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SERIÁL CO VYPRÁVùJÍ
STARÉ KNIHY...
- více na str. 6

KAM PRO DOBR¯
BURâÁK?...

- více na str. 4

Citát pro tento mûsíc

Inteligentní lidé se
snaÏí problémy fie-
‰it, geniální se je
snaÏí nedûlat!

Albert Einstein 

OHLÉDNUTÍ ZA MS 
V BIKETRIALU...

- více na str. 9

Den pro dûti
v blanenské
nemocnici

Krásné, pfiímo letní poãasí vy‰lo na 7. roãník Dne
pro dûti, kter˘ se konal v sobotu 3. záfií v areálu bla-
nenské nemocnice. Tato akce se stává pro rodiãe
s dûtmi stále více oblíbenûj‰í. Svûdãí o tom leto‰ní
rekordní poãet spokojen˘ch náv‰tûvníkÛ, kter˘ se
zastavil aÏ za hranicí dvou tisíc. 

Leto‰ní roãník mûl tématické
zamûfiení, a to „U nás na farmû”.
Hned u vstupu na dûti ãekal „ví-
tací kÛÀ” do areálu. Celá akce 
zaãala v 11 hodin, kdy fieditelka
nemocnice MUDr. Drahomíra
Danihelková spoleãnû se staros-
tem mûsta Blanska Mgr. Ivo
Polákem popfiála v‰em, kdo pfii‰li
krásn˘ den pln˘ záÏitkÛ. Na dûti
ãekala ohrada plná zvífiátek
a osm stanovi‰È, kde dûti plnily 
úkoly související s chodem far-
my. O kost˘movaná stanovi‰tû se
bravurnû postarali leto‰ní nováã-
ci – Cvicsmani.cz pod vedením

sleãny Edity Barákové. Patfií jim
velké podûkování, protoÏe zde se
dûti opravdu aktivnû vyfiádily,
a to tfieba pfiehazováním sena ne-
bo coby kaãenky na rybníãku. 

Dále byl v areálu trenaÏer na
dojení krávy, kde dûti, ale i rodiãe
museli na ãas nadojit co nejvíce
„mléka”. Vítûze této disciplíny
vyhlásil místostarosta mûsta
Blanska Ing. Jifií Crha a obdaro-
val ty nejlep‰í dojiãe stylov˘m
pohárem – konviãkou na mléko.
Minifarma Drválovice se dûtem
postarala o dojmy s Ïiv˘mi zvífiát-
ky, které mnohé dûti, co Ïijí ve

mûstû, neznají. Dal‰í stanovi‰tû,
kter˘ch bylo v blanenské nemoc-
nici neuvûfiiteln˘ch 47,  nezÛstá-
valy pozadu, v‰ude byl ãil˘ ruch.
Podûkování patfií i 270 obûtav-
cÛm, ktefií v‰echna stanovi‰tû
technicky zaji‰Èovali.

Letos mimo stávající spolky se
o program postaraly i nové, napfi.
volnoãasová skupina No gravity,
Fotbalov˘ klub FK Blansko,
Feneãek Blansko - v˘cvik a v˘cho-
va psÛ aj. Samozfiejmû nesmûli
chybût hasiãi se sv˘m zásahem,
Policie âR a zdravotnická záchran-
ná sluÏba.

K dobré zábavû patfií nûco na zub
a na zapití, o to v‰e bylo také per-
fektnû postaráno. Co dodat? Snad
jen to, Ïe v 17 hodin, kdy byl ofici-
ální konec akce, se nikomu domÛ
nechtûlo, dûti by skotaãily dál…
V‰ak rok uplyne jako voda a v‰ich-
ni uÏ se nyní mohou tû‰it na dal‰í,
v pofiadí uÏ osm˘ roãník této vyda-
fiené akce, kter˘ se uskuteãní v
sobotu 2. 9. 2017. 

Den pro dûti se konal pod zá‰ti-
tou mûsta Blanska a podûkování

patfií v‰em, kdo se na této oblíbené
akci podíleli. 
Listy regionÛ byly mediálním
partnerem akce.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Veronika Pernicová

HRUBÁ STAVBA
DOKONâENA
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Dne 1. 9. 2016 Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická a zdravotnická a Stfiední ‰kola
Hybe‰ova 53 Boskovice, p. o. slavnostnû zahájila v˘uku v budovû na ul. Komenského
pro studentky a studenty pfiipravující se na v˘kon povolání v‰eobecné sestry. Dosud
byl obor Diplomovaná v‰eobecná sestra vyuãován v hlavní budovû na ul. Hybe‰ova.
Tento obor je v Boskovicích vyuãován od roku 1997 a pfiipravuje v‰eobecné sestry
pracující bez odborného dohledu ve zdravotnick˘ch a sociálních zafiízeních.
Absolventi oboru mají velmi dobré uplatnûní na trhu práce. Studenti po tfiíletém stu-
diu získají titul Diplomovan˘ specialista. 

Pro ‰kolní rok 2016/17 je moÏné je‰tû podávat pfiihlá‰ky na obory vy‰‰ího odborného stu-
dia do 23. záfií 2016. 

Ekonomické obory vy‰‰ího
odborného studia jsou vyuãová-
ny v budovû na ul. Hybe‰ova
53. Zde ‰kola nabízí úspû‰n˘m

maturantÛm obory Ekonomika
a podnikání, Finanãnictví
a bankovnictví a Cestovní ruch.
V oboru Ekonomika a podniká-

ní si studenti mohou vybrat ze
dvou zamûfiení - Finanãní fiízení
a zdaÀování nebo Ekonomika
nemovitého majetku.

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
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 •

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Prohlídka ‰koly dle domluvy

ZÍSKEJ TITUL DiS na VO·
STUDIEM po MATURITù
• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

– finanãní fiízení a zdaÀování

• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
– ekonomika nemovitého majetku

• CESTOVNÍ RUCH

• FINANâNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

• DIPLOMOVANÁ V·EOBECNÁ SESTRA
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P¤ÍPRAVA BK BLANSKO 
NA NOVOU SEZÓNU

Hráãky Basketbalového klubu
Blansko zahájily ve druhém t˘d-
nu srpna pfiípravu na sezónu
2016-2017. Z poãátku trénovaly
tfiikrát t˘dnû v Blansku a poté 
odcestovaly na pûtidenní soustfie
dûní do znám˘ch míst v Hustope-
ãích. Soustfiedûní se zúãastnilo
celkem 32 hráãek v‰ech vûko-
v˘ch kategorií a 5 trenérÛ.
Trénovali jsme tfiikrát dennû buì
ve sportovní hale, nebo v pfiileh-
l˘ch lesích, kde jsme nabírali 
fyziãku pro dal‰í sezonu.
Fyzickou ãást pfiípravy zajistila
na v˘borné odborné úrovni paní
Tereza âermáková z FIT PLUS
Blansko, za coÏ jí patfií podûko-
vání.  Po návratu ze soustfiedûní

pfiíprava pokraãovala do konce
srpna venkovními v˘bûhy a posi-
lováním. Od záfií jiÏ zaãnou trénin-
ky pfiípravky + U 12, U 15 a U 19
+ Ïeny v domácím prostfiedí spor-
tovní haly na Údolní. Zpestfiením
pfiípravy basketbalistek byla 27.
srpna 2016 úãast na tradiãním
mûstském bûhu, kter˘ je souãástí
Blanenského pÛlmaratónu. 

V‰echny t˘my BK Blansko 
budou startovat v oblastních sou-
tûÏích. Do fiíjnového startu si lze
pfiát nejen dobré sportovní v˘sled-
ky, ale hlavnû radost ze hry.

Dal‰í zajímavosti, fotky a infor-
mace na www.bkblansko.cz

Text: Pavel Zouhar

PO PRÁZDNINÁCH
DO KNIHOVNY!

Mûstská knihovna Blansko nabízí
v prÛbûhu mûsícÛ záfií a fiíjna 2016 v‰em
dûtem do 15 let registraci zcela zdarma!

A co u nás najdete? Nepfieberné
mnoÏství knih pro dûti a mládeÏ - po-
hádky, pfiíbûhy, nauãnou literaturu
rÛzného zamûfiení. Také ãasopisy
a kaÏd˘ mûsíc nové knihy. Posedût

mÛÏete v pfiíjemném a klidném pro-
stfiedí s pohovkami a sedacími vaky,
pro nejmen‰í je k dispozici koutek
s leporely a hraãkami.

Pfiijìte se podívat, vyzkou‰et, zare-
gistrovat se… Tû‰íme se na vás!

