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Adventní slavnost se
ani tentokrát neobe‰la

bez fiádûní ãertÛ
Pekelné brány se v âerné Hofie otevfiely 25. 11. 2017 jiÏ
popáté, ale peklo se neradovalo pfiíli‰ dlouho. 

Aã se ãerti snaÏili ze v‰ech sil, Ïádného 
opravdového hfií‰níka ne a ne lapit. Nûkteré
dûti, které ãerti unesli, mûly pravda trochu
nahnáno, ale  v‰echno dobfie dopadlo a spra-
vedlivé peklo je muselo vrátit, k nemalé 
radosti jejich rodiãÛ, zpût do bezpeãí domo-
va. V âerné Hofie jsou pfieváÏnû hodné a
vychované dûti a Ïijí tu samí slu‰ní a spofiá-
daní obãané. NeÏ se v‰ak o tom peklo 
pfiesvûdãilo, chvíli to trvalo. Pekelníci fiádili
a nechtûli odejít jako kaÏd˘ rok s nepofiíze-
nou. Na pomoc pfiijela i andûlská jízda, která
bojovala se samotn˘m pánem pekel, a dobro
nakonec i tentokrát zvítûzilo nad zlem. Stejnû
jako v minul˘ch létech si tuto mimofiádnou
podívanou nechal ujít jen málokdo. V̆ hodná
poloha prostor pfied radnicí umoÏÀuje pûkn˘
v˘hled na celou plochu, kde se program ode-
hrává, a plní tak funkci tribuny, která je sou-
ãástí pomyslného hledi‰tû. Zvûdavé a nûkdy
i trochu vystra‰ené dûti se v‰ak rády vzdají
bezprostfiedního záÏitku z „první fiady” a rá-
dy se schovají do bezpeãí k mamince nebo
taÈkovi, i kdyÏ v‰echny moc dobfie vûdí, Ïe
jsou to na‰i kamarádi z LipÛvky. Ale jistota je
jistota. Co kdyby se mezi nimi objevil nûjak˘
ten opravdov˘ rarach? I pofiadatelé této akce

mûli mnohdy pocit, Ïe se proti nim spikly
v‰echny pekelné síly a stavûly jim do cesty
jednu pfiekáÏku za druhou. Kromû ìábelsky
sloÏité dopravní situace pfii prÛjezdu âernou
Horou to byla i pekelnû rozkopaná ulice
Radniãní a pfiedpovûì poãasí byla také po
ãertech nepfiíznivá. V‰em nad‰encÛm, ktefií
akci kaÏd˘m rokem pfiipravují, pak byla 
odmûnou nejen radost dûtí, které si domÛ od-
nesly kromû nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ
i dáreãek od Mikulá‰e a andûlÛ, ale také krás-
nû rozsvícená douglaska na námûstí, která se
py‰nû vypíná, aby v‰em ukázala, jak za rok
opût povyrostla. 

Pofiadatelé touto cestou dûkují hlavnímu
sponzoru akce Pivovaru âerná Hora, Úfiadu
mûstyse âerná Hora, ãlenkám SPOZ za orga-
nizaci adventních trhÛ, ãlenÛm SDH âerná
Hora, bez kter˘ch si uÏ podobné akce nelze
pfiedstavit, ãlenÛm FK âerná Hora za pofiada-
telskou pomoc, firmû KAPOUN za zapÛjãení
kovov˘ch zábran a nejvût‰í podûkování patfií
ãlenÛm spolku LÍPA z LipÛvky za pfiekrásn˘
mikulá‰sk˘ program, kter˘m kaÏdoroãnû 
obohatí tradiãní rozsvícení vánoãního stromu. 

Za t˘m organizátorÛ Jana Kubelková.
Foto: Ivo Kalvoda

Pekelníci fiádili v âerné Hofie.

17 800 ks

Mûsíãní periodikum Listy regionÛ hledají do svého t˘mu poctivé distributory
pro roznos novin do kaÏdé po‰tovní schránky v ãásti Blanska.
Distribuce jednou mûsíãnû, více informací na tel.: 606 931 795 nebo listyregionu@seznam.cz

Pfiedem dûkuji za Vá‰ zájem. Renata Kuncová Polická - vydavatelka

VáÏení a milí ãtenáfii ListÛ regionÛ,
rok uplynul jako voda a já opût dûkuji vám, ãtenáfiÛm, za pfiízeÀ. Leto‰ní rok 

byl pro Listy regionÛ v˘jimeãn˘ v tom, Ïe jsme zv˘‰ili náklad a pfiidali ke stávajícím tfiem 
mûstÛm (Blansko, Boskovice a Letovice) novû mûsto Adamov, kde jsou od ãervna 

Listy regionÛ také v kaÏdé po‰tovní schránce. 38 vesnic v okrese Blansko dostává kaÏd˘ 
mûsíc na‰e – va‰e noviny na smluvená místa, která se uÏ ‰est rokÛ nezmûnila. 
Dûkuji v‰em, kdo se mnou noviny tvofií, rozná‰í je do schránek, dûkuji i vám, 

ãtenáfiÛm, Ïe je rádi ãtete a posíláte své pfiíspûvky. 
Krásné, poklidné svátky vánoãní, klid a pohodu a v novém roce hlavnû zdraví i spokojenost.

Jen tak budeme potkávat na ulici lidi s pozitivní energií, kterou budeme pfiijímat 
a na oplátku zase dávat dál. A o tom to je…

Renata Kuncová Polická, vydavatelka
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

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

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

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

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

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

Udûlejte radost dárkem od Husqvarny!
Dûkujeme za pfiízeÀ v leto‰ním roce, v tom pfií‰tím

vás zase rádi uvidíme v na‰í prodejnû a servisu.

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 
67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz
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Tûlocviãna na Z· Erbenova
je jako nová

P¤EDNÁ·KY 
ZO âZS ZAHRÁDKÁ¤Ò 

BLANSKO 2018

V pondûlí 27. 11. 2017 byla slav-
nostnû otevfiena ‰kolní tûlocviãna po
rekonstrukci. Pfii této pfiíleÏitosti byli
odmûnûni Ïáci, ktefií se zúãastnili lite-
rární a v˘tvarné soutûÏe na téma
„Sport v na‰í ‰kole”. SoutûÏ probíha-
la ve tfiech kategoriích, hezké ceny,
které vûnovalo mûsto Blansko a firma
ZT Energy, pfiedal v˘hercÛm místos-
tarosta Jifií Crha. 

Rekonstrukce tûlocviãny zaãala
2. fiíjna a stihlo se toho dost.
Zhotovitelem byla firma ZT Energy,
probûhl repas parket vãetnû umístûní

nového loga ‰koly, lajnování a oblo-
Ïení stûn. Byly novû natfieny radiáto-
ry, které jsou umístûny za panely
s vûtracími otvory. Pfiibyly nové 
cviãební prvky a byla provedena insta-
lace Ïaluzií na elektrick˘ pohon.
V rámci víceprací bylo opraveno soci-
ální zafiízení a sprchy. Celkové náklady
na rekonstrukci byly cca 2,4 mil. Kã.

V leto‰ním roce probûhla také re-
konstrukce tûlocviãny na Z· TGM na
Rodkovského ulici v Blansku a Z·
a M· Dvorská. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Leto‰ní téma soutûÏe bylo „nadãa-
sové”. Dûti mûly moÏnost ztvárnit
Blansko ve sv˘ch pfiedstavách, spfiádat
sny o mûstû, ve kterém by chtûly Ïít.
V soutûÏi se objevily rÛzné techniky
zpracování. Letos se také objevilo více
spoleãn˘ch prací. Spoleãná ãinnost
skupiny ÏákÛ na jednom díle a spoleã-
ném tématu.

Do II. roãníku soutûÏe se zapojilo
celkem 11 Z·, 3 M· a jeden spolek.
Celkem se se‰lo pfies 400 prací, na kte-

r˘ch pracovalo témûfi 450 dûtí.
Odborná porota ve sloÏení ak. mal.
Arna Juraãková, Eva Holou‰ová - pe-
dagoÏka a Jolana Chalupová - vedoucí
Galerie mûsta Blanska, mûla nelehk˘
úkol, okamÏiky rozhodování byli ná-
roãné, nûkdy porota svádûla i malé 
osobní boje. ProtoÏe se jedná o soutûÏ,
museli vybrat ty nejlep‰í díla z kaÏdé
kategorie. A jak to dopadlo? V 1.
Kategorii bylo udûleno 2. místo
Matyá‰ovi Simãovi, 2. Kategorie - 

umístûní bylo: 1. místo Zuzana
Gerne‰ová, 2. místo Jindfiich Rejthar,
3. místo Petr Dvofiáãek a Lenka
Rejtharová. Ve 3. Kategorii se umístili:
na 1. místû Natálie Dvofiáková, 2. mís-
to Lucie Hrazdírová a Andrea Kalová,
na 3. místû Tomá‰ Henzl a Adéla
Dekanová. Jako skupina byl ohodno-
cen kolektiv M· Bofiitov a kolektiv 
dûtí ze ZU· Blansko. V‰ichni vítûzové
si kromû sladkého pocitu vítûzství od-
nesli hodnotné ceny. 

Cel˘m podveãerem nás slovem pro-
vedla Petra Îerníãková, zfiizovatelka
a jednatelka spolku ART-TEP Blansko.
Akci za‰títil starosta Mgr. Ivo Polák
a místostarosta Ing. Jifií Crha. Za spolu-
pofiádající firmu CERGO, s.r.o. byl pfií-

tomen jednatel firmy Ing. Josef Vrba.
V‰ichni tfii pánové udûlili speciální ce-
nu, a to cenu pana starosty, tu si odnesla
Nikola Burgerová, Eva Nejezchlebová,
Nikola BelÏíková a Simona Jelínková
ze Z· TGM Blansko, cenu pana místos-
tarosty, zde zvítûzil obrázek od
Matou‰e Ungermana ze ZU· Blansko
a cenou firmy CERGO, s.r.o. se mÛÏe
py‰nit Katefiina ·ebková ze ZU·
Blansko.

Z v˘tvarn˘ch prací vznikl stolní ka-
lendáfi, kter˘ si dûti na památku odne-
sly. V Galerii mûsta Blanska bylo do 1.
prosince vystaveno 29 individuálních
prací a 10 skupinov˘ch prací.  

Text: Renata Kuncová Polická  
Foto: Petr Meduna

PfiestfiiÏení pásky a pfiedání tûlocviãny do uÏívání.

Kulturní vystoupení a garanti celé soutûÏe. 

06. 02. 2018 - úter˘ v 16.00 hod.
Ing. Martin Chytr˘, Zeleninové odrÛdy
a jejich pûstování.

20. 02. 2018 - úter˘ v 16.00 hod. 
Bc. Jan Tomá‰, ¤ez ovocn˘ch plodin.

