
Pfiehrada Kfietínka
má letos na jafie víc vody

Pfiehrada Kfietínka (VD Letovice) má letos na jafie víc vody, neÏ tomu bylo loÀského roku. Napou‰tûní na vy‰‰í
úroveÀ hladiny vysvûtlil tiskov˘ mluvãí Povodí Moravy, s.p., Bc. Petr Chmelafi:

KaÏdoroãnû slavíme Den matek jako poctu pro matefiství a podûkování v‰em maminkám za jejich lásku a péãi. Letos
tento svátek pfiipadá na nedûli 13. kvûtna. KaÏdou maminku potû‰í kytiãka nebo nûjak˘ drobn˘ dáreãek. Na‰e ãte-
náfika z Boskovic sloÏila své mamince básniãku, o kterou se ráda podûlí s ostatními ãtenáfii ListÛ regionÛ.  

„V souãasné dobû na vodním dí-
le Letovice stále platí mimofiádná
manipulace spoãívající ve sníÏení
hladiny aÏ o 3 metry. Na základû
aktuální hydrologické situace
v povodí Svitavy a Kfietínky byla
operativnû stanovena hranice ne-
zbytná pro sníÏení na kótu 358,1,
tedy 2 metry pod úrovní zásobní
hladiny. V tomto prostoru je
Povodí Moravy, s. p. schopno rea-
govat na pfiípadné vy‰‰í prÛtoky
a operativnû manipulovat pfii zaji‰-
tûní preventivní bezpeãnosti 
vodního díla. Hlavním dÛvodem
tohoto operativního fie‰ení mani-
pulace jsou nynûj‰í ‰patné v˘chozí
hydrologické podmínky, tedy malé
zásoby vody ve snûhu v prÛbûhu
zimy a souãasn˘ nedostatek srá-
Ïek. Hrozí, Ïe sucho z posledních
let bude nadále pokraãovat, proto
je potfieba vodu zadrÏovat v maxi-
mální moÏné mífie, abychom s ní
v období sucha mohli hospodafiit.
Objem vody zadrÏen˘ v tomto
metrovém nav˘‰ení bude vyuÏit
pro nadlep‰ování vody ve Svitavû
pfies Kfietínku tak, aby pfiípadnû ne-
muselo docházet v such˘ch letních
mûsících k v˘razn˘m záklesÛm
hladiny na vodním díle, které by
zhor‰ovaly ekologickou stabilitu
nádrÏe. Tento krok byl prezentován
zástupcÛm obcí, ktefií ho jedno-
znaãnû pfiivítali.

Navíc kvÛli rekonstrukci vodní
nádrÏe Boskovice je moÏné nadlep-
‰ovat prÛtok v fiece Svitavû pouze
vodou z Letovic. Hráz vodního díla
Letovice i pfii nadrÏení na kótu
358,1 bezpeãnû chrání obce i území
pod vodní nádrÏí, coÏ potvrdil i
nezávisl˘ techno-bezpeãnostní do-
hled. Jak jsme avizovali uÏ dfiíve,
sníÏení hladiny je pouze preventiv-
ní. V pfiípadû nutnosti jsme schopni
sníÏit hladinu vody v nádrÏi na 
potfiebnou úroveÀ a zachytit pfiípad-
nou povodÀovou vlnu.”

Text a foto: ph

Mamince
Maminko, jsi pro mne domovem, jsi kapkou rosy, která radost nosí.

Jsi m˘m bezpeãím, i kdyÏ Ïivot nûkdy probreãím, já váÏím si kaÏdé chvilky s Tebou,
Tvá láska umocnûna je‰tû nûhou, u Tebe v‰echno pfiebolí, mohu Ti fiíci cokoli.
Jsi pro mne písní, jeÏ urãil Ïivot sám, jsi pro mne nadûjí a já Tû tak ráda mám.

·Èastné jsou chvíle, které s Tebou proÏívám, to BÛh ti‰e Ïehná nám.
Maminko, jsi pro mne domovem, jsi kapkou rosy a já jsem jen tulák po hvûzdách,

co o lásku Tvou si zase prosí.
Jana Kotouãková, 2018

Foto: jt

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Zaãátkem kvûtna chybí do plného stavu vody jen 2,3 metru

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 7 ãíslo 4 kvûten 2018
17 800 ks

Svátek matek
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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 •

Tento certifikát s jednoduch˘m ná-
zvem „VáÏka” je udûlován tûm zafií-
zením sociálních sluÏeb pro seniory,
které plní vysoké standardy kvalitní
péãe o osoby s onemocnûním demen-
cí ãi Alzheimerovou chorobou. Jeho
udûlení, pfiípadnû prodlouÏení plat-
nosti, pfiedchází dÛkladn˘ audit pod
vedením odborn˘ch pracovníkÛ âes-
ké Alzheimerovské spoleãnosti. Ti
cel˘ den pob˘vali mezi klienty sluÏby

Domov se zvlá‰tním reÏimem a moh-
li tak nahlédnout pod pokliãku kaÏdo-
denní poctivé práce peãovatelek, 
bûÏn˘ch ãinností aktivizaãních 
pracovnic i odborn˘ch intervencí
zdravotních sester na kaÏdém oddûle-
ní. Jejich spokojenost s kvalitou péãe
se odrazila i v koneãném v˘sledku
vysokého ohodnocení na‰í sluÏby
a prodlouÏení platnosti certifikátu
VáÏka na dal‰í 2 roky.

Na‰ím dlouhodob˘m závazkem je
dosaÏené standardy péãe zachovat
v maximální moÏné mífie, a dopfiát tak
na‰im uÏivatelÛm spokojen˘ a dÛstojn˘
podzim Ïivota. Tento cíl se nám podafii-
lo opût obhájit, kdyÏ jsme získali témûfi
maximální poãet bodÛ, a to 95 ze 100
moÏn˘ch.  I pfies toto v˘borné hodnoce-
ní jsme pfiipraveni nadále vylep‰ovat
na‰e poskytované sluÏby, dbát na profe-
sionalitu a odbornost pracovníkÛ a sle-

dovat nejmodernûj‰í trendy a pfiístupy
v péãi o nesobûstaãné seniory s touto
závaÏnou nemocí.

Na závûr mi dovolte podûkovat
v‰em pracovníkÛm SENIOR centra
Blansko, díky kter˘m je v Blansku po-
skytována odborná a zároveÀ ohledu-
plná péãe potfiebn˘m seniorÛm na té
nejvy‰‰í úrovni.

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

Mezi seniory vletûla VáÏka
Ve stfiedu 18. dubna bylo v SENIOR centru Blansko Ïivo. Do prostor pobytové sluÏby pro seniory Domov se zvlá‰tním

reÏimem totiÏ vlétla VáÏka. A nebyla to VáÏka obyãejná, jak uÏ napovídá velké písmeno v jejím názvu. Jednalo se
o VáÏku, která k nám pravidelnû pfiilétá v dvoulet˘ch intervalech jiÏ od roku 2012.
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V sobotu 26. 5. 2018
pofiádá jachetní oddíl TJ
Sokola Letovice na vod-
ním díle Kfietínka 7. roã-
ník jachtafisk˘ závodÛ
FINN CUP, závodu, kte-
r˘ organizujeme jako
vzpomínku na MUDr.
Milana Pi‰tûláka a Josefa
Koryãánka, dlouholeté
ãleny jachetního oddílu. 

Text: Ferdinand Ker‰ner
Foto: Luká‰ Vach

FINN CUP 2017

Plachetnice tfiídy
FINN na KfietínceZasedala valná 

hromada ASK Blansko

Úvodního slova se ujal pfiedseda
ASK Blansko Josef Vrba st., pfiítomen
byl Ing. Jakub Skoták, pfiedseda spor-
tovní komise mûsta Blanska, v˘konn˘
v˘bor a zástupci jednotliv˘ch oddílÛ. 

Projednávala se ãinnost a hospoda-
fiení za uplynulé období, valná hroma-
da odsouhlasila vznik nového oddílu
a to silového trojboje v kulturistice,
kladnû byl vyhodnocen III. roãník
sportovního plesu, kter˘ byl letos
v lednu. UÏ nyní se ví, Ïe 26. ledna
2019 bude v pofiadí uÏ IV. roãník to-

hoto plesu. Volil se pfiedseda, revizní
komise a v˘konn˘ v˘bor na dal‰í
funkãní období. Pfiedsedou se opût
stal Josef Vrba st. 