Bc. Ivana Filou‰ová, 
Mûstské knihovny Blansko

Faráfi Martin Kopeck˘.

VZPOMÍNKA NA HOLOCAUST
MORAVSK¯CH ROMÒ

Na místû hromadného hrobu
v Hodonínû u Kun‰tátu známého jako
Îalov se uskuteãnilo pietní shromáÏ-
dûní k uctûní památky obûtí nedale-
kého Cikánského tábora. Vzpomínka
probûhla za úãasti pfiedstavitelÛ ob-
ãansk˘ch sdruÏení, iniciativ a hostÛ
pod patronací Muzea romské kultury.
Pietní akt se koná vÏdy v nedûli ne-
bliÏ‰í k datu 21. srpna, ponûvadÏ 21.

srpna 1943 byl z cikánského tábora
v Hodonínû u Kun‰tátu vypraven 
nejpoãetnûj‰í transport vûzÀÛ do kon-
centraãního tábora Osvûtim-Bfiezinka
(Auschwitz II-Birkenau). Na místû
b˘valého tábora dokonãuje Národní
pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského v Praze budování
Památníku romského holocaustu.

Text a foto: Jifií Vymûtalík

DRAKIÁDA BO¤ITOV
Zveme vás na tradiãní, jiÏ 22. roãník

drakiády na leti‰ti v Bofiitovû. Probûhne
v nedûli 18. 9. 2016 od 11 hod.

Je to jedna z drakiád na Moravû,
potaÏmo v celé âeské republice, kam
se sjíÏdí letci z celé republiky a i ze
zahraniãí. Také je to v souãasné dobû
asi jediná drakiáda, kde mÛÏete vidût
soutûÏe v létání s akrobatick˘mi dra-
ky a pfiípadnû se jich i úãastnit.

Tak neváhejte a pfiijeìte!

Více informací a cel˘ program najde-
te na adrese:
http://draci.net/18.9.2016-drakia-
da-boritov.a143.html

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu nebo na internetu 

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

EXOTIKA 2016/17 – slevy aÏ 31 % nebo dítû ZDARMA!
BALI – DOMINIKANA – EGYPT – EMIRÁTY – FLORIDA – HAVAJ 
KAPVERDY – KUBA – KOSTARIKA – MALEDIVY – MAURICIUS
PANAMA – SRI LANKA – THAJSKO – VIETNAM – ZNZIBAR, aj.

HORY – âR + EVROPA:  AUTEM I AUTOBUSEM

! LETECKÉ POBYTY + POZNÁVACÍ = PRO SENIORY +55!

LAST MINUTE –NEJNIÎ·Í CENY od 340 CK
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Zdenûk Látal v akci. 

TakÏe budete studovat obor,
kter˘ Vás baví. Jaké byly Va‰e za-
ãátky?

Na konci osmé tfiídy tedy vloni,
jsem byl s dal‰ími úspû‰n˘mi Ïá-
ky pozván k paní starostce na
radnici. Zde jsem se seznámil
s Ing. Jaroslavem Parmou a zaãa-
la na‰e spolupráce. Letos jsem
pomáhal v kvûtnu s natáãením na
Boskovick˘ch bûzích a pozdûji
jsem se seznámil s panem
Lubo‰em Su‰ilem, pravideln˘m
pfiispivatelem ListÛ regionÛ.
Spoleãnû jsme udûlali jiÏ nûkolik
akcí v Boskovicích.

Pofiádáme nábor dûtí od 10 let, co mají zájem o sport
a chtûjí se zdokonalit. Pofiádáme pravidelné skupinové
i individuální tréninky a soustfiedûní. 

Hledáme malé i velké sportovní nad‰ence, pomáháme
v dûtech rozvíjet talent, zlep‰ovat jejich pohybové
schopnosti a uãit je nov˘m pohybov˘m dovednostem.
Nabízíme dûtem moÏnost úãastnit se a uÏít si atmosféru
atletick˘ch soutûÏí.

Tfieba právû Vy máte doma budoucího vrcholového
sportovce!

Atletika – Triatlon – BûÏecké a Sjezdové lyÏování –
Cyklistika. Tréninky pro ‰irokou vefiejnost. BûÏecké
a kondiãní tréninky, fitness a hubnutí, bûÏecké kempy,
trenér do domu.

www.jankohut.com

„Jmenuji se Zdenûk Látal, je mi patnáct rokÛ, bydlím v Boskovicích. Od záfií budu
studovat stfiední ‰kolu v Prostûjovû se zamûfiením na multimediální tvorbu.  Budu tam
na internátû, takÏe ãasu na mého zatím jen koníãka budu mít ménû, vlastnû jen o ví-
kendech, o prázdninách…”

Ale Va‰e vlastní tvorba je je‰tû
star‰ího data…

Ano, vlastní krátké filmy jsem za-
ãal natáãet ve dvanácti nebo tfiinácti
letech. 

Kolik jste jich natoãil?
No, asi tak deset. Krátk˘ film s ná-

zvem Mrtv˘ svût – 2.díl má uÏ tisíc
zhlédnutí, na v‰echny mé krátké fil-
my se mÛÏete podívat na mém
YouTube kanálu AJS CAMERA. 

TakÏe by jste chtûl b˘t v budoucnu
reportérem nebo redaktorem? 

No, nejradûji bych byl kamerama-
nem, stfiihaãem nebo by se mi také lí-
bilo b˘t asistentem kameramana. 

ZdeÀku, dûkuji za rozhovor a pfieji
Vám úspû‰né studium a hodnû pove-
den˘ch filmÛ a reportáÏí. 

Renata Kuncová Polická.
Foto: Lubo‰ Su‰il

Mlad˘, nadûjn˘ redaktor – reportér

Elite Sport Team

7. a 8. fiíjna 2016 
volby do Senátu

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka Boskovic

KANDIDÁTKA DO SENÁTU

8

PaedDr. Zdenûk Pe‰a
Starosta Ole‰nice

Jindfiich Koucour
Jednatel spoleãnosti

Ing. Franti‰ek HasoÀ
¤editel spoleãnosti

KANDIDÁTI KDU-âSL
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16 23 32

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



5

roãník V        ãíslo 7       záfií 2016606 931 795☎

Boskovice a okolí

Orel jednota Boskovice vyhlásila
v dubnu dûtskou v˘tvarnou soutûÏ
Památky oãima dûtí. Hlavní my‰lenkou
soutûÏe bylo pozvat dûti, ‰kolní tfiídy,
dûtské kolektivy k náv‰tûvû památek re-
gionÛ Blanenska a Boskovicka a pfiiblí-
Ïit jim architektonick˘ a historick˘ 
v˘znam jednotliv˘ch památkov˘ch 
objektÛ. Historické budovy pfiiná‰ejí 
inspiraci nejen jako památky minul˘ch
a dávn˘ch dob, ale ukazují také fiemesl-
nou zruãnost na‰ich pfiedkÛ. Dle pravi-
del byla soutûÏ vyhlá‰ena pro ãtyfii 
kategorie, a to pro dûti pfied‰kolního 
vûku aÏ po studenty stfiedních ‰kol.
Koncem ‰kolního roku se se‰ly témûfi 3
stovky umûleck˘ch prací, které vytvofii-
lo témûfi pût set dûtí. Do soutûÏe se 
zapojily kolektivy z Blanska, Boskovic,
Adamova, âerné Hory, Doubravice nad
Sv. a Îìárné. Úãastníci zaslali malby,

koláÏe, modely, apod. Odborná porota
mûla tûÏkou práci a vyhodnotila ve
v‰ech kategoriích vÏdy tfii první místa
a také ãestnou cenu jednoty Orel
Boskovice.

Slavnostní pfiedání cen probûhlo 9.
záfií souãasnû se slavnostní vernisáÏí
v‰ech prací v Muzeu regionu
Boskovicka. VítûzÛm pfiedali ceny sta-
rosta Orla âR ing. Stanislav Juránek
a místostarostka jednoty Boskovice ing.
Jaromíra Vítková. Na slavnostní verni-
sáÏ byli pfiizváni v‰ichni tvÛrci a kaÏd˘,
kdo se zúãastnil, obdrÏel pamûtní list
a malou drobnost, tematicky zamûfienou
na péãi o památky. Vítûzné kolektivy
pak získaly vstupenky napfi. do VIDA
Brno, muzeí, apod. 

