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Svût z koÀského hfibetu
je hezãí, fiíkají táborníci

Pfiímo na okraji na‰eho
regionu se nachází vesniã-
ka Úsobrno, kde na místním
„Ranãi” rázem zapomenete
na starosti bûÏného Ïivota.
Jakmile se za vámi zavfie
brána, padne na vás krása
koní, klid a pohoda.

Dûti mají citlivé du‰e a tak si myslím,
Ïe i proto je zde pofiádan˘ „koÀsk˘ tá-
bor” tolik oblíben˘. Bûhem t˘dne, kter˘
zde dûti stráví, se uãí nejen základy jez-
dectví, ale také se o koníãky postarat,
uklidit po nich „koblíÏky”, vyãistit kopy-
ta, vyhfiebelcovat, apod. Jak fiíká spolu-
majitelka Ranãe, paní Ivetka: „80 % je
práce ze zemû a jen 20 % je jeÏdûní”.
Dûtem dûlá spoleãnost i ‰est psÛ, ktefií
jsou pfiítulní a milí. A co kdyÏ zrovna 
pr‰í? Nevadí, Ivetka uãí dûti drhat, dûti
samy navlékají korálky, kreslí nebo hrají
spoleãenské hry. Ale v Úsobrnû nikdy
nepr‰í dlouho… takÏe pak zase hurá na
konû! VÏdycky je pro dûti pfiipraven i nû-
jak˘ v˘let do okolí, v‰e záleÏí na poãasí,
jestli je to tfieba hrad nebo koupali‰tû. Po
celou dobu tábora je s dûtmi je‰tû prakti-
kantka Eviãka z Jevíãka, která studuje
stfiední ‰kolu obor chovatelství koní
a jezdectví. TakÏe dûti také mnohému
nauãí. 

No, a Ïe na ãerstvém vzduchu vyhlád-
ne, to víme i my star‰í… V Saloonu, kte-
r˘ je jak spoleãenskou místností, tak 
kuchyní, hospÛdkou a jídelnou zároveÀ,
vládne pevnou, av‰ak kamarádskou 
rukou partner Ivetky Ale‰ ãili Alda. Dûti

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Spokojení táborníci. 

mají nachystáno pûtkrát dennû nûco dob-
rého k snûdku a kdo má náhodou hlad,
tak si jednodu‰e fiekne a Alda se o nûho
postará… a to do sytosti. Alda zásadnû
nevafií to, co dûti nemají rády, protoÏe jak
fiíká, chce, aby si dûti tábor uÏily a ne-
vzpomínaly na to, jak se trápily u obûda
nad talífiem nûãeho, co zrovna nejedí. 

A co na tábofie není? Není budíãek,
praktikantka Eviãka dûti probudí, pokud

by se rozhodly tábor prospat. Kolem pÛl
osmé, osmé, se osazenstvo tábora sejde
v Saloonu na snídani, kterou má Alda
vÏdy uÏ pfiipravenou a pak nastává dal‰í
perfektní prázdninov˘ den. Není urãen˘
polední klid, kdy se musí leÏet na posteli
a ani nedutat. Po obûdû je pohoda, dûti si
hrají s pejsky, kdo chce, odpoãívá
v Saloonu na sedaãce, natáhnout se je do-
voleno. V‰e je zde na pohodu, na domlu-
vu a ãlovûk se cítí opravdu „jako doma”. 

Ranã Úsobrno má celoroãní provoz,
pofiádá rÛzné akce a vede i krouÏky pro
dûti. MÛÏete pfiijet jen tak, na pobyt, ne-
bo si jen zajezdit na koni. Vlastního 
konû vám zde rádi ustájí. A kdyÏ shání-
te dárek a nevíte co koupit, mÛÏete 
vûnovat dárkov˘ poukaz sem, na ranã.

V dne‰ní hektické dobû je a urãitû dlou-
ho bude vyhledávanou lokalitou a
oázou klidu a pohody. Ivetka s Ale‰em
dûlají v‰e proto, aby se zde náv‰tûvníci
nebo táborníci cítili dobfie, odpoãinuli si
a naãerpali síly do dal‰ích dnÛ. A kdyÏ
dostanete na nûco chuÈ, Alda vám to 
uvafií. Pfiijet mÛÏete na víkend, na t˘den
nebo na jak dlouho chcete. Já bych po
t˘dnu stráveném zde ranãi dala do ná-
zvu je‰tû pfiídavné jméno „Domácí ranã
Úsobrno”… To by vystihovalo v‰e.
Prostû se zde cítíte jako doma.
www.ranc-usobrno.webnode.cz
e-mail: rancusobrno@gmail.com
tel.: 603 910 214

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Iveta Hadová

Tel.: 
723 60 60 98
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Sobota 26. 8. 2017 od 12.30 
na nám. Republiky v Blansku
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Památník obecn˘ch ‰kol v Blansku
CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU

V knize autor uvádí: „My, uãitelé
blanen‰tí, mÛÏeme s radostí prohlási-
ti, Ïe pomûr na‰ich obãanÛ ke ‰kole je
opravdu velmi dobr˘, neboÈ na‰i ob-
ãané, zvlá‰tû rodiãové dûtí, správnû
pochopili velk˘ v˘znam ‰koly, která
dala jim a nyní dává i jejich dûtem so-

lidní základ pro cel˘ Ïivot. A ãím ví-
ce si ãlovûk ze ‰koly odnese, tím lépe
jest pro Ïivot pfiipraven, coÏ víme
dobfie nejen my uãitelé, ale vûdí to za
dne‰ních dnÛ stejnû dobfie i obãané”.

Pokud se chcete dozvûdût nûco o his-
torii ‰kolství v Blansku, je toto ta správná

zastávka, kterou nesmíte minout a knihu
si pfieãíst.  Nûkolik zajímav˘ch kapitol,
doplnûn˘ch historick˘mi fotografiemi
budov, uãitelského sboru i ÏákÛ obecné
‰koly nás zavede k zaloÏení první ‰koly
na Starém Blansku pfii farní budovû v ro-
ce 1600, (odtud byla pfieloÏena do ãísla

V dubnu 1948 u pfiíleÏitosti otevfiení znovu zbudované budovy ‰kol obecn˘ch
a ‰koly obchodní (dnes Gymnázium Blansko) vy‰la kniha Památník obecn˘ch
‰kol v Blansku 1897 – 1947. Vytiskla ji Obchodnická tiskárna v Blansku a kni-
hu napsal a sestavil Karel Fiala, fiídící uãitel.

Pfiebal knihy.

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 •

Vstupné 40 Kã, dûti do 120 cm vstup zdarma.
Bohaté obãerstvení v areálu zaji‰tûno.
âinnost je realizována za finanãní podpory 

Mûsta Blanska.

Nemocnice Blansko ve spolupráci s cvicsnami.cz 
zve na 8. roãník akce:

Po cel˘ den bohat˘ kulturní program, soutûÏe
pro dûti, aerobic show, exhibice Va‰ka Koláfie,
exhibice finalistek Dívka âR 2017, soutûÏ
Nemocnice má talent, ukázka zásahu hasiãÛ
a spousta dobré zábavy.

Akce se koná za kaÏdého poãasí. 

64 na Starém Blansku). V roce 1804 by-
la postavena nová ‰kola, a to na Starém
Blansku poblíÏ fary (dnes Komenského
ã. 16), aÏ k v˘stavbû ‰koly nové v roce
1897 (dne‰ní Gymnázium Blansko).

Dal‰í kapitola uvádí blanenské
‰kolství od roku 1897 aÏ po rok
1947. Pfiipomene nám otevfiení nové
‰kolní budova na b˘valé ·kolní ulici
(dnes Seifertovû) v srpnu 1897. Do
nov˘ch ‰kolních prostor se pfiestûho-
vala pûtitfiídní obecná ‰kola chlapec-
ká s 294 Ïáky a ãtyfitfiídní obecná
‰kola dívãí s 339 Ïákynûmi zÛstala
ve ‰kolní budovû na Starém Blansku.
Tato kapitola se také zaobírá téma-
tem druhé svûtové války a jejím vli-
vem na ‰kolství v Blansku.

Závûr knihy tvofií jmenn˘ seznam 
uãitelÛ a uãitelek, ktefií v uplynul˘ch

padesáti letech na obou obecn˘ch ‰ko-
lách vyuãovali.

Souãástí knihy je také pozvánka
„Dne vítûzství ku slavnosti otevfiení
nov˘ch ‰kolních budov” v nedûli 9.
kvûtna 1948 dopoledne.

Pfií‰tû: Památník sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ mûsta Blanska vydan˘
u pfiíleÏitosti padesátého v˘roãí za-
loÏení sboru: 1882 - 1932

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko
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Zdravotnick˘ vagón, kde se za jízdy 
i operovalo. 

Kpt. Jaroše 102/25, 680 01 Boskovice
tel.: 736 746 808, e-mail: boskovice@invia.cz

Wanklovo nám. 1436/3, 678 01 Blansko
tel.: 737 397 646, e-mail: blansko@invia.cz

- možnost brigády i pracovního poměru
- místo výkonu práce: Blansko, Boskovice a okolí
- ranní i odpolední směny
- vhodné pro ženy, muže, studenty i seniory

Životopisy zasílejte na: alchema@alchema.cz

Více informací na tel.: 516 416 444

Najdete nás na adrese: Alchema s.r.o., 
Dolní Palava 26, 678 01  Blansko

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
DO ÚKLIDOVÉ FIRMY

Legiovlak na bla-
nenském nádraÏí 

Ve dnech 18. – 23. ãervence 2017 mûli nejen milovníci 
vojenské historie moÏnost si na nádraÏí v Blansku prohlédnout
pfiistaven˘ Legiovlak. Ten je replikou legionáfiského vojenské-
ho e‰alonu z let 1918-1920, s nímÏ se legionáfii pfiesouvali 
bojem s bol‰eviky pfies Rusko po Transsibifiské magistrále.
V Blansku, coÏ byla dvacátá zastávka pfii jeho leto‰ním putová-
ní po okresních a dal‰ích mûstech âeské republiky, stál
Legiovlak se tfiinácti zrekonstruovan˘mi dobov˘mi vozy.

