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V¯ZVA „Pfiijìte 
na cyklotrenaÏer,

tfieba v noci”
Mûsto Rájec-Jestfiebí ve spolupráci s Gymnáziem
Rájec-Jestfiebí a sportovním klubem Triangl pfiipravuje
na dny 24. a 25. listopadu 2017 dvacetiãtyfihodinov˘
mezinárodní závod na ergometrech-cyklotrenaÏerech.
Pojedeme z Rájce-Jestfiebí pfies slovensk˘ Tvrdo‰ín do
litevského BirÏai. 

Jedná se o akci realizovanou
v rámci mezinárodního projektu
„Sportujme, spolupracujme a vzdû-
lávejme se”, na kterém pracujeme
spolu s partnery ze Slovenska
a Litvy.  Závodníci se budou stfiídat
ve 20 minutov˘ch intervalech a cí-
lem je za 24 hodin dojet co nejblíÏe
k mûstu BirÏai. K dispozici jsou
dva ergometry Kettler C10 a pfied-
pokládáme, Ïe budou po cel˘ch 24
hodin plnû obsazeny. Celé akce se
zúãastní triatlonista Milo‰ Bayer
a dal‰í sportovní hosté. Do závodu
se zapojí i vefiejnost z na‰ich zahra-
niãních partnersk˘ch mûst, v kaÏ-
dém mûstû budou také dva ergo-

metry. Celkem se tedy na trasu vy-
razí na ‰esti ergometrech, a to ve
12.00 hodin na‰eho ãasu.

Sledujte prosím webové stránky
rájeckého gymnázia www.gymna-
ziumrajec.cz. 

Pfiihlásit se na urãit  ̆ãas bude moÏné
e-mailem na adresu kancelar@gymna-
ziumrajec.cz, telefonicky na ãísle 603
588 369 nebo osobnû v kanceláfii rájec-
kého gymnázia. 

Text: Ing. Stanislav La‰tÛvka, 
fieditel Gymnázia Rájec-Jestfiebí

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

17 800 ks

ZÁMEK BOSKOVICE - SALLA TERRENA 
Úãinkují: Rula Machaãová - soprán, Zdenûk Kotouãek - housle, Vlastimil Bialas - tromba picolla e tromba in C, Lydyia a Sergej

Golubkovi - el. klavír, el. varhany

Program: G. F. Handel, A. Vivaldi, J. S. Bach, J. J. Ryba, Cornelius - Vánoãní písnû aj. Vstupné dobrovolné 

VÁNOâNÍ KONCERT 16. 12. 2017 17.00

v Blansku nám. Republiky 24. 11. v 17.00
v Boskovicích Masarykovo nám. 3. 12. v 16.00 
v Letovicích Masarykovo nám. 3. 12. v 16.00
v Adamovû Ptaãina – pfied Domem sluÏeb 1. 12. v 16.30

Mediálním 
partnerem 
akce jsou 

Zveme vás na rozsvícení vánoãního stromu 
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Oslava 50. v˘roãí otevfiení 
1. pfiístavby Z· v Lipovci 

KdyÏ jsme vstoupili do ‰koly, tak na
nás d˘chla souãasná atmosféra, která ve
‰kole vládne ve v‰ech jejich prostorách
a koutech. Stûny chodeb jsou vyzdobeny
uãební tématikou pro Ïáky, namalovan˘-

mi obrázky dûtí ‰koly, vitrínkami s pohá-
ry, v‰ude ãisto a útulno, ze tfiíd byl sly‰et
radostn˘ smích a hlahol dûtí. 

V‰ichni pfiítomní (star‰ích roãníkÛ)
jsme mohli posoudit, jak se ‰kola za 50

Dne 27. záfií 2017 byl Ïáky roãníku 1952/1953 a 1949 zorganizován sraz v‰ech b˘val˘ch a stávají-
cích uãitelÛ na Základní ‰kole v Lipovci u pfiíleÏitosti 50.v˘roãí otevfiení 1. pfiístavby Z· v Lipovci,
na jejíÏ stavbû jsme se i my v té dobû podíleli. 

Setkání si v‰ichni zúãastnûní uÏili.

rokÛ, co jsme ji opustili, zmûnila, co 
nového se pfiistavûlo, vybudovalo, vy-
lep‰ilo a vybavilo. 

Závidûli jsme dûtem poãítaãovou 
uãebnu, tûlocviãnu, jednotlivé uãebny,
vybavenou kuchyÀku na v˘uku vafiení
a peãení. Zavzpomínali jsme, jak jsme
se my tento pfiedmût chodili vyuãovat
mimo budovu ‰koly na „starou sokolo-
vnu” spolu s tûlocvikem. 

Po prohlídce ‰koly nás v‰echny pfií-
tomné pfiivítala paní fieditelka Mgr.
Jaroslava ·kolafiová v tûlocviãnû, kde nás
seznámila s tím, co se ve ‰kole za 50 rokÛ
v jednotliv˘ch letech budovalo a mûnilo.
Po jejím úvodním vystoupení nám Ïáci
‰koly pfiedvedli svÛj kulturní program,
kter˘ si pro nás pfiipravili pod vedením
Mgr. Katefiiny Veselé a Mgr. Evy
Lerchové. Mohli jsme posoudit, Ïe se
zmûnila hodnû i klasická v˘uka na ‰ko-
le, coÏ nám pfiedstavili ve svém vystou-
pení Ïáci 7. tfiídy v ukázce ‰kola hrou.
V diskusi mimo jiné zavzpomínala na
svoje první léta v M· v Lipovci b˘valá
fieditelka Marie PrÛchová, která také za-
ãínala na „staré sokolovnû” a dneska má
obec budovu M· téÏ po rozsáhlé rekon-
strukci. Dále kolegy bylo vyzdviÏeno, Ïe

paní uãitelka AneÏka Baldíková uãila na
‰kole 40 rokÛ. V‰em pfiítomn˘m uãite-
lÛm, kter˘ch na setkání dorazilo pfies 40,
byla pfiedána pamûtní broÏura s historií
obce Lipovec, Z· a M·, se seznamem
v‰ech uãitelÛ, ktefií v Lipovci uãili a na
památku Ïáci vyrobili pro v‰echny zá-
loÏku s fotografií ‰koly. Po oficiálním
programu pfii malém obãerstvení si
v‰ichni pfiítomní zavzpomínali na roky,
kdy ve ‰kole uãili, jak se ‰kola zmûnila
k nepoznání, v diskusi s rodiãi a b˘val˘-
mi Ïáky pokraãovali do veãerních hodin.
Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se
vzájemné setkání vyvíjelo a pfiítomní
byli z nûho nad‰eni, pfiipadali jsme si ja-
ko na „‰kolním srazu”. Spoleãnû jsme
proÏili hezké odpoledne, na které bude-
me dlouho rádi vzpomínat. 

KdyÏ jsem na akci chodila zvát uãitele,
tak jsem byla mile pfiekvapena, s jakou ra-
dostí toto pozvání pfiijímali, Ïe je to velmi
milé, pfiekvapující a je‰tû se s tím nesetka-
li. Byla jsem ráda, Ïe se nám podafiilo 
zorganizovat vydafienou akci, na které
nám bylo v‰em pfiíjemnû a hezky.

Text: Ing. Marie Grimová 
Foto: archiv M. Grimové

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 •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •
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SERIÁL - BLANSKO 
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ

KaÏd˘ ãlovûk má na Zemi místo, kte-
rému fiíká DOMOV.  Pro témûfi dvacet
jedna tisíc obyvatel voní oním dÛvûrn˘m
slÛvkem DOMOV Blansko. Îilo zde
a Ïije fiada vynikajících lidí. V̆ stavba
Blanska dala pfiíleÏitost i mnoha umûl-
cÛm, aby i oni vtiskli svou peãeÈ na mû-
nící se obraz mûsta. ¤ada soch, plastik
a reliéfÛ dotváfií krásu Blanska.
Pfiipomíná nám i náv‰tûvníkÛm minulost
i dne‰ek mûsta, jehoÏ v˘tvarnou tváfi
vám pfiedstavíme v pfiipraveném seriálu.

Souãasná kruhová ka‰na v parku na
námûstí Svobody. Plastika pfiedstavující
párek dvofiících se labutí. Autor akade-
mick˘ sochafi Josef ·paãek, materiál mra-
mor. Ka‰na byla instalována v roce 1960.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko

Florbalov˘ turnaj 
v Adamovû

V sobotu 14. fiíjna uspofiádal Sokol
Adamov ve spolupráci se Z· a M·
Adamov florbalov˘ turnaj pro Ïáky
narozené r. 2005 a mlad‰í. Turnaje se
úãastnilo skvûl˘ch 8 t˘mÛ. Ty byly
sloÏené z hráãÛ, ktefií hrají jiÏ nûkolik
let a z hráãÛ zcela nov˘ch. Sehrálo se
28 vzájemn˘ch zápasÛ a po urputn˘ch
bojích se poãítaly body. První tfii pfiíã-
ky byly velice vyrovnané. O druhém
a tfietím místû rozhodl aÏ vzájemn˘
zápas. Jako první skonãil t˘m v obsa-

zení: Polzer M., Bárta, Madzia. Druhé
místo obsadil t˘m Bukovinky, kter˘
spolupracuje s florbalov˘m t˘mem
Sokol Adamov, a tfietí místo vybojova-
li hráãi: Lepka, Polzer T. a Vinklárek.
Skvûlou práci odvedli gólmani, ti byli
tfii: Bavlnka, Kfienek a Tesafi a spoleãnû
se stfiídali v brankách. V‰em úãastní-
kÛm turnaje dûkujeme za úãast a tû‰í-
me se na dal‰í spoleãnou akci. 

Text: Mgr. Lenka Dohová
Foto: archiv klubu

Zmûna Ceníku poplatkÛ
za parkování v Blansku

Rada mûsta na své 68. schÛzi, ko-
nané dne 31. 10. 2017, schválila zmû-
nu Ceníku poplatkÛ za parkování, a to
tak, Ïe na vyhrazen˘ch místech pro
vozidlo pfiepravující osobu tûÏce po-
stiÏenou nebo osobu tûÏce pohybovû
postiÏenou na placen˘ch parkovi‰tích
v Blansku je cena 0 Kã, a to s úãin-
ností od 1. 11. 2017. Informace o bez-
platném parkování pro drÏitele ZTP

prÛkazu bude zfietelnû vyznaãena na
v‰ech parkovacích automatech. Po 
zavedení moÏnosti platby kartou
a mobilní aplikací v parkovacích auto-
matech se tak jedná o dal‰í krok, 
kter˘m mûsto Blansko vychází vstfiíc
potfiebám obyvatel a upravuje a mo-
dernizuje svÛj parkovací systém.

Text: MÚ Blansko, odbor komunální údrÏby
Foto: RePo

Kdy? 1. - 15. 12. 2017

Kde? Nemocnice Blansko - vrátnice u vjezdu do areálu (non-
stop) nebo informaãní      centrum v budovû polikliniky
(v rozsahu provozní doby) a recepce NEMOCVIâNY,
Smetanova 8, Blansko (v rozsahu provozní doby)

Co? Granule, konzervy, pamlsky, pi‰koty, deky, vodítka, 
obojky, misky - prostû v‰e, z ãeho tfieba Vá‰ pejsek vy-
rostl nebo to, ãím byste chtûli pejskÛm udûlat radost 

V‰echny vûci, krmivo a dáreãky budou pfiedány  v blanenském útul-
ku v sobotu 23. 12. 2017 v 10 hodin, kam vás v‰echny rádi zveme.