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka jednoty Boskovice

Foto: Muzeum regionu Boskovicka

V Boskovicích vyhodnotili
v˘tvarnou soutûÏ

V sobotu 27. srpna bylo na v˘leti‰ti
U pazderny Ïivo. Místní mysliveck˘
spolek Horka Okrouhlá jiÏ potfietí pofiá-
dal myslivecké odpoledne. Se‰lo se 
více jak sedm desítek dûtí se sv˘mi ro-
diãi a prarodiãi, na které ãekal bohat˘
program. Dûti mûly za úkol obejít cel-
kem osm stanovi‰È s úkoly z oblasti
myslivosti a pfiírody, z toho dvû byly
stanovi‰tû stfielecké. Nejvût‰í zájem byl
o stfielbu v laserové stfielnici. Pro ná-
v‰tûvníky tohoto odpoledne byl pfii-
chystán srnãí gulá‰, makrely, párky
v rohlíku, koláãe a dostatek nápojÛ.

KdyÏ uÏ bylo slunce docela nízko,
doãkali se v‰ichni losování velmi roz-
manité a bohaté tomboly a byli také 
vyhlá‰eni nejlep‰í stfielci a stfielkynû ze
vzduchovky. V dûtské kategorii se nej-
lépe vedlo ZdeÀku Sedlákovi, Lubo‰i
Horákovi, Petru ·mardovi a Karolínce
KuÏelové, v muÏské kategorii Josefu

Novákovi a nejlep‰í stfielkyní byla Anna
Chlupová.

V‰ichni úãastníci mysliveckého 
odpoledne odcházeli z této akce spoko-
jeni, hlavnû dûti s pln˘mi náruãemi 
odmûn a v˘her. âlenové mysliveckého
spolku Horka Okrouhlá se tû‰í z vyda-
fiené akce a dûkují v‰em sponzorÛm,
ktefií pfiispûli nejen sv˘mi cenami do
tomboly.

Text a foto: Hana Novotná

Myslivecké odpoledne 
v Okrouhlé 

V̆ stavba D43 je v˘znamná pro rozvoj
celého regionu. Jde o co nejjednodu‰‰í do-
pravní napojení prÛmyslov˘ch zón, vel-
k˘ch v˘robních spoleãností, ale také
o zlep‰ení dopravních moÏností drobn˘ch
podnikatelÛ. Klíãové je dopravní spojení
také pro rozvoj cestovního ruchu. ObtíÏe
a kolony na stávající I/43 pociÈují tisíce li-
dí, ktefií cestující za zamûstnáním, za prací. 

Je potfieba zintenzivnit jednotlivé akti-
vity jak Svazku pro v˘stavbu R43, tak 
v˘zvy a tlak podnikatelÛ a obãanÛ.
Zrychlení v˘stavby D43 v celé trase vãet-
nû napojení na Brno je nutností, kaÏd˘m
rokem se situace pfietíÏení stávající I/43
zhor‰uje. Proto jsem v roce 2015 iniciova-
la spoleãnou v˘zvu 12 v˘znamn˘ch 

podnikatelsk˘ch subjektÛ pro urychlení
v˘stavby D43. O souãasném stavu prosa-
zování této stavby, stejnû jako o situaci
a bezpeãnostních opatfieních na I/43 na
setkáních diskutuji s obãany jednotliv˘ch
obcí. Jsem pfiesvûdãena, Ïe i kdyÏ se, z dÛ-
vodu neschválení zásad územního rozvoje
JMK, zatím stavba této dÛleÏité dopravní
tepny oddaluje, je nezbytné informovat ob-
ãany, b˘t v kontaktu se starosty jednotliv˘ch
obcí a podnikateli. V rámci Jihomoravského
kraje prosazuji a v senátu budu prosazovat
vût‰í souãinnost v‰ech dotãen˘ch organiza-
cí, úfiadÛ a dal‰ích subjektÛ. 

Ing. Jaromíra Vítková
místostarostka mûsta Boskovic, kandidátka

do Senátu a do krajského zastupitelstva

Spoleãnû pro v˘stavbu D43

Komise v ãele s místostarostkou jednoty posuzuje v˘tvarné práce.
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„Milé lesy, milé Hofiice. Ani Alpy nemohly zapudit pÛvab tûchto mil˘ch míst, ani smaragdová jezera velehor nemohla zastínit nepatrn˘ ryb-
ník v parku blanenského zámku. Ano, lásku k otãinû nám nikdo nevezme, byÈ bychom byli vzdáleni tisíce mil a nikdy více milovan˘ rodn˘
kraj nespatfiili.” (Karla Bufková – Wanklová a její vyznání lásky k rodnému kraji)

V roce 1910 vydala Karla
Wanklová – Absolonová – Bufková
(1855 - 1941) soubor moravsk˘ch po-
vídek a povûstí, kter˘ nazvala
Z Jeãmínkovy fií‰e. Kniha není ãistû
regionální, ale dobyla a stále dob˘vá
srdce ãtenáfiÛ. Pro historii Blanska je
v ní uchována vzácná Mánesova po-
hádka, vzniklá dle vyprávûní malífie
Josefa Mánesa. Mánes rád utíkal
z Prahy – kdyÏ se uÏ dusil ve svém
závistivém, intrikáfiském prostfiedí –
do klidného Blanska, kde jej celá ro-
dina Wanklova vítala s radostí a
nad‰ením. Mûl zde v zámku svÛj 
pokoj a ve Wanklovû paleontologic-
ko-archeologické pracovnû bylo ne-

tech ale Karla ovdovûla,
a tak se finanãnû nezaji‰tû-
ná uch˘lila i s dûtmi do
Olomouce k otci.
Pfiivydûlávala si v˘ukou
hry na klavír a v roce 1887
se provdala za úfiedníka
Eduarda Bufku, s nímÏ po-
zdûji vzhledem k jeho pfie-
loÏení do Zemské banky
pfiesídlila i s dûtmi do
Prahy. Z druhého manÏel-
ství se jí narodil syn
Vladimír, kter˘ jako jeden
z prvních u nás propagoval
barevnou fotografii. Karla
se Ïivû zajímala o národo-
pis, sbírala a zaznamenávala
lidové pohádky a povûsti.
Je autorkou nûkolika dût-
sk˘ch knih a divadelních
her. Dále publikovala 
studie, povídky v tisku na-
pfiíklad v Národních listech
a Îenském svûtû.    

Z obsahu a z tematického
zamûfiení její práce vypl˘-
vá, Ïe pod pojmem
Jeãmínkova fií‰e chápe
Karla Bufková moravskou
mytologii a povûsti v sou-
borném uzavfieném celku,
kter˘ symbolizuje pojmem
neexistujícího, vykonstruo-
vaného krále Jeãmínka.
Ale byla to Karla Bufková,
dcera Jindfiicha Wankla,
dûvãátko, které maloval
Josef Mánes v Blansku pfii
své náv‰tûvû u pfiítele
z praÏsk˘ch studií, a pozdû-
ji matka Karla Absolona,
jeÏ vytvofiila ‰Èastn˘ pojem
jeãmínkovské pohádkové
fií‰e, aniÏ by v‰ak do sou-
boru povûstí jeãmínkov-
skou látku vÛbec zafiadila.

V duchu romantismu pfie-
nesla postavu krále
Jeãmínka do oblasti Mo-
ravského krasu a bylo to
‰Èastné a symbolické 
pfienesení dûje do nové
oblasti a s nov˘mi motivy
váÏícími se k postavû od-
jinud. Moravského krasu
se t˘kají povûsti o Maco‰e
a o Punkvû, o âertovû mos-
tû, o Katefiinské jeskyni,
o hradu Hol‰tejnû, o âerto-
vû hrádku a rytífii z Hol-
‰tejna, o jeskyni Rasovnû
u Hol‰tejna, o Velenovi,
o ·emberovi z Boskovic aj.
Na popsan˘ch a dokonale 
ilustrovan˘ch stránkách kni-
hy oÏívají nûkdej‰í dûje 
uchované v lidov˘ch povûs-
tech, osudy star˘ch hradÛ
a mnoh˘ch památn˘ch míst
i jejich obyvatel z rÛzn˘ch
koutÛ Moravy: báje o hofie
Radho‰ti, hradû ·tramberku,
Pern‰t˘nû a mnohé dal‰í.
Znovu tu defilují pfied oãi-
ma ãtenáfie slavné Bílé 
paní, loupeÏní rytífii, víly,
stateãní junáci z lidu, trpas-
líci, ãernoknûÏníci, potmû-
‰ilí zrádci, hledaãi pokladÛ,
zbloudilé dûti i neohroÏen˘
vyslouÏilec, zlá macecha,
chud˘ a udatn˘ uhlífi, had
se zlatou korunkou na hla-
vû, hodná ãarodûjnice i
u‰lechtil˘ chlapec Matyá‰,
kter˘ zachrání celou svou
rodinu od bídy, atd.

