
Bûh na Nov˘ hrad byl úspû‰n˘
V nedûli 18. bfiezna se uskuteãnil 11. roãník Bûhu na Nov˘ hrad za úãasti 74 bûÏcÛ. Leto‰ní roãník závodu, kte-
r˘ se koná tradiãnû uprostfied bfiezna, probûhl za krajnû nepfiíznivého poãasí. 

Puklová, AC Moravská Slavia, v ãase
35:24 min, která tím pfiekonala dosud
nejrychlej‰í ãas dosaÏen˘ Ïenou v roce
2013 o 16 sekund. Za pfiíznivûj‰ích
podmínek by zfiejmû hranice 35 minut

Zatímco v minul˘ch letech se teplo-
ta pohybovala kolem 7 °C, letos bylo
nejen o 10 stupÀÛ chladnûji, ale navíc
také foukal ãerstv˘ vítr. I za tûchto
podmínek se na startovní ãáru postavi-
lo 74 závodníkÛ, z nichÏ 64 bûÏelo traÈ,
která míjí v tûsné blízkosti Nov˘ hrad.
Jedná se o ãtvrtou nejvy‰‰í úãast v his-
torii, coÏ svûdãí o tom, Ïe si tento bûh
získává stále vût‰í oblibu. Jen pro in-
formaci, o tomto víkendu byla na úze-
mí âeské republiky uspofiádána témûfi
tfiicítka obdobn˘ch akcí.

V‰ichni vãetnû nejstar‰ích 64let˘ch
muÏÛ a 10 Ïen zvládli traÈ dlouhou 8,3
km s pfiev˘‰ením 165 m pod 60 minut,
coÏ si zaslouÏí uznání. Pod úctyhod-
n˘ch 40 minut se dostalo celkem 30 
úãastníkÛ, z toho 2 Ïeny. Nejrychleji
bûÏel Rostislav Pukl z Univerzity
Brno, kter˘ dosáhl ãasu rovn˘ch 32
minut. Navázal tak na své vítûzství,
kterého dosáhl v tomto bûhu pfied 7 ro-
ky. Mezi Ïenami pak zvítûzila Patrícia

neodolala. Dá se tedy s nadsázkou fiíci,
Ïe v mrazivém vûtrném poãasí zvítûzi-
li manÏelé Puklovi.

Závod uspofiádal oddíl orientaãního
bûhu Spartaku Adamov za pomoci ãle-
nek turistického oddílu. Finanãním da-
rem na ceny pro nejlep‰í závodníky
v‰ech kategorií pfiispûl ADAVAK.

Detailnûj‰í referát o dûní na trati i v zá-
kulisí se objevil na internetov˘ch
stránkách „Bezva bûhu” jiÏ nûkolik ho-
din po ukonãení akce. 

VideoreportáÏ bûÏí na Adamovském
infokanálu. 

Text: RNDr. Karel Truhláfi
Foto: Luká‰ Mal˘

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Mûsíãní periodikum Listy regionÛ hledají do svého t˘mu
poctivého distributora pro roznos novin

do kaÏdé po‰tovní schránky v ãásti Blanska. Distribuce jednou mûsíãnû, 
více informací na tel.: 606 931 795 nebo listyregionu@seznam.cz

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

Pofiadí muÏi: 1. Rostislav Pukl, 
2. Dan Fiala, 3. Luká‰ Koudelka.

Pofiadí Ïeny: 
1. Patrícia Puklová, 2. Dagmar

Koudelková, 3. Zdenka Klinkovská.

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 7 ãíslo 3 duben 2018
17 800 ks

VELKÁ JARNÍ AKCE! 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 servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

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

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

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

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

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

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

Ocenûné dûti se sv˘mi diplomy.

Senátorka Jaromíra Vítková objevila
na konci roku 2017 zajímavou vánoãní
v˘tvarnou soutûÏ pro dûti, kterou organi-
zoval Senát. Tématem byl „betlém”
a soutûÏe se mohly úãastnit dûti do 15 let.
Senátorka rozeslala propozice soutûÏe na
základní a matefiské ‰koly. Zapojily se
dûti zejména z Boskovic a z Doubravice
nad Svitavou. Obrázky dûtí jsou velice
pûkné a je vidût, Ïe dûtem nechybí fanta-
zie a nápady pro takovéto soutûÏe.
Slavnostní pfiedání diplomu s obrázkem,

které dítû vytvofiilo a drobn˘ch cen pro-
bûhlo 19. bfiezna v kinû Panorama
v Boskovicích, protoÏe paní senátorka
dûtem za odmûnu zajistila promítání fil-
mové pohádky âertoviny od ZdeÀka
Tro‰ky. Dûti byly z ocenûní nad‰ené a sa-
motnou pohádku si také uÏily. „Dûtskou
snahu a potenciál je tfieba rozvíjet a vû-
novat jim velkou pozornost, protoÏe dûti
jsou na‰e budoucnost”, zakonãila
Vítková.

Text a foto: Bc. Barbora Palánová

V˘tvarná soutûÏ 
pro dûti 

Úderem pÛlnoci z 31. bfiezna na 1.
dubna skonãilo motoristÛm v âeské re-
publice pûtimûsíãní období, ve kterém
musí za situace, kdy se na pozemní ko-
munikaci nachází souvislá vrstva snûhu,
led nebo námraza, nebo lze vzhledem
k povûtrnostním podmínkám jejich vy-
skytnutí pfiedpokládat, dbát na povinné 
uÏívání zimních pneumatik. Na rozdíl od
uÏívání povinné zimní v˘bavy, Ïádn˘

pfiedpis motoristÛm nenafiizuje po zb˘va-
jících sedm mûsícÛ v roce pouÏívat letní
pneumatiky. Je tedy na uváÏení kaÏdého
z nich, zda se rozhodne pro pfiezutí, nebo
zda bude „dojíÏdût” zimní pneumatiky.
Odborníci v‰ak jednoznaãnû doporuãují
pfiezouvání, neboÈ letní pneumatiky mají
speciální sloÏení a vzorek. Letní pneuma-
tiky byly také pfiímo vyvinuty pro provoz
v teplej‰ích mûsících v roce, a proto jsou

v tomto období oproti zimním pneumati-
kám schopny zajistit vût‰í pfiilnavost na
vozovku a dochází i k jejich men‰ímu 
opotfiebení. Minimální povolená hloubka
dezénu letních pneumatik u v‰ech kate-
gorií vozidel s v˘jimkou mopedÛ je vy-
hlá‰kou ã. 341/2014 Sb., o schvalování
technické zpÛsobilosti a o technick˘ch
podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích stanovena na 1,6 mm.

Z dopravních v˘zkumÛ v‰ak vypl˘vá, Ïe
mnohem bezpeãnûj‰í, neÏ se spoléhat na
vyhlá‰kou stanoven˘ limit, je letní pneu-
matiky mûnit jiÏ v okamÏiku, kdy hloub-
ka jejich dezénu klesne pod 3 mm, neboÈ
vy‰‰í hloubka dezénu pfiímo ovlivÀuje
délku brzdné dráhy vozidla a na mokré
vozovce znaãnû sniÏuje riziko tzv. aqua-
planingu. 

MÚ Boskovice - odbor dopravy

Pfiichází období letních pneumatik 

Skoro jako na bájné cestû do stfiedu
Zemû s profesorem Lidenbrockem se moh-
li cítit obyvatelé SENIOR centra Blansko,
kdyÏ pomalu sestupovali do útrob rozpu-
kaného skalního masivu devonského 
vápence, kter˘ obklopuje sv˘m pevn˘m se-
vfiením ponornou fiíãku Punkvu.  Neocitli
se v‰ak ve zmiÀovaném románu od Julese
Verna, n˘brÏ vyrazili ve stfiedu 21. bfiezna
vlastními silami a v doprovodu zamûstnan-
cÛ domova vstfiíc nov˘m záÏitkÛm.

Díky zdafiilé rekonstrukci prohlídkové
trasy v Punkevních jeskyních se totiÏ bla-
nen‰tí seniofii rozhodli vydat aÏ na dno
Macochy a zpût suchou nohou, v nûkte-
r˘ch pfiípadech „such˘m kolem”. Více
neÏ polovina ze tfiinácti seniorsk˘ch 
úãastníkÛ v˘pravy úspû‰nû pokofiila jes-
kyni na invalidním vozíku. Odmûnou za

odvahu obyvatel SENIOR centra Blansko
a za ochotu a pomoc doprovázejících za-
mûstnancÛ byl v‰em jedineãn˘ v˘hled ze
dna propasti Macocha. Spoleãná fotka na
památku nám budiÏ hezkou teãkou za
tímto v˘jimeãn˘m, a pro nûkteré ãleny
v˘pravy i jejich prvním záÏitkem z tako-
vého atraktivního místa, jak˘m dno nej-
hlub‰í suché propasti v âR jistû je.

Dovolte mi podûkovat zamûstnancÛm
SENIOR centra Blansko za pfiípravu a re-
alizaci v˘letu, dále pracovníkÛm âAD
Blansko, a. s. za ochotu a spolupráci pfii
zapÛjãení nízkopodlaÏního autobusu
a koneãnû i vedení CHKO Moravsk˘ kras
za vstfiícnost a toleranci na‰ich individu-
álních poÏadavkÛ.

