jahod.
Jahody a rybíz prodáváme pouze
v sezónû. Jablka a hru‰ky v‰ak 
nejsou pouze podzimním ovocem.
Zakoupit je u nás mÛÏete od skliznû
aÏ do kvûtna. Máme speciálnû upra-
vené sklady, ze kter˘ch je ovoce 
jako ãerstvû natrhané. Obchodní fie-
tûzce jsou zásobeny pfieváÏnû jablky
dováÏen˘mi z jin˘ch zemí, u kte-
r˘ch podle chuti nerozeznáte odrÛdu
od odrÛdy. 

U nás si mÛÏe zákazník pfied koupí
v‰echny odrÛdy ochutnat a vybrat si
tak podle své chuti. A Ïe je z ãeho vy-
bírat. Celkem mÛÏeme nabídnout bû-
hem sezóny 37 odrÛd jablek.
Zákazník u nás najde jak novûj‰í od-

rÛdy, tak odrÛdy staré. V prodeji je
v souãasn˘ch dnech Aneta, Angold,
Coxova reneta, Florina, Golden
Delicious, Goldstar, Idared, Jonagold,
Jonagored, Karmen, Lotos, Melodie,
Otava, Rajka, Rosana, Rubín, ·ampi-
on a Topaz. V‰echna jablka se sklízí
a tfiídí ruãnû podle velikostí a prodá-
vají v mnoÏství dle pfiání zákazníka od
1 kila aÏ po moÏnost velkoodbûru.
Ceny konzumních jablek jsou od 13
do 20 Kã. Zakoupit je moÏné i levnûj-
‰í jablka napfi. na ‰trÛdl za ceny 5 a 7
Kã. Ve skladech máme pro zájemce
i jablka vhodná na pálení za niÏ‰í ce-
nu pfii vût‰ím odbûru. Pfiipravení jsme
i na zákazníky, ktefií pfiijdou bez bed˘-
nek ãi ta‰ek. Kromû jablek prodáváme
100% jableãn˘ mo‰t. Tento mo‰t z od-
rÛdy Jonagored byl v roce 2015 oce-

nûn známkou regionální potravina,
která potvrzuje jeho jedineãnou chuÈ. 

Nav‰tívit nás mÛÏete v pracovní
dny v dobû od 8:00 - 11:15 hodin,
11:45 - 15:30 hodin a v sobotu od
8:00 do 12:00 hodin. Aktuální infor-

mace ze sadÛ naleznete na interneto-
v˘ch stránkách firmy ZEAS Lysice,
a.s. vãetnû kontaktÛ pro pfiípad telefo-
nick˘ch dotazÛ. 

Text: Ing. Veronika Pfiindi‰ová
Foto: archiv ZEAS Lysice

Jablka z Lysic

Krásná a chutná jablka z Lysic.

Obec ·ebetov 
nabízí k pronájmu 

uvolnûné prostory 
po gynekologické ambulanci

v budovû zdravotního 
stfiediska ã.p. 117. 

K dispozici je celkem 58 m2

ve ãtyfiech místnostech. 
Roãní nájemné ãiní 

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

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

e-mail: podatelna@sebetov.cz

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

JSTE P¤IPRAVENI
NA JARNÍ SEZÓNU?

AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí

Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 

e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ znaãky HUSQVARNA
• Po dohodû servis v˘robkÛ jin˘ch znaãek
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