Pfií‰tû:
Ve vichru staletí (Blanenské
ãtení zimního ãasu).

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie a antikvariát Joná‰

Blansko

v‰edních vûcí, o nûÏ se mistr tolik za-
jímal. Byl zde jako doma a mohl zde
Ïít volnû jako pták, toulat se po le-
sích, zajít si k Maco‰e a v˘toku
Punkvy, u níÏ prosedûl celé hodiny.
Nûkdy odcházel na cel˘ den do pfiíro-
dy, nosíval úzké skotské kalhoty a za-
barvením vlasÛ i vousÛ byl Josef
Mánes nápadn˘ a nepfiehlédnuteln˘.

Autorka Karla Bufková –
Wanklová vychodila Mû‰Èanskou
‰kolu v Blansku a ve studiích pokra-
ãovala na Vy‰‰í dívãí ‰kole v Praze.
V roce 1872 se provdala do
Boskovic za lékafie Vilibalda
Absolona. Narodily se jim dvû dûti
dcera Olga a syn Karel. Po deseti le-

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
Z JEâMÍNKOVY ¤Í·E       Moravské povídky a povûsti
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Svatojánsk˘ sbor 
zpíval na JiÏní Moravû
O poslední prázdninové

nedûli za krásného teplého,
sluncem prozáfieného dne za-
vítal Svatojánsk˘ pûveck˘
sbor do tfií farností
Mikulovska. První zastávkou
byly Dolní Dunajovice.
Zdej‰í kostel byl postaven
v roce 1693 a je zasvûcen sva-
tému Jiljí. M‰i svatou slouÏil
P. Josef Kohoutek, na varha-
ny hrála Lenka Fojtová. Sbor
pfii m‰i zpíval Kyrie, Gloria,
Kredo, Sanctus, Agnus od G.
M. Hrabovského, vûfiící zpí-
vali Chválu vzdejme.

Hned po skoãení m‰e se
sbor pfiesunul do kostela sv. Anny
v Pasohlávkách, kde v 11 hodin m‰i sva-
tou opût sloÏil P. Kohoutek a sbor zpíval
stejn˘ repertoár jako v Dolních
Dunajovicích. Po skonãení m‰e svaté
v‰echny zpûváky pozval Otec Josef na
slavnostní hodov  ̆obûd. Po velmi chut-
ném hodovém obûdû a v˘born˘ch slad-
kostech, které upekly dunajovické Ïeny,
jsme zhlédli prav  ̆ hodov  ̆ krojovan  ̆
prÛvod, kter  ̆zakonãoval ozdoben  ̆vozík
se sudem vína. Jako podûkování jsme
obsluhujícímu personálu vãetnû kuchafiek
zazpívali píseÀ Iste confessor od skladate-
le A. Scarlattiho. Sólo zazpívala Mirka
Vávrová. 

Následoval pfiesun do Brodu nad
Dyjí, kde jsme se v chladn˘ch prosto-
rách vinného sklepa a pfii ochutnávce
nejlep‰ích moravsk˘ch vín a líbezn˘ch
písniãek s JiÏní Moravou rozlouãili
a vraceli se do sv˘ch domovÛ.

Velké podûkování patfií paní sbormist-
ryni paní Leontinû Koryãánkové za 
pfiípravu, nacviãování a zorganizování
akce. Stejnû velké díky patfií varhanici
Lence Fojtové, sólistce Mirce Vávrové,
delegujícímu zpûvákovi Láìovi
Hru‰kovi a úplnû v‰em líbeznû zpívají-
cím zpûvákÛm!

Text: Miroslav Holík
Foto: archiv sboru

Svatojánsk˘ sbor ze Svitávky.
Lazinov‰tí draci v akci.

Dal‰í roãník Kfietínské
Srandaregaty

O víkendu 13. a 14. srp-
na 2016 se na pfiehradû
Kfietinka u Letovic konal
jiÏ 15. roãník jachtafisk˘ch
závodÛ s názvem Kfietínská
Srandaregata. Jako kaÏd˘
rok ‰lo pfiedev‰ím o setkání
jachtafiÛ a pfiíznivcÛ ja-
chtingu v pfiíjemném pro-
stfiedí Jachetního oddílu TJ
Sokola Letovice. Vítûzem
se stal Franti‰ek Forman
a Zdena Kubanová , ktefií se
nejlépe vypofiádali s mír-
n˘m vûtrem.

Text a foto: Ferdinand Ker‰ner Sobotní rozjíÏìka. 

Draãí lodû – 6. roãník 

Ve dnech 19. 8. a 20. 8. 2016 se na
vodní nádrÏi Kfietínka uskuteãnil 6.
roãník závodÛ draãích lodí Kfietínka
CUP 2016, které uspofiádala obec
Lazinov ve spolupráci se spoleãností
Torrsen Sports s.r.o.  V pátek odpoled-
ne probûhly tréninky amatérsk˘ch lodí.
Hlavního závodu v sobotu se zúãastni-
ly celkem 4 posádky kategorie juniorÛ,
5 posádek kategorie Ïeny, 11 posádek
kategorie sport a 42 posádek kategorie
FUN. Jednalo se o nejvût‰í jednodenní

amatérsk˘ závod draãích lodí v âeské
republice. Bûhem závodÛ probíhal do-
provodn˘ program pro dûti. V leto‰ním
roce se závod vãetnû vyhla‰ování v˘-
sledkÛ s veãerním programem konal na
pláÏi Kfietínské pfiehrady. V̆ sledkovou
listinu, vãetnû rozpisÛ závodu je moÏné
shlédnout na webov˘ch stránkách
www.dracilode-kretinka.cz.

Text: Miroslav Holas, 
fieditel závodu

Foto: Pavel Novotn˘
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Je tu opût záfií, nov˘ ‰kolní
rok zaãíná a s ním pfiichází
i ãas plánování, nov˘ch ná-
mûtÛ a inspirací, ãasto
i zmûn. Alf servis, regionální
poskytovatel sluÏeb internetu,
nestojí pozadu a uvádí nové
produkty. Pro lep‰í orientaci
v nabízen˘ch sluÏbách a pro-
duktech souãasnû spou‰tí no-
vé webové stránky. A co vám
nabízí osvûdãená spoleãnost,
která na Blanensku pÛsobí
v telekomunikacích jiÏ 16. ro-
kem?

Jen málokter˘ poskytovatel sluÏeb
internetu nabízí vyhrazené linky
s maximální stabilitou pfienosu dat
i bûÏn˘m domácím a firemním uÏi-
vatelÛm. Garantované tarify „Plus”
od Alf servisu jsou bezesporu „firem-
ním stfiíbrem”. JiÏ název „Plus” je
pfiíslibem nûãeho navíc: linka je vy-
hrazena jen pro vás, rychlost, kterou
si kupujete, je garantovaná, v noci ja-

ko bonus mÛÏete fungovat aÏ dvakrát
rychleji, linky jsou symetrické (rych-
lost stahování = rychlosti odesílání).
Dlouhodob˘ zájem zákazníkÛ o tarify
Plus sám hovofií ve prospûch Ïáda-
n˘ch vlastností a splnûném pfiíslibu.

Dal‰í nabízenou sluÏbou jsou vyso-
korychlostní tarify v domech se sítí
Alf servis, kde se mÛÏete pfiipojit

rychlostí i 100 Mbit/s. Stejnû tak i na
individuálních pfiípojkách realizova-
n˘ch anténou a pfiijímaãem, kde 
mÛÏete vyuÏít nové „bezdrátové tari-
fy” s rychlostí aÏ 25 Mbit/s.

Oblíbená digitální televize KUKI
TV vám zajistí proÏitek díky sv˘m
nadstandardním funkcím, a to v jaké-
koliv lokalitû s pokrytím sítû Alf servis.

Jakmile sami vyzkou‰íte funkãnost
KUKI TV, pak tûÏko odoláte tomu,
aby se KUKI stala va‰í spoleãnicí:
sledování pofiadÛ zpûtnû, kdyÏ máte
ãas a chuÈ, nahrávání va‰ich oblíbe-
n˘ch filmÛ jedním stiskem tlaãítka,
i tûch, které byly jiÏ odvysílány, v˘-
bûr vlastní skladby kanálÛ, kterou
si mÛÏete kaÏd˘ mûsíc zmûnit, au-
tomatické nahrávání seriálÛ a dal‰í.
Navíc KUKI TV mÛÏete souãasnû
sledovat aÏ na dal‰ích 4 mobilních
zafiízeních jako telefonu, tabletu,
notebooku.

