
Îe leto‰ní rok je rokem 100. v˘roãí vzniku na‰eho samostatného
státu není pro nikoho nová informace. Akce a oslavy k tomuto v˘-
roãí po celé republice probíhají takfika cel˘ rok, nicménû koncem
fiíjna tyto oslavy vyvrcholily. Kromû sázení lip – na‰eho národní-
ho stromu byly oslavy rÛznorodého charakteru. 

Jedna taková oslava ke 100. v˘roãí
republiky se uskuteãnila 28. fiíjna
v Blansku. V tento sváteãní den uspo-
fiádala Stfiední ‰kola cestovního ruchu
a gastronomie s.r.o. Blansko v koste-
le sv. Martina v Blansku Slavnostní
v˘stup na vûÏ kostela s vlajkou. 

KaÏd˘, kdo pfii‰el, si mohl symbo-
licky zamávat ãeskou vlajkou z vûÏe
kostela. Pfied kostelem byla umístûna
expozice obsahující písemn˘ i foto-

grafick˘ materiál mapující stoletou
historii na‰eho státu. Ve vûÏní kavár-
niãce se pfiítomní mohli zahfiát nebo
osvûÏit, mimo jiné se podával nápoj
v národních barvách. Program i prÛ-
vodcovství zajistili studenti oboru
Cestovní ruch na Stfiední ‰kole ce-
stovního ruchu a gastronomie s.r.o.
Blansko v rámci odborné praxe.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 7 ãíslo 9 listopad 2018
17 800 ks

Symbolické mávání vlajkou z vûÏe kostela sv. Martina v Blansku

Oslavy 100. v˘roãí
vzniku 

âeskoslovenska

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

v Blansku nám. Republiky 30. 11. v 17.05
v Boskovicích Masarykovo nám. 2. 12. v 16.00
v Letovicích Masarykovo nám. 2. 12. v 16.00
v Adamovû na prostranství u kostela 30. 11. v 16.30

Zveme vás na rozsvícení vánoãního stromu 

Podával se nápoj v národních barvách
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Busty blanensk˘ch velikánÛ
vznikly v noci

Pfiihlá‰eno 
rekordních 32 filmÛ

Celkem ‰estnáct ÏákÛ ve vûku 9 – 15 let ZU· Blansko z v˘tvarného oboru strá-
vilo noc „ve ‰kole”.  Eva Juraãková, která dûti ve v˘tvarném oboru vede, stá-
la za zdafiil˘m workshopem. Dûti byly nad‰ené ze záÏitku a v‰ichni spoleãnû
vytvofiili v noci z 12. na 13. fiíjna celkem 10 soch blanensk˘ch velikánÛ, ktefií
pob˘vali v Blansku nebo mûli s na‰ím mûstem nûjakou spojitost, ktefií sv˘mi
objevy a svou prací pfiesáhli hranice mûsta, kraje, ãi dokonce republiky.
Úãastníci tohoto workshopu svou prací zase pfiesáhli hranici v˘uky i dne. 

SoutûÏ neprofesionálního filmu OKEM DOBRODRUHA je souãástí
20. roãníku festivalu filmÛ, setkání a dobrodruÏství RAJBAS 2018.
Festival probûhne o víkendu 23.-25. listopadu v Blansku a do sou-
tûÏe je letos pfiihlá‰en rekordní poãet 32 krátk˘ch dokumentÛ. Tû‰í
mû, Ïe mezi nimi nechybí tvorba filmafiÛ z Blanenska, protoÏe
hned 7 snímkÛ zaslali autofii z na‰eho regionu.

Práce zaãaly v 18.30 v pátek veãer a v so-
botu v 1.45 ráno bylo „hotovo”.  Po zaslou-
Ïeném spánku dûti pokraãovaly v podmalbû
a nápisech.

Polystyrenové busty tak v sobotu ráno pfii-
pomnûli napfiíklad Hugo Salma,  Jindfiicha
Wankela, Karla Absolona, Karolinu Meineke,
Josefa Mánesa a dal‰í. Eva Juraãková dodává:
„Bylo tûÏké vybrat z mnoÏství znám˘ch jmen
a lidí. Tito mají své expozice v Muzeu a na 
základû této skuteãnosti byl v˘bûr jasn˘. No
a jak jsem k nápadu do‰la? Soch a památek ne-
ní nikdy dost, aby nám nûco pfiipomnûli, fiekli
a nejen nám, ale i mlad‰í generaci. Ke 100. v˘-
roãí republiky jsme vyrobili 10 soch.”

Hned v sobotu byly sochy vystaveny v zá-
meckém parku. „Bylo to fajn a pfii upevÀování
v sobotu dopoledne nás lidi moc chválili.
Vypadali spokojenû, ãetli si nápisy na so-
chách,…” fiíká o atmosféfie vystavení soch Eva
Juraãková.

BohuÏel, na‰li se mezi námi i vandalové,
ktefií nûkolik dní po vystavení soch v zámec-
kém parku sochy poniãili, jeden velikán byl vy-
vrácen˘, Ïelezo ohnuté, druh˘ mûl díru v hlavû
a Karolína Meineke byla zniãená nejvíce. Je
smutné, Ïe nûkdo nûco krásného vytvofií, lidi
z toho mají radost a druh˘ bez dÛvodu dílo zni-
ãí. Text: Renata Kuncová Polická

Foto: Eva Juraãková

K mimofiádnû zajímav˘m bude urãitû
patfiit film Michala Huberta z Blanska.
Kuriózní je, Ïe k porotcÛm doputoval
tûsnû pfied uzávûrkou aÏ z Nového
Zélandu. Zde Michal se svou pfiítelkyní
Bûtkou Nedvûdovou uÏ více neÏ rok ce-
stují, pfiíleÏitostnû pracují a hlavnû fotí.
Dalo se tedy oãekávat, Ïe to bude nûco
z této destinace. JenÏe není. Oni si totiÏ
popoletûli na dovolenou. A to do pofiád-
né exotiky tropického Pacifiku, místa
ostrovÛ, hor a velryb - Království
Tonga. 

Zajímavé budou jistû snímky také dal-
‰ích autorÛ z Blanska a okolí. Jde o filmy
Ondfieje Grunda, Adama ·indeláfie,
Jaroslava Cinkla a Ale‰e Koneãného.
A urãitû i ostatních autorÛ z celé âR
i Slovenska. Pfiijìte se pfiesvûdãit do bla-
nenského kina. V‰e o programu celého
festivalu na www.festivalrajbas.cz. 

Text: Milan Danûk 
Foto: Michal Hubert

RAJBAS 2018
23. – 25. 11. 2018
www.festivalrajbas.cz
Listy regionÛ jsou mediálním partnerem akce

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 •

• zapÛjãíme vám vysavaã na mokré ãi‰-
tûní kobercÛ a ãalounûného nábytku •

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

Ceny od 1700 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

Na RAJBAS nepfiijedou, ale poslali film. Bûtka Nedvûdová a Michal Hubert, au-
tofii dokumentu Tonga, království velryb 

jsou mediálním 
partnerem 
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SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (10)
Pomník obûtem Velké války na se-
verní stranû parku Námûstí Svobody

Pomník zhotovil sochafi pan Franti‰ek
DoleÏel z Bofiitova nákladem 18 000 Kã
(mimo betonáfiské práce a písmo). O je-
ho zfiízení rozhodla mûstská rada na jed-
náních v ãervenci a srpnu 1924, smlou-
vu na jeho zhotovení schválila dne 7. 8.
1924. Odhalení pomníku probûhlo slav-
nostnû dne 28. 10. 1924. JiÏ od 6.00 hod.
pro‰la Blanskem hudba a v 9.30 hod. ze
starého Blanska slavnostní prÛvod, aby
v 10.00 hod. po projevu starosty
Blanska Dr. Rodkovského byl pomník
odevzdán vefiejnosti. Opût následovala
hudba, nyní Lakotova kapela, a veãer od
18.30 do 19.30 hod. zpûv písní pfii po-
chodních. Na v‰ech domech mûly vlát
ãeskoslovenské prapory.

K postavení pomníku pfiispûli obãané
mûsta Blanska, které k tomu vyzvala
mûstská rada. Sbírku uspofiádala ve
dnech 3. aÏ 10. srpna 1924 a zahájení 
upisovací akce a sbírky zapoãala bez-
platn˘m koncertem na blanenském ná-
mûstí v nedûli dne 3. 8. 1924.

A skuteãnû. Obãané, spolky, Ïivnost-
níci pfiispívali. Ten 2 Kã, ten 5 Kã nebo
10 Kã, ale také 100 Kã i více, celkem
podle údajÛ z 65 sbûracích listÛ ãástkou
8 544 Kã. 

Pomník pfiedstavuje zlomen˘ sloup na
podstavci, jehoÏ 4 strany jsou opatfieny
nápisy: Strana I. – Mûsto Blansko vzpo-
míná sv˘ch spoluobãanÛ zahynul˘ch ve
svûtové válce 1914–1918. Strana II. – Na

vûãnou pamûÈ tûm, kdoÏ zemfieli, aby-
chom my mohli Ïíti. Strana III.–
28.X.1918 – 28.X.1924 (pozdûji pfiidán
text „Vladimír Skoták z ãísla 455
+1938”). Strana IV. – Ideálem humanity k
vûãnému míru! PoÏehnání tûm, mír kdoÏ
tvofií, tfiikrát bûda tûm, kdoÏ jej bofií.