Sbírku pofiádá Nemocnice Blansko ve spolupráci s mûstem
Blansko a neziskovou organizací Psí ‰ance z.s.

Listy regionÛ jsou mediálním partnerem akce.

Vánoãní sbírka pro 
blanensk˘ psí útulek
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• AUTODOPRAVA • STùHOVÁNÍ •
VYKLÍZENÍ • TECHNICKÉ SLUÎBY
V DOMÁCNOSTI • ÚKLID

723 606 098
auto.manousek@email.cz

www.autodopravamanousek.cz

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* 23. – 25. 11. Dny adventních a vánoãních dekorací
10:00 – 18:00 hodin
obãerstvení zaji‰tûno

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Na nedûli 3. prosince pfiipravujeme
slavnostní rozsvícení vánoãního stromu
na Masarykovû námûstí v 17 hodin. JiÏ
hodinu pfiedtím bude zahájen program,
ve kterém opût nebude chybût nûkterá
populární pohádková postaviãka a oblí-
bení Komedianti na káfie.

V úter˘ 5. prosince v 19 hodin se bu-
de v Zámeckém skleníku konat koncert
skupiny Cimbal Classic. Oslavy „ãtvrt-
století laskavé hudby” brnûnské nadÏán-
rové kapely budou mít zastávku
i v Boskovicích, v podobû tradiãního 
vánoãního koncertu, kter˘ nabídne nejen
pÛvodní písÀovou tvorbou, ale také mo-
ravskou a ãeskou vánoãní hudbou.
Kouzlo adventního ãasu umocní i kfiest
nového písniãkového CD s názvem
NepfiestaÀ si malovat.

V pátek 8. a v sobotu 9. prosince
chystáme jubilejní, jiÏ dvacát˘ Vánoãní
jarmark na Masarykovû námûstí.
Kromû stánkÛ fiemeslníkÛ a bohaté 
nabídky vánoãního sortimentu, vãetnû 
originálních dárkÛ, se mohou náv‰tûv-
níci tû‰it na obãerstvení v podobû trdel-
níkÛ, peãen˘ch ka‰tanÛ, bramborákÛ,
medoviny, svafieného vína a dal‰ích 
pochoutek. Nebude chybût historick˘
slavnostní prÛvod, ‰ermífiská pfiedsta-

vení a nûkolik koncertních vystoupení.
Diváky urãitû potû‰í Tomá‰ Koãko &
Orchestr.

Na ·tûdr˘ den se budeme podílet na
organizaci akce Polévka pro chudé i bo-
haté a na Silvestra opût pfiivítáme ná-
v‰tûvníky v letním kinû na promítání
krátk˘ch filmÛ a pohádek, vãetnû ohÀo-
stroje a obãerstvení. Podrobnosti a kom-
pletní program, kter˘ obsahuje mnoho
dal‰ích akcí, najdou zájemci na na‰em
webu www.kulturaboskovice.cz.

Máte jiÏ pfiedstavu a programové na-
bídce v pfií‰tím roce?

Program kulturních akcí pfiipravuje-
me prÛbûÏnû. V kaÏdém pfiípadû zahá-
jíme vlastní provoz na Sokolovnû;
v souãasné dobû jsou dokonãovány
práce související s nutn˘mi opravami
interiéru. Od 1. prosince nastoupí ma-
naÏer, kter˘ bude ve spolupráci s na‰ím
dramaturgem Ivo Legnerem zaji‰Èovat
program akcí na Sokolovnû; tuto funk-
ci získala ve v˘bûrovém fiízení paní
Mirka Krajíãková. Poprvé bude opra-
ven˘ interiér Sokolovny pfiedstaven
vefiejnosti v sobotu 13. ledna; zahájíme
koncertem Symfonického orchestru
mûsta Boskovice. Co se t˘ká pronájmu
Sokolovny, tak urãitû budou pokraãovat
sportovní sokolské aktivity a dal‰í kul-
turní akce, rozhodnû se v‰ak nebudeme
vracet k pronájmu rÛzn˘m prodejcÛm.
Moje pfiedstava je vyuÏít souãasn˘ trend,
kter˘ b˘vá oznaãován jako kongresová
turistika. Díky tomu, Ïe je jiÏ opraven
Modr˘ salonek a pfiibudou dal‰í místnos-
ti vhodné jako posluchárny, bude moÏno
Sokolovnu nabízet pro konání rÛzn˘ch
konferencí a kongresÛ. Catering by stej-
nû jako pfii kulturních akcích mohla 
zaji‰Èovat Restaurace Sokolovna.

Co se t˘ká v˘hledu na vût‰í akce roku
2018, tak zatím se jedná skuteãnû jen
o pfiedbûÏné plány. Na zaãátku letní sezony
bychom rádi uvedli Tomá‰e Kluse, moÏná
skupinu Chinaski, na Husí slavnosti zveme
Josefa Vojtka s Ivettou Blanaroviãovou
a Petra Spáleného se skupinou Apollo. 

Pfiipravujete nûjaké akce k stoletému
v˘roãí zaloÏení republiky?

Tûch bude jistû hodnû. Jednou z moÏ-
ností, pokud by se podafiilo jednání s depo-
zitem v âesk˘ch Velenicích, by bylo 
zafiadit Boskovice do trasy zvlá‰tního vlaku,
ve kterém bude mimo jiné zafiazen také sa-
lonní vÛz T. G. Masaryka. V prostoru u nád-
raÏí, kter˘ bychom ve spolupráci s âD 
upravili, by se mohly konat kulturní akce
v rámci oslav v˘roãí. Na závûr by do‰lo
k poloÏení vûncÛ k so‰e TGM na námûstí 
9. kvûtna. Dal‰í akce pfiipravuje Muzeum
regionu Boskovicka a samozfiejmû také fiada
dal‰ích spolkÛ a zájmov˘ch skupin.
Vzhledem k tomu, Ïe jsem byl jmenován
koordinátorem tûchto akcí, mohu zaãátkem
pfií‰tího roku podat ucelenûj‰í pfiehled oslav.

Pane fiediteli, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: ph

¤editel KZMB PaedDr. Oldfiich Kováfi 

O kulturních akcích v Boskovicích
s fieditelem KZMB PaedDr. Kováfiem

Kulturní zafiízení mûsta Boskovice mají letos za sebou mnoho úspû‰n˘ch akcí, vãetnû podzimních Husích slav-
ností, které pfiilákaly rekordní poãet náv‰tûvníkÛ. ¤editel KZMB PaedDr. Oldfiich Kováfi odpovûdûl na otázku, co
chystají na závûr roku:

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)
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Pasování prvÀáãkÛ

NEB¯VAL̄  ZÁJEM O LETO·NÍ SLAVNOSTI

Zvuky slavnostní fanfáry,
ztemnûl˘ sál kina, dvefie se
otvírají a na pódium nastupu-
je zástup nejmlad‰ích a nej-
star‰ích dûtí ze Zelené.

âtvrtek 2. listopadu byl
pro prvÀáãky ze Z·
Boskovice, pracovi‰tû nám.
9. kvûtna, v˘znamn˘m. Îáci
z devát˘ch roãníkÛ pro nû pfii-
pravili pasování do cechu Ïá-
kovského. Tuto jiÏ tradiãní
akci pfiipravují pro své nej-
mlad‰í spoluÏáky deváÈáci za
pomoci uãitelÛ. Vlastnímu
obfiadu pfiedcházelo krátké
pfiezkou‰ení prvÀáãkÛ, po-
hádka, soutûÏe i písniãky.

O pasování byl, jako kaÏ-
doroãnû, velk˘ zájem. Dûti
pfii‰li podpofiit jejich rodiãe
i dal‰í rodinní pfiíslu‰níci.
Slavnostnímu okamÏiku
pfiihlíÏeli za zfiizovatele sta-
rostka Hana Nedomová, 
fieditel ‰koly Vladimír
Ochmansk˘, statutární zá-

stupce ‰koly Dagmar Oujezská, zástupce fiedi-
tele ‰koly na pracovi‰ti nám. 9. kvûtna Martin
Stanûk.

Pevnû vûfiíme, Ïe se ãerstv˘m ‰kolákÛm podafií
zvládnout ‰kolu se stejnou bravurností a lehkostí,
s jakou si poradili s popletenou pohádkou.

Za uãitelsk˘ sbor Markéta Kánská
Foto: Jaroslav Parma

„PrvÀáãek”. 

Knihovna ve Kfitinách 
získala ocenûní

V T˘dnu knihoven je kaÏdoroãnû vy-
hla‰ovaná v˘znamná cena Knihovna ro-
ku, kterou udûluje ministr kultury. V le-
to‰ním roce získala nejvy‰‰í ocenûní
Knihovna Mûstysu Kfitiny. Tato cena se
udûluje od roku 2003 k ohodnocení zá-
sluh o rozvoj knihovnictví. Kategorie
„základní knihovna” je urãena pfiede-
v‰ím knihovnám, které pÛsobí v mal˘ch
obcích jako vyjádfiení vefiejného uznání
této prospû‰né práci. SvÛj nemal˘ podíl
na ocenûní má i kfitinská knihovnice pa-
ní Marie Pafiilová. 

Kulturní zafiízení mûsta Boskovice,
Knihovna Boskovice a její regionální
oddûlení se jako povûfiená knihovna sta-
rají o 135 knihoven. Knihovna Mûstyse
Kfitiny patfií do jejich metodické pÛsob-
nosti. Knihovna Kfitiny jiÏ v tomto roce
získala Diplom za moderní a informaãní
sluÏby, kter˘ ji opravÀoval postoupit do
této soutûÏe a reprezentovat tak
Jihomoravsk˘ kraj. Slavnostní vyhlá‰ení

·lechtická rodina Mensdorff-Pouilly 
uspofiádala 4. listopadu na svém boskovic-
kém panství dal‰í roãník Svatohubert-
sk˘ch slavností. Do empírového skvostu
Moravy – jak se zámku v Boskovicích
pfiezdívá – se vypravili nejen nad‰enci
myslivosti, lovectví, ale také rodiãe s ma-
l˘mi dûtmi. Pan hrabû Hugo Mensdorff-
Pouilly, spoleãnû se sv˘m synovcem, 
panem Dominikem BoÏkem, kter˘ má
správu zdej‰ího zámku, hradu i pfiilehl˘ch
lesÛ na starosti, a za vydatné pomoci paní
JUDr. Ivy Joná‰kové pfiipravili opût pestr˘
program, vãetnû dárku pro kaÏdého ná-

v‰tûvníka slavností v podobû zámecké
prohlídky zdarma. Jak boskoviãtí, tak 
pfiespolní, ktefií se v uveden˘ den ocitli
v centru ve‰kerého dûní, mûli tak pfiíleÏi-
tost uÏít si pohodové a taktéÏ pouãné 
odpoledne. Program zahájila v pravé 
poledne Svatohubertská m‰e svatá v zá-
mecké kapli, náv‰tûvníci si se zájmem
prohlédli v˘stavu loveck˘ch trofejí, zvlá‰tû dû-
ti byly nad‰ené z kouskÛ, které jim pfiedvedla
sokolnická skupina Zayferus. Pfiipraven byl
rybáfisk  ̆koutek, spousta stánkÛ, vãetnû pro-
deje zvûfiiny, a k dobré náladû a oãividnému
potû‰ení pfiítomn˘ch na zámeckém nádvofií

zahrála Holóbkova mozeka. Svatohubertské
slavnosti 2017 uÏ jsou v tuto chvíli minulos-
tí, ale uÏ nyní na boskovickém zámku pfie-
m˘‰lejí, ãím pfiekvapí náv‰tûvníky v pofiadí
devát˘mi Svatohubertsk˘mi slavnostmi.
Rodina Mensdorff-Pouilly velmi dûkuje
v‰em, ktefií se na slavnosti vypravili, a tû‰í se
nashledanou opût pfií‰tí rok! Text: RePo

Foto: archiv zámku

probûhlo v Zrcadlové kapli praÏského
Klementina dne 5. 10. 2017. 