Nenastal nyní ãas na malou „ochut-
návku”?

Alf servis – regionální poskyto-
vatel internetu- si získává své klien-
ty pfiedev‰ím osobním pfiístupem
a dostupností, poradenstvím a dlou-
holet˘mi zku‰enostmi. Je zkrátka
t˘mem pfiipraven˘m b˘t vám k dis-
pozici.

VaA

Alf servis – Vá‰ regionální 
poskytovatel sluÏeb internetu
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Podívejme se na to nyní troch jinak,
neÏ jak se bûÏnû pí‰e. Od pfiíjezdu
prvních závodníkÛ do prostoru závo-
di‰tû pfies registrace, závodní dny,
slavnostní zakonãení aÏ do jejich od-
jezdu, trvala celá akce 9 dní. Po celou
tuto dobu se museli organizátofii 
postarat o více jak 350 úãastníkÛ uby-
tovan˘ch buì pfiímo na závodi‰ti nebo
v hotelích ãi penzionech. Pro 117
jezdcÛ z 12 zemí svûta bylo na ãtyfii
závodní dny celkem pfiipraveno 36
kontrolních úsekÛ. Tfiicet v lesním te-
rénu a ‰est na umûl˘ch pfiekáÏkách
v prostoru startu a cíle. Celkem bylo
rozdáno 105 trofejí. Devadesát v kate-
goriích o Mistra svûta, 6 v kategorii
Major a 9 v katerorii Nation. Z tohoto
celkového poãtu hned 36 trofejí zÛstá-
vá v âR. Bez rozhodãích to opravdu
nejde. Dvacet rozhodãích dohlíÏelo na
regulernost celého MS. KaÏd˘ roz-
hodãí musí v kaÏdé sekci u kaÏdého
jezdce udûlat v prÛmûru 10 rozhodnu-
tí, zda danou pasáÏ projel v souladu
s pravidly, vychází to tedy na víc jak
28 tisíc rozhodnutí. 

Zajímavostí Mistrovství svûta byla
kategorie MAJOR. Je to kategorie jezd-
cÛ nad 35 let a na MS se jela poprvé. Do

programu MS byla zafiazena jako kat.,
kde se nejede o titul Mistra svûta, ale
o vítûze svûtového poháru. A také proto,
aby i tito „sportovní veteráni” ukázali,
Ïe biketrial je sport pro v‰echny. Musím
pfiiznat, Ïe mne mile pfiekvapila úãast 7
jezdcÛ ze 6 zemí. Velmi dobr˘ start
a poãin pro tuto kategorii. Velk˘m pfie-
kvapením byl také start ‰edesátiletého
prezidenta federace BIU pana Hiroshi
Hirana právû v této kategorii. Pfiijel se
slovy, Ïe by rád ukázal lidem my‰lenku
a ducha biketrialu. I kdyÏ jen jednu jedi-

nou sekci zajel za 3 TB (ostatní 5 TB),
odjel s pocitem spokojenosti, slovy chvá-
ly s prÛbûhem MS a se slovy, Ïe musí ví-
ce trénovat, aby to bylo pfií‰tû lep‰í.

„Magické ãíslo” 36 na závûr. V prÛ-
bûhu tohoto psaní a hraním si s ãísly na
mne neustále vykukovalo ãíslo 36. Tak
tedy: bylo postaveno 36 sekcí. Za kaÏdé
kolo Mistrovství svûta bylo rozdáno 36
trofejí a na závûr si ãeská reprezentace
odná‰í i 36 trofejí z celého Mistrovství
svûta.

Potû‰ily mne v˘sledky klukÛ
z Blanska. Titul Mistra svûta Va‰ka
Koláfie a 6.místo mého syna Martina
v kat. ELITE. Martin pom˘‰lel jistû na
lep‰í umístûní, ale hodnû mi organizaã-
nû pomáhal pfied samotn˘m mistrov-
stvím, i v prÛbûhu a to se asi trochu 
projevilo i na jeho v˘sledku. Václav
Gryc zajel v kat. SENIOR krásné
9.místo. No a v˘sledky ãeské reprezen-
tace jsou také skvûlé. âtyfii tituly Mistra
svûta a mnoho dal‰ích trofejí z jednotli-
v˘ch závodÛ. Celkem to bylo 36 trofejí
i vãetnû 1.místa v kat. NÁRODÒ.
Potû‰ující je také podûkování od
pfiedních elitních jezdcÛ a národních
delegátÛ, Ïe byli spokojeni s prÛbû-
hem, organizací a pfiípravou kontrol-

ních úsekÛ. Toto podûkovaní patfií ta-
ké hlavnû m˘m kolegÛm a v‰em, kdo
se na pfiípravách a prÛbûhu celé akce
podíleli. Bez nich by to opravdu ne‰-
lo. V‰e to potom hovofií o vysoké 
úrovni celého ‰ampionátu a to je asi
to nejvût‰í ocenûní a nejvíce potû‰ují-
cí pro pofiadatele.

Na závûr bych rád podûkoval
v‰em, kdo se na mistrovství svûta jak-
koliv podíleli, aÈ uÏ mûstu Blansku,
Jihomoravskému kraji, partnerÛm
a sponzorÛm, m˘m spolupracovní-
kÛm, organizátorÛm, rozhodãím ãi-
novníkÛm a brigádníkÛm, tûm v‰em
patfií velká poklona a podûkování.
Velké díky také v‰em jezdcÛm ãeské
reprezentace za jejich bojovnost,
pfiedvedené v˘kony a dosaÏené v˘-
sledky. Jejich rodiãÛm, Ïe je sem na
mistrovství svûta do Blanska dovezli,
pomáhali jim a cel˘ t˘den jim dûlali
jak˘si servis a zázemí.  A vám v‰em
dohromady za to, Ïe jste pomohli 
udûlat toto Mistrovství svûta takové,
jaké bylo. KRÁSNÉ  a ÚSPù·NÉ.
Redakãnû zkráceno, cel˘ ãlánek na
www.listyregionu.cz s datem 30. 8.
2016.

Text: Ing. Radim Kakáã
Foto: Ivo Stejskal

ZAHÁJEN PRODEJ UHLÍ - AKCE

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

Tel.: 606 664 463

• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

Ohlédnutí za 
25. Mistrovství svûta

v biketrialu
Právû 25.v˘roãí mezinárodní biketrialové federace BIU kladlo na pofiadatele jakousi odpovûdnost, aby v‰e dopadlo dobfie. Nyní je v‰e jiÏ za námi (MS pro-
bûhlo v Blansku v srpnu),  nic se nedá vrátit. V tuto chvíli je ale jasné, Ïe v‰e dopadlo na v˘bornou jak po sportovní, tak i po organizaãní stránce. V mediích
vy‰lo mnoho ãlánkÛ, pfiipraveny jsou pofiady na âT SPORT a SPORT 5, mnohé se napsalo ãi diskutovalo. 

Martin Kakáã na své poslední sekci 
v závodû, celkové 6. místo v kat. ELITE
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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!

PÒJâUJEME 5 000 - 50 000 Kã

V klidné ãásti blanenského sídli‰tû
Sever II na ulici Absolonova je dokonão-
vána stavba moderního bytového domu
na místû, kde stála b˘valá kotelna. Byty
jsou jiÏ nyní nabízeny k odkoupení do 
osobního vlastnictví; developerem je BD
Absolon s.r.o. Jejího zástupce, Ing.
Josefa Vrbu, jsem poÏádal o rozhovor.

Pane Vrbo, mÛÏete prosím pfiedstavit
hlavní charakteristiku bytÛ, které zá-
jemcÛm nabízíte?

Jedná se o ãtyfiposchoìov˘ bytov˘
dÛm, v kaÏdém patfie jsou dva byty
2+KK a jeden 3+KK s moÏností úpravy
dispozice, celkem tedy 12 bytov˘ch jed-
notek. Plocha bytÛ se pohybuje od 52 do
66 m2, kaÏd˘ byt má velkou lodÏii a nále-
Ïí k nûmu také sklepní zdûná kóje. Díky
velk˘m prosklen˘m plochám je zaji‰tûno
pfiíjemné prosvûtlení interiérÛ a navíc 
otevfiení dvoukfiídl˘ch dvefií na lodÏii
propojuje vnitfiní prostory s exteriérem
a roz‰ífií v letních mûsících uÏitné prosto-
ry bytu. Majitelé tuto moÏnost ocení pfie-
dev‰ím vzhledem k poloze domu, kter˘
je situován nedaleko lesoparku Palava
a je obklopen zelení a vzrostl˘mi stromy.