06. 03. 2018 - úter˘ v 16.00 hod.
Ing. Du‰an Nesrsta, Drobné a ménû
známé ovoce.

Místo konání: DÛm zahrádkáfiÛ Blansko
Vstup voln˘

II. roãník v˘tvarné soutûÏe Mûsto m˘ch snÛ
21. listopadu probûhlo v Galerii mûsta Blanska vyhlá‰ení v˘sledkÛ II. roãníku v˘tvarné soutûÏe, kterou po-

fiádá Umûlecké centrum ART-TEP, spolek  a firma CERGO, s.r.o.
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• AUTODOPRAVA • STùHOVÁNÍ •
VYKLÍZENÍ • TECHNICKÉ SLUÎBY
V DOMÁCNOSTI • ÚKLID

723 606 098
auto.manousek@email.cz

www.autodopravamanousek.cz

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

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

Pane profesore, jak si v souãasné do-
bû vede boskovická nemocnice po ekono-
mické stránce?

Co se t˘ká zaji‰tûní bûÏného provozu,
tak s jeho financováním není zásadní 
problém. Letos bude na‰e hospodafiení
v mírném pfiebytku. Pro pfií‰tí rok máme
pfiipraveno nûkolik opatfiení, jak provoz
zhospodárnit. Napfiíklad chceme úklid
v‰ech prostor pfiedat externí firmû, podob-
nû jako nyní je zaji‰tûno praní prádla.
Naopak ve stravovacím zafiízení zÛstane-
me u souãasného stavu, neboÈ kvalita jídel
je velmi kladnû hodnocena pacienty, stej-
nû jako na‰imi zamûstnanci.

Pro dal‰í období vidím moÏn˘ problém
s nárÛstem platÛ, které u nás dosahují v˘-
‰e témûfi 70 % z prostfiedkÛ získan˘ch od
poji‰Èoven. Impulsem bylo také leto‰ní
zv˘‰ení minimální mzdy; od té se odvíjí
v˘‰e dal‰ích kategorií. Pfiesto se domní-
vám, Ïe v celkovém financování provozu
nebude podstatn˘ problém ani nadále.

V oblasti investic je tfieba rozli‰it nákla-
dy na opravy a údrÏbu budov od nákladÛ
na obnovu pfiístrojového vybavení, mo-
dernizaci operaãních sálÛ, lÛÏkové ãásti
a ambulancí. 

Co se t˘ká budov, tak existuje písemná
smlouva, Ïe po pfiedbûÏném projednání bude

Troufnu si fiíct, Ïe v personální oblasti je
situace na‰í nemocnice relativnû dobrá.
Sice existují oddûlení, kde pociÈujeme 
nedostatek zamûstnancÛ, takÏe v pfiípadû
neschopnosti mohou vzniknout problémy,
ale domnívám se, Ïe celkovû se dafií tuto
oblast zvládat. Na‰e nemocnice nevyplácí
tabulkové platy jako pfiíspûvkové organiza-
ce, coÏ se nyní snaÏíme kompenzovat vy‰-
‰ími odmûnami z rozpoãtového pfiebytku. 

V oblasti pfiístrojového vybavení se
musím pochvalnû zmínit o dobré spolu-
práci s vedením mûsta Boskovice. Letos
jsme dostali od mûsta celkem 9,5 milionÛ
Kã, které jsme pouÏili na nákup nového 
operaãního stolu, anesteziologického vy-
bavení a dal‰í pfiístrojové techniky, která
uÏ byla v havarijním stavu. 

Jaké jsou moÏnosti pro dal‰í rozvoj ne-
mocnice?

V pfií‰tím roce zahájíme provoz takzva-
ného sdíleného urologického oddûlení;
v rámci chirurgie bude pÛsobit také uro-
log, pan dr. Chrom˘. Ov‰em toto fie‰ení
bude znamenat opût znaãnou investici do
vybavení ordinace, coÏ bude první úkol
pro zaãátek roku 2018. Je jiÏ projednána
pÛjãka na nov˘ CT pfiístroj, coÏ je investi-
ce ve v˘‰i cca 12 - 13 mil. Kã.

Pokud se budeme bavit o dal‰ím sku-
teãném rozvoji, pak je tfieba vûdût, Ïe 
modernizaci zdravotní techniky je tfieba
provádût neustále, tak, jak pokraãuje
v˘voj v této oblasti. JiÏ dnes nám 
napfiíklad chybí pfiístroj pro vy‰etfiení
magnetickou rezonancí, coÏ je ov‰em
investice v fiádu desítek milionÛ Kã.
Máme plán na celkovou modernizaci 
operaãního sálu; cena by se pohybovala
kolem 100 mil. Kã. Je zfiejmé, Ïe finan-
covat tento rozvoj je zcela mimo moÏ-
nosti mûsta. Na‰e nemocnice je v‰ak
dÛleÏit˘m zdravotním zafiízením pro ce-
l˘ sever Jihomoravského kraje, spádová
oblast ãítá zhruba 100 tisíc obyvatel.

Dovedu si pfiedstavit, Ïe budeme i na-
dále fungovat pod mûstem, s tím, Ïe na fi-
nancování rozvoje se bude podílet kraj, 
respektive stát. Zda tomu tak bude, je 
otázka, kterou musí fie‰it politická repre-
zentace. Poslední moÏností v pfiípadû, Ïe
by státní instituce rozvoj nezajistily, by
byl dlouhodob˘ pronájem nemocnice sou-
kromou spoleãností, disponující zdroji pro
potfiebné investice.

Pane profesore, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

foto: archiv Nemocnice Boskovice

investici do budov financovat mûsto, jako
majitel nemovitosti. V nedávném období
v‰ak nemocnice hradila ze svého rozpoãtu 
opravy, na které mûsto nemûlo peníze. My
jsme teì vyãíslili v˘‰i tûchto investic a pro-
jednáváme s mûstem zpÛsob jak reinvestovat
tuto sumu, která je v fiádu milionÛ Kã.

Dal‰í oblastí je medicínsk˘ rozvoj, tedy
pfiístrojové techniky a kvalitního zdravot-
nického i nezdravotnického personálu. 

prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.

O stavu Nemocnice Boskovice
s prof. MUDr. Milo‰em Janeãkem, CSc.

V druhé polovinû leto‰ního roku poslalo vedení mûsta Boskovice dotaz na Jihomoravsk˘ kraj, zda by kraj nepfievzal nemocnici v Boskovicích, kte-
rá je v majetku mûsta. Reakce vedení kraje byla odmítavá a v této souvislosti se v nûkter˘ch mediích vyskytly úvahy o ‰patné ekonomické situaci
nemocnice, která mÛÏe skonãit celkov˘m kolapsem poskytování zdravotní péãe v na‰em regionu. Zeptal jsem se, jak se na situaci v Nemocnici
Boskovice, s. r. o. dívá její jednatel prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.:
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VO· v Boskovicích oslavila 130 let od zaloÏení

Jednak zde byl pro uchazeãe o studium Den otev-
fien˘ch dvefií, ‰kola slavila 130 let od svého zaloÏe-
ní a je‰tû probíhal „gastroden”, kdy studenti matu-
ritních roãníkÛ formou vlastnoruãnû pfiipraven˘ch
pochoutek prezentovali svÛj gastronomick˘ um.
NejenÏe jejich v˘tvory lahodily oku, ale mohu po-
tvrdit, Ïe i Ïaludku. O zdafiilé zakonãení studia ma-
turitou zde nelze pochybovat. Pro mû odmaturovali
v‰ichni. 

Jak jsem jiÏ podotkla, ‰kola slavila v˘roãí zaloÏe-
ní a k této pfiíleÏitosti vydala Almanach. Ten slav-
nostnû pokfitil v aule ‰koly Ing. Mgr. Pavel Vlach,
fieditel ‰koly. Na Almanachu spolupracovalo nûkolik
kolegÛ kantorÛ a je velmi zdafiile vytvofien. ¤editel

‰koly na prezentaci podotkl, Ïe se chystají na ‰kole
vymûnit zb˘vající nevymûnûná okna, zateplit celou
budovu a zpfiístupnit budovu A a budovu B pro vo-
zíãkáfie. Plo‰ina bude vybudovaná pod schody v bu-
dovû A. V̆ tah, kter˘ musí mít dvoje oplá‰tûní, by se
pod schody nevtûsnal, proto to bude plo‰ina, která
má pouze jedno oplá‰tûní – pozn. redakce. 

·kola „Ïije” nejen co se t˘ká stavebních úprav
a poskytováním ãím dál lep‰ích podmínek pro stu-
dium, ale bûhem roku se studenti úãastní rÛzn˘ch
sportovních, kulturních a jin˘ch akcí, aÈ uÏ je ‰kola
pfiímo sama pofiádá nebo jsou studenti pfiizváni na
akce jiné. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

V pátek 10. listopadu panoval na Vy‰‰í odborné ‰kole ekonomické a zdravotnické
a Stfiední ‰kole v Boskovicích ãil˘ ruch. Se‰lo se zde hned nûkolik zajímav˘ch akcí. 

Spoleãnost ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Dûlníky kovov˘roby - pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘r. zafiízení 
(za‰kolíme).  Smûnn˘ provoz. 
Specialistku péãe o zákazníky - obch.- tech. komunikace se zákazníky, 
aktivní fiidiãka, NJ slovem i písmem, tech. vzdûlání v˘hodou. 
Obchodnû - technického zástupce - akvizice nov˘ch klientÛ, obch. - tech.
komunikace se zákazníky, aktivní fiidiã. Min. 3 roky praxe v tech. oboru. 
Kontakt: pí. Monika NároÏná, tel. 775 564 997, email: narozna@atomo.cz

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm a náv‰tûvníkÛm 
a tû‰íme se na Va‰i pfiízeÀ i v roce 2018.

Kolektiv Arboreta ·melcovna

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Na Gastrodnu se i flambovalo.

Divadelní pfiedstavení „Îena z dfiívûj‰ka”

Ve hfie vystupuje pût postav na velmi jednoduché
scénû s nûkolika dvefimi a zabalen˘mi krabicemi. Je
veãer pfied odjezdem, rodina s dospûl˘m synem se stû-
huje aÏ za mofie, aby zaãala nov˘ Ïivot. Frank
a Klaudie se chystají proÏít poslední veãer v bytû, kde
Ïili devatenáct let. Syn Andi je se svou dívkou Tinou.
Obãas si pfiipomenou nad objevenou vûcí nûjak˘ záÏi-
tek z minulosti. Tato idyla je naru‰ena zvonkem na
dvefiích a od této chvíle je v‰echno jako v neskuteãném
snu. Objevuje se Ïena, Romy Vogtländerová a Ïádá
Franka, aby splnil svÛj dávn˘ slib, pfii kterém jí pfiísa-
hal vûãnou lásku. Nebere na vûdomí jeho Ïenu ani sy-
na, chce, aby je opustil a ode‰el s ní. Frank je zprvu
zmaten˘, nevzpomíná si, odmítá takové fie‰ení. KdyÏ si
nûkteré skuteãnosti upamatuje, nesdílí nad‰ení Romy,
jak bude jejich Ïivot úÏasn˘. UÏ to není ten Frank jako
tenkrát, kdyÏ jim bylo sedmnáct. JenÏe Romy, které se
nenaplnily její vztahy s muÏi jak si pfiedstavovala, si
vysní tu krásnou vzpomínku na první lásku a chce ji 
uskuteãnit teì s Frankem. Je pfiímo umanutá dávn˘m

slibem a pfiísahou vûãné lásky. Ale minulost uÏ nejde
vrátit. KdyÏ si Frank ani nevzpomene, jak˘ dárek mu
tenkrát dala, rozzlobenû odchází a pomstí se. VÏdyÈ od
velké lásky je jen krok k velké nenávisti.

