
V ãase pfiedadventním, v nedûli 25. listopadu v podveãer
Bofiitov nav‰tívila nebeská i pekelná svita, na koních, se
svûtly, se zvuky nebesk˘mi i ãertovsk˘mi. Batolata plakala
a slibovala, váha hfiíchÛ rozhodovala o tom, kdo pÛjde do
pekla ãi nebe. Souboj dobra a zla, Andûla a Lucifera na ko-
ních, podívaná pro dospûlé i dûti.

Mikulá‰ pfieãetl dûtem slib, kte-
ré sborem to opakovaly a slibova-
ly a slibovaly. Celá podívaná byla
ve ver‰ích, ãerti byli stra‰idelní,
andûlé krásní a nûÏní, Mikulá‰ dÛ-
stojn˘ a spravedliv˘, tak, jak to
má b˘t.

O krásn˘ kulturní program se
postarala skupina „âerti LipÛvka”.
Akci jiÏ tradiãnû za velkého zájmu
vefiejnosti pofiádala kulturní komi-
se pfii Obecním úfiadû Bofiitov, za
úãinné a nenahraditelné pomoci
bofiitovsk˘ch hasiãÛ, ktefií zajistili
i obãerstvení pro náv‰tûvníky akce. 

Podle odhadu se akce zúãastnilo
cca 600 náv‰tûvníkÛ, dûtem bylo
rozdáno 220 dárkov˘ch balíãkÛ. Na
akci se sponzorsky podílely tyto fir-
my: TECHKO Bofiitov, s.r.o., ZEPO
Bofiitov, druÏstvo, ATOMO Projekt
Bofiitov, s.r.o., EXPROVER âerná
Hora, s.r.o., Kamenosochafiství
Smetana âerná Hora, s.r.o. a BE-
RYL Bofiitov, s.r.o. 

Podûkování patfií kulturní komi-
si, SDH Bofiitov a v‰em sponzo-
rÛm.

Text a foto: Renata Kuncová Polická Mikulá‰ a andûlé

Mikulá‰ská 
nadílka v Bofiitovû

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 7 ãíslo 10 prosinec 2018
17 800 ks

CP 87 m2, nízké náklady, vlastní
plynov˘ kotel - 12/2018 instalován
nov˘, pokoje jsou neprÛchozí, byt
má prostorn˘ balkon se vstupem
z ob˘vacího pokoje a kuchynû, plus
k bytu je prostorná ‰atna a komora
v patfie u bytové jednotky, sklep.
Bytov˘ dÛm je po kompletní revita-
lizaci, nov˘ moderní v˘tah. 
Byt voln˘ od 01. 02. 2019.
2.980.000 Kã + provize RK

Nabízíme Vám prodej pûkného prostorného
bytu 3+1 v OV na poptávané adrese

v Blansku, ulice Pekafiská, sídli‰tû Zborovce.

Mobil: 702 123 140, e-mail: langr@artossreality.cz    www.artossreality.cz

VáÏení a milí ãtenáfii ListÛ regionÛ,
pro mnohé z nás se nejkrásnûj‰í svátky roku jiÏ blíÏí. Jak se zpívá ve známé písniãce

„ãas letí jako blázniv˘”, stávající rok utekl jako voda, a pfied námi je rok nov˘, 
pln˘ dal‰ích záÏitkÛ, zku‰eností a v˘zev.

Dûkuji v‰em, kdo se mnou noviny tvofií a rozná‰í je do schránek. 
Dûkuji i vám, ãtenáfiÛm, Ïe je rádi ãtete a posíláte své pfiíspûvky. 

Dovolte mi kaÏdému popfiát krásné a pohodové svátky vánoãní, klid, pohodu 
a v novém roce hlavnû zdraví, protoÏe to je nejdÛleÏitûj‰í, spokojenost, 

a aby se vám v‰em dafiilo jak v osobním, tak pracovním Ïivotû. 

Renata Kuncová Polická, vydavatelka
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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

30. 12. v 9:00 Slavnost Rodiny
Pánû s obnovou manÏelsk˘ch sli-
bÛ. ManÏelé pfiijìte si obnovit své 
sliby a podûkovat za dal‰í rok
spoleãné cesty Ïivotem.
Pamatujeme v‰ak také i na v‰ech-
ny ovdovûlé i rozvedené. 