Pro region Blansko je to jiÏ druh˘ takov˘
úspûch – v roce 2011 získala ocenûní Místní
vefiejná knihovna Vavfiinec – Veselice.

Text: Helena Jalová
Foto: Eva Hodíková

Knihovnice Marie Pafiilová a sta-
rosta mûstysu Kfitiny Franti‰ek

Novotn˘ pfiebírají ocenûní. 

Slavností se osobnû zúãastnil pan 
hrabû Hugo Mensdorff-Pouilly.

Adventní koncerty 
v Muzeu KoãárÛ

Muzeum koãárÛ v âechách pod Kosífiem u Olomouce pofiádá neopakovatelné adventní koncerty. Velk˘ sál -
Depozitafi muzea koãárÛ je krásn˘m prostfiedím, kde pfii koncertech je zapáleno stopadesát svíãek vãetnû ko-
ãárov˘ch luceren a velká pec, kde je vidût  hofiící oheÀ, kter˘ vytápí cel˘ prostor. Pfii koncertech mohou divá-
ci sv˘m pohledem sledovat nejen umûlecké projevy úãinkujících, ale i nejvût‰í koãár na svûtû.

2. 12. 2017 v 18 hod   Václav Hudeãek cena 250 Kã
9. 12. 2017 v 18 hod   Szidi Tobias cena 200 Kã

16. 12. 2017 v 18 hod   Cimbál Classic cena 200 Kã
6. 1. 2018 v 17 hod   Sestry Havelkovy cena 200 Kã

Vstupenky jsou v prodeji pfiímo v Muzeu koãárÛ v âechách pod Kosífiem, nebo v Prostûjovû:
Minikavárna v areálu OC Haná na sídl. Svobody, Prostûjov a dal‰í Pall-a-chinky, nám. SpojencÛ 18,
Prostûjov a v Olomouci, bliÏ‰í informace na tel. ãíslech 608 610 324 nebo 608 421 853, dûkujeme.

První listopadové sobotní odpoledne patfiilo v Boskovicích oslavû lovectví, myslivosti
a pfiírody vÛbec. JiÏ poosmé se na zdej‰ím zámku odehrály SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI. 
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Pfiedání ‰eku pro podporu Domova OLGA.

Klienti domova si nacviãili kulturní
program, v‰ichni zavzpomínali pfied-
nesen˘m slovem a písniãkou na
Dá‰enku Sehnalovou, která pravidel-
nû do Domova Olga docházela a bo-
huÏel uÏ není mezi námi. Mezi ãest-
n˘mi pozvan˘mi hosty nemohl chybût
Ing. Petr âermák, fieditel podniku
Synthon, s.r.o. v Blansku. Tato firma
dlouhodobû Domov Olga podporuje.
Osobní úãastí setkání podpofiil také
fieditel SluÏeb Blansko s.r.o., Ing. Jifií
Charvát, kter˘ „domeãek” jak fiíkají
klienti, také podporuje. Na setkání byl
pfiedán Ing. Petrem Fialou, fieditelem
VAS a.s., divize Boskovice, pfiedsed-
kyni Hnutí Humanitární Pomoci Janû
Kratochvílové ‰ek na ãástku 30 000
Kã pro podporu Domova OLGA.
Tento ‰tûdr˘ finanãní dar jistû pomÛÏe
jmenovanému zafiízení nejen k udrÏe-
ní dosavadní kvality péãe o své klien-
ty, ale jistû i k dal‰ímu zlep‰ování.
Celou akci za‰títil starosta mûsta

Blanska, Mgr. Ivo Polák, kter˘ byl 
osobnû pfiítomen a také je ãlenem
Klubu pfiátel Domova OLGA. Na set-
kání byli pozváni rodiãe klientÛ
a v‰ichni, kdo jsou ãlenové Klubu
a pfiátel Domova Olga.

Domov Olga navázal spolupráci se
Stfiední ‰kolou gastronomickou, s.r.o.
Blansko. Studenti pfiipravili pro
v‰echny pfiítomné obãerstvení formou
rautu, kdy zástupce fieditelky Martin
Jagláfi zdÛraznil, Ïe na pfiípravû ob-
ãerstvení se podíleli i studenti první-
ho roãníku, ktefií mají za sebou ‰est
t˘dnÛ v˘uky. Tito studenti pfiítomné
obsluhovali a opravdu nebylo vÛbec
znát, Ïe jsou to „prvÀáãci”. Pfiístup
byl pfiátelsk˘ a profesionální. K po-
slechu a dobrému zaÏití dobrot z rau-
tu pak hrála a zpívala skupina
Zvuková kulisa, která je známá
v mnoha restauraãních zafiízeních na-
‰eho regionu. 

V‰ichni pfiítomní si toto podzimní

slunné odpoledne uÏili a kdo by
chtûl Domov Olga podpofiit nebo se
stát ãlenem Klubu pfiátel Domova

Olga, více informací najde na:
www.prateledomovaolga.cz.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

V rámci T˘dnu sociálních sluÏeb se uskuteãnilo v fiíjnu milé setkání v Domovû Olga v Blansku. 

Setkání v Domovû Olga

RAJBAS 2017
24. – 26. 11. 2017
www.festivalrajbas.cz
Listy regionÛ jsou mediálním partnerem akce

Spoleãnost ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory
pfiijme na HPP ãi brigádu:

OPERÁTORY V¯ROBY
PoÏadujeme: manuální zruãnost, dobrou fyzickou kondici, 

práce na dvousmûnn˘ provoz.
BliÏ‰í informace na tel.: 516 412 635 pí. NároÏná

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326, 679 21 âerná Hora

Na mnohem vût‰í prodejní plo‰e
si nyní mohou zákazníci vybírat ku-
chynû, vestavûné skfiínû, loÏnice ne-
bo ob˘vací pokoje. Novû AZ-
NÁBYTEK nabízí sedací soupravy
od firmy DOLCE VITA SOFA.
Jedná se o ãeské v˘robky s italsk˘m
designem. „Pfiímo na prodejnû si
mohou zákazníci prohlédnout nûko-
lik vystaven˘ch typÛ sedaãek, sa-
mozfiejmostí je i moÏnost v˘bûru

z velikého poãtu potahÛ, látek nebo
kÛÏí”, pfiibliÏuje majitel studia
Franti‰ek Mikula a dodává: „Skelet
sedaãek je vyroben v kombinaci
kvalitního masivního dfieva a dfievo-
vláknit˘ch desek. Sedáky jsou vy-
robeny z polyuretanu, potaÏené
vrstvou syntetického rouna. V˘plnû
opûrek a podruãek jsou vyrobeny
z netkané textilie a vyplnûné du-
t˘m vláknem, coÏ zabezpeãuje 

sedaãkám maximální objemovou
stálost”.

Dále je sortiment roz‰ífien o inte-
riérové dvefie od firmy CAG, vãetnû
zárubní a kování. V˘bûr dekorÛ 
usnadÀuje nástûnn˘ vzorník. 

Také jsme pro vás pfiipravili ‰iro-
kou nabídku vystavovan˘ch stolÛ
a masivních Ïidlí opût od ãeské firmy
STIMA.

AZ-NÁBYTEK je zároveÀ vzorko-
vou prodejnou domácích spotfiebiãÛ
od ãeské firmy CONCEPT, která nabí-
zí vestavné i malé spotfiebiãe, potfiebné

v kaÏdé domácnosti. „Nabízíme ve-
stavné trouby, ledniãky, myãky i mik-
rovlnné trouby do kuchyní, novû
i malé spotfiebiãe jako rychlovarné
konvice, grily, su‰iãky na ovoce, od‰-
ÈavÀovaãe mixéry, ale i vysavaãe”,
vyjmenoval jen ãást z nabídky
Mikula. 

V prodejnû souãasnû probíhá dlouho-
dobá v˘stava obrazÛ akademického ma-
lífie Martina Kotka. „Obrazy lze v pro-
dejnû i zakoupit” zakonãil Mikula.

Text: RePo
Foto: archiv AZ-NÁBYTEK

KuchyÀské studio AZ-NÁBYTEK je pfiestûhované. 

AZ-NÁBYTEK se pfiestûhoval do nového
KuchyÀské studio AZ-NÁBYTEK se na zaãátku ãervna pfiestûhovalo do nové vzorkovny na ulici Oldfiicha BlaÏka

503 v Rájci - Jestfiebí, smûrem ke kolejím, vedle lékárny. Byla to b˘valá prodejna potravin a masna. Velkou v˘-
hodou je i vlastní parkovi‰tû pfiímo za prodejnou.
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V pátek 6. fiíjna 2017 se uskuteãnilo slavnostní pfiedání Pocitov˘ch
knih. Pfiedání probíhalo za úãasti pana starosty Vladimíra
Stejskala, fieditelky MKS paní Mgr. Jany Trubákové, ÏákÛ Základní
‰koly pro zrakovû postiÏené Brno, Kamenoml˘nská 2, paní uãitelky
Mgr. Jany Pokorné a ÏákÛ souãasné IV. B Z· Komenského Letovice. 

Pfiedání 
„Pocitov˘ch knih” 

Poslední jmenovaní vyrábûli v loÀském
‰kolním roce ve spolupráci s knihovnou
Pocitové knihy. Bylo vyrobeno celkem 10
knih na téma ovoce, 10 knih na téma zele-
nina a 5 knih, pfii jejichÏ v˘robû byla pouÏi-
ta semínka. Tyto knihy jsou urãené zrakovû
postiÏen˘m. Na v˘robu byly pouÏity nejen
pfiírodniny, ale i dal‰í materiály. Finanãní
prostfiedky na nákup materiálu byly poskyt-
nuty z dotaãního programu Ministerstva
kultury „Knihovna 21. Století”. 

Celé setkání provázel kulturní pro-
gram. Zrakovû postiÏené dûti ukázaly, jak
se ãte a pí‰e v Brailovû písmu, a zahrály
na zobcové flétny. IV. B si mohla pro-

hlédnout psací stroj a hmatem poznat co
je v uãebnicích a ãasopisech pro nevido-
mé. Hostem setkání byla paní Renata
Moravcová z Dobru‰ky se sv˘m vodícím
psem Xantem. Je to velká optimistka, kte-
rá pfii‰la o zrak pfied sedmnácti lety.
Ukázala co v‰echno Xanto dokáÏe a po-
vyprávûla, jak je tûÏké se pohybovat v 
domácím prostfiedí i na ulici.