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

Blanen‰tí seniofii se vydali 
do Macochy - na vozíãku
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SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (4)

Sylva Lacinová - Jílková patfií k pfiedním ães-
k˘m sochafikám. Bûhem svého pÛsobení vût‰inou
na Moravû vytvofiila 107 sochafisk˘ch realizací,
z toho 63 exteriérov˘ch dûl pro architekturu a ve-
fiejná prostranství a 44 plastik do vefiejn˘ch interi-
érÛ. Do galerií a muzeí bylo z její tvorby zakou-
peno 32 komorních plastik ze dfieva, cínu a bron-
zu. Námûty jejich dûl – víra – láska – nadûje – 
radost – manÏelství – rodina – plodnost – pokorné

hledání – andûlé – svatí, tedy totéÏ, co zvûstuje
svûtu evangelium. Mnoho  z lidí kolem nich cho-
dí, a tfiebaÏe moÏná ani nevûdí, kdo je vytvofiil, tû-
‰í se z jejich pfiítomnosti. Pro Blansko zhotovila
reliéf „Lyra a rozvinuté kvûty”.

Tento byl vytvofien v roce 1978 z bulharského
vápence a prohlédnout si jej mÛÏete nad vchodo-
v˘mi dvefimi do ZU· Blansko, Zámek 3.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko

Odborníci z praxe mezi 
studenty

·kola je Ïákovi blízko, je s ním
v denním kontaktu, zná nejlépe jeho
pfiedpoklady a limity, a proto by pro své
Ïáky mûla b˘t první instancí kariérové-
ho poradenství.

·kola je v úzkém kontaktu s budoucí-
mi zamûstnavateli, organizuje exkurze,
besedy apod. pro kariérovou orientaci
ÏákÛ.

Firmy se k na‰í ‰kole chovají velmi
vstfiícnû, ãasto sami pfiichází s nabídkou
spolupráce.

První tfii mûsíce v roku byly cílenû za-
mûfieny na zapojení odborníkÛ z praxe
do v˘uky, pfiedná‰ky a besedy na téma-
ta: Co dál po ‰kole, profesní dráha, 
firemní kultura, jak správnû napsat 

Ïivotopis, motivaãní dopis, rady pro 
uchazeãe o zamûstnání, co dûlat a nedû-
lat u v˘bûrového fiízení, mÛÏe‰ podnikat.

Na‰im studentÛm se vûnovala Mgr.
Hoffmanová z ÚP Blansko, Ing. Ivana
Mináfiová, stavební projektantka z Brna,
podnikatel pan Petr Havlíãek z Vítûjevsi,
manaÏerky Ing. Petra Dvofiáãková a Ing.
Katefiina Trãková z firmy Letoplast a za
firmu  ALPS Electric Czech pobesedo-
valy se Ïáky Bc. Lucie Blaha Eyerová
a Bc. Vendula Feiková.

Cenné rady odborníkÛ z praxe na‰e
Ïáky aÏ pfiekvapivû zaujaly. Vycházely
ze Ïivota a zejména konãícím roãníkÛm
se budou jiÏ za pár mûsícÛ velmi hodit.

Text: M. Ba‰ná
Foto: archiv ‰koly

Dûtská hfii‰tû v Blansku (Zborovce, Sever,
Horní Palava a Píseãná) jsou dle provozních
fiádÛ opût od 15. bfiezna 2018 otevfiena 
dûtem. Ve dnech, kdy budou zhor‰ené kli-
matické podmínky (dé‰È, sníh, mráz) o jejich
otevfiení rozhodnou správci v závislosti na
aktuálním poãasí. 

V zimních mûsících byla provedena revize
v‰ech herních prvkÛ, kde nebyly zji‰tûny Ïád-

né závady, které by ohroÏovaly
zdraví osob, drobné závady na
základû revizní zprávy jsou prÛ-
bûÏnû odstraÀovány. V souãas-
né dobû je zapoãato s opravou
dopadov˘ch ploch na hfii‰ti
Píseãná, kde se mûní kaãírek za
pryÏ. Na hfii‰ti Zborovce byly
dopadové plochy ze ‰tûpky na-
hrazeny pískem. Stejná oprava
probûhla i v mûstské ãásti
Klepaãov. Dále v mûsíci dubnu
budou vymûnûny písky ve
v‰ech pískovi‰tích a souãasnû
budou dûtská hfii‰tû doplnûna
nov˘mi hracími prvky (pfiede-
v‰ím hfii‰tû Zborovce).

Text: MÚ Blansko
– odbor komunální údrÏby

Foto: RePo

Posláním ‰koly je pfiipravit mladého ãlovûka pro Ïivot
a tedy i pro jeho kariérovou dráhu. Kariérové poradenství
umoÏÀuje na‰im ÏákÛm identifikovat své moÏnosti a dûlat
smysluplná rozhodnutí v oblasti vzdûlávání, práce a v dal-
‰ích Ïivotních situacích.

Dûtská hfii‰tû opût 
v provozu
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Matefiská ‰kola Boskovice, pracovi‰-
tû Lidická se zapojila do projektu
„Zdravá ‰kolní jídelna” a splnila krité-
ria pro udûlení bronzového certifikátu
tohoto projektu.

Na tiskové konferenci mûsta Bosko-
vice ve stfiedu 28. bfiezna pfiedal Tomá‰
Václavík, odborn˘ garant a fieditel pro-
jektu Skuteãnû zdravá ‰kola, bronzov˘
certifikát zástupkyním M· Boskovice:
fieditelce Dagmar Burianové, zástupkyni
fieditelky na pracovi‰ti Lidická Michaeli

Krejãífiové a vedoucí ‰kolní kuchynû
Lence Padûrové. Lektorkou tohoto pro-
jektu je Andrea Hru‰ková.

Za regionálního dodavatele pro M·
Boskovice byl slavnostnímu pfiedání pfiíto-
men Antonín Tich˘ ze spoleãnosti Dopes
Bene‰ov.

K získání ocenûní pogratulovali i zá-
stupci zfiizovatele M· Boskovice - starost-
ka Hana Nedomová a místostarostka
Dagmar Hamalová.

Text a foto: Jaroslav Parma

V leto‰ním roce budou kontejnery rozmísÈovány
stejn˘m zpÛsobem jako v pfiedchozím období. Podle
uvedeného rozpisu budou pfiistavovány na jednotlivá
místa, vÏdy v sobotu. Kontejnery budou pfiistavovány
na jednotlivá místa pouze jednou roãnû a to poãínaje
koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé
území. Kontejner bude na místû 4 hodiny a pfiítomn˘
povûfien˘ pracovník bude dohlíÏet na to, aby zde byl
odkládán pouze odpad, pro kter˘ je systém urãen, to
je domovní odpad pouze od obãanÛ. Nadále platí, Ïe
nebezpeãn˘ odpad (pneumatiky, akumulátory, televi-
zory, barvy, oleje a fiedidla vãetnû prázdn˘ch obalÛ od
nich) se mÛÏe celoroãnû bez poplatku uloÏit na sbûr-
n˘ dvÛr, kter˘ je v místû b˘valé skládky na âerveném
vrchu. 

Lidická pfievzala
bronzov˘ certifikát

Pfiistavování velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
na domovní odpad v Letovicích v roce 2018
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PRODEJ UHELN¯CH BRIKET
V¯KUP ÎELEZNÉHO ·ROTU

PraÏská 76, Letovice (b˘val˘ SD KOVO·ROT)
Tel.: 606 664 463

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

V fiíjnu roku 1958 byla slavnostnû 
otevfiena nemocnice v Boskovicích.
Nejdfiíve byla dána do provozu poliklini-
ka a postupnû také v‰echna lÛÏková od-
dûlení - interní, chirurgické, ortopedické,
gynekologicko-porodnické a dûtské,
s celkovou kapacitou 350 lÛÏek. Byla
zavr‰ena snaha trvající 30 let vybudovat
pro tehdej‰í boskovick˘ okres odpovídají-
cí nemocnici. JiÏ od konce 20. let poÏado-
vali pfiedstavitelé mûsta a okresu zafiazení
v˘stavby zdravotnického zafiízení potfieb-
né velikosti do státních plánÛ. Teprve po
válce, v padesát˘ch letech, bylo rozhod-
nuto o v˘stavbû nemocnic okresního typu
v Boskovicích a v Blansku. Blansko se
doãkalo otevfiení vlastní polikliniky aÏ
o 10 let pozdûji, v roce 1968.

V polistopadovém v˘voji pfie‰la bos-
kovická nemocnice do správy mûsta
Boskovice, od roku 1996 provozovala
nemocnici spoleãnost Brumeda s.r.o., po-
zdûji IN Boskovice a.s. V roce 2006 byla
zfiízena Nemocnice Boskovice s.r.o., je-
jímÏ jedin˘m vlastníkem je mûsto
Boskovice. Nemocnice poskytuje zdra-
votní péãi pro spádovou oblast severní

vají moÏnosti financování této akce - jed-
ná se o ãástku kolem 30 mil. Kã.
Modernizace probíhá prÛbûÏnû; v dobû,
kdy tento ãlánek vyjde, by mûli b˘t paci-
enti vy‰etfiováni v˘poãetní tomografií jiÏ
na zcela novém, moderním CT pfiístroji.