Na Silvestra 31. 12. V 17:30 se
koná losování biblick˘ch ver‰Û
a spoleãn˘ pfiípitek. ProÏijeme svá-
tost pokání a vefiejnou zpovûì, aby-
chom s ãist˘m srdcem vstoupili do
nového roku, své viny a hfiích ne-
chme ve starém roce. Podûkujeme

téÏ za v‰echny zemfielé v roce 2018.
V blanenském dfievûném kostele ve

23:00 uzavfie rok L.P. 2018 silvestrov-
ská pÛlnoãní bohosluÏba ze zcela
zvlá‰tní atmosférou, kterou vÏdy má. 

1. 1. 2019 v 9:00 „Nov˘ rok Jména
JeÏí‰”. Bude udíleno osobní poÏehná-
ní do Nového roku.

4. 1. v 17:30 novoroãní.
6. 1. v 9:00 Slavnost Zjevení Pánû,

lidovû Tfií králÛ. Rozdávání Ïehnané
kfiídy.

Na v‰echna milá setkání se tû‰í
a v‰echno dobré pro ãas Vánoc i no-
vého roku L.P. 2019 vám vypro‰uje
Martin Kopeck˘, faráfi.

NOV¯ BETLÉM V D¤EVùNÉM
KOSTELE V BLANSKU.

Na leto‰ní pouti na‰í farnosti do

Svaté zemû, Izraele, jsme nav‰tívili
Betlém, místo narození JeÏí‰e Krista.
U místního fiezbáfie jsme nechali vy-
robit na zakázku betlém, pro ná‰ dfie-
vûn˘ kostel v Blansku. Od leto‰ních
Vánoc budeme mít v dfievûném koste-
le betlém vyfiezávan˘ z Olivového
dfieva pfiímo v Betlémû. Je to celkem
unikát, kolik je kostelÛ, které mají
betlém pfiímo z Betléma?

Slavnostní uvedení nového
Betléma a jeho poÏehnání bude
v pondûlí na ·tûdr˘ den 24. 12. ve
22:00. Na tuto mimofiádnou slavnost
jste srdeãnû zváni. Nov˘ betlém si
mÛÏete prohlédnou pfied a po kaÏd˘ch
bohosluÏbách, a také v tyto dny: 24.
12. od 13:00 do 16:00, 25. a 26. 12.
od 15:30 do 18:30.

Srdeãnû Vás v‰echny bez rozdílu,
vûfiící (kteréhokoliv vyznání), hledají-
cí i nevûfiící zveme na zti‰ení, ve spo-
leãenství víry, nadûje a lásky pod stfie-
chou dfievûného kostela v Blansku. 

21. 12. v 17:30 je pfiipraven ‰est˘ ad-
ventní koncert Karla Fleischlingera
(Theorba, renesanãní a barokní kytara).
Jako hosté vystoupí Jana Kotouãková,
Kristina Vonková, Katefiina Hudcová,
Jana Ziková a Karel Fleischlinger jn.

22. 12. v 6:30 ranní roráty se spo-
leãnou snídaní.

23. 12. v 9:00 proÏijeme liturgii 4.
nedûle adventní. Slavíme svátost po-
kání a vefiejnou zpovûì. 

23. 12. v 17:30 je pfiipraven posled-
ní, sedm˘ adventní koncert.
Cimbálová Muzika MAJERÁN (dfií-
ve Drahan) a sbor dûtí ze základní
‰koly ve Sloupû.

24. 12. ve 22:00 TRADIâNÍ
„PÒLNOâNÍ”  VIGILIE NAROZENÍ
PÁNù SLAVNOSTNÍ POÎEHNÁNÍ
NOVÉHO BETLÉMA ZE SVATÉ
ZEMù-IZRAELE.

25. 12. HOD BOÎÍ VÁNOâNÍ
NEJVùT·Í SVÁTEK CEL¯CH
VÁNOC. V 9:00 a také 17:30 Slavnost
narození Pánû.

26. 12. v 9:00 Svátek muãedníka
·tûpána.