Na závûr setkání byly zrakovû postiÏe-
n˘m dûtem pfiedány Pocitové knihy a od
nevidom˘ch dûtí zase obdrÏeli Ïáci IV. B
malé dáreãky. 

Text: Romana Hoderová
Foto: Lenka Páralová

Zasklení balkonÛ
Sleva 4 000 Kã do 31. 1. 2018*
*slevy jsou platné pfii objednání a zaplacení zálohy, slevy se sãítají

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Lambi plast servis s.r.o.
Svatoplukova 21, Prostûjov

Vánoãní akce

500 Kã do
 22

. 1
2. 

20
17MIMO¤ÁDNÁ 

SLEVA

Tel.: 605 214 305, 702 011 022  • e-mail: lambiservis@post.cz  • www.plast-servis.cz

POZVÁNKA
MùSTO LETOVICE zajistilo pro
obãany mûsta Letovice a míst-
ních ãástí

PLAVÁNÍ - Doprava po vlastní
ose, prÛkaz totoÏnosti alespoÀ jed-
noho ãlena rodiny je vstupenkou
do areálu.

KDY? - 12. prosince 2017, 
16. prosince 2017 
a 30. prosince 2017. 

V KOLIK? - 13.30 – 15.00 hodin.

KDE? - Mûstské láznû Boskovice.

Halloweenská diskotéka 
O tom, Ïe taneãní klub Jízdárna

v Boskovicích není klubem jenom pro
„dospûláky”, mûly moÏnost pfiesvûdãit se
dûti ze ‰kolní druÏiny Základní ‰koly
Boskovice, pracovi‰tû Su‰ilova. V úter˘
31. fiíjna zde probûhla Halloweenská dis-
kotéka pro dûti. Bohat˘ program pln˘
soutûÏí, taneãkÛ, ale i malování na obliãej
a barvení vlasÛ doplnila halloweenská 
v˘zdoba prostorÛ klubu, na které se dûti
aktivnû podílely.  Dûti, které pfii‰ly
v kost˘mech, mûly moÏnost vyhrát cenu
za nejlep‰í masku. Celé odpoledne jsme si
uÏívali stra‰idelnou atmosféru a spoustu
zábavy. S organizací na Jízdárnû nám 
pomáhaly i studentky ze Stfiední pedago-
gické ‰koly v Boskovicích. Chtûly 
bychom touto cestou podûkovat rodiãÛm
dûtí, ktefií nás podpofiili finanãnû, materi-

álnû nebo svojí pfiítomností. Jistû i pro nû
byly velkou odmûnou spokojené a usmû-
vavé dûti, které si ãas stráven˘ na Jízdárnû
maximálnû uÏívaly. Velké díky patfií 
klubu Jízdárna za profesionální pfiístup,
podporu a v˘bornou spolupráci. 

Text a foto: Vychovatelky ·D

Vydafien˘ 17. roãník
Baboleck˘ch lip

Dûkujeme v‰em hostÛm, soutûÏícím
i pofiadatelÛm za pfiekrásn˘ 17. roãník
Baboleck˘ch lip, kter˘ se konal 30. 9. 2017.

Zúãastnilo se pfies 200 hostÛ, 49 soutû-
Ïících dûtí, 19 pofiadatelÛ a 8 pomocní-
kÛ na stanovi‰tích pro dûti. Leto‰ní 
téma Divokého západu se povedlo
a k vidûní bylo nespoãet neohroÏen˘ch
pistolnic a kovbojÛ, krásn˘ch indiánek
i mal˘ch moudr˘ch náãelníkÛ.

Fotky z akce si mÛÏete prohlédnout
na na‰ich facebookov˘ch stránkách
www.facebook.com/baboleckelipy

Tû‰íme se na Vás zase pfií‰tí rok!
Spolek pro obnovu tradic v Babolkách a Osadní v˘bor Babolky
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Den otevfien˘ch dvefií v domovû Paprsek
DÛm sociálních sluÏeb ve Velk˘ch Opatovicích byl postaven v roce 2000. Byli sem pfiemístûní klienti z objek-
tu v Borotínû, kter˘ byl vrácen pÛvodním majitelÛm v restituci. Zfiizovatelem domova je Jihomoravsk˘ kraj,
provoz zaji‰Èuje pfiíspûvková organizace Paprsek. V fiíjnu, v rámci Dne otevfien˘ch dvefií, nav‰tívilo toto soci-
ální zafiízení témûfi 200 hostÛ, ktefií se pfiesvûdãili o vysoké úrovni poskytovan˘ch sluÏeb.

Od ãervence leto‰ního roku je no-
vou fieditelkou Paprsku Bc. Marie
Wetterová, které jsem se zeptal:

Paní fieditelko, vedete pomûrnû
velk˘ ústav, kolik zde máte zamûst-
nancÛ a kolik klientÛ? 

Ná‰ domov je urãen pro dospûlé
klienty se zdravotním a mentálním
postiÏením. Témûfi 90 zamûstnancÛ
poskytuje potfiebné sluÏby klientÛm,
kter˘ch je v souãasné dobû 108.
Kromû hlavní budovy s moderním zá-
zemím máme k dispozici také chránû-
né bydlení pro ty klienty, ktefií jsou
schopni si sami zajistit provoz domác-
nosti a vystaãí jen s dohledem na‰ich
pracovníkÛ. Jedná se o bûÏn˘ byt
v mûstské zástavbû, kde nyní bydlí
ãtyfii klienti, od zaãátku pfií‰tího roku
získáme dal‰í chránûn˘ byt, takÏe jiÏ
8 klientÛ bude umístûno v tomto pfiíz-
nivém prostfiedí.

Hosté Dne otevfien˘ch dvefií chvá-
lili péãi, kterou domov Paprsek po-
skytuje. Jste spokojena, jako nová
fieditelka, se stavem, ve kterém jste
zafiízení pfievzala?

V m˘ch pfiedchozích zamûstnáních

se vÏdy jednalo a manaÏerskou ãin-
nost; sociální problematice jsem se
vûnovala spí‰ ve svém volném ãase,
v Kun‰tátû. Na tuto souãasnou pozici
jsme nastoupila po úspû‰ném v˘bûro-
vém fiízení a jsem ráda, Ïe mohu vyu-
Ïít své dosavadní zku‰enosti.

Abych odpovûdûla na otázku, ano,
domov Paprsek zaji‰Èuje velmi kvalit-
ní sluÏby a doufám, Ïe tomu bude tak
i nadále. Ostatnû v˘teãnou úroveÀ
sluÏeb potvrdila i inspekce, která 
pravidelnû kontroluje kvalitu posky-

tované péãe. V dobû, kdy jsem na-
stoupila, probíhal jiÏ projekt MPSV
s názvem Transformace sociálních
sluÏeb. Úspû‰né pokraãovaní tohoto
transformaãního procesu povaÏuji za
jeden ze sv˘ch stûÏejních úkolÛ.

V ãem tato transformace spoãívá?
Jedná se o vytvofiení vhodn˘ch

podmínek pro udrÏení co moÏná
nejvy‰‰í úrovnû samostatnosti osob
se zdravotním postiÏením, tak, aby
mohly uplatnit v plné mífie své
schopnosti a aby se mohly zapojo-
vat do ‰ir‰ích oblastí Ïivota spoleã-
nosti. Domov Paprsek je moderní
zafiízení, bohuÏel v‰ak pochází z
doby, kdy se je‰tû preferovaly vel-
kokapacitní zafiízení s ústavní péãi.
Transformací pfiesouváme ty kli-
enty, ktefií jsou ve vût‰í mífie 
samostatní, do chránûného bydlení,
jehoÏ kapacitu budeme roz‰ifiovat.
Naopak sníÏíme kapacitu hlavní bu-
dovy, kde vytvofiíme podmínky pro
více komunitní zpÛsob Ïivota.
Chceme zfiídit men‰í jídelny místo
jedné velké centrální, zru‰it spoleã-
né koupelny a pfiestavût pokoje na
men‰í, jedno a dvoulÛÏkové. Od
ledna budeme mít jiÏ dva byty pro

chránûné bydlení zde v Opatovicích
a plánujeme v˘stavbu dvou domkÛ
ve Svitávce s kapacitou 12 osob.
Tento proces je nároãn˘ nejen na
hmotné zabezpeãení, ale také na 
pfiípravu klientÛ pro umístûní v chrá-
nûn˘ch bytech. V domovû máme
takzvan˘ tréninkov˘ byt, ve kterém
se klienti pfiipravují na zvládnutí po-
vinností, které je po pfiesunu ãekají.

Máte nûjaké aktuální problémy?
Problémy fie‰íme neustále, takfiíka-

jíc za pochodu. Já bych si pfiála, aby
se rychleji mûnil postoj vefiejnosti
k na‰im klientÛm. Ne vÏdy se totiÏ na
na‰ich v˘letech a cestách setkáváme
s pochopením. Je dobré poznat, Ïe na-
‰i klienti jsou stejní jako my ostatní,
mají kromû sv˘ch hendikepÛ stejné 
emoce, radosti i strasti. Proto bych
chtûla vefiejnost pozvat k ãastûj‰í ná-
v‰tûvû na‰eho domova, aby se lidé
mohli seznámit s na‰imi klienty a pro-
stfiedím, kde Ïijí. Budu ráda, kdyÏ den
otevfien˘ch dvefií bude v na‰em domo-
vû Paprsek kaÏd˘ den v roce.

Paní fieditelko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

AÈ pod Va‰imi 
stromky nechybí 

dárky od nás.

Pfiejeme krásné 
pokojné Vánoce.

❆ Dárkové sady kosmetiky Eucerin, Vichy, Bioderma.
❆ Vánoãní balení vitamínÛ a potravinov˘ch doplÀkÛ.
❆ Dárkové kazety ãajÛ.
❆ ·irok˘ sortiment dûtské v˘Ïivy. 

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

DOTOVANÁ + ·lágr dovolená 50+ : EXLUZIVNù JEN U NÁS!
LUXUSNÍ PLAVBY KARIBIKEM I ST¤EDOMO¤ÍM OD 14.990 Kã!
Jarní prázdniny: CIVETTA, 6.-11.2., 4xHB, ski, bus BK, BOSKOVICE
PomÛÏeme splnit Va‰e pfiání, na‰e vûrnostní slevy se Vám vÏdy vyplatí!

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

EXOTIKA + LÉTO = VELKÉ SLEVY aÏ 21%!
EGYPT*KUBA*MEXIKO*KAPVERDY*ZANZIBAR aj.

BULHARSKO,¤ECKO, TURECKO – aÏ 2 dûti ZDARMA!
Novû LETECKY Z BRNA:CHORVATSKO ostrov KRK

·PANùLSKO MAR MENOR – ráj mezi 2 mofii: z BRNA!

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA * BLUE STYLE * âEDOK * EXIM * FIRO 

* FISCHER * NECKERMANN * VTT, AJ. 

ARBORETUM ·MELCOVNA BOSKOVICE
zve na Dny adventní vazbyV dobû, kdy vyjde tento ãlánek,

budou jiÏ brány Arboreta ·mel-
covna pro vefiejnost uzavfieny.
Tak jako kaÏd˘ rok bylo arbore-
tum, vãetnû prodejny, otevfieno od
15. bfiezna do 15. listopadu.
Majitele arboreta, pana Mariana
JankÛ, jsem se zeptal:

Pane JankÛ, chystáte po uzavfie-
ní arboreta je‰tû nûjakou akci?