Bude tfieba modernizovat operaãní 
sály a urãitû bychom rádi získali vybave-
ní pro magnetickou rezonanci. V tomto
pfiípadû není hlavním problémem finanã-
ní nároãnost (jako u rekonstrukce operaã-
ních sálÛ), ale v‰eobecn˘ nedostatek od-
born˘ch lékafiÛ pro zobrazovací techniku. 

Pfiipravujete nûjaké akce v souvis-
losti s ‰edesátilet˘m v˘roãím?

Vedení nemocnice spolu s vedením
mûsta a dal‰ími subjekty pfiipravilo fiadu
akcí, které mají pfiipomenout jubileum na‰í
nemocnice. Na zaãátku bfiezna se uskuteã-

nil T̆ den zdravé stravy s autogramiádou 
olympioniãky Michaely Hrubé. Pûveck˘
koncert doktorky Ruly Machaãové a jejich
hostÛ se bude konat na Zámku Boskovice
14. záfií. Zámeck˘ skleník bude hostovat ve
dnech 21. a 22. záfií celostátní konferenci
Boskovické medicínské dny, kterou jsme
pfiipravili ve spolupráci s mûstem. Jedná se
o setkání odborníkÛ z chirurgick˘ch, dia-
gnostick˘ch a interních oborÛ; problemati-
ka bûÏné lékafiské praxe bude prezentová-
na formou pfiedná‰ek a diskuze.

V pátek 26. fiíjna pozveme v‰echny zá-
jemce na Otevfien˘ den v nemocnici.
UmoÏníme prohlídku tûch ãástí nemocnice,
které mÛÏeme vefiejnosti zpfiístupnit, napfií-
klad operaãních sálÛ a také vozÛ záchranné
sluÏby vybaven˘ch moderní technikou.

Zatím neznám termín instalace Baby
boxu, kter˘ je pro na‰i nemocnici jiÏ 
objednan˘. Rádi bychom zahájení provozu
tohoto potfiebného zafiízení spojili s dal‰í 
oslavou jubilea nemocnice, formou vy-
stoupení pûveckého sboru Janáãek.

Podafiilo se nám vypátrat první dítû 
narozené v na‰í nemocnici – dnes je to jiÏ
‰edesátilet˘ muÏ. Rozhovor s ním, jeho
maminkou a dobové fotografie také pfii-
spûjí k prezentaci nemocnice. Z dal‰ích
akcí mohu jmenovat prezentaci zdravot-
ních poji‰Èoven a Stfiediska rané péãe
„DOMOV JE DOMA”, které poskytuje
odborné sluÏby, podporu a pomoc rodinám,
ve kter˘ch se narodilo dítû s postiÏením.

Pane profesore, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

ãásti Jihomoravského kraje, ve které Ïije
cca 100 000 obyvatel.

Na otázku, jak hodnotí rozvoj nemoc-
nice od jejího vzniku po dne‰ek, odpo-
vídá prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.,
jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o.:

V dobû vzniku se jednalo o skuteãnû
moderní nemocnici, nejen architekturou,
ale také vybavením. V následujícím ob-
dobí do‰lo k dal‰ímu rozvoji, byly roz‰í-
fieny poskytované sluÏby, realizovaly se
potfiebné pfiístavby a také se zvy‰ovala
odborná úroveÀ zdravotnického personá-
lu. Po roce 1990 do‰lo k urãitému zane-
dbání pfiedev‰ím interiéru; nedostateãná
údrÏba a obnova vyústila v dne‰ní stav,
kter˘ vyÏaduje rychlou nápravu. Máme
jiÏ vypracovan˘ plán revitalizace vnitfi-
ních prostor; v souãasnosti se projedná-

Nemocnice v Boskovicích.

prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc

Nemocnice Boskovice 60 let poskytuje 
zdravotní sluÏby lidem z ‰iroké spádové oblasti
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Pan Jifií ·imkÛj z Blanska si splnil svÛj sen a
odmûnou za jeho námahu mu je zájem o modely
vláãkÛ jak z fiad dûtí, tak i dospûl˘ch. Svoji za-
hradní Ïeleznici si vybudoval u svého domu místo
okrasné skalky. Pan ·imkÛj poskytl ListÛm regio-
nÛ zajímav˘ rozhovor.

Upozornûní k v˘tvarné soutûÏi:
Odevzdané soutûÏní práce musí b˘t vytvofieny technikou kres-
ba, malba, koláÏ, 3D – papír a v˘kres musí b˘t zezadu ozna-
ãen: jménem, pfiíjmením, vûkem, tfiídou, ‰kolou, adresou byd-
li‰tû a telefonem a e-mailem zákonného zástupce.

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

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

KDY? - 21. dubna 2018 
V KOLIK? - 13.30 – 15.00 hodin.
KDE? - Mûstské láznû Boskovice.

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.

Pane ·imkÛji, co Vás vedlo k tomu
zfiídit si místo skalky koleji‰tû?

JiÏ pfied pár lety mû pfii m˘ch sluÏeb-
ních cestách do Nûmecka okouzlilo za-
hradní koleji‰tû LGB v mûfiítku 1:22,5.
Zde je velmi roz‰ífiené. Po nûãem tako-
vém jsem uÏ touÏil nûkolik let. Sen se
mnû naplnil pfied Vánoci 2015, kdy
jsem si po dlouhé tûÏké nemoci pofiídil
tzv. Start set, kter˘ obsahuje pouze kruh
kolejí o prÛmûru asi 1 metr, ma‰inku,
dva vagonky a ovládací trafo. A uÏ mû
to chytlo. Po Vánocích jsem zaãal pfie-
m˘‰let o tom, Ïe bych u domku zru‰il
ãást skalky a postavil trochu vût‰í kole-
ji‰tû, abych nemûl tento vláãek jen pro
sebe, ale i pro dûti, které chodí kolem
s rodiãi nakupovat. V‰e se urychlilo,
kdyÏ jsem dostal invalidní dÛchod.
Nejdfiíve (to bylo je‰tû v zimû) jsem za-
ãal plánovat koleji‰tû venku, dokoupil
jsem mnoho kolejí a na jafie roku 2016
za pomocí pfiátel (nemohu dûlat tûÏké
práce) jsem zaãal budovat venku. V‰e se
podafiilo docela brzy udûlat a prvních asi
16 metrÛ kolejí bylo na pfiedzahrádce.
Koleji‰tû bylo bez budov, mûl jsem jen
papírové, ale uÏ se tam r˘sovalo nádra-
Ïí, tunel, most a vjezd do depa (sklepa).
Pro vefiejnost jsem otevfiel uÏ v ãervnu
roku 2016. Mezi prvními náv‰tûvníky
koleji‰tû, 25. 6. 2016, byly i známé 
osobnosti a to hereãka Eva Hru‰ková,
(první popelka) a její manÏel, herec Jan
Pfieuãil. I v zimních mûsících, kdy ne-
jezdím, je o koleji‰tû na zahrádce stále
velk˘ zájem u kolemjdoucích.

Jak vidím, budoval jste i potom…
Od této doby se uÏ mnoho zmûnilo.

Bûhem zimy 2016 – 2017 jsem posta-
vil nûjaké budovy: nádraÏí, nástupi‰tû,
budovu vodárny – vûrná kopie té, co je
ve Skalici nad Svitavou, budovu sta-
vûdla a také vodní jefiáb, kter˘ slouÏí
na zbrojení vodou (zbrojení vodou

v Ïelezniãáfiské hant˘rce znamená do-
plnûní nádrÏí parní lokomotivy – pozn.
red.) do parních ma‰in.

Co chystáte nového pro leto‰ní rok?
V leto‰ním roce plánuji roz‰ífiení ko-

leji‰tû pfies celou pfiedzahrádku, coÏ 
bude o dal‰ích asi 14 metrÛ více. Tady
bude také vybudováno malé mûsteãko:
kostel, hospÛdka U slunce, nádraÏní
budova, rodinn˘ domek – vûrná kopie
na‰eho domu a na návr‰í bude rozhled-
na vysoká 70 cm. V‰e v mûfiítku 1:22,5,
stejnû jako koleji‰tû. Tyto domeãky
jsem postavil bûhem leto‰ní zimy.

Kde se Va‰e zahradní Ïeleznice na-
chází?

Na ulici Divi‰ova v Blansku, kousek
od Kauflandu. Provoz na koleji‰ti b˘vá
obvykle od dubna do konce fiíjna, kaÏ-
dou lichou nedûli od 14 do 17 hodin,
o prázdninách kaÏdou nedûli. Mimo
tuto dobu, napfiíklad pro ‰kolní druÏi-
ny, nebo ‰kolky, mohu po pfiedchozí
domluvû alespoÀ den pfiedem, jezdit
kdykoliv. Baví mû podívaná na rozzá-
fiená oãka dûtí, nûkdy i dospûl˘ch.