28. 12. v 17:30 Svátek Mláìátek

ZÁVùR ADVENTNÍ DOBY A VÁNOCE 
L.P. 2018 V D¤EVùNÉM KOSTELÍKU 

- HUSOVù SBORU CÍRKVE
âESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU
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Obfiadní síÀ na Mûstském úfiadû
v Rájci-Jestfiebí v leto‰ním roce doznala
zmûn jako celek podle návrhu Ing. Arch.
Moniky Sirné. Jednalo se tedy o staveb-
ní práce, nové elektroinstalace i vybave-
ní. Rekonstrukce byla velmi nároãná,
neboÈ po demontáÏi obloÏení stûn byla
zji‰tûna velká vlhkost zdiva a nezb˘va-
lo, neÏ provést sanace, které znaãnû pro-
táhly termín dokonãení realizace.
V̆ sledek dle reakcí náv‰tûvníkÛ je v˘-
born˘. Vznikl nov˘, svûtl˘ a dÛstojn˘
prostor, kter˘ zdobí nádherné dílo Valéra
Kováãe, mistra skláfiského. Tématem je-
ho díla byl zvolen VESMÍR, nûkde za-
ãíná, nûkde konãí. Dílo doplnil také
sv˘m textem básník Miroslav Holman. 

Text a foto: Mgr. Romana Synakieviczová

Nová obfiadní síÀ 
v Rájci - Jestfiebí

Zaãátkem prosince leto‰ního roku byla slavnostnû uvedena
do provozu v Nemocnici Blansko magnetická rezonance. Toto
moderní zafiízení v˘raznû zv˘‰í komfort pacientÛ a posune ne-
mocnici na vy‰‰í úroveÀ poskytované péãe.

21. prosince v 18:00, evangelick˘ kostel Boskovice
Kantiléna, sbor dûtí a mládeÏe pfii Filharmonii Brno. V pro-
gramu, pfii nûmÏ vedle zpûvu zazní i varhany, dominuje hud-
ba XX. století se jmény Bohuslava MartinÛ, Sergeje
Rachmaninova a Felixe Mendelssohna. Nejvíce prostoru se
v‰ak dostane ãeskému mistru Petru Ebenovi, jehoÏ Missa
Adventus leto‰ní hudební cyklus symbolicky uzavfie.
VSTUPNÉ: Dobrovolné

Srdeãnû zve Jifií Bure‰, evangelick˘ faráfi v Boskovicích

Pozvánka na koncert 

VernisáÏ v Galerii Joná‰ v Blansku

Blanenská nemocnice
spustila provoz mag-

netické rezonance

Jak uvedla fieditelka Nemocnice
Blansko MUDr. Vladimíra Danihelko-
vá, MBA: „Jednou z hlavních v˘hod
magnetické rezonance pfiímo v nemoc-
nici je, Ïe pacienti uÏ nebudou muset ce-
stovat na jiná pracovi‰tû. Lidé z regionu,
coÏ znamená fiádovû aÏ 150 tisíc obyva-
tel, budou moci ãerpat péãi u nás a ne-
budou za ní muset jezdit do Brna,
Prostûjova ãi Olomouce. Samozfiejmû
se zkrátí ãekací lhÛty na vy‰etfiení, nyní
se bavíme fiádovû o mûsících, u nás to
bude po spu‰tûní v fiádech t˘dnÛ. Pro pa-

cienty znamená magnetická rezonance
zkvalitnûní a zrychlení péãe, pro lékafie
pak samozfiejmû kvalitní diagnostiku, ke
které se dostanou velmi rychle”. 

Co se t˘ká finanãních prostfiedkÛ,
technologii vãetnû stavby za více jak
padesát milionÛ korun nemocnice 
hradila z vût‰iny sama ze sv˘ch pro-
stfiedkÛ, ãást penûz poskytl zfiizovatel,
kter˘m je mûsto Blansko, a na ãást si
nemocnice vzala úvûr. 

Text a foto: Bc. Katefiina Ostrá 
(redakãnû upraveno)

Probíhající v˘stava 
v Galerii Joná‰ 

23. listopadu 2018 probûhla
v Galerii Joná‰ v Blansku vernisáÏ
obrazÛ a ‰perkÛ. Obrazy vystavuje
SoÀa ·tossová s podnázvem Perem
a ‰tûtcem a cínované ‰perky pfiedsta-
vila Jana Vodiãková. 