Podívaná to byla vskutku 
ojedinûlá, kdo chtûl, mohl
vyuÏít i odborn˘ v˘klad, kte-
r˘ byl vÏdy v odpoledních
hodinách. Jinak si kaÏd˘ ná-
v‰tûvník mohl vlak sv˘m
tempem projít a prohlédnout.
K vidûní byl vÛz polní po‰ty,
zdravotní, velitelsk˘, krej-
ãovsk˘, kováfisk˘ vÛz, a dal-
‰í, neménû zajímavé.

Legiovlak bude jezdit âeskou
republikou do roku 2020, kdy
tuto svou pouÈ ukonãí. Poznání,
které Legiovlak pfiiváÏí, je urãe-
no pfiedev‰ím nejmlad‰í genera-
ci, a proto je pozornost vûnována zvlá‰tû
‰kolním exkurzím. Celá expozice je pfií-
stupná zdarma a to i díky podpofie
Ministerstva obrany âR, Ministerstva
dopravy âR, âesk˘ch drah a. s., SÎDC,
âD Cargo a. s. a dal‰ích partnerÛ. 

Pokud by nûkoho zajímal osud své-

ho pfiedka, kter˘ bojoval v legiích nebo
ve svûtov˘ch válkách, mÛÏe napsat na
Vojensk˘ ústfiední archiv, e-mail: po-
datelna-vua@army.cz. Zde kaÏdému
rádi vyhoví, dohledají a za‰lou infor-
mace, které se dochovaly.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Pozvání na drakiádu
do Bofiitova

Tradiãní jiÏ 23. roãník drakiády na leti‰ti v Bofiitovû probûh-
ne v nedûli 17. 9. 2017 od 12 hod. 

Je to jedna z drakiád na Moravû,
potaÏmo v celé âeské republice,
kam se sjíÏdí letci z celé republiky
a i ze zahraniãí. Také je to v sou-
ãasné dobû asi jediná drakiáda, kde
mÛÏete vidût soutûÏe v létání s ak-
robatick˘mi draky a pfiípadnû se
jich i úãastnit. 
Více informací a cel˘ program na-
jdete na adrese:
http://draci.net/17.9.2017-drakia-
da-boritov.a151.html

Foto: Martin Mart

Policisté nav‰tívili
kemp Jedovnice 

Dne 27. 7. 2017 v dopoledních hodinách i pfies nepfiízeÀ poãa-
sí nav‰tívili policisté z prevence  spoleãnû se stráÏníkem Obecní
policie mûstysu Jedovnice ubytované hosty v místním autokempu. 

Nikdo z hostÛ se v tuto dobu
nekoupal, ale dûti se pod do-
hledem rodiãÛ brodili na mûl-
ãinû. Oslovovali jsme hosty
kempu, upozorÀovali na rÛzná
nebezpeãí, na moÏnosti pfiípad-
n˘ch krádeÏí vûcí ze stanu a na
moÏnost vyuÏití trezoru na re-
cepci. Policisté mlad˘m cyklis-
tÛm kontrolovali povinnou v˘-
bavu jízdních kol a poukázali
na drobné nedostatky.

Policisté rozdávali dospûl˘m
preventivní letáky Bezpeãné
kempování a dûtem vystfiiho-
vánky, omalovánky, pexesa s do-
pravními znaãkami a rozvrhy hodin.

Sami náv‰tûvníci nám sdûlovali
své zku‰enosti a porovnávali s mi-
nul˘mi lety. Nejvíce ocenili pfií-
tomnost pracovníkÛ bezpeãnostní
agentury, která se v kempu pohy-
buje v noãních hodinách a fie‰í

pfiípadné prohfie‰ky ubytovan˘ch.
Policisté bûhem akce odpovídali

na otázky dospûl˘ch fiidiãÛ t˘kající
se problematiky pouÏívání reflex-
ních prvkÛ a také na oÏehavou letní
problematiku alkoholu za volantem.

Text: nprap. Milan Gru‰ka
Foto: Renata Kuncová Polická
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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, 67921 âerná Hora

Krojovan˘ prÛvod vesnicí.

Celé odpolední klání zahájil ná‰ 
starosta, pan  Miroslav Zemánek a se-
známil diváky s programem. Krátce
promluvila senátorka, paní Jaroslava
Vítková, starostka Boskovic, paní Hana
Nedomová a starosta Bene‰ova, pan
Antonín Rus. Pak jiÏ dostala slovo hlav-
ní uvadûãka, paní AneÏka Pfiikrylová.
Právû ona divákÛm krátce pfiiblíÏila jed-
notlivé soubory. Byly to soubor
KofieÀáãek, KofieÀák, Borovûnka,
Velen,  Skaláãek, Kfienovák, Mal˘
a Velk˘ Kosífi. V‰echny soubory mûly
opravdu hezké vystoupení. Spousta di-
vákÛ si s nimi i zazpívalo. 

Na krojích je  je‰tû i dnes znát boha-
tost kraje, z kterého pochází. âím byl
kroj parádnûj‰í a bohatû vy‰ívan˘, tím
byl kraj bohat‰í. 

Pfiesto, Ïe Kofienec patfií k tûm ménû
bohat˘m a je u nás „konec chleba a za-

Dva roky uplynuly  tak rychle, jako kdysi rychle tekla voda v na‰em potoce. V sobotu  24. 6.  se na‰í vesniãkou ro-
ze‰el prÛvod folklorních souborÛ ve sv˘ch krojích a mífiil pod vûtrn˘ ml˘n do pfiírodního anfiteátru. Zde na úãinkující
ãekalo pfies 500 divákÛ. V hledi‰ti bylo opravdu zaplnûno kaÏdé místeãko a vÛbec nikomu nevadilo veliké horko. 

ãátek kamení”, nikdo nemûl nouzi. Jídla
i pití bylo dostatek. 

Na své si jistû pfii‰li i drobní fiemeslní-
ci. Pfiivezli  keramiku, ko‰íky, ‰perky,
v˘robky z ovãí vlny a spoustu jin˘ch vû-
cí, které bylo moÏno si zakoupit.

Po vystoupení hrála k tanci a poslechu
Holóbkova mozeka aÏ do ãasného rána.

RovnûÏ byl pfiístupn˘ vûtrn˘ ml˘n.
Pan mlynáfi umoÏnil zvûdavcÛm na-
hlédnout do kaÏdého „koutku” kruhové
stavby.

Otevfieno bylo i muzeum s Retro v˘-
stavou zamûfienou na ohlédnutí do 60.
- 80. let 20. století.

Myslím, Ïe byli v‰ichni spokojení.
Akce se vydafiila a rozhodnû patfií díky
nejen úãinkujícím, ale i lidem, ktefií se
ve svém volném ãase  na ve‰keré pfií-
pravû a prÛbûhu celého dne podíleli.

Text a foto: manÏelé Jitka a Miloslav Svobodovi

Slavnosti písní a tancÛ na Kofienci
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ZO âSCH Boskovice vás zve k náv‰tûvû 
OKRESNÍ V¯STAVY králíkÛ, holubÛ a drÛbeÏe,

která se bude konat pfii pfiíleÏitosti 14. roãníku Husích slavností 30. 9. a 1.
10. 2017 v prostorách za mûstsk˘m Muzeem na Hradní ulici 3
v Boskovicích. Na v˘stavû si budete moci prohlédnout expozice ãistokrev-
ného drobného zvífiectva a také voliéry s okrasn˘m a exotick˘m ptactvem.
V̆ stava bude otevfiena pro vefiejnost v so 30. 9.  8-18 hod a v ne 1. 10. 
9-16 hod. Cel˘ víkend budou otevfieny restaurace s husími pochoutkami
a v areálu Letního kina a Zámeckého skleníku bude probíhat bohat˘ pro-
gram pofiádan˘ mûstem Boskovice. 

Informace podá a pfiihlá‰ky pfiijímá Ing. Jana Sedláková, 
tel.: 603 475 396, e-mail: jani.sedl@seznam.cz. 

POZVÁNKA

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* údrÏba zelenû, frézování pafiezÛ

* prodejní zahradní centrum

* hledáme zahradníka/zahradnici

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Festival Boskovice Sportpark Boskovice 
a Boskovické stezky

jsou oficiálnû otevfiené
-  25 let plné kultury i zájmu 

o boskovickou urbanistickou památku
V nedûli 16. ãervence 2017 probûhlo v Boskovicích slav-

nostní otevfiení nového centra pro sportovní a rekreaãní cyklis-
tiku Sportparku Boskovice a Boskovick˘ch stezek.

Letní kino, kino Panorama, hrad
i Pánsk˘ dvÛr spoleãnû s muzeem
a Ïidovskou ãtvtí. To jsou místa
v Boskovicích, kde se konaly koncer-
ty, divadla, autorské ãtení, promítání
filmÛ a vernisáÏe v rámci Festivalu
Boskovice, kter˘ do mûsta zavítal po
pûtadvacáté. „Festival má velmi 
úzkou spojitost s boskovickou Ïidov-
skou ãtvrtí. KdyÏ se v roce 1993 
odehrál první roãník, cílem bylo upo-
zornit ‰irokou vefiejnost na existenci
této unikátní urbanistické památky,

zabránit likvidaci a pfiispût k její ob-
novû. Bûhem let, co festival existuje,
do‰lo k její ãásteãné opravû vãetnû
kompletní rekonstrukce synagogy,”
pfiibliÏuje koordinátor festivalu âest-
mír HuÀát.

Letos nav‰tívilo více neÏ sto kon-
certÛ, divadelních pfiedstavení, filmÛ,
v˘stav, autorsk˘ch ãtení ãi worksho-
pÛ takfika ãtyfii tisíce úãastníkÛ.