Pod kaÏd˘m z tûchto nápisÛ jsou vlo-
Ïeny dvû tabulky se jmény padl˘ch
(jméno, pfiíjmení a ãíslo domu). Na cel-
kem osmi tabulkách je uvedeno 78 jmen
zemfiel˘ch vojákÛ z Blanska.

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie Joná‰, Blansko

Z DOPRAVY
Nová pravidla pfii tvorbû „zá-
chranáfiské uliãky” v kolonách 
Od 1. 10. 2018 vstoupila v úãinnost no-

vela zákona ã. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, která mj. zavá-
dí nová pravidla pro tvorbu prostoru pro
prÛjezd vozidel s právem pfiednostní jízdy,
a to pfii vzniku kolony stojících nebo po-
malu jedoucích vozidel. Nyní platilo, Ïe
fiidiãi soubûÏnû jedoucích vozidel v tako-
v˘ch pfiípadech mezi sebou vytváfií jeden
prÛjezdn˘ jízdní pruh ‰irok˘ nejménû 3,0
m a je-li v jednom smûru jízdy tfii a více
jízdních pruhÛ, vytváfií se uliãka mezi
jízdním pruhem, kter˘ je nejvíce vpravo
a pfiiléhajícím jízdním pruhem. Podle 
nov˘ch pravidel se budou v pfiípadû vzni-
ku kolon vytváfiet uliãky mezi jízdním

pruhem, kter˘ je nejvíce vlevo a k nûmu
pfiiléhajícím jízdním pruhem. Za nedodr-
Ïování tûchto pravidel ãi za neoprávnûné
vjetí do uliãky bude fiidiãÛm hrozit ve
správním fiízení pokuta aÏ do v˘‰e 2 500
Kã. DÛvodem pro zavedení nov˘ch pravi-
del pro tvorbu „záchranáfiské uliãky” je
zejména snaha po sjednocení pravidel
platn˘ch v âeské republice s pravidly
platn˘mi v ostatních evropsk˘ch státech.
Tato pravidla jsou jiÏ nyní platná napfi.
v Nûmecku nebo Rakousku a brzy by mû-
la vstoupit v platnost i na Slovensku. 

Text: odbor dopravy 
Mûstského úfiadu Boskovice

Na Obofie uÏ je pfiedvánoãní ãas
I kdyÏ venku to spí‰ poãasím pfiipomínalo jaro, v oborské knihovnû se 30. fiíjna ve v˘tvarné dílnû uÏ vy-
rábûla vánoãní pfiáníãka.

Zku‰ená lektorka paní Eva
SáÀková v‰echny pfiítomné zasvûtila
do v˘tvarné techniky zvané quilling
neboli také papírov˘ filigrán. Tato
technika se skládá z toho, Ïe se pou-

Ïívají prouÏky papíru, které jsou
stáãeny a formovány do poÏadova-
ného tvaru. Ve v˘sledku vznikají
krásné a originální obrazce, o ãemÏ
jsme se mohli v Obofie pfiesvûdãit. 

Toto pohodové odpoledne si
v‰echny pfiítomné dívky a Ïeny
u ‰álku ãaje nebo kávy uÏily.
A je‰tû navíc – krásnû nám spolu
plynul ãas, nauãily jsme se nûco

nového. DomÛ si kaÏdá z nás od-
ná‰ela svoje originální vánoãní
pfiání.

Text a foto: Renata Kuncová Polická
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VáÏení ãtenáfii, po del‰í dobû se oz˘vám
s dal‰ím úspûchem blanensk˘ch florballis-
tÛ, tentokrát star‰ích ÏákÛ. Tuto kategorii
trénuje novû pan David Poliak. V nedûli
21. fiíjna probûhl ve Slavkovû turnaj na‰ich
borcÛ s t˘mem Hornets Brno a taktéÏ 
brnûnsk˘mi Buldogs B. Atlas je posílen
o tfii hráãe z letovického TJ Sokol, ktefií
jsou zde na hostování. Jedná se o Davida
Zemánka, Filipa Mazaãe a Joná‰e Pfiibyla.
Dále byl v sestavû brankafi Jan Opletal, Jan
Kobylka, Vojtûch Navrátil, Ondfiej
Navrátil, Joná‰ Franc, Jakub Muller, Adam
Kovafiík, ·tûpán Tatar a Vojtûch Polách.
První utkání s jiÏ zmiÀovan˘mi Hornets
Brno hladce na‰i svûfienci dokázali vyhrát
4:0. Druhé utkání bylo ov‰em o dost tûÏ‰í.
Buldogs je znám svou hrou na hranici Fair
play. Ov‰em svûfienci pana Poliaka na své

hfie od minulé sezony dost zapracovali
a i pfies vysoké tempo, sporn˘ch rozhodnu-
tí sudích, dokázali zvítûzit 6:4. KdyÏ si to-
tiÏ pfiedstavíme velikou hráãskou základnu
mûsta Brna, tak je jisté, Ïe ná‰ Atlas mÛÏe
vybírat z nesrovnatelnû men‰ího poãtu hrá-
ãÛ. Proto tento i dal‰í Ûspûch jsou hodné
obdivu. Dá se totiÏ fiíci bez nadsázky, Ïe
jde o boj Davida s Goliá‰em. Na‰i sportov-
ci jdou do zápasu s nad‰ením, nasazením
a vÏdy s v˘bornou náladou. Dík za tento
v˘znamn˘ uspûch patfií bezesporu trenéro-
vi, kter˘ do kouãování davá srdce, cit pro
hru a nemalé florballové zku‰enosti. A co
je také velice podstatné, svÛj voln˘ ãas. Za
tento úspûch nezb˘vá neÏ podûkovat a ce-
l˘ blanensk˘ Atlas se tû‰í na dal‰í.

Text: PaNa
Foto: Radek Mazaã

I pfies de‰tivé poãasí sobotního odpoledne
27. fiíjna 2018 se se‰lo nûkolik desítek skalic-
k˘ch obãanÛ na zahradû místní základní a
matefiské ‰koly, aby spolu s jejími dûtmi a peda-
gogy zasadili památeãní lípu u pfiíleÏitosti stého
v˘roãí zaloÏení âeskoslovenské republiky.

Spoleãnû si tak pfiipomnûli své kofieny
a mohli napfiíã generacemi sdílet sváteãní
chvíle a náladu. ·koláci i „‰kolkáãci” potû‰i-

li pfiítomné krátk˘m programem a ke kofie-
nÛm stromu zasadili také obrázky a vzkazy
pro lípu i pro budoucí generace.

Na toto odpoledne si v‰ichni zúãastnûní 
uchovají krásnou vzpomínku a budou jistû
s láskou sledovat, jak skalick˘ Strom svobo-
dy v péãi dûtí roste a prospívá.

Text: Mgr. Michaela Barkerová
Foto: Vladimír Barták

Atlas Blansko Ve Skalici nad
Svitavou sázeli lipku

Rady trenéra pfied nastoupením do hry

Sázení památeãní lípy
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Více informací 
zde

Neseì furt doma
a pfiijì se k nám

uÏ ukázat!

Otevfien˘ nábor dûtí 
do sportovního klubu 
FBK Atlas Blansko

Roãníky narození 2006–2012

17. prosince, 15-18 h

Mûstská sportovní hala 
na Údolní 10 v Blansku

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

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

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU
telefon: +420 775 904 110
e-mail: lambiservis@post.cz

ZASKLÍVÁNÍ BALKONÒ A LODÎIÍ
Bezrámov˘ i rámov˘ systém 

LAMBI PLAST SERVIS s.r.o.
www.plast-servis.cz

Hlavní ãinností firmy jsou dodáv-
ky plastov˘ch i hliníkov˘ch profilÛ
a komponentÛ potfiebn˘ch v nábyt-
káfiském sektoru. Základní skladov˘
sortiment tvofií – nábytkové rolety,
tûsnicí profily, sokly, okopové ple-
chy, úchytové a dekorativní profily.

Majitele a zakladatele firmy
Kooplast Ing. Radka ¤ehofie jsme se
zeptali:

MÛÏete pfiedstavit Va‰i novinku,
koupelnov˘ set Bianca?

Koupelnov˘ set Bianca je na-
prostá novinka v na‰em sortimentu,
která dále roz‰ífiila moÏnosti na‰eho
pÛsobení na trhu s nábytkáfisk˘m
prÛmyslem.

Novinkou je zejména dodání jiÏ
kompletního setu vãetnû skfiíÀky.
Doposud jsme se zab˘vali zejména
v˘robou roletov˘ch setÛ bez skfiíní.
Tentokrát jsme v‰ak chtûli zákazní-
kovi nabídnout hotov˘ kompletní
produkt pfiipraven˘ pfiímo k instala-
ci. Tento set je cenovû dostupn˘ pro
jakoukoli bûÏnou domácnost. 

V ãem je jin˘ oproti pfiedchozím
podobn˘m produktÛm, zajímav˘,
unikátní…?

