
Dûtsk˘ den na
Suchém 2018

Nádherné, sluneãné poãasí, vÛnû udírny a dûtsk˘ smích provázel v sobotu
26. 5. 2018 Dûtsk˘ den konan˘ na Suchém. 

Po dlouhá léta jej pfiipravuje pro
obce Such˘ a Velenov místní Spolek
Ïen za spolupráce SHD obou obcí.
Není divu, Ïe patfií k tûm nejnav‰tûvo-
vanûj‰ím. RÛzné soutûÏe a hry, krea-
tivní v˘roba ozdob z korálkÛ, malová-
ní nebo tetování. Zkou‰ka rÛzn˘ch
dovedností procviãila jak dûti, tak ro-

diãe. Velk˘ ohlas vzbudilo divadelní
pfiedstavení s ukázkami historického
‰ermu. Lákadlem byl nafukovací, ská-
kací slon. Po celou dobu byla moÏnost
nahlédnout a také absolvovat projíÏì-
ku v pfiipraveném hasiãském ãi sanit-
ním voze. PláÏ vyhledávaného su‰-
ského rybníka, kde se v‰e odehrávalo,

byla zaplnûna dûtmi a rodinn˘mi pfií-
slu‰níky ze ‰irokého okolí. A Ïe se
jich tentokrát se‰lo. V‰echny dûti bez
rozdílu dostaly nápoje a pamlsky
zdarma. Nezapomnûlo se ani na 
dospûlé. Pivo, limo, uzená makrela,
párky, kufiecí stehna a dal‰í pochutiny
nabízeli zase pánové od udírny. Lépe

fieãeno této role se ujali manÏelé pofiá-
dajících Ïen. 

V‰ichni kdo zavítali, si uÏili bá-
jeãn˘ den. Mnozí i s dûtmi vydrÏeli
aÏ do západu slunce nad rybníkem.
Velk˘ dík patfií v‰em, ktefií tuto oblí-
benou akci pomáhali uskuteãnit. 

Text a foto: Vladimír ·evãík

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 7 ãíslo 5 ãerven 2018
17 800 ks

ELEVEM PÛlmaraton 
Moravsk˘m krasem
pofiádan˘ pod zá‰titou místostarosty

mûsta Blanska Ing. Jifiího Crhy

18. 8. 2018 v Blansku

www.blanenskypulmaraton.cz

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ sedm˘m rokem kaÏd˘
mûsíc v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích,
Adamovû a na smluvená místa v 38 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz
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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 •

V nedûli 20. kvûtna se v sále MKS
v Adamovû konal koncert nazvan˘
„Koncert nejen pro maminky”. Jak
název napovídá, jednalo se o kon-
cert, kter˘ byl urãen maminkám jako
dárek k jejich svátku, ale vítáni byli
i v‰ichni ostatní zájemci. Koncert
pfiipravilo Mûstské kulturní stfiedis-
ko Adamov ve spolupráci s paní
Radkou HreÀovou z Adamova, jinak
uãitelkou hudby na ZU· Jedovnice.

Ta si k úãinkování pfiizvala nejen
ãleny své rodiny - manÏela Michala
a syna Davida, ale i kolegyni Hanu
Korãákovou a kamarádku maminku
Moravãíkovou s jejími dvûma dûtmi.
Hodina a pÛl krásné hudby byla
krásn˘m jarním pohlazením, o ãemÏ
svûdãí i v‰echna podûkování a po-
chvaly náv‰tûvníkÛ této akce. 

Text: Jitka Králíãková
Foto: archiv MKS Adamov

Koncert nejen
pro maminky

Koncert nejen pro maminky si uÏili v‰ichni pfiítomní

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763



3Informujeme / i*

roãník VII        ãíslo 5       ãerven 2018606 931 795☎

Reliéf „Mír” na budo-
vû MÚ v Blansku,
nám. Republiky

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (6)

Jifií Marek, rodák z Velkého Mezifiíãí, zanechal v˘raznou sto-
pu v podobû sochafisk˘ch dûl na rÛzn˘ch místech Moravy, ze-
jména na Vysoãinû a v Brnû, kam pfiesídlil v roce 1945. Pro
Blansko vytvofiil v roce 1969 pfied polikliniku v˘tvarn˘ artefakt
pod názvem „BuÀka” a v roce 1963 reliéf „Mír” na budovu
Mûstského úfiadu v Blansku, námûstí Republiky 1. Studoval na
sochafiské a kamenické ‰kole v Hofiicích, pak na Akademii 
v˘tvarn˘ch umûní v Praze u profesora Bohumila Kafky, kde 
absolvoval v roce 1938. Za svÛj Ïivot realizoval na sedmdesát
monumentálních prací pfiedev‰ím na Moravû a stal se zaslouÏe-
nû respektovan˘m a uznávan˘m sochafiem pováleãné generace.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko

V sobotu 8. záfií 2018 probûhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin jiÏ devát˘ roãník DNE PRO DùTI. Stejnû jako pfiedchozí roã-
níky vûfiíme, Ïe i ten leto‰ní vyjde poãasí na jedniãku. KaÏdopádnû program se bude konat za kaÏdého poãasí a bude letos opravdu pestr˘! 

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos bude pro-
gram opût rozdûlen mezi vystoupení na
pódiu a atrakce a stanovi‰tû v celém 
areálu nemocnice. Dûti budou plnit 
úkoly na pûti stanovi‰tích, které budou
jako kaÏd˘ rok tematicky propojeny.
Leto‰ním tématem je RECYKLACE.
Jednotlivá stanovi‰tû provûfií dûti v‰ech
vûkov˘ch kategorií a po absolvování
v‰ech stanovi‰È bude kaÏd˘ odmûnûn.

Na pódiu se vystfiídá pohádka divadla
Koráb – O Budulínkovi, RECYKLOshow
s ÁÀou, pódium rozh˘be zumba i aerobik
Cvicsnami.cz, i pokraãování loÀské vele-
úspû‰né talentové soutûÏe NEMOCNICE
MÁ TALENT! Do soutûÏe na podiu se
mohou zapojit dûti, které nûco mimo-
fiádného umí – zpívat, tanãit, hrát na nû-
jak˘ nástroj, cokoli! Odborná porota bû-
hem dne vybere 10 finalistÛ a ti pfiedve-
dou svÛj talent na pódiu. Na závûr dne
probûhne vyhlá‰ení vítûzÛ. 

V areálu nebudou chybût blanen‰tí
hasiãi se svou kompletní technikou
i dynamickou ukázkou zásahu (ha‰ení
hofiícího vozu). Pfiítomna bude
i Mûstská policie Blansko a Policie
âR se svou technikou a Zdravotnická
záchranná sluÏba. Také se pfiedstaví
fiada spolkÛ, které nabídnou dûtem
pestrou paletu aktivit a ãinností.

Na této akci byste rozhodnû nemûli
chybût! Po cel˘ den zábava pro dûti
i dospûlé, soutûÏe, bohat˘ program. To
je DEN PRO DùTI v Nemocnici
Blansko v sobotu 8. 9. 2018. Akce se
koná za kaÏdého poãasí. 

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: Veronika Pernicová

Nemocnici Blansko ovládne 
Den pro dûti, uÏ po deváté

Den pro dûti v Nemocnici Blansko 2017

V leto‰ním roce si pfiipomíná praÏsk˘ V˘bor dobré vÛle – Nadace Olgy Hlavové (VDV), nedoÏi-
té pûtaosmdesátiny jeho zakladatelky, paní Olgy Havlové (+ 1996). 

Na rÛzn˘ch místech âR se vysazuje
celkem 85 stromÛ Olgy Havlové. Jeden
strom byl vysazen také v zahradû

Domova OLGA, L. Janáãka 15
v Blansku, a to 30. kvûtna. Pfiítomen byl
blanensk˘ starosta I. Polák, kter˘ akci

se velmi dobfie znali, neboÈ nás zde
v Blansku kaÏdoroãnû nav‰tûvovali
od r. 1997 do r. 2005, na‰i práci
v Domovû OLGA (i v Centrum VE-
LAN) podporovali a nemalou mûrou
pfiispûli k vybudování právû klepaãov-
sk˘ch chránûn˘ch bytÛ, které byly na
jejich památku pojmenovány Centrum
VELAN.

Text: MUDr. Jaromír Kratochvíl
Foto: Renata Kuncová Polická

za‰tiÈoval, zástupci VDV z Prahy, ãle-
nové Klubu pfiátel Domova OLGA
a dal‰í v˘znaãní hosté. Paní Olga
Havlová a paní Olga Velanová
z Montrealu, byly pfiítelkynû a Velanovi
VDV jiÏ od jeho vzniku podporovali.
Pan  A. K. Velan zemfiel loni na podzim
ve vûku 99 let a paní Olga Velanová se
doÏila letos 28. bfiezna krásn˘ch 100 let.
Proto jsme se rozhodli vysadit i druh˘
strom na pamûÈ doÏit˘ch 100 let paní
Olgy Velanové. Svou úãast pfiislíbil pan
Tomas Velan (syn), Chairman korpora-
ce VELAN Inc.