Pojem „slib” patfií k lidské spoleãnosti od pradáv-
na, je to jeden z archetypÛ. Jednání lidí bylo ãasto ur-
ãováno a ovlivnûno sliby, pfiipomeÀme antickou
Medeu, sliby králÛ, slib pfie‰el i do pohádek, slib sklá-
dali skauti i pion˘fii a také vojáci volají jednohlasnû
„tak slibuji”. Bylo by moÏné diskutovat, jestli byl
dfiív slib závaznûj‰í. Ani si neuvûdomujeme, kolikrát
za den proneseme slib, prostû nûkomu nûco slíbíme.
A mÛÏeme si veãer fiíct: „Dostál jsem slibu?”.

Hra nemá alternaci, trvá zhruba 90 minut a nemá
pfiestávku. Franka hraje Igor Ondfiíãek, Klaudii Radka
Coufalová, Romy ztvárnila Markéta Sedláãková a dvo-
jici Andi a Tinu Vojtûch Blahuta a Eli‰ka Skálová.
Osudovost hry podbarvuje hudbou Jakub Kudláã. 

AÈ se vám líbí, pfieje Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Listopadová premiéra v Mûstském divadle Brno patfiila souãasnému nûmeckému autorovi Rolandu Schimmelpfennigovi.
Pí‰e nejménû jednu hru roãnû a ãasto na objednávku, „Îena” byla napsána v roce 2004 pro vídeÀsk˘ Burgtheatr. Hru reÏí-
ruje, poprvé v MdB, mladiãká reÏisérka AlÏbûta Burianová.

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Pfiejeme v‰em klientÛm krásné Vánoce 
a pevné zdraví ve ‰Èastném roce 2018!

Dûkujeme za va‰i pfiízeÀ a dÛvûru
PomÛÏeme splnit Va‰e pfiání, na‰e vûrnostní slevy se Vám vÏdy vyplatí!

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS !

LÉTO + EXOTIKA = V¯BùR SLEV aÏ 21%!
VùNUJTE SV¯M BLÍZK¯M ZÁÎITEK, NA KTER¯ SE NEZAPOMÍNÁ! 

CESTOVÁNÍ P¤INÁ·Í RADOST A ZÁBAVU!
DÁRKOV¯ POUKAZ KAÎDÉHO POTù·Í!
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Ladislav Koneãn˘ se sv˘m nov˘m
tahaãem MAN TG 640. 

Zamûstnanec firmy K+K, pan
Ladislav Koneãn˘ z Boskovic, oslavil
2. listopadu 2017 15leté v˘roãí pÛso-
bení ve firmû. Jen pár dní pfied tím,
koncem fiíjna, mûl na svém kontû 
2 000 000 ujet˘ch kilometrÛ. A do tfie-
tice, 5. listopadu pfievzal nov˘ tahaã,
MAN TG 640. 

Pane Koneãn˘, mÛÏete nám pfiedsta-
vit Vá‰ nov˘ vÛz?

Tahaã MAN TG 640 je úpln˘ TOP
mezi tahaãi. KaÏd˘ kamioÀák by ho

chtûl. V republice jsou v souãasné do-
bû pouze dva, na jednom budu jezdit
já a druh˘ je v Praze. První listopado-
v˘ víkend jsem si „maníka” projel
a dnes (6. 11. – pozn. redakce) vyrá-
Ïím na svou první trasu s tímto nov˘m
fe‰ákem. Budu vozit za sebou mrazí-
rensk˘ návûs, tedy pfiepravovat zboÏí,
které musí b˘t pod kontrolovatelnou
teplotou.

Na ãem jste doposud jezdil?
Vystfiídal jsem za tûch patnáct let

u firmy nûkolik vozidel. Od Renault
Magnum, DAF, Mercedes aÏ nyní po
tento nov˘ vÛz, ze kterého mám velkou
radost. Musím ale podotknout, Ïe
v‰echny vozy jsou v˘borné. 

Kde jste byl nejdál? Jezdíte celo-
roãnû?

Ano, jsem t˘den pryã a víkend doma.
Je to nároãné, ale ãlovûk i rodina si
zvykne. Nejdál jsem byl v Severní

Anglii, jel jsem ·panûlsko, standardnû
jezdím Nûmecko, Holandsko, Belgii
a Francii. 

Mûl jste nûkdy problémy nebo ne-
pfiíjemn˘ záÏitek?

No, mûl jsem jednou fakt strach. Pfii
cestû do Anglie, asi pfied pûti lety, pfied
pfiístavem ve Francii na odpoãivadle si
bûÏenci otevfieli nákladov˘ prostor,
vlezli si na palety a nûkdo za nima auto
zavfiel. Nic nebylo vidût ani sly‰et. Ale
vÏdycky pfied celní kontrolou musím
auto obejít, zkontrolovat, takÏe jak jsem
pfii kontrole návûs otevfiel a byl pro-
blém… musel jsem je vyhnat. A to jsem
se bál… ale dobfie to dopadlo. Kdyby to
zjistili aÏ celníci pfii nalodûní, tak bych
mûl velkej problém. BûÏenci to zkou‰í
stále, kdyÏ se ãeká ve frontû na loì 
nebo na proclení, rozfiezávají plachty,
snaÏí se dostat do návûsÛ, jeden mi i vy-
lezl na kabinu. 

Pokraãování textu na stranû 7

Spoleãnost K+K v Bos-
kovicích funguje uÏ od
roku 1992. Za tu dobu se
hodnû rozrostla. Dnes
vám pfiedstavíme dva je-
jí fiidiãe, ktefií se stali
„milionáfii”.

Autodoprava K + K má dal‰í „milionáfie”

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

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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Jaromír Zbofiil a jeho 
VOLVO FH 500.

Pokraãování textu ze strany 6

Dal‰ím zamûstnancem firmy K+K,
kter˘ má na svém kontû „milion” uje-
t˘ch kilometrÛ, je pan Jaromír Zbofiil. 

Pane Zbofiile, mÛÏete nám také
o pÛsobení ve firmû K+K nûco fiíct? 

Pro firmu jsem zaãal jezdit v roce
1997 a s pfietrÏkou devíti let, kdy jsem
podnikal, pracuji u firmy dodnes.
Milion kilometrÛ jsem na tachometru
„natoãil” letos na podzim. 

Pane Zbofiile, se kter˘mi vozy jste jezdil? 
No, kdyÏ jsem v roce 1997 u firmy

zaãal jezdit, vozov˘ park zastupovaly
znaãky Liaz a Tatra. Postupem ãasu, jak
firma nakupovala nové, modernûj‰í vo-
zy, jsem jezdil s vozy DAF a SCANIA.
Pfied rokem jsem dostal nové VOLVO
FH 500. Vozím plachtov˘ návûs s mul-
dou. Na v‰ech vozech se mi jezdilo dob-
fie, doba a v‰e jde dopfiedu, takÏe kaÏd˘
nov˘ vÛz je lep‰í. 

Kudy se ubírají Va‰e cesty a kde jste
byl nejdál?

Jezdím Nûmecko, Holandsko, Belgii
a Anglii. Nejdál jsem byl ve ·panûlsku
a 500 km za Moskvou v Rusku.

Doslechla jsem se, Ïe mimo fiidiã-
sk˘ um máte s kolegy kapelu… 

Smích. To je pravda. Pfied rokem, v listo-
padu 2016, jsem pfii‰el na to, Ïe máme na fir-
mû mezi fiidiãi i „muzikanty”.  Já sám jsem
milovník PraÏského v˘bûru, mûl jsem moÏ-
nost osobnû poznat Michaela Kocába a to
unûj vnahrávacím studiu. Pfied osmi lety jsem
si koupil od Viléma âoka kytaru… leÏela mi
doma ve skfiíni. Slovo dalo slovo, a vznikla
podniková kapela K+K band Rock and roll.
Já jsem se musel nauãit hrát na Vildovu kyta-
ru, do té doby jsem hrát neumûl, kytaru jsem
si koupil jen pro radost, Ïe je od „âoka”.

Tak ãtenáfiÛm prosím kapelu pfied-
stavte, kde hrajete?

Já hraji na baskytaru, na bicí hraje Martin
Stloukal a zpûv a elektrickou kytaru ovládá

Kamil S. Repertoár máme sloÏen  ̆ hlavnû
z ãesk˘ch „pecek” od Katapultu, Turba,
Olympicu, PraÏského v˘bûru… Hrajeme si
hlavnû pro radost, letos jsme dvakrát v létû
hráli na firemní akci. Rád bych podotkl, Ïe se
mi u firmy K+K moc líbí, panuje zde pfiátel-
ská atmosféra a v‰ichni jsme kamarádi. Na
firmû slavíme spoleãnû i s manÏelkami naro-
zeniny, pofiádají se rÛzné firemní akce s grilo-
váním apod. Cítím se zde velmi dobfie a urãi-
tû se to odráÏí i na pracovním v˘konu, kdy
nejsme stresovaní nûjak˘mi problémy, v‰e je
v kamarádském duchu a na pohodu.

Oba „milionáfii” by rádi touto ces-
tou v‰em spolupracovníkÛm na firmû
popfiáli klidné proÏití vánoãních svát-
kÛ a kolegÛm fiidiãÛm hlavnû hodnû
ujet˘ch kilometrÛ bez nehod.  

Pánové, dûkuji vám obûma za zajíma-
v˘ rozhovor a pfieji vám a va‰im rodinám
také krásné, pohodové vánoãní svátky
a hodnû ‰Èastnû ujet˘ch kilometrÛ.

Renata Kuncová Polická
Foto: FOTOAtelier – DRÁPAL

Autodoprava K + K má dal‰í „milionáfie”

Sledujte www.listyregionu.cz
zprávy • novinky • rádio • fiádková inzerce
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Listy regionÛ jako kaÏd˘ rok poÏádaly starosty vût‰ích mûst v regionu o zhodnocení uplynulého roku.