Ano, rád bych pozval v‰echny
zájemce na Dny adventní vazby.
Tuto akci zahájíme ve ãtvrtek 23.
a ukonãíme v sobotu 25. listopadu.
V tyto dny od 10 do 18 hodin bude
v prostorách na Dvou dvorech 
pfiipraven materiál pro v˘robu 
vánoãních ozdob, adventních vûncÛ
a vlastnû ãehokoliv, co umoÏní 
fantazie tvÛrcÛ. V této ãinnosti ná-
v‰tûvníkÛm rádi pomohou na‰i za-
mûstnanci s letitou praxí a zku‰ená
aranÏérka. Dny adventní vazby neu-
moÏÀují náv‰tûvníkÛm jen v˘robu
vûneãkÛ a moÏnost nákupu svíãek
ãi adventních dekorací, ale také do-
dají inspiraci k vytvofiení sváteãní
v˘zdoby. Pfiedvánoãní atmosféru
zpfiíjemníme tepl˘m obãerstvením.

Jak hodnotíte leto‰ní konãící
sezonu?

Rozhodující je spokojenost a ná-
rÛst poãtu náv‰tûvníkÛ arboreta;
podle ohlasÛ, které jsem zazname-
nal, bylo hodnû tûch, ktefií na‰e 
úsilí o vytvofiení pfiátelského pro-
stfiedí v krásné pfiírodû chválili.

Z mého pohledu se nám podafiilo
splnit v‰echna pfiedsevzetí a úkoly,
které jsme si na jafie dali. Zmíním
vybudování skleníku, dal‰ích lavi-
ãek v areálu a zastfie‰eného prostoru
pro obãerstvení na Dvou dvorech.
Díky tomu jsme mohli roz‰ífiit sluÏ-
by hostÛm a zpfiíjemnit jim jejich
náv‰tûvu i pfii kulturních progra-
mech, které jsme pofiádali jak pro
dûti, tak i pro dospûlé.

Nejvût‰í akce se konaly na
podzim...

Ano, v fiíjnu to bylo D˘Àování
a následovala V˘stava ovoce a
okrasn˘ch rostlin. D˘Àování byla
jednodenní akce, která v sobotu 7.
fiíjna pfiilákala velk˘ poãet hostÛ.
Dûti vyfiezávaly z d˘ní vlastní díla
a mûli moÏnost svou tvorbu pfiihlá-
sit do soutûÏe „O nejkrásnûj‰í d˘-
ni”. O pofiadí hlasovali hosté v˘stavy

konané o t˘den pozdûji s tímto v˘-
sledkem: 1. místo Veronika +
Karolína Kalasová, 2. místo Pavel
JankÛ a 3. místo Marcela
Procházková. K úspûchu akce pfiispû-
li také studenti maturitního oboru
Hotelnictví z Vy‰‰í a stfiední ‰koly na
ulici Hybe‰ova v Boskovicích, ktefií
pod vedením Ing. Petra ·afránka,
DiS., nabízeli ochutnávky specialit
pfiipraven˘ch z d˘ní a pfiedvádûli také
dekorativní úpravy d˘ní. Touto ces-
tou jim chci podûkovat za spolupráci,
stejnû jako pracovnicím Stfiediska
volného ãasu v Boskovicích.

V̆ stavu ovoce a okrasn˘ch rostlin
jsme zahájili v pátek 13. fiíjna se sta-
rostkou mûsta Boskovice Bc. Hanou
Nedomovou. Za vystavovatele byli
pfiítomni pfiedseda ZEAS Lysice,
a.s., Ing. Jifií ·afáfi a pfiedseda územ-
ního sdruÏení Svazu zahrádkáfiÛ pan
Ladislav Nezval. Zahájení bylo spo-
jeno s oslavou Dne seniorÛ, pro 
které byla zaji‰tûna bezplatná pfie-
prava z centra Boskovic. K pfiíjemné
náladû pfiispûla degustace pálenek
a mo‰tÛ Palírny Boskovice, k posle-
chu zahrála dechová hudba
Boskovûnka. Opût zde své aranÏér-
ské umûní pfiedvádûli studenti ze
‰koly z ulice Hybe‰ova. Dal‰í podû-
kování patfií ÏákÛm tfiídy 9. A Z· na
námûstí 9. kvûtna, ktefií pod vedením
uãitelky paní Mgr. Jany ·afránkové
nám pomohli s úklidem arboreta
pfied zahájením v˘stavy. Velké díky

za zabezpeãení prÛbûhu v‰ech akcí
patfií také v‰em zamûstnancÛm
Arboreta ·melcovna.

Arboretum bude pro vefiejnost
otevfieno opût v bfieznu?

Ano, od 15. bfiezna pfiivítáme ná-
v‰tûvníky jak v arboretu, tak i v na‰í
prodejnû. Teì nás ãeká zazimování 
areálu, pfiíprava na pfií‰tí sezonu a
údrÏba v‰eho zafiízení. JiÏ nyní je
moÏno objednat pro pfií‰tí rok projek-
ci a realizaci sadovnick˘ch úprav
a celoroãní údrÏbu vefiejné i soukromé
zelenû. Zájemci získají dal‰í informace
na na‰ich stránkách www.smelcov-
na.cz, pfiípadnû nás mohou kontaktovat
na telefonu 737 475 290 nebo emai-
lem: arboretum@smelcovna.cz.

.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna 

Ukázka dekorativní úpravy d˘ní.

(K
om
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ãn
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dû
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ní

)

Z V˘stavy ovoce a okrasn˘ch rostlin.
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Zde se pfiíjemná a pohodová atmosféra
dotkne kaÏdého pfiíchozího, a nenechá ni-
koho na pochybách o tom, Ïe podzim tu
zÛstává jen za okny do místní zahrady.
Slavnostní nálada by se zde dala krájet.
Obyvatelé a zamûstnanci domova totiÏ ve
stfiedu 18. fiíjna a ve ãtvrtek 19. fiíjna spo-
leãnû oslavili jiÏ 15. v˘roãí od doby, kdy
zafiízení pfiivítalo svého prvního obyvatele. 

Pfiipomínka v˘roãí byla pro 144 senio-
rÛ rozdûlena do dvou dnÛ. Ve stfiedu 18.
fiíjna se setkali obyvatelé Domova se
zvlá‰tním reÏimem a spoleãnû se sv˘mi
rodinami a za hudebního doprovodu Petra
Bendy si pfiipomnûli pÛlkulaté v˘roãí. To
obyvatelé Domova pro seniory se setkali
následující den. Ve ãtvrtek 19. fiíjna jim
k tomu zahrála cimbálová muzika
Majerán a osobnû pfii‰el popfiát i starosta

mûsta Blanska pan Mgr. Ivo Polák. Kromû
tradiãního slavnostního obãerstvení letos
dostali v‰ichni obyvatelé pamûtní hrníãek
s logem zafiízení. 

K otevfiení zcela nové budovy v místû
nad nemocnicí do‰lo v fiíjnu roku 2002.
Tehdy zafiízení, jehoÏ zfiizovatelem je
Jihomoravsk˘ kraj, fungovalo je‰tû jako
poboãka domova dÛchodcÛ v âerné Hofie,
nabízelo 102 lÛÏek pro sobûstaãné seniory
a nové obyvatele lákalo mimo jiné pomo-
cí inzerátÛ v denním tisku. 

V roce 2007 do‰lo díky platnosti nového
zákona o sociálních sluÏbách ke zpfiísnûní
pravidel pro pfiíjem nov˘ch uÏivatelÛ a zá-
roveÀ k rozdûlení domova na dvû sociální
sluÏby – Domov pro seniory a Domov se
zvlá‰tním reÏimem. V Domovû pro seniory
jsou nadále umísÈováni obyvatelé se sníÏe-

nou sobûstaãností a s potfiebou celodenní
péãe. V Domovû se zvlá‰tním reÏimem
jsme se zaãali na vysoké úrovni a s odpoví-
dající profesionalitou vûnovat seniorÛm
s Alzheimerovou chorobou a jinou demen-
cí. Kapacita této sluÏby se od roku 2007
rozrostla z pÛvodních 12 na souãasn˘ch 74
uÏivatelÛ. Za tak velk˘m nárÛstem stálo i
otevfiení nové pfiístavby s kapacitou 40 lÛ-
Ïek v roce 2012. 

Nyní jsou v domovû poskytovány nejen

profesionální sociální sluÏby, ale i pora-
denství pro ty, kdo doma peãují o svého
blízkého s onemocnûním demencí, dále
odborná zdravotní a nutriãní péãe, rehabi-
litace a volnoãasové aktivity.

Dovolte mi tedy na závûr popfiát SE-
NIOR centru Blansko do dal‰ích let jen
v‰e dobré. AÈ jsou problémy vÏdy co ne-
jmen‰í, obyvatelé co nejspokojenûj‰í
a pracovníci co nejkvalitnûj‰í!
Text: Petr Novotn˘, metodik a sociální pracovník

Foto: archiv SENIOR centrum Blansko, p. o.

Podzim je v plném proudu, pfiíroda se ukládá k zimnímu spánku a na-
stávající chladné dny nám postupnû den za dnem ukrajují denní pfiídûl
slunce. Jakmile v‰ak zavítáte do SENIOR centra Blansko, zdání o zpo-
maleném Ïivotním tempu a zdlouhav˘ch veãerech vezmou za své. 

Péãi o seniory se
vûnujeme uÏ 15 let

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

Tel.: 606 664 463

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

Specialista, -tka pro provoz a rozvoj vodovodÛ 
a kanalizací (VaK)
Charakter práce: 

• Vydávání vyjádfiení za provozovatele VaK k projektové dokumentaci 
pfiipravovan˘ch staveb

• Vydávání stanovisek ke zfiízení vodovodních a kanalizaãních pfiípojek
• Vydávání podkladÛ o provozovan˘ch sítích VaK pro pfiípravu staveb
• Jednání s úfiady a dotãen˘mi orgány pfii pfiípravû a realizaci staveb
• Zpracovávání odborn˘ch stanovisek ke v‰em stupÀÛm územnû plánovací 

dokumentace a úãast u správních fiízení

PoÏadované znalosti:

• Znalost práce na PC – email, Word, Excel, ãtení digitální v˘kresové 
dokumentace v prohlíÏeãi.

• Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci zejména staveb 
vodovodÛ a kanalizací.

• Základní orientace v právních pfiedpisech (Stavební zákon, 
Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vzdûlání a praxe:

• S· nebo V· vzdûlání stavebního smûru, nejlépe obor vodní hospodáfiství
• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: moÏno ihned, nebo dle dohody.
Místo v˘konu práce: Boskovice

Îádosti s profesním Ïivotopisem za‰lete na adresu: VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., Mgr. Jan KaluÏa, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 30. 11. 2017
Pfiípadné bliÏ‰í informace:
http://www.vodarenska.cz/divize-boskovice/pracovni-prilezitosti
tel.: 516 427 234 – Ing. Jaromír Zukal, vedoucí technického útvaru

Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, pfiijìte si prohlédnout firmu a vyzkou‰et

na‰e moderní stroje. Rádi si na nové kolegynû a kolegy pár mûsícÛ poãkáme.