Pfiedsedkynû spolku Hnutí humani-
tární pomoci, paní Jana Kratochvílová
se s paní Olgou Havlovou opakovanû
setkala, (tato v r. 1994 nav‰tívila ná‰
Domov – tehdy je‰tû CARITAS – pfie-
jmenování na pamûÈ obou Olg pro-
bûhlo v r. 1999). S Velanov˘mi jsme

Vysazování památeãních stromÛ

jsou mediálním 
partnerem akce 
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Setkání ãlenÛ okresní organizace Blansko,
ktefií do strany vstoupili v roce 1968 a dfiíve

Setkání iniciovala a za‰tiÈovala pfied-
sedkynû a senátorka v jedné osobû Ing.
Jaromíra Vítková. „Nebylo jednoduché ce-
lé setkání pfiipravit. Nejprve jsme museli
zmonitorovat na‰i ãlenskou základnu a do-
plnit spoustu chybûjících informací,”
uvedla Vítková. Setkání se konalo v úter˘
3. dubna 2018 od 14:30 v Orlovnû
Boskovice. KaÏd˘ ãlen dostal pamûtní list,
drobn˘ dárek a bylo pfiipraveno obãerstve-
ní. Samotné setkání zahájila Jaromíra
Vítková, která v‰echny pfiítomné pfiivítala,
podûkovala za jejich dlouholet˘ pfiínos pro
stranu KDU-âSL a zároveÀ pfiedala pa-
mûtní listy. „Setkání jsme chtûli udûlat spí-

‰e neformální, aby si mohli úãastníci po-
besedovat a zavzpomínat,” doplnila
Vítková. Setkání se zúãastnilo na 35 
ãlenÛ, mezi nimiÏ byli také zástupci 
okresního v˘boru. Setkání probíhalo
v pfiátelském duchu, v besedû vystoupil téÏ
b˘val˘ senátor Ing. Stanislav Bûlehrádek,
kter˘ s pfiítomn˘mi rád zavzpomínal na
„staré ãasy”. „Jsem ráda, Ïe jsme setkání
uskuteãnili, i kdyÏ pfiíprava nebyla jedno-
duchá. Myslím si, Ïe vûnovat pozornost
a podûkovat star‰ím a zku‰en˘m lidem,
které máme ve stranû, je velice dÛleÏité,”
zakonãila Vítková.

Text a foto: Bc. Barbora Palánová
Ing. Jaromíra Vítková, pfiedsedkynû OV KDU-âSL Blansko 

na setkání ãlenÛ

V okrese Blansko zorganizovali setkání ãle-
nÛ KDU-âSL, ktefií jsou víc jak 50 let ãleny
KDU-âSL Blansko. 

V roce 2018 si Mladkov pfiipomíná slavné jubileum 600let od první písemné zmínky o jeho existenci a proto je pofiádáno v prÛ-
bûhu roku nûkolik akcí.

Jednou z nich bylo i „mladkovské
kfiíÏové putování” v sobotu 26. 5. 2018.
Jeho úãastnící si pfiipomnûli cestu mlad-
kovsk˘ch vûfiících za bohosluÏbami do
kostela v Boskovicích.

Na‰e putování kolem pûti kfiíÏÛ zaãalo
v 15 hodin na návsi u kfiíÏe pfied kaplí
Nav‰tívení Panny Marie. Sochy i obrazy
uvnitfi kapliãky byly nedávno restaurová-
ny v˘tvarnicí Janou Bayerovou. Druhé
zastavení bylo u kfiíÏe Jana a Vincencie
Mazalov˘ch pfied b˘val˘m hostincem
v Mladkovû. Dále jsme pokraãovali obcí
smûrem k Boskovicím. V polích, zastí-
nûn vûtvemi smuteãní vrby, stojí u cesty
kfiíÏ Franti‰ka ·ebka, kde se prÛvod za-
stavil potfietí. Putování poté vedlo po
cyklostezce na ulici Janáãkovu ke kfiíÏi
Leopolda ·afáfie, místu na‰eho ãtvrtého
zastavení. Ulicemi mûsta jsme dorazili
k poslednímu, pátému kfiíÏi, u kostela sv.
Jakuba st. v Boskovicích. Po horkém od-
poledni byla na‰e cesta zavr‰ena úãastí
na m‰i svaté v tomto chrámu Pánû.
Duchovní rozjímání spolu s chladem
kostela v‰em témûfi padesáti úãastníkÛm
pfiineslo vítané osvûÏení.

Velk˘ dík za uspofiádání tak vzácné ak-
ce patfií místnímu spolku Mlátek i PhDr.
Petru PeÀázovi, kter˘ podrobnû pfiipome-
nul historické okolnosti o Mladkovû
i o jednotliv˘ch kfiíÏích a slovem celé pu-

tování doprovázel. Dûkujeme také Ïenám,
které se starají o kapli, za krásnou kvûti-
novou v˘zdobu.

Za úãastníky putování Marie Musilová
Foto: Eva Nováková

600 let putování Mladkovsk˘ch
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Osmdesát let. Právû tolik letos uplyne od odhalení pomníku prvního ãeskoslovenského prezidenta
Tomá‰e Garrigue Masaryka v Rudici na Blanensku. Vzhledem k tehdej‰ím sloÏit˘m politick˘m pomûrÛm
stála socha pfied místní základní ‰kolou jen nûkolik let.

Rudiãtí se nyní rozhodli pomník
obnovit. „Stále je‰tû máme na obec-
ním úfiadû pÛvodní sto sedmdesát cen-
timetrÛ vysok˘ Ïulov˘ podstavec.
Díky fotografiím a zápisÛm v kronice
se nám také podafiilo dohledat, Ïe ná-
vrh pomníku vyhotovil znám˘ ãesk˘
architekt profesor Bohuslav Fuchs
a samotné ztvárnûní sochy realizoval
v˘znamn˘ prvorepublikov˘ sochafi
Alois Buãánek. K velkému pfiekvape-
ní v‰ech, vãetnû vnuka pana Buãánka,
jsme zjistili, Ïe v ateliéru sochafie je
dodnes pÛvodní sádrov˘ model. Ten
nám vnuk Du‰an Buãánek bezplatnû
zapÛjãil a umûlecká slévárna HVH
v Horní Kalné v Podkrkono‰í z nûj
vyrobí bronzovou sochu,” uvedl ga-
rant projektu obnovy pomníku Milan
Îák. „V‰echny dûdeãkovy pomníky T.
G. M. jsou originály, ãili zcela urãitû
uÏ nikde jinde v republice tato socha
stát nebude,” doplnil Du‰an Buãánek.
Podkrkono‰ská slévárna se na sochy
prvního ãeskoslovenského prezidenta
specializuje, asi nejznámûj‰ím jejich
v˘tvorem je socha na Hradãanském
námûstí v Praze. 

Podle rudického starosty Romana
·ebely pfiijde zhotovení sochy vãetnû
pfiivezení a instalace na podstavec na
zhruba sto sedmdesát tisíc korun.
„V sobotu 27. fiíjna, tedy den pfied sto-
let˘m v˘roãím vzniku republiky, pak
plánujeme pomník slavnostnû odha-
lit,” doplnil ·ebela. Souãástí odhalení
bude nejen kulturní program, ale také
vernisáÏ v˘stavy, která pfiiblíÏí právû
posledních sto let. „Vystaveny budou
napfiíklad dobové tiskoviny a fotogra-
fie nebo ruãnû vy‰ívan˘ kroj ze 
ãtyfiicát˘ch let, kter˘ vy‰ívala jedna
z rudick˘ch obãanek,” nastínila ga-
rantka v˘stavy Ludmila Motyãková.
Pfii této pfiíleÏitosti rovnûÏ obec plánu-
je vydat publikaci popisující zajíma-
vou historii pomníku. 

Jak dokládají zápisky z místní kro-
niky, bylo obtíÏné získat v chudé 
pfieváÏnû zemûdûlské, dfiíve hornické,
obci dostatek penûz. Obãané rudiãtí 
upisovali v‰ak dosti znaãné ãástky 
penûÏní a rodáci a pfiíznivci na‰i pfii-
spûli také dosti znaãn˘m obnosem.
Litinov˘ pomník vyroben˘ v âK
Danûk v Blansku, byl 4. záfií 1938

slavnostnû odhalen. Pomník stál pfied
‰kolou jen dva roky. Dne 27. 7. 1940
bylo Okresním úfiadem v Boskovicích
nafiízeno okamÏité odstranûní pomníku
T. G. Masaryka z na‰í obce. Pfiíkaz mu-
sel b˘t vykonán ihned za ãetnické asi-
stence. Hned po osvobození, v ãervnu
1945, byl pomník znovu odhalen.
„V padesát˘ch letech ale do‰lo v sou-
vislosti s pomníkem k velmi smutné 
události. Jedné noci byla socha T. G.
M. ukradena. Zmizela beze stopy.
SnaÏíme se nyní dopátrat, co se tehdy
stalo. Podle jedné legendy byla socha
vhozena do jednoho z rudick˘ch jezí-
rek, podle jiné skonãila ve slévárnû,
kde byla odlita” uzavfiel Îák.