Text: PeHa, zdroj Boskovice 2017 závûreãná
TZ, http://boskovice-festival.cz/cs/o-festivalu

Foto: DV

V objektu je hygienické zázemí (WC,
sprchy, ‰atny) a víceúãelová místnost
s malou kuchyÀkou. V areálu
Sportparku Boskovice je k dispozici
samoobsluÏn˘ cykloservis s pfiileh-
lou myãkou kol, venkovní odpoãíva-
dla, stojany na kola, informaãní 
cedule s mapkou areálu, parkovi‰tû
a pumptracková dráha. Sportpark
Boskovice je v˘chozím bodem do
areálu BOSKOVICK¯CH STEZEK.

Jedná se o síÈ singltrailÛ pro zaãáteã-
níky a stfiednû pokroãilé vyznavaãe te-
rénní cyklistiky o celkové délce 9,61 km,
které se nachází v lokalitû Doubravy
a jsou vhodné pro celou rodinu. 

Areál je provozován SluÏbami
Boskovice. Podrobné informace na-
jdete na www.boskovickestezky.cz 
nebo na FB profilu /Boskovickestezky.

Text: Dagmar Hamalová
Foto: Vladimír Fri‰

Boskovick˘ hrad Ïil festivalem.

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky.

Slavnostního zahájení se
zúãastnili zástupci vedení
mûsta Hana Nedomová,
Dagmar Hamalová a Petr
Malach. Pozvání pfiijaly také:
iniciátorka projektu tohoto
cyklistického areálu senátor-
ka Parlamentu âR Jaromíra
Vítková a námûstkynû hejt-
mana Jihomoravského kraje
TaÈána Malá.

V rámci projektu SPORT-
PARKU BOSKOVICE byl
vybudován objekt Singltrek
Centra jako zázemí pro 
náv‰tûvníky Sportparku.
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PŘIDEJTE SE K NÁM, HLEDÁME LIDI, NE STROJE

Jsme společnost zabývající se výrobou žáruvzdorných materiálů 
pro metalurgii neželezných kovů, sklářský průmysl a výrobků řešících 

akustiku v dopravních prostředcích a budovách. 
Začínali jsme v roce 1997 s pár zaměstnanci. 

Za dvacet let jsme se rozrostli na tři stovky lidí a tři výrobní závody..

DO NAŠICH TÝMŮ HLEDÁME OPERÁTORY DO VÝROBY, ŠIČKY, 
TECHNICKÉ PROFESE

KONTAKT: Ing. Petra Matějková, Tel. 601 102 682, 
Eva Vondráčková, Tel. 725 984 512 

Email: kariera@pyrotek.com, Poříčí 24, 678 01 Blansko

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

Dfiev. chata se zahradou a altánkem 
o CP 396 m2 ve V. Opatovicích.

IS: voda, elektrika. Cena 399 000 Kã
+ provize RK. Tel.: 733 713 239

Pûkná chalupa se zahradou 
v Rozhraní. IS: voda, elektrika, plyn.

EPNB „G” Cena: 1 290 000 Kã 
+ provize RK. Tel.: 733 713 239

Celkov˘ pohled na pfiehradu. Foto: archiv Povodí Moravy s.p. 

V prÛbûhu léta zahájí Povodí Moravy re-
konstrukci dal‰í z vodních nádrÏí. Vodní 
dílo Boskovice ãekají úpravy a moderniza-
ce, aby splnilo nové poÏadavky na zabez-
peãení vodních dûl. Práce potrvají pfiibliÏnû
dva roky a jejich cílem je zajistit bezpeãn˘
a spolehliv˘ provoz vodního díla i v pfiípa-
dû desetitisícileté povodnû.

Rekonstrukce zajistí zvût‰ení prÛtoãné
kapacity stávajícího bezpeãnostního pfieli-
vu, skluzu a v˘varu na VD Boskovice tak,
aby pfii prÛchodu povodní nehrozilo pfielití
s následn˘m protrÏením sypané zemní hrá-
ze. „Stavební práce budou spoãívat zejmé-
na ve zv˘‰ení kapacity pfielivu, skluzu
a v˘varu, úpravû odpadního koryta, úpravû
horní ãásti tûsnícího jádra a navazujících 
úpravách koruny hráze. Souãasnû bude pro-
vedena obnova dvou mostních konstrukcí
pfies skluz a pfies odpadní koryto, 
umoÏÀujícími pfievedení povodní. Realizací
navrhovan˘ch opatfiení dosáhneme zv˘‰ení
bezpeãnosti vodního díla bûhem pfiípadn˘ch
povodní tak, aby povodÀové ohroÏení ob-
lastí podél toku a ohroÏení potenciálními
poruchami vodního díla bylo minimální,”
vysvûtluje fieditel pro správu povodí Povodí
Moravy, s.p. Dr. Ing. Antonín TÛma.

nulosti u v˘znamn˘ch vodních dûl byla na
úrovni stoleté povodÀové vlny a dne‰ní
zpfiísnûné standardy jdou aÏ na úroveÀ tisí-
cileté povodÀové vlny. Funkãní objekty
vodních dûl pak dle aktuálních poÏadavkÛ
musí pfievést kontrolní povodÀovou vlnu
aÏ na úrovni desetitisícileté povodÀové 
vlny. „Napfiíklad v roce 2006 se na vodní
nádrÏi Vranov vyskytla tisíciletá povodeÀ
dvakrát bûhem tfií mûsícÛ. Ta pravdûpo-
dobnost, Ïe k nûãemu podobnému dojde, je
opravdu malá, ale my s ní musíme poãítat,”
doplÀuje Antonín TÛma. Pfiísné kritéria se
net˘kají pouze nov˘ch pfiehrad, ale uplat-
Àují se také pfii rekonstrukcích souãasn˘ch
dûl. Povodí Moravy aktuálnû provádí re-
konstrukci VD Opatovice a VD Vranov.
Souãasnû pfiipravuje rekonstrukci VD
Koryãany a VD Letovice.

Hlavním úãelem vodního díla Boskovice
je zaji‰tûní odbûru pro zásobování
Blanenska pitnou vodou. V souãasné dobû
je ale vodárensk˘ odbûr pozastaven. Vodní
dílo slouÏí také k nadlep‰ení nízk˘ch prÛto-
kÛ v fiece Bûlé a ve Svitavû. Dále pak ke 
sníÏení kulminaãních prÛtokÛ povodÀov˘ch
vln a pro v˘robu elektrické energie v malé
vodní elektrárnû. 

Vodárenská nádrÏ na toku Bûlá se na-
chází v˘chodnû od Boskovic, asi 7 kilo-
metrÛ nad soutokem Bûlé s fiekou
Svitavou. Zde v úzkém a hlubokém údolí
u Vratíkova je jedna z posledních vybudo-
van˘ch pfiehrad v povodí fieky Moravy.
Hlavním dÛvodem ke stavbû byly rostoucí
poÏadavky celého Blanenska a Boskovicka
na pitnou vodu. Stavba nádrÏe probíhala
od fiíjna 1985 do ãervna 1990, pfiiãemÏ v tr-
valém provozu je vodní dílo od roku 1994. 

ph

Od stfiedy 2. srpna je hráz
Boskovické pfiehrady uzavfiena
pro vefiejnost. DÛvodem je za-
hájení prací na plánované re-
konstrukci této údolní nádrÏe.
Tiskov˘ mluvãí Povodí Moravy
s.p., Bc. Petr Chmelafi, infor-
muje o podrobnostech této
stavební akce takto:

Práce zaãnou v létû 2017 a potrvají do
podzimu 2019. Celkové náklady na re-
konstrukci vodního díla Boskovice jsou
138 mil. Kã. V okolí nádrÏe je vymezeno
pásmo hygienické ochrany I. a II. stupnû,
proto v‰echny ãinnosti, technologie, ma-
teriály apod. budou odpovídat poÏadav-
kÛm pfiedepsan˘m pro tato pásma.
Stavební práce budou probíhat tak, aby
nedo‰lo k zneãistûní vody. V prÛbûhu re-
konstrukce vodního díla Boskovice bude
uzavfien prÛchod pfies hráz.

Rekonstrukce nádrÏe si vyÏádá doãasné
sníÏení vodní hladiny. DÛvodem je ochra-
na majetku a zdraví obyvatel pod hrází.

K tomu by mohlo dojít v pfiípadû, kdy do
nádrÏe v dÛsledku náhl˘ch a prudk˘ch de-
‰ÈÛ zaãne pfiitékat velké mnoÏství vody.
Vodní nádrÏ musí i v prÛbûhu rekonstruk-
ce dokázat pfievést pfiípadnou povodÀovou
vlnu. Pfii rekonstrukci bude s ohledem na
provádûní a zaji‰tûní bezpeãnosti vodního
díla sníÏena hladina po dobu pfiibliÏnû
dvou mûsícÛ aÏ o 12 metrÛ pod úroveÀ
hladiny zásobního prostoru. Následnû 
bude hladina postupnû zvy‰ována v závis-
losti na charakteru probíhajících prací.

Zcela zásadní pro posuzování bezpeã-
nosti vodních dûl za povodní je bezpeãné
pfievedení návrhové povodnû, která v mi-

Rekonstrukce Boskovické pfiehrady
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Galerie v Jedovnicích
V Jedovnicích, na Havlíãkovû námûstí je od zaãátku roku otevfiena

nová umûlecká galerie zamûfiená na prodej litinov˘ch plastik Pavla
Zouhara z Rudice a kameninov˘ch plastik Petra ·evãíka z Jedovnic. 

Dále jsou zde nabízeny obrazy, umû-
lecká keramika a sklo od dal‰ích auto-
rÛ, napfiíklad ak. soch. Sergeje Kuliny,
malífie Pavla Bílka, grafika Jana
Hanu‰e, keramika a malífie Prokopa
Veselého, bulharského keramika
Lyubomira Ivanova a dal‰ích. UÏitková
keramika a porcelán jsou z ateliérÛ ak.
sochafiÛ Hlu‰iãkov˘ch, od Radky
Linhartové nebo od Ale‰e Véndfiicha
a Katefiiny Dominové. Okruh autorÛ
spolupracujících s galerií se nadále roz-

‰ifiuje. Z neÏijících autorÛ jsou v galerii
zastoupeni akademiãtí sochafii Ladislav
Fládr a Bfietislav Benda.