Kontaktujte nás zde:
email: igor.hurab@ldseating.com • telefon: 602 709 069

- platové rozmezí 17 500 Kã – 20 500 Kã
- 13. a 14. plat
- práce na nejmodernûj‰ích strojích
- zácvikov˘ program pro nové ‰vadleny
- dvousmûnn˘ provoz
- v˘hodná odpolední smûna - pouze na 7 hodin 

a s 10% pfiíplatkem
- sídlo v Boskovicích, kousek od autobusového 

a vlakového nádraÏí

- program pro matky s dûtmi:
• moÏnost zkráceného úvazku aÏ na 6 pracovních hodin
• práce pouze v první smûnû
• moÏnost individuálního zaãátku a konce pracovní doby

âeská rodinná firma LD seating s.r.o.

hledá ‰vadleny 
pro ‰ití potahÛ na Ïidle!

Jsme stabilní firma 25 let na trhu, ve v˘robû kanceláfiského
sezení jsme ‰piãka ve svém oboru.

Hledáme nové kolegynû a kolegy 
do moderní, ‰icí dílny
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V sobotu 28. fiíjna se v hale TJ Sokol Adamov uskuteãnil
Ïupní nohejbalov˘ turnaj. Do turnaje se pfiihlásilo 10 druÏ-
stev. Za Sokol Adamov bojovala dokonce dvû druÏstva. 

Îupní turnaj v nohejbale „Adamovské nohec”

Pane Vrbo, jak do‰lo k zaloÏení spoleã-
nosti Vrba, s.r.o.?

Já jsem v tomto oboru pracoval uÏ od ro-
ku 1970. Od konce roku 1986 jsem byl fiedi-
telem Technick˘ch sluÏeb, které v Blansku
zaji‰Èovaly vefiejnû prospû‰né sluÏby. Mou 
ideou bylo spojení tûchto dvou podnikÛ do
jednoho, aby bylo moÏno zaji‰Èovat ve‰keré
sluÏby pro mûsto a jeho obyvatele z jednoho
centra. Tuto pfiedstavu se podafiilo realizovat
aÏ po roce 1990 spojením Technick˘ch slu-
Ïeb a ãásti OPBH Blansko do podniku
Mûstské technické a bytové sluÏby. KdyÏ se
v roce 92 rozhodlo mûsto tyto ãinnosti 
zprivatizovat, pfiihlásil jsem se a vyhrál v˘-
bûrové fiízení vypsané pro ãinnost Správa
bytového fondu a provoz tepeln˘ch zafiízení.
ZaloÏil jsem se synem a dal‰ími tfiemi spo-
leãníky firmu Vrba s.r.o.

Jaké byly tehdy podmínky pro rozjezd
podnikání?

Byla to zajímavá doba; na jedné stranû
teprve vznikající legislativa a z dne‰ního
pohledu primitivní vybavení; nebyly je‰tû
poãítaãe, takÏe napfiíklad v listopadu 1992
jsme se synem tvofiili logo firmy na ãtvrtce
papíru, tuÏkou, pravítkem a gumou. Na

v lednu 1993 s asi stovkou zamûstnancÛ
a o rok pozdûji jsme vyãlenili provoz tepel-
n˘ch zafiízení do nové spoleãnosti
Zásobování teplem. Bylo to uãinûno hlavnû
pro zprÛhlednûní hospodafiení s ohledem na
cenu tepla. V roce 94 jsme zaãali poskytovat
sluÏby pro byty Adastu  Adamov, kde jsme
pfiebrali celou bytovou správu i se zamûst-
nanci, koupili jsme skupinu údrÏby bytové-
ho druÏstva Macocha a topenáfiskou skupinu
firmy Univa. Tûmito kroky jsme se stali nej-
vût‰í firmou zaji‰Èující vytápûní a servis
v bytov˘ch domech v regionu. Vûnovali
jsme se také stavební ãinnosti, napfiíklad ply-
nofikaci obcí jsme provádûli na velké ãásti
blanenského okresu. Vyjmenovávat v‰echny
v˘znamné stavby a akce by bylo na samo-
statné vydání novin. Na pfielomu tisíciletí
jsme se podíleli na rekonstrukci kotelen
a teplovodÛ v Blansku, Boskovicích
a Ti‰novû. V Ti‰novû jsme na základû v˘bû-
rového fiízení koupili v privatizaci tamûj‰í
mûstskou spoleãnost TEPLO T, s.r.o. Dal‰í
kroky ve zmûnû struktury na‰í firmy vedly
k tomu, aby se ze spoleãnosti stala rodinná
firma. TakÏe kdyÏ jsem v roce 2013 fiekl, Ïe
konãím, a pfiedal jsem firmu sv˘m dûtem,
tak se uÏ jednalo o ãistû rodinnou firmu, kte-
rou jsem pfiedával jako jedin˘ majitel.

ÚroveÀ byla dost vysoká, protoÏe na turnaji
soutûÏili také borci, ktefií se v rámci regionu 
úãastní rÛzn˘ch turnajÛ v této oblíbené hfie. Ale
i tak v základních skupinách nebylo jasné, kdo
s k˘m bude hrát. Nakonec ale favorité potvrdili,
Ïe mají na finálové boje a tak se o první místo
stfietli Suchdol a AA t˘m. Po tvrdém boji nako-
nec zvítûzil Suchdol, AA obsadilo druhé místo
a tfietí skonãily Buãovice. Zástupci Sokola

Adamov ve sloÏení Svûdínek, Trunda a Neuman
obsadili pûkné 5. místo. Pfii tak velké konkuren-
ci dost dobr˘ úspûch. V‰ichni zúãastnûní hodno-
tili turnaj velmi pozitivnû a jiÏ se tû‰í na dal‰í
roãníky. Za zmínku také je‰tû stojí, Ïe turnaje se
zúãastnilo nûkolik generací, pfii ãemÏ nejmlad‰í-
mu borcovi bylo 14 let a nejstar‰ímu 64 let.

Text: Miroslav Svûdínek – TJ Sokol Adamov
Foto: Martin Magi

Za ãtvrt století, bûhem nûhoÏ Va‰e firma
rostla a zafiadila se k zaveden˘m podnikÛm
v oboru, mnoho jin˘ch vzniklo a pomûrnû
brzo zmizelo z trhu. V ãem vidíte pfiíãinu
úspûchu Va‰í spoleãnosti?

Asi ze v‰eho nejdÛleÏitûj‰í je získat
dÛvûru zákazníkÛ, obchodních partnerÛ
a v neposlední fiadû i vlastních zamûst-
nancÛ. DÛvûru v to, Ïe budeme vÏdy jed-
nat tak, jak bychom si pfiáli, aby ostatní
jednali s námi. Urãitû bûhem celého toho
období nebylo v‰e ideální, docházelo
k rÛzn˘m neshodám a urãitû i chybám.
Mûl jsem v‰ak ‰tûstí na své spolupracov-
níky a partnery; vÏdyÈ i v dobû, kdy nás
bylo ve spoleãnosti pût spoleãníkÛ, tak
jsme se dokázali dohodnout; myslím, Ïe
nám to tehdy mnozí závidûli. Podstatné je
kaÏd˘ problém fie‰it serióznû a dbát na
spokojenost zákazníkÛ jako na prioritu
na‰í ãinnosti. Solidnost, spolehlivost – to
je asi recept na vytvofiení základu úspû‰-
ného podnikání. Mám radost, Ïe v tomto
duchu fiídí spoleãnost mé dûti a Ïe se sku-
teãnû jedná o úspû‰nou rodinnou firmu.

Pane Vrbo, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

druhé stranû byla patrná daleko vût‰í serioz-
nost v jednáních; kdyÏ jsem s obchodním
partnerem dohodl ústnû smlouvu v hodnotû
nûkolika milionÛ korun, tak platila okamÏi-
kem, kdy jsme si podali ruce, bylo na to
spolehnutí. Dodateãnû vypracovaná papíro-
vá verze byla uÏ jen pro formu. 

Postupnû jste ãinnost roz‰ifiovali...
Byla to celá fiada postupn˘ch krokÛ

a zmûn. SluÏby jsme zaãali poskytovat

Josef Vrba, zakladatel spoleãnosti. 

PÛvodní logo vytvofiené v roce 1992

Spoleãnost VRBA, s.r.o. Blansko 
slaví ãtvrt století své existence

Firma Vrba, s.r.o. byla zaloÏena v Blansku v roce 1992. Za 25 let své existence dokázala získat povûst spolehlivého partnera pro v‰echny, ktefií
potfiebují zajistit servis pfii správû nemovitostí, vytápûní, technickou i administrativní podporu a tfieba také pfiípravu a realizaci projektÛ revitaliza-
ce, ãi budování nov˘ch úsporn˘ch systémÛ vytápûní budov. Nejen to, díky kvalitû poskytovan˘ch sluÏeb, která se promítá do pozitivních referencí,
dokázala spoleãnost Vrba expandovat na Boskovicko, Ti‰novsko, do Brna a dal‰ích oblastí. Jedná se o typickou rodinnou firmu, kterou zaloÏil Josef
Vrba senior, pfiedal ji svému synovi a ve firmû jiÏ pracuje také jeho vnuk. Zakladatele, pana Josefa Vrby, jsem se zeptal:

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

Bílkova 13, Boskovice, 
Tel.: 516 454 566
rodinná firma s 25letou tradicí

V pfiípadû zájmu rádi poskytneme více informací 
na tel. 605 248 300; 605 248 302, info@kindermann.cz

• Zednick˘ch prací 
• Obkladaãsk˘ch prací
• MontáÏe sádrokartonov˘ch konstrukcí
• MontáÏe krovÛ a stfiech
• Provádûní pomocn˘ch stavebních prací

Nabízí:
• Zauãení nevyuãen˘ch pracovníkÛ
• Celoroãní práci i v zimním období
• Odborná ‰kolení a profesní rÛst
• Individuální pfiístup a odmûÀování

Pfiijme spolupracovníky na provádûní: 



12 Redakãní strana / i*

roãník VI        ãíslo 9       listopad 2017 www.listyregionu.cz

➨ Máte doma budoucího prvÀáãka? 
Donese mu JeÏí‰ek ta‰ku do ‰koly? Prodám ‰kolní ta‰-
ku do 1. tfiídy pro dûvãe. Pevn˘ spodek, pevná argono-
metrická záda – „anatomic systém”. Atesty, po prvÀáã-
kovi, „jako nová”. PÛvodní cena 1 650 Kã, nyní 500 Kã.
Foto za‰lu na vyÏádání. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám doma vykrmené prase 
moÏno i pÛlku, tel.: 704 449 608. 
➨ Prodám málo jeté pánské kolo 
v plné v˘bavû. Zn. Amulet, cena dohodou. Tel.: 606 767 938.
➨ Prodám koÏenou moto kombinézu 
znaãky PROBIKER vel. 52. Vhodná na postavu 170-
180cm, 70-80kg. Barevné provedení ãerná, bílé reflex-
ní doplÀky. Nezniãená, pravidelnû udrÏovaná, moÏnost
vyzkou‰ení v BK. Cena 2 900 Kã, tel.: 777 575 857. 
➨ Prodám závûsn˘ systém MONTI 
(TESCOMA) - tyã 60 cm, poliãka 26 cm, zásobník na pa-
pírové utûrky - 29 cm, cena 600 Kã. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám nevyuÏité vûci z Ikea 4 ks 
prostírání - rozmûr 38 cm x 48 cm, bûhoun na stÛl - roz-
mûr 35 cm x 130 cm, 2 ks svícnÛ na ãajové svíãky, for-
ma na bábovku, cena za v‰e 240 Kã. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám drÏák ruãníkÛ se závûsem 
délka 42 cm. PC 1 053 Kã, nyní 400 Kã.  Tel.: 737 900 946.
➨ Prodám nov˘ rendlík s poklicí TESCOMA 
prÛmûr 16 cm, 1.5 l, PC 849 Kã, nyní 650 Kã. Tel.: 737
900 946. 
➨ Prodám tyãovou garn˘Ï o délce 3,3 m
+ pfiíslu‰enství. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám dfievûnou ohrádku, 
160x120x80 cm, mezera mezi li‰tami 6cm. Cena 190
Kã, tel.: 603 929 928. 
➨ Prodám pouÏívanou pozinkovanou 
popelnici MEVA 110 litrÛ pro sbûr tuhého domovního
odpadu. Do nádoby je moÏno sypat i Ïhav˘ popel. Cena
290 Kã, odbûr Brno – Lí‰eÀ, email jhil@centrum.cz. 
➨ Prodám zcela novou videokameru 
CANON, FULL HD, 57x optick˘ zoom, vestavûná pamûÈ
+ karta. S bra‰nou a ministativem. PC 9 600 Kã, nyní
jen 2 990 Kã. Tel.: 737 957 822. 