Mgr. Ivo Polák,
starosta mûsta Blansko

Pane starosto, které nejdÛleÏitûj-
‰í akce se v leto‰ním roce podafiilo
v Blansku realizovat, pfiípadnû co se
z Va‰eho pohledu nepovedlo? 

Investiãní akce, které byly na
tento rok plánovány, se velkou mû-
rou t˘kaly oprav komunikací
a chodníkÛ; vyuÏívali jsme toho,
Ïe plynárensk˘ podnik kladl nové
potrubí. Pro následnou opravu
chodníkÛ jsme dodali novou zám-
kovou dlaÏbu, takÏe i tímto v˘hod-
n˘m zpÛsobem do‰lo k moderniza-
ci ulic. Chodníky a také parková
zeleÀ se doãkaly modernizace na
námûstí Republiky a v okolí, vãet-
nû prostranství po hotelu Dukla.
Na ulici Havlíãkové byly moderni-
zovány chodníky na jedné stranû,
budeme pokraãovat zb˘vající ãástí.
Na této ulici v úseku od kfiíÏení
s ulicemi Stafieckého a Wolkerova
ve spolupráci se Svazkem vodovo-
dÛ a kanalizací opravujeme 
vodovodní fiad a kanalizaci, s ná-
sledn˘m poloÏením nového asfal-
tového povrchu. Pokraãovala dal‰í
etapa modernizace komunikace
Hofiice – Ole‰ná. V souvislosti
s pfiestavbou autobusového nádraÏí
jsme s vyuÏitím dotace od Jmk vy-
budovali dal‰í úsek cyklostezky,
kter˘ propojuje toto nádraÏí s vla-
kov˘m. Tímto posledním úsekem
jsme protáhli cyklostezku kolem

fieky Svitavy pfies podstatnou ãást
mûsta, tedy od vlakového nádraÏí
aÏ po sportovní ostrov Ludvíka
DaÀka. Pfií‰tí rok chceme je‰tû pfii-
dat krátk˘ úsek od Salmova ml˘na
k baseballovému areálu.

âást investic jsme letos smûrova-
li také do sportovních zafiízení. Ve
sportovní hale na Údolní jsme 
rekonstruovali zázemí, pfiedev‰ím
sociální zafiízení a ‰atny, byl moder-
nizován vstupní vestibul vãetnû
schodÛ. Na vût‰inû základních ‰kol
jsme provedli rekonstrukce tûlocvi-
ãen; brousily se podlahy, mûnilo ob-
loÏení, provádûla v˘malba a moder-
nizace cviãebního náfiadí.
Tûlocviãny teì mohou lépe slouÏit
nejen ÏákÛm, ale také ‰iroké vefiej-
nosti, protoÏe ‰koly tyto prostory
v odpoledních hodinách pronajímají
rÛzn˘m zájmov˘m krouÏkÛm. V do-
mû s peãovatelskou sluÏbou Pod ja-
vory jsme upravili jídelnu a roz‰ífiili
spoleãenské prostory. Na základû
podnûtÛ od obãanÛ jsme upravili
a zastfie‰ili dvû zastávky MHD. Rád
bych se zmínil o dÛleÏitém úspûchu.
Jedná se o plán na pfiemostûní Ïelez-
niãní tratû a zaji‰tûní lep‰í dopravní
pfiístupnosti na Staré Blansko. Tento
problém v posledním období inten-
zivnû fie‰íme; po jednáních na Jmk
byl stanoven podíl finanãní úãasti
kraje a mûsta na vypracování pro-
jektové dokumentace. V souãasné
dobû jiÏ probíhá v˘bûrové fiízení na
jejího zpracovatele.

Mrzí mû negativní reakce na 
realizaci klidové zóny v místû po
hotelu Dukla. KdyÏ se projednával
zámûr jak prostor upravit s archi-
tektem, vedením mûsta a pfiíslu‰-
n˘mi odbory, tak na toto jednání se

dostavilo jen asi 20 obãanÛ. Nyní
je kritick˘ch hlasÛ mnohem víc;
pfiesto vûfiím, Ïe aÏ se podafií
v pfií‰tím roce vybudovat plánova-
nou kavárnu, a také aÏ vzroste 
novû osázená zeleÀ, tak to bude 
opravdu pfiíjemné místo pro setká-
vání obãanÛ v‰ech generací. 

Které kulturní a sportovní udá-
losti roku 2017 byste rád vyzdvihl?

Ve sportovním kalendáfii máme kaÏ-
doroãnû dvû nejvût‰í akce, je to
Blanenská desítka a PÛlmaraton
Moravsk˘m krasem. Na obû tyto spor-
tovní akce se vydafiilo poãasí, takÏe 
opût byla úãast vefiejnosti rekordní.
Z mezinárodních akcí to byl Svûtov˘
pohár druÏstev v kuÏelkách, kter˘ se
konal v fiíjnu. Organizaãní v˘bor odve-
dl obrovsk˘ kus práce, myslím, Ïe tato
událost pfiinesla Blansku zv˘‰ení pres-
tiÏe nejen sportovní, ale i spoleãenské.

Z kulturních akcí patfií k oblíben˘m
listopadové Vítání sv. Martina. Na této

víkendové akci, kdy sv. Martina pfii‰ly
pozdravit tisíce lidí, si z bohaté nabíd-
ky vybral urãitû kaÏd˘. Ochutnání na-
rozeninového dortu, bohatou nabídku
nejen svatomartinsk˘ch vín v rámci
akce Na víno s Martinem, historick˘
prÛvod, zajímav˘ kulturní program
s vystoupením Hanky Holi‰ové,
Marka Ztraceného, ZU· Blansko nebo
cimbálové muziky Gracia.

Jen ve struãnosti – jaké nejdÛle-
Ïitûj‰í akce plánujete na pfií‰tí rok? 

Na pfielomu srpna a záfií 2018 bu-
deme hostiteli pro Svûtov˘ festival
amatérského filmu UNICA. Jedná
se o velmi prestiÏní záleÏitost,
UNICA sdruÏuje filmafie z 43 zemí 
svûta; bude to hodnû v˘znamná spo-
leãenská a kulturní akce ve mûstû. 

Z investiãních akcí bych jmeno-
val rekonstrukci ulice Komenského,
kde probûhne v˘mûna vodovodního
fiadu, kanalizace, povrchu vozovky,
chodníkÛ i osvûtlení. Máme v úmys-
lu provést revitalizaci budovy
Základní umûlecké ‰koly a rekon-
strukci tribuny na stadionu na Údol-
ní ulici. Z investiãních akcí t˘kající
se oblasti pozemních komunikací
bych rád zmínil okruÏní kfiiÏovatku
Pofiíãí - Ml˘nská. V oblasti bydlení
pak první etapu regenerace sídli‰tû
Zborovce. Opût se budeme vûnovat
opravám a údrÏbû komunikací.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

foto: ph

Starosta mûsta Blansko 
Mgr. Ivo Polák.

Bc. Hana Nedomová, 
starostka mûsta Boskovice

Starostka mûsta Boskovice 
Bc. Hana Nedomová.

Paní starostko, které nejdÛleÏi-
tûj‰í akce se v leto‰ním roce 
podafiilo v Boskovicích realizovat,
pfiípadnû co se z Va‰eho pohledu
nepovedlo? 

Investiãních akcí probíhalo v
uplynulém roce hodnû; pokud bych
mûla jmenovat ty hlavní, tak napfií-
klad v dopravní oblasti se jednalo
o rekonstrukci ulice Tyr‰ova a ãás-
ti ulice Legionáfiská nákladem cca
8 mil. Kã. Dokonãili jsme stavbu
nového chodníku ke hfibitovu

v hodnotû 1,1 mil. Kã, kter˘ vyuÏi-
jí také náv‰tûvníci Westernového
mûsteãka a Sportparku.  

5 mil. Kã stály úpravy prosto-
ru za finanãním úfiadem, kde
vznikla nová parkovací místa
a byly modernizovány chodníky.
Rekonstrukce levé ãásti chodní-
ku na ulici 17. listopadu stála
2,7 mil. Kã a chodníky na
Hrádkovû 1 mil. Kã. Byla do-
konãena odlehãovací kanalizace
Pod stfielnicí za 12 mil. Kã, coÏ
umoÏÀuje dal‰í rozvoj v této loka-
litû.

BohuÏel se nepodafiilo realizovat
plánovanou rekonstrukci ãásti uli-
ce Dukelská a v˘stavbu chodníku
do Pilského údolí. Tato dÛleÏitá
stavba je záleÏitostí nejen mûsta a
Jihomoravského kraje, ale také
Svazku vodovodÛ a kanalizací
a spoleãnosti E.ON. Po opakova-
n˘ch jednáních v‰ech zúãastnûn˘ch
je akce ulice Dukelská plánována
v rozpoãtu na pfií‰tí rok.

V oblasti ‰kolství jsme získali 
dotaci 25 mil. Kã na pfiístavbu ma-
tefiské ‰kolky na ulici Bílkova.
Nadále usilujeme o získání dotace na 
v˘stavbu Centra polytechnické v˘-
chovy.

Sportpark Boskovice v Doubravách
byl vybudován za 7 mil. Kã, opût s
vyuÏitím dotací; je otevfien jiÏ od
prázdnin. Na provoz sportovním klu-
bÛm uvolnilo mûsto cca 4 mil. Kã. 

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2018 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Mgr. Ivo Polák, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

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

✆ 734 653 279
Miloslava Mangerová

Realitní sluÏby, 
jaké si pfiejete
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V letním kinû byla dokonãena re-
konstrukce hledi‰tû za 12,7 mil. Kã.
Mûsto pfievzalo Sokolovnu, kde
probûhly opravy za 2,5 mil. Kã
a dal‰í 2 miliony byly investovány
do nového mobiliáfie. Máme v
úmyslu ve spolupráci s Technickou
univerzitou v Liberci pfiipravit stu-
dii celkové revitalizace Sokolovny.

Pro Nemocnici Boskovice, s.r.o, 
byla uvolnûna ãástka 9,5 mil. Kã na
nutnou pfiístrojovou techniku a 10 mil.
Kã na technickou infrastrukturu.
Budeme usilovat o získání dotací pro
dal‰í rozvoj nemocnice; její sluÏby vyu-
Ïívají nejen obãané Boskovic, ale také
celé severní ãásti Jihomoravského kraje.

Letos byla zfiízena pozice mûst-
ského architekta, do které byl jme-
nován znám˘ urbanista prof. Ing.
arch. Zdenûk Fránek. Jeho ãinností
je úãast na fie‰ení konkrétních sta-
vebních akcí a plánování rozvoje
v rámci územního plánu mûsta.