Prostor galerie slouÏí ãásteãnû jako
ateliér, takÏe pfii náv‰tûvû je moÏno 
vidût rozpracovaná díla Petra ·evãíka,
kter˘ galerii provozuje. Dal‰í informa-
ce vãetnû ukázek vystaven˘ch dûl lze
shlédnout na www.sevcikpetr.cz.
Náv‰tûvu lze domluvit i mimo otvíra-
cí dobu na tel. ãísle 724 205 653.

Text: ps
Foto: archiv Petra ·evãíka

Interiér galerie. 

Babolky slavily 700 let
Dne 10. 6. 2017 s konala oslava 700 let od první písemné zmíÀky

o obci Babolky. Pfii této pfiíleÏitosti byla pokfitûna starostou mûsta
Letovic panem Stejskalem kniha o Babolkách.

Tato vydafiena akce, na které vy-
stoupili Bohemia Classic Quartet-
smyãcov˘ orchestr, Velk˘ dechov˘
orchestr (men‰í ãást), leteck˘ akrobat
Radim Bagár, místní dûti s vlastním
programem a country skupina Asi tak,

byla zakonãena velkolep˘m ohÀostro-
jem. Akce by se nemohla konat bez
podpory mûsta Letovice, fiady spon-
zorÛ a obyvatel Babolek.

Text: Jarda Kum‰ta
Foto: Irena Pelí‰ková

Setkání harmonikáfiÛ
v Lysicích

V sobotu 29. ãervence 2017 se na
farním dvofie v Lysicích uskuteãnil
jiÏ 10. roãník setkání harmonikáfiÛ
Veselá harmonika. Akce se konala
pod zá‰titou Hospodáfiské a vzdûlá-
vací besídky v Lysicích. V leto‰ním
roce si do Lysic pfiijelo zahrát cel-
kem 40 muzikantÛ z blízkého
i vzdáleného okolí. 

PosluchaãÛm pfiipravili pestrou
smûs písní, takÏe si kaÏd˘ mohl najít

tu svoji oblíbenou a spoleãnû s hu-
debníky si ji i zanotovat. Bezmála 350
nad‰en˘ch náv‰tûvníkÛ zaplnilo farní
dvÛr a neváhali doprovodit hráãe
sv˘m zpûvem a potleskem. Na závûr
setkání se na pódiu se‰li v‰ichni pfií-
tomní zpûváci a harmonikáfii a spoleã-
nû si zahráli nûkolik znám˘ch skladeb
s pfiíslibem své úãasti i v pfií‰tím roce.

Text: Lenka VaÀková
Foto: Jaromír Fiala
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Îítkovské bohynû
Oãekávan˘m zakonãením divadelní sezony 2016 -

2017 v Mûstském divadle Brno je hra Îítkovské 
bohynû. Autorkou knihy je brnûnská rodaãka, spiso-
vatelka Katefiina Tuãková, divadelní adaptaci 
uskuteãnil Dodo Gombár. Nejprve pro divadlo Zlín
v roce 2014. Nyní zcela pfiepracované pro brnûnskou
scénu s podtitulem „krev je krev”.

Îítkovsk˘mi bohynûmi se zab˘-
val uÏ folklorista a spisovatel Jifií
Jilík a v˘stiÏnû je charakterizoval:
„nûkteré Ïeny z osady Îítková 
umûly nahlédnout do dûjÛ, které
teprve nastanou”. Ale byly také lé-
ãitelkami a vyznaly se v léãiv˘ch
bylinách. Pomáhaly ve vûcech mi-
lostn˘ch, rozpoznaly ‰kÛdce, 
bosorku nebo bosoráka a dovedly
zlomit jejich „kouzla”. Bohování
se dûdilo v Ïenské linii v nûkolika
rodinách, ãasto pfiíbuzensky pro-
vázan˘ch. Poslední bohynû, paní

Irma Gabrhelová, zemfiela v roce
2001, s ní ode‰el jedineãn˘ feno-
mén lidové magie, kter˘ nemûl ve
stfiední Evropû obdoby. Katefiina
Tuãková napsala román - drama
o Ïenách, které bohovaly. V roce
2012 to byl kniÏní bestseller, kter˘
získal nûkolik cen. Po historii své-
ho rodu pátrá Dora Idesová, která
proÏila dûtství a mládí mezi bohy-
nûmi a poznamenalo ji to na cel˘
Ïivot. Je vystudovaná etnografka
a ze v‰ech sil se brání palãivé mi-
nulosti, dávn˘m kletbám i zji‰tûní,

Ïe i ona sama je ãástí dávné tajem-
né tradice, ikdyÏ tu‰í, Ïe neunikne
osudu.

Dûj není moÏné popisovat ani
pfiibliÏovat, ale kdo se rozhodne
shlédnout tento vyjimeãn˘ poãin,

mûl by si nejdfiív pfieãíst uvedenou
knihu, aby se orientoval v dûji po-
nûkud zasvûcenûji. Hra má nûkolik
vynikajících hereck˘ch v˘konÛ -
hlavní roli Dory Idesové ztvárnila
Svetlana Janotová, mladou Doru
Nikol Wetterová. Charismatickou
Surmenu Erika Kubálková a Irmu
Gabrhelovou Zdena Herfortová.
Role nejsou alternovány a dal‰í za-
jímavostí je, Ïe hrají jen Ïeny a to
i muÏské role. Vojtûch Blahuta jako
Jakoubek Ides je vlastnû dítû. Hru
reÏíroval autor, Dodo Gombár. Pfieji
vám siln˘ divadelní záÏitek pfii
pfiedstavení nabitém emocemi.

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová
Foto: archiv MDB

STAROÎITNOSTI 

ANTIK 

BOSKOVICE
Vykupujeme a prodáváme 

ve‰keré staroÏitnosti

Mobil: 

602 528 912, 

602 503 229
Otevfieno: 

St – Pá: 10 -16 hod.
So 10 -12 hod.

Boskovice, Dukelská 18a

Více informací na tel.: 777 922 722, 
email: boskovice@realspektrum.cz 

Hledáme novou kolegyni/kolegu 
na pozici administrativa + realitní makléfi

pro kanceláfi v Boskovicích 
s nástupem 1. 9. 2017
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O souãasnosti Adamova se starostou
Romanem Pilátem

Adamov roz‰ifiuje fiadu mûst v na‰em regionu, ve kter˘ch
jsou Listy regionÛ zdarma distribuovány. Adamov má cca
4,5 tisíce obyvatel; na mûsto byl pov˘‰en v roce 1964. 

Historie mûsta je pevnû spjata s Ïele-
záfiskou v˘robou, jejíÏ poãátky lze vysto-
povat aÏ do 14. století. Nejvût‰í rozvoj 
zaÏilo mûsto v 70. letech minulého stole-
tí, kdy v Adamovsk˘ch strojírnách praco-
valo nûkolik tisíc zamûstnancÛ, ktefií sem
dojíÏdûli témûfi z celého okresu Blansko.
V tu dobu také probíhala intenzívní byto-
vá v˘stavba; bytové domy rostly na
Horce ve svahu nad lev˘m bfiehem

Svitavy, stejnû jako v sídli‰ti na Ptaãinû,
které se nalézá na kopci na opaãné stranû.
Bylo vybudováno kulturní stfiedisko, dÛm
sluÏeb, obchody, ‰koly i sportovní zafiíze-
ní. Zatímco v roce 1950 mûl Adamov pfii-
bliÏnû 2 tisíce obyvatel, v roce 1980 to
bylo jiÏ pfies 5 tisíc. Zaãátkem 90. let, po
privatizaci, mûnily Adamovské strojírny
rÛznû majitele, ale udrÏet pÛvodní v˘robu
se nedafiilo. Po vyhlá‰ení insolvence
vstoupil podnik do likvidace.

V souãasnosti vede radnici starosta
Bc. Roman Pilát, MBA, kter˘ je v této
funkci jiÏ od roku 2010. 

Pane starosto, mÛÏete se prosím
struãnû pfiedstavit?

Je mi 42 let, absolvoval jsem VÚTv Brnû,
jsem Ïenat̆ , mám 4 dûti. Co se t̆ ãe sportu,
tak kromû tenisu se vûnuji turistice; oblíbe-
nou destinací jsou hory, rakouské a slovinské
Alpy. Je ale pravda, Ïe kromû dovolené mnû
na sportování moc ãasu nezb˘vá.

Jak hodnotíte souãasn˘ stav mûsta?
Pomûrnû velkou ãást na‰eho mûsta

tvofií prÛmyslová zástavba; zaniklé
Adamovské strojírny tvofiilo mnoho bu-
dov a technick˘ch objektÛ. Za pozitivní
povaÏuji fakt, Ïe v souãasnosti mají
v‰echny tyto stavby své nové majitele,
ktefií se ve velké vût‰inû snaÏí získané

2018 – 2019, bude 
umoÏnûn zcela bezbari-
érov˘ nástup do vlakÛ.
V jednání je i celková
modernizace koridoru
Brno – â. Tfiebová, díky
které bude rekonstruo-
vána také Ïelezniãní
stanice Adamov.

Samozfiejmû by se
na‰lo mnoho dal‰ích
problémÛ, které musí-
me fie‰it, stejnû tak, ja-
ko je fiada akcí, které se
dafií realizovat. Osobnû
jsem velmi rád, Ïe se
dafií udrÏovat základní
obãanskou vybavenost
ve mûstû a rozvíjet cel-
kov˘ spoleãensk˘ Ïi-
vot, pfiedev‰ím díky
mnoh˘m sportovním
a kulturním akcím.
Dûkuji takto na dálku
v‰em lidem, ktefií vûnu-
jí svÛj osobní ãas pro
druhé a pomáhají. Bez
tûchto lidí by se nám to
nedafiilo. Je vás mnoho,
a proto opravdu v‰em
bez v˘jimky dûkuji.