➨ Koupím chalupu nebo domek  se zahradou, 
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Hledám pronájem RD nebo bytu.
Ihned, tel.: 704 352 862.
➨ 60-ti letá vdova prosí hodné lidi, 
kdo daruje formiãky a vánoãní ozdoby? Pfiedem moc
dûkuji, tel.: 722 605 184.
➨ Kdo prodá nebo daruje dÛchodci 
malého nebo stfiednû velkého pejska i bez PP, ‰tûnû ne-
bo do 5-ti let vûku. Tel.: 773 228 170.  
➨ Hledám obãasné hlídání 
pro svoje dvû dcery (star‰í 6 let, mlad‰í 15 mûsícÛ).
Star‰í dcera je na invalidním vozíku, podrobnosti vy-
svûtlím osobnû. Cena 100 Kã/hodina. Telefon: 732
980 922, email: luckakos@post.cz. 

HLEDÁM

➨ Hledám normálního pohodového muÏe
s vyfie‰enou minulostí, kterému nejde jen o sex, ale o
váÏn˘ trval˘ vztah. Jen váÏnû! Já 44/170/80 normální
Ïenská pro Ïivot, pro zatím e-mail dobra.zenska@se-
znam.cz. Mûj hezk˘ den.
➨ 40-ti let˘ muÏ hledá 30-38-letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.: 605 303 918.
➨ 52/160/70kg Blanka ze sídli‰tû Píseãná v Blansku
hledá pfiítele do 65 let k váÏnému seznámení. Tel.: 722
955 018. Jsem ‰patnû mluvící. 
➨ Hledám vitálního a upfiímného pfiítele, 
vy‰‰í postavy nad 170 cm, 65-70 let. Jsem vdova,
170/65 let, plno‰tíhlé postavy. Tel.: 724 836 518, pou-
ze váÏn˘ vztah.
➨ Jsem star‰í dÛchodce, bydlím v Blansku 
na Sadové ulici v RD se zahrádkou. Hledám Ïenu, která
mi osvûtlí mou samotu. Tel.: 721 068 181, 728 813 615. 
➨ 75-let˘ vdovec, finanãnû zaji‰tûn, 
plnû motorizovan˘ by se rád seznámil s pohlednou Ïe-
nou pfiimûfieného vûku (z Boskovic). Autov˘lety, les,
koupání apod. Samota tíÏí, dûkuji. Tel.: 607 640 439. 
➨ Vdovec hledá vdovu 65-70 let, men‰í v˘‰ky, 
tmavovlásku. Plnûj‰í postava vítána. Tel.: 778 204 894. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím domácí slepici, vykuchanou,
o‰kubanou, zmraÏenou nebo chlazenou na polévku po
porodu. Tel.: 606 931 795. 
➨ Koupím Simsona 3 000 Kã. 
Tel.: 736 741 967. 
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, to není podmínkou. Mám
zájem i o koupi zahradního traktoru se seãením. Koupím
i po‰kozené nebo nekompletní. Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím tovární malotraktor 
ãeské nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat, MT, TK
atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte prosím, tel.: 731
487 850.
➨ Koupím byt 2+1 v Blansku. Nejsem RK. 
Nabídnûte prosím. Tel.: 721 833 167. 

KOUPÍM Prodej vánoãních stromkÛ od 11. 12. 2017
Prodej ryb od 21. 12. 2017

PO – NE 8 – 18 hod
VLADÍK D¤EVOV¯ROBA, DOUBRAVICE,

Tel.: 516 432 791

s Oldëasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Mrkvov˘ salát s jablky, 
medem a ofiechy

Je tady podzim, úroda ze zahrádky je sklizená, vitamíny jsou
ve sklepû a ve spíÏi. V tuto dobu je zapotfiebí tûlo pfiedzásobit
vitamíny na zimu. Udûlejte si v˘born˘, osvûÏující, mrkvov˘ sa-
lát, s jablky, ofiechy a medem, jak ho dûlá má manÏelka. Je
jednoduch˘, chutn˘ a navíc z domácích surovin.

Ingredience:

Postup:
Oloupeme jablka a mrkev. Vyloupeme ofiechy. Mrkev nastrouháme najemno,
jablka nahrubo, zastfiíkneme citronovou ‰Èávou. Vmícháme med a nahrubo
nasekaná jádra vla‰sk˘ch ofiechÛ, promícháme. Podáváme vychlazen˘.

Mrkev 5 ks, jablka 3 ks, vla‰ské ofiechy 6-8 ks. 4 PL medu (podle chuti), 1-2 PL
citronové ‰Èávy, ‰petka mleté skofiice.

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldëas.

VZPOMÍNKA
Odešla jsi cestou, kterou jde každý sám, 
jen dveře vzpomínek zůstaly dokořán.

4. 11. 2017 to byly 4 roky, kdy zemřela naše Evička, 
paní Eva Langrová z Blanska. 1. 10. 2017 jsme 
vzpomněli jejích nedožitých 50 let od narození.

Každý den vzpomíná maminka, děti, bratři a celá rodina.

VZPOMÍNKA
Léta běží a smutek v srdcích zůstávají stále.
21. 10. 2017 by se doÏil 60 let svého Ïivota 

pan Josef Novotn˘ (roz. KÀazouãík) z Blanska
a 9. 10. 2017 to bylo 13 let, co zemfiel.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marie, synové

Marek, Petr a David, dcery Lucie a Martina.

VZPOMÍNKA
Odešla....

jediná na světě, jež nikdy nezradí,
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka

to byla nejdražší, to byla maminka.
J. Seifert

Dne 2. listopadu 2017 uplynuly  2 roky, kdy nás  navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, 

paní ŽOFIE LAŠTŮVKOVÁ z Benešova.

Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní
v˘roba, montáÏ, lakování
skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378
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Prodej domácích elektrospotfiebiãÛ 
a satelitní techniky

Krejãovská firma Yvonne Chrudichromy
Vás srdeãnû zve do své provozovny 

nakoupit si na‰e v˘robky:

Zavolejte na 516 45 40 87 nebo 604 81 07 48 
a budeme se Vám rádi vûnovat. Yvonne krejãovská firma

Tomá‰ Panãík
Servis a opravy plynov˘ch, elektro kotlÛ
Na vyhlídce 11 Letovice 679 11
Tel.: 724 192 624
e-mail: tomaspancik@seznam.cz

pracovní doba po-pá 7-15 hod

IâO: 06432000

V˘robce doporuãuje provádût prohlídku 1x roãnû

Dost divn˘ název pro divadelní muzikál. KdyÏ
ale pfiipomenu filmov˘ titul „Mezi námi dûvãa-
ty”, vzpomene si mnoh˘ z vás na blázniv˘ pfií-
bûh matky a dcery, které si vymûní své Ïivoty na
jeden den - pátek. 

Pfiedlohou filmového i divadelního
zpracování byl román Mary
Rodgersové z roku 1972, kter˘ byl
nûkolikrát zfilmován. V jedné verzi
hrály napfi. Barbara Harrisová a Jodie
Foster. Pro hudební divadlo upravili
tento námût oceÀovaní autofii - skla-
datel Tom Kitt  a textafi Brian Yorkey.
Premiéra byla v roce 2016 ve Virginii
a Mûstské divadlo Brno je druh˘m di-
vadlem ve svûtû, které hru uvádí!

âast˘ konflikt matky s dcerou.
·estnáctiletá Ellie revoltuje od doby,
co od nich ode‰el otec. Nesná‰í mat-
ãiny pfiíkazy, napomínání, nesná‰í
mlad‰ího brá‰ku, zanedbává ‰kolu.

Po vyostfiené hádce, kdy si obû pfiejí,
aby na svût pohlédly oãima té druhé,
se to stane… Jsou zmatené, ale 
rozhodnou se, Ïe to zvládnou. Matka
zaÏívá v dcefiinû tûle den ve ‰kole
a Ellie pfiipravuje svatbu své matky -
teì vlastnû svou, pfií‰tí den. O blázni-
vé situace opravdu není nouze.

Trochu pohádková komedie se zá-
mûnou pomocí pfies˘pacích hodin 
umoÏÀuje pohled do Ïivota normál-
ní rodiny. Kdo nûkdy nebojoval
s vlastními rodiãi, dûtmi, sourozen-
ci, protloukal se stfiední ‰kolou
a mûl navíc problémy s láskou? Hru
pfieloÏil Petr Gazdík, kter˘ hru také

reÏíruje. V roli matky mÛÏeme vidût
Ivanu VaÀkovou nebo Alenu
Antalovou. V roli dcery Viktorii
Matu‰ovou nebo Katefiinu Marii
Fialovou. Postavu snoubence ztvár-
Àuje Luká‰ Vlãek nebo Petr Gazdík.
Kouzeln˘ je mlad‰í bratr Ellie v po-
dání Adama a Josefa Gazdíkov˘ch.

V˘borná je hudba, aÈ uÏ v rytmu mu-
zikálov˘ch ãísel nebo balad a songÛ
ve stylu populární hudby.

S Dûsn˘m pátkem zaÏijete zábavu
i vzru‰ení, zavzpomínáte na vlastní
patálie. 

Tak pfiíjemn˘ Dûsn˘ pátek!
Do divadla vás zve Naìa Parmová

Foto: archiv MdB

Dûsnej pátek
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První setkání se v tomto ‰kolním roce
konalo právû v malebném Îilinském kraji
pod Tatrami. Vydali se tam zástupci mûsta
Rájec-Jestfiebí, uãitelé a studenti gymnázia.
Poãáteãní dny t˘denního pobytu jsme strá-
vili v penzionu na Oravici, kde jsme si 
vyzkou‰eli turistické a cyklistické trasy i
lokalizování polohy do GPS. Poznali jsme
dokonce i krásy JuráÀovy doliny
a Roháãsk˘ch ples. Po namáhav˘ch spor-
tovních v˘konech jsme relaxovali v míst-

ním lázeÀském komplexu – Meander parku.
První veãer na‰i sloven‰tí pfiátelé oficiálnû
otevfieli tento projektov˘ t˘den studentskou
prezentací jejich fiktivní cestovní kanceláfie,
ve které nám pfiedstavili krásy místního 
kraje, ekonomickou stránku nabízen˘ch lo-
kálních sluÏeb i náhled do v˘znamn˘ch ob-
lastí slovenského Ïivota – sportu, kultury
a politiky. Svoje oficiální vystoupení doplni-
li ukázkou folklorních lidov˘ch písní a tan-
cÛ, které jsme si s nimi s chutí vyzkou‰eli.