V̆ stava potrvá do 21. prosince 2018
v bûÏné otevírací dobû Galerie Joná‰
v Blansku, na ulici Smetanova 6. Pfiijìte
v pfiedvánoãním ãase, v˘stava je prodejní. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Ladislav Král
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Leto‰ní divadelní sezonu zahájilo
Mûstské divadlo Brno opravdu impozant-
nû – „totální umféerií z dûjin národa ães-
kého” - jak zní podtitul hry Osmyãky.
Název odkazuje jak k problému osmiãek
na konci v˘znamn˘ch letopoãtÛ, tak k pro-
blému smyãek, které po nich zÛstaly.

Osmyãky jsou dal‰ím poãinem autor-
ského t˘mu, kter˘ má na svém kontû
Snûhurku a sedm trpaslíkÛ, Barona
Trenka, Vzpouru hrá‰kÛ a Brnûnské kolo.
Nevím pfiesnû, jak dochází ke vzniku díla,
kde jsou ãtyfii autofii, ale mohlo by to b˘t
v tomto pfiípadû tak, Ïe impuls pfiijde od
pana fieditele Mo‰i, okamÏitû reaguje Jan
·otkovsk˘, Stano Slovák a Petr ·tûpán se
nenechají dlouho pobízet a uÏ to jede.
ProtoÏe je ve hfie mnoho hudebních ãísel,
potfiebují nutnû i hudebního skladatele
Karla Cóna. Jestli to tak úplnû nebylo, tak
se, pánové, omlouvám. Uvedla jsem jejich

ãtyfii úspû‰né inscenace. Kromû Snûhurky
mají v‰echny regionální téma, takÏe by se
dalo ãekat totéÏ u Osmyãek. Ty ale zabíra-
jí ãeské dûjiny v celé ‰ífii. Od pfiíchodu
praotce âecha pod ¤íp, jeho váhání jestli
je to opravdu nejlep‰í místo k Ïivotu - zda
je úrodné, zda nehrozí pfiírodní katastrofy
a taky jací jsou sousedé. Víc neÏ proble-
matick˘ je v˘bûr Pfiemysla oráãe za kníÏe-
te. Následuje problém Velké Moravy, 
bitva na Moravském poli vãetnû interview
s Otou Braniborsk˘m, poÏadavek Karla
IV. na vybudování obchodní cesty Praha-
VídeÀ. Tak tady v Brnû totálnû neuspûl,
aãkoli se sem osobnû dostavil. Toto je
krásn˘ pfiípad smyãky, která trvá dodnes.

Jak je tato fiada témûfi kabaretních scén
vzájemnû propojena a má vÛbec nûjak˘ dûj?
Dûj posouvá dvojice stál˘ch souputníkÛ
ãeského národního osudu a nûkdy do nûho
i neblaze zasahuje, ale podle nich „vÏdycky

to myslí dobfie” a „nikdy za nic nemÛÏou” -
âenûk Udavaã a Marcel Zat˘kal. V roce
2018 je jim na stopû novináfika Sabina, ale
lidsk˘ i boÏí soud jsou na tyto dva krátké.
Zfiejmû mÛÏeme oãekávat i v budoucnu pfii
dÛleÏit˘ch událostech nûco mezi nebem
a zemí. Zajímavá úvaha zaznûla na tiskové
konferenci k této hfie: „Parodie v této zemi
se uÏ prakticky nedá dûlat. To co se dûje
a zvlá‰tû na‰e vláda je parodie sama...”

Hru reÏíruje Stano Slovák, celkem hra-
je osm hercÛ, z toho jedna Ïena - Radka
Coufalová. Dal‰í ãtyfii herci doplÀují lid 
obého pohlaví. âeÀka Udavaãe hraje
Michal Isteník a Marcela Zat˘kala Petr
·tûpán. Nenechte si ujít tento gejzír nápa-
dÛ a pfiehlídku na‰ich opravdu netradiã-
ních dûjin. Bavit se budete v˘bornû.