Pane starosto, dû-
kuji Vám za rozhovor.

Petr Hanáãek

objekty opravovat, nebo alespoÀ udrÏo-
vat v provozním stavu a podnikat v
tûchto prostorách. Díky tomu je tento roz-
sáhl˘ komplex prost vût‰iny negativních
jevÛ, které známe z jin˘ch opu‰tûn˘ch in-
dustriálních zón. I kdyÏ zamûstnanost zde
tvofií zlomek b˘valého poãtu pracovníkÛ
strojíren, je tfieba v‰echny snahy o vyuÏi-
tí prÛmyslov˘ch objektÛ podporovat.
Musím zdÛraznit, Ïe podporu na‰í radni-
ce mají v‰ichni podnikatelé, stejnû jako ti,
ktefií mají zájem o rozvoj sportu a kultur-
ních akcí.

Tím se dostávám k ãásti mûsta s ob-
ãanskou zástavbou. Kromû jedné bytov-
ky nevlastní mûsto Ïádn˘ bytov˘ fond –
ve‰keré bytové domy jsou ve vlastnictví
druÏstev, nebo spoleãenství vlastníkÛ.
Tito vlastníci v posledních letech inten-
zívnû investovali do svého majetku, do-
my pro‰ly revitalizací a kromû v˘raz-
n˘ch energetick˘ch úspor se také zlep‰il
vzhled jednotliv˘ch objektÛ a celého
mûsta. Pro majitele bytov˘ch domÛ má-
me navíc zvlá‰tní dotaãní program, 
kter˘ je motivuje k udrÏování bezpro-
stfiedního okolí jejich domÛ. Pfiispíváme
jim finanãnû na sekání trávy, kvûtinovou
v˘sadbu a celkové udrÏování pfiíjemné-
ho vzhledu okolí jejich pozemkÛ. Mûsto
samozfiejmû investuje do budování a ob-

novy obãanské vybavenosti, tedy komu-
nikací, dûtsk˘ch hfii‰È, sportovních
a kulturních objektÛ. Aktuálnû jsem
v poslední fázi jednání o pozemcích
u nádraÏí, které bychom chtûli vyuÏít
pro vybudování tolik potfiebného parko-
vi‰tû pro ty, ktefií dojíÏdí vlakem. 

Jaké problémy trápí obyvatele
Adamova a jak je fie‰íte?

ProblémÛ je urãitû hodnû, zkusím na-
mátkovû jmenovat – oprava kfiiÏovatky
na námûstí Práce a jednání okolo opravy
soukromé cesty na Útûchov. V prvním
pfiípadû je oprava jiÏ pfiipravena a pro-
bûhne v leto‰ním roce. Problém silnice
na Útûchov se fie‰í uÏ snad 20 let; jisté je,
Ïe v pfiípadû záplav tvofií tato cesta jediné
spojení z Ptaãiny. Mám dobrou zprávu -
po posledních cca 4 letech jednání se
moÏná ledy pohnou, existuje uÏ i projek-
tová dokumentace na opravu této silnice.
Jednání jsou korektní a vûcná, cílem bu-
de nyní nashromáÏdit potfiebné finanãní
prostfiedky. Pravidelnû se úãastním pra-
covních jednání a porad se zástupci
Správy Ïelezniãní dopravní cesty.
V̆ sledkem je jiÏ schválená rekonstrukce
pfiístupové cesty i nástupi‰tû v zastávce
Adamov smûrem na Blansko. Po skonãe-
ní prací, které jsou plánovány na roky

âKD Blansko Holding a.s., ãlen skupiny Tyazhmash, pfiední svûtov˘ v˘robce vodních
turbín, zafiízení pro hydroenergetiku hledá nové kolegy do svého t˘mu. 

DùLNICKÉ PROFESE:
•   Obrábûã/ka kovÛ - HORIZONTKÁ¤/KA (konvenãní i CNC),
•   Obrábûã/ka kovÛ - SOUSTRUÎNÍK/NICE (konvenãní i CNC),
•   Obrábûã/ka kovÛ - VRTA¤/KA,
•   Obrábûã/ka kovÛ – FRÉZA¤/KA (CNC)
•   Jefiábník/nice,
•   Montér/ka ocelov˘ch konstrukcí,
•   Provozní elektrikáfi/ka,
•   Strojní zámeãník/nice,
•   ·éfmontér/ka hydroenergetick˘ch zafiízení pro externí montáÏ.

OBCHODNÍ A TECHNICKÉ POZICE:
•   KEY ACCOUNT MANAGER s prokazatelnou praxí,
•   SITE MANAGER s prokazatelnou praxí,
•   Controller (pracovník/nice controllingu),
•   Konstruktér/ka,
•   Projektant/ka,
•   V̆ zkumn˘/á a v˘vojov˘/á pracovník/nice,
•   Zku‰ební technik/ãka,
•   Pracovník/nice defektoskopie,
•   Mistr/ová obrobny.

•   zázemí silné tradiãní spoleãnosti
•   odpovídající finanãní ohodnocení 
•   firemní v˘hody (jazykové kurzy, dotované stravování, odborné vzdûlávání atd.)
•   t˘den povoleného volna s náhradou mzdy
•   odmûny za Ïivotní a pracovní jubilea
•   pracovní dobu 7,5 hod dennû

âKD Blansko Holding, a.s., Personální oddûlení
E-mail: kariera@ckdblansko.cz

tel.: 516 40 37 21, 516 40 27 21, 516 40 44 44
www.ckdblansko.cz

AKTUÁLNù OBSAZUJEME:

NABÍZÍME:

!! ROSTEME, P¤IDEJTE SE K NÁM !!

KONTAKT A VÍCE INFORMACÍ:

Leteck˘ pohled na Adamov. Foto: Pavel Li‰ka

Starosta mûsta Bc. Roman Pilát, MBA.
Foto: archiv starosty
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No Gravity Blansko 
Letos 7. ãervence to byly dva roky, kdy se

ãtyfii kluci domluvili a zaloÏili workoutovou
partu No Gravity Blansko. Dva roky pÛsobení
si skupina pfiipomnûla v˘roãním tréninkem. 

Se‰la jsem se s jedním ze zakláda-
jících ãlenÛ, Martinem Matu‰kou,
blanen‰Èákem, kter˘ studuje jedovnic-
kou prÛmyslovku a Tomá‰em
Duongem, kter˘ je v této partû kama-
rádÛ asi rok, po prázdninách se chystá
na Gymnázium Blansko. 

Mûla jsem na kluky pfiipraveno
spoustu otázek, protoÏe tento sport mi
byl donedávna úplnû cizí a neznala
jsem ho. Zajímalo mû, co je to wor-
kout, co je cílem tûchto mlad˘ch lidí,
kolik mají ãlenÛ, jak vypadají trénin-
ky...

Kluci mi ochotnû a se zájmem v‰ech-
ny otázky zodpovûdûli. Dozvûdûla jsem
se, Ïe Street workout je cviãení s vlast-
ní vahou spojené s prvky gymnastiky
a akrobacie. ·ífií motivaci mezi lidi, kte-
fií si chtûjí zmûnit Ïivot. Jsme kluci
a holky z Blanska a jeho okolí. Jak
Martin doplnil: „Na‰ím cílem je dát do-
hromady jakousi skupinu aktivnû cviãí-
cích tento sport, také zvednout mládeÏ
a dospûlé od televize a poãítaãe, zame-
zit zv˘‰ené konzumaci alkoholu, drog
a tabákov˘ch v˘robkÛ. Chceme moti-
vovat lidi ke zdravému Ïivotnímu stylu
a cviãení venku.” 

Mûsto Blansko zbudovalo nedávno
na Sportovním ostrovû Ludvíka
DaÀka tfii workoutové sestavy, kde se
No Gravity Blansko pravidelnû schá-
zí ke sv˘m tréninkÛm. Tréninky se
nesou v pfiátelském duchu, zku‰enûj‰í

radí tûm ménû zku‰en˘m a zaãáteãní-
kÛm. Dnes je aktivních asi 25 lidí, za
dva roky pÛsobení No Gravity
Blansko se v této partû vystfiídalo na
‰edesát lidí. 

Sport to bude asi mládeÏí a mlad˘-
mi vyhledávan˘, na okrese Blansko
pÛsobí i dal‰í skupina, jak mi kluci
fiekli, v Letovicích. 

No Gravity Blansko se vûnuje
i charitû. A to konkrétnû sv˘mi exhi-
biãními vystoupeními, které letos na-
pfiíklad uÏ mûli v ãervnu v Blansku na
známé akci You Dream We Run a ve
Spe‰ovû na koupali‰ti na akci pro
Emiãku. 2. záfií 2017 vystoupí No
Gravity v Boskovicích na charitativní
akci BûÏíme pro Nik˘ska, kde ve‰ke-
r˘ v˘tûÏek z této akce pÛjde na léãeb-
né v˘lohy malého Nikolase.  

Dal‰í plánovaná akce probûhne
v Blansku a to 10. záfií 2017, kdy No
Gravity Blansko ve spolupráci se
spolkem PROSEN(spolek na podporu
osob sociálnû a zdravotnû znev˘hod-
nûn˘ch) bude pofiádat Svûtov˘ den
shybÛ na podporu handicapovaného
dítûte. 

Popfiejme tedy tûmto mlad˘m 
nad‰encÛm, ktefií mnohdy sv˘mi cvi-
ãebními prvky popírají zákon gravita-
ce. Název party v ãeském pfiekladu je
zcela v˘stiÏn˘ „Bez Gravitace.”