Mimo jiné se hovofiilo o PÛlmara-
tonu Moravsk˘m krasem, kter˘ letos
pofiádá právû AKS Blansko pod zá-
‰titou místostarosty mûsta Ing. Jifiího
Crhy. Probûhne 18. srpna 2018
v Blansku na námûstí, jako vÏdycky.
Více na www.blanenskypulmara-
ton.cz.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Dne 26. dubna v odpoledních hodinách probûhla
v Blansku jiÏ 28. valná hromada ASK Blansko. 

Požadujeme: Manuální zručnost. 
Dobrou pracovní morálku. 
Dvousměnný, třísměnný provoz.  

Hledáme nové 
kolegy na pozice:

• Zaměstnanec montáže

Požadujeme: Vzdělání min. vyučen.
Znalost výkresové dokumentace. 
Obsluha komunálních měřidel (Posuvné měřítko,
Mikrometr, Profilprojektor).  

Pracovní náplň: Uvolňování výrobků z produkce, mezio-
perační kontrola, obsluha 3D měřidla, Konturograph.

Dvousměnný, třísměnný provoz.  

Bližší informace na kontaktech: 
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128, 
e-mail: personal@novibra.com

• Samostatný technický kontrolor

• Obsluha automatů a CNC strojů

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (5)

V Blansku stojí v dolní severní ãásti kruhového
objezdu na RoÏmitálovû ulici zajímavé umûlecké
sochafiské dílo. Je tvofieno vysok˘m ‰tíhl˘m hrano-
lem ze svûtlé ‰edé Ïuly, kter˘ nahofie nese plastic-
k˘ útvar vzdálenû pfiipomínající Möbiovu pásku.
Plastika na pilífii je z kamene tmav‰ího a její po-
vrch je le‰tûn˘. Dílo bylo nazváno Promûny a sku-
teãnû se pozorovateli mûní pfied oãima, kdyÏ dílo
obchází. Promûny vytvofiil Zdenûk Kuãera, univer-
zitní a pozdûji emiritní profesor, kter˘ se vûnoval
sochafiské tvorbû a volné grafice, realizoval plasti-
ky pro architekturu a zúãastÀoval se mezinárod-
ních grafick˘ch bienále.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko
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Získej titul DIPLOMOVAN¯ SPECIALISTA studiem VO· po maturitû

Jednatel nemocnice Milo‰ Janeãek
pfiivítal vedení mûsta Boskovice – sta-
rostku Hanu Nedomovou, místostarost-
ku Dagmar Hamalovou a místostarostu
Petra Malacha, za nemocnici námûstka
pro LPP Vladimíra Zemánka. Nové CT
pfiedstavila primáfika radiologického
oddûlení Libûna âapková.  

Nov˘ pfiístroj patfií ve své tfiídû k nej-
modernûj‰ím scannerÛm poãítaãové to-
mografie na trhu, umoÏÀuje rychlej‰í
prÛbûh vy‰etfiení, zásadním zpÛsobem

sniÏuje radiaãní dávku u pacienta a tak-
téÏ sniÏuje zátûÏ pacienta podáním
men‰ího mnoÏství kontrastní látky u
diagnostick˘ch v˘konÛ s podáním kon-
trastní látky. Nabízí také ‰ir‰í spektrum
vy‰etfiení vãetnû vaskulárních, virtuální
kolonoskopie a dokonalej‰í zobrazení
dosud provádûn˘ch vy‰etfiení.  

Souãástí dodávky pfiístroje byl rov-
nûÏ nov˘ tlakov˘ injektor pro podání
kontrastní látky a 3 diagnostické sta-
nice pro anal˘zu a zpracování dat 

získan˘ch CT vy‰etfiení. Zprovoznûní
nového pfiístroje nav˘‰í kvalitu dia-
gnostiky a pfiispûje tak ke stále se
zvy‰ující úrovni péãe o pacienta. Celá
instalace a zprovoznûní CT vãetnû
demontáÏe pÛvodního pfiístroje, 
úprav prostor a základního za‰kolení
zdravotnického personálu byla reali-
zována ve velmi krátkém ãasovém
rozmezí - v prÛbûhu 14 dnÛ.

Text: Jaroslav Parma
Foto: Renata Kuncová Polická

Vy‰‰í odborné vzdûlávání je urãeno pro
absolventy stfiedních ‰kol se zájmem o prak-
tickou stránku studia. Studenti získávají 
vût‰í mnoÏství praktick˘ch znalostí a doved-
ností, které velmi oceÀují zamûstnavatelé. 

Vzdûlávání VO· je tfiíleté, ukonãené
absolutoriem. Absolventi získávají vy-
svûdãení o absolutoriu, diplom a právo
pouÏívat titul „diplomovan˘ specialista”
(DiS) uvádûn˘ za jménem. 

VO· ekonomická nabízí obory
Ekonomika a podnikání, Finanãnictví
a bankovnictví a Cestovní ruch. V oboru
Ekonomika a podnikání si studenti mohou
vybrat ze dvou zamûfiení - Finanãní fiízení
a zdaÀování nebo Ekonomika nemovitého
majetku. 

Absolventi mají moÏnost pokraãovat
ve studiu na vysoké ‰kole. Na základû
na‰í spolupráce s nûkter˘mi V· jsou ab-

solventÛm VO· uznávány kredity za
absolvování urãit˘ch pfiedmûtÛ a zkrá-
cena následná doba bakaláfiského stu-
dia. 

VO· zdravotnická nabízí ke studiu 
obor Diplomovaná v‰eobecná sestra.
Absolvent je zpÛsobil˘ k v˘konu zdravot-
nického povolání bez odborného dohledu,
najde uplatnûní ve v‰ech typech zdravot-
nick˘ch zafiízení, a to v rozsahu a na úrov-

ni stanovené pro v˘kon povolání v‰eobec-
né sestry. 

Na‰e VO· je tedy urãena pro absolven-
ty stfiedních ‰kol, ktefií se chtûjí dále vzdû-
lávat, jsou prakticky zaloÏeni, chtûjí získat
praktické dovednosti a uspût na trhu práce. 
Pfiihlá‰ky ke studiu mÛÏete podávat do
31. kvûtna 2018. 
Podrobnûj‰í informace najdete na adre-
se www.vassboskovice.cz.

Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická a zdravotnická
a S· Boskovice, pfiíspûvková organizace

Nové moderní CT v Nemocnici Boskovice
Ve stfiedu 25. dubna pfiedstavili zástupci nemocnice vedení mûsta a novináfiÛm nov˘ moderní CT pfiístroj GE

Revolution EVO s 64 fiadami detektorÛ, kter˘ nahradil jiÏ morálnû zastaral˘, takfika 11 let star˘ pfiístroj.  
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Ve Svitávce se provádí dokonãovací práce na nové sportovní hale, jejíÏ slavnostní otevfiení je pláno-
váno na sobotu 25. srpna. Pro Listy regionÛ odpovûdûla na nûkolik otázek místostarostka mûstyse
Svitávka Miroslava Holasová:

Paní místostarostko, Svitávce se po-
dafiilo vybudovat pomûrnû velkou, mo-
dernû vybavenou sportovní halu, kte-
rou by mohla závidût i vût‰í mûsta. Jak
dlouho trvala stavba?

Od záfií 2017. V tu dobu byla 
zahájena demolice staré ‰kolní tûloc-
viãny, která byla jiÏ natolik v hava-
rijním stavu, Ïe dal‰í opravy by byly
neekonomické. Pfii rozhodování, jak
zajistit potfiebné sportovní zafiízení,
jsme volili mezi stavbou men‰í haly,
která by pouze nahradila tûlocviãnu,
nebo vût‰í variantou, ke které jsme
se nakonec pfiiklonili. Pádn˘m argu-

Získali jste nûjaké dotace?
Ne, dotaci se nám bohuÏel nepodafiilo

získat, akci financuje mûstys Svitávka
s vyuÏitím úvûru.

Mûstys bude provozovatelem haly?
Mûstys zaloÏil spoleãnost s názvem

SluÏby mûstyse Svitávka, s.r.o.; tato spo-
leãnost bude halu provozovat. JiÏ nyní jsou
dostupné webové stránky na adrese
www.halasvitavka.cz, kde budou nejen
v‰echny informace o parametrech sportov-
ních ploch, aktualitách, ale také bude moÏ-
nost on-line zkontrolovat obsazenost hfii‰È
a pfiípadnû rezervovat jejich pronájem. 

Zmínila jste venkovní úpravy, bude
zaji‰tûn dostatek parkovacích míst?