Chtûli jsme vymyslet nûco revoluã-
ního, nûco co tu je‰tû nebylo. Skloubili
jsme kvalitu, jednoduchost a design
a vznikl nám tento koupelnov˘ set,
kter˘ dostal jméno Bianca, symbolizu-
jící ãistotu a záfiivû bílou barvu, hodící
se do koupelny kaÏdé domácnosti. 

Navíc tento roletov˘ systém otevírá-
ní skfiínûk je velice praktick˘, nezabírá
totiÏ v místnosti zbyteãn˘ prostor jako
je tomu pfii otvírání klasick˘ch dvífiek.

V jak˘ch rozmûrech a barevn˘ch
odstínech ho dodáváte?

SkfiíÀku je moÏné objednat pouze
v záfiivû bílé barvû. Pofiídit lze ve
dvou provedeních, podle toho, jak
a kam si chce zákazník skfiíÀku 
umístit – vertikální a horizontální.

Vertikální provedení skfiíÀky je
o rozmûrech: v˘‰ka 700 mm, ‰ífika
350 mm a hloubka 250 mm. Uvnitfi
vertikální skfiíÀky jsou 2 police.

Horizontální provedení skfiíÀky
je o rozmûrech: v˘‰ka 350 mm, ‰ífi-
ka 700 mm a hloubka 250 mm.

Uvnitfi horizontální skfiíÀky je 1 police.

DÛleÏitá otázka. Jak je to s insta-
lací, zvládne to i stfiednû manuálnû
zruãn˘ ãlovûk?

JelikoÏ se jedná o kompletní role-
tovou skfiíÀku, instalace je opravdu
jednoduchá a zvládne ji kaÏd˘, jak-
koli zruãn˘ ãlovûk, bûhem chvilky.
Staãí pouze vybalit z krabice a za-
vûsit na zeì. 

Kde se na nûj mÛÏu podívat a kde
si ho mohu pofiídit?

Tuto novinku si mÛÏete pfiijít vy-
zkou‰et a pfiípadnû objednat do na‰e-
ho prodejního stfiediska v Boskovi-
cích na ulici Chrudichromská 22, kde
se Vám bude vûnovat ochotn˘ a pro-
‰kolen˘ personál. Zájemci nás mohou
kontaktovat na telefonech: 515 550
540 a 602 567 305 nebo e-mailem: in-
fo@kooplast.cz a urãitû také doporu-
ãujeme nav‰tívit na‰e internetové
stránky www.kooplast.cz 

Text: Ing. Petra Pfiichystalová
Foto: archiv Kooplast, s.r.o.

Pfiedstavení novinky na trhu
Firma Kooplast, s.r.o. se sídlem v Boskovicích, pÛsobí na trhu jiÏ více neÏ 20 let. Pro nábytkáfisk˘ prÛmy-
sl firma nabízí bohat˘ skladov˘ sortiment rÛzn˘ch typÛ profilÛ ve standardních i nestandardních dekorech,
kter˘ neustále pfiizpÛsobuje nejnovûj‰ím Evropsk˘m trendÛm i poÏadavkÛm trhu.
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Lampionov˘ prÛvod

V Rudici ohlalili pomník 
Tomá‰e Garrigua Masaryka

Pfii pfiíleÏitosti 100. v˘roãí vzniku samostat-
né âeskoslovenské republiky byl dne 27. 10.
2018 v Rudici za úãasti senátorky Ing.
Jaromíry Vítkové slavnostnû odhalen pomník
se sochou prezidenta Tomá‰e Garrigua
Masaryka. Rudiãtí si tak navíc pfiipomnûli i 80.
v˘roãí od prvního odhalení tohoto pomníku
v roce 1938. PÛvodní socha v‰ak v 50-t˘ch 
letech nenávratnû zmizela. Podafiilo se v‰ak
kontaktovat rodinu akademického sochafie
Aloise Buãánka, která stále vlastní pÛvodní
sádrov˘ model, podle kterého mohla b˘t novû
odlita bronzová socha TGM. Ta se tak vrátila
na originální Ïulov˘ podstavec, kter˘ fiadu let
leÏel bez pov‰imnutí na dvofie obecního úfiadu.

I pfies de‰tivé poãasí si tuto událost nenechalo
ujít velké mnoÏství lidí. V hodinovém programu
si promluvil k pfiítomn˘m starosta obce, paní se-
nátorka Vítková a zástupce partnerské obce

Fallbach z Rakouska. O nezapomenuteln˘ kul-
turní záÏitek se dále postarali ãlenové pûveckého
sboru Rastislav a dûti z místní základní ‰koly.
Pfiítomní mûli moÏnost ochutnat koláãe, které 
upekly rudické Ïeny a zahfiát se svafien˘m ví-
nem, které nabízeli dobrovolní hasiãi. Zájemci si
dále mohli prohlédnout místní ‰kolu
a v Dûlnickém domû na nû ãekaly dvû v˘stavy,
spojené s tímto v˘roãím. První s názvem Rudice
1918-2018,  druhá mapující Ïivot a dílo TGM. 

Pfii pfiíleÏitosti tohoto v˘roãí vydala obec
Rudice publikaci, která mapuje osud pomní-
ku Tomá‰e Garrigua Masaryka v obci Rudici.
Text je doplnûn o historické fotografie a dále
o aktuální fotografie jak z v˘roby ve slévárnû
HVH s.r.o. v Podkrkono‰í, tak ze samotné in-
stalace v Rudici. 

Text: Milan Îák
Foto: Milan Kylar

Odhalení pomníku Tomá‰e Garrigua Masaryka

Den otevfien˘ch dvefií
mûl v Z· v âerné Hofie

slavnostní nádech
V pátek 26. fiíjna mûla ãernohorská

vefiejnost moÏnost nav‰tívit bûhem celé-
ho dne místní základní ‰kolu. Hned pfii
vstupu do vestibulu ‰koly mohli ná-
v‰tûvníci zhlédnout v˘stavu dûtsk˘ch
prací s názvem MOJE HOBBY a expo-
zici vûnovanou 100. v˘roãí vzniku re-
publiky. V dopoledních hodinách pak
následoval kulturní program se ‰kolní
tematikou, kter˘ si pro rodiãe a spoluÏá-
ky pfiipravili ãlenové pûveckého sboru.
Jako dárek pro v‰echny dûti ‰kola uspo-
fiádala dvû pfiedstavení z cyklu scénické-
ho ãtení - Listování pro ‰koly. Cel˘ den
jsme zakonãili tradiãní Lampiónovou

slavností s prÛvodem. V úvodu této ob-
líbené podzimní akce byla za zvuku stát-
ní hymny poloÏena kytice k pomníku
padl˘ch na námûstí Míru a celá slavnost
byla zakonãena ve sportovním areálu
u rybníka, kde se v rámci oslav 100. v˘-
roãí vzniku republiky uskuteãnila slav-
nostní laserová show s ohÀostrojem.
Pofiadatelé, kter˘mi byly Základní ‰kola
a Mûstys âerná Hora, SDH a FK âerná
Hora, vûfií, Ïe se akce líbila a obãané
âerné Hory tak mûli moÏnost dÛstojnû
oslavit v˘znamné v˘roãí na‰í republiky. 

Text: Jana Kubelková
Foto: Jifií Bernard 
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V loÀském roce byla zahájena ak-
ce na Vodním díle Boskovice. Jedná
se o rekonstrukci hráze vodního dí-
la, která má zajistit zv˘‰ení bezpeã-
nosti obãanÛ pfii povodních.  

Aktuálnû rekonstrukce pokraãuje
podle zmûnûného harmonogramu,
kter˘ byl prodlouÏen z tfietího ãtvrt-
letí roku 2019 aÏ do konce roku
2019. DÛvodem prodlouÏení termí-
nu byla nutnost provádûní odstfielÛ
skalního masívu v místû nového
bezpeãnostního pfielivu. ZdrÏení
vyvolala nutnost zaji‰tûní potfieb-
n˘ch povolení od báÀského úfiadu
a pfiíprava odstfielÛ.

Kolaudace stavby se pfiedpokládá
podle nového harmonogramu kon-

cem roku 2019, koruna hráze by
mûla b˘t prÛchozí od jarních mûsí-
cÛ roku 2020.

Zdroj: TZ MÚ Boskovice
Foto: archiv Povodí Moravy s.p.

Dokonãení rekonstrukce
hráze boskovické 

pfiehrady se posouvá

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* 29. 11. – 1. 12. Dny adventních a vánoãních dekorací
10:00 – 18:00 hodin
obãerstvení zaji‰tûno

tel.: 737 475 290, 732 940 763

K v˘roãí 100 let republiky byl v Ostrovû
u Macochy odhalen nov˘ pomník

Tento rok jsme si totiÏ pfiipomnûli jiÏ
100 let od vzniku âeskoslovenského
státu. A tak se s oslavami tohoto data
doslova roztrhnul pytel. V médiích byly
pfiipomínány historické posloupnosti
vzniku na‰eho státu, zásluhy mnoha 
osobností na jeho vzniku a napfiíã celou
republikou se sázely lípy, pofiádaly
pfiedná‰ky a mnoho dal‰ích aktivit spo-
jen˘ch s pfiipomínkou tohoto historické-
ho aktu.