V leto‰ním roce jsem plánoval zahá-
jení provozu na sobotu 28. 4. a nedûli
29. 4. od 14 do 18 hodin. Jestli to ale
takto bude, je nejisté, protoÏe právû
probíhá na ulici rekonstrukce plynovo-
du a nevím, jestli bude do této doby
hotovo. Více o tomto termínu a jízdách
se mÛÏete doãíst na profilu Facebooku:
1. blanenská LGB Ïeleznice, nebo pfií-
mo na plotû u koleji‰tû, kde budou ak-
tuální informace.

A to nejdÛleÏitûj‰í, vstupné se u mû
platí pouze dobrovolnû.

Pane ·imkÛji, dûkuji za rozhovor
a pfieji Vám hodnû spokojen˘ch ná-
v‰tûvníkÛ. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Místo skalky
vláãky
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ARBORETUM ·MELCOVNA BOSKOVICE
pfiipravuje tématické akce v areálu i slevy v prodejnû

Arboretum ·melcovna kaÏd˘ rok
pfiipravuje zajímavé akce pro své ná-
v‰tûvníky. Tématické akce spojené
s prohlídkou areálu doplnila jiÏ loÀské-
ho roku roz‰ífiená moÏnost obãerstvení,
rÛzné atrakce pro dûti vãetnû zookout-
ku a hudební produkce pro dospûlé.

Ovlivnily mrazy, které trvaly je‰tû
v prvních dnech jara, plán jarních
akcí v areálu? To je otázka pro maji-
tele arboreta, pana Mariana JankÛ.

ZáleÏí samozfiejmû na dal‰ím v˘-
voji poãasí. Pfiedpokládám, Ïe kve-
toucí cibuloviny potû‰í náv‰tûvníky
je‰tû i na konci dubna, kvetoucí saku-
ry a rododendrony pak bûhem kvûtna.

V nedûli 27. kvûtna uspofiádáme
Dûtsk˘ den v arboretu. Na organizaci
Dûtského dne se podílí pracovníci
Stfiediska volného ãasu, studenti Stfiední
pedagogické ‰koly a ãlenové skautské-
ho oddílu Oiãego. V areálu arboreta bu-
dou pro dûti nachystány dovednostní
soutûÏe a hry, na Dvou dvorech vystou-
pí dûtsk˘ folklórní soubor Borovûnka
a folková skupina Trní na vûtvi. Vstup
bude zdarma a obãerstvení je zaji‰tûno.

Leto‰ní rok je dopravní situace
v Boskovicích komplikovaná díky uza-
vírce ulice Dukelská. Mohou náv‰tûv-
níci Arboreta ·melcovna vyuÏít zkrá-
cenou objízdnou trasu pfies Kamenici?

Ano, z ulice Ludvíka Vojtûcha
v Boskovicích je vyznaãena alternativní
objíÏìka pfies Kamenici, která je dlouhá
cca 860 m a ústí pfiímo u spodní ãásti ar-
boreta, tedy u prodejny, kde je moÏno
zaparkovat. V úseku této objíÏìky je
provoz fiízen kyvadlovû, semafory.

Není tedy problém si autem od-
vézt zboÏí zakoupené v prodejnû
Zahradního centra v Arboretu. Co
v‰e zákazníkÛm nabízíte? 

V prodejnû Zahradního centra 
nabízíme celou sezonu sortiment
rostlin v závislosti na aktuálním ve-
getaãním období. Jedná se o na‰e

vlastní v˘pûstky (které je moÏno
shlédnout v modelov˘ch v˘sadbách
arboreta) a také o produkci ãesk˘ch
i zahraniãních firem. JiÏ v loÀském
roce jsme roz‰ífiili prodej o balko-
novky, bylinky, letniãky a pfiísadu
zeleniny.  Kromû okrasn˘ch a ovoc-
n˘ch dfievin si zákazníci mohou 
vybrat z ‰iroké nabídky potfiebného
materiálu pro zakládání a údrÏbu 
zahrad a dal‰ích potfieb. V souãasné
dobû nabízíme napfiíklad náfiadí
Fiskars a komponenty pro závlahové
systémy Gardena za akãní ceny.
RÛzné slevové akce poskytujeme zá-
kazníkÛm bûhem celé sezony.

Stále je moÏno objednat sluÏby
sadov˘ch úprav a údrÏbu zelenû?

Nabízíme nejen údrÏbu, ale i kom-
plexní fie‰ení uÏ pfii zakládání zahrádek,
zahrad a parkÛ. MÛÏeme vypracovat
projekt, realizovat v˘sadbu vãetnû zá-
vlahov˘ch systémÛ a následnû zajistit
bûÏnou údrÏbu. Samozfiejmû je moÏno
objednat i jednotlivé dílãí práce pfii 
údrÏbû soukromé ãi vefiejné zelenû.

Nabízíme napfiíklad o‰etfiování stro-
mÛ, kefiÛ a trvalek, úpravu Ïiv˘ch plotÛ,
v˘sadbu jiÏ vzrostl˘ch stromÛ, odstranû-
ní pafiezÛ frézováním, herbicidní odple-
velení, údrÏbu vefiejn˘ch a úãelov˘ch
ploch, zaloÏení trávníku v˘sevem a ná-
slednou údrÏbu. To v‰e pfii zaji‰tûní 
likvidace vznikl˘ch odpadÛ. S touto ãin-
ností máme mnohaleté zku‰enosti.

Arboretum ·melcovna je v sezonû
otevfieno dennû?

Arboretum je po celou sezonu otev-
fieno dennû, od 9.00 do 16.30, vstupné
je dobrovolné. Stejnou otevírací dobu
má prodejna Zahradního centra.
Aktuální informace o dûní v arboretu,
slevov˘ch akcích v prodejnû i o nabíd-
ce dal‰ích poskytovan˘ch sluÏeb, mo-
hou zájemci získat na na‰ich webov˘ch
stránkách www.smelcovna.cz, pfiípad-
nû telefonicky na ãísle 732 940 763.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Prodejna zahradního centra Arboreta ·melcovna Boskovice.
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Spoleãnost Atomo Projekt se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Obchodnû-technického manaÏera
PoÏadujeme: Vzdûlání technického smûru (strojírenství, elektrotechnika,
chemie), min. 3 roky praxe na technické nebo obchodní pozici, dobré organi-
zaãní a komunikaãní schopnosti, spolehlivost, samostatnost, fiidiãsk˘ prÛkaz
sk. B – aktivní fiidiã, nekufiák, znalost NJ nebo AJ v˘hodou
NáplÀ práce: Komunikace se zákazníky (získávání objednávek, uzavírání
v˘robních smluv), akvizice nov˘ch zákazníkÛ a péãe o stávající zákazníky,
organizace obchodu (koordinace dal‰ích obchodních zástupcÛ, …) 
Nástupní plat: Zajímavé a motivující ohodnocení, benefity (automobil, 
notebook, dotované stravování, ….)

Manipulaãní dûlníky
PoÏadujeme: manuální zruãnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici. 
NáplÀ práce: pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘robních zafiízení. 

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

ZASKLENÍ BALKONÒ

Ohlédnutí za MS 
handicapovan˘ch cyklistÛ

Koncem bfiezna byl olympijsk˘ velodrom v Riu de Janeiru dûji‰tûm dráhového Mistrovství svûta handicapovan˘ch cyklistÛ.
âeské barvy hájil cyklista Ivo

Koblasa, kter˘ se vydal do místa koná-
ní MS s duem trenérÛ Jaroslavem
Bláhou a Luká‰em Thunem. Ivo
Koblasa je rodák z na‰eho regionu
a Listy regionÛ jsou uÏ dlouhá léta 
jeho mediálním partnerem. Po aklima-
tizaci a trénincích 22. bfiezna Ivo na-
stoupil na start dráhového závodu na 3
km. Pro Iva se tento závod stal 
prvním ostr˘m testem pfiedního dis-
kového kola a hlavnû fiidítek, tzv. le-
haãek. Ivo se vrhl do závodu pro nû-
ho s typickou dravostí. Vybojoval 8.
místo. 23. bfiezna Ivo absolvoval zá-
vod na 1 km, kde Ivo bojoval ze
v‰ech sil, v prvním kole byl je‰tû na
druhém místû, ale díky nemoci, kte-
rou prodûlal pfied odletem, mu záhy
zaãali docházet síly. V tomto závodû
vybojoval 10. místo. 25. bfiezna se zá-
vodníci kategorie C1, C2, C3 rozjíÏdí

do finálového závodu ve scratchi. 
(scratch, hladk˘ závod na 60 kol, s
prvenstvím na cílové pásce) Pole 
na‰lapané tûmi nejzvuãnûj‰ími jmény,
jeden mistr svûta a paralympijsk˘ ví-
tûz vedle druhého. A mezi tyto závod-
níky se kvalifikoval Ivo. Od poãátku
závodníci nastavili fantastické tempo,
které stále gradovalo, Ivo bojoval, 
jako orel sjíÏdûl nástupy a snaÏil se
o úniky, dodrÏoval domluvenou takti-
ku, vyh˘bal se pádÛm a bojoval.
Závod gradoval, zvonûní do posledního
kola, Ivo letûl v první skupinû a dojíÏdí
celkovû na 8. místû, ve své kategorii na
4. místû. A prÛmûrná rychlost závodu
neuvûfiiteln˘ch 47, 41 km/h. 