Ano, souãástí projektu je také pomûr-
nû velké parkovi‰tû, pro osobní vozy
i autobusy; celkem bude k dispozici cca
50 míst.  

Budete halu pronajímat také spor-
tovcÛm z okolí, nejen místním?

Jistû, pfiedpokládáme, Ïe v dopoledních
hodinách bude hala slouÏit dûtem ze zá-
kladní ‰koly. Odpoledne, o víkendu
a v dobû prázdnin celodennû si jednotlivá
sportovi‰tû mohou rezervovat sportovní
oddíly odkudkoliv. Díky rozdûlení hlavní-
ho hfii‰tû mÛÏe v hale hrát ãi trénovat sou-
ãasnû aÏ 5 skupin rÛzn˘ch druÏstev.

Paní místostarostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

mentem byl fakt, Ïe vybudování zá-
zemí, sítí a venkovní úpravy byly
v obou pfiípadech nutné a prakticky
stejnû nákladné. Rozdíl nákladÛ na
men‰í a vût‰í halu byl díky tomu na-
tolik mal˘, Ïe jsme zvolili v˘stavbu
souãasné varianty.

Jak je hala vybavena?
Hlavní sálové hfii‰tû má rozmûry 

20 x 40 metrÛ; pomocí zatahovacích sí-
tí máme moÏnost tuto plochu rozdûlit na
tfii men‰í a umoÏnit tak souãasné vyuÏi-
tí haly pro více skupin, kter˘m men‰í
plocha staãí. Ve spodní ãásti je dal‰í ma-
l˘ sál, do kterého pfiedbûÏnû plánujeme
umístit posilovnu. V poschodí je pak
je‰tû jeden sál, kter˘ bude moÏno vyuÏít
pro aktivity jako pilates, jóga, stolní te-
nis a podobné, na plochu nenároãné
sportovní aktivity. V‰echny tfii sály ma-
jí samostatné sociální zafiízení, sprchy
a ‰atny. Dále bude v této budovû umís-
tûna restaurace; máme pfiedstavu, Ïe by
mûla b˘t otevfiena stále, nejen v dobû
konání sportovních akcí. Restaurace bu-
de mít moÏnost otevfiít letní zahrádku;
vzhledem k tomu, Ïe do venkovních
prací jsme zahrnuli také vytvofiení par-
kové úpravy s laviãkami, mohlo by se
jednat o pfiíjemnou odpoãinkovou zónu
nejen pro sportovce. 

Jaké byly náklady na v˘stavbu haly?
Celkové náklady ãiní 34,5 mil. Kã

bez DPH. V této ãástce je také zapoãítá-
na demolice staré tûlocviãny, budování
komunikace, parkovi‰tû, sadové úpravy.
Samotná hala vãetnû vybavení stojí 31
mil. Kã.

Pohled na sportovní halu pfied dokonãením Foto: Bfietislav Petr 

Miroslava Holasová, 
místostarostka mûstyse Svitávka 

Foto: archiv M. Holasové

Sportovní hala ve Svitávce bude slouÏit 
sportovcÛm jak místním, tak i z blízkého okolí
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)

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

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

Tel.: 606 664 463
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Pfiedstavitelé mûsta a pracovníci DDM Blansko

DÛm dûtí a mládeÏe Blansko pofiá-
dal 2. roãník Jarní akademie – pfie-
hlídku ãinností dûtí ze zájmov˘ch
krouÏkÛ, v leto‰ním roce spojenou
s pfiedáváním ocenûní Pedagog vol-
ného ãasu 2018 externím pracovní-
kÛm (vedoucím krouÏkÛ).

Dûkujeme mûstu Blansku za pod-
poru této akce a také panu starostovi
Mgr. Ivu Polákovi a místostarostovi
Ing. Jifiímu Crhovi, ktefií se osobnû
zúãastnili této akce a spolu s paní fie-
ditelkou Mgr. Blankou ·treitovou
pfiedali ocenûní dlouholet˘m exter-

ním pracovníkÛm, ktefií se práci s dût-
mi vûnují, za coÏ jim patfií zaslouÏené
podûkování.   

V‰echna vystoupení se i pfies poãá-
teãní nervozitu podafiilo zvládnout
a zcela zaplnûn˘ sál odmûnil v‰echny
vystupující zaslouÏen˘m potleskem.

Díky vám v‰em – úãinkujícím 
dûtem a mládeÏi, hostÛm, externím
spolupracovníkÛm, divákÛm a také
organizátorÛm z Domu dûtí a mláde-
Ïe v Blansku.

Text: Jakub Kostka
Foto: archiv DDM Blansko

Jarní akademie DDM Blansko
V nedûli 15. 4. 2018 se Katolick˘m domem v Blansku

nesl potlesk dûtem a nejen jim.
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Brány památek dokofián je celostátní
kampaÀ SdruÏení historick˘ch sídel âech,
Moravy a Slezska k Mezinárodnímu dni

památek a sídel. Akce
probûhla v Boskovi-
cích 14. dubna, kdy 
byly pfiipraveny ko-
mentované prohlídky v
Muzeu regionu Bosko-
vicka, Hradní 1.
Souãasnû byl pfiístupn˘
sklep radnice s prezen-
tací vybran˘ch rozvo-
jov˘ch zámûrÛ mûsta
Boskovice. V masn˘ch
krámech byla prezento-
vána historie programu
regenerace.

Text: Mgr. Dagmar Hamalová
Foto: Renata Kuncová Polická

14. Brány památek dokofián 

Komunitní centrum s knihovnou

V sobotu 14. dubna probûhla v Galerii
Otakara Kubína v Boskovicích vernisáÏ
prodejní v˘stavy Valéra Kováãe s malbou

a vrstven˘m sklem,
Karla Trefného a jeho
keramiky a Martina
Kováãe se sklenûn˘mi
scénografick˘mi objekty.
Úvodním slovem v‰ech-
ny pfiítomné pfiivítal 
galerista Josef Bafiinka.
Franti‰ek ·alé v‰em pfií-
tomn˘m, kter˘ch byl 
opravdu hojn˘ poãet,
pfiedstavil v‰echny tfii vy-
stavovatele a o hudební
vloÏku se postaral Martin
Kováã, kter˘ vyuÏil pfií-
tomné kfiídlo a zahrál. 

Text a foto: 
Renata Kuncová Polická

VernisáÏ Kováã - Trefn˘ - Kováã

Martin Kováã pfii hfie na klavír

Po nedûlních pfiíjezdech z leti‰È
v Brnû (Nûmci), Vídni (·panûlé)
a Prahy (Francouzi) následovalo pon-
dûlí, kdy se jednotlivé skupiny pre-
zentovaly na slavnostním zahájení
v tûlocviãnû gymnázia. Tím okamÏi-
kem vypukla série intenzivních pro-
jektov˘ch prací stfiídan˘ch chvílemi
odpoãinku a snahou ukázat hostÛm

krásy na‰eho regionu. Îáci se setkali
v pÛsobivém pracovním semináfii
Science Slam se souãasn˘mi ‰piãko-
v˘mi vûdci, plnili nároãné, ale i zá-
bavné úkoly v brnûnském centru
Vida!, poznávali skrze úkoly z fyziky
a matematiky nûkteré pozoruhodnosti
Brna, komunikovali, spolupracovali
a objevovali vûdu i mimo ‰kolních la-

vic. Bûhem t˘dne nav‰tívili také elek-
trárny v Dale‰icích a Dukovanech.
A samozfiejmû mohli obdivovat
Moravsk˘ kras a jeho ponornou fiíãku
Punkvu nebo rájeck˘ zámek vyzdo-
ben˘ kaméliemi. Mnoh˘m se dokon-
ce díky hostitelsk˘m rodinám podafii-
lo bûhem volné soboty nav‰tívit
i Prahu.