Pomník si je‰tû pamatuje jedna z nej-
star‰ích obãanek Rudice jednadevade-
sátiletá Anna Matu‰ková. „KdyÏ se 
poprvé odhaloval, bylo mi jedenáct let,
byla jsem ‰kolaãka a jen jsem pfiihlíÏe-
la. Pfii opûtovném odhalení po válce
jsem pak byla v kroji. Tancovala se ten-
krát beseda,” zavzpomínala Matu‰ková. 

Text: Dagmar Malásková Kulaviaková 
(redakãnû zkráceno, Renata Kuncová Polická)

Foto: archiv obce

Slavnostní odhalení pomníku 
v roce 1938

Obnovení pomníku 
Tomá‰e Garrigue Masaryka v Rudici

LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Velká Strana 43, 67 38 Cetkovice

tel.: +420 602 413 947
e-mail: zemankova@lescus.cz

www.lescus.cz

Administrativní pracovnice-úãetní
vhodné pro absolventy S·
• peãlivost, svûdomitost, • základy úãetnictví

zájem o nové vûdomosti • aktivní znalost PC 

Asistent(ka) fieditele
• nutná znalost AJ na komunikativní • komunikativnost, spolehlivost

úrovni, NJ v˘hodou • minimálnû S· s maturitou
• ¤P sk. B, aktivní fiidiã(ka) • zku‰enosti s jednáním jménem firmy

Lesník 
• organizace prací na svûfieném • ¤P sk. B

lesnickém úseku v souladu • peãlivost, spolehlivost, samostatnost
s platnou legislativou a dobré komunikaãní schopnosti

• S· s mat. - lesnictví, praxe v˘hodou • uchazeãi se mohou hlásit z celé âR

Traktorista v lesní ‰kolce Cetkovice
• minimální vzdûlání - vyuãen • spolehlivost, peãlivost
• obsluha zemûdûlsk˘ch a lesních strojÛ • hlavní pracovní pomûr, moÏno OZN

Dûlník v pûstební ãinnosti 
v lesní ‰kolce Cetkovice
• vhodné pro v‰echny uchazeãe, • manuální zruãnost, peãlivost

také OZN • sezónní práce 
i dlouhodob˘ pracovní úvazek

tel.: +420 602 413 947, e-mail: zemankova@lescus.cz, www.lescus.cz
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Brno–Královo Pole, Palackého tř. 155   www.brnocar.cz

V pátek 25. kvûtna byl uveden do provozu babybox umístûn˘ vedle hlavního vchodu boskovické nemocnice. Slavnostního zahá-
jení provozu tohoto prospû‰ného zafiízení se úãastnila senátorka Ing. Jaromíra Vítková, za mûsto Boskovice starostka Bc. Hana
Nedomová, za Jihomoravsk˘ kraj radní Milan Vojta, MBA, M.A, dále zástupci zdravotní poji‰Èovny, sponzorsk˘ch organizací
a mnoho dal‰ích hostÛ. Jednatel Nemocnice Boskovice prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc. pfiivítal pfiítomné a omluvil iniciátora
zavádûní babyboxÛ Ludvíka Hesse, kter˘ pro onemocnûní nemohl pfiijet. 

Vystupující ve sv˘ch proslo-
vech zdÛraznili prospû‰nost baby-
boxÛ, které za svou existenci 

vyuÏíváno, tím lépe pro Ïivot no-
v˘ch obãánkÛ. 

V̆ robce babyboxÛ Zdenûk Jufiica
informoval o technickém vybavení
pfiistroje a jeho zabezpeãení; starostka
Hana Nedomová názornû pfiedvedla,
jak se do zafiízení dítû vkládá.  

Primáfi dûtského oddûlení MUDr.
Michal Klímoviã, Ph.D., seznámil
pfiítomné s postupem, kter˘ následuje
po vloÏení novorozence do babyboxu
a to nejen po stránce zdravotnické, ale
také jak probíhá kontaktování matri-
ky a sociálních odborÛ.

Ke slavnostní atmosféfie zahájení
provozu babyboxu pfiispûlo vystoupení
pûveckého sboru Janáãek, pod vedením
sbormistra Mgr. Franti‰ka Vostrého.

Babybox v Boskovicích je jiÏ 74.
instalovan˘m zafiízením. Ideu tohoto
zafiízení, které má pomáhat matkám
v pro nû nefie‰iteln˘ch Ïivotních situ-
acích, zaãal realizovat Ludvík Hess
za podpory celé plejády v˘znamn˘ch
osobností. První babybox byl otevfien
v roce 2005 v GynCentru v Praze 9
a záhy následovaly dal‰í. Od roku
2011 byly instalovány jiÏ babyboxy
nové generace; v souãasné dobû je

vyrábí Zdenûk Jufiica a jeho firma
MONTEL. Mají dvífika, která se otev-
fiou automaticky po stisknutí zeleného
tlaãítka a po vloÏení dûÈátka se zase
samoãinnû zavfiou. Dvífika se pfii ja-
kémkoli odporu sama zastaví a tak
zabrání kolizi s dûÈátkem. Nové baby-
boxy jsou vybaveny klimatizací; dítû
se uloÏí do plastové vaniãky opatfiené
váhov˘m senzorem, kter˘ po zatíÏení
ohlásí mnohonásobnû ji‰tûnou signa-
lizací zdravotnímu personálu vloÏení
dûÈátka do babyboxu.

Za 13 let bylo do babyboxÛ, které
jsou umístûny po celé republice, vlo-
Ïeno celkem 171 novorozencÛ.

Petr Hanáãek
Foto: ph

zachránili mnoho ÏivotÛ novoro-
zeÀat. Nicménû v‰ichni se shodli,
Ïe ãím ménû bude toto zafiízení

Nemocnice Boskovice má svÛj babybox

Hosty pfiivítal jednatel Nemocnice Boskovice 
prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc. (uprostfied)

Babybox je v Boskovicích umístûn
vedle hlavního vchodu do nemocnice
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Organizace animací se v posledních le-
tech totiÏ stala jednou z nejãastûj‰ích ve-
fiejn˘ch aktivit ‰koly a dluÏno fiíci, Ïe také
jednou z vÛbec nejoblíbenûj‰ích mezi 
studenty. ·kola dokáÏe zajistit zábavné
i populárnû-nauãné programy v rozsahu,
kter˘ je domluven s pofiadatelem akce
a s obsahem zamûfien˘m na danou skupi-
nu. Nejãastûji jde právû o dûti rÛzného vû-
ku, ale animaãní programy zvládají stu-
denti i pro celé rodiny anebo pro seniory.

V‰ude, kde ‰kola uskuteãnila podob-
nou akci, se setkala s velmi pozitivním
ohlasem a mnohdy je pro tyto úãely po-
ptávána opakovanû. A tak tomu bylo
i v onûch dvou pfiípadech z kvûtna 2018
– na akce s názvem Den rodiny byli
mladí animátofii pozváni do âe‰kovic
podruhé a do Kfitin dokonce jiÏ potfietí.

První z uveden˘ch akcí organizovala
Obãanská aktivita âe‰kovice v atriu
Wellness hotelu Panorama 20. kvûtna

a zúãastnilo se jí více neÏ 100 osob. Pro
dûti byly pfiipraveny v˘tvarné úkoly,
tvÛrãí dílniãky, fiada pohybov˘ch aktivit
nebo oblíbené malování na obliãej
a v‰echny tyto ãinnosti zvládli studenti
po organizaãní i realizaãní stránce vel-
mi dobfie. V kombinaci s jízdami na 
lodiãce a na ponících, moÏnosti koupá-
ní v bazénu a opékání párkÛ, které nabí-
zel hotel Panorama, byl tak zabezpeãen
atraktivní program na celé odpoledne.

30. kvûtna se pak odehrála podobná
akce v areálu zámku ve Kfitinách, kte-
rou pfiipravila tamní základní a matefi-
ská ‰kola ve spolupráci s Mûstysem
Kfitiny. Program samotn˘ch organizáto-
rÛ a hudební vystoupení doplnili opût
studenti soukromé ‰koly, ktefií svou ani-
maãní nabídku navíc tentokrát roz‰ífiili
– desítky dûtí mûly znovu moÏnost vy-
zkou‰et si nûkterou z v˘tvarn˘ch nebo
pohybov˘ch dovedností, ale úspûch za-

znamenaly pfiedev‰ím novinky typu 
minigolf nebo snaha o vytvofiení co nej-
vût‰ích bublin ze zahradního bublifuku. 