Gratulujeme Ivovi k fantastickému
sportovnímu záÏitku a sportovnímu
v˘konu. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Luká‰ Thun

Ivo Koblasa na dráze v Riu de Janeiru.
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

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

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

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

dokumentace a úãast u správních fiízení

PoÏadované znalosti:

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

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

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

Vzdûlání a praxe:

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

Místo v˘konu práce: Boskovice

Îádosti s profesním Ïivotopisem za‰lete na adresu: VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., Mgr. Jan KaluÏa, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 18. 4. 2018

Pfiípadné bliÏ‰í informace:
http://www.vodarenska.cz/divize-boskovice/pracovni-prilezitosti
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulá‰ek, v˘robnû - technick˘ námûstek

Pfiedná‰í kapitán fiíãní plavby Lubomír Havelka.

Mûsto Boskovice ve spoluprá-
ci s Muzeem regionu
Boskovicka uspofiádalo ve ãtvr-
tek 29. bfiezna dal‰í akci
Mezigeneraãního centra. O fiíãní
dopravû pfiedná‰el boskovick˘
rodák Lubo‰ Havelka, kter˘ v ro-
ce 1966 nastoupil do uãili‰tû ná-
rodního podniku âeskosloven-
ská plavba labsko-oderská
v Dûãínû Boleticích. ¤íãní plav-
bû na Labi, ale také na mnoha
dal‰ích fiekách a kanálech

v Nûmecku, Nizozemí, Belgii,
Francii a Polsku se profesnû vû-
nuje jiÏ více neÏ pÛl století.
Bûhem svého vystoupení pfiiblí-
Ïil posluchaãÛm historii i sou-
ãasnost nákladní fiíãní dopravy
a její v˘znam pro pfiepravu mno-
ha typÛ nákladÛ. Konstatoval, Ïe
zatímco v okolních státech je
tento ekologicky v˘hodn˘ typ
dopravy v˘raznû podporován,
u nás je zcela zanedbán.
Rozsáhlou fotogalerií a promítá-

ním videí doplnil podrobn˘ po-
pis práce posádky velk˘ch 
fiíãních lodí a také technické zají-
mavosti z pfiístavÛ a z provozu
na síti vodních tokÛ a kanálÛ v
okolních evropsk˘ch státech.
Zaplnûn˘ pfiedná‰kov˘ sál Îi-
dovského obecního domu
v Boskovicích Lubo‰ Havelka
pfiesvûdãil, Ïe práce kapitána fiíã-
ní plavby je nejen jeho profesí,
ale také celoÏivotním koníãkem.

Text a foto: Petr Hanáãek

O nákladní fiíãní dopravû pfiedná‰el
kapitán fiíãní plavby Lubomír Havelka

Vûdma pfii rituálním obfiadu.

V sobotu 24. bfiezna 2018 probíhal na vr-
cholu Malého Chlumu u Obory 6. roãník
Keltského telegrafu, celkovû v na‰í republice
jiÏ devát˘. 

Já, zemská ãertice a Eli‰ka, Vûdma tohoto
místa, jsme s pfiedstihem prosily o dobré 
poãasí s jasnou viditelností - a byly jsme vy-
sly‰eny. 

Svûtelné poselství z rozhledny z Veselice
Podvr‰í  jsme ve 20.14 hodin pfiijali a ve 20.16
hodin poslali dál na Rudku u Kun‰tátu, roz-
hlednu F. Buriana.  

Na vrcholu Malého Chlumu se nás se‰lo

kolem 85 mal˘ch i dospûl˘ch zemsk˘ch ãertÛ
a nûkolik psÛ. 

Uctili jsme krajinu, kde Ïijeme, pohfibili 
zimu a pfiivítali jaro. Jaro a v‰e dobré nejen
v krajinû, ale také v na‰ich du‰ích. Byl to
krásn˘ záÏitek, kter˘ se tûÏko popisuje.

Keltsk˘ telegraf 2018 je minulostí, pfiijmû-
te pozvánku na ten pfií‰tí v dobû jarní rovno-
dennosti v bfieznu 2019. Uteãe to, pfiátelé.

Závûrem pfiipomenutí staré keltské moudrosti
a tím, ãím se Keltové fiídili:  „Pravda proti svûtu
- Y Gwir yn erbyn byd”. 

Text:  Jana Trubáková
Foto:  Pavel Podgorn˘

Keltsk˘ telegraf na Malém Chlumu
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Utubering 2018: TOP ãeskosloven‰tí
YouTubefii stráví dva dny s fanou‰ky
UÏ poãtvrté v fiadû pfiipravily ty nejvût‰í hvûzdy ãeského i slovenského YouTube program pro své skalní fanou‰ky, ktefií mají moÏnost strávit s nimi
cel˘ den a uÏít si zábavn˘ program. Potkají se na Utuberingu, ojedinûlé akci, která nemá v âeské republice obdoby. V Praze se setkání YouTuberÛ
s obdivovateli uskuteãní v sobotu 28. dubna v areálu PVA EXPO v LetÀanech, v Brnû to bude na v˘stavi‰ti o t˘den pozdûji, tedy 5. kvûtna. 

PraÏsk˘ i brnûnsk˘ Utubering nabízí
stejn˘ program, hlavní my‰lenkou obou
tûchto akcí je zvednout dûti, teenagery
i star‰í vûkové kategorie od poãítaãÛ a vy-
táhnout je na jeden den ven. Primárnû ti,
kdo patfií do takzvané generace Z, mají
moÏnost strávit s elitou internetov˘ch vi-
deí cel˘ den. Tedy setkat se s nimi naÏivo
a poznat je i jinak neÏ z obrazovky note-
booku, tabletu nebo mobilního telefonu.
Na ãtvrtém roãníku Utuberingu se fanou‰-
kÛm odhalí napfiíklad Jirka Král a Kovy,
Gogo, Anna ·ulc, MenT, Martin Carev,
Baxtrix nebo Bára Votíková, duo z A Cup
of Style ãi Katka Králová publikující pod
nickem Svût podle Katky.

„Leto‰ní roãník pfiinese nejpropraco-
vanûj‰í program, jak˘ jsme kdy mûli. UÏ
s druh˘m rokem akce jsme se jasnû vy-
mezili proti podpisov˘m akcím. ProtoÏe
Utubering je postaven˘ na záÏitcích, a ty
Ïádné podpisy nevynahradí. Proto kaÏd˘
rok posouváme hranice kreativity, zába-
vy a unikátních zku‰eností, které mohou
v‰ichni náv‰tûvníci získat právû tváfií

tváfi jejich nejoblíbenûj‰ím internetov˘m
idolÛm. A nûkteré z nich nemají ‰anci na
Ïádné jiné akci v prÛbûhu roku potkat,”
fiíká k akci fieditel festivalu Luká‰ Dejl.
ProtoÏe Utubering je událost nejen pro
dûti a mládeÏ, ale také pro jejich dopro-
vod, rok od roku nabízí zajímavûj‰í pro-
gram i pro rodiãe. Letos je budou v prÛ-
bûhu dne bavit jak YouToubefii, tak jiné
známé ãeské osobnosti, které nabídnou
hlavnû pfiedná‰ky o cestování a dobro-
druÏství, ale taky tfieba o bezpeãném
chování na internetu. 

PraÏsk˘ i brnûnsk˘ Utubering zaãínají
vÏdy ve 14:00 a konãí ve 20:40. Pro limi-
tovan˘ poãet náv‰tûvníkÛ je pfiipraven
roz‰ífien˘ program Utubering Exclusive,
takÏe mohou pfiijít uÏ dopoledne a uÏít si
tfií hodin programu navíc. Vstupenky lze
zakoupit pfiímo na webu akce nebo v nû-
kter˘ch kamenn˘ch obchodech v Praze, ty
základní aktuálnû v cenû 499 Kã, posled-
ních 10 dní pfied akcí budou za 599 Kã.
Více informací na webu www.utubering.cz.

Foto: archiv organizátoraPfiede‰l˘ roãník akce. 
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Vítanou novinkou se aktuálnû
stávají LED sestavy. V˘hody LED
osvûtlení jsou jasnû dané, mají níz-
kou spotfiebu energie, zároveÀ v‰ak
vysok˘ v˘kon a pfiedev‰ím dlouhou
Ïivotnost.  Netrpí opakovan˘m roz-
svûcováním a zhasínáním. Ihned po

zapnutí pracují na pln˘ v˘kon, 
témûfi nehfiejí. Moderní a efektivní
LED osvûtlení zajistí v interiéru
optimální svûtelnou pohodu a
umocní neobvyklé designové pro-
stfiedí.  

Nejãastûji zákazníci vyuÏívají

LED osvûtlení v kuchyních, kde 
poskytuje rovnomûrné osvûtlení
s vysokou svítivostí na pracovní
desky a zároveÀ elegantnû zv˘razní
linie kuchyÀské linky pfii sníÏení 
intenzity svûtla. Jako jediní v âR
dokáÏeme nabídnout kompletní fie-
‰ení osvûtlení soklÛ v kuchyních.