V pátek dopoledne byly t˘denní
práce zakonãeny a vyhodnoceny.
Pfied závûreãn˘m veãírkem na roz-
louãenou byly pfiedány certifikáty
a dûkovalo se a obdarovávalo…
Nechybûly dobroty pfiipravené hosti-
telsk˘mi rodinami – spoleãnou rukou
hostÛ a domácích – a hudba a tanec.
A po odpoãinkové sobotû pfii‰la nedû-
le a louãení…

Byl to pern˘ t˘den. Jak pro uãite-
le, tak pro Ïáky a hostitelské rodiny.
Vûnovat se nûkomu 24 hodin dennû

a 7 dní v t˘dnu, to není jen pfiíleÏitost
k upevnûní a procviãení angliãtiny, to
je rovnûÏ pfiíleÏitost poznat na 
vlastní kÛÏi kulturní rozdíly, najít si
pfiátele, pobavit se, fie‰it desítky kom-
plikovan˘ch situací a zjistit, co je to
odpovûdnost a jak je obtíÏné ji nést.
Byl to krásn˘ t˘den. ·panûlé se na-
pfiíklad díky promûnlivému poãasí
poprvé v Ïivotû postavili na lyÏe
a poprvé v Ïivotû se koulovali ãer-
stvû napadan˘m snûhem. Byl to pro-
my‰len˘ t˘den. A za organizaci
a program toho t˘dne je nezbytné 
podûkovat zejména koordinátorce,
Mgr. Katefiinû Pernicové, vedení ‰ko-
ly a pedagogÛm. A v neposlední fiadû
také v‰em zodpovûdn˘m a ochotn˘m
rodiãÛm a zúãastnûn˘m ÏákÛm.

Text: Mgr. Petr Janãík, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.

Foto: archiv ‰koly

Ve dnech 4. 3. 2018 aÏ 12. 3. 2018 probûhlo na Gymnáziu Rájec-Jestfiebí závûreãné setkání ÏákÛ a uãitelÛ
v dvouletém projektu Vûda za hranicemi ‰kolní tfiídy. Pfiedchozí pracovní setkání se odehrávala v zahraniãí, v nû-
meckém Hannoveru, francouzském Pau a ‰panûlské Seville. Poslední projektov˘ t˘den bylo hostitelem rájecké
gymnázium, tedy uãitelé, Ïáci a jejich rodiãe. Zahraniãní Ïáci byli ubytovaní v hostitelsk˘ch rodinách, takÏe ten-
tokrát oni – na oplátku – mûli moÏnost nahlédnout do bûÏného Ïivota v ãesk˘ch rodinách. 

Projektov˘ t˘den v mezinárodních barvách

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* prodej balkonov˘ch rostlin v akãních cenách
* projekce, realizace a údrÏba zahrad

* hledáme zamûstnance na pozici zahradníka

tel.: 737 475 290, 732 940 763
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Generálmajor Emil Boãek – ná‰ 
poslední Ïijící váleãn˘ stíhací pilot

britského Královského letectva
Druhá svûtová válka skonãila pfied 73 lety. Je‰tû dnes ale Ïijí pamûtníci tûchto váleãn˘ch rokÛ, které byly pro v‰echny hroz-
né.  Mnozí pfii‰li o své nejbliÏ‰í, mûli strach, zaÏívali bídu a hlad. Dne‰ní mlad‰í a stfiední generace si vÛbec nedovede
pfiedstavit, co museli jejich prarodiãe a praprarodiãe proÏívat.

Redakce ListÛ regionÛ zjistila, Ïe
poslední Ïijící ãesk˘ váleãn˘ stíhací pi-
lot britského Královského letectva
Emil Boãek oslavil 25. února leto‰ního
roku svoje 95. narozeniny. Pan Emil
Boãek se narodil a Ïije dodnes v Brnû,
ale pravidelnû nav‰tûvuje svoji dceru
v âerné Hofie. Zde jsem si s generál-
majorem Emilem Boãkem také velmi
pûknû popovídala. 

Pane Boãku, mÛÏete se ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ prosím pfiedstavit? 

Narodil jsem se 25. února 1923

skému letectvu. Nejprve jsem praco-
val po pfiidûlení k 312. stíhací peruti
v britském Cholmondeley jako mecha-
nik 1. tfiídy a opravoval jsem stíhací
stroje. Od fiíjna 1942 jsem nav‰tûvoval
pilotní v˘cvik a po jeho ukonãení jsem
byl pfiijat do fiad RAF.  V roce 1943
jsem pro‰el pilotním v˘cvikem v ka-
nadské provincii Alberta a od fiíjna
1944 jsem pÛsobil jako pilot-stíhaã
u ãeskoslovenské 310. stíhací perutû.
Na poslední operaãní let jsem vzlétl
12. kvûtna 1945, pfii osvobozování ost-

rovÛ u Francie. Na svém kontû mám
celkem 570 letov˘ch hodin a 26 ope-
raãních letÛ.

Mûl jste nûkdy strach?
Víte, kdybych fiekl, Ïe ne, lhal bych.

Kokpit letadla jsme museli znát líp,
neÏ vûfiící odfiíkat otãená‰. Jak se fiíká,
poslepu, o pÛlnoci, nazpamûÈ... A ‰est˘
smysl vám vÏdycky napoví, Ïe tfieba
nemáte letût… 

Pokraãování textu na stranû 9

v Brnû Tufianech.  Zde jsem proÏil také
svoje dûtství, byl jsem pát˘m nejstar-
‰ím v na‰í poãetné rodinû. Bylo nás
osm sourozencÛ, ãtyfii holky a ãtyfii
kluci. Maminka byla v domácnosti
s námi dûtmi a tatínek pracoval jako
zedník. Já jsem se vyuãil strojním zá-
meãníkem. K letadlÛm jsem se dostal
aÏ na vojnû, kde jsem v leteckém han-
gáru pracoval jako leteck˘ mechanik. 

Co pfiedcházelo tomu, Ïe jste se
stal letcem RAF?

Opustil jsem Nûmci okupovanou re-
publiku v ‰estnácti letech, roce 1939.
Ode‰li jsme s kamarádem Bofiivojem
Sedlákem na popud jeho otce. ¤íkal, Ïe
na‰i legionáfii si vybojovali republiku
uÏ bûhem první svûtové války a mûli
bychom si z toho vzít pfiíklad. Ode‰el
jsem z domova tajnû. Matce jsem fiekl,
Ïe jedu lyÏovat … a vrátil jsem se aÏ
po válce. 

MÛÏete nám pfiiblíÏit cestu aÏ do
Anglie? 

Na‰e cesta vedla pfies Maìarsko,
kde jsme skonãili v kriminále. Jídlo se
tady nabíralo z e‰usÛ rukama, a tak
jsem zaãal vyrábût a prodávat lÏíce. Ve
stolárnû jsem na‰el odfiezky dfieva a na
smeti‰ti rezavé pilky. Z Maìarska
jsem to vzal pfies Bejrút do Marseille.
Ve Francii jsem se zapojil v létû roku
1940 do bojÛ. Udûlali ze mû radistu.
V záfií téhoÏ roku jsem se hlásil k brit-

Akce na zámku Jemnice - u repliky Spitfiru Foto: Jifií Rupp
Generálmajor Emil Boãek

jsou mediálním 
partnerem akce
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Pokraãování textu ze strany 8

Máte nûjakou veselou historku, kte-
rou byste rád sdûlil ãtenáfiÛm ListÛ re-
gionÛ?

Jednou jsme ‰li zapít odchod kama-
ráda z pilotního v˘cviku. U baru jsem
zaslechl anglického leteckého serÏan-
ta, jak vyslovuje sprostou nadávku na
nás, na âechy. Chytil jsem ho pod krk
a dostal ode mû facku, jak se fiíká, zle-
va i zprava. Druh˘ den mû polní soud
poslal do basy na 168 hodin. Vyhledal
jsem na‰eho velitele Honzu Prokopa
a fiekl jsem mu, Ïe buìto aÈ mû po‰le
mezi piloty, nebo do kriminálu.
Nakonec jsem dosáhl svého, pfiefiadili
mû mezi piloty. 

O Ïivot Vám ‰lo kaÏd˘ den, stalo se
Vám, Ïe byste se „podruhé narodil”?

Stalo se mi to bûhem války dvakrát,
nejvíce jsem se zapotil pfii jednom
z návratÛ na leti‰tû. Znenadání mi na
stroji zhasl motor a letadlo zaãalo pa-
dat. Otevfiel jsem si kabinu, odpoutal
se a v duchu se zapfiisáhl, Ïe stroj 
opustím aÏ 300 metrÛ nad mofiem. Byl
listopad a do ledové vody se mi ne-
chtûlo, tak jsem si fiekl, Ïe z pÛvodních
my‰len˘ch 300 metrÛ nûco slevím, Ïe
to stihnu. V poslední chvíli motor na-
skoãil a já to vymanévroval a ‰Èastnû
jsem se vrátil na domovské leti‰tû. 