Pro Listy regionÛ napsala Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Osmyãky

Na plo‰e jednoho ãlánku není moÏné odvyprávût pfiíbûh, kter˘ je tak obsáhl˘, rozmanit˘ a hlavnû zaplnûn˘ tisíci postav – ÏákÛ, jejich rodiãÛ, uãitelÛ
a ãlenÛ vedení, odborn˘ch partnerÛ ‰koly apod. NeÏ dlouh˘ kronikáfisk˘ popis dvou a pÛl dekád dûjin jedné vzdûlávací instituce je moÏná lep‰í inspiro-
vat se tou pûtadvacítkou v titulku a podívat se na uplynulá léta prostfiednictvím ãíslic, která ‰kolu od jejích poãátkÛ postupnû provázejí. Ke kaÏdé zkusí-
me pfiifiadit nûco málo z historie nebo souãasnosti této soukromé ‰koly a podívejme se, co se nám ukáÏe:

1 = poãet let, kdy ‰kola pouÏívá aktuální název - Stfiední ‰kola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.
2 = poãet vefiejnoprávních médií, které o ‰kole natoãily reportáÏ nebo pfienos z akce (âeská televize, âesk˘ rozhlas)
3 = poãet adres, na kter˘ch ‰kola sídlila (Adamov, Blansko – ObÛrka, Blansko – Masarykova ul.)
4 = poãet oborÛ, které ‰kola nabízí ÏákÛm 9. tfiíd (Palubní stevard, Cestovní ruch, Kuchafi – ãí‰ník, Barman – sommelier)
5 = poãet odborn˘ch partnerÛ pro obor Palubní stevard (Regiojet, LEO Express, âeské dráhy, Leti‰tû Brno, v˘cvikové centrum na Leti‰ti Václava Havla v Praze)
6 = poãet uskuteãnûn˘ch náv‰tûvnick˘ch sezon ve vûÏi kostela sv. Martina v Blansku, kde zaji‰Èují prÛvodcovství Ïáci oboru Cestovní ruch
7 = poãet cviãn˘ch rautÛ, které ‰kola kaÏdoroãnû pfiipravuje pro vefiejnost 
8 = poãet dnÛ, po kter˘ch Ïáci ‰koly kaÏdoroãnû zabezpeãují speciální náv‰tûvnické akce v Centru sv. Martina (Noc vûÏí a rozhleden, Dny evropského dûdictví, Den vû-

Ïí a rozhleden, Slavnostní v˘stup s vlajkou, Vítání sv. Martina)
9 = poãet tfiíd v tomto ‰kolním roce

10 = poãet zakládajících ãlenÛ Mezigeneraãního klubu (v roce 2012)
11 = poãet uãitelÛ v tomto ‰kolním roce
12 = poãet odborn˘ch kurzÛ nabízen˘ch ÏákÛm ‰koly
13 = poãet let, kdy je zfiizovatelem ‰koly její fieditelka, Mgr. Marta Truhláfiová
14 = poãet uskuteãnûn˘ch roãníkÛ barmanské soutûÏû Amundsen cup, organizované ‰kolou
15 = prÛmûrn˘ poãet ÏákÛ ve tfiídû v posledních letech
16 = poãet pracovi‰È odborného v˘cviku tfiílet˘ch oborÛ v tomto ‰kolním roce
17 = poãet ÏákÛ, ktefií se jako animátofii zúãastnili akcí pro rodiny s dûtmi v loÀském ‰kolním roce
18 = poãet t˘dnÛ odborného v˘cviku tfiílet˘ch oborÛ v tomto ‰kolním roce
19 = poãet let, kdy ‰kola pÛsobí v Blansku
20 = poãet komisafiÛ pfii ‰kolou pofiádaném soutûÏním festivalu Blanensk˘ ãtyfilístek
21 = poãet ÏákÛ, ktefií uskuteãnili svou odbornou praxi v Chorvatsku
22 = poãet maturitních roãníkÛ za dobu existence ‰koly
23 = poãet pracovi‰È oboru Cestovní ruch v minulém ‰kolním roce
24 = poãet místností ve ‰kole
25 = poãet úspû‰nû probûhl˘ch ‰kolních rokÛ, na které stojí za to vzpomenout

Zb˘vá popfiát v‰em studentÛm, vyuãujícím i pfiátelÛm Stfiední ‰koly cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. v Blansku, aby následující léta pfiinesla podobnû zajímavé po-
ãty a pfiedev‰ím podobnû bohaté a zdafiilé události v Ïivotû této pofiád mladé a atraktivní, ale stejnû tak zaslouÏilé a sebevûdomé dámy.