Do‰lo ke slouãení Radniãních lis-
tÛ a Boskovického zpravodaje; nové
periodikum bude v modernûj‰í po-
dobû zdarma distribuováno do po‰-
tovních schránek obãanÛ. Webové
stránky mûsta byly vylep‰eny, také
zde obãané naleznou nové funkce,
vãetnû moÏnosti pfiedem si rezervo-
vat pofiadí pfii vyfiizování napfiíklad
fiidiãsk˘ch ãi obãansk˘ch prÛkazÛ,
pasÛ apod.

Které sportovní a kulturní udá-
losti roku 2017 povaÏuje za nejús-
pû‰nûj‰í?

Boskovické bûhy opût díky dobré
práci organizátorÛ potû‰ily velk˘
poãet úãastníkÛ i divákÛ. Staly se

jiÏ nejen sportovní, ale i v˘znam-
nou spoleãenskou událostí v na‰em
mûstû. ME v in-line hokeji katego-
rie U18 a Ïen, které se konalo v 
ãervenci na zimním stadionu, v˘-
znamnû pfiispûlo ke zv˘‰ení prestiÏe
mûsta na mezinárodní úrovni.

Díky kvalitnímu programu a hezké-
mu poãasí dosáhl poãet náv‰tûvníkÛ
Husích slavností rekordní v˘‰e.
Oprava hledi‰tû v letním kinû umoÏ-
nila konat nûkolik úspû‰n˘ch koncer-
tÛ, které potû‰ily velk˘ poãet divákÛ.
Mûsto poskytlo dotaci na Mandolí-
nov˘ festival, kter˘ pfiipravil Bc.
Martin Krajíãek. Musím fiíct, Ïe osob-
nû velmi oceÀuji tuto akci, uÏ pro 
bájeãnou atmosféru, kterou se podafii-
lo vytvofiit. Nelze jmenovat v‰echny
úspû‰né kulturní akce; bylo jich sku-
teãnû mnoho, vãetnû tûch, které pofiá-
daly rÛzné neziskové organizace.

MÛÏete se struãnû zmínit o nû-
kter˘ch akcích, které plánujete na
pfií‰tí rok?

Pokud obdrÏíme dotaci, bude stav-
ba Centra polytechnické v˘chovy 
zahájena zaãátkem pfií‰tího roku a do-
konãena v roce 2019; centrum bude
slouÏit ÏákÛm a studentÛm na‰eho re-
gionu, umoÏní realizovat moderní
metody v˘uky. Budeme pokraãovat v
modernizaci letního kina rekonstruk-
cí promítací kabiny a kryté ãásti 
hledi‰tû. Opût bude velká ãást rozpo-
ãtu smûrována do oprav a rozvoje do-
pravní infrastruktury.

Paní starostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Klidné a spokojené vánoãní svátky,
pohodu, ‰tûstí, pevné zdraví, 
spokojenost a osobní úspûchy vám
v‰em do roku 2018 pfiejí 

Bc. Hana Nedomová, starostka
Mgr. Dagmar Hamalová, místostarostka

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

Strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma

Vladimír Stejskal
starosta mûsta Letovice

Starosta mûsta Letovice 
Vladimír Stejskal.

Pane starosto, které nejdÛleÏitûj-
‰í akce se v leto‰ním roce podafiilo
v Letovicích realizovat, pfiípadnû co
se z Va‰eho pohledu nepovedlo? 

Urãitû bych chtûl zmínit dokonãe-
ní rekonstrukce kanalizace na ulicích
PurkyÀova a Tfiebûtínská, kde bylo
vymûnûno také vodovodní potrubí.
Byla provedena II. etapa opravy ko-
munikace od kruhového objezdu
k zámku, tedy na ulici Pod klá‰terem.
Na ulici Al‰ova byla dokonãena 
v˘mûna vodovodního potrubí a re-
konstrukce chodníkÛ; vozovka bude
dokonãena v pfií‰tím roce. Ve mûstû
byly prÛbûÏnû opravovány chodníky
a dal‰í místní komunikace. 

Ukonãení opravy budovy
Mûstského úfiadu pfiineslo obãanÛm
lep‰í orientaci v budovû a pohodlnûj-
‰í pfiístup k jednotliv˘m odborÛm. 

Mladí sportovci ocenili roz‰ífiení
workoutového hfii‰tû, které bylo 
vybudováno u sportovní haly. Ve
sportovní hale jsme investovali – by-
lo instalováno zcela nové osvûtlení.

Spokojen˘ zcela urãitû nejsem se
situací kolem autobusového nádraÏí.
Pfies mnohá jednání, která probíhala
s úãastí Jihomoravského kraje, nedo-
‰lo dosud k uspokojivé dohodû mezi
dopravci. Neujasnûn˘ je také zpÛsob
dal‰ího vyuÏívání parkovi‰tû u nádra-
Ïí. Na tyto problémy doplácí obãané
Letovic a okolních obcí, mûsto bude
vyvíjet tlak na dofie‰ení problémÛ.

Situaci kolem plánované rekon-
strukce pfiehrady podle mého názoru
zbyteãnû zkomplikovaly protesty 
zájmov˘ch skupin. Jejich odpor 
zpÛsobil, Ïe oprava Kfietínky byla
odsunuta na dobu po dokonãení re-
konstrukce pfiehrady v Boskovicích,
tedy o nûkolik let. Z mého pohledu
starosty je naprosto nezbytné opravit
pfiehradu tak, aby v oblasti pod hrází,
tedy v Letovicích, byla bezpeãnost
zaji‰tûna. Je-li nutno v dobû oprav
hráze sníÏit hladinu v pfiehradû nato-
lik, aby v pfiípadû pfiívalového de‰tû
nebyla opravovaná hráz po‰kozena,
pak s tímto postupem musím souhla-
sit. Na tomto postoji nemohou nic
zmûnit ani Ïádné petice organizova-
né minoritními skupinami. .

Které kulturní a sportovní akce
roku 2017 byste rád vyzdvihl?

V sobotu 21. fiíjna se v na‰í spor-
tovní hale konalo Mistrovství âR
v sálové cyklistice, které jsme pfiipra-
vili ve spolupráci s oddílem sálové
cyklistiky ve Svitávce. To byla asi nej-
vût‰í sportovní událost leto‰ního roku.

V kulturní oblasti jsme oslavili 65.
v˘roãí vzniku Základní umûlecké
‰koly a 45. v˘roãí zaloÏení Velkého

dechového orchestru Letovice; tato
jubilea provázela fiada kulturních vy-
stoupení bûhem celého roku. V ãer-
vnu jsme uspofiádali oslavu v˘roãí
700 let od zaloÏení místní ãásti
Babolky. Byla vydána kniha o histo-
rii ZboÀku a Klevetova, chci podû-
kovat v‰em, kdo se na ní podíleli.

Díky iniciativû obãanÛ se podafiilo
zahájit sbírku historick˘ch fotografií,
map a dal‰ích pfiedmûtÛ, spojen˘ch
s historií na‰eho mûsta. My‰lenka na
zaloÏení muzea není nová, dosud
v‰ak nebyly k dispozici vhodné pro-
story. Situace se zmûnila po zru‰ení
Biskupského gymnázia; v budovû
b˘valé mû‰Èanské ‰koly jsou jiÏ nyní
uloÏeny historické exponáty. Probíhá
registrace sbírek a na‰im plánem je
11. kvûtna pfií‰tího roku slavnostnû
otevfiít Muzeum mûsta Letovice. Rád
bych podûkoval v‰em obãanÛm, kte-
fií do sbírek pfiispûli a tfieba je‰tû 
pfiispûjí, neboÈ znalost na‰í historie je
jistû velmi dÛleÏitá.

Jen ve struãnosti – jaké nejdÛle-
Ïitûj‰í akce plánujete na pfií‰tí rok? 

Chtûl bych, aby pokraãovala III. 
etapa opravy komunikace na ulici Pod
klá‰terem, je naplánovaná rekonstruk-
ce západní ãásti Masarykova námûstí.
V pfiípadû, Ïe se podafií zajistit dotaci,
rádi bychom provedli rekonstrukci
kabin na fotbalovém hfii‰ti, chceme 
uvolnit prostfiedky na pofiízení v˘kre-
sové dokumentace pro rekonstrukci
Kulturního domu. Doufám, Ïe bude
zahájena I. etapa revitalizace ãistírny
odpadních vod a rádi bychom opravi-
li chodníky na ulicích PraÏská, Nová,
Sadová a dal‰ích. 

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

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

Vladimír Stejskal, starosta

Ing. Jifií Palbuchta, místostarosta Strom Letovice: Foto: Petr Neãas
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Maìarské speciality, farma Sokol 
(jogurty, s˘ry, pomazánky), 150 druhÛ
kofiení - i váÏené, uzenáfiství Lipovec,
Otinoves, slovenské s˘ry pfiímo od
baãe, domácí chilli omáãky a zeleni-
nové ba‰ty, kozí s˘ry ze ·o‰Ûvky, pro-
dukty BIO a dal‰í dobrÛtky pro vás. 

Blansko, Bezruãova 7 

Otevírací doba
Po – Pá 8.30-17.00
So 8.00-10.30
Tel.: 601 570 796, 773 611 371
www.ufarmareblansko.cz

➔
Farmáfiské produkty 
z domácí v˘roby od peãlivû
vybran˘ch dodavatelÛ.

VáÏení spoluobãané,
pfieji vám v‰em pfiíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ v kruhu va‰ich blízk˘ch a do roku
2018 pevné zdraví, hodnû ‰tûstí, 
spokojenosti a rodinné pohody.
Dûkuji vám za spolupráci v konãícím roce
2017 a dovoluji si vás pozvat o ·tûdrém dni
na tradiãní „vánoãní vytrubování” 
od 14 hodin u MKS na Ptaãinû v Adamovû. 

Bc. Roman Pilát, MBA – starosta mûsta Adamov  
Jifií Nûmec – místostarosta mûsta Adamov

Strom Adamov.
Foto: Luká‰ Mal˘

Pane starosto, které nejdÛleÏitûj-
‰í akce se v leto‰ním roce podafiilo
v Adamovû realizovat, pfiípadnû co
se z Va‰eho pohledu nepovedlo?  