Jak jste fiekl, po válce jste se tedy
vrátil domÛ…

Ano, pamatuji si to dobfie, 13. srpna
1945 jsem se vrátil do vlasti. Z letectva
jsem ode‰el v roce 1946, otevfiel jsem
si vlastní opravnu motocyklÛ. Pak pfii-
‰el únor 1948… musel jsem Ïivnost
zavfiít a byl jsem donucen pracovat
v Mototechnû a od roku 1958 jsem pra-
coval jako soustruÏník ve V̆ zkumném
ústavu âeskoslovenské akademie vûd.
V letech 1983 – 1989 jsem byl zamûst-
nancem firmy Drukov. Do penze jsem
ode‰el v roce 1988.

A co rodinn˘ Ïivot?
Na tváfii pana Boãka byly znát vzpo-

mínky… S Eviãkou jsem se seznámil
v roce 1950. Po roce známosti v roce
1951 jsme se vzali, narodili se nám po-
stupnû dvû dûti. Syn Jirka a dcera
Zuzana, za tou jezdím do âerné Hory.
ManÏelka mi bohuÏel v roce 2013 ode-
‰la „na druh˘ bfieh”. 

Pak pfii‰el listopad 1989…
Ano, jak fiíkáte. Vûci nabraly rychl˘

spád. V dubnu 1990 jsem byl pov˘‰en
do hodnosti kapitána a v fiíjnu na majo-
ra. V bfieznu 1993 jsem byl jmenován
do hodnosti plukovník ve v˘sluÏbû.
Prezident republiky Milo‰ Zeman mû
8. kvûtna 2014 jmenoval brigádním
generálem a dne 8. kvûtna 2017 potom
generálmajorem.

Pane Boãku, vím, Ïe se Vám dosta-
lo velké pocty…

Máte pravdu, v roce 1996 jsem zaÏil

tu ãest, Ïe mû pfiijala britská královna
AlÏbûta II.

Letos v únoru jste oslavil krásné Ïi-
votní jubileum.

Ano, 25. února jsem oslavil 95. na-
rozeniny. Velmi mile mû pfiekvapilo,
Ïe obãanské sdruÏení JARY, z.s. ve
spolupráci s âeskoslovenskou obcí
legionáfiskou mi pfiipravilo v Praze
v Národním technickém muzeu osla-
vu. Pfii‰la mi poblahopfiát ministrynû
obrany Karla ·lechtová s náãelníkem
Generálního ‰tábu AâR armádním
generálem Josefem Beãváfiem a celá
fiada dal‰ích v˘znamn˘ch hostÛ. Mezi
nimi byli pfiedseda vlády âeské re-
publiky Andrej Babi‰, ústavní ãinitelé
i delegace Ozbrojen˘ch sil Slovenské
republiky. 

Generálmajor Emil Boãek je zcela
urãitû vyjímeãn˘ ãlovûk je‰tû stále 
pln˘ elánu a energie. Tento skromn˘
váleãn˘ pilot mi mimo jiné sdûlil, Ïe
prostû za války dûlal to, co bylo potfie-
ba. V roce 2012 vznikl o jeho nev‰ed-
ním Ïivotû dokumentární film s názvem
Nezlomn˘. V prosinci roku 2016 po
nûm byla pojmenována jedna z tramva-
jí Dopravního podniku mûsta Brna. Na
své uniformû hrdû nosí udûlená vyzna-
menání. ¤ád Bílého lva, 2x âs. váleãn˘
kfiíÏ, âs. medaile Za zásluhy, âs. vojen-
ská pamûtní medaile, Medaile Za
chrabrost, ZásluÏn˘ kfiíÏ MO âR, âest-
n˘ pamûtní odznak 50 let NATO, KfiíÏ

obrany státu MO âR. Druhou svûtovou
válku se podafiilo vyhrát díky vífie ve 
vítûzství, mnoha obûtem a takov˘m 
osobnostem, jakou je Emil Boãek.

Pane Boãku, dûkuji Vám za pfiíjem-
né popovídání a do dal‰ích let Vám
pfieji hlavnû zdravíãko, klid a pohodu.

Upfiímnû, Renata Kuncová Polická.
Foto: archiv Emila Boãka a rodiny

Pilotní ‰kola v Kanadû - rok 1943 
Návrat domÛ, srpen 1945 Brno-Tufiany

Tehdej‰í prezident Václav Klaus udûluje Emilu Boãkovi vyznamenání ¤ádu Bílého lva

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
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Bc. Simona Neãasová z Krhova (Skalice nad Svitavou) vy-
dala v polovinû dubna svoji prvotinu. Kniha vy‰la v naklada-
telství Na‰e vojsko – kniÏní distribuce s.r.o. a má název Slza
touhy.  Je to dívãí román pojednávající o dívce, která právû na-
stupuje do svého prvního zamûstnání jako zdravotní sestra.
Její nejvût‰í oporou, krom nesmírné lásky k jejímu koni, je je-
jí kamarádka, se kterou mají jeden jedin˘ spoleãn˘ sen – zalo-
Ïit chov koní. Celá situace se komplikuje utajen˘m prodejem
konû rodiãi za jejími zády. Dívka neváhá a ihned se pou‰tí do
hledání. Aby toho nebylo málo, bezhlavû se zamiluje do léka-
fie z oddûlení, kter˘ posléze poÏádá o ruku svoji dlouholetou
pfiítelkyni. Osudovou rádkyní je pro ni umírající stafienka.

Koho pfiíbûh zaujal, mÛÏe si knihu koupit. Je volnû pro-
dejná v knihkupectvích. Text: RePo. Foto: archiv autorky

Pfiedstavení nové knihy

Pfiebal knihy

Ve dnech 28. - 29. dubna se konalo na
Bowland centru v Olomouci Mistrovství
âeské republiky juniorÛ, kterého se 
zúãastnilo 87 hráãÛ. ·ampionát byl tra-
diãnû rozloÏen do dvou hracích dnÛ
podle vûkov˘ch kategorií. V sobotu o
unikátní medaile bojovaly star‰í vûkové
kategorie 13 – 15 let a 16 – 18 let, v ne-
dûli kategorie do 9 let a 10 – 12 let.

Po vítûzství na pfieboru Moravy se
do republikového finále probojovala
Lucie Hrazdírová z Bowlingu Blansko,
která v kategorii 13 – 15 let obsadila 3.
místo. Po dvouleté pauze, kdy se to 
podafiilo úspû‰nému blanenskému
bowlingovému hráãi Du‰anu Puklovi
v kategorii 16 – 18 let, je to dal‰í vel-
k˘ úspûch blanenského juniorského
bowlingu.

O prázdninách se uskuteãní, jako jiÏ
po nûkolikáté, prázdninov˘ pfiímûstsk˘
bowlingov˘ kemp. Letos budou kempy
dva, jeden t˘den pro zaãáteãníky od 13.
do 17. 8., druh˘ pro dûti z krouÏku, kte-
ré se uÏ bowlingu vûnují. Zájemci
o bowlingov˘ kemp pro zaãáteãníky
mohou získat informace a kontakt na
trenérku na recepci Bowlingového cent-
ra v druhé polovinû kvûtna.

Text: Bára Holánová, trenérka
Foto: Petr Hrazdíra

Úspûch Lucie Hrazdírové
na Mistrovství âeské 
republiky v bowlingu

Lucie Hrazdírová je v˘borná hráãka
nejen bowlingu ale i softballu

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestfiebí

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o.p.s.  vyhla‰uje
druhé kolo pfiijímacího fiízení do oborÛ:

- ‰estilet˘ studijní obor pro Ïáky ze 7. tfiíd
- ãtyfilet˘ studijní obor pro Ïáky z 9. tfiíd

Kontakt: 
tel.: 603 588 369, e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz

www.gymnaziumrajec.cz   www.facebook.com/gymrajec/
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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 Spoleãnost Atomo Projekt se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Obchodnû-technického manaÏera
PoÏadujeme: Vzdûlání tech. smûru, min. 3 roky praxe na technické nebo
obchodní pozici, dobré organizaãní a komunikaãní schopnosti, spolehlivost,
samostatnost, ¤P sk.B - aktivní fiidiã, nekufiák, znalost NJ nebo AJ v˘hodou.
NáplÀ práce: Komunikace se zákazníky, akvizice nov˘ch zákazníkÛ a péãe
o stávající zákazníky, organizace obchodu. 

Obchodního zástupce/zástupkyni
PoÏadujeme: Min. S· s maturitou (technick˘ smûr v˘hodou), dobré orga-
nizaãní a komunikaãní schopnosti, spolehlivost, samostatnost, ¤P sk.B -
aktivní fiidiã, nekufiák, znalost NJ nebo AJ v˘hodou.
NáplÀ práce: Komunikace se zákazníky, akvizice nov˘ch zákazníkÛ. 