Martin Jagláfi,
zástupce fieditelky S· cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

Foto: archiv ‰koly

âtvrtstoletí – to je na jednu stranu málo (napfi. ãlovûk s tímto vûkem je mlád, pln˘ síly a v‰e má
je‰tû pfied sebou), ale z jiného pohledu je to také uÏ hezk˘ kousek historie.  A v pfiípadû, Ïe uply-
nulé ãtvrtstoletí bilancuje ‰kola, pak se dá bezesporu hovofiit o obojím: jde v podstatû o velmi mla-
dou dámu, která ale uÏ mÛÏe na ledacos ze své minulosti vzpomínat. A tak to platí i o Stfiední ‰ko-
le cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. v Blansku.

25 LET ·KOLY V 25 âÍSLECH
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Pro více informací pi‰te na info-stomatologieletovice@seznam.cz,
pfiíp. telefon: 792 325 591.

Do novû otevfieného, modernû vybaveného
stomatologického centra v Letovicích 

pfiijmeme dentální hygienistku 
na 3 odpoledne v t˘dnu.
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„Malá PafiíÏ v éfie první 
republiky” – to byla Svitávka

KdyÏ se letos na jafie obec Svitávka
rozhodla uspofiádat koncert k v˘roãí vzni-
ku republiky, napadlo mû doplnit 
oslavu jubilea malou v˘stavou o první re-
publice. Z vyprávûní jsem vûdûla, Ïe
tamhle nûkde byla trafika, jinde hospoda,
tady stával dÛm a na obecním webu jsou
staré fotky. To byla ale jen ‰piãka ledovce.
Obraz, kter˘ se mi bûhem pátrání po mi-
nulosti otevfiel, byl neuvûfiitelnû pestr˘,

rÛznorod˘ a Ïiv˘. Zkoumáním kronik,
matrik a rÛzn˘ch archiválií jsem nezískala
jen nezáÏivná data, ale pfiedev‰ím pfiíbûhy
lidí, které zapadly do kulis z dobov˘ch fo-
tografií. Nûkolikrát se stalo, Ïe ãlovûk,
u kterého jsem si chtûla nûco ovûfiit, bohu-
Ïel nedávno zemfiel. A tak, jak se postupnû
pfiestavují a bourají domy, tak mizí i vzpo-
mínky. Za pár let by se ãlovûk uÏ asi ne-
dozvûdûl, kde stával fla‰inetáfi, jaké v˘-

stfielky tropil továrníkÛv syn a Ïe receptu-
ra na Alpu snad vznikla ve Svitávce. 

V̆ stava „Malá PafiíÏ v éfie první repub-
liky” je k vidûní do konce tohoto roku ve
velké Löw-Beerovû vile.  Na 28 panelech
mapuje historii âeskoslovenska
a Svitávky v letech 1918 - 1938.  Pfied 100
lety Ïilo v obci pfies 2 250 
obyvatel, coÏ je skoro o 500 více neÏ
v souãasnosti. Byla zde napfiíklad ãeská
a nûmecká ‰kola, po‰ta a dva dal‰í penûÏ-
ní ústavy, ãetnická stanice, kino.
Prosperovala nejen textilní továrna
Mosese Löw-Beera, ale také pfies sto dal-
‰ích firem a Ïivností vãetnû osmi hospod.
Pfiedev‰ím díky ãinnosti místních spolkÛ,
kter˘ch bylo témûfi tfiicet, byla Svitávka
vyhlá‰ená sv˘m bohat˘m kulturním a spo-

leãensk˘m Ïivotem a pfiezdívalo se jí
„Malá PafiíÏ”. Nûkteré budovy, jako radni-
ce, obecní cihelna, kapliãka na kopci
Hradisko, nebo palírna na námûstí jiÏ ne-
stojí, ale na dochovan˘ch snímcích je
moÏné vidût Svitávku jako tenkrát. Velké
mnoÏství pouÏit˘ch fotografií, které se po-
dafiilo získat od místních rodákÛ a jejich
potomkÛ nebo dohledat v obecním archi-
vu, dosud nebylo jinde zvefiejnûno. 