V tûsném sousedství se nachází park,
velmi blízko je areál dûtského dopravního
hfii‰tû, matefiská i základní ‰kola. V docház-
kové vzdálenosti je zámeck˘ park, prodejny
a centrum mûsta. Na druhé stranû údolí fiíã-
ky Palava se nachází blanenská nemocnice.

Právû polohu tohoto domu povaÏuji za
obrovskou v˘hodu; dÛm se nachází v pfií-
rodní zeleni, v klidném místû bez frekvento-
van˘ch silnic a pfiitom témûfi v centru mûsta.
Je dÛleÏité, Ïe témûfi kamkoliv je moÏno se
dostat pohodlnû pû‰ky. Tyto v˘hody ocení
urãitû nejen mladé rodiny s mal˘mi dûtmi,
pro které je toto bydlení skuteãnû ideální, ale
vlastnû v‰ichni budoucí majitelé bytÛ.

V jaké fázi se momentálnû stavba
nachází?

Hrubá stavba vãetnû v˘plní otvorÛ
a stfie‰ní konstrukce jiÏ byla dokonãena.
Nyní provádíme montáÏe vnitfiních insta-
lací jako je vodovod, topení a elektroin-
stalace, probíhají také stavební práce na
venkovním zateplení a fasádû.

Jak bude fie‰eno vytápûní domu?
Respektujeme územní plán mûsta,

kter˘ v této lokalitû poãítá s dodávkami
tepla z centrálního zdroje; dÛm bude
nicménû vybaven vlastní pfiedávací sta-
nicí tepelné energie. 

Je zaji‰tûna moÏnost parkování pro
majitele bytÛ a jejich hosty?

Pfiímo v domû jsou garáÏová stání,
z nichÏ nûkterá jsou je‰tû k dispozici.
Kromû toho jsme v blízkosti domu vy-
budovali dal‰ích 15 parkovacích míst;
prostoru k parkování je tedy dostatek.

Jako developer prodáváte byty do
osobního vlastnictví; budete nov˘m
majitelÛm nápomocni pfii provozu ne-
movitosti a zakládání spoleãenství
vlastníkÛ bytov˘ch jednotek?

Ano. Spoleãnost VRBA správa nemo-
vitostí poskytuje ve‰kerou pomoc pfii 
administrativû spojené se zaloÏením

a fungováním SVJ i samotného domu.
Zaji‰Èujeme odbornou  technickou správu
domu, vãetnû provozu pfiedávací stanice
a dal‰í sluÏby, jako zaji‰tûní úklidu, vedení
technické dokumentace, jednání s dodavate-
li tepla, vody; prostû v‰e, co je nutné k fiád-
nému provozu bytového domu.

Byty se jiÏ zaãaly prodávat, kdy plá-
nujete dokonãení stavby a pfiedání bytÛ
majitelÛm k uÏívání?

Pfiedpokládáme dokonãení stavby na
sklonku tohoto roku. Stavba probíhá pod-
le plánu,  záhy po zahájení prodeje byla
polovina bytÛ prodána, na dal‰ích jsou
nyní rezervace; volné jsou poslední byto-
vé jednotky. Noví majitelé tak patrnû 
byty pfievezmou beze zbytku je‰tû letos.

Pfiípadní klienti by tedy mûli svÛj zá-
jem projevit bez zbyteãn˘ch odkladÛ. Na
koho se mohou obrátit k získání dal‰ích
informací? 

Na adrese www.bdabsolon.cz je mnoho
uÏiteãn˘ch informací o celém projektu.
Kontaktní osobou je Ing. Jana Sedláãková
(tel. 516 498 715, email sedlackova@vr-
ba.cz), která zájemcÛm zodpoví v‰echny
dotazy, vãetnû informací o moÏnostech
velmi v˘hodného financování koupû bytu.

Pane Vrbo, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Bytov˘ dÛm ABSOLON
nabízí moderní bydlení nedaleko centra Blanska

Vizualizace BD Absolon s.r.o. 
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➨ Prodám ‰piãkov˘, nov˘ BLU RAY pfiehrávaã
PHILIPS Fidelio, v záruãní dobû. Jde o v˘robek
vy‰‰í tfiídy, spec. obvody pro vylep‰ení obrazu
v HD, pfiehrává v‰echny nosiãe, WIFI pfiipojení
k internetu atd. PÛvodní cena 14.990 Kã, nyní
pouze 6.900 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám sazenice jahod gigantela. 
Velice dobrá a v˘nosná dvouletá odrÛda, nevymrzá,
10 Kã/kus. Lépe sázet na podzim, tel.: 728 756 573. 
➨ Prodám p‰enici a malé balíky 
p‰eniãné slámy, cena p‰enice 400 Kã/q, sláma 25
Kã/ks. Doprava po domluvû moÏná, tel.: 724 365 446. 
➨ Prodám elektrické nÛÏky na Ïiv˘ plot 
FIEDELMAN, témûfi nové, 56 cm, akumulátoro-
v˘ provoz, velmi lehké, dlouhá v˘drÏ. PÛvodní
cena 1 290 Kã, nyní 690 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám ovocn˘ sad - louku u Kufiimi, 
3 300m2, za 120 000 Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska 
- elektfiina, voda, parkování, pozemek je oploce-
n˘ 381m2. Cena 790 000 Kã, tel.: 721 833 167. 
➨ Prodám 2 star‰í válendy 
a konferenãní stolek – v‰e i jednotlivû. Prosím
SMS na 792 259 250, ozvu se. 
➨ Prodám mikrovlnou troubu CWR-TECH, 
témûfi nepouÏívanou. Blansko, cena 500 Kã,
tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám uãebnice pro studenty gymnázia 
a jin˘ch stfiedních ‰kol. Seznam po‰lu, e-mail:
elipoli@email.cz.
➨ 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

➨ ManÏelé seniofii nabízí 
osamûl˘m seniorÛm pfiátelství, pomoc a pfií-
padnû i podporu v podobû bydlení. Tel.: 732
224 309. 
➨ V RD v Blansku pronajmu 1-2 lÛÏkov˘ pokoj.
V domû je v‰e k dispozici. Info: abckiosk@se-
znam.cz. 
➨ Najdu a odstraním geopatogenní zóny 
a paranormální jevy. Bez stûhování nábytku,
kdekoliv. Odnauãím koufiení, ihned. Tel.: 776
106 964, 516 437 333. 

NABÍZÍM

➨ Hledám podnájem 1+1 v BK. 
Tel.: 720 519 375. 
➨ Kdo zapÛjãí na t˘den, ãi prodá 
star˘ páskov˘ magnetofon? Tel.: 724 799 340,
prax1@seznam.cz. 
➨ Hledám pronájem bytu 2+1 v Blansku 
bez RK. Tel.: 721 833 167. 
➨ Hledám podnájem bytu 1+1 v Boskovicích.
Platba pfiedem, tel.:775 150 506. 
➨ Kdo pfienechá vûtve stfiíbrného smrku 
a tújí? Tel.: 737 569 841. 

HLEDÁM

➨ Îena 51 let, 160 cm rozvedená, 
invalidní dÛchodkynû dlouhodobû sama
hledá pfiítele. Ve dvou se to lépe táhne,
jen volat 722 955 018.
➨ Také nechcete stárnout sám? 
73/160 vitální, zahrádkáfika a kutilka hle-
dá pfiítele. Bydlení mám, dluhy nemám.
Uvítám motoristu a nekufiáka. Tel.: 721
626 143. 
➨ Îena s vyfie‰enou minulostí 
a bez ekonomick˘ch problémÛ hledá inte-
ligentního pána ve vûku 75 - 80 rokÛ ke
krásnému proÏití zbytku Ïivota. Tel.: 776
756 471. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím byt v Blansku. Ne od RK. 
Tel.: 720 423 567. 
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
i k rekonstrukci. Platím hotovû, v‰e vyfiídím.
Tel.: 604 235 530. 
➨ Koupíme domek v Blansku 
nebo okolí 20 km. Tel.: 739 940 808. 

KOUPÍM

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

hledáme
Dûlníka kovov˘roby 

Pfiíprava dílÛ, obsluha v˘r. zafiízení, 
2 smûny. Nástup: 18 000 Kã. 