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

BliÏ‰í informace na www.atomo.cz – volná místa.
Kontaktní osoba: pí. Monika NároÏná, tel. 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz

Drobn˘ elektroodpad po‰lete
bezplatnû balíkem

Pokud se v rámci jarního úklidu zbavu-
jete star˘ch a nepotfiebn˘ch elektrospotfie-
biãÛ, nemusíte se shánût po kontejnerech,
do kter˘ch mÛÏete takov˘ elektroodpad
vyhodit. Jednou z moÏností je totiÏ poslat
jej zadarmo takzvan˘m re:Balíkem. Tedy
pokud nebude zásilka tûÏ‰í neÏ 20 kilogra-
mÛ. Do obyãejné krabice lze pfiitom zaba-
lit tfieba staré rychlovarné konvice, fény,
poãítaãe, monitory, elektrické pily nebo 
jiné men‰í vyslouÏilé spotfiebiãe, ale taky
pfienosné baterie a akumulátory, tonery ne-
bo je‰tû staré CD a DVD disky. Pak uÏ
zb˘vá jen vyplnit online objednávku na
www. remasystem.cz/re-balik/, díky které
si vytisknete vygenerovan˘ adresní pfied-
placen˘ ‰títek. A krabici se smûsí odpadu
odnést na jakoukoliv poboãku âeské po‰-
ty. SluÏba i podání balíku jsou bezplatné.

Uklízí i sousedi? Nad 150 kg 
odveze auto

Pokud se vám starého elektra nebo ba-
terií nashromáÏdí doma více neÏ 150 ki-
logramÛ, pak si dokonce mÛÏete domÛ

zadarmo objednat odvoz autem. Jen pro
orientaci – tfieba taková vût‰í tiskárna vá-
Ïí kolem osmi kilo, star‰í televize 
dokonce pfiesáhnou i dvaceti kilovou
hmotnost. CRT monitor má kolem 17 kg
a lednice klidnû pfies padesát. Do zásilky
lze pfiidat taky praãky, mikrovlnky, 
vyslouÏilé sekaãky, vrtaãky nebo staré
záfiivky. Zkrátka v‰e, co funguje, respek-
tive fungovalo na elektrick˘ proud.
Pokud byste doma 150 kilogramÛ elektro

odpadu nenashromáÏdili, poptejte se tfie-
ba sousedÛ nebo znám˘ch, urãitû se také
rádi nûãeho zbaví. Pak se staãí pídit po
sluÏbû s názvem Buì lín˘ na: www.re-
masystem.cz/bud-liny/ a odvoz star˘ch
pfiístrojÛ si objednat na webu. Pokud 
nashromáÏdíte nakonec jen nûco mezi 20
- 50 kilogramy starého elektra, mÛÏete
vyuÏít sluÏby Buì lín˘ taky, ale pro-
stfiednictvím balíkového odvozu. Tedy
musíte elektro zabalit do krabice.

Staré dobré sbûrné dvory nebo
speciální akce

Jednou z moÏností jsou také tradiãní
sbûrné dvory, kam se dá elektroodpad
hromadnû vyvézt. Je ale potfieba si pfied
náv‰tûvou dvora nejprve najít ten, kter˘
budete mít „po ruce”, pak taky ovûfiit,
co v‰echno pfiijímá, od koho a v jakém
funguje provozu, tedy kdy má otevfieno.
V praxi je pohodlnûj‰í tûsnû pfied odjez-
dem je‰tû rad‰i zavolat a zjistit kapaci-
tu, mÛÏe se stát, Ïe sbûrné místo bude
zrovna pfieplnûné a v tom pfiípadû si pak
od vás jeho zamûstnanec elektroodpad
ãi baterie nepfievezme. Dal‰í alternati-
vou je zjistit si, jestli se ve va‰em okolí
nekoná nûjaká hromadná svozová akce.
Zejména obce nebo jednotlivé mûstské
ãásti ãasto objednávají v dobû jarních 
úklidÛ speciální hromadné svozy, takÏe
staãí pfiivézt to, ãeho se potfiebujete zba-
vit, tfieba na obecní úfiad. V takovém
pfiípadû taky vût‰inou neb˘vají stanove-
ny Ïádné velikostní nebo hmotnostní li-
mity.

Text: Monika Hofiínková
Foto: archiv REMA Systém

Jaro je synonymem puãících stromÛ, rozkvetl˘ch kvûtin, ale taky pofiádného úklidu po zimû. Nûktefií z nás uÏ mají gene-
rální úklid zdárnû za sebou, ale nûktefií se na nûj stále chystají. Pokud patfiíte mezi ty lenivûj‰í, nebo jste se prostû je‰tû k
uklízení po zimû nedostali, moÏná vám pomÛÏe tûchto pár tipÛ. Poradí s tím, kam se zbyteãn˘m elektro-harampádím, aniÏ
byste museli v okolí hledat patfiiãné kontejnery. 

Jarní úklid: kam jednodu‰e se
star˘mi spotfiebiãi a bateriemi?
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➨ Prodám Orbitrek – témûfi nepouÏívan˘. 
Cena 1 800 Kã, pfii rychlém jednání sleva. Tel.:
737 565 661. 
➨ 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 profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, cena 600 Kã, pÛvod-
ní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna za-
mûstnání. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám men‰í pfiívûsn˘ vozík za auto, 
nová elektroinstalace, nátûry, loÏná plocha
plech, nov˘ je‰tû nepouÏit˘ závûs na kloub.
Tel.: 605 770 674, e-mail: OK2PX@seznam.cz. 
➨ Prodám cirkulárku-ocelová konstrukce 
z jeklu, 4 pojezdová kola, fiezací list 60 cm, mo-
tor 4 kW, klínové fiemeny, stÛl oplechovan˘.
Pfiidám pfiívodní kabel cca 15m. Tel.: 605 770
674, e-mail: OK2PX@seznam.cz. 
➨ Prodám garáÏ v Blansku na Podlesí, 
tel.: 730 127 186.
➨ Prodám star‰í dámské jízdní kolo 
DIAMANT, nutné nové pneu. Cena jen 690 Kã.
Tel.: 737 957 822. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Nabízím uãiteli stfiední ‰koly 
kompletnû zpracovanou matematiku, vãetnû
maturitních testÛ. Tel.: 721 319 572.
➨ Vyhledám geopatogenní zóny 
a paranormální jevy najdu a odstraním bez stû-
hování nábytku, kdekoliv. Tel.: 776 106 964,
516 437 333. 

NABÍZÍM

➨ Daruji PC stÛl za odvoz. Blansko. 
Tel.: 602 843 544. 

DARUJI

➨ Hledám ãasovû flexibilní brigádníky 
z Blanska a okolí na technickou práci a stûho-
vání. Více info:  723 606 098. 
➨ DÛchodce 65 let hledá podnájem 
v Blansku a okolí. Tel.: 731 378 170.

HLEDÁM

➨ 40let˘ muÏ hledá 30-38letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918. 
➨ Hledám muÏe do 55 let z Blanska, 
abstinent vítán, zaji‰tûného. Zn.: Ve dvou se to
lépe táhne. Jsem rozvedená, kufiaãka, 53 let.
Blanka. Tel.: 722 955 018. 
➨ Ahoj, jsem Jirka. 
Hledám hodnou, milou Ïenu, nekufiaãku, blon-
d˘nku 25-30 let, 150 – 160 cm, country, pfiíro-
da. Budu se tû‰it, tel.: 777 450 543. 
➨ Je mi 65 rokÛ a hledám pfiítele
pro komunikaci, schÛzky a v˘lety. Z Boskovic
a okolí. Tel.: 774 650 728. 

SEZNÁMENÍ

➨ 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.
➨ 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. 
➨ Podnikatel hledá ke koupi RD do 8 mil. 
Brno venkov – Blansko. Tel.: 735 137 103.
➨ Koupím byt v Boskovicích, Svitávce 
nebo ve Velk˘ch Opatovicích. RK prosím nevo-
lat tel.: 735 047 955. 
➨ Koupíme chatu / chalupu, 
zahrada podmínkou. Dohoda jistá. 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

PODLAHÁ¤STVÍ ZOUHAR   
Pfiijme stolafie – podlaháfie

Nástup moÏn˘ ihned

Tel.: 606 263 064

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 9. května 2018 to byl rok, co nás navždy

opustila naše milá maminka, babička 
a prababička

paní RŮŽENA VÁLKOVÁ z Letovic.

S láskou vzpomíná celá rodina. 