Pozadu nechtûli zÛstat ani obyvatelé
Ostrova u Macochy, ktefií k pfiipomínce
tohoto historického okamÏiku uspofiá-
dali slavnostní pochod obcí v ãele se
ãleny místního Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ. Na novû opraveném námûstí
byl vysazen pamûtní strom – lípa srdãi-
tá. Pochod poté pokraãoval k budovû
úfiadu mûstyse, kde byl odhalen nov˘
pomník obûtí I. a II. svûtové války
z fiad obãanÛ Ostrova u Macochy. Jeho
autorem je zakladatel a prezident

Svûtové asociace v˘tvarníkÛ v oboru
plochého skla a mimo jiné ãestn˘ ob-
ãan Ostrova u Macochy pan Valerian
Kováã. Slavnostní projev pronesli sta-
rosta mûstyse Ondfiej Hudec, generál
Jifií Brychta a faráfi Pavel KuchyÀa,
kter˘ nov˘ pomník rovnûÏ posvûtil.

Zpestfiením bylo vystoupení dûtí
z místní Z· a M·, které si pfiipravily
krátk˘ program. I pfies sychravé pod-
zimní poãasí pfiihlíÏelo více neÏ 200
lidí.

Text: Ing. Ondfiej Hudec, starosta
Foto: Pavel Kuchafi

28. fiíjen je datem státního svátku, o kterém se dûti uãí ve ‰kole a dospûlí mnohdy pfiem˘‰lí, proã zrovna tento den nemu-
sí jít do práce. Ten leto‰ní byl ale o dost jin˘. 
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Muzeum regionu Boskovicka 
vydalo novou knihu

První listopadov˘ den byla v sále Muzea regionu Boskovicka v Boskovicích slavnostnû pokfitûna nová archeologická publi-
kace Hradi‰tû nad Okluky a jeho objevitelé, s podtitulem Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. 

Pfiedstavení knihy se bravurnû ujal je-
den z osmi autorÛ knihy, pan Milo‰
Hlava z Univerzity Palackého
v Olomouci. Mimo jiné jsme se dozvû-
dûli, Ïe Keltské oppidum Staré Hradisko
na Prostûjovsku z 2. – 1. století pfied
Kristem patfií k nejv˘znamnûj‰ím archeo-
logick˘m nalezi‰tím Moravy. První v˘-
zkumy zde od roku 1907 provádûli
Franti‰ek Lipka a Karel Snûtina s ãleny
Muzejního spolku v Boskovicích.
Nálezy, které odtud získali, tvofií dodnes
jednu z nejcennûj‰ích archeologick˘ch
sbírek dochovan˘ch v moravsk˘ch muze-
ích. Pro své prvotní vykopávky získali
dotaci 500 korun. Dal‰í prostfiedky na vy-
kopávky vûnovali ze sv˘ch úspor. 

V první kapitole je struãnû pfiedstave-
no nalezi‰tû – keltské oppidum Staré
Hradisko. Druhá ãást popisuje okolnosti
v˘zkumÛ oppida boskovick˘mi muzejní-
ky. „Jejich v˘kopy, vedené nad‰ením
a touhou objevovat, zaãaly v roce 1907
a s pfiestávkami trvaly aÏ do roku 1925.
Ve tfiicát˘ch letech 20. století na nû navá-
zal profesionálnû veden˘ v˘zkum
Státního archeologického ústavu, elitní
vûdecké archeologické instituce mezivá-
leãného âeskoslovenska,” podotkla
Zuzana JarÛ‰ková z Muzea regionu

Boskovicka. Tfietí oddíl sleduje osudy
boskovické sbírky nálezÛ z oppida, a to
od jejího vzniku aÏ po dne‰ek.
„Boskovické muzeum, v nûmÏ je sbírka
nálezÛ ze Starého Hradiska uloÏena,
vÏdy zápasilo s nedostatkem prostfiedkÛ,

ov‰em nad‰ení a elán místním muzejní-
kÛm nikdy nechybûly. V osudech sbírky
se takfika dokonale odráÏejí osudy, jimiÏ
pro‰ly ãeské zemû od poãátku 20. století
aÏ do souãasnosti. Muzejní sbírka tudíÏ
zaÏila klidná i boufilivá léta, pomyslné

vzestupy i pády,” doplnila JarÛ‰ková.
První tfii kapitoly doprovází mnoÏství do-
bov˘ch fotografií a archiválií, z nichÏ
vût‰ina je zvefiejnûna vÛbec poprvé. Ve
ãtvrté a páté ãásti knihy jsou pfiedstaveny
nálezy ze Starého Hradiska. Boskovická
sbírka obsahuje zhruba 3 500 pfiedmûtÛ,
a v˘bûr proto nebyl jednoduch˘. 

Publikace vy‰la v nákladu 1 200 ku-
sÛ v˘tiskÛ s pevn˘mi deskami.
Obsahovû má 200 stran, je rozãlenûna
do pûti kapitol. Na jejím vzniku se po-
dílelo osm autorÛ, mimo jiné
z Moravského zemského muzea v Brnû,
Masarykovy univerzity v Brnû,
Univerzity Palackého v Olomouci,
Archeologického ústavu AV âR v Brnû
ãi Ústavu archeologické památkové pé-
ãe Brno. Knihu lze zakoupit v Muzeu
regionu Boskovicka v Boskovicích za
265 Kã. Pfiípravu a vydání knihy podpo-
fiil finanãními prostfiedky Jihomoravsk˘
kraj, nemalé sumy vûnovaly firma JUN-
KER Industrial Equipment s.r.o.
a Vlastivûdná spoleãnost muzejní
v Olomouci; men‰ími ãástkami pfiispûly
také obce Malé Hradisko a Buková. Pro
milovníky historie by byla kniha urãitû
hezk˘m vánoãním dárkem.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Pfiebal knihy

AÈ pod Va‰imi 
stromky nechybí 

dárky od nás.

Pfiejeme krásné 
pokojné Vánoce.

❆ Dárkové sady kosmetiky Eucerin, Vichy, Bioderma.
❆ Vánoãní balení vitamínÛ a potravinov˘ch doplÀkÛ.
❆ Dárkové kazety ãajÛ.
❆ ·irok˘ sortiment dûtské v˘Ïivy. 
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Sezonu v Arboretu ·melcovna ukonãí
DNY ADVENTNÍ VAZBY

Dny adventní vazby zaãínají ve ãtvr-
tek 29. listopadu v 10 hodin; aÏ do 
soboty bude kaÏd˘ den na Dvou dvo-
rech, kde se bude akce konat, otevfieno
do 18 hodin. Pro zájemce bude pfiipra-
ven materiál potfiebn˘ k v˘robû advent-
ních vûncÛ a rÛzn˘ch ozdob s vánoãní
tématikou. Samozfiejmû záleÏí na fanta-
zii a vkusu kaÏdého tvÛrce; pro ty, 
ktefií potfiebují poradit, bude k dispozici
zku‰ená aranÏérka. K dobré náladû pfii-
spûje jak vánoãní hudba, tak i moÏnost
obãerstvení, vãetnû hork˘ch nápojÛ. 

Touto akcí leto‰ní sezonu uzavfiete.
Jak ji hodnotíte?

Náv‰tûvnost byla díky uzavírce 
ulice Dukelská a s ní spojen˘mi do-
pravními komplikacemi men‰í, neÏ
v pfiedcházejících letech. Velmi si 
cením zájmu na‰ich „skalních” pfiíz-
nivcÛ, ktefií i nadále nav‰tûvovali jak
arboretum a prodejnu Zahradního
centra, tak i na‰e akce, které se pfies
problémy s dopravou vydafiily. Kromû 
bûÏn˘ch tématick˘ch akcí spojen˘ch
s prohlídkou areálu to byl na sklonku
kvûtna Dûtsk˘ den v arboretu s boha-
t˘m programem.  Dále jsme uspofiáda-
li hudební produkce; v ãervenci
Odpoledne s rockovou skupinou

SE≈ORITA a v srpnu vystoupila count-
ry skupina TRNÍ NA VùTVI.

¤íjen patfiil jiÏ zaveden˘m akcím -
D˘Àování a o t˘den pozdûji to byla
V̆ stava ovoce a okrasn˘ch rostlin spo-
jená s oslavou Dne seniorÛ. 

Podafiilo se nám realizovat plánované
úpravy. Upraven byl prostor pro zákazníky
prodejny Zahradního centra, vybudovali
jsme nov˘ prostor pro dûti a zastfie‰en˘ al-
tán k odpoãinku. V horní ãásti arboreta, na
Dvou dvorech, je nov˘ zoo koutek, kter˘
potû‰í pfiedev‰ím dûti.

Jaké máte plány pro pfií‰tí sezonu?
Bûhem zimního období budeme

provádût bûÏnou údrÏbu a nutné opra-
vy. Brány na‰eho areálu otevfieme 
opût 15. bfiezna; o termínech akcí,
vãetnû podrobností, budeme informo-
vat s pfiedstihem, pfiípadnû je moÏno
sledovat na‰e webové stránky
www.smelcovna.cz, nebo profil na
Facebooku - odkaz je na webov˘ch
stránkách.