¤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

Nabízím pracovní místo
nebo brigádu 

pro muÏe ãi Ïenu v Boskovicích. 
Jedná se o ãi‰tûní interiéru vozidel,

obsluhu mycí linky a ruãní mytí vozidel. 
Nástup moÏn˘ ihned, plat dohodou.

Tel.: 776 650 165.

Firma KRETZ s.r.o. Vavfiinec 
hledá na VPP asistenta/tku 

zahraniãního obchodu.
PoÏadujeme: Znalost práce na PC (MS

Office), AJ pokroãile, popfi. dal‰í 
svûtov˘ jazyk, ¤P sk. B, spolehlivost,

samostatnost, peãlivost.
BliÏ‰í info: 602 576 335, 

Ïivotopis zasílejte na: kretz@kretz.cz

VZPOMÍNKA
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, 

kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 4. září 2016 tomu bylo 14 let, co nás navždy opustila 
naše drahá manželka, maminka a babička, 
paní Ludmila RYCHNOVSKÁ z Blanska.

Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcera a syn s rodinami.

VZPOMÍNKA
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdci zůstávají stále.
Je tomu již 5 dlouhých a smutných let, kdy 1. 10. 2011 

ve věku 29 roků vyhasl život našeho milovaného 
syna a bratra  Ing. Marka ŠKRABALA, 

učitele na průmyslové škole v Jedovnicích.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají rodiče, bratr Petr a přítelkyně Iva.

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.

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

najdete 
také na 
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ARBORETUM ·MELCOVNA BOSKOVICE
zve na V˘stavu ovoce a okrasn˘ch rostlin

Záfií patfií k nejkrásnûj‰ím mûsícÛm
v roce. Letní horka a boufiky odeznûly,
sklizená úroda obnaÏila lány. Louky i le-
sy se chlubí syt˘mi, chce se fiíct dospû-
l˘mi, barvami nastávajícího podzimu.
Bohatá barevnost porostÛ vyniká na
stráni nad fiíãkou Bûlou, kde se nachází
Arboretum ·melcovna. Pana Mariana
JankÛ jsem se zeptal:

Pane JankÛ, léto sice konãí, ale areál
arboreta bude vítat náv‰tûvníky aÏ do 15.
listopadu. Co pro nû je‰tû chystáte?

Bûhem celého fiíjna to bude tématická
akce Podzim v arboretu. Rád bych 
pozval v‰echny pfiíznivce do na‰eho are-
álu, kter˘ v tuto dobu h˘fií opravdu 
bohat˘mi barvami podzimu. Pro dûti bu-
de urãitû zajímavá náv‰tûva na‰eho zoo-
koutku, kde mohou obdivovat nejen 
nedávno narozená jehÀátka, ale také 
pfiírÛstky u králíkÛ a morãat. Pfii pro-
cházce na‰ím arboretem se mohou dûti
i dospûlí zastavit u pohádkov˘ch bytostí
Ïijících v arboretu.

JiÏ tradiãnû v polovinû fiíjna, od pátku
14. do nedûle 16., probûhne ve v˘stavní
hale na Dvou dvorech (která je umístûna
nad areálem arboreta) V̆ stava ovoce
a okrasn˘ch rostlin. Tato v˘stava bude
prodlouÏena do pondûlí 17. fiíjna, kdy je
urãena pro náv‰tûvy ‰kolní mládeÏe.

Brány arboreta se uzavfiou 15. listo-

padu; av‰ak je‰tû ve stfiedu 23. a ve ãtvr-
tek 24. listopadu pozveme zájemce opût
do v˘stavní haly na Dvou dvorech na
Dny adventní vazby, které jsou v na‰em
arboretu jiÏ tradicí. Náv‰tûvníci si zde
mohou koupit hotové v˘robky, napfií-
klad adventní vûneãky, nebo si je z pfii-
praveného materiálu sami zhotovit dle
vlastní fantazie.

V˘stava ovoce a okrasn˘ch rostlin kaÏ-
doroãnû láká mnoho zájemcÛ nejen z fiad
odborné vefiejnosti. Ktefií vystavovatelé
se letos pochlubí se svou produkcí?

Pfiedev‰ím budeme vystavovat na‰e
vlastní v˘pûstky; jak ovoce, tak i dal‰í
produkty. Z externích vystavovatelÛ
mohu jmenovat ÚKZÚZ zku‰ební stani-
ce Lysice, ZEAS Lysice a.s., Agrospol
a.d. Knínice, ãleny místních organizací
Svazu zahrádkáfiÛ z na‰eho regionu
a dal‰í pûstitele.

V̆ stava ovoce souvisí se zahájením
prodeje prostokofienn˘ch ovocn˘ch stro-
mÛ a kefiÛ v prodejnû zahradního centra,
umístûné v areálu arboreta. 

Vstupné na v˘stavu, stejnû jako do
celého areálu arboreta, je dobrovolné.

Obãerstvení pro
náv‰tûvníky bude
zaji‰tûno.

Mnoho náv‰tûv-
níkÛ arboreta spo-
juje náv‰tûvu s ná-
kupem v prodejnû
zahradního centra;
budete nabízet nû-
jak˘ nov˘ sorti-
ment?

Kromû bûÏného
sortimentu, kter˘
pokr˘vá potfieby
zahrádkáfiÛ, zafiadí-
me v záfií do nabíd-
ky v˘bûr cibulovin
a jehliãnaté dfievi-

ny se zemním balem z na‰í vlastní pro-
dukce za akãní ceny.

Pane JankÛ, specializujete se je‰tû na
jinou zahradnickou ãinnost neÏ je provo-
zování arboreta a zahradního centra?

Jako zahradnická firma, spoleãnû se v‰e-
mi zamûstnanci, provádíme údrÏbu a reali-
zace ve‰keré zelenû, návrhy a zakládání 
okrasn˘ch zahrad, trávníkÛ a následnou 
údrÏbu, úpravu Ïiv˘ch plotÛ, odstranûní 
pafiezÛ frézováním a mnoho dal‰ích sluÏeb
spojen˘ch se zahradní ãinností. Tyto sluÏby
poskytujeme jak soukrom˘m osobám, tak
firmám. MÛÏeme zajistit jednorázové úpra-
vy stejnû jako pravidelnou péãi.

Na koho se mohou zájemci obrátit?
Dotazy ohlednû provozu arboreta

a prodejny zahradního centra budou sdû-
leny na telefonním ãísle 602 173 936, ne-
bo emailem arboretum@smelcovna.cz.
Informace o moÏnostech realizace a
údrÏby zelenû poskytne paní Barbora
Falt˘nková, tel.: 732 940 763 nebo pan
Marian JankÛ, tel. 737 475 290.

Provoz arboreta a zahradního centra
je od 15. bfiezna do 15. listopadu dennû
mimo pondûlí, od 9 do 17 hodin. Více
informací je na www.smelcovna.cz.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna
Z v˘stavy ovoce a okrasn˘ch rostlin v roce 2015.
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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182
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S ãíslem 43 právû startuje do Mûstského bûhu s AUTOCONTEM patron
PÛlmaratonu Jifií Crha.

Absolutní vítûzové leto‰ního PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem.

Od roku 2011, kdy „Sportuj s námi”
bylo vedením mûsta Blanska povûfieno
pofiádáním PÛlmaratonu, se stalo tradi-
cí, Ïe nejde jen o sportovní akci pro ty
nejlep‰í vytrvalce od nás nebo ze za-
hraniãí, ale o sportovnû kulturní akci
pro bûÏce v‰ech úrovní a kaÏdého vû-
ku a jejich doprovody, mnohdy celé
rodiny. A komu se nechtûlo nebo ne-
mohl bûÏet, mohl si vyzkou‰et novin-
ku - projekt „Turisté jdou s námi”.
V rámci Boskovick˘ch bûhÛ byl tento
projekt poprvé pfiedstaven v roce 2014
a i v Blansku o nûj byl mezi turisty
z celé republiky velk˘ zájem. Z cel-
kem 141 úãastníkÛ bylo pouze 10
z Blanska (!), ostatní pfiijeli opravdu
z celé âeské republiky (Praha, âeské
Budûjovice, Mladá Boleslav, Turnov,
Jirkov, Chomutov, Liberec, …).
Pfiijelo také nûkolik turistick˘ch klu-
bÛ, nejvût‰í zastoupení mûl KâT
Fénix Brno s 34 ãleny. V‰ichni zájem-
ci mohli za absolvování nûkteré ze
ãtyfi tras získat do svého Turistického
deníku unikátní Absolventskou turis-
tickou vizitku PMK 2016.