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: archiv No Gravity
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➨ Prodám ‰kolní ta‰ku - batoh do 1. tfiídy 
pro dûvãe. Pevn˘ spodek, pevná argonometrická
záda – „anatomic systém”. Po prvÀáãkovi, „jako
nová”. PÛvodní cena 1 650 Kã, nyní 500 Kã. Foto
za‰lu na vyÏádání. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám retro lustr, cena dohodou. 
Tel.: 737 407 467. 
➨ Prodám 2 kusy kovov˘ch nosníkÛ 
na pfiepravky. Délky 2,5 a 1,5 m. Cena dohodou,
tel.: 737 428 696. 
➨ Prodám pfiepravky na ovoce a zeleninu, 
rÛzné velikosti. Zavafiovací hrnec a sklenice. 
I jednotlivû, v‰e velmi levnû. Tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska 
PSâ 679 02 - elektfiina, obecní voda, parkování, po-
zemek oplocen˘ 380 m2. Cena 679 000Kã. Tel.: 721
833 167. 
➨ Prodám dvû zahradní, plastová lehátka, 
polohovatelná, obû ve velmi dobrém stavu, cena za
kus 599 Kã + po‰tovné. Prodám i jednotlivû, Brno.
E-mail:  j.hil@seznam.cz.
➨ Prodám mrazák ‰uplíkov˘, objem 205 l, 
jako nov˘,  ãist˘, nevyuÏívan˘.  Cena 3 500 Kã. Tel.:
723 467 365. 
➨ Prodám rod. domek urãen˘ k rekonstrukci. 
Tel.: 731 745 359. 
➨ Prodám byt 1+1 33 m2, cihla, 
v Letovicích. K rekonstrukci, moÏnost instalace kr-
bov˘ch kamen, kÛlna, sklep, pÛdní kóje, slunn˘,
svûtl˘. Bez RK! Tel.: 723 436 148. 
➨ Prodám domácí fontánu z bílé keramiky
na noze v˘‰ka 55cm. Cena dohodou, tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám zavafiovací hrnec, cena 200 Kã.
Tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám dvû soupravy, pol‰táfi, deka podloÏka. 
100% ãistá vlna vhodná pro alergiky, astmatiky, v‰e
nové, cena dohodou. Tel.: 723 560 615.   
➨ Prodám stavební pozemek o v˘mûfie 3 844 m2

v centru Protivanova. V blízkosti je úfiad, po‰ta, ob-
chody, restaurace, kostel. Bez RK, tel.: 777 881 188.
➨ Prodám ‰piãkov˘ ULTRA HD TELEVIZOR 
SAMSUNG, 123 cm, SMART, satelitní tuner, internet,
YOUTUBE, wifi, magick˘ DO, atd. Prodejní cena 34
900 Kã, nyní jen za 8 990 Kã. Tel.: 737 957 822. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku, vlastní topení, 
v‰e v dosahu.  Tel.: 607 507 157.
➨ Pronajmu k rekreaci chatu v Jedovnicích 
u rybníka. Krásn˘ v˘hled, v˘hodná cena, tel.: 603
335 384. 
➨ Vymûním Va‰e staré auto za nové 
– volejte 775 731 779.
➨ Pronajmu 1+1 v Blansku u pfiehrady, 
témûfi zafiízen˘, od záfií 2017. DÛm po rekonstruk-
ci, zasklen˘ balkón. Tel.: 737 802 235. 

NABÍZÍM

➨ Daruji za odvoz zavafiovací sklenice 
0,7 a 0,32 l. Tel.: 777 192 017. 

DARUJI

➨ Nabídnûte staré knihy za odvoz. 
KaÏdá kniha najde svého ãtenáfie. Tel.: 728 127 465.

HLEDÁM

➨ DÛchodkynû 62 rokÛ hledá vdovce
s domeãkem a zahrádkou. Nejlépe z vesnice. Tel.:
723 166 125. 
➨ 52/160/70kg Blanka ze sídli‰tû Píseãná 
v Blansku hledá pfiítele do 65 let k váÏnému sezná-
mení. Tel.: 722 955 018. 
➨ Nabízím partnerství Ïenû, 
která povede domácnost pro dva, bude se spoleã-
nû podílet na hospodafiení kolem rodinného domu.
Blansko, Sadová 51. Motto: „Na hezkou milo hle-
dût, s rozumnou milo Ïít”.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím garáÏ v Blansku, tel.: 702 481 418.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím tovární malotraktor ãeské 
nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat, MT, TK
atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte prosím, dû-
kuji. Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmínkou. Mám
zájem i o koupi zahradního traktoru se seãením. Koupím
i po‰kozené nebo nekompletní. Dûkuji, tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím byt v Blansku nebo Adamovû.
Platba hotovostí. Tel. 739 940 808.
➨ Hledám ke koupi chatu nebo chalupu. 
Okres Blansko. Tel. 720 519 375.
➨ ManÏelé hledají ke koupi RD se zahradou
Blansko a okolí. Tel.: 774 193 566. 

KOUPÍM

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

604 150 378

Erotick˘ chat zdarma registrace na www.SexChat21.com

Pronajmeme k podnikání
(dílny, sklady) v b˘valém areálu

Tylex Letovice. 
Prostory 280 m2 a 200 m2.

Dobrá logistická pfiístupnost
(kamiony). 

100 m od hlavní silnice 
Brno - Svitavy. 

Tel: 602 447 525, 516 474 161

ALDO metal, s.r.o. 
pfiijme ihned: 

2 sváfieãe CO2 - zámeãníky
PoÏadujeme: Spolehlivost a zod-
povûdnost, ãasovou flexibilitu,
vysoké pracovní nasazení. 
Nabízíme: OdmûÀování dle pra-
covních v˘sledkÛ, pfiíplatky na
dopravu a dal‰í bonusy, práce
v mladém kolektivu. HPP, VPP,
ÎL, brigádu. 

Tel. 604 550 828 

BLAHOP¤ÁNÍ

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal, 

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…
Dne 8. 8. 2017 to bylo 6 let, co nás navÏdy 
opustil pan Miloslav Zemánek z Blanska.

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

VZPOMÍNKA
Dne 16. 7. 2017 uplynulo 121 rokÛ od narození
pana Otto Braunschlägera z Boskovic – Bûlé.

Jistě už nebude mnoho lidí, kteří ho znali,
přesto vzpomínáme 

a všem za vzpomínku díky. 

Pfiesnû po 100 letech a to 16. 7. 1996 se narodil jeho prapravnuk
Jan Braunschläger a letos oslavil 21 rokÛ. 

Přejeme mu pevné zdraví a úspěch v životě.

VZPOMÍNKA
Dne 11. srpna 2017 jsme si pfiipomnûli 

19. v˘roãí úmrtí 
pana Rostislava Boãka z Blanska.

Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

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

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

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

Tel.: 606 664 463
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Princip hry je velmi jednoduch˘,
soutûÏí dvû druÏstva, která se snaÏí
hodem umístit koule co nejblíÏe
k cíli, kter˘ tvofií dfievûná kuliãka,
tzv. prasátko. Velkou v˘hodou je,
Ïe se jedná o nenároãn˘ sport, kte-
r˘ mohou provozovat spoleãnû do-
spûlí, mládeÏ i dÛchodci, stejnû tak
jako tûlesnû postiÏení. Rekreaãnû
se dá hrát na témûfi jakémkoliv teré-
nu, není nutné budovat speciální
hfii‰tû.

K dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ je
v‰ak i u tohoto sportu nutno pravidel-
nû trénovat a v neposlední fiadû b˘t 
‰ikovn˘. Z Blanska pochází osmnác-
tilet˘ Jan Charvát, kter˘ dosahuje 
velmi dobr˘ch v˘sledkÛ vãetnû repre-
zentace âR. V roce 2015 byl vyhlá-
‰en âeskou asociací pétanque klubÛ
Mistrem roku v kategorii junior.
V souãasné dobû je v celostátním
Ïebfiíãku na 39. místû z témûfi tisíce
závodníkÛ. Jana Charváta jsem se
zeptal:

Jendo, jak dlouho hrajete pétan-
que a jak jste se k této hfie dostal?

Zaãal jsem v roce 2009, to mi bylo
teprve 10 let. Kamarád, kter˘ pétan-
que chodil hrát, mû jednou vzal na
trénink do Adamova. Zkusil jsem to
také a zaãalo mû to bavit, takÏe jsem
se hfie vûnoval ãím dál víc; zvlá‰È,
kdyÏ se dostavily i první úspûchy. UÏ
v roce 2012 vyhrálo na‰e druÏstvo
Mistrovství âR v juniorech, coÏ byla
silná motivace pokraãovat.

Jaké byly Va‰e dal‰í úspûchy?
Následovalo zafiazení do republi-

kové reprezentace. S juniorsk˘m t˘-

mem jsem se úãastnil soutûÏí ve
Francii, v Thajsku a znovu ve Francii.
Popravdû na‰e v˘sledky nebyly nijak
valné; konkurence je v tûchto zemích,
které mají mnohonásobnû velkou
ãlenskou základnu hráãÛ, obrovská.
Nyní jsem uÏ v reprezentaci v katego-
rii do 23 let, která je oznaãována jako
Espoir, ãesky nadûje. Loni jsme ve
‰panûlském Torrelavega na ME obhá-
jili 5. místo, coÏ byl pro nás v tamní
konkurenci velk˘ úspûch. 

Co Vás na tomto sportu zaujalo?
Pétanque není obvyklá zábava mlá-
deÏe...

Právû moÏná jeho v˘luãnost je ta-
kovou v˘zvou a také fakt, Ïe i kdyÏ
je to klidn˘ a na fyzickou námahu
pomûrnû nenároãn˘ sport, tak vyÏa-
duje zvládnout techniku hodÛ, coÏ
není tak jednoduché, jak by se moh-
lo zdát. Líbí se mi také atmosféra
soutûÏí, kde neexistuje Ïádná silácká
rivalita; naopak, v této komunitû pfie-
vládá pfiátelsk˘ a otevfien˘ vztah me-
zi soutûÏícími. 

Koule kter˘mi se hází jsou nûjak
speciálnû upravené?