JiÏ nyní mohu pro pfií‰tí rok nabíd-
nout zájemcÛm sluÏby na‰í firmy v ob-

lasti údrÏby vefiejné ãi soukromé zelenû
a projekce i realizace sadovnick˘ch
a parkov˘ch ploch.

Rád bych na závûr sezony 2018 
podûkoval v‰em náv‰tûvníkÛm za 
pfiízeÀ, kterou nám vûnovali, v‰em po-
fiadatelÛm kulturních akcí a také za-
mûstnancÛm Arboreta ·melcovna za
dobfie vykonanou práci.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna

Ukázky leto‰ní tvorby z akce D˘Àování 
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Podobn˘ adventní vûneãek si mohou zájemci vytvofiit sami

Areál Arboreta ·melcovna, vãetnû prodejny Zahradního centra, je kaÏdoroãnû otevfien v dobû od 15. bfiezna do 15. listopadu.
Skuteãn˘ závûr sezony v‰ak jiÏ tradiãnû pfiedstavuje akce nazvaná Dny adventní vazby. Letos bude tato akce zahájena 29. listopa-
du a potrvá do 1. prosince. Více informací poskytl majitel arboreta pan Marian JankÛ:

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS !

BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY*  MEXIKO* OMÁN*
PANAMA* SRILANKA*  THAJSKO*  VIETNAM*  ZANZIBAR aj

LÉTO – VYUÎIJTE VâAS v˘bûr hotelÛ, slevy, nízká záloha!
BULHARSKO, CHORVATSKO, â. HORA, EGYPT, ITÁLIE, 

MALLORCA, ¤ECKO, ·PANùLSKO, TUNISKO, TURECKO, aj.
POBYTOVù-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V âR, EVROPOU I EXOTIKOU 

NA CESTY LETECKY, BUSEM, LODÍ I VL. DOPRAVOU

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA*AMERICATOURS*BLUESTYLE*BRENNA

*âEDOK*EXIM*ESO*FIRO*FISCHER*NECKERMANN
*NEV-DAMA* TRAVEL2002*VICTORIA*VTT AJ. 
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Volejte 800 20 40 20

Ryze ãeská investiãní spoleãnost 
hledá nemovitosti 

- domy, byty, pozemky ve Va‰í lokalitû. 

www.nwdgroup.cz

Koupíme Va‰i nemovitost
za maximální moÏnou cenu!

2019

➔ Exotika i z Vídnû

➔ LyÏafiské zájezdy

➔ Neváhejte s létem 2019

Partyzánská spojka, stráÏ 
i specialista na „dráty”

Letovice Chlum, Svárov nebo smûrem na jih Noviãí, Kochov, Kladobuby, Drválovice, Vanovice ãi Borotín – byla pfiibliÏná
trasa partyzánské spojky Stanislava Koláfie, kter˘ se letos doÏil krásn˘ch devadesáti let. 

Mezi Vanovicemi a Drválovicemi je
na pokraji lesa na mírném svahu palouk.
Dnes je v˘znamnou turistickou zastáv-
kou, jak pro pû‰í tak pro cyklisty, ktefií
si zde mohou ve stínu posedût a odpoãi-
nout. Jen co by kamenem dohodil, zde
vedla kdysi na úboãí st˘kajících se sva-
hÛ, hluboká polní cesta, psala se léta
1939-1945.  Cesta krytá lesem i bfiehy
skr˘vala partyzány vykopan˘ záchytn˘
bunkr. Mohlo se v nûm skr˘t v jeho
tfiech patrech aÏ 16 osob – uprchl˘ch za-
jatcÛ z nûmeck˘ch lágrÛ, partyzánÛ ãi
jinak pronásledovan˘ch a podezfiel˘ch
‰kÛdcÛ fa‰istického reÏimu, které hleda-
lo a pronásledovalo gestapo. Skr˘‰ byla
kryta svahem s lesními stromy i hloub-
kou cesty. Pfiesto byla pomûrnû rychle
pfiístupná ze silnice, ale i z kontaktních
polí.  

Stanislav Koláfi zde byl partyzánskou
stráÏí, kdyÏ v bunkru byla nutná porada
odbojáfiÛ z okolí. Mohl vûdût jen tolik,
kolik bylo nutné ke splnûní úkolu. Jeho
pfiím˘m spolupracovníkem byl o dva
roky star‰í partyzán Josef Krejãífi. Jinak
se ani doma pfiíli‰ o plánovan˘ch sabo-
táÏních akcích, tfieba na nedaleké ‰achtû
kde pracovali, nehovofiilo, i kdyÏ i táta
Adolf, ale i dûda byli téÏ na „partyzán-

ské stezce” oddílu Jermak. Dal‰í men‰í
bunkr, kter˘ Stanislav kopal, byl jen pár
stovek metrÛ od jeho bydli‰tû.
DÛleÏit˘m dopravním prostfiedkem té

doby bylo kolo, které pomohlo zachrá-
nit nejen materiální vûci, ale i lidi – tfie-
ba rychle dodanou zprávou, kterou pfii-
vezl mladík na kole, a na správné místo.

Anebo pomohlo rychle zmizet ze sabo-
táÏního místa, tfieba pfii niãení telefonic-
kého vedení. Válka si v‰ak vybírala
i daÀ na Ïivotech odbojáfiÛ. Na vzpome-
nutém palouku je pomník s fiadou jejích
obûtí i z jeho bezprostfiední blízkosti. 

Stanislav Koláfi mûl ‰tûstí, pfieÏil. Po
válce nastoupil k armádû a vûnoval jí 
cel˘ aktivní Ïivot. S hodností plukovní-
ka v. v., dnes uÏ jen rád zahrádkafií
a z váleãn˘ch epizod mu zÛstaly jen
vzpomínky. V rodném domku v Chlumu
Ïije s milovanou Milu‰kou. 

Text a foto J. Kux

Partyzánská spojka Stanislav Koláfi – plukovník ve v˘sluÏbû více zpráv na
www.listyregionu.cz
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Pane Chloupku, mÛÏete nám v˘sta-
vu pfiiblíÏit?

Mojí hlavní my‰lenkou bylo zmapo-
vat uplynulé století prostfiednictvím 
stûÏejních momentÛ z rÛzn˘ch oborÛ
a odvûtví. Na 26 panelech je k vidûní
celkem 101 událostí, které se odehrály
v rozmezí let 1918 – 2018, pfiiãemÏ kaÏ-
d˘ rok je zastoupen jednou zajímavostí,
aÈ uÏ z politiky, kultury, sportu ãi bûÏ-
ného Ïivota… Bylo pro mû nároãné 

vybrat pro kaÏd˘ rok vÏdy jen jednu
konkrétní událost, neboÈ se jich mnohdy
v jednom roce uskuteãnila celá fiada.
Jedná se o mÛj subjektivní pohled, pfie-
sto si myslím, Ïe jsou zde zastoupeny
v‰echny dÛleÏité okamÏiky, vyjma snad
„ února 1948”, na‰ich stolet˘ch dûjin. 

Jak dlouho jste v˘stavu pfiipravoval? 
Pfiíprava v˘stavy (nejprve vyhledávání

a zpracovávání jednotliv˘ch informací pro

jednotlivé roãníky, poté pfiíprava materiá-
lu) mi zabrala asi mûsíc, z toho tfii t˘dny 
opravdu intenzivní práce. Nejvíce nároãné
byly poslední dny pfied zahájením v˘stavy.
Chtûl bych tímto podûkovat kolegyním 
uãitelkám, paní Ivû Tfietinové a Daniele
Krajíãkové, které mi pomohly s tiskem
a ofiezem materiálÛ, s psaním jednotliv˘ch
nadpisÛ apod. Pfii finální instalaci mi byly
nápomocny Ïákynû z 9. roãníku, jmenovi-
tû Katka, Alena, Mia, Sára, Mí‰a a ·árka. 

Do kdy bude v˘stava ve ‰kole k vi-
dûní?

V̆ stava bude k vidûní pfiibliÏnû dva
mûsíce, takÏe zhruba do konce kalen-
dáfiního roku. 

„Sté v˘roãí vzniku âeskoslovenské
republiky pfiipomíná i nástûnka zamûfie-
ná na osudové osmiãky v na‰í historii –
28. fiíjen 1918, 29. záfií 1938, 25. únor
1948 a 21. srpen 1968. Souãástí jsou
i portréty a informace o osobnostech
spojen˘ch s tûmito historick˘mi udá-
lostmi”, dodala paní uãitelka Drahomíra
Zachovalová, která tuto nástûnku na-
chystala. TaktéÏ tato nástûnka s osudo-
v˘mi událostmi bude instalovaná na
‰kole do konce kalendáfiního roku. 

Dûkuji vám obûma za informace,
Renata Kuncová Polická.