Pfii obou akcích sklidili budoucí pro-
fesionálové v oblasti cestovního ruchu
zaslouÏené uznání. Navíc se tímto zpÛ-
sobem dokonale naplÀuje dal‰í dÛleÏitá
sloÏka v˘ukového procesu odborné 
‰koly – spolupráce s partnery, ktefií ma-
jí v˘znamné místo na regionálním trhu
práce. Studenti se tak mohou blíÏe 
seznamovat s provozy, které se mohou
za nûkolik málo let stát jejich zamûstna-
vateli. A totéÏ platí i o samotn˘ch 
animaãních programech - pofiadatel dis-
ponuje partnersk˘m t˘mem, kter˘ doká-
Ïe poÏadované úkoly splnit takfiíkajíc
„na klíã”, a studentÛm je umoÏnûno 
ovûfiit si své schopnosti coby animátofii,
tedy jednu z odborn˘ch kompetencí, bez
které by vzdûlání v oboru Cestovní ruch
v dne‰ní dobû jiÏ nebylo kompletní.

Z tûchto dÛvodÛ hodlá vedení Stfiední
‰koly cestovního ruchu a gastronomie,
s.r.o. Blansko úãast sv˘ch ÏákÛ na 
podobn˘ch akcích nadále podporovat
nejen jako jeden ze zpÛsobÛ zatraktiv-
Àování v˘ukového procesu, ale hlavnû
kvÛli stálému doplÀování osnov o mo-
derní trendy, jimiÏ animátorství beze-
sporu je.

Martin Jagláfi, Stfiední ‰kola 
cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko

Foto: Pavel Wetter

V rozmezí deseti dnÛ dostali studenti Stfiední ‰koly cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko hned dva-
krát moÏnost vrátit se do sv˘ch mlad‰ích let. Nejednou se sice stane, Ïe stfiedo‰koláci zapomenou na svÛj vûk
a pfiekvapí uãitele tím, Ïe si místo uãení hrají, ale jsou pfiípady, kdy je hraní naopak hlavním cílem v˘uky. To se
namísto uãebnic, slovníkÛ a pravítek pouÏívají míãky, omalovánky ãi skákací pytle a ãím více se pouÏívají, tím
lep‰í známky se získávají. PfiíleÏitost, která se jen tak v programu stfiedních ‰kol neobjevuje – pokud tedy ne-
studujete obor Cestovní ruch právû na této blanenské soukromé ‰kole. 

Animace jako program, uãební látka i zábava
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Studenti pfii nácviku budoucí profese

Pohybové aktivity patfiily k nejoblíbenûj‰ím
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Bohat˘ máj stfiídá klidnûj‰í ãerven

ãeká Blanenská etapa MUMu, která nabízí 43 km, ale
o tom aÏ pfií‰tû.

Vûfiíme, Ïe se vám závodûní s OBL líbí a na va‰e ná-
mûty, podnûty a pfiipomínky jsme pfiipraveni na e-mailu
obl@oblblansko.cz

Za Okresní bûÏeckou ligu, Jifií Vrtílka, fieditel
Foto: Mgr. Jana Matu‰ková

Leto‰ní kvûten nemá v historii
Okresní bûÏecké ligy obdoby.
Bylo to poprvé a zfiejmû asi napo-
sledy, co jste mûli moÏnost se
v tomto mûsíci zúãastnit celkem
sedmi závodÛ. Ano, ãtete správ-
nû. V kvûtnu 2018 se skuteãnû zá-
vodilo hned sedmkrát. Podobná
situace se stala v roce 2017 v zá-
fií, ale jak by fiekl klasik, toto se
stává jen jednou za deset let. To
ãerven uÏ bude podstatnû klidnûj-
‰í. âekají nás jen tfii závody a je-
den zajímavûj‰í jak druh˘. První
ãervnov˘ závod probûhl v sobotu
2. ãervna a závodilo se
v Doubravici nad Svitavou. Tam
nás ãekal tradiãní Svitava kros
o putovní pohár mikroregionu
Svitava a letos jiÏ 10. roãník. Pro
úãastníky hlavního závodu byla
pfiipravena rovinatá traÈ podél fie-
ky Svitavy a to v délce 8,5 km.
¤editel závodu Ivo‰ Hájek pÛ-
vodnû uvaÏoval o dvojnásobné
vzdálenosti, ale nakonec v‰e 

zÛstalo pfii starém. I tak b˘vá ten-
to závod velice v˘Ïivn˘, protoÏe
nenabízí moc stínu a závodníky to
na sluníãku pûknû provûfií. Pfied
hlavním závodem jsou tu i dûtské
kategorie, takÏe je moÏnost nasbí-
rat body do celkového bodování
pfiípadnû si udûlat „fajfku” do Îá-
kovské ligy Tajovsk˘ reality.

Dal‰ím podnikem je pát˘ roã-
ník Lesempolem ve Veselici a to
16. 6. Jirka Skoták má tento zá-
vod pevnû v rukách a je my‰leno
na v‰echno a na v‰echny. Seznam
moÏn˘ch v˘her, cen v tombole
pfiípadnû cen útûch je velmi dlou-
h˘ a doporuãuji vám na tento zá-
vod vyrazit. Závodí se jiÏ od brz-
kého rána a tak sluníãko nebude
tolik vadit. Navíc je vût‰ina tratí
po lesních cestách a tak bude 
stínu dostatek. I zde se závodí
v kategorii dûtí, takÏe pár bodíkÛ
mÛÏete ulovit i zde. Vfiele tento
závod doporuãuji, protoÏe o zába-
vu je tu postaráno. Navíc se spo-

leãnû se závodem koná pouÈ, tak-
Ïe nudit se nebude ani doprovod
aktivních úãastníkÛ závodu.
Hlavní trasa mûfií 10 kilometrÛ.

âervnové závodûní zakonãí
Sloupsk˘ lesní bûh 24. 6. JiÏ nû-
kolikát˘m rokem se bûhá ve
zkrácené podobû Sloupské lesní
patnáctky. Z organizaãních dÛvo-
dÛ se poslední ãást za závorou 
ustfiihla a nyní ãeká na závodníky
11,5 km. I tak je závod dÛklad-
nou provûrkou pfiípravy v‰ech 
závodníkÛ. Úvodní v˘bûh je sku-
teãnû bûÏeckou lahÛdkou. Zde
kategorie dûtí zafiazena není, ale
ve Sloupû si mohou v‰e vynahra-
dit na podzim. Na Sloupském 
lesním bûhu se startovné nevybí-
rá, coÏ jej fiadí mezi unikát okres-
ních bûhÛ. A moÏná i unikát
v rámci celé republiky. Pfies narÛ-
stající porci kilometrÛ v ãervnu
jsme se pfiiblíÏili k ãervencovému
závodu, kter˘ je v rámci roãníkÛ
OBL ten nejdel‰í. Tam nás totiÏ

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

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

Tel.: 606 664 463

Na trati
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Zní to neuvûfiitelnû, ale je to uÏ 15 let, co starosta ·ebetova Zdenûk âíÏek poprvé vylákal ·ebeÈáky na cyklistick˘ ví-
kend za hranice Malé Hané. 

Leto‰ní pÛlkulaté v˘roãí zavedlo
cyklisty o víkendu 19. a 20. kvûtna do
vzdálenûj‰ího oblíbeného letoviska.
Doksy, Máchovo jezero a celé okolí
záfiily oranÏovû. Taková byla totiÏ bar-
va triãek s vtipn˘m potiskem, ve kte-
r˘ch se 96 cyklistÛ vydalo nejprve 
vlaky a posléze na kolech na rÛznû ob-
tíÏné cyklotrasy. Kola a zavazadla pfie-
pravily do cílové stanice nákladní auto
a asistenãní vozidlo. KaÏd˘ si na‰el
trasu, která odpovídala jeho schopnos-
tem a vûku a vyrazilo se. Vûkové slo-
Ïení bylo opravdu rÛznorodé: od jed-
noho roku do 71 let.

Pro ty, ktefií se chtûli seznámit
s mûstem a jeho zajímavostmi, se nabí-
zela spousta moÏností: muzeum âtyfi-
lístek, muzeum Karla Hynka Máchy,
zámeck˘ park, mal˘ ZOOpark
Berousek. Hlavní akcí tohoto víkendu
v Doksech bylo „Otevírání jezera”.
Akce probíhala na hlavní pláÏi a byla
skvûl˘m zpestfiením v˘letu. Tradiãního
zahájení letní sezony na Máchovû jeze-
fie, letos ve znamení vodníkÛ a vodnic,
se zúãastnily davy lidí a cyklisté v
oranÏovém zde doslova záfiili. Na akci
vystoupili mimo jiné Milan Drobn˘

li, Ïe písek na pláÏích Mácháãe není
navezen˘. Kola se bofiila, ale drÏeli
jsme se stateãnû a kemp jsme na‰li
je‰tû za svûtla. Veãerní skvûlá zábava
u táboráku, u piva a opékan˘ch klo-
bás se zpûvem a za doprovodu kytary
odehnala nejen zlodûje kol, ale i ob-
tíÏn˘ hmyz. Na palandách v chatkách
jsme si pfiipomnûli ãasy strávené na
letních táborech.