VZPOMÍNKA
Dne 30. května 2018 to bude 10 roků od chvíle,

kdy nás navždy opustila      
paní LUDMILA DYČKOVÁ roz. Paděrová 

z Boskovic.
Za tichou vzpomínku děkují manžel a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA

Dne 6. května 2018 jsme
vzpomněli už desáté 

výročí odchodu našeho mi-
lovaného tatínka 

a manžela 
pana JAROSLAVA PARMY

z Blanska.

Byl člověkem mnoha zájmů, tělem i duší novinář s citem pro 
aktuálnost zpráv. Jako zapálený  betlemář připravil mnoho vánoč-
ních výstav, jako sportovní komentátor provázel motoristické
a sportovní akce. Stále nám chybí jeho upřímný smích a přípravy
cest za poznáním nových míst. Žil naplno a život s ním byl neustá-
lý zážitek pro všechny okolo něj.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Naďa Parmová a děti s rodinami.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 17. kvûtna 2018 

oslaví diamantovou svatbu
manÏelé LUDMILA a JOSEF

NOVOTNÍ z Boskovic.
60 let spolu - to je nûco! 

Za tu dobu zmûnilo se kdeco.  
Ale na va‰í lásce vÛbec nic.

Tak jako kdysi, aÈ vám v srdci zvony znûjí!

Lásku a ‰tûstí k v˘roãí pfiejí dûti s rodinami, vnouãata s rodinami a pravnouãátka.

PODùKOVÁNÍ
Jménem celé rodiny bych chtûla velmi podûkovat zamûstnan-

cÛm Oblastní charity Blansko, Mobilního hospice svatého

Martina, konkrétnû zejména zdravotní sestfie Mirce Líkafiové

a MUDr. Márii Klincové. Bez jejich pomoci bychom nezvládli do-

provodit tatínka v bfieznu leto‰ního roku na jeho poslední cestû

v prostfiedí domova. 

Dostalo se nám nejen plnû profesionální odborné zdravotnické

a o‰etfiovatelské pomoci, ale také empatického, milého a lidského

pfiístupu a to v kteroukoliv denní i noãní hodinu. Velmi si váÏíme

jejich pomoci a v‰em rodinám, které budou doprovázet umírající-

ho pfiíbuzného, mÛÏeme vzkázat, Ïe je-li to moÏné, stojí za to 

umoÏnit blízké osobû, aby umírala v domácím prostfiedí obklope-

na nejbliÏ‰ími. S pomocí mobilní hospicové sluÏby Oblastní cha-

rity Blansko mÛÏe b˘t i tato poslední cesta velk˘m poÏehnáním.

T. Havlíãková, Letovice

Svátky fiemesel a krásy u‰lechtil˘ch koní
9. – 10. 6. 2018 Kun‰tát

V rámci kulturního programu 
dne 9. 6. ve 20:00 hodin vystoupí Pavel ·porcl
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s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

DOVOLENÁ Senior 55+ ·lágr dovolená jen u nás!
PomÛÏeme splnit Va‰e pfiání, na‰e vûrnostní slevy se Vám vÏdy vyplatí!

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS !

SLEVY + 66 Euro = VYUÎIJTE VâAS!!!
EMIRÁTY 16.690*FUENTEVENTURA 7.990*HURGHADA 8.990*
LANZAROTE 8.990*MADEIRA 12.990*MAURICIUS 26.490*TENERIFE 14.090

EXOTIKA + LUXUSNÍ PLAVBY 2018/ 2019 v prodeji!!!

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

* FISCHER * NECKERMANN * TRAVEL2002 * 

Hledáme spolupracovníky:

LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ LAKOVNY S PRAXÍ
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, vyučení v oboru lakýrník 

nebo 2 roky praxe jako lakýrník

NAVĚŠOVAČ DÍLŮ K LAKOVÁNÍ
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, spolehlivost, fyzickou zdatnost

Pro obě pozice platí: práce v 12ti hodinových směnách, 
nepřetržitý provoz, velmi dobré mzdové ohodnocení

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Poslední leto‰ní finálov˘ turnaj dlouhodobé ãásti jihomoravské minivolejbalové ligy
se konal v nedûli 22. 4. 2018 tradiãnû v mûstské sportovní hale na Vodové v Brnû.
Postoupily do nûj podle prÛbûÏn˘ch v˘sledkÛ dlouhodobé soutûÏe v kaÏdé vûkové kate-
gorii ty nejlep‰í trojice hráãÛ a mezi nû se zafiadila také 2 druÏstva z oddílu ASK Blansko.

KaÏd˘ z tûchto t˘mÛ odehrál 6 utkání s tûmi
nejlep‰ími a kvalitními soupefii, kter˘mi byly
napfiíklad celky Lokomotiva Bfieclav, KP Brno,
VS Drásov, Tesla Brno nebo VK Znojmo-
Pfiímûtice. Jednotlivé celky nastoupily v tûchto
sestavách: ASK1 Natálie Jefiábková, Julie
Koufiilová, Tomá‰ Novotn˘ a Matûj Souãek,
ASK2 Naìa Pospelová, Katka Va‰íãková
a Denisa Veselá. Obûma celkÛm se vedlo po-
dobnû a s bilancí 4 v˘hry a dvû poráÏky ve

skupinách skonãily na 3. místech. Nutno do-
dat, Ïe t˘m ASK1 nepostoupil do závûreãného
vyfiazovacího play off jen o skóre o jeden míã. 

Halová sezona turnajÛ tímto pro na‰e hráãe
a hráãky skonãila. Nyní bude následovat fiada
venkovních turnajÛ mládeÏe, napfiíklad ve
Vy‰kovû, ·lapanicích a také plánujeme úãast na
minivolejbalové velké cenû Brna v LuÏánkách.

Text a foto: Michal Souãek, 
pfiedseda volejbalového oddílu ASK Blansko

Minivolejbalové finále

Spoleãné foto t˘mÛ
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Mûli jsme to ‰tûstí, Ïe jsme mohli na 
jeden takov˘ vyrazit, i kdyÏ to bylo 
uprostfied pracovního t˘dne. A kdo Ïe to
vyrazil? Studenti rájeckého gymnázia,
pfiesnûji fieãeno studenti Sekundy a ãásteã-

nû i Tercie a 1. roãníku, a to ti, ktefií mají
jako voliteln˘ pfiedmût v˘tvarnou v˘cho-
vu. A kam jsme se vydali? Do skleníkÛ
Botanické zahrady Pfiírodovûdecké fakul-
ty Masarykovy univerzity v Brnû.

Ptáte se, jakou má souvislost botanická
zahrada a v˘tvarná v˘chova? Odpovûì je
jednoduchá: komentovanou prohlídku
skleníkÛ zdarma jsme dostali jako odmûnu
za úãast ve v˘tvarné soutûÏi na téma tfiídû-
ní odpadu a kompostování, kterou vyhlási-
la Botanická zahrada MU na zaãátku toho-
to ‰kolního roku. Cel˘ prosinec a leden
jsme intenzivnû tvofiili, v bfieznu jsme se
radovali, Ïe na‰e v˘tvory mûly úspûch
a získaly první cenu, a teì, 11. dubna, jsme
vyrazili na slíbenou exkurzi do skleníkÛ.

Prohlídka byla moc zajímavá. V 90 mi-
nutách jsme virtuálnû procestovali témûfi
celou zemûkouli. Vidûli jsme tropické 
liány, subtropické palmy, australské euka-
lypty, asijské bambusy nebo pou‰tní a
polopou‰tní kaktusy a agáve. Podnikli

jsme i krátk˘ exkurz do historie ve sklení-
ku kapradin a cykas, coÏ jsou rostliny, 
které období svého nejvût‰ího rozmachu
proÏívaly spolu s dinosaury. Dozvûdûli
jsme se o zvlá‰tních stravovacích návycích
masoÏrav˘ch rostlin, na vlastní oãi jsme
vidûli cizokrajné kulturní rostliny, s jejichÏ
plody se bûÏnû setkáváme v na‰em jídel-
níãku.

Paní prÛvodkynû byla velice milá
a v‰echno nám pûknû popsala a vysvûtlila.
Prohlídku jsme si moc uÏili a hodnû nové-
ho a zajímavého se dozvûdûli. Urãitû to
stálo za to. Budete-li mít tu moÏnost, jeì-
te se tam také podívat. Náv‰tûvu rozhodnû
doporuãujeme.