Foto: Renata Kuncová Polická

Probíhající v˘stavy v Z· âerná Hora
V˘znamné okamÏiky 100leté historie na‰eho státu – to je název v˘stavy, která je umístûná v prostorách ‰aten Z· âerná Hora. Zeptala
jsem se autora v˘stavy pana uãitele Radovana Chloupka:

Mgr. Radovan Chloupek u panelÛ s v˘stavou - V˘znamné okamÏiky 100leté
historie na‰eho státu

Nástûnka mapující „osudové osmiãky”
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➨ Prodám nestfiíkaná jablka Rubín, Melrose
a jiné odrÛdy. 8 Kã/1 kg, volat po 17. hodinû.
Vanovice, tel.: 728 960 217. 
➨ Prodám samce Kalifornsk˘ ãern˘, 
cena dohodou. Tel.: 735 911 238. 
➨ Prodám televizi LG úhlopfiíãka 107 cm, 
6 let stará, málo pouÏívaná. 100% stav, cena
dohodou, tel.: 737565 661. 
➨ Prodám doma vykrmené prase, 
tel.: 606 397 488.
➨ Prodám jídelní stÛl a 6 polstrovan˘ch Ïidlí, 
spûchá. Cena dohodou. Tel.: 723 756 341.
➨ Prodám domácí nevafien˘ (RAW) 
rakytníkov˘ sirup. Posiluje imunitu organismu,
podporuje vitalitu, obsahuje mnoho vitamínÛ
a prvkÛ - bohaté info na internetu. Cena 70 Kã
za 250 ml, 130 Kã za 500 ml nebo 250 Kã za 1
litr. Osobní pfiedání Boskovice, Letovice. Tel:
608 820 748.  
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám luxusní ‰piãkovou televizi 
SAMSUNG QLED, 125 cm. Quantum dot panel,
100 Hz, bezkonkurenãní obraz, one connect
box, ve‰kerá v˘bava (wifi, internet...). V záruce.
Prodejní cena byla 56 000 Kã, obrovská sleva,
nutno vidût. Tel.: 737 957 822.
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám el. nÛÏky na Ïiv˘ plot, 
100% stav. Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Prodám plechovou popelnici 100 l
v dobrém stavu. Cena dohodou, tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám led lampu na nehty 
Quick UV Led Dryer For Profesional Use Only.
5x pouÏitá, pÛv. cena 1840 Kã, nyní 1 300 Kã,
pfiidám zdarma 2 laky, Primer, ãistiã gelu a neh-
tÛ. Tel.: 723 105 913.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Smûním padaná uskladnûná jablka 
za jin˘ domácí produkt. Tel.: 608 099 546. 
➨ Pronajmu zahradu na starém Blansku
s ovocn˘mi stromy a kefii, se zdûnou, podskle-
penou chatou s el. proudem. Mladé rodinû
s dûtmi, cena dohodou. Tel.: 608 099 546. 

NABÍZÍM

➨ Daruji za odvoz pÛlky cihel,
k rÛznému vyuÏití (zpevnûni cesty, ohraniãení
záhonÛ na zahradû apod.). Tel.: 776 106 964,
516 437 333.

DARUJI

➨ Hledám pfiítele – byl jsi u mû letos na jafie
v Blansku na Píseãné. Pracuje‰ na nádraÏí
v Blansku, ztratila jsem kontakt, prosím, ozvi
se. Blanka, tel.: 722 955 018. 

HLEDÁM

➨ Potkala jsem Vás v Lidlu v Blansku. 
Nic o Vás nevím, jen to, Ïe Va‰e Ïena byla
ZdeÀka. Jestli bych Vás mohla poznat blíÏ, za-
volejte mi prosím na: 604 880 931. 
➨ Sympatick˘ V· sportovec 
by se rád seznámil se ‰tíhlou Ïenou ve vûku ko-
lem 50ti let. Tel.: 731 001 887. 
➨ Hledám Ïenu 65-75 let, 
men‰í postavy na seznámení a pomazlení.
Kun‰tát, Letovice. Tel.: 732 289 043. 
➨ Hledám oporu a krásné souÏití ve dvou 
pro zbytek hezkého Ïivota. Jen upfiímnû a váÏ-
nû. Seniorka 64 let, tel.:  739 781 174 - volat
jen PO aÏ PÁ dopoledne.
➨ Hledám vûfiící pfiítelkyni 
k váÏnému seznámení. Chci nûkoho, o koho se
budu moci starat, v klidu Ïít a mít vedle sebe
milující osobu. Je mi 40 let. Tel.: 777 450 543. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím star˘ mosazn˘ telegraf, 
klíã i po‰kozené. Tel: 607 846 060.
➨ Koupím byt v Boskovicích. 
RK prosím nevolat. Tel.: 731 383 217. 
➨ Hledáme ke koupi RD i k opravám.
Velká zahrada v˘hodou. Tel. 737 309 875.
➨ Koupíme byt 1+1 /2+1. RK nevolat. 
Tel. 735 135 851.
➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím pouzdro na kytaru. 
Tel.: 606 931 795. 

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

VZPOMÍNKA
Dne 3. listopadu 2018 uplynulo 25 let od úmrtí 

paní Vlasty Chloupkové z Vodûrad.

Souãasnû letos uplynulo 15 let, kdy nás opustil 
její manÏel pan Miroslav Chloupek,

b˘val˘ fieditel Z· ve Vodûradech.

Kdo jste je znali a mûli je rádi, vûnujte jim tichou vzpomínku. 
Dûkují rodiny StaÀkova a Chloupkova.

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

Spoleãnost BERYL BK, s.r.o.
v˘robce nerezov˘ch madel 

pfiijme 
pracovníka do v˘roby.
Jednosmûnn˘ provoz, pln˘

pracovní úvazek, místo práce
âerná Hora. Klasické zámeã-
nické práce – fiezání, vrtání,

brou‰ení, kompletace v˘robkÛ
Praxe v˘hodou, absolventy 
za‰kolíme, MoÏn˘ nástup 
ihned nebo po dohodû.

Více informací pfies 
e-mail info@beryl.cz 

nebo pfii osobní náv‰tûvû

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní

v˘roba, montáÏ, lakování

skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Nezemřela. Spí. Má-li sen, je krásný, zdá se jí o těch, 

které milovala a kteří milovali ji.

Dne 14. listopadu 2018 to bude 8 smutn˘ch rokÛ, co nás
tragicky opustila Petra Kavická z Blanska.

Letos v únoru by se doÏila 30ti rokÛ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají maminka, bratr s rodinou a strýc z Lažánek s rodinou. 

VZPOMÍNKA
Odešla....

jediná na světě, jež nikdy nezradí, 
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka

to byla nejdražší, to byla maminka. 
J. Seifert

Dne 2. 11. 2018 uplynuly 3 roky, kdy nás navÏdy 
opustila na‰e milovaná maminka, babiãka a prababiãka,

ÎOFIE LA·TÒVKOVÁ  z Bene‰ova.

Stále s láskou vzpomínáme také na na‰eho tatínka, 
pana KARLA LA·TÒVKY z Bene‰ova. 

Letos tomu bylo 20 rokÛ, co nás navÏdy opustil.
Za tichou vzpomínku dûkují dûti Karel, Stanislav, Vlastimil, Alena, 

Marie a Zdena s rodinami.

s Oldëasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Domácí uzené maso

Ochladilo se, blíÏí se zima. KdyÏ jsem byl mal˘, mÛj dûda, pan Eduard KfiíÏ z Katefiiny,
pfies zimu nakládal a udil maso. ProtoÏe v˘sledek byl vÏdy fantastick˘, nakládal a udil
maso i sousedÛm z dûdiny. Postupnû jsem si vypracoval vlastní postup, tady je.
Ingredience na 15 kg masa:

Postup: Maso rozdûlíme na ‰rÛtky, dûlám je o velikosti cca 1 kg. ·rÛtky rozloÏíme po
stole. Do kaÏdé ‰rÛtky vmasírujeme 1 rozmaãkan˘ strouãek ãesneku. OdváÏíme
Pragandu a kuchyÀskou sÛl, dle celkové hmotnosti masa a lÏiãkou rozdûlíme na jed-
notlivé ‰rÛtky. Obû soli vetfieme do masa, ‰rÛtky rovnáme do nádoby k naloÏení masa,
tak abychom co nejvíce vytûsnili vzduch. Lze pouÏít kameninu, smalt, nebo potravi-
náfisk˘ plast. Dáme do chladna cca 8°C. 4. den uvafiím lák z 5 l vody s 600 gramy ku-
chyÀské soli, vychlazen˘m zaliji maso tak, aby ode‰el vzduch a maso bylo pod hladi-
nou. Po 14 dnech maso pfieloÏíme a dolijeme ãerstvû uvafien˘m lákem. Udím po 30
dnech. KaÏdou ‰rÛtku napíchnu na nerezov˘ háãek, lák sliju do velkého hrnce, doliju
vodou, pfiivedu k varu, vloÏím ‰rÛtky a ovafiuji pfii teplotû cca 95°C cca 1 hodinu, 
opláchnu, horké pfievûsím do vyhfiáté udírny. Udírnu pfiedehfiívám 10 hodin, udím tep-
l˘m koufiem (60-80 °C) cca 12 hodin bukov˘m dfievem bez kÛry. 