Stane se urãitû Ïádan˘m doplÀ-
kem v‰ech typÛ interiérÛ – napfi.
v podsvícení polic, schodi‰È, nábyt-
kov˘ch sestav. ZáleÏí opravdu jen
na fantazii.

Kooplast dodává v‰echny kompo-
nenty jednotlivû, nebo uÏ pfiipravené
ve formû hotov˘ch LED setÛ. Toto
fie‰ení je neuvûfiitelnû jednoduché,
variabilní a úsporné.

Souãástí LED setÛ je vÏdy LED
pásek, napájecí trafo, propojovací
komponenty i pfiívodní kabel vãetnû
vidlice. Na v˘bûr jsou rÛzné délky
dle potfieby od 0,6 aÏ do 4 m. Nabízí
se varianty i s dotykov˘m spína-

ãem, kter˘ umoÏÀuje nastavení in-
tenzity svûtla.

LED sety na míru jsou ideálním fie-
‰ením pro ty, ktefií se obávají sloÏité
montáÏe. 

Pfiijìte se inspirovat na showro-
om KOOPLAST, s.r.o., ulice
Chrudichromská 22, 680 01
Boskovice, kde se Vám bude vû-
novat pro‰kolen˘ personál.

Martina Prudká, KOOPLAST, s.r.o.
Foto: archiv KOOPLAST, s.r.o.

Spoleãnost KOOPLAST, s.r.o., která sídlí
v Boskovicích, pÛsobí na trhu jiÏ 21 let

Nabízen˘ sortiment tvofií nábytkové rolety, tûsnicí, úchytové a dekora-
tivní profily, sokly a dal‰í komponenty pouÏívané pfii v˘robû a úpravách
nábytku. Skladová nabídka se neustále pfiizpÛsobuje nov˘m poÏadavkÛm
trhu a pfiirozenû se roz‰ifiuje.  

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

Na XVI. v‰esokolsk˘ slet, kter˘ se uskuteãní v Praze ve
dnech 1. - 6. ãervence 2018, jiÏ pilnû nacviãují skladbu
„Meìové” rodiãe a dûti v TJ Sokol Svitávka. Celkem nacviãu-
je skladbu 8 dûtí a 8 rodiãÛ. Je to velmi milá skladba pro dvou
aÏ pûtileté dûti, které cviãí s ply‰ov˘m medvûdem, ten je chví-
li hraãkou a podruhé zase pol‰táfikem. Cviãení je provázeno
hudbou z veãerníãkÛ Mí‰a kuliãka, Méìové a také zazní hit
Medvûdi nevûdí. 

Skladba bude prezentována nejen na v‰esokolském sletu
v Praze, ale i na oblastních sletech, které uskuteãní bûhem
kvûtna a ãervna.

Autorky skladby jsou Jitka Hrnãífiová a Dagmar Toncarová.
Svitávecké cviãitelky pravidelnû jezdí na spoleãné nacviãová-
ní, které vedou pfiímo autorky. RodiãÛm a dûtem se spoleãné
cviãení moc líbí a tû‰í se na vystoupení.

Text a foto: Marcela Dyãková

Rodiãe a dûti ve Svitávce nacviãují vystoupení

Secviãná v Tyr‰ovû domû v Praze.
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➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, barva ãerná, cena
700 Kã, pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené –
zmûna zamûstnání. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám Orbitrek – témûfi nepouÏívan˘.
Cena 1 800 Kã, pfii rychlém jednání sleva. Tel.:
737 565 661. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám zavafiovací sklenice 
0,7l,ãisté, balené v krabicích po 12 kusech,
vhodné i pro vãelafie. Cena 5 Kã/kus. Tel.: 721
319 572.
➨ Prodám nov˘ jídelní svûtl˘ stÛl, 
kulaté rohy, 110x70 cm, v˘‰ka 75 cm. Cena 
2 300 Kã, tel.: 775 991 148. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

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

NABÍZÍM

➨ Hledám taneãního partnera, 
kter˘ rád a dobfie tanãí, je slu‰n˘ a pfiíjemn˘. Je
mi 55 rokÛ/160 cm, jsem ‰tíhlá. Uvítám pfiimû-
fien˘ vûk a postavu. Tel.: 733 311 191. 

HLEDÁM

➨ Ing. z Boskovicka, pracující 
mladodÛchodce, nekufiák, hledá partnerku pro
komunikaci, kulturu, cestování, wellness apod.
SMS -  776 325 032.
➨ Je mi 70 rokÛ a hledám kamaráda, 
pfiítele ke schÛzkám a v˘letÛm. Tel.: 723 680 208.
➨ Vzkaz pro ZdeÀka – ztratila jsem Tvoji SMS,
pfiijeì, miluji Tû, vezmu si Tû -  Jasanová 1 –
Blanka. Tel.: 722 955 018. 
➨ Je mi 71 rokÛ, hledám kamaráda – pfiítele 
ke schÛzkám, v˘letÛm. Tel.: 739 750 697.
➨ 40let˘ muÏ hledá 30-38letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím Jawa, CZ, Stadion, Velorex atd., 
popfiípadû díly k tûmto motocyklÛm. Tel.: 722
491 746. 
➨ Koupím ·koda Erko - Rapid, Simson, 
Jawa - âZ, Babeta, Pafiez, Jaweta, Pion˘r a jiné.
Tel.: 736 741 967. 
➨ Koupím Simson bez TP 3 000 Kã. 
Tel.: 736 741 967. 
➨ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku. 
Ne od RK. Tel.: 739 940 808.
➨ Hledám ke koupi RD se zahradou, 
opravy nevadí. Tel.: 735 047 955.
➨ Koupím byt v Adamovû. Nabídnûte. 
Tel. 735 137 103.
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmínkou.
Koupím i zahradní traktor se seãením. (i po‰ko-
zen˘ nebo nekompletní). Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím tovární malotraktor ãeské 
nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat, MT, TK
atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte prosím,
dûkuji. Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím star‰í nevyuÏit˘ strojek 
na strouhání zeleniny zn. ETA. Tel.: 721 319 572.

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

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, 
údrÏbu a jiné. Zn.: Stavba -

dílna - zahrada, rychle a levnû. 
www.hodinovy-manzel-blanensko.cz,

tel.: 777 072 947

Restaurace Na Koupali‰ti   
v Letovicích pfiijme ãí‰níky do pra-

covního pomûru i na brigádu.
Nadstandartní platové podmínky.
Info na tel.: 777 758 218.

I Vá‰ pes mÛÏe vypadat skvûle!  
Stfiíhání a úprava psÛ v‰ech 

plemen, krátké objednací lhÛty –
Salon TaÈána, Kamnáfiská 5,
Blansko, tel.: 723 573 674

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 8. dubna 2018 by se dožil 84 roků  
pan František Sobotka z Blanska.

Za tichou vzpomínku děkují manželka 
a dcery s rodinami. 

s Oldëasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Babiããina tfiená hrnková bábovka

Teì na jafie kaÏd˘ pfiivítá po návratu domÛ, do tepla, kousek
nûjaké sladkosti a dobré kafíãko. Tento jednoduch˘ recept je
upraven podle pÛvodního receptu mé babiãky paní Milady
KfiíÏové z Katefiiny – urãitû existuje v kaÏdé domácnosti v rÛz-
n˘ch obmûnách, jedineãn˘ je pouze tehdy, pokud ho peãe
Va‰e babiãka pro Vás, jako vnuka. VÏdy kdyÏ jsem odjíÏdûl
z prázdnin, vÏdycky jsem si jednu upeãenou vezl s sebou.

Ingredience:

Postup:
Cukr a Ïloutky utfieme dohromady a pak postupnû pfiidáváme ostatní ingredi-
ence v pofiadí tuk, mléko, mouka smíchaná s PDP. Na závûr vmícháme sníh z
bílkÛ. Tûsto (2/3), nalijeme do vymazané a vysypané bábovkové formy, do
tro‰ky (1/3) tûsta dáme navíc kakao, lijeme jako druhé. Upeãeme (30-40 mi-
nut) v pfiedehfiáté troubû na 180°C a je‰tû teplé pocukrujeme. Je to rychlá a
moc dobrá bábovka ke kávû.

2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru (krupice nebo krystal), 1 hrnek vlaÏného
mléka, 1/2 hrnku oleje (alt.1/8 másla nebo Hery), 4 ks vejce (Ïloutky, bílky na
sníh), kakao 2 PL, prá‰ek do peãiva, vanilkov˘ cukr, citronová kÛra, tuk na vyma-
zání a mouka na vysypání formy.

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldëas.

Pozvánka - udûlení 
Ceny mûsta

Blansko
Zastupitelstvo mûsta Blansko se na

svém 17. zasedání konaném dne 28. 2.
2018 rozhodlo v roce 2018 udûlit celkem
tfii Ceny mûsta Blansko. Za celoÏivotní
pfiínos v oblasti umûní panu Jifiímu
Polá‰kovi, za celoÏivotní pfiínos v oblasti
sportu panu Jaroslavu Krejãífiovi a za zá-
chranu lidského Ïivota panu Davidu
Jakubcovi.