V úvodu bych rád fiekl, Ïe nûkte-
ré dále zmiÀované akce provádûl
kolega místostarosta Jifií Nûmec
v rámci na‰eho rozdûlení akcí
v kaÏdém roce. Z investiãních akcí
mohu jmenovat celkovou úpravu
spojeného vnitrobloku na ulici
Sadová, kde se rekonstruovaly
chodníky, parkovací místa a upra-
voval se cel˘ tento prostor vãetnû
zelenû. Po del‰í dobû pfiíprav do‰lo
k úpravû kfiiÏovatky a okolí na ná-
mûstí Práce, roz‰ífiili jsme parko-
vací místa na ulicích DruÏstevní
a Neumanova. Pro budoucí opravy
postupnû pfiipravujeme projektové
dokumentace, které jsou v rÛzn˘ch
fázích rozpracovanosti. Jedná se
pfiedev‰ím o roz‰ífiení parkování na
ulicích Jilemnického, Ronovská
a Sadová. V pfiípadû ulice Sadová
se jedná o velkou a nároãnou sta-
vební akci, která bude rozdûlena
do nûkolika etap. Vzhledem k
investiãní nároãnosti nebude o
zahájení této stavby rozhodovat
souãasné zastupitelstvo, ale nové,
které vzejde z voleb v pfií‰tím roce
a které mÛÏe mít jiné cíle v rámci
nového volebního období. Probíhá
dal‰í velká stavební akce, roz‰ífiení
ulice Osvobození v úseku pod kos-
telem sv. Barbory. Letos budou 

dokonãeny pfieloÏky sítí, následnû
bude stavba pfieru‰ena a na jafie bu-
de pokraãovat budováním opûrné
zdi. Dokonãení je plánováno ko-
lem poloviny pfií‰tího roku. Byla
provedena rekonstrukce koupali‰-
tû, coÏ se jiÏ letos projevilo na zv˘-
‰eném poãtu náv‰tûvníkÛ. Pár vûcí
tam je‰tû musíme vylep‰it. Dále
do‰lo k rozmístûní fitness prvkÛ
v rÛzn˘ch ãástech mûsta a bylo
provedeno vydláÏdûní cesty od
podchodu u nákupního centra k Ïe-
lezniãní zastávce smûr Brno.
Probûhla dal‰í etapa rekonstrukce
Mûstského kulturního stfiediska;
jednalo se úpravy interiéru, které
budou pokraãovat v pfií‰tím roce;
kromû jiného bude instalován v˘-
tah v této budovû. Byla dokonãena
stavba kolumbária na novém hfibi-
tovû. V rámci úprav zelenû jsme
pokraãovali ve v˘sadbách; pfiede-
v‰ím ve svahu u kfiiÏovatky ulic
Sadová a Komenského a postupnû
osazujeme plochy b˘valé vleãky
u mostu k nákupnímu centru.
Mûstská policie dostala nové vo-
zidlo, které nahradilo pÛvodní,
u kterého jiÏ opravy a údrÏba ne-
byly rentabilní. Bylo dokonãeno
zateplení obou budov Mûstského
úfiadu. Pokraãujeme ve v˘kupu 
pozemkÛ v okolí nádraÏí, aby zde
mohlo b˘t vybudováno velmi po-
tfiebné parkovi‰tû, které zde vlast-
nû neexistuje. Jsem rád, Ïe se to
koneãnû podafiilo. Stále nejsou 
ukonãena jednání t˘kající se re-
konstrukce silnice na Útûchov.
Tato cesta neleÏí na pozemku mûs-
ta; nemÛÏeme opravu pfiímo ovliv-
Àovat. Nyní hledáme spoleãnû
s univerzitou moÏnosti jak sdruÏit
finanãní prostfiedky nûkolika zú-
ãastnûn˘ch subjektÛ. Projekt na 

tuto akci je hotov˘, je tedy otázkou,
kdy se podafií zajistit financování
této stavby. Vnímám nespokojenost
obãanÛ s trval˘m nedostatkem par-
kovacích míst ve mûstû. ¤e‰ení to-
hoto problému je velmi nároãné.
Vzhledem k charakteru terénu
v Adamovû se asi nikdy nepodafií
zajistit poÏadavek, aby na jednu 
bytovou jednotku bylo minimálnû
jedno parkovací místo. Problém
mÛÏeme opatfieními pouze zmírÀo-
vat a to je fakt. Vznikl pfii samotné
v˘stavbû pfied desítkami let a
prostory mnoha na‰ich sídli‰È ani
technicky neumoÏÀují toto ideální 
fie‰ení. Co se t˘ká kulturního a spor-
tovního Ïivota ve mûstû, tak mnoho
akcí pofiádá kromû na‰eho kulturního
stfiediska fiada dal‰ích subjektÛ, takÏe
bych nerad jmenoval jen nûkteré a ji-
né vynechal. Mohu fiíct, Ïe celkov˘
spoleãensk˘ Ïivot v Adamovû je jiÏ
nûkolik let na dobré úrovni. Rád bych
je‰tû zmínil ocenûní, které ná‰ úfiad

v listopadu získal v soutûÏi vyhlá‰ené
Ministerstvem vnitra „Pfiívûtiv˘ úfiad
2017” v kategorii obcí II. typu. Na‰e
mûsto se stalo vítûzem Jihomorav-
ského kraje, za coÏ chci podûkovat
v‰em spolupracovníkÛm a zamûst-
nancÛm.

MÛÏete se jen struãnû zmínit
o plánech na pfií‰tí rok? 

Pfií‰tí rok je velmi krátk˘ hori-
zont, takÏe uvedu spí‰e stfiednûdobé
plány. Urãitû budeme dál fie‰it dva
velké problémy Adamova; tedy 
pfiípravu a budování dal‰ích parko-
vacích míst a cestu z Ptaãiny na 
Útûchov. Spoleãnost E.ON bude na 
ulici Komenského provádût pfieloÏ-
ky vedení; chceme následnû moder-
nizovat chodníky v tomto bloku.
Vzhledem k volbám v pfií‰tím roce
chceme pfiedev‰ím dokonãit rozpra-
cované stavební akce tak, aby nové
zastupitelstvo mohlo pokraãovat
podle priorit, které si stanoví. Na 
závûr chci podûkovat v‰em, ktefií se
dlouhodobû pfiiãiÀují o úspû‰n˘ roz-
voj Adamova, o rozvoj spoleãenské-
ho Ïivota a také o zlep‰ování vzhledu
na‰eho mûsta. Tedy jak jednotlivcÛm,
tak i rÛzn˘m pfiíspûvkov˘m organiza-
cím, spolkÛm a vedením spoleãenství
vlastníkÛ bytov˘ch jednotek. Je vás
moc a va‰eho zájmu o mûsto a práce
pro mûsto si velmi váÏím.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv R. Piláta

Bc. Roman Pilát
starosta mûsta Adamov

Starosta mûsta Adamov 
Bc. Roman Pilát.

Kontakt: 606 662 895 – Pavel Začal, specialista na trh s nemovitostmi

Nabízíme k prodeji krásný rodinný
dům po zdařilé rekonstrukci 
v obci Horní Štěpánov.

DÛm je dispoziãnû fie‰en jako
3+kk o 120 m2, zahrada 500 m2. 
Nová koupelna i kuchyÀ se
spotfiebiãi.  PENB – C 
Vfiele doporuãujeme  prohlídku. 
Cena: 2.990.000 Kã
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DruÏstvo Bowlingu Blansko A
- (zleva) Patrik Vais, Adam Kopfiiva, Jirka

HasoÀ a Lucka Hrazdirová.

roãnících vût‰inu organizaãních záleÏitostí
kolem dan˘ch závodÛ vzal na sebe pan
Gustav Grun a bûÏeck˘ oddíl AC Okrouhlá.

Tak jako pfiedchozí roky i leto‰ní závo-
dy se konaly ve 22 vûkov˘ch kategoriích.

V‰echny závody v jednotliv˘ch kategori-
ích byly velmi dobfie hodnoceny, jak bûÏci,
tak lidmi z doprovodu dûtí i pfiítomn˘mi di-
váky. Celková leto‰ní úãast na Mikulá‰ském
bûhu Okrouhlá byla 516 závodníkÛ a to na-
vzdory skuteãnému zimnímu poãasí, kde se
závodilo na zasnûÏen˘ch a místy i zledovatû-
l˘ch tratích. V‰ichni aktivní i pasivní úãastní-
ci leto‰ních bûÏeck˘ch závodÛ se shodují
v názoru, Ïe na v‰ech závodech BBP panuje
pfiátelská a zároveÀ soutûÏivá atmosféra.

Ze statistik za poslední roky je moÏné
zjistit, Ïe poãet závodníkÛ je od kaÏdého
roãníku vy‰‰í. Rozhodcovsk˘ servis zaji‰-
Èoval fieditel celého seriálu pan Kotyza ve
spolupráci s Univerzitou Brno a cel˘m 
závodem nás moderátorsky provedl Erich
¤ezník. Pfiehledn˘ v˘sledkov˘ servis je 
uveden na  www.atletikauni.cz, taktéÏ 
jsou vytvofieny nové speciální stránky
www.brnenskybezeckypohar.cz. V̆ sledky
ze závodÛ v Okrouhlé a v Rájci-Jestfiebí,
které patfií  BBP jsou je‰tû zafiazeny do se-
riálu závodÛ Okresní bûÏecké ligy.

Text: Ing. Alois HloÏek
Foto: Erich ¤ezník

Juniorská bowlingová liga v Blansku
V sobotu 2. 12. 2017 se uskuteã-

nilo 3. kolo juniorské bowlingové
ligy (JBL) Morava skupiny C,
v Bowlingovém centru v Blansku.
Domácí druÏstva postavila do sou-
tûÏe i zaãínající hráãe, aby si 
vyzkou‰eli turnaj v domácím pro-
stfiedí. V pfiíjemné atmosféfie jsme
bojovali o kaÏd˘ bod. I po tomto
kole si star‰í druÏstvo drÏí druhé
místo. S velk˘m náskokem vedou
hráãi z Bowling akademy
Olomouc, ktefií jsou vítûzové juni-
orského Mistrovství âR v bowlin-

gu a také úãastníky ME. Mezi jed-
notlivci vede Jan Tfiíska z Bowling
akademy Olomouc. Z dûvãat je
nejlep‰í hráãkou na 5. místû Lucie
Hrazdirová z Bowlingu Blansko
A, na 6. místû Jifií HasoÀ, nejlep‰í
z chlapcÛ blanenského t˘mu.

Dal‰í kolo juniorské bowlingové
ligy se bude konat v sobotu 27. 1.
2018 v bowlingové hernû ve
Fr˘dku-Místku. AÈ to v‰em i nadá-
le padá.

Text: Bára Holánová, trenérka
Foto: Ale‰ Kopfiiva

Brnûnsk˘ bûÏeck˘ pohár zavítal na Okrouhlou
V leto‰ní sezonû 2017/2018 probíhá 19.

roãník Brnûnského bûÏeckého poháru,
kter˘ se skládá ze seriálu celkem 10 závo-
dÛ. Tradiãním zahajovacím závodem je
vÏdy Bûh o pohár Jehnic-Bûh 17. listopa-
du a následujícím 2. závodem je
Mikulá‰sk˘ bûh Okrouhlá. Do tohoto seri-
álu závodÛ je z na‰eho okresu je‰tû zafia-
zen v pofiadí 7. závod – Rájecká desítka
(pofiadatel Sport Club Rájeãko).