V̆ stava je otevfiena v úfiedních hodi-
nách Úfiadu mûstyse (Po, St 7:00 - 17:00;
Út, ât 7:00 - 15:30; Pá 7:00 - 14:30).
Poslední ‰ance vidût v˘stavu bude v rámci
slavnostního ukonãení (dernisáÏe) dne 28.
prosince 2018 od 14:00 do 17:00 hodin.

Text: Marcela Holasová
Foto: Jitka Matu‰ková

VernisáÏ v˘stavy 28. záfií 2018
Basketbalové Ïákynû
získali cenn˘ skalp

Hráãky druÏstva star‰ích ÏákyÀ se
v nadregionální lize U15 v sobotu 10.
11. 2018 utkaly ve dvojzápase s dosud
neporaÏen˘m t˘mem BK Îabiny Brno
B. V prvním zápase byl soupefi je‰tû nad
síly domácích hráãek, ve druhém se
v‰ak mohly radovat a udûlily soupefikám
první poráÏku v sezónû.

PrÛbûh prvního zápasu byl hernû vy-
rovnan˘, domácí v‰ak ãasto selhaly
v jednoznaãn˘ch pozicích, naopak sou-
pefi trefoval i tûÏké stfiely z dálky, a tak
si vypracoval mírn˘ náskok. Ten se po-
dafiilo udrÏet v prÛbûhu celého zápasu,
a v závûreãn˘ch minutách po prostfiídá-
ní nejvytíÏenûj‰ích hráãek, je‰tû nav˘‰it
na koneãn˘ch 65:49 pro Brno.

Ve druhém zápase domácí hráãky
zlep‰ily obranu i zakonãování a drÏely
se soupefikami krok. Do hry sice neza-
sáhly klíãové pivotky M. ·paãková a B.
Kaldová kvÛli zdravotním potíÏím,
skvûle je v‰ak zastoupily pod ko‰em

dvojãata Ondrovy, které odehrály velmi
povedené utkání. Skvûl˘ v˘kon pfied-
vedla pfiedev‰ím Monika Sedláková,
která nastfiílela nejvíce bodÛ (19) vãetnû
dÛleÏité trojky v závûru a v˘bornû pra-
covala také na obranné polovinû.
Blansku se v závûru podafiilo trefit dÛle-
Ïité trojky a v obranû získávat jeden míã
za druh˘m, coÏ nakonec vedlo k tûsné-
mu vítûzství 61:55.
BK Blansko x BK Îabiny Brno B
1. zápas – 49:65
stfielkynû Blanska: Matu‰ková 11 bodÛ;
Dvofiáková 10b; ·paãková 8b; Kaldová,
Ondrová D. a Kuãerová 4b; Sedláková
M. a Ondrová A. 3b; Papírníková 2b
2. zápas – 61:55
stfielkynû Blanska: Sedláková M. 19 bo-
dÛ; Dvofiáková 16b; Ondrová A. 9b;
Ondrová D. 8b; Matu‰ková 7b;
PavloÀová 2b

Text: Mgr. Luká‰ Bufit
Foto: archiv BK Blansko
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granulí a jednu deku. Byla jsem mile
pfiekvapena, jak lidem nejsou pejsci
lhostejní, dáreãkÛ bylo opravdu
mnoho.  

V jakém duchu se nesly dal‰í roã-
níky sbírek? 

V posledních letech jsme sbírku
roz‰ífiili o koãiãky a ostatní zvífiátka.
¤ekla bych, Ïe tím pfiibylo dárcÛ a dá-
reãkÛ je ãím dál více. Loni a pfiedloni
dokonce nûjaké zbyly a proto jsme
obdarovali i zvífiátka v záchytné sta-
nici Zelené Vendolí u Svitav a v útul-
ku v Bulharech. 