Ceny budou udûleny v prÛbûhu slav-
nostního veãera, kter˘ se uskuteãní ve
ãtvrtek 31. 5. 2018 v dobû od 17:00 hod do
18:30 hod ve velkém sále Dûlnického do-
mu. V rámci kulturního programu vystou-
pí znám˘ blanensk˘ hudebník pan Milo‰
Pernica a ochotníci Blanenského divadla. 

Vstup na akci je zdarma, místa k se-
zení pfiedem se nerezervují.

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz
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Souãasní kritici, básníci i herci neby-
li jednotní v názorech. Pfies v‰echna od-
souzení se hra hrála a bavila obecenstvo
ukázkami, kam mÛÏe vést chorobná po-
sedlost penûzi. Hrála se jako komedie
(Moliére znal komedie dell art i starof-
rancouzskou fra‰ku), pokusy byly
i o tragédii. Aã dûj je chronicky znám˘
a dá se fiíct jednoduch˘, chodili jsme na
Lakomce opakovanû - kvÛli pfiedstavite-
li Harpagona. Jak˘ bude Boleslav
Polívka? Myslím, Ïe Polívka bude chut-
nat v‰em. Nemá nic z ironického a ukfii-
ãeného Milo‰e Kopeckého (Vinohrady
1972), ani podlézavû ustra‰eného
Vlastimila Brodského. Bolek Polívka je
nejklidnûj‰í aÏ ‰vejkovsk˘ ãesk˘ lako-
mec. Ráno pije ãaj, ãte noviny, komen-
tuje sportovní utkání, pro‰acuje sluhu
a pro jistotu trochu proÏene sluÏebnic-
tvo. Pak dostane nápad, Ïe se oÏení -
v sousedství se objevila krásná mladá
Mariana. K tomu ov‰em potfiebuje doha-
zovaãku. Dohazovaãské umûní Frosiny,
alias Aleny Antalové, je pfiímo skvostné.
Je koncertem pro jedna ústa, oãi, gesta
a pro jedny u‰i - Harpagonovy. S napû-
tím sledujeme, jestli ho pfiece jen nezlo-
mí a on jí pfiispûje penûzi. Tu si uvûdo-
mím, Ïe to pfiece znám, musí odolat,
i kdyÏ na Polívkovi vidíme, Ïe by dal
rád. Je tak mile lakom˘ a s omluvn˘m 
úsmûvem uniká z boji‰tû, aby vzápûtí

bojoval se sv˘m synem. Tedˇ zase musí-
me obdivovat  mistra Jakuba v podání
Michala Isteníka  jako parlamentáfie 
mezi Harpagonem a Kleantem. Îe smí-
fiení nakonec nedopadne a mluví se
o vydûdûní? Nevadí, je klid a Jakubovi
se nepla‰í konû.

Netrpûlivû ãekáme, jak probûhne ztrá-
ta penûz. UÏ se fiítí KleantÛv sluha Flok
s bedniãkou penûz, kterou ukryl

Harpagon na zahradû a Flok ji na‰el. Tuto
scénu známe jako vypjatou: „Peníze, kde
jsou mé peníze? Okradli mû, zabili mû.”
Harpagon strne, skoro nemÛÏe mluvit,
pfiem˘‰lí, jestli je to moÏné - pfiesnû jako
my, kdyÏ nám ukradnou ta‰ku s kredit-
kou a doklady. Tady není moÏné cítit 
zadostiuãinûní, Ïe byl potrestán za lakotu.
Je nám ho prostû líto. Za to, jak moc pro-
padl své chorobné vá‰ni, jak niãí vztahy

s dûtmi. KdyÏ pfiijde policejní komisafi, 
uvede se heslem „Pomáhat a chránit”
a ptá se ho, koho podezírá, Harpagon vy-
dechne – „v‰echny”. KdyÏ mu syn Kleant
nabídne zpût peníze v˘mûnou za ruku
Mariany pro sebe, neváhá a bere zlaÈáãky.
UÏ je to zas star˘ Harpagon, kter˘ kou-
zelnû smlouvá o zaplacení svateb sv˘ch
dûtí Anselmem. „A co nov˘ oblek pro
mne? Samozfiejmû. A co dva? Ale ano.”
Teì je spokojen˘, protoÏe nemusí vydat
ani flok.

KdyÏ jsme stáli a tleskali, pfiipadlo
mi, Ïe skoro v‰ichni jsme lakomci.
Nabíráme si pln˘mi hrstmi to krásné
Polívkovo herectví, abychom si ho pfii-
nesli domÛ a pochlubili se s ním v‰em.
Je‰tû musím uvést, Ïe tuto reÏii si nene-
chal ujít Stanislav Mo‰a, kter˘ také 
upravil text a dovolil Bolku Polívkovi
sem tam vlastní improvizaci. Podotknu,
Ïe je to Mo‰Ûv druh˘ Lakomec v Brnû.
Koncem 80. let ho uvedl s tehdej‰ím ob-
sazením divadla. Role nejsou alternová-
ny. Syna Kleanta hraje Kristian Pekar
(nominovan˘ na Thalii za Chaplina)
a dceru Eli‰ku Svetlana Janotová. Jejího
nápadníka Valéra Jifií Mach a jejich otce
Anselma Zdenûk Junák. Pohádkov˘ 
konec se ‰Èastn˘m koncem je tak trochu
ironick˘m happy endem.

Text: Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Témûfi 350 let ubûhlo od Moliérovy premiéry v PafiíÏi, která moc nedopadla. Dalo by se fiíct, Ïe propadla. Mû‰Èanskou tfií-
du poboufiilo odsuzování lakomství, shromaÏìování penûz. To pfiece bylo jejich Ïivotním zájmem. Panstvo zase nebylo spo-
kojeno s hrou v próze, bylo zvyklé na vûci ver‰ované, vzne‰enûj‰í. 

PolívkÛv Lakomec
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skloubit bezchybnou techniku pfiípravy
s vynikající jakostí nápoje. Dále se 
umístili soutûÏící z Litovle a také z
odborné ‰koly v Jeseníku, která se tak
v Blansku hned napoprvé uvedla úspû‰-
nû - tfietím místem. ·ampiónÛ ale bylo

více a v‰ichni si odnesli mnoho zajíma-
v˘ch cen. 

22. bfiezna se soutûÏilo v Krápníko-
vém poháru (soutûÏ základních ‰kol
v prezentaci zajímavostí na‰eho regio-
nu). Zde bojovalo celkem ‰est t˘mÛ,

Dûlnick˘ dÛm v Blansku byl celé tfii
dny otevfien náv‰tûvníkÛm tohoto nové-
ho, zajímavého festivalu. 20. bfiezna
v podveãer probûhlo slavnostní zahájení
za pfiítomnosti v‰ech, ktefií tento festival
za‰títili. Úvodní fieã pronesla fieditelka
pofiádající ‰koly Mgr. Marta Truhláfiová.
Veãerem provázel zástupce fieditele ‰ko-
ly Martin Jagláfi. Pfii této pfiíleÏitosti by-
ly vyhlá‰eny v˘sledky Poháru Macochy
(soutûÏ subjektÛ âR), Jeskynního pohá-
ru (fotografická soutûÏ pro vefiejnost)
a byly udûleny i dvû ceny, Cena za ori-
ginalitu a Zvlá‰tní cena garantÛ soutûÏe.
Markéta Jefiábková z Blanska zvítûzila
ve fotografické soutûÏi a odnesla si s po-
hárem i ceny, které vûnovali do soutûÏe
sponzofii a partnefii festivalu. Pohár
Macochy vyhrál Wellness hotel
Panorama se sv˘m projektem Za pozná-
ní i oslíky do Moravského krasu. 

21. bfiezna Blanensk˘ ãtyfilístek po-
kraãoval Punkevním pohárem (soutûÏ
stfiedních ‰kol v pfiípravû koktejlÛ inspi-
rovan˘ch Moravsk˘m krasem). Zde se
zúãastnilo celkem 14 „barmanÛ” ze
stfiedních ‰kol. Vítûzn˘ koktejl pfiipravi-
la Kristína Chabadová z pofiádající sou-
kromé ‰koly, které se podafiilo nejlépe

nejúspû‰nûj‰í byl t˘m ze Z· ve Sloupû.
V ostatních kategoriích zabodovala i dal-
‰í soutûÏní druÏstva, neboÈ úroveÀ 
Ïákovsk˘ch prezentací hodnotitele pfií-
jemnû pfiekvapila. Pfii vyhlá‰ení v˘sled-
kÛ ãlenové soutûÏních druÏstev neskr˘-
vali svoji radost z pohárÛ a mnoÏství
vûcn˘ch cen, ale ocenûny byly i samotné
základní ‰koly – jako podûkování za 
úãast a pfiípravu sv˘ch ÏákÛ vûnoval po-
fiadatel v‰em zúãastnûn˘m ‰kolám pou-
kázku na nákup ‰kolních potfieb a také
volnou vstupenku na vyhlídku z vûÏe
kostela sv. Martina pro celou tfiídu.