Ano, jedná se kovové koule z nere-
zové, nebo uhlíkové oceli, dûlají se
také z více slitin. Pro závodní úãely se
rozdûlují na umísÈovací, nebo vystfie-
lovací. Zatímco pro rekreaãní pouÏití
se dají koupit sady od cca 400 Kã, ce-
na závodní sady se pohybuje i kolem
6 tisíc Kã.

Máte nûjaké sponzory?
Ano (se smíchem), rodiãe. O tento

sport nemají sponzofii velk˘ zájem,
takÏe náklady, které tvofií pfiedev‰ím
v˘daje na cestách, hradí rodiãe. 

Ono je to se sponzorstvím tro‰ku
naopak. JiÏ loni v fiíjnu uspofiádaly
SluÏby Blansko, s.r.o. turnaj pro
klienty denního stacionáfie Domov
Olga v Blansku. Tato dobroãinná
akce mûla velk˘ úspûch; pfiedev‰ím
postiÏení klienti z Domova Olga
byli nad‰eni a soutûÏili s velk˘m
zápalem. Letos budeme akci opa-
kovat, rád bych pozval v‰echny
pfiíznivce, ale vlastnû kohokoliv,
kdo si chce tuto hru vyzkou‰et.
Turnaj se bude konat v Blansku na
hfii‰ti pétanque v aquaparku, v pá-
tek 8. záfií. Zahájení pfiedpokládá-
me v 13 hodin.

Jendo, dûkuji za rozhovor a pfieji
Vám mnoho dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek
Foto: archiv Jana Charváta

Jan Charvát z Blanska re-
prezentuje âR v pétanque

Jan Charvát na kvalifikaci muÏÛ na
mistrovství svûta v Kanadû.

Hra pétanque pochází ze starovûkého ¤ecka a ¤íma, kde
se soutûÏilo v házení kamenn˘ch koulí na cíl. Obliba této hry
se ‰ífiila podél stfiedomofiského pobfieÏí, v novodobé historii
se tû‰í nejvût‰í popularitû ve Francii. Odtud pochází i název
její souãasné verze; pétanque je zkomolenina oznaãení „des
pieds tanqués”, coÏ znamená „s nohama u sebe”. 

Novibra Boskovice s.r.o. patfií do 
mezinárodního koncernu firmy 
RIETER, kter˘ zaujímá pfiední 
postavení ve svûtû ve v˘robû strojÛ
pro textilní prÛmysl.

V‰em zamûstnancÛm nabízíme:
• T˘den dovolené navíc • Tfiísmûnnou pracovní dobu v dûlnické profesi •
PruÏnou pracovní dobu u THP pracovníkÛ • Odmûnu pfied dovolenou a
vánoãními svátky • Roãní bonus na základû hospodafiení firmy 
• Pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní po dvou letech ve firmû 
• Stabilizaãní odmûna • Závodní stravování • Za‰kolení, profesní rÛst 
• Zamûstnání ve stabilní firmû

NáplÀ práce: • UvolÀování v˘robkÛ z produkce, 
mezioperaãní kontrola, 
obsluha 3D mûfiidla, Konturographu

PoÏadujeme: • ÚSO strojní
• Znalost práce s PC
• Orientaci ve v˘kresové dokumentaci
• Znalost obsluhy komunálních mûfiidel 

(posuvné mûfiidlo, mikrometr, profilprojektor)
• Praxe v oblasti kontroly 2 roky

Novibra Boskovice s.r.o. hledá nové kolegy na pozice:

BliÏ‰í informace na kontaktech:
Novibra Boskovice, s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice,
tel.: 516 528 100, e-mail: personal@novibra.com

* Zamûstnanec oddûlení fiízení jakosti

NáplÀ práce: • V˘roba nástrojÛ – ostfiení
• Dvousmûnn˘ provoz

PoÏadujeme: • Vzdûlání ÚSO – obor strojní
• Znalost ãtení v˘kresové dokumentace.

Pfiedstavivost funkce geometrie nástrojÛ
• Práce s poãítaãem. 

Znalost programÛ 3D CAD, CAM
• Zodpovûdnost a smysl pro pfiesnost
• Schopnost individuálního v˘konu 

i t˘mové práce

* Zamûstnanec pro obsluhu 
drátové fiezaãky – profilové brusky

SluÏby Blansko, s.r.o. pofiádají
1. roãník integraãního turnaje 

ve hfie pétanque pro klienty 
stacionáfie Domov Olga Blansko.
Pátek 8. záfií 2017, pétanque hfii‰tû v Aquaparku Blansko, od 13 hodin.
Zveme v‰echny zájemce, ktefií si v rámci této akce chtûjí pétanque vy-

zkou‰et pod dohledem zku‰en˘ch hráãÛ z reprezentace âR.

Zá‰titu nad akcí pfievzal starosta mûsta Blansko Mgr. Ivo Polák.

jsou mediálním partnerem akce
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Ivo Koblasa a Tomá‰ Kuãera, vedoucí brnûnské prodejny Vivobarefoot.

Nabídka rÛzn˘ch moÏností je i díky
dne‰ní internetové komunikaci ‰iroká.
Velk˘ v˘bûr je jak ze zboÏí, tak z oborÛ,
které tento zdrav˘ Ïivotní styl nabízí.
Samozfiejmû i sportovci hledají moÏnos-
ti, jak legálnû zv˘‰it svoji v˘konnost
a moÏnosti posouvat se dál k lep‰ím v˘-
sledkÛm. 

Listy regionÛ mediálnû podporují uÏ
dlouhou dobu cyklistu Ivo Koblasu
z âerné Hory. I tento mlad˘, talentova-
n˘ handicapovan˘ cyklista, kter˘ má
namífieno na OH do Tokia, hledá moÏ-
nosti, jak b˘t na svém kole je‰tû rych-
lej‰í a lep‰í… Od leto‰ního roku Ivo
zmûnil jak zpÛsob stravování, tak tré-
ninkov˘ plán. Díky tomu, Ïe jsem
s Ivem v osobním kontaktu, mû nedáv-
no zaujalo, Ïe Ivo má na první pohled
„divné boty”. Nedalo mi to a zeptala
jsem se… 

Odpovûì Iva byla pro mû víc neÏ za-
jímavá. Ivo chodí ve „zdrav˘ch botách”
znaãky  VIVOBAREFOOT.  Je to znaã-
ka, která u v‰ech sv˘ch v˘robkÛ klade
dÛraz na co nejmen‰í zatíÏení Ïivotního
prostfiedí. Proto pfii jejich v˘robû vyuÏí-
vá recyklované i recyklovatelné materi-
ály, materiály z místních zdrojÛ s vyu-
Ïitím ekologicky ‰etrn˘ch v˘robních
postupÛ, s dÛrazem na funkãnost, kom-
fort a kvalitu.

Zjistila jsem, Ïe lidské chodidlo je

PfiíleÏitostnû jsem se pfii cestû do Brna
v prodejnû zastavila. Vedoucí prodejny
Tomá‰ Kuãera mi podal dal‰í vyãerpáva-
jící informace. Boty znaãky Vivobarefoot
se prodávají i pro dûti, od velikosti 20 aÏ
do velikosti 49. Nabídka je opravdu ‰iro-
ká, obuv je zde rozdûlená do sekcí, vybrat
si mÛÏeme ze sportovní, pracovní, volno-
ãasové a dokonce i ze spoleãenské obuvi.
KÛÏe na botách je z volnû pobíhajících
b˘kÛ v Africe, kde jsou závody na zpra-
cování kÛÏe. Boty se v Africe i vyrábûjí
a poskytují tak velmi potfiebná, udrÏitelná
zamûstnání, dávají AfriãanÛm vût‰í ‰anci
vydûlat si peníze vlastními schopnostmi,
stát se finanãnû nezávisl˘mi a zajistit tak
svou rodinu.

Mimo jiné mû zajímal i ten zvlá‰tní ná-
zev, Vivobarefoot (Vivo znamená latinsky
Ïít, barefoot znamená v pfiekladu z angliã-
tiny bos). Po vyzkou‰ení nûkolika rÛz-
n˘ch vzorÛ bot a po zji‰tûní, Ïe podráÏka
je odolná proti odûru s ochrannou techno-
logií odolnou proti propíchnutí jsem 
prostû v jednûch botách „ode‰la”. âlovûk
by ani neuvûfiil, ale je to opravdu jako
chodit bos… nebo minimálnû po mechu. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Majo Eliá‰

KdyÏ se ãlovûk ohlédne do minulosti, zjistí, Ïe kaÏdá doba s sebou nese urãité své specifické znaky a urãit˘ styl.
V dne‰ní dobû je „v kurzu” tzv. zdrav˘ Ïivotní styl. Uãíme se tfiídit odpad, vznikají rÛzné nové firmy, které se na zdra-
v˘ Ïivotní styl specializují a díky velkému zájmu dobfie profitují. Nûkdo tento styl vyhledává ze zajímavosti, nûkdo 
kvÛli dobré a kvalitní v˘Ïivû, nûkdo chce Ïít v souladu a ohleduplnû s pfiírodou, jin˘ se tomu zcela oddal a chce „Ïít
zdravû po v‰ech stránkách”. 

s 200 000 nervov˘mi zakonãeními, 33
svaly, 28 kostmi a 19 ‰lachami mistrov-
ské dílo pfiírody, které nepotfiebuje 
pseudo tlumiãe a silnou neforemnou
podráÏku ke správné funkci. 70 % infor-
mací, které dostává mozek o pohybu, 
pochází z nervov˘ch zakonãení, která
jsou umístûna na va‰ich chodidlech. âím
lep‰í a pfiímûj‰í je kontakt se zemí, tím

pfiirozenûj‰í je pohyb i odezva va‰eho tû-
la na prostfiedí, ve kterém se pohybujete.
Boty znaãky Vivobarefoot, které Ivo 
nosí, podporují pfiirozen˘m zpÛsobem
zdravé chození a tím psychickou poho-
du, která se odrazí na fyzick˘ch v˘sled-
cích. Pro boty si Ivo jezdí do Brna, 
do prodejny VIVOBAREFOOT CON-
CEPT STORE na Pekafiské ulici 42.