Jak probíhá leto‰ní sbírka?
Od 19. listopadu do 20. prosince

a opût v infocentru v Boskovicích.
Pfiedání sbírky s krátk˘m programem
probûhne ve ãtvrtek 20. prosince v 15
hodin pfied boskovickou radnicí.

Bude sbírka pokraãovat i v dal‰ích
letech? 

Urãitû. Podafiilo se nám udûlat pûk-
nou tradici a vlastnû mû ani nenapad-
lo, Ïe bychom sbírku neuspofiádali.
Lidé se mû na ni ptají bûhem celého
roku a od fiíjna jsem mûla jiÏ nûkolik

telefonátÛ s dotazem, kdy uÏ se zaãne
vybírat. TakÏe mÛÏu pejskÛm i lidem
slíbit, Ïe sbírka bude i v následujících
letech.

Text: Miloslava LuÀáãková
Foto: ateliér Anna

Vánoãní sbírka pro opu‰tûná zví-
fiata v Boskovicích je jiÏ desátá! 
Zeptali jsme se Adély Adámkové,

která pfii‰la pfied deseti lety se zá-
mûrem uspofiádat sbírku pro opu‰tû-
né psy: 

Jak Vás napadlo sbírku uspofiádat? 
Od dûtství jsem milovnice psÛ, jed-

noho nebo 2 pejsky jsem mûla vÏdyc-
ky. Buì vlastní, nebo v doãasné péãi.
V pfiedvánoãním ãase jsem se ãasto
zam˘‰lela nad tím, Ïe by na ·tûdr˘
den nemûl b˘t nikdo sám, ani zvífiata.
PejskÛ v útulcích mi bylo líto.
Nejradûji bych si je v‰echny vzala
domÛ. Proto jsem se rozhodla pej-
skÛm udûlat radost alespoÀ tímto
zpÛsobem. 

Nebyl problém s realizací? 
Realizace první sbírky byla hodnû

rychlá. Bûhem pár minut jsem mûla
vytvofien˘ letáãek, kter˘ jsme roze-
slali znám˘m a dali na internet. Volba
místa, kde by se shromaÏìovaly dár-
ky, byla jasná hned, jelikoÏ moje ma-
minka je vedoucí infocentra. Myslím
si, Ïe pro dárce je to nejlépe dostupné
místo.  

Splnila první sbírka Va‰e oãekává-
ní? 

Zpoãátku Ïádné velké oãekávání
ani nebylo. Myslela jsem si, Ïe bude
úspûch, kdyÏ vybereme dva pytle

Adéla a její fenka Nessie

P¤EDNÁ·KY ZO âZS
ZAHRÁDKÁ¤Ò BLANSKO 2019

29. 1. 2019 - úter˘ v 16:00. Bc. Jan
Tomá‰ „Novinky v peckovinách a skofiáp-
katém ovoci a boj proti extrémÛm poãasí.”
5. 2. 2019 - úter˘ v 16:00. Libu‰e
Vítková „Autobusem na Ukrajinu.
Lvov, Kyjev.”
12. 2. 2019 - úter˘ v 16:00. Ing. Martin
Chytr˘ „Nové trendy v ochranû rostlin
na zahradû.”

22. 2. 2019 - pátek v 16:00. Prof. PhDr.
Petr Chalupa CSc. „Mexiko, jak Ïijí po-
tomci AztékÛ a MayÛ.”
5. 3. 2019 - úter˘ v 16:00. Ing. Hedvika
HorÀanská „Zahrada pro radost a uÏi-
tek.”

Místo konání: DÛm zahrádkáfiÛ Blansko
Vstup voln˘
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www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm a náv‰tûvníkÛm 
a tû‰íme se na Va‰i pfiízeÀ i v roce 2019.

Kolektiv Arboreta ·melcovna

tel.: 737 475 290, 732 940 763

ATOMO PROJEKT s.r.o.,
Bofiitov u âerné Hory

Hledáme na dvousmûnn˘ provoz:
- manipulaãního dûlníka
- smûnového mistra

Hledáme na jednosmûnn˘ provoz:
- provozního technika – údrÏbáfie

BliÏ‰í informace: tel.: 516 412 635 (pí. Monika NároÏná) 
nebo na www.atomo.cz (volná místa)

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326 (areál ZD), 679 21 