Vepfiové maso (bÛãek s kÛÏí, k˘ta, krkovice, kotleta), sÛl kuchyÀská 1,75 % z váhy ma-
sa, tj. 17,5 g na kilogram masa, Praganda 0,25 % z váhy masa, tj. 2,5 g na kilogram ma-
sa, ãesnek - dle chuti, lák – 5 l vody 600 g kuchyÀské soli

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldëas.
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Napoãítala jsem 28 hrajících dûtí,
vãetnû dvou chlapcÛ v hlavních rolích.
To je „dûtská company”, která tanãí
a zpívá pod vedením choreografky Carli
Jefferson. Vrátím se k dvûma chlapcÛm
v hlavních rolích - jsou to Adam a Josef
Gazdíkovi, mají deset let a jsou to na-
prosto profesionální herci. V jejich v˘-
konu není nic, co by se jim, jako dûtem,
bylo nutno odpustit. A kdyÏ se jich nû-
kdo na tiskovce zeptal, jestli by sami
chtûli b˘t dospûlí, rozhodnû zaznûlo ne,
jsem rád, Ïe jsem kluk. Zázraãnû dospû-
l˘ tfiicátník Josh Baskin proÏije ãtyfii
t˘dny ve svûtû dospûl˘ch, kter˘m ne
vÏdy rozumí, protoÏe mu zÛstal rozum
dítûte. Pozná, Ïe musí mít  odpovûdnost
sám za sebe, umût si najít práci a nej-
vût‰í problém má s láskou...

Pfiedlohou muzikálu je americk˘ film

„Velk˘” s Tomem Hanksem v hlavní ro-
li z konce 80. let. O deset let pozdûji 
uvûfiili zajímavému námûtu muzikáloví
tvÛrci David Shire a Richard Maltby
a vytvofiili divadelní podobu, uvádûnou
v celé Americe a Velké Británii. V Brnû
má muzikál stfiedoevropskou premiéru
a vûfite, Ïe tento nadãasov˘ pfiíbûh se
bude líbit vám i va‰im dûtem. Nejen
tûm men‰ím, ale i trochu odrostl˘m.
Byla jsem na pfiedstavení s dospûl˘m
vnukem, kter˘ znal film a velmi se 
bavil. MÛÏete zkusit pro rodinu pfiedvá-
noãní pfiekvapení - náv‰tûvu Bigu v t˘d-
nu od 11. do 15. prosince, hraje se v 18
hodin a v sobotu i ve 14 hodin. 

Pfieji Vám krásn˘ záÏitek.

Pro Listy regionÛ napsala Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

B˘t velk˘m je snem mnoha klukÛ a holek. Nemuset poslouchat, chodit veãer kam chci, nestlat postel a je‰tû moc pfií-
jemn˘ch vûcí. To, Ïe se v‰echno splní dvanáctiletému Joshu Baskinovi je náplní amerického muzikálu Big s podtitulem
„muzikálová pohádka o splnûn˘ch pfiáních”. Jako druhou hru leto‰ní divadelní sezony ji uvádí od 20. fiíjna Mûstské di-
vadlo Brno. PfieloÏil a upravil ji Petr Gazdík, hru také reÏíruje a se sv˘m t˘mem spolupracovníkÛ vytvofiil ojedinûlé ro-
dinné pfiedstavení, srovnatelné jen s Mary Poppins.

Velk˘ - Big!

OBEC VRANOVÁ vyhla‰uje v˘bûrové fiízení

na pronájem obecního pohostinství,
s pfiedpokládan˘m zaãátkem pronájmu 

od 1. 1. 2019. 
Podrobnosti sdûlíme na tel. ãísle 724 005 892.
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1. a 2. 12. 2018 od 14.00-19.00 hod
na Masarykovû nám.

Po oba dny stánkov˘ prodej (tradiãní 
vánoãní ozdoby, trdelníky, grilovaná 
masa, palaãinky, horké nápoje,
JeÏí‰kova po‰ta, Zvoniãka pfiání aj.),
kulturní program
Vstup zdarma

Vánoãní trhy 
v Letovicích

Ve Vranové také sla-
vili 100 let republiky

Poslední fiíjnov˘ víkend byl po celé
republice provázen v˘roãím sto let
vzniku âeskoslovenska. Nejinak tomu
bylo i ve Vranové, kde zapoãaly osla-
vy jiÏ v pátek 26. fiíjna slavnostním za-
hájením v˘stavy k vzniku republiky,
která byla koncipována jako ukázka
dovednosti na‰ich pfiedkÛ a doplnûna
dobov˘mi fotografiemi a dokumenty.
Náv‰tûvníci tak mohli vidût historické
‰icí stroje znaãky Minerva, vyrábûné
bezmála 140 let, nebo kolekci „veloci-
pédÛ”, nûkter˘ch star˘ch více neÏ re-
publika sama. Obrovsk˘ úspûch mûlo
také vystavení obecních kronik, u kte-

r˘ch se tvofiily nemalé fronty.
Vrcholem veãera byla pfiedná‰ka paní
Evy Neãasové s názvem „Osudy leto-
vického legionáfie Emanuela Jefiábka,
hrdiny sibifiské anabáze”. Slavnostní
víkend vyvrcholil v sobotu pfied hasiã-
skou zbrojnicí M‰í svatou, poÏehnáním
nového hasiãského vozu a vysazením
„Lípy republiky”. I pfies nepfiízeÀ po-
ãasí byla náv‰tûva obou slavnostních
dnÛ velice poãetná, odhadem asi ãtyfii
sta pfiíchozích místních, rodákÛ i pfie-
spolních. 

Text: Rostislav Cichra
Foto: Zdenûk JeÏ

Staré ‰icí stroje na v˘stavû
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Hodina, dvû t˘dnû. I tak málo ãasu
pomÛÏe. Do Betany Boskovice, charit-
ního zafiízení pro lidi s lehk˘m a stfiednû
tûÏk˘m zdravotním a mentálním posti-
Ïením, hledáme dobrovolníky. Není to
nic sloÏitého, staãí prostû b˘t s lidmi,
ktefií jsou jen trochu jiní. „Od dobrovol-

níkÛ bychom potfiebovali, aby se na‰im
klientÛm obyãejnû vûnovali, napfiíklad,
aby jim ãetli, povídali si s nimi, malovali
s nimi, zpívali. Nebo aby je doprovázeli
do kina, do mûsta nebo na procházku,”
pfiibliÏuje vedoucí Chránûného bydlení
Betany Boskovice David Zachoval.

Pro to, abyste v Betany mohli 
pomáhat, nemusíte mít Ïádné zku-
‰enosti s lidmi s postiÏením. âas,
kter˘ na‰im klientÛ dáte, si urãíte
sami. „Spoleãnû se domluvíme, ja-
kou máte pfiedstavu Vy, jak a kdy by
Vám vyhovovalo s klienty Betany

pracovat,” doplÀuje vedoucí zafiíze-
ní.

Pokud byste chtûli práci dobro-
volníka vyzkou‰et, ozvat se mÛÏete
na mail betany.boskovice@blan-
sko.charita.cz , na ãíslo 516 452
147 nebo na mobil 731 595 968.

Hledáme dobrovolníky
do Betany v Boskovicích

¤íãní plavba je ekologickou variantou dopravy hromadn˘ch nákladÛ, jako je uhlí, ‰tûrkopísky a podobné substráty, a velk˘ch nadrozmûrn˘ch
kusÛ. V záfiijovém vydání ListÛ regionÛ líãil boskovick˘ rodák Lubo‰ Havelka svou profesní kariéru kapitána fiíãní plavby. Nyní odpovídá na dal-
‰í otázky, t˘kající se techniky, tedy pfiedev‰ím lodí, a jejich vyuÏití v prÛbûhu posledního pÛl století.

Lubo‰i, ãasto jsem na Labi, ale i na
jin˘ch fiekách v Nûmecku, obdivoval
dlouhé soupravy naloÏen˘ch ãlunÛ,
které tlaãil remorkér. Byl tento systém
bûÏn˘ i v dobû, kdyÏ jsi zaãínal?

Tímto zpÛsobem se nákladní dopra-
va provozovala i tehdy, ale hlavnû na
velk˘ch fiekách v Nûmecku
a Holandsku. Má to své velké v˘hody;
dnes je bûÏné, Ïe na R˘nu jezdí soupra-
vy s postrkem (tedy tlaãnou motorovou
lodí) o v˘konu 15 tisíc HP, kter˘ tlaãí 6
ãlunÛ, tfii a tfii vedle sebe a kaÏd˘ ten
ãlun má naloÏeno 3 000 tun rÛzn˘ch
substrátÛ. Tato souprava, kterou obslu-
huje nûkolik málo pracovníkÛ, pfiepraví
najednou kolem 18 tisíc tun. Pro pfied-
stavu - je to asi tolik, kolik uveze cca
900 kamiónÛ, tedy 900 fiidiãÛ.
Napfiíklad postrk tlaãí na R˘nu
z Duisburgu do Rotterdamu prázdné
ãluny, tam okamÏitû pfiepfiáhne k na-
chystané soupravû naloÏen˘ch ãlunÛ
a bez zdrÏení, které pfiedstavuje vyklád-
ka ãi nakládka, zahájí plavbu zpût s ná-
kladem. V˘hodou tohoto systému je, Ïe
ta drahá ãást soupravy, tedy motorová
loì s posádkou, je plnû vyuÏita.