Zdrav˘ Ïivotní styl je dneska trendy

mediálnû 
podporují 
Iva Koblasu 
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AKâNÍ 
SLEVY!

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

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

OD ZÁ¤Í
VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!

Patron PÛlmaratonu Jifií Crha zve
– Pfiijìte, bavte se a bûhejte!

Pane místostarosto, kterou traÈ
jste si letos vybral?

Loni jsem bûÏel dvû tratû – Lidov˘
bûh a Mûstsk˘ bûh. Letos urãitû pobû-
Ïím Mûstsk˘ bûh, a pokud to organizace
závodu dovolí, pobûÏím i Lidov˘ bûh. 

Proã právû tyto dvû trasy?
Pfiiznám se, Ïe na PÛlmaraton ne-

mám natrénováno, to bych nezvládl.
To, Ïe jsem bûÏel oba bûhy loni
a chci je bûÏet i letos, vypl˘vá z toho,
Ïe v rámci PÛlmaratonu chceme, aby
co nejvíce lidí sportovalo a bûhalo.
Myslím si, Ïe tûch 800 metrÛ mÛÏe
ubûhnout úplnû kaÏd˘ a tím, Ïe bû-
Ïím, chci lidi z Blanska a okolí vy-
zvat, aby bûÏeli také. 

PÛlmaraton jiÏ dávno není jen bû-
hání pro vyvolené, ale je to sportovnû
kulturní odpoledne pro v‰echny, kde
kromû sportu je nabízen i pestr˘ do-
provodn˘ program na hlavním pódiu. 

Z ãeho si tedy mohou ti, co pfii-
jdou, vybírat?

V rámci sportovního programu jsou

Spolek Sportuj s námi pofiádá v sobotu 26. srpna od 12.30 na námûstí Republiky v Blansku 22. roãník PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem. Patronem této akce je místostarosta mûsta Blanska Jifií Crha.

Jifií Crha na startu Mûstského bûhu.
Foto: Jaroslav Parma

to Dûtské bûhy s rodiãi i bez rodiãÛ (star-
tuje se od 14.00, je nutná registrace),
Lidov˘ bûh na 800 metrÛ (start ve 13.00
bez registrace), Mûstsk˘ bûh sAutocontem
na 2,4 kilometru (start ve 13.20, je nutné se
zaregistrovat) a vyvrcholením sportovní
ãásti je v 16.00 hodin start PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem na 21,1 kilometru, na
kter˘ je samozfiejmû nutné se registrovat.
Souãástí tohoto závodu je i T̆ mov˘ bûh.

V doprovodném programu bude hlav-
ní hvûzdou brnûnská skupina KAME-
LOT s Romanem Hork˘m. Dále se pfied-
staví napfiíklad oddíl Aikido Boskovice,
street workoutová skupina Limits
Letovice, hudební skupina Kvatro a pfied-
staví se také speciální policejní jednotky.

PÛjdou s vámi letos opût turisté?
Ano, jsem velice rád, Ïe po loÀské

úspû‰né premiéfie pfiipravili organizáto-
fii i na leto‰ní rok projekt Turisté jdou
s námi pro ty, ktefií nechtûjí nebo nemo-
hou bûhat, a pfiesto chtûjí mít v tento
den aktivní pohyb. Mohou si vybrat
z nûkolika nenároãn˘ch turistick˘ch
tras, na kter˘ch získávají kontrolní ra-
zítka nebo kódy a v Mûstském infor-
maãním centru Blanska si potom mo-
hou zakoupit unikátní turistickou

Absolventskou vizitku, kterou je moÏné
získat jen v jedin˘ den v roce na jedi-
ném místû – v Blansku na PÛlmaratonu.
Souãasnû se ale také seznamují s nej-
vût‰ími blanensk˘mi zajímavostmi, ke
kter˘m patfií muzeum v blanenském
zámku, pravoslavn˘ dfievûn˘ kostelík,
kostel sv. Martina s pfiístupnou vyhlíd-
kou ve vûÏi kostela, aquapark, rekreaã-
ní oblast Palava. Bonusem je letos moÏ-
nost prohlídky jízdy vláãkÛ v zahradní
Ïeleznici na Divi‰ovû ulici, kterou pro-
vozuje Jifií ·imkÛj.  

Srpnov˘ termín zÛstává pro PÛlmaraton
pevn˘m?

Ano, protoÏe pofiádání PÛlmaratonu na
konci prázdnin je koncipováno tak, Ïe je to
rozlouãení s prázdninami, dovolen˘mi, ta-
kov˘m tím odpoãinkov˘m reÏimem a sou-
ãasnû pfiechod opût do toho bûÏného pra-
covního nebo ‰kolního Ïivota. I kdyÏ se
v tomto termínu koná pravidelnû více akcí,
jsem rád, Ïe v Blansku je konec prázdnin
u obãanÛ spojen s PÛlmaratonem. 

Pane místostarosto, jako patron
PÛlmaratonu urãitû víte, kde je moÏné
najít v‰echny potfiebné informace.

Samozfiejmû – základní vûci jako re-
gistrace, program, propozice bûhÛ, poky-
ny pro bûÏce jsou na www.pulmaratonb-
lansko.com.

Aktuální novinky, soutûÏe a dal‰í zají-
mavosti jsou na Facebookovém profilu
/pulmaratonmoravskymkrasem

Co fiíci na závûr?
Pfiijìte, fandûte, bavte se a bûhejte!

Pane místostarosto, dûkuji vám za
rozhovor.

Jaroslav Parma
Sportuj s námi, z.s.

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)



16 Informujeme / i*

roãník VI        ãíslo 6       srpen 2017 www.listyregionu.cz

Dal‰í ãíslo vyjde 12. záfií 2017, uzávûrka je 1. záfií 2017.

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice, Letovice a Adamov. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník VI. Vychází v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
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Svûtov˘ den dárcÛ krve si oficiálnû pfiipomínáme kaÏdoroãnû 14. ãerv-
na v den narozenin objevitele Rh faktoru K. Landsteinera, a to od r. 2005,
kdy byl zaveden z iniciativy Svûtové zdravotní organizace (WHO)
a Mezinárodní federace âerveného kfiíÏe a âerveného pÛlmûsíce.
Svûtov˘ den má pfiipomenout ty, ktefií se dobrovolnû a nezi‰tnû rozhodli
darovat ãást sebe sama pro záchranu druhého ãlovûka. 

Motto leto‰ního Svûtového dne zní:
Neãekej aÏ na katastrofu – Daruj krev
– Daruj teì – Daruj ãasto. Toto moto
má povzbudit ty zdravé lidi, ktefií 
dosud krev nedarovali, aby se zodpo-
vûdnû rozhodli dárci krve stát. 

V rámci Svûtového dne dárcÛ krve
v leto‰ním roce zorganizoval ââK
Brno mûsto 12. ãervna pfiedání ocenûní
dlouhodob˘m dárcÛm krve v reprezen-
taãních prostorách KÚ. Pfii této pfiíleÏi-
tosti bylo z rukou paní fieditelky Ivany
Holáskové z ââK Brno mûsto a hejt-
mana JmK JUDr. Bohumila ·imka 
ocenûno 70 dárcÛ krve z na‰eho kraje,
ktefií v loÀském roce dosáhli a pfiekro-
ãili hranici 80 nebo 120 odbûrÛ krve.

Byly pfiedány  Zlaté kfiíÏe 2.tfiídy (za
120 odbûrÛ) a Zlaté kfiíÏe 3.tfiídy (za
80 odbûrÛ) . 

Z okresu Blanko bylo na oslavu
Svûtového dne dárcÛ krve pozváno
k pfievzetí  Zlatého kfiíÏe 2.tfiídy cekem
8 dárcÛ krve. Mezi nimi byl i Ing. Alois
HloÏek z Okrouhlé u Boskovic. Pan
HloÏek daruje mimo krve i kostní dfieÀ
a zachránil tak mnoho ÏivotÛ, a to i ve
své rodinû. 

Ve své zprávû paní fieditelka mimo ji-
né uvedla, Ïe roãnû se ve svûtû uskuteã-

ní pfies 110 milionÛ dárcovsk˘ch odbû-
rÛ krve, z toho 47 % probíhá v zemích
s vy‰‰ími pfiíjmy, kde Ïije 19 % popula-
ce. WHO pfii pfiíleÏitosti Svûtového dne
pfiipomíná potfiebu dosáhnout 100%
bezpfiíspûvkovosti odbûrÛ krve ve svûtû
– momentálnû je tomu tak v 62 zemí,
vãetnû âR. Právû dárcovství krve opro-
‰tûné od finanãní motivace je nejlep‰í
zárukou bezpeãnosti. Stát se dárcem kr-
ve je stále platnou v˘zvou pro kaÏdého
zdravého ãlovûka, neboÈ celkov˘ poãet
dárcÛ u nás dosud nedosahuje poãetní-

ho stavu doporuãeného WHO. V sou-
ãasnosti je v nemocniãních transfúz-
ních zafiízeních evidováno kolem 260
tisíc dárcÛ krve a jejích sloÏek, k dopo-
ruãenému poãtu v‰ak stále „chybí” cca
150 tisíc dárcÛ. V praxi to znamená, Ïe
transfúzních pfiípravkÛ pro nemocné si-
ce není nedostatek, pfii jejich zaji‰Èová-
ní v‰ak mohou nûkdy nastávat obtíÏné
situace. 

Text: Ing. Alois HloÏek, 
Renata Kuncová Polická
Foto: archiv JmK, RePo

Svûtov˘ den dárcÛ krve

Ocenûn˘ Ing. Alois HloÏek druh˘ zleva.

Zlat˘ kfiíÏ 2. tfiídy.

najdete 
také na 
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