Pro ná‰ závod na Okrouhlé, kter˘ probû-
hl v sobotu 2. prosince, to byl 9. roãník, pro-
toÏe jsme se do jiÏ dfiíve rozjetého pravidel-
ného seriálu  BBP vmísili aÏ po odstoupení
jedné brnûnské ãásti z dan˘ch závodÛ a tím
se uvolnilo místo pro na‰i obec, jako dal‰í
zájemce pro pofiádání této soutûÏe.

Po jednání s vedením BBP, kdy jsme
prokázali pofiadatelskou pfiipravenost, za-
ji‰tûní potfiebn˘ch tratí a organizaãní
zvládnutí, nám byl odsouhlasen tento díl

bûÏeckého závodu. Na‰í pofiadatelskou 
úãastí jsme cel˘ poãetn˘ peloton závodní-
kÛ, pfieváÏnû z Brna a nejbliÏ‰ího okolí,
vytáhli aÏ do místa 50 km vzdáleného od
Brna - do krás pfiírody Drahanské vrchovi-
ny. Poãáteãní rozhodnutí o pofiádání této
sportovní akce v Okrouhlé bylo mnoho-
krát kritizováno jako riskantní. Kritici
pfiedpovídali, Ïe budou malé úãasti bûÏcÛ,
vzhledem k vût‰í dojezdové vzdálenosti
od Brna. Toto se na‰tûstí nepotvrdilo a ny-
ní se rozhodnutí o konání bûÏeck˘ch závo-
dÛ jeví jako správné, protoÏe se vytvofiila
nejen tradice, ale pro mnoho na‰ich obãa-
nÛ vznikl i nov˘ Ïivotní styl - pravidelné
sportování. Vznikl i bûÏeck˘ oddíl pod
místním sportovním klubem AC Okrouhlá.
Pfii prvních roãnících tûchto závodÛ v na‰í
obci se v‰e pfiipravovalo pfies garanta, 
kter˘m byl obecní úfiad, kde se úzce spolu-
pracovalo s místním SDH.V posledních
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➨ Prodám p‰enici 1q za 350 Kã,
tel.: 732 841 091.
➨ Máte doma budoucího prvÀáãka?
Donese mu JeÏí‰ek ta‰ku do ‰koly? Prodám ‰kolní
ta‰ku do 1. tfiídy pro dûvãe. Pevn˘ spodek, pevná
argonometrická záda – „anatomic systém”. Atesty,
po prvÀáãkovi, „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 pejska Kavalír king ch. sp. stáfií 2,5 roku,
barva ruby, potfiebuje nového páníãka. Pfiidám krmivo,
rÛzné chovatelské potfieby, tel.: 734 848 349.
Prodávám pro nemoc. 
➨ Prodám doma vykrmené prase
tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám málo jeté pánské kolo v plné v˘bavû. 
Zn. Amulet, cena dohodou. Tel.: 606 767 938.
➨ Prodám sedací soupravu hnûdé barvy 
- rozkládací pohovka, dvû kfiesla a sprchov˘ kout s va-
niãkou. Tel.: 732 487 001. 
➨ Prodám konferenãní stolek, cena 1 000 Kã. 
Tel.: 608 237 180. 
➨ Prodám nov˘ BLU RAY pfiehrávaã 
PHILIPS Fidelio, vy‰‰í tfiída, Wifi, internet. Cena pouze
1.990 Kã. Tel.: 737 957 822. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Hledám pfiítele, je mi 58 rokÛ a samota tíÏí. 
Tel.: 773 076 239. 
➨ 40-ti let˘ muÏ hledá 30-38-letou hodnou, ‰tíhlou 
Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.: 605 303 918. 
➨ Hledám k seznámení pfiítelkyni do 65let
k hezkému Ïivotu, chatafiení, autoturistice. Nejlépe
z Boskovic, tel.: 603 335 384. 
➨ 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.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím pion˘ra s doklady. Tel.: 739 180 991. 
➨ Koupím RD do 5 mil. Tel.: 720 519 375.
➨ Hledáme byt 1+1 nebo 2+1 ke koupi 
– i k rekonstrukci. Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím RD v Boskovicích nebo nejbliÏ‰ím okolí 
do cca 15km. Tel.: 731 257 641.
➨ Koupím byt 2+1 v Blansku. Nejsem RK. 
Nabídnûte prosím. Tel.: 721 833 167.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím rodinn˘ domek v Boskovicích 
nebo v okolí Boskovic. I k opravám. Tel.: 773 216 797. 

KOUPÍM

VZPOMÍNKA
Léta běží a smutek v srdcích zůstává…

Dne 24. prosince 2017 uplyne 21 let, co nás opustil 

pan Franti‰ek Sobotka z Blanska.

S úctou a  láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA
V leto‰ním roce vzpomínáme nedoÏit˘ch 95 a 105 let manÏelÛ

Anny a Václava Kováfiíkov˘ch z Boskovic,
na‰ich drah˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ.

S úctou a láskou vzpomínají dcery Jana a Hana s rodinami. 

Na Základní ‰kole ve Velk˘ch
Opatovicích 10. 11. 2017 probûhl jiÏ tfie-
tí roãník závodÛ v lezení na umûlé stûnû.
Dávno se zdá b˘t první rok, kdy mezi
sebou bojovaly dvû ‰koly. Letos se 
zúãastnilo celkem 79 ÏákÛ z ‰irokého
dalekého okolí - od Moravské Tfiebové
pfies Boskovice a Letovice aÏ po Sloup.
Sedák, helmu, lezky a „maglajz” pouÏi-
li jak malí pfied‰koláci, tak zku‰ení 
deváÈáci. KaÏd˘ závodník si vylezl ne-
jménû tfii cesty rÛzn˘ch obtíÏností, které
provûfiily sílu, pruÏnost, ale i vynaléza-
vost a schopnost poskládat sám sebe do
neuvûfiiteln˘ch pozic. Skvûlé bylo vidût
pofiadatele, jak se snaÏí my‰lenkou do-
dat dûtem sílu k dal‰ímu kroku, a lezce,

jak se navzájem povzbuzují a radí,
i kdyÏ kaÏd˘ soupefiÛv krok navíc mohl
znamenat zmûnu pofiadí. Tohle v‰echno
vytvofiilo skvûlou atmosféru a záÏitek,
na kter˘ nikdo hned tak nezapomene.
Velké díky patfií v‰em, ktefií pfiiloÏili ru-
ku k dílu pfii vzniku této jedineãné akce. 

Text: Anna ·evãíková
Foto: Martin Halász

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

604 150 378

Úspû‰n˘ 3. roãník závodÛ 
v lezení na umûlé stûnû

1. VEDOUCÍ STAVEBNÍHO Ú¤ADU
2. REFERENT/KA STAVEBNÍHO Ú¤ADU
V˘kon státní správy na úseku územního plánování a stavebního fiádu, 
platová tfiída 10 – 11.
Kvalifikaãní poÏadavky dle zákona ã. 183/2006 Sb., § 13a, stavební zákon.

Info na tel.: 516 499 623 nebo 723 010 631, e-mail: tajemnik@adamov.cz

Mûsto Adamov, Pod Horkou 101/2, 
Adamov, PSâ 679 04

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
dle § 7 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ, v platném znûní 

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: ihned, pfiíp. dle dohody

PRODEJ UHELN¯CH BRIKET
ZAVÁDùCÍ CENA

b˘val˘ KOVO·ROT
tel.: 606 664 463

Letovice, PraÏská 76

Vezmûte své blízké na besedu se znám˘m cestovatelem,
fotografem a vynikajícím vypravûãem

JIRKOU KOLBABOU
Tentokrát na téma Sedm divÛ ISLANDU

Kdy a kde? 29. 1. 2018 v 18.30 v sále Kulturního domu na Tûchovû
Pofiádá HospÛdka Na Toãnû

Vstupné v pfiedprodeji 150 Kã, na místû 180 Kã

Pfiedprodej je v HospÛdce Na Toãnû, na tel. 724 266 931 
nebo e-mailu jana.skotak@seznam.cz

Bûhem besedy budou prezentovány na nûkolikametrové projekci auto-
rovy skvûlé fotografie.

TIP NA VÁNOâNÍ DÁREK
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Pane Vrbo, byl jste spolu s tátou u zalo-
Ïení firmy, jak vzpomínáte na její zaãátky?

V roce 1992 jsem ukonãil studia na fa-
kultû elektrotechniky VUT Brno a jako
novopeãen˘ inÏen˘r jsem zaãal pracovat
v podniku Mûstské technické sluÏby
Blansko, kter˘ táta fiídil. Chtûl po mnû, 
abych zaãal od píky (za to jsem mu dodnes
velmi vdûãn˘) a tak m˘m prvním pracov-
ním obleãením byly montérky, zku‰enosti
jsem získával pfii bûÏné údrÏbáfiské práci
v kotelnách. Získané znalosti nejen fieme-
sln˘ch dovedností, ale také pracovního
kolektivu, byly neocenitelné. 

ZuÏitkoval jsem je velmi brzy; na zaãát-
ku roku 1993 jsem v novû zaloÏené spoleã-
nosti VRBA, s.r.o. dostal za úkol vést 
skupinu údrÏby. Zaãínali jsme s 12 údrÏbá-
fii, dodnes s úsmûvem vzpomínám, jak jsem
se coby tfiiadvacetileté „ucho” snaÏil fiídit
o hodnû star‰í, zku‰ené mazáky. Postupnû
se nám dafiilo na‰i ãinnost roz‰ifiovat, pfii-
byly dal‰í montáÏní a stavební zakázky, 
zaãali jsme mimo jiné dûlat plynofikace 
rodinn˘ch domÛ a dal‰ích objektÛ, montá-
Ïe vodomûrÛ a mûfiiãÛ tepla, montáÏe 
vodoinstalací, elektroinstalací a pfiedev‰ím
budování zdrojÛ tepla a vytápûní. Záhy
jsme mûli zakázky i mimo okres, to byl
vlastnû základ vznikající stavební divize.

V roce 2002 jsme majetkovû vstoupili do

dûti, na mne a na moji sestru. Sestra nemûla
zájem se vrhnout do podnikání, takÏe jsem
pfiizval do t˘mÛ dlouholetého kolegu Ing.
Marka Vykoukala, se kter˘m jsme zaloÏili
znaãku CERGO a do nové firemní skupiny
transformovali jednotlivé divize blanenské
a ti‰novské firmy. To byl zaãátek éry nové
firemní skupiny, ve které CERGOMONT
s.r.o. zaji‰Èuje montáÏe tepeln˘ch technolo-
gií, spoleãnost VRBA správa nemovitostí
pokraãuje v tradiãní správû, dnes jiÏ s více
jak 4200 byty. CERGO ENERGY s.r.o.,
kterou vede mÛj syn Jakub, se zamûfiuje na
tolik v regionu chybûjící projekci vytápûní
a zdravotechniky. V neposlední fiadû spoleã-
nost TEPLO T pokraãuje v malé energetice,
v prodeji tepla a elektrické energie; prodává
cca 70 000 GJ roãnû.