Abych se vrátil k Tvé otázce - u nás
se koncem 70. a zaãátkem 80. let tyto
soupravy zaãaly také stavût; ãluny mû-
ly kolem 900 tun. PouÏívaly se k záso-
bování Chvaletické elektrárny uhlím
v rámci závodu Energetické pfiepravy,
nebo k zásobování Prahy ‰tûrkopísky
a uhlím. Jejich pouÏití bylo ale omeze-
né, v dobû, kdy já jsem zaãínal, pfieva-
Ïovaly klasické motorové lodû s ná-
kladním prostorem.

Soupravy se rozdûlují na systémy
tlaãné a vleãné; u vleãn˘ch se motoro-
vé lodi fiíká pfiípfieÏ. Tlaãné soupravy
mají opodstatnûní na klidn˘ch vodách
nebo mírnû tekoucích fiekách. AÏ do 90.
let u nás jezdily pfiedev‰ím vleãné sou-
pravy, tedy motorová loì, která táhla
jeden nebo více ãlunÛ s nákladem.
Poãet ãlunÛ ovlivÀoval v˘kon pfiípfieÏe,
hmotnost loÏeného zboÏí a také tfieba
stav vody. Na motorové lodi byla po-
sádka ve sloÏení kapitán, loìmistr
a strojník, na ãlunu byl kormidelník
a dva lodníci. Koncem 80. let skonãila
i vleãná plavba. 

velmi v˘konn˘m motorÛm. Obrovsk˘
pokrok je v podmínkách pro posádku,
která na palubû tráví i nûkolik t˘dnÛ.
KdyÏ jsem po vyuãení zaãal jezdit, tak
jsme svítili petrolejkami a topili v kam-
nech uhlím. Pozdûji jsme dostali nafto-
vá kamna a díky bateriím jsme si mohli
svítit i kdyÏ nebûÏely motory. Dnes má
posádka k dispozici ústfiední topení, 
elektrické sporáky, mikrovlnky, mrazáky,
praãky, su‰iãky, pohodlné pokoje s televi-
zí; obãas si fiíkám, Ïe tak dobfie vybave-
nou domácnost by mnozí závidûli. 

Na kter˘ch fiekách, kanálech, pfiísta-
vech a se kter˘mi náklady jsi jezdil
nejãastûji? 

Jezdili jsme do velké ãásti evropsk˘ch
pfiístavÛ od ·tûtína pfies Lübeck,
Hamburg, Rotterdam, Dunquerque,
Amsterdam - coby námofiních pfiístavÛ;
pfies fiíãní pfiístavy, jako Mûlník, Berlín,
Minden, Thionville, Koblenz a mnoho
dal‰ích. PfieváÏná ãást vodní dopravy
probíhá po tzv. stfiedozemních vodních
cestách a spojení na Dunaj.

NejbûÏnûj‰ím nákladem jsou hromad-
né substráty v nákladních lodích, pohonné
hmoty a chemikálie v tankov˘ch lodích.
Nûkterá plavidla jezdí v reÏimu pendlÛ -
napfiíklad neustále se pohybují mezi
Duisburgem a Rotterdamem, jak jsem uÏ
zmínil. Pak je reÏim trampÛ - lodû se na-
kládají jak˘mkoliv zboÏím a plují podle
potfieby po celé soustavû vodních tokÛ.

Velmi mû mrzí, Ïe fiíãní doprava, která
dokáÏe nahradit stovky, tisíce kamionÛ,
je podporována v‰ude v okolních státech,
jen u nás ne. Plány na budování kanálu
spojujícího Dunaj s Labem a Odrou, tedy
vodní cesty, která by zajistila dopravu
velkého mnoÏství nákladÛ z jihu na sever
Evropy a opaãnû, plány, které aktivnû
podporuje i ná‰ prezident, jsou oznaãová-
ny rÛzn˘mi rádoby odborníky za utopii
a jejich realizace je v nedohlednu. Pfiitom
v‰echny státy v severozápadní Evropû,
vãetnû Polska, masívnû investují do bu-
dování a zlep‰ování vodních cest a pfiísta-
vÛ. Ale o tom tfieba zase nûkdy pfií‰tû.

Lubo‰i, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv kapitána Havelky

V roce 1979 jsi dostal jako kapitán
svou první loì. V souãasnosti jsi velel
na supermoderním tankeru. Mohl bys
popsat rozdíly, které modernizace ve
stavbû lodí pfiinesla?

Hlavní rozdíl je ve v˘bavû elektroni-
kou. V dobû m˘ch zaãátkÛ byly jedinou
pomÛckou pro navigaci oãi a v noci ref-
lektor; v pfiípadnû mlhy lodník, kter˘
stál na pfiídi a hlásil co vidí.

Dnes se kaÏdá tanková loì na R˘nû
musí hlásit emailem, bez PC nemÛÏe
jezdit. Také radar se postupnû vylep‰o-
val - z toãící se zelené obrazovky na ba-
revnû volitelnou se stál˘m obrazem.
Pfiibylo TRESCO, tj. zafiízení GPS zo-
brazující plavební mapu plus v‰echny
okolo se pohybující lodû. Do‰lo k pfie-
chodu od tûÏk˘ch pomalubûÏn˘ch 
motorÛ k mal˘m vysokoobrátkov˘m,

O dopravû na vodních tocích v Evropû
s kapitánem fiíãní plavby Lubomírem Havelkou - 2. ãást

Tanker EILTANK 39, na kterém kapitán Havelka velel v fiíjnu 2018

Vlevo kormidelna na star‰í lodi, vpravo stanovi‰tû kapitána



16 Informujeme / i*

roãník VII        ãíslo 9       listopad 2018 www.listyregionu.cz

Dal‰í ãíslo vyjde 10. prosince 2018, uzávûrka je 30. listopadu 2018.

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice, Letovice a Adamov. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník VII. Vychází v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích a Adamovû zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost
ãlánkÛ a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 
âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a fotografie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

Koncem fiíjna probûhla nûkolikadenní akce jihomoravsk˘ch dopravních policistÛ
zamûfiená na ãasté prohfie‰ky fiidiãÛ motorov˘ch vozidel. 

Autobusové nádraÏí Blansko – ranní kontrola 22. fiíjna 2018

V pondûlí 22. fiíjna brzy ráno policisté kontro-
lovali v Boskovicích tfiiapadesátiletého fiidiãe 
autobusu, kter˘ nad˘chal 0,8 promile. Ten se nej-
dfiíve vymlouval, potom ale pfiiznal, Ïe veãer si dal
ãtyfii piva. Dal‰ím ‰oférem autobusu s pozitivním
dechovou zkou‰kou je ãtyfiiapadesátilet˘ muÏ,

kterého kontrolovala hlídka v pátek 19. fiíjna
v Blansku. MuÏ nad˘chal 0,19 promile. Veãer si
pr˘ dal ãaj se slivovicí. Policisty ‰okoval ‰estaãty-
fiicetilet˘ ‰ofér autobusu ve Znojmû jedoucí na
tamní lince. Tomu pfiístroj pfii dechové zkou‰ce 
ukázal zaráÏející hodnotu 1,80 promile. V pátek
19. fiíjna krátce pfied sedmou hodinou ráno mûl za
sebou odjeÏdûn˘ch pûkn˘ch pár kilometrÛ. Na sil-
nice totiÏ vyrazil o dvû hodiny dfiíve. PolicistÛm
sdûlil, Ïe pfiedcházející den vypil sedm jedenáctek
a k tomu pfiidal ‰est vodek. V autobuse cestovalo
v dobû kontroly deset cestujících.  

V prÛbûhu akce dopravní policisté zjistili vedle
trojice autobusákÛ dal‰ích sedmnáct fiidiãÛ pod
vlivem alkoholu a tfii ‰oféfii se oddali pfied jízdou
úãinkÛm drogy. Policisté navíc zjistili dal‰í skoro
dvû stovky pfiestupkÛ.

Text: por. Bohumil Malá‰ek
Foto: Renata Kuncová Polická

Z akce dopravních
policistÛ

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov u âerné Hory
odlakování    •    tryskání    •    odrezení    •     Ïíhání

Hledáme na dvousmûnn˘ provoz:
• manipulaãní dûlníky
• dûlníky na obsluhu tryskacího boxu
• smûnové mistry 

Nabízíme:
• zázemí silné firmy pÛsobící ve svém oboru jiÏ více jak 10 let    • zajímavé a motivující ohodnocení
• benefity: dotované stravování, pitn˘ reÏim, u vybran˘ch pozic sluÏební vozidlo

Hledáme na jednosmûnn˘ provoz: 
• asistentku péãe o zákazníky                            
• administrativní pracovnici v logistice                 
• provozního technika - údrÏbáfie   

BliÏ‰í informace o na‰í spoleãnosti a o námi nabízen˘ch pracovních pozicích najdete na www.atomo.cz, záloÏka volná místa nebo
na tel. ãísle 516 412 635, 775 564 997- pí. NároÏná. Email s Va‰ím Ïivotopisem zasílejte na adresu narozna@atomo.cz

P O Z VÁ N K A
V˘stava Fenomén Igráãek
Kde? Muzeum Blanenska, Zámek 1/1, Blansko
VernisáÏ 
15. 11. 2018 v 17.00 hod

Do kdy?
16. 11. 2018 – 25. 1. 2019

Kdy?
Út-Pá  9.00-17.00 hod

Vstupné: 40/20 Kã
Tû‰íme se na vás!
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