Na dal‰í pobytové dny jsme se pfiesunuli
do Tvrdo‰ína – studenti do rodin k jejich 
slovensk˘m kamarádÛm, dospûlí do hotelo-
vého zafiízení. Velmi se nám líbila kaÏdoroã-
ní tradice tvrdo‰ínského gymnázia, na kte-
rou jsme byli pozváni – Imatrikulace 2017,
v jejímÏ rámci byli noví studenti primy a
1. roãníku uvedeni do gymnaziálního studia
studenty star‰ích roãníkÛ. Byl to veãer pln˘
soutûÏí, studentského humoru a recese, ale
i taneãních kreací. 

Na pÛdû tvrdo‰ínského mûstského úfiadu
jsme se setkali s panem primátorem i jeho
zástupkyní. Uvítali v‰echny studenty i do-
spûlé úãastníky projektu, seznámili nás s fun-
gováním místní samosprávy, s náplní své
práce, budoucími vizemi, sv˘mi zálibami i se
zajímavostmi místního kraje. Studenti mûli
v rámci diskuze spoustu dotazÛ, které jim zá-
stupci mûsta rádi zodpovûdûli.

Dal‰í dny pobytu jsme se vydali také do
Liptovského Mikulá‰e prohlédnout si jedno-
tlivé expozice tamního Pfiírodovûdného mu-
zea jeskyÀáfiství, ale také do Demänovské
ledové jeskynû, kde nás pfiekvapila krása
i rozsah krápníkové podzemní „krajiny”, aã
známe jeskynû na‰eho Moravského krasu.
Studenti si také upevnili a roz‰ífiili svoji zna-
lost i dovednost v úvodu jiÏ zmiÀovan˘ch
netradiãních sportÛ, aÈ uÏ v tûlocviãnû tvr-

do‰ínského gymnázia, nebo v jeho areálu.
Cel˘ t˘den byl zavr‰en závûreãnou spo-

leãnou veãefií ve ‰kolní jídelnû Gymnázia
Tvrdo‰ín, kde byl pfiítomen také pan primá-
tor, paní fieditelka i v‰ichni zúãastnûní 
studenti, uãitelé a páni fieditelé na‰í a litev-
ské ‰koly. Vedoucí slovenského t˘mu zhod-
notil cel˘ t˘den, promítl natoãené video a
oficiálnû ukonãil celé setkání. Studenti ani
dospûlí úãastníci projektového t˘dne urãitû
nezapomenou na záÏitky v tomto malebném 
slovenském kraji. Nûktefií studenti se budou
urãitû vracet za sv˘mi slovensk˘mi kamarády,
dospûlí budou pokraãovat v práci na projektu,
kter˘ bude zavr‰en projektov˘m setkáním
u nás v âeské republice v kvûtnu 2018.

A co vy? Chcete také zaÏít projektové 
zahraniãní dobrodruÏství? Odpovûdí je ano?
Zaãnûte tedy studovat na Gymnáziu v Rájci-
Jestfiebí a mÛÏete se zapojit do nûkterého z
projektÛ Erasmus+, ale také prohloubit svoje
vûdomosti a jazykové i sportovní dovednosti.

Text: Mgr. Markéta Machová, vyuãující
Gymnázia Rájec-Jestfiebí, o.p.s.

Foto: archiv ‰koly

Úãastnící setkání pfied ‰kolou v Tvrdo‰ínû.

Sportujme, spolupracujme a vzdûlávejme se
– tentokráte s projektem Erasmus+ na Slovensku v Tvrdo‰ínû

Ten název jste jiÏ sly‰eli? Ano, nem˘líte se, projekt Gymnázia a mûsta Rájec-Jestfiebí a sportovního klubu Triangl pokraãuje jiÏ druh˘m ro-
kem. V projektu je kromû na‰í ‰koly zapojeno také slovenské Gymnázium Tvrdo‰ín a základní ‰kola z litevského mûsta BirÏai. Pro pfiipomenutí
– jedná se o vzdûlávání studentÛ i dospûl˘ch, které zahrnuje seznámení se s netradiãními sporty, jako jsou kin-ball, frisbee, mölkky, kubb a dal-
‰í, i jejich praktické zvládnutí, práci s GPS systémem v terénu, ale i dovednost vést a fiídit fiktivní cestovní kanceláfi nabízející sportovní záÏit-
kové pobyty, zejména kempy v jiÏ zmínûn˘ch kooperujících zemích.
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Îe vidíme, v‰ichni z nás pova-
Ïují za samozfiejmost. Tato na‰e
jistota se v‰ak mÛÏe zmûnit ve
chvíli, kdy se setkáme s nevido-
m˘m. Toto téma bylo náplní 
setkání na besedû, která se 
uskuteãnila 5. 10. 2017 v T˘dnu
knihoven v Obecní knihovnû na
Obofie. Hostem na ní byla paní
Renata Moravcová z Dobru‰ky,
která pfiijela se sv˘m vodícím
pejskem Xantem. 

Paní Jana Trubáková, knihovnice
místní knihovny, besedu zahájila mi-
l˘m slovem a pak uÏ povídala paní
Renata. A zde si ãlovûk uvûdomí, jak
je tûÏké o zrak pfiijít. Paní Renata
kvÛli silné cukrovce v dûtství postup-
nû pfii‰la o zrak. Ve tfiiceti letech pod-
stoupila operaci, kde bylo 50% rizi-
ko, Ïe vidût uÏ nebude, ale naopak
zde byla i 50% ‰ance, Ïe se jí zrak
zlep‰í. Slepota by bez operace podle
lékafiÛ pfii‰la cca za 5 let. BohuÏel se

stala ta hor‰í varianta, paní Renata po
operaci oslepla úplnû. Z nemocnice ji
dovezla sanitka, vyloÏila pfied do-
mem a pak v‰e zaãalo… najít ten
správn˘ klíã, poslepu si odemknout,
vyjít schody, najít dvefie od bytu, za-
se najít ten správn˘ klíã, odemknout
si, … ãlovûk v takové chvilce padne
na úplné dno. 

Na‰tûstí paní Renata mûla oporu
ve svém tehdy jedenáctiletém synovi,
kter˘ s ní napfi. chodil nakupovat, tfií-

dil prádlo do praãky podle barev, vodil maminku na 
úfiady vyfiizovat vûci, … paní Renata se ode dna odra-
zila a dnes je samostatná. Spoustu vûcí se musela 
nauãit, a co sama nezvládne, na to má dnes jiÏ v pofia-
dí tfietího ãtyfinohého parÈáka – vodícího psa Xanta.
Za to, Ïe paní Renata tyto nelehké zaãátky Ïivota ve
tmû v pofiádku pfieÏila a zvládla, vdûãí dle jejích slov
právû svému synovi.

BohuÏel jsme se od paní Renaty dozvûdûli i to, Ïe
ji uÏ dvakrát ve mûstû pfiepadli a okradli o peníze i
pomÛcky. Pes není vycviãen˘ k agresi, k tomu aby 
paniãku bránil, takÏe nezasáhl. Je vycviãen˘, aby po-
dával vûci, pfievádûl pfies cestu apod. Nebo kdyÏ se
paní Renata na autobusovém nádraÏí zeptala pána,
jestli pfiijel autobus ã. 6 nebo 124 (mají stejnou za-
stávku), bylo jí podráÏdûnû sdûleno, jestli neví, kolik
stojí cigarety, a Ïe kdyÏ uÏ si zapálí, chce si cigaretu
vykoufiit a vychutnat. Pfiitom staãilo fiíct, pfiijela „‰est-
ka”. âlovûku se ani nechce vûfiit, Ïe i takoví lidé jsou
mezi námi. 

I pfies v‰echna tato úskalí je paní Renata pozitivnû
naladûn˘ ãlovûk. Baví ji vafiení, ráda a dobfie peãe
(umí v˘borné rolády, které si u ní objednávají i známí),
plete ponoÏky na ãtyfiech jehlicích! anebo obleãení pro
miminka (minul˘ mûsíc dovezla ta‰ku vûcí pro 
miminka do nemocnice) a je ráda uÏiteãná. Je pfied-
sedkyní regionální poboãky Sjednocené organizace
nevidom˘ch a slabozrak˘ch (SONS) v Dobru‰ce a ta-
ké pfiedsedkyní Klubu drÏitelÛ vodících psÛ. Stojí také
za zaloÏením speciální kavárny v Dobru‰ce s pfiíhod-
n˘m názvem Kavárna ve tmû, kde se zákazníci v na-
prosté tmû a s páskou pfies oãi nechají obsluhovat 
nevidom˘m personálem. V leto‰ním roce se stala vítûz-
kou soutûÏe Îena regionu – Královéhradeckého kraje.

V závûreãné diskuzi jsme se dozvûdûli, Ïe existují
rÛzné pomÛcky pro nevidomé, napfi. krabiãka - hladin-
ka, která akusticky upozorní, kdyÏ naléváte do hrneãku
tekutinu, aby hrnek nepfietekl. Dal‰í pomÛckou je lase-
rov˘ COLORTEST, kter˘ po pfiiloÏení k látce obleãení
barvu i odstín barvy zvukovû nahlásí, nebo krejãovsk˘
metr, kter˘ má po centimetru a decimetru hmatatelné
rozli‰ení. Poãítaã ãi mobil se zvukov˘m záznamem ta-
ké pomáhá zaãlenit se mezi ostatní lidi a pracovat.
PomÛcky v hodnotû do 10 000 Kã si nevidomí platí
v plné hodnotû, u tûch s cenou nad 10 000 Kã hradí 
nevidom˘ ãlovûk pfiíspûvek 10 % ceny. Jen pro upfies-
nûní, vodící pes s v˘cvikem pfiijde na 250 000 Kã, 
nevidom˘ si musí zaplatit 25 000 Kã, kdyÏ si o nûj 
zaÏádá. PomÛcek k ulehãení Ïivota nevidom˘ch je ví-
ce, ale jsou drahé, ne kaÏd˘ si je mÛÏe pofiídit.

Po pfiedná‰ce si ãlovûk uvûdomil, jak˘ má dar, dar
vidûní. Paní Renata fiekla, Ïe si na „tmu” uÏ zvykla,
ale Ïe by chtûla vidût, jak vypadají rodiãe a syn. UÏ 17
let je nevidûla…     

To byla tro‰ku smutná teãka za cel˘m povídáním.
KdyÏ potkáte nûkoho s bílou holí, kdo vás osloví
a poprosí o pomoc, vzpomeÀte si na pána, co si chtûl
v klidu vykoufiit svou cigaretu a nechovejte se prosím
stejnû… vÏdyÈ nikdo z nás neví, co ho v Ïivotû je‰tû
ãeká… také mÛÏeme patfiit mezi nû…

Text a foto: Renata Kuncová Polická

O Ïivotû ve tmû a dal‰ích úskalích

Renata Moravcová se sv˘m parÈákem Xantem.
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