Proslunûnou nedûli cyklisté vyuÏili
k dopolednímu v˘letu. Návrat do civi-
lizace byl téÏ velmi zajímav˘.
Cestující na nádraÏích v Doksech
a v Kolínû a ve vlacích nechápali, kde
se vzala ta oranÏová pohroma, ale díky
skvûlé spolupráci s âesk˘mi drahami
v‰e probûhlo témûfi bez komplikací.
Ztracené zavazadlo jednoho úãastníka
i s doklady se na‰lo v Praze, na‰tûstí
v nûm nic nechybûlo a dostalo se v po-
fiádku zpût k majiteli.

Co dodat na závûr? Dûkujeme part-
nerÛm, ktefií akci kaÏdoroãnû podpo-
rují. Tû‰íme se na dal‰í roãník.
Vûfiíme, Ïe bude stejnû vydafien˘ jako
ten leto‰ní.

Text: M. LuÀáãková
Foto: archiv obce

s kapelou, nûkolik taneãních skupin,
vodnické divadlo a teãkou za bájeã-
n˘m odpolednem byl koncert kapely
O5 a Radeãek. Ho‰i z kapely se s námi
po koncertû ochotnû vyfotografovali.
V provozu byla také lodní doprava
s okruÏními plavbami.

Následná cesta do kempu, kter˘
byl na protûj‰í stranû jezera, byla téÏ
velmi zajímavá. Pfiedvoj se vydal
zkratkou, patrnû se drÏel rãení: „Je to
sice dál, ale hor‰í cesta” a ostatní ho
poslu‰nû následovali v obavách, Ïe
by se mohli ztratit. V lese jsme zjisti-

15. roãník cyklov˘letu obce ·ebe-
tov: OranÏová zaplavila Mácháã

Spokojení úãastníci zájezdu.

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS !

!!! âERVEN LETECKY NEJV¯HODNùJI: 
BULHARSKO 7.990*HURGHADA 8.990*¤ECKO 8.990*

MALLORCA 10.990*TURECKO 11.980***
VELKÉ SLEVY: PLAVBY EVROPOU I KARIBIKEM

2019/2020 
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, TERMÁLY, POBYTY V âR, SR

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

* FISCHER * NECKERMANN * TRAVEL2002 * 
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Na základních umûleck˘ch
‰kolách mohou totiÏ studovat
pouze vybrané skupiny dûtí.
Omezení je vûkové i dovednost-
ní. Kapacity základních umûlec-
k˘ch ‰kol jsou v posledních le-
tech nedostaãující.

Jako uãitelka Základní umûlecké
‰koly si myslím, Ïe pokud je ze
strany dûtí a jejich rodiãÛ zájem
o umûlecké vzdûlávání, tak bychom
tento fakt mûli podpofiit. A proto
vznikl nápad, zaloÏit obãansk˘ spo-
lek na podporu umûleckého vzdûlá-
vání v‰ech vûkov˘ch skupin bez
dovednostních kritérií. Dvefie jsou
otevfiené v‰em zájemcÛm o umûlec-
ké vzdûlávání bez jak˘chkoliv ome-
zení.

Po pûti letech existence mohu
fiíct, Ïe to byl krok správn˘m smû-
rem. Je úÏasné, kolik dûtí, studentÛ,
ale i dospûl˘ch vãetnû seniorÛ se
pravidelnû úãastní kurzÛ, které or-
ganizujeme. 

Pro malé dûti je branou k umûní

tzv. Syntetick˘ obor. Je organizova-
n˘ pro dûti ãtyfileté a pûtileté.
Nabízí opravdu ‰irokou ‰kálu umû-
leckého poznání. Jde o hudebnû-v˘-
tvarnû-pohybovou aktivitu. V‰e je

organizované formou hry a pfiizpÛ-
sobené vûkové hranici dûtí. JiÏ po
roce jsme schopni rodiãÛm sdûlit,
kam dítû nasmûrovat. V pfiípadû, Ïe
dítû chce studovat na umûlecké ‰ko-
le, vstupuje uÏ vybaveno vûdomos-
tí o tom, co chce dûlat. Nic nezkou-
‰í a jde si za sv˘mi schopnostmi
a talentem.

Místo máme také pro studenty,
ktefií jiÏ opustili brány základních
umûleck˘ch ‰kol a nechtûjí studo-
vat na konzervatofiích. Pfiesto chtûjí
dále hrát, tanãit, malovat, zpívat.
Tyto dûti mohou díky spolku pokra-
ãovat a tû‰it se z hudby, tance a dá-
le svÛj talent a schopnosti rozvíjet.

Kurzy u nás si ale uÏívají i do-
spûlí. KaÏdoroãnû probíhají kurzy
v keramické dílnû, toãení na hrnãífi-
ském kruhu, smaltování, také pod-
veãerní kurzy malby. Dokonce
k nám chodí na individuální v˘uku
seniofii, uãí se v dopoledních hodi-
nách hrát na hudební nástroje, zpí-
vat atd.

Spolek v posledních tfiech letech
funguje za podpory mûsta Blanska.
Neb˘t v‰ak nad‰en˘ch pedagogÛ,
ktefií dûti a svoji práci milují, nebyl
by ani fungující spolek. Za to jim
patfií velké díky. 

V‰echny informace o probíhají-
cích kurzech a kontakty jsou do-
stupné na na‰ich webov˘ch strán-
kách www.art-tep.cz. Od 15. kvûtna
se mÛÏete pfiihla‰ovat na kurzy, kte-
ré probûhnou ve ‰kolním roce
2018/2019.

Nakonec citát Jana Wericha:

„Umûní je jako slunce, které se
nikomu nevtírá.
KdyÏ zatáhnete záclony a zavfiete
okenice, 
tak vám slunce do bytu neleze,
jenomÏe je to va‰e chyba, pane, 
Ïe chcete Ïít potmû.”

Text: MgA. Petra Îerníãková
Foto: archiv P. Îerníãkové

MgA. Petra Îerníãková 

ART-TEP…brána do svûta umûní
Jmenuji se Petra Îerníãková a za podpory ostatních kolegÛ ze Základní

umûlecké ‰koly Blansko, Zámek 3, jsem zaloÏila v roce 2013 obãansk˘
spolek ART-TEP. Spolek je koncipován jako podpora umûleckého vzdûlá-
vání v regionu.
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ZASKLENÍ BALKONÒZASKLENÍ BALKONÒ

Bezplatné zamûfiení a kalkulace
MOÎNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!

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

Tel.: 775 904 110  • lambiservis@post.cz  • www.plast-servis.cz

ZASKLENÍ BALKONÒ

Muzeum je umístûno v budovû na ulici Tyr‰ova

Starosta mûsta Letovice Vladimír Stejskal pfii slavnostním otevfiení muzea

V pátek 18. kvûtna 2018 bylo
v Letovicích slavnostnû otevfieno muze-
um Historie mûsta Letovice. Muzeum je
umístûno na ulici Tyr‰ova, v budovû 
b˘valé mû‰Èanské ‰koly z roku 1906.
¤editelka Mûstského kulturního stfiedis-
ka, jehoÏ souãástí muzeum je, Mgr. Jana
Trubáková v úvodu pfiivítala poãetné
hosty, mezi kter˘mi nechybûli zástupci
vedení mûsta, místní pamûtníci a ãestní
hosté spolupracujících institucí; napfií-
klad Technického muzea v Brnû, Muzea
regionu Boskovicka a dal‰ích.
Podûkovala za pomoc pfii zápÛjãkách
z jejich sbírek i konzultacích pfii tvorbû
muzejní expozice - a to nejen odborní-
kÛm ze spfiátelen˘ch odborn˘ch pamû-
Èov˘ch institucí a pracovi‰È, ale také
mnoh˘m místním obãanÛm, ktefií pfii-
spûli do sbírek vlastními historick˘mi
pfiedmûty. Za v‰echny jmenovala pana
Karla Hodera st., paní Ing. Annu
Lefnerovou z Brna - pranetefi letovické-
ho rodáka Huberta Lamploty, paní PhDr.
NadûÏdu Urbánkovou a paní Mgr. Hanu

Barto‰ovou, obû z Technického muzea
v Brnû, díky kter˘m vznikla expozice
„Káva Lamplota – prvotfiídní kvalita”.
Tato v˘stavní expozice je v Letovicích
v dlouhodobé zápÛjãce. 