Krátce pfied jednou hodinou leto‰ní
PÛlmaraton spoleãnû zahájili starosta
mûsta Blanska Ivo Polák, místostarosta
mûsta Blanska Jifií Crha a starostka

Do Mûstského bûhu s AUTOCON-
TEM na 2,4 kilometru se registrovalo
128 bûÏcÛ, odvahu stoupnout si na star-
tovní ãáru ale nakonec na‰lo jen 111
z nich, opût vãetnû Jifiího Crhy. V cíli
byl nejrychleji z muÏÛ David Klíã, z Ïen
celkovû ãtvrtá Alena Matûjáková.

Od dvou hodin byly na programu
Dûtské bûhy. Nejvíce zastoupen˘ byl
bûh dûtí s rodiãi na 60 metrÛ. BûÏelo se
v nûkolika vlnách a v cíli rozdávali 
zástupci partnerÛ tohoto bûhu – spoleã-
nosti LANIK Boskovice a VAS, a.s. 
divize Boskovice – dûtem sladkosti
a pamûtní medaile. Tûch bylo nakonec
vydáno 92.

Do hlavního závodu – PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem na 21,1 km – se re-
gistrovalo 1 152 vytrvalcÛ. Hymna 
bûhÛ „Sportuj s námi” nakonec vypro-
vodila na traÈ po startovním v˘stfielu
Jifiího Crhy 971 bûÏcÛ, z nichÏ aÏ do cí-
le dobûhlo 955.

Vítûzi 21. roãníku PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem se stali László
Gregor z Maìarska v kategorii muÏÛ
a Petra Kamínková v kategorii Ïen.
V kategorii muÏÛ obsadil druhé místo
dal‰í maìarsk˘ závodník Tamás Nagy,
nejlep‰ím âechem byl na tfietím místû

Jifií Petr. Nejvûrnûj‰í úãastník bûhÛ
„Sportuj s námi”, Daniel Orálek, skon-
ãil celkovû ãtvrt˘ a první ve své vûkové
kategorii. V T˘mové soutûÏi zvítûzil
t˘m „Vinafii a pivafii”, letos poprvé byl
také vyhlá‰en nejlep‰í Ïensk˘ t˘m. Tím
se stal celkovû ãtvrt˘ t˘m RUNMUM.

Odmûnûni byli také vítûzové celo-
roãních soutûÏí „Sportuj s námi”. Ve
fotosoutûÏi získala fotoaparát od
spoleãnosti AUTOCONT Lidka
Poli‰enská, v soutûÏi o nejlep‰í tré-
ninkovou trasu získal Lubomír
Dufek poukaz od spoleãnosti SAL-
MING na jeden pár bûÏecké obuvi
dle vlastního v˘bûru. K pfiesnému
poãtu startujících v hlavním závodû
byli nejblíÏe tipafi Dalibor Lecian
a tipafika Martina Hrazdilová. Získali
poukaz od spoleãnosti NEWLINE na
nákup zboÏí v hodnotû 1 500 korun.

Leto‰ní roãník PÛlmaratonu Morav-
sk˘m krasem se vydafiil a i pfies horké
letní poãasí se ho zúãastnil standardní
poãet bûÏcÛ i divákÛ, ktefií vydrÏeli aÏ
do konce veãerního koncertu skupiny
Tfietí zuby.

Text a foto: Jaroslav Parma

Spolek „Sportuj s námi” pofiádal 21. roãník PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem na námûs-
tí Republiky v Blansku opût v tradiãním termínu – poslední prázdninovou sobotu 27. srpna.

mûsta Boskovice Hana Nedomová.
Deklarovali tak vzájemnou podporu
bûhÛm, které spolek „Sportuj s námi”
pofiádá v blanenském a boskovickém
regionu. Kromû mûsta Blanska je part-
nerem PMK i Jihomoravsk˘ kraj, za
kter˘ se PÛlmaratonu zúãastnil zastupi-
tel Vladimír ·merda. Odstartoval
Mûstsk˘ bûh s AUTOCONTEM a pfie-
dával ceny nejlep‰ím bûÏcÛm.

V prÛbûhu 21. roãníku PÛlmaratonu se
na hlavním pódiu v doprovodném pro-
gramu pfiedvedly Fit studio Cvicsnami.cz
Blansko vedené Anetou Kuklínkovou,
oddíl Aikido Boskovice veden˘ Karlem
Trefn˘m, hudební skupiny FLERET
a Tfietí zuby, pro dûti byly na Wanklovû
námûstí k dispozici rÛzné atrakce.

Policie âeské republiky si pfiipravila
náborov˘ workshop „Policistou na
zkou‰ku”, kter˘m se snaÏila najít nové
posily do svého t˘mu v ãele s vedoucím
územního odboru PâR Blansko plukov-
níkem ZdeÀkem Grénarem.

Sportovní ãást PÛlmaratonu zahájil
Lidov˘ bûh na 800 metrÛ kolem námûs-
tí Republiky. Na start se postavila ãtyfii-
cítka bûÏcÛ, mezi kter˘mi byl i patron
PÛlmaratonu a místostarosta mûsta Jifií
Crha. Starosta Ivo Polák nemohl bûÏet,
protoÏe musel bûh odstartovat.

PÛlmaraton se vrátil do letního poãasí
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Dokladem toho jsou studenti,
ktefií si z pfiehlídek soutûÏe
Stfiedo‰kolské odborné ãinnosti,
z pfiedmûtov˘ch a oborov˘ch sou-
tûÏí jiÏ tradiãnû v loÀském ‰kol-
ním roce odnesli první místa.
Závûrem ‰kolního roku byli 
ocenûni Ïáci, ktefií úspû‰nû 
reprezentovali gymnázium v pfied-
mûtov˘ch soutûÏích nebo sportov-
ních utkáních pfii slavnostním 
vyfiazení absolventÛ v blanenském
kinû. Od vedení ‰koly obdrÏeli
kniÏní poukázku, která byla finan-
cována z Rodiãovského sdruÏení.

SOâ je soutûÏí talentovan˘ch stfiedo-
‰kolákÛ v fie‰ení odborn˘ch problémÛ

v osmnácti vûdních oborech. SoutûÏ pro-
bíhá ve tfiech kolech formou soutûÏních
pfiehlídek, kde soutûÏící své odborné prá-
ce obhajují. V̆ sledkem SOâ je samo-
statnû vypracovaná práce nebo uãební
pomÛcka, která je pfiedkládána odborné
porotû k posouzení. Studenti blanenské-
ho gymnázia soutûÏí opakovanû v mno-
ha oborech se skvûl˘m umístûním.

·kola dosahuje vynikajících v˘sled-
kÛ v pfiípravû ÏákÛ na vysoko‰kolské
studium. Mnozí úspû‰ní absolventi se
do ní rádi vracejí, napfi. v dobû projek-
tov˘ch dnÛ, a pofiádají pro studenty
pfiedná‰ky a besedy, mj. i o stáÏích na
vysok˘ch ‰kolách v zahraniãí.

Od kvûtna 2007 je Gymnázium
Blansko partnerskou ‰kolou Masaryko-
vy univerzity v Brnû. V rámci programu
Partnerství ve vzdûlání studenti rÛzn˘ch

fakult pfiedávají ÏákÛm gymnázia infor-
mace o studiu na univerzitû. Dal‰ím pfií-
nosem tohoto programu jsou odborné
pfiedná‰ky pedagogÛ Masarykovy uni-
verzity, které podporují péãi ‰koly o na-
dané studenty.

Úãastníky soutûÏí spojuje zdravá ambi-
ce uãit se novému a dûlat vûci nad rámec
sv˘ch bûÏn˘ch povinností s cílem pomoci
ostatním, ale také zajistit si lep‰í pozici
pro dal‰í studium i konkurenceschopnost
pfii získávání vysnûného zamûstnání.  

O prázdninách ve ‰kole probûhla re-
novace elektroinstalace, takÏe studenti
mají s pfiíchodem nového ‰kolního roku
je‰tû lep‰í a komfortnûj‰í podmínky pro
studium.

Text: Mgr. Jana Îilková, 
Gymnázium Blansko

Foto: Mgr. Franti‰ek Plaãek

Gymnázium v Blansku se vûnuje nadan˘m ÏákÛm 

Renovace elektroinstalace v budovû ‰koly.

Tel.: 776 650 165  
www. pneuservisf1.cz

Nabízím pracovní místo nebo brigádu
pro muže či ženu v Boskovicích. Jedná se o čištění in-
teriéru vozidel, obsluhu mycí linky a ruční mytí vozidel. 

Nástup možný ihned, plat dohodou.
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