Pro leto‰ní rok pfiedpokládáme, Ïe obrat
firemní skupiny pfiekroãí roãní objem 200
mil. Kã, coÏ je prakticky pûtinásobek od
roku 2013, kdy táta ode‰el do zaslouÏené-
ho dÛchodu.

Zamûfiení a specializace montáÏních
aktivit na vymezené technologie v ‰ir‰ím
regionu bylo správné rozhodnutí.

Nastaly nûjaké problémové situace, kte-
ré jste museli fie‰it, nebo které pfietrvávají?

Osobnû mû dost mrzí, Ïe ub˘vá zájem
o technické profese na v‰ech úrovních; na

uãÀovsk˘ch ‰kolách, kde dfiíve bylo v jed-
nom roãníku více jak 20 uãÀÛ topenáfiÛ,
jsou dnes s bídou dva. CoÏ je pro tento 
obor, kter˘ je mezi zákazníky velmi Ïáda-
n˘, Ïalostnû málo a to je velmi závaÏn˘
problém, kter˘ stále fie‰íme. 

Jaké máte plány do dal‰ího období?
Zcela urãitû to nebude dal‰í násobné

zvy‰ování obratu. Cílem pro nejbliÏ‰í ob-
dobí je v rámci âeské republiky se je‰tû 
více specializovat na tepelné technologie
a energetické stavby. Urãitû i nadále chce-
me kaÏdodenní poctivou prací dokazovat
zákazníkÛm kvalitu a spolehlivost na‰ich
sluÏeb. Na‰e obchodní vztahy stavíme na
dlouhodobé osobní dÛvûfie a serióznosti, ta
nás koneckoncÛ provází jiÏ ãtvrt století. 

Dovolte mi podûkovat nejen na‰im zá-
kazníkÛm za pfiízeÀ a podporu, ale také
v‰em na‰im zamûstnancÛm – kolegÛm, za
jejich odvádûnou práci. Bez kvalitního a fé-
rového pracovního t˘mu nemÛÏe Ïádná 
firma dlouho existovat. 

Souãasnû mi dovolte v‰em ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ popfiát klidné a pohodové
Vánoce a mnoho zdraví a ‰tûstí nejen v na-
stávajícím roce 2018.

Pane Vrbo, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

ti‰novské spoleãnosti TEPLO T, ve které
jsem pÛsobil od prosince 2004 jako jedna-
tel. Prvním úkolem bylo tuto firmu konsoli-
dovat. Postupnû jsme i zde roz‰ifiovali na‰e
aktivity; divize energetiky kromû v˘roby
tepla zaãala prodávat i elektrickou energii
z novû instalovan˘ch kogeneraãních jedno-
tek, u správy nemovitostí jsme prakticky
zdvojnásobili poãet spravovan˘ch bytÛ.
Divizi staveb jsme kompletnû zrekonstruo-
vali; z pÛvodní údrÏby s obratem 10 mil. aÏ
na roãní obrat 80 mil. Kã. 

V roce 2013 se táta rozhodl ukonãit svou
ãinnost a pfievedl firmu VRBA s.r.o. na své

Ing. Josef Vrba

Spoleãnost VRBA Blansko
- 25 let budování rodinné firmy

Spoleãnost VRBA byla zaloÏena v Blansku v roce 1992. V minulém vydání ListÛ regionÛ vzpomínal zakladatel firmy, pan Josef Vrba, na zaãátky
podnikání, na postupné roz‰ifiování sluÏeb a pfiedev‰ím na úsilí získat a zachovat dobré jméno firmy. V roce 2013 pfievedl spoleãnost na své dûti
a odstoupil z jejího vedení. V souãasné dobû vede spoleãnost syn, Ing. Josef Vrba, kterého jsem se zeptal:
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Sportovec okresu 
Blansko roku 2017

Nominujte sportovce, kter˘ reprezentuje blanensk˘ t˘m a o kte-
rém se domníváte, Ïe by si zaslouÏil b˘t ocenûn za svoje spor-
tovní úspûchy. 

Kategorie ankety:
1. Hlavní kategorie - SPORTOVEC OKRESU ZA ROK 2017
2. Kategorie SPORTOVNÍ TALENT OKRESU ZA ROK 2017
3. Kategorie SPORTOVEC S HANDICAPEM
4. Kategorie SPORTOVNÍ KOLEKTIV - SENIORSK¯ T¯M
5. Kategorie SPORTOVNÍ KOLEKTIV - MLÁDEÎNICK¯ T¯M
6. Kategorie SPORTOVNÍ AKCE ROKU 2017
7. Kategorie OSOBNOST OKRESU V OBLASTI SPORTU

V ROCE 2017
8. Kategorie SPORTOVEC - SYMPAËÁK (cena vefiejnosti)
9. Trenér roku okresu za rok 2017

Pravidla nominace a nominaãní formuláfi naleznete 
na webov˘ch stránkách http://www.sportovecjmk.cz/sporto-
vec-okresu. Návrh ode‰lete elektronicky pfies http://www.spor-
tovecjmk.cz/sportovec-okresu, nebo email cus.musilova@gma-
il.com a nebo písemnû na adresu OS âUS Blansko,
RoÏmitálova 40, Blansko 678 01 a to nejpozdûji do 20. 12. 2017.
Na pozdûj‰í návrhy nebude brán zfietel.

NezapomeÀte napsat jméno sportovce, bydli‰tû, rok narození,
sportovní odvûtví, sportovní klub, dosaÏené v˘sledky a kontakt
na nominovaného sportovce (email, tel.), abychom jej v pfiípadû
postupu do dal‰í fáze soutûÏe mohli kontaktovat.

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

Bez pohnutí z místa jsme se vydali na
trasu dlouhou více neÏ 1200 kilometrÛ.
Na trasu z Rájce-Jestfiebí pfies slovensk˘
Tvrdo‰ín aÏ do litevkého BirÏai jsme 
vyrazili na dvou cyklotrenaÏerech (ergo-
metrech) a nejeli jsme sami. Spolu s námi
se do této akce zapojili i na‰i partnefii
v projektu, kter˘ jiÏ druh˘m rokem 
realizujeme.  V‰ichni jsme se stfiídali
v dvacetiminutov˘ch intervalech, to nám
umoÏnilo nasadit velké tempo. Byli jsme
propojeni pfies internet s Tvrdo‰ínem
a mûstem BirÏai, na plátnû jsme neustále
vidûli aktuální pofiadí a mohli jsme také
pozdravit na‰e pfiátele na Slovensku
a v Litvû.  Bez internetu a dal‰í techniky
by se tato akce nemohla vÛbec uskuteãnit.
Ergometr je speciální cyklotrenaÏer, jehoÏ
zátûÏ se automaticky nastavuje podle pro-
filu tratû. Studenti a uãitelé rájeckého
gymnázia spolu s vefiejností ujeli na 
jednom cyklotrenaÏeru 980 km a na 
druhém témûfi 900 km. Nejlépe si vedli

v Tvrdo‰ínû, kdy na jednom ergometru 
urazili 1184 km a do litevského BirÏai jim
chybûlo 50 kilometrÛ. Cel˘ závod trval 24
hodin. Na druhém místû se umístili zá-
vodnící z Rájce-Jestfiebí a okolí. Tfietí
pfiíãka patfií litevskému BirÏai. Akce u nás
i v zahraniãí  se uskuteãnila za mediální
podpory novináfiÛ a televize. 

V tûlocviãnû rájeckého gymnázia se
vystfiídalo 68 závodníkÛ a pfii‰la je pod-
pofiit minimálnû padesátka „povzbuzo-
vatelÛ”.

Byla to první akce takového rozsahu
a zamûfiení v projektu a pfiedpokládáme
pokraãování na zaãátku kalendáfiního
roku 2018. Pevnû doufáme, Ïe obdobné
akce neskonãí s projektem.

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

Foto: Renata Kuncová Polická

Na trase.

V Rájci na Gymnáziu „se jelo pfies noc”
Mûsto Rájec-Jestfiebí ve spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestfiebí a sportovním klubem Triangl pfiipravil

dne 24. listopadu 2017 dvacetiãtyfihodinov˘ mezinárodní závod na cyklotrenaÏerech. 

byly mediálním
partnerem akce 
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Ivo Koblasa se v polovinû listopadu vydal do da-
lekého Japonska, aby zde provûfiil své kvality
a pfiipravenost na paralympijské hry v roce 2020. 

Ivo zajel bûhem svého pobytu v Japonsku ve mûstû
Shizuoka dva testovací závody - stíhací závod na 3 km a na 
1 km na dráze velodromu IZU, na kterém se pojedou v‰ech-
ny dráhové disciplíny na paralympijsk˘ch hrách v roce
2020. Ivo zde vytvofiil nov˘ ãesk˘ rekord kat. C2 na 3 km
ãasem 3:54.530 - místo velodrom IZU, Japonsko 2017.

V závodû na 1 km i na 3 km Ivo obsadil krásné druhé
místo. V posledním závodû 19. listopadu byla scrath, která
se jela bez rozdílu kategorií C1 - C5. Ivo opût potvrdil svo-
ji dobrou formu a v závûreãném spurtu obsadil 5. místo.
Dûkujeme Ivovi za vzornou reprezentaci.

Text: Ivo Koblasa sen.
Foto: archiv Iva Koblasy

Od 1. do 14. ledna 2018 budete nejen v
ulicích, ale i u va‰ich dvefií opût potkávat sku-
pinky koledníkÛ, jejichÏ prostfiednictvím mÛ-
Ïete finanãnû pfiispût na pomoc lidem, ktefií se
ocitli v nepfiíznivé Ïivotní situaci. Charitní
pomoc se opírá o profesionální dovednosti se
souãasn˘m zachováním dÛstojnosti kaÏdého ãlovûka.
Motto sbírky: „Pro ty, ktefií nemají tolik ‰tûstí”.

Vûfiíme, Ïe i leto‰ní sbírka bude úspû‰ná a pfiinese dár-
cÛm i koledníkÛm radost z dobrého skutku, protoÏe pfiiná-
‰et radost druh˘m, znamená obdarovávat také sebe. 
Info o sluÏbách a sbírce naleznete na www.blansko.charita.cz

Ivo Koblasa 
bodoval v Japonsku

Tfiíkrálová sbírka

Ivo „bodoval” v Tokiu. 


	strana 1.pdf
	strana 2.pdf
	strana 3.pdf
	strana 4.pdf
	strana 5.pdf
	strana 6.pdf
	strana 7.pdf
	strana 8.pdf
	strana 9.pdf
	strana 10.pdf
	strana 11.pdf
	strana 12.pdf
	strana 13.pdf
	strana 14.pdf
	strana 15.pdf
	strana 16.pdf