Starosta mûsta Letovice Vladimír
Stejskal ve svém krátkém projevu pfii-
pomenul dÛleÏitost znalosti historie
a doporuãil pfiedev‰ím mlad˘m lidem,
aby vyuÏili moÏnost náv‰tûvy muzea,
kde se budou expozice s rÛzn˘mi téma-
ty stfiídat.

K slavnostní atmosféfie pfiispûlo vy-
stoupení pûveckého sboru Carmina ze
ZU· Letovice, kter˘ fiídila Mgr. Marie
Neãasová a na klávesy sbor doprovodi-
la paní Dagmar LÏíãafiová.

¤editelky MKS Letovice, Mgr. Jany
Trubákové, jsem se zeptal:

Paní fieditelko, kdo povede muzeum
Historie mûsta Letovice po odborné
stránce?

Kurátorem muzea je PhDr. Antonín
·trof, CSc. Na nûj se mohou obrátit zá-

jemci o hromadné prohlídky, pfiípadnû
i dárci s dal‰ími pfiíspûvky do sbírky.
Na‰e odborné pracovi‰tû bude uchová-
vat pamûÈ toho, co nám na‰í pfiedkové
zanechali, proto budeme vdûãni za ja-
koukoliv pomoc a spolupráci.

Kromû expozic nabízí muzeum také
konání rÛzn˘ch akcí s vlastivûdnou té-
matikou, mÛÏete nûjakou zmínit?

Pro vefiejnost budeme nabízet zají-
mavá setkání s odborníky rÛzn˘ch obo-
rÛ velké vûdní disciplíny, jakou historie
bezesporu je. Vycházky Letovicemi
i v okolí mûsta, autobusov˘ zájezd
a dal‰í podobné akce – to v‰e máme
v plánu. NejbliÏ‰í akcí bude pfiedná‰ka
RNDr. Hynka Skofiepy „Krásy pfiírody
na‰eho regionu”, která se bude konat ve
stfiedu 20. ãervna v 17 hodin. 

Po cel˘ leto‰ní rok budou probíhat
rÛzné akce k v˘roãí 100 let od vzniku
âeskoslovenské republiky. Podrobnosti
budou prÛbûÏnû zvefiejÀovány na webo-

v˘ch stránkách muzea i Mûstského kul-
turního stfiediska. 

MÛÏete uvést otevírací dobu muzea
a kontaktní informace?

Otevírací doba mimo hlavní turistic-
kou sezonu:

Pondûlí, úter˘ 14.30 – 16.30, stfieda
9.30 – 11.30, 14.30 – 16.30, ãtvrtek
9.30 – 11.30, pátek 14.30 – 18.00, so-
bota zavfieno, nedûle (jen sudé t˘dny)
14.30 – 16.30.

Provozní doba v turistické sezónû, te-
dy ãerven, ãervenec, srpen, záfií do 15. 9.:

Ve v‰ední dny jako mimo sezónu, v so-
botu 9.00 - 13.00, kaÏdou nedûli 14.30 -
16.30. Vstupné do muzea je dobrovolné.

Webová prezentace je na adrese
www.mks-letovice.cz/historie, telefon: 608
639 621, email: muzeum@mks-letovice.cz

Paní fieditelko, dûkuji Vám za infor-
mace.

Petr Hanáãek

Mûsto Letovice otevfielo vlastní muzeum
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➨ Prodám okruÏní cirkulu Narex VOP35 
vã. pil. kotouãÛ, ocel. nájezdy pro os. auto, he-
ver hfiebenov˘ Brano 5t. Tel.: 602 512 186.
➨ ·koda FABIA 1.2 htp, vyr. 2003, 
ãervená, 118 tis. km, STK 5/2020, bezvadná a spo-
lehlivá, cena 55 000 Kã, Blansko. Tel.: 721 402 632.
➨ Prodám dvefie venk. ztrojené, 
‰ 85, v 200 cm, 2/3 sklo, vãetnû zárubnû. Tel.:
737 622 786.
➨ Prodám okap (r˘na) 
- hranat˘ profil 5x5 cm délka 5,5 m, pozink.
Tel.: 737 622 786.
➨ Prodám drátûné sklo 78 x 108 cm, 
v rámech z L 20/20, vhodné na balkon, plot,
skleník aj. Novû natfieno, v‰e za symbol. cenu.
Tel.: 737 622 786.
➨ Prodám v Blansku – Tûchovû 
v lokalitû „Na slunku” stavební pozemky pro
v˘stavbu RD. V‰echny IS a pfiístupová komuni-
kace pfied pozemky. Tel.: 736 529 239. 
➨ Prodám gramofonové desky
rÛzn˘ch ÏánrÛ z 60. – 70. let. Levnû, tel.: 724
080 716. 
➨ Prodám levnû 4 dílnou encyklopedii 
Universum, Velkou sovûtskou encyklopedii 51
svazkÛ z roku 1954 v ru‰tinû bohatû ilustrova-
nou, Velk˘ slovník z roku 1873 - 10 svazkÛ, 
knihy z 18. století v‰e vázané v kÛÏi, knihy o
automobilech, motocyklech, Ïivotopisy, cestopisy
apod., Historick˘ místopis Moravy a Slezka 1848
aÏ 1960 ve tfiech dílech, PrÛvodce brnûnsk˘m ar-
chivem z r. 1954, kuchafiské knihy, ovocnáfiské,
zahradnické, dûjepisné apod., tel.: 604 141 981.
➨ Prodám levnû 
pfienosnou kuffiíkovou tiskárnu Gamma Rotary
z 1. republiky, sady star˘ch tuÏek  „Aristo” jak
s â/N popisem, sady KOH-I-N0OR v plecho-
v˘ch dvouvrstv˘ch pouzdrech, sady Admirál,
GRAFO „Minaret”, versatilky 6ks ‰estibarevné
v plechov˘ch pouzdrech Technicolor Versatil
L & C. Hardtmuth 5617 S, v‰e nové, dfievûné
jsou neostrouhané kovové versatilky nepouÏité,
vhodné pro sbûratele. Tel.: 704 709 080.
➨ Prodám nov˘ jídelní svûtl˘ stÛl,
kulaté rohy, 110 x 70 cm, v˘‰ka 75 cm. Cena 1
300 Kã, tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám barevná sklíãka do biolampy 
i s návodem. Cena 1 000 Kã, tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám LCD monitor, úhlopfiíãka 61 cm,
s TV tunerem. Cena 500 Kã, tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám Orbitrek – témûfi nepouÏívan˘. 
Cena 1 800 Kã, pfii rychlém jednání sleva. Tel.:
737 565 661. 
➨ Prodám zavafiovací sklenice 0,7 l, ãisté,
balené v krabicích po 12 kusech, vhodné i pro
vãelafie. Cena 5 Kã/ kus. Tel.: 721 319 572.
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Nabízím uãiteli stfiední ‰koly 
kompletnû zpracovanou matematiku, vãetnû
maturitních testÛ. Tel.: 721 319 572.
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka, s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Daruji zavafiovací sklenice 0,7 l 
cca 40-50 kusÛ. Tel.: 732 449 768. 

DARUJI

➨ Hledám k pronájmu pfiístavek, halu, 
stodolu pro celoroãní parkování obytného vo-
zidla v okolí âerné Hory. PoÏadovan˘ rozmûr:
8 m x 4 m x 3, 40 m. Tel.: 778 057 587.
➨ Matka se tfiemi mal˘mi dûtmi prosí nutnû 
o ubytování, azyl u hodn˘ch lidí. Nemáme se
kde uãit, kde si hrát. Jsem ochotná s v˘po-
mocí v domácnosti nebo na zahradû. Kontakt
email: mamca 500@seznam.cz. 

HLEDÁM

➨ 40let˘ muÏ hledá 30-38letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918. 
➨ Ahoj, jsem Jirka. Hledám hodnou,
milou Ïenu, nekufiaãku, blond˘nku 25-30 let,
150 – 160 cm, country, pfiíroda. Budu se tû‰it,
tel.: 777 450 543. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím vlajeãky, odznáãky, plakáty, 
ãepice a jiné upomínkové pfiedmûty, spojené
s podnikem ADAST.  Tel.: 737 372 634.
➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím star‰í nevyuÏit˘ strojek 
na strouhání zeleniny zn. ETA. Tel: 721 319 572.
➨ Koupíme byt 1+1/2+1 
– platba hotovostí. Tel. 735 137 103.
➨ Mladá rodina koupí rodinn˘ dÛm 
se zahrádkou. Hotovost. Tel.: 735 047 955. 
➨ Hledáme ke koupi chatu – chalupu 
do 2 mil. Tel. 739 940 808.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní

v˘roba, montáÏ, lakování

skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098

www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

s Oldëasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Srnãí peãenû Esterházy
podle Josefa Váni

Kdysi jsem uãil Ïivoãi‰nou v˘robu a chov zvífiat na zemûdûlské
‰kole v Boskovicích. Tehdy zde studoval kurz trenérÛ dostiho-
v˘ch koní, tehdy je‰tû mlad˘, ale uÏ slavn˘ Ïokej Josef VáÀa.
Sedûl jsem takhle v kabinetû a opravoval písemky, kdyÏ nûkdo
zaklepal, otevfiely se dvefie a on VáÀa: „Pane uãiteli, docent
Hanák mû posílá pro model konû, pÛjãíte mi ho?” PÛjãil jsem
mu ho a on ho zase po hodinû pfiinesl.
Uplynulo mnoho let, mezi tím VáÀa vyhrál osmkrát Velkou par-
dubickou a v televizi dávali nûjak˘ pofiad o vafiení, kde byl jed-
ním z hostÛ. Vafiil kufiecí prsa smaÏená v tûstíãku z jogurtu,
moc mû to nezaujalo, ale pak se zmínil, Ïe v dobû, kdy se ne-
jezdí dostihy a mÛÏe se tro‰ku najíst, si dává srnãí na zpÛsob
Esterházy. Umínil jsem si, Ïe si to také uvafiím, uvafiil a v˘sle-
dek pfiedãil oãekávání, v˘borná pochoutka. AÏ jednou potkám
VáÀu, tak mu to musím fiíct.

Ingredience na 4 – 6 porcí:

Postup:
1. V hrnci, na polovinû másla opeãeme krátce na prudko, jemné nudliãky z
poloviny mrkve, petrÏele a celeru, se ‰Èávou a jemn˘mi plátky citronové kÛry
z ãistého citronu. Peãeme cca 3 minuty, musí zÛstat tro‰ku kfiupavé.
Vyjmeme je z hrnce a uschováme na pozdûji.
2. Ve stejném hrnci na druhé polovinû másla ze v‰ech stran opeãeme maso,
které jsme pfied tím oãistili od blan a ‰lach, fiádnû pro‰pikovali, zdrezírovali
provázkem do úhledného balíãku, osolili a opepfiili. Maso vyjmeme. 
3. Vsypeme cukr krystal a necháme karamelizovat. KdyÏ dosáhne medové
barvy, vsypeme na kostky nakrájenou kofienovou zeleninu, pozdûji cibuli a 
opékáme aÏ do nazlátlé barvy, zelenina a cibulka na sebe nabaluje karamel.
4. Zarestujeme hofiãici, vlijeme v˘var, uvedeme do varu, dosolíme, vloÏíme
zpût maso, 5 kuliãek nového kofiení a dva bobkové listy, pfiikryjeme poklicí,
pozvolna za obãasného obracení masa dusíme na plotnû nebo v troubû cca
90 minut (domûkka).
5. Maso vyjmeme do nádoby z varného skla a vloÏíme do trouby zapnuté na
80°C (nemûlo by vychladnout).
6. Vyjmeme kofiení, obsah hrnce rozmixujeme, vmícháme smetanu s
rozkvedlanou moukou, znovu projedeme tyãov˘m mixérem, doladíme
chuÈ za pomocí citronové ‰Èávy a soli. Smetanu mÛÏeme pouÏít jak slad-
kou, tak zakysanou, v pfiípadû sladké pouÏijeme více citronové ‰Èávy.
Tûsnû pfied vypnutím varu vmícháme do omáãky uschovanou opraÏenou ze-
leninu na nudliãky. Maso vyjmeme z trouby, nakrájíme na plátky.
7. Na talífi nalijeme omáãku, vloÏíme na plátky nakrájen˘ knedlík nebo krupi-
cové noky, maso, dozdobíme koleãkem citronu.

800 g srnãí k˘ty (z mladého kusu), 100 g slaniny, zelenina (150 g mrkev, 150 g ce-
ler, 100 g petrÏel), 1 cibule, 200 g másla, sÛl, pepfi mlet˘, nové kofiení, bobkov˘ list,
200 ml sladké nebo kysané smetany, hl. mouka, 1 PL hofiãice, citronová ‰Èáva, kÛ-
ra z jednoho citronu, 2 PL krystalového cukru, masov˘ v˘var nebo voda, housko-
v˘ knedlík nebo krupicov˘ nok. 

Dobrou chuÈ pfieje Oldëas.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

Pavla ·toudková
na Memoriálu Ludvíka
DaÀka v Turnovû dne
29. 5. 2018 zabûhla na
trati 800 metrÛ ãas
2:07.32, ãímÏ vytvofiila
nov˘ ãesk˘ Ïákovsk˘
rekord.

za atletiku ASK Blansko 
Martin Bezdíãek

Foto: archiv ASK Blansko
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Letos v ãervnu se dovr‰ilo pÛlstoletí provozu mûstské hromadné dopravy (MHD) a to je jistû dÛvod pro ohlédnutí a pfiípadnou oslavu.

Kdo první zaãal uvaÏovat o zave-
dení MHD v Adamovû, se neví. Je‰tû
ve tfiicát˘ch letech dvacátého století
byl Adamov vãetnû továrny soustfie-
dûn v místech soutoku fieky Svitavy
a Kfitinského potoka a poãet obyvatel
obce jen lehce pfievy‰oval tisícovku.
Roz‰ifiování v˘roby v místních stro-
jírnách, které bylo zahájeno pfied dru-
hou svûtovou válkou, si vynutilo dal-
‰í v˘stavbu domÛ pro nové zamûst-
nance. Proto nûkdy kolem roku 1960
mohlo nûkoho napadnout zfiídit ve-
fiejnou hromadnou dopravu.
Zavedení mûstské hromadné dopravy
v‰ak bránila skuteãnost, Ïe na novû
vybudované sídli‰tû vedla velmi
‰patná pfiístupová komunikace. Tato
v˘razná pfiekáÏka byla pfiekonána 
v˘stavbou silnice pfies Kolonku v po-
dobû, jako ji známe dnes. K jejímu 
otevfiení do‰lo po více jak dvou le-
tech budování v dubnu roku 1968.

A tak památného pondûlí 3. ãervna
roku 1968 byla spu‰tûna mûstská do-
prava v Adamovû. Tím se na‰e mûsto
stalo první mimookresní municipali-
tou v tehdej‰ím Jihomoravském kra-
ji, kde byla MHD zprovoznûna. Cena
jízdného, jak bylo dohledáno, byla
0,60 Kãs. Dopravu zaji‰Èoval sv˘mi

movala firma, která jezdila na ada-
movské lince MHD v prvních tfiiceti
letech. 

V nedûli 3. ãervna 2018, tedy na
den pfiesnû po padesáti letech, si ada-
mov‰tí a v‰ichni, kdo se pfii‰li nebo
pfiijeli podívat, mûli moÏnost zaÏít his-
torickou jízdu autobusem ·koda 706
RTO po trase linky. Jízda autobusem
byla zdarma, cestující obdrÏeli ozna-
ãenou slosovatelnou pamûtní jízden-
ku, na kterou na závûr akce 8 pasaÏérÛ
vyhrálo triãko s logem 50 let MHD.
Dûtem byly rozdávány nafukovací ba-
lónky poti‰tûné rovnûÏ logem akce.
Kromû jízd bylo moÏné si autobus
prohlédnout na pfiedem stanoven˘ch
místech v pfiedem stanoven˘ch ãasech.

Text: RNDr. Karel Truhláfi 
(redakãnû zkráceno, Renata Kuncová Polická)

Foto: Zdroj âAD Blansko

autobusy nejprve dopravní závod
z Blanska, kter˘ byl souãástí národ-
ního podniku âSAD. V období mezi
1. srpnem 1999 a 31. bfieznem 2007
byla pfiepravcem firma Auto‰kola
Zdenûk Pernica se sídlem
v Kotvrdovicích. Následnû pfievzala
pfiepravu akciová spoleãnost âAD
Blansko, do níÏ se mezitím transfor-

50 let Mûstské hromadné 
dopravy v Adamovû

Historick˘ autobus ·koda 706 RTO jezdil Adamovem

Územní odbor PâR Blansko
a mûsto Blansko pofiádají 
20. ãervna 2018 od 8.30 hod 

na stadionu v Blansku, ul. Ml˘nská 18

DEN S POLICIÍ âR 
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Spoleãnost Atomo Projekt se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:
Projektového manaÏera
PoÏadujeme: Vzdûlání tech. smûru - strojírenství, slévárenství (elektrotechni-
ka, chemie,..), min. 3 roky praxe na technické nebo obchodní pozici, dobré ko-
munikaãní schopnosti, spolehlivost, samostatnost, ¤P sk. B - aktivní fiidiã, min.
základní znalost kreslení v CAD ãi jiném kreslícím programu, základní znalost
technick˘ch v˘kresÛ, nekufiák, znalost NJ nebo AJ v˘hodou.

NáplÀ práce: Získávání a vedení zákaznick˘ch projektÛ, pfievádûní technick˘ch
poÏadavkÛ zákazníkÛ do v˘roby. 

Obchodní zástupkyni/zástupce
PoÏadujeme: Pfiíjemné vystupování a v˘borné komunikaãní schopnosti, S·
vzdûlání s maturitou (SPS·, gymnázium), ¤P sk.B - aktivní fiidiã/ka, PC gra-
motnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilitu, technické my‰lení, nekufiaã-
ka/nekufiák , znalost cizího jazyka v˘hodou.
NáplÀ práce: Komunikace se stávajícími zákazníky, akvizice nov˘ch zákazníkÛ.

Pro obû pracovní pozice nabízíme: Zajímavé a motivující ohodnocení,
benefity (sluÏební automobil, dotované stravování...). 

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326 (areál ZD), 679 21 âerná Hora
Kontaktní osoba: pí. NároÏná, tel.: 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

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

Dfievûná chata
se zahradou a altánkem

o CP 396 m2

ve V. Opatovicích.
IS: voda, elektrika. 
Cena 460 000 Kã 

+ provize RK
Tel.: 733 713 239

V sobotu 2. ãervna 2018 se v âerné Hofie konal jiÏ 5. roãník oblíbeného klání ro-
dinn˘ch t˘mÛ. Hlavními pofiadateli akce byly místní Z·, mûstys âerná Hora
a Mysliveck˘ spolek Lhotky âerná Hora. Leto‰ní téma bylo zamûfieno na historii. 

âernohorsk˘ zámek pfiímo vybízí k tomu, aby-
chom se na chvíli pfienesli do minulosti a uÏili si
romantickou atmosféru tohoto místa. V Kapli sv.
Rodiny, která se nachází na samém vrcholu kopce
Paseky, byl ukryt˘ poklad. Tímto pokladem v‰ak
nebylo zlato, ‰perky, ãi drahé kameny, ale krásn˘
pohár a pamûtní listina s peãetí, které soutûÏícím
pfiedal ctihodn˘ pan Albrecht âernohorsk˘ spo-
leãnû s purkrabím ãernohorsk˘m a hrabûnkou
z rodu FriesÛ. Leto‰ního klání se zúãastnilo re-
kordních ãtyfiicet dva t˘mÛ, které chtûly pomûfiit
svoje síly ve vûdomostní soutûÏi z historie mûsty-
se âerné Hory. A nemûly to vÛbec jednoduché.
Tûsnû pfied cílem jejich cesty je pfiepadli závist‰tí

loupeÏníci v ãele s Krvav˘m Bure‰em, z cesty se
je snaÏily svést zlomyslné bludiãky a v areálu
zámku rytífii svádûli nekoneãn˘ boj o krásnou
princeznu. Nakonec v‰ak v‰echno dobfie dopadlo
a jak uÏ to v pohádkách b˘vá, dobro zvítûzilo nad
zlem. Akce vyvrcholila slavnostním prÛvodem bu-
beníkÛ skupiny historického ‰ermu Grál z Brna
a byla zakonãena ve veãerních hodinách ve spor-
tovním areálu u rybníka. Organizátofii akce dûkují
ãlenÛm SHD a FK âerná Hora za v˘raznou pomoc
pfii zaji‰tûní bezpeãnosti a za technické zázemí.
Hlavním sponzorem akce byl Pivovar âerná Hora. 

Za organizátory Jana Kubelková
Foto: Jifií Bernard

Cesta za pokladem

Blanenské SENIOR centrum
není jen pobytová sociální sluÏ-
ba pro seniory se sníÏenou so-
bûstaãností. 

Novû je také pfiipraveno na dûti. Od
pondûlí 28. kvûtna se nejmen‰í náv‰tûv-
níci domova mohou ve zdej‰í zahradû
dosytosti vyskotaãit na ãtyfiech velk˘ch
houpaãkách. Ty zde pro nû postavili
skauti ze stfiediska Svûtla Blansko pod
vedením Jana Pofiízka alias Bobra.

Houpaãky jsou uÏ pfiipraveny na sezónu,
a pokud to hezké poãasí dovolí, budou
oãekávat dûtské náv‰tûvníky po celé lé-
to i podzim. Dûkujeme blanensk˘m
skautÛm za jejich prospû‰nou aktivitu
a ochotu. Vy rozhodnû neváhejte a pfiijì-
te se do krásné bezbariérové zahrady
SENIOR centra Blansko podívat sami.
Dvefie jsou vám otevfiené a vezmûte s se-
bou i své ratolesti. Budete u nás vítáni!

Text: Petr Novotn˘, metodik a soc. 
pracovník SENIOR centra Blansko, p.o.

Foto: archiv SENIOR centra Blansko, p.o.

Zahrada pro v‰echny generace
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Odborná porota vybírala z 56 stromÛ
z celé republiky. Podmínkou v leto‰ním
roãníku bylo, aby pfiihlá‰ené stromy by-
ly tzv. stromy svobody. To znamená,
aby byly vysázené pfii v˘roãích zaloÏe-
ní republiky nebo pfii jin˘ch oslavách
svobody a demokracie. Nejãastûji ‰lo

o roky 1918, 1919, 1928, 1945 a 1968.
Stoletá lípa z Velk˘ch Opatovic se tak
stala jedním z 12 finalistÛ ankety a ve
zpoplatnûném hlasování se utká o titul
Strom roku 2018. 

V roce 1918 bylo pfii oslavách osvo-
bození a vzniku republiky ve Velk˘ch

Opatovicích vysazeno celkem 16 lip
svobody. Byly pojmenovány podle v˘-
znamn˘ch osobností, které pfiispûly
k vytvofiení samostatného státu. Lípy
v‰ak byly pozdûji pokáceny pfii regulaci
potoka v obci a pfii v˘stavbû autobuso-
vého nádraÏí. Pouze lípa v Zádvofií se
do dne‰ních dnÛ dochovala. Jako jediná
nebyla pojmenována podle Ïádné osob-
nosti a vysadil ji místní kameník a pís-
mák Jan Pospí‰il pfied sv˘m domem.
Strom stojí uprostfied kfiiÏovatky pûti
silnic a je u místních velmi oblíben˘.

U stromu si lidé pfiipomnûli sté 
v˘roãí v˘sadby i republiky. Kulturní
program zajistili jiÏ tradiãnû místní 
ochotníci v krátkém historickém vy-
stoupení, ve kterém nechybûla ani pa-
ní hrabûnka a pan hrabû. Na místû se
se‰lo mnoho místních v dobov˘ch
kost˘mech a krojích. Hosté byli vítáni
chlebem a solí a také v˘teãn˘mi ko-
láãky, která napekla paní Jana
Jandová. Dûti ze základní ‰koly zazpí-
valy píseÀ Hej, Slované!, která se ve
Velk˘ch Opatovicích v den v˘sadby

stromÛ svobody také zpívala. Na zá-
vûr shromáÏdûní lidé popfiáli lípû
dlouhá léta a úspûch v celostátní sou-
tûÏi, která konãí 25. záfií tohoto roku.
V̆ tûÏek z hlasování putuje na o‰etfiení
stromÛ a novou v˘sadbu v místû finá-
lového stromu. 

Text: Dalibor Badal
Foto: Jifií Matou‰

Dne 1. 6. 2018 probûhlo setkání pod Lípou svobody v Zádvofií, v místní ãásti Velk˘ch Opatovic. ShromáÏdûní inici-
ovala Nadace Partnerství z Brna pfii pfiíleÏitosti fotografování lípy do ankety Strom roku 2018, kam se opatovická lípa
probojovala jako jedin˘ reprezentant Jihomoravského kraje. 

Setkání pod Lípou svobody 
v Zádvofií – V. Opatovicích
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âást závodního pole po startu první rozjíÏìky

Jachetní oddíl TJ Sokol
Letovice uspofiádal v sobo-
tu 26. kvûtna na pfiehradû
Kfietínka dal‰í roãník rega-
ty pro lodû tfiídy finn - Finn
cup 2018. Tento závod se
jiÏ sedm˘ rok koná jako
vzpomínka na jachtafie
MUDr. Milana Pi‰tûláka
a Josefa Koryãánka. Letos
se na startu se‰lo 7 závod-
níkÛ, ktefií ve velmi slabém
vûtru absolvovali 4 roz-
jíÏìky.

Celkové pofiadí: 1. mís-
to - Mgr. Michal Kubík, 
2. místo - Ferdinand Ker‰ner,
3. místo - Karel Hoder, 
4. místo -  Ing. Tomá‰ Stejskal, 
5. místo - Luká‰ Vach, 6. mís-
to - Václav Chloupek, 7. mís-
to -  Armín Ahne.

Text: Petr Hanáãek
Foto: ph

Závod lodí na Kfietínce
- Finn cup 2018
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