Text: Barbora Honzátková, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí

Foto: archiv ‰koly

Studenti rájeckého
gymnázia ve sklenících
Botanické zahrady MU
Druh˘ dubnov˘ t˘den, jaro je tu: sluníãko, modrá obloha,

pfiíjemné teploty na krátk˘ rukáv, cvrlikání ptákÛ a vÛnû
rozkvétajících jarních kvûtin. Den jako stvofien˘ pro v˘let. 

❯ ve‰ker˘ sortiment montérek, blÛz, vest, bund...
❯ vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
❯ ‰ijeme v nadmûrn˘ch i dûtsk˘ch velikostech
❯ vyrábíme funkãní odûvy z thermoúpletÛ a shoftshellu
❯ ‰ijeme téÏ odûvy z fleecu a maskáãoviny

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823, p. Dostál 724 205 123 

Zakázkové ‰ití tel.: 516 499 842, pí. Men‰íková 733 536 750

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

Prohlídka Botanické zahrady byla zajímavá a pouãná
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kategorie, první 3 – 6 let, druhá 7 – 10
let a tfietí 11 – 15 let. SoutûÏní práce mu-
sí b˘t zamûfieny tématicky a musí b˘t
samostatnû vypracované. Podmínkou je
ruãní zpracování, elektronické práce
budou ze soutûÏe bohuÏel vyfiazeny.
KaÏd˘ soutûÏící odevzdá jednu práci.
Kolektivní práce budou pfiijímány
a hodnoceny bez rozdûlení do kategorií.
V̆ kres musí b˘t zezadu ãitelnû oznaãen
jménem, pfiíjmením, tfiídou a ‰kolou,
dále informace o zákonném zástupci,
jeho telefonní ãíslo a e-mailová adresa.

Jaké techniky se mohou pouÏít?
Kresba, malba, koláÏ, kombino-

vaná technika a 3D práce  - papír.
Formát minimálnû A4, maximálnû
A2, u 3D prací základna maximál-
nû 50 x 50 cm.

A termíny? 
SoutûÏ uÏ bûÏí, mnozí jste uÏ vidû-

li ná‰ plakát v dubnovém vydání ListÛ
regionÛ. Termín odevzdání díla je do
30. ãervna 2018 na sekretariátû ZU·
Blansko, Zámek 3. 

Peti, kdo bude práce hodnotit? 
Díla hodnotí odborná porota.

Pfiedsedkyní poroty je vÏdy ak.
mal. Arna Juraãková a dal‰í dva

Peti, jak vznikla my‰lenka vyhlásit
tuto v˘tvarnou soutûÏ?

V‰e zaãalo tím, Ïe obãansk˘ spolek
potfieboval na zaãátku své existence
finanãní prostfiedky pro své fungování
a firma Cergo, s. r. o. byla jedním
z prvních sponzorÛ, ktefií pomohli
spolku do zaãátkÛ. Z této spolupráce
vznikla my‰lenka udûlat nûco pro dû-
ti nejen v obãanském spolku, ale 
otevfiít umûlecké dvefie i pro dûti M·
a Z·. V̆ tvarná soutûÏ byla dobr˘m
nápadem Ing. Josefa Vrby, jak tuto
my‰lenku zrealizovat. 

Proã je kaÏd˘ roãník soutûÏe téma-
ticky spjat˘ s Blanskem?

Je to proto, Ïe garanty a sponzory
celé v˘tvarné soutûÏe se stali dva pfied-
stavitelé mûsta. Starosta Mgr. Ivo
Polák a místostarosta Ing. Jifií Crha.
Fantazii dûtí proto kaÏdoroãnû smûfiuje-
me k Blansku. První rok kreslily dûti to,
co je na Blansku v jejich oãích zajíma-
vé. Téma znûlo Blansko oãima m˘ma.
V druhém roãníku dûti malovaly
Blansko tak, jak by chtûly, aby vypada-
lo. Kreslily tedy Mûsto m˘ch snÛ. 

A jak je to letos?
Leto‰ní tfietí roãník je zajímav˘ tím, Ïe

jsme se pfiipojili k oslavám v˘roãí 100 let
od zaloÏení âeskoslovenské republiky.
Téma proto letos zní:  Blansko pfied 100
lety anebo jak Ïili na‰i prarodiãe.

Jaké jsou pravidla soutûÏe? 
SoutûÏe se mohou zúãastnit v‰echny

dûti ve vûku od 3 do 15 let. Jsou tfii 

ãlenové poroty jsou vybráni z fiad
odborníkÛ. Porota vybere pfiibliÏnû
tfiicet nejlep‰ích dûl. Tyto díla bu-
dou letos vystaveny pro vefiejnost
v blanenském Muzeu. VernisáÏ
spolu s vyhlá‰ením vítûzÛ soutûÏe
bude 2. fiíjna 2018 v 16.00 hodin
v Hudebním salonku v blanenském
zámku. 

UÏ víte na jaké ceny se mohou dû-
ti tû‰it? 

Díky sponzorÛm budou ceny oprav-
du pfiekrásné. Navíc kaÏdoroãnû vzni-
ká z vystaven˘ch dûl stolní kalendáfi.
Z kaÏdé kategorie udûluje porota 
první, druhé a tfietí místo. Tyto dûti
dostanou vûcné dary a v‰echny, 
jejichÏ díla jsou vystaveny, obdrÏí ka-
lendáfi. Zvlá‰tní cenu udûlují je‰tû ga-
ranti soutûÏe a hlavní sponzor.

Co byste ráda je‰tû fiekla?
Dûti nebojte se, sednûte si ke stolu,

vezmûte si papír, tuÏku, barvy, vos-
kovky, fixy….a vytvofite svÛj v˘kres
snÛ. Tfieba to budete právû vy, co 
vyhrajete kolobûÏku, sluchátka nebo
telefon a va‰e dílo bude vystaveno na
v˘stavû v blanenském Muzeu. 

Více info na www.art-tep.cz, www.
listyregionu.cz

Peti, dûkuji Vám za rozhovor. 
Renata Kuncová Polická

Foto: archiv ART-TEP

Umûlecké centrum ART-TEP, spolek spoleãnû s Ing. Josefem Vrbou, jednatelem firmy Cergo, s.r.o. pod zá‰titou
mûsta Blanska letos jiÏ tfietím rokem pofiádají na blanensku v˘tvarnou soutûÏ pro dûti z M· a Z·. Zeptali jsme se pfied-
sedkynû spolku MgA. Petry Îerníãkové: 

Povídání o právû probíhající
v˘tvarné soutûÏi

jsou mediálním 
partnerem soutûÏe 

II. roãník 2017 - Petra Îerníãková, garanti soutûÏe a hlavní sponzor
pfii pfiedání jedné z cen
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Ve dnech 26. - 28. dubna 2018 se druÏstvo Mûstské
police Blansko zúãastnilo v partnerském mûstû
Komárnû Mezinárodní stfielecké soutûÏe o putovní po-
hár primátora mûsta Komárno ve stfielbû ze sluÏebních
zbraní mûstsk˘ch a obecních policií, kter˘ se koná ja-
ko Memoriál Karola Zsapku. 

SoutûÏe se zúãastnilo celkem 19 druÏstev ze
Slovenska, Polska, Maìarska a âeské republiky. âtyfi-
ãlenné druÏstvo blanenské mûstské policie se umístilo
v soutûÏi zahraniãních úãastníkÛ na pûkném 2. místû. 

V doprovodném programu nav‰tívili stráÏníci místní
kryt˘ termální bazén, Komárenskou pevnost a zúãast-
nili se hlavních mûstsk˘ch oslav Komárensk˘ch dnÛ. 

Text: MÚ Blansko – odbor kanceláfi tajemníka
Foto: archiv MP Blansko

V nedûli 29. dubna probûhl na at-
letickém stadionu v Blansku 33. roã-
ník memoriálu Vûry Bu‰ové
Gilkové. Za sluneãného poãasí na
hlavní trati 800 m zvítûzila domácí
Pavla ·toudková v ãase 2:23:43
pfied Hanou Kielarovou z Bílovic
a AneÏkou Langhammerováou
z Brna. Ceny pro nejlep‰í tfii pfiedá-

vala a zá‰titu nad tímto závodem
pfievzala poslankynû parlamentu âR
Lenka DraÏilová. I v dal‰ích discip-
línách padaly zajímavé v˘kony a to
i díky atletÛm z Blanenského oddílu
atletiky ASK Blansko, kter˘ byl zá-
roveÀ hlavním pofiadatelem akce.

Text: Martin Bezdíãek
Foto: archiv ASK Blansko

Stfielci Mûstské policie Blansko
pfiivezli z Komárna stfiíbro 

Memoriál Vûry Bu‰ové Gilkové
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