Cel˘ festival probûhl v pfiátelském
duchu a v‰ichni zúãastnûní ho pozitivnû
hodnotili jak po stránce organizaãní, tak
po stránce záÏitkové.  Akce tohoto cha-
rakteru zde v regionu chybûla, a proto se
mÛÏeme domnívat, Ïe s dal‰ími roãníky
poroste i zájem jak vefiejnosti, tak ‰kol
spolupracovat. V neposlední fiadû patfií
velk˘ dík partnerÛm a sponzorÛm
Blanenského ãtyfilístku.  

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Slavnostní zahájení festivalu.

SoutûÏní namíchané koktejly.

Punkevní pohár - barmanka v akci.

Stfiední ‰kola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko ve spolupráci s Kulturním stfiediskem mûsta Blanska,
za podpory vedení mûsta Blanska a pod zá‰titou senátorky Parlamentu âR Ing. Jaromíry Vítkové uspofiádala první roã-
ník tfiídenní akce, soutûÏního festivalu Blanensk˘ ãtyfilístek. 

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* prodej rostlin, zemin, kÛry, hnojiv
a jin˘ch potfieb pro va‰i zahradu za akãní ceny

* projekce, realizace a údrÏba zahrad

tel.: 737 475 290, 732 940 763

„Blanensk˘ ãtyfilístek” 
se vydafiil

byly hlavním mediálním
partnerem akce 
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Tro‰ku upravenou pranostikou se vás
snaÏíme nalákat na nadcházející závody
v seriálu Okresní bûÏecké ligy. Bfiezen byl
pfiece jen tro‰ku odpoãinkov˘m mûsícem,
ale Ïádn˘ závodník jej jistû neproleno‰il.
Ba naopak. Spoustu bûÏcÛ bylo vidût na
tradiãních i ménû tradiãních tréninkov˘ch
místech a pfiípadnû svou formu pilovali na
závodech mimo OBL. Tfieba pfii Bûhu na
Nov˘ Hrad nebo pfii honiãce za veliko-
noãním zajícem v Ole‰nici. Hofiická os-
miãka se nám pfiesunula na nedûlní ter-
mín. Podobné nastavení uÏ pofiadatelé
aplikují na podzimní Hofiické rokli a ten-
to systém se jim jiÏ osvûdãil. 

14. dubna bude ve Skalici nad

Svitavou jistû pofiádnû veselo, protoÏe
tady b˘vá dûtí jako smetí. V‰ak je sou-
ãástí závodu i tradiãní Boj o 1. místo. Je
to soutûÏ dûtí o putovní pohár. âlenové
oddílÛ tak nezávodí pouze sami za sebe,
ale mohou spoleãnû se sv˘mi parÈáky
vybojovat i krásn˘ keramick˘ pohár. Ti
nejmen‰í závodníci si na fotbalovém
hfii‰ti mohou zaskotaãit s vesel˘m klau-
nem. Kdo obleãe tento kost˘m letos?
Pfiijeìte na Skalickou desítku a uvidíte.
Také bude zajímavé, jaké taktické plány
chystají muÏi na volbu smûru pfii hlav-
ním závodu. Letos jim pofiadatelé totiÏ
nabízí moÏnost volby. Tak aÈ si vyberou
tu nejlep‰í variantu.

Tfietím dubnov˘m závodem je v pá-
tek 20. dubna 5.000 metrÛ na ovále na
ASK Blansko, které si mÛÏou závod-
níci zabûhnout v rámci Jarní pûtky na
dráze. I letos pofiadatelé zafiazují zá-
vod pro star‰í a mlad‰í Ïáky a Ïákynû
a také pro pfiípravku chlapcÛ a dívek,
takÏe ani tyto kategorie nepfiijdou
zkrátka. Oproti Skalické desítce, tady
Ïádná volba smûru nepfiichází v úvahu
a pobûÏí se tradiãnû v protismûru ho-
dinov˘ch ruãiãek. PakliÏe nedojde
k rozdûlení na více drah v rámci jedno
rozbûhu, tak to bude 12 a pÛl okruhu.
JelikoÏ je tento závod sv˘m zpÛsobem
specifick˘, tak je tfieba dbát pokynÛ
pofiadatelÛ a pilnû nastudovat propozi-
ce k závodÛm. Ulehãíte tak pofiadatel-

skému t˘mu práci a sami pfiedejdete
pfiípadn˘m komplikacím.

K posledním dvûma jmenovan˘m závo-
dÛm pfiipomínám, Ïe pfiípravky, mlad‰í
a star‰í Ïactvo mají moÏnost „ulovit” plu-
sové body do Îákovské ligy Tajovsk˘ 
reality. Není tfieba dûlat nic navíc. Prostû se
závodu zúãastníte, pfii úãasti nahlásíte klu-
bovou pfiíslu‰nost k oddílu se sídlem na 
okrese Blansko nebo bydli‰tû na okrese
Blansko a v‰e je hotovo. Pokud pfiesná pra-
vidla této soutûÏe neznáte, tak ve Skalici
i v Blansku obdrÏíte letáãek k této soutûÏi.

Tû‰íme se s vámi na vidûnou a aÈ to
bûhá.

Za Okresní bûÏeckou ligu 
Jifií Vrtílka, fieditel

Foto: archiv OBL

âeská obchodní inspekce spustila nov˘ systém poskytování spotfiebitel-
ského poradenství. SpotfiebitelÛm v rámci celé âeské republiky je v pracov-
ní dny od 8:00 do 16:00 hod. dostupné call centrum – poradenská linka âOI
s telefonním ãíslem 222 703 404, kde jsou spotfiebitelÛm k dispozici kvalitnû
vy‰kolení operátofii.

Tato nová poradenská linka plnû nahrazuje dfiíve poskytovanou poradenskou
a informaãní sluÏbu v Blansku i v Brnû.

MÚ Blansko – odbor obecní Ïivnostensk˘ úfiad

Bfiezen, za kamna vlezem. 
Duben, s OBL závodit budem!

Nová poradenská 
linka âOI
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¤editel VAS Boskovice Petr Fiala a fieditel Pivovaru âerná Hora Vlastimil
Zedek na odborném semináfii Svûtového dne vody v âerné Hofie. 

Více neÏ 60 úãastníkÛ setkání si
prohlédlo úpravnu vody v âerné
Hofie, a poté se v‰ichni pfiesunuli
do pivovaru âerná Hora, kde nás
sládek a v˘robní fieditel v osobû
Vlastimila Zedka provedl pivova-
rem a zodpovûdûl v‰echny na‰e
dotazy. 

Odborná ãást programu probûhla
v Kongresovém centru hotelu
Sladovna. Úvodního slova se ujal
Ing. Fiala, fieditel VAS a.s. divize
Boskovice, kter˘ nás dále informo-
val o celkovém postavení VAS a.s.
na ãeském trhu s prezentací Divize
Boskovice v roce 2017. Zde jsme se
mimo jiné zajímavé informace do-
zvûdûli napfiíklad to, Ïe VAS a. s.
provozuje vodovody a kanalizace
ve více neÏ 120 obcích okresu
Blansko a stará se tak o majetek ve
v˘‰i 7 miliard Kã. O novinkách

v legislativû a povinnostech obcí
nás informoval vedoucí útvaru fiedi-
tele VAS a.s. divize Boskovice
Mgr. Jan KaluÏa a Viktor Sedlák,
obchodnû-ekonomick˘ námûstek
VAS a.s. divize Boskovice. 

Závûreãná prezentace patfiila
Vlastimilu Zedkovi, kter˘ nám 
osvûtlil zaãátky pivovarnictví jako
takového i to, Ïe kvalita vody pfii
v˘robû piva má zásadní vliv na je-
ho charakterové vlastnosti. Voda
v âerné Hofie je s minimálním 
podílem dusiãnanÛ a také proto je
pivo z ãernohorského pivovaru ob-
líbené. 

Promluvil také místní rodák, Ing.
Bohumil Hlaviãka, b˘val˘ starosta
âerné Hory, kter˘ pfiítomné pozdra-
vil a vtipnou formou zhodnotil 
ubûhlé roky v âerné Hofie.  

Text a foto: Renata Kuncová Polická

V rámci Svûtového dne vody, kter˘ pfiipadá na 22. bfiezen, pozvala Vodárenská akciová spoleãnost, a.s. divize
Boskovice, v pátek 23. bfiezna své partnery z fiad starostÛ na‰eho regionu a dal‰í odborné vefiejnosti na tradiãní set-
kání. Leto‰ní motto bylo pfiíznaãné: „Pfiíroda pro vodu”. 

Svûtov˘ den vody v âerné Hofie

Lékárna SVITAVA
(u Penny marketu v Blansku) Tel.: 723 90 22 99

Sunar Complex
(2, 3, 4, 5) 600g

DLOUHODOBÁ GARANCE CENY

209 Kã
Právû probíhá letáková akce, slevy
do konce dubna 2018, více na: 
www.moravska-lekarna.cz

Kompletní br˘le
vãetnû skladov˘ch plastov˘ch ãoãek s AR

1 290 Kã nebo 1 590 Kã
AKCE platí na vybrané modely

Oãní optika Anna âerná
námûstí Míru 1621/4, 678 01 Blansko

www.optika-cerna.cz  •  +420 516 410 111  •  info@optika-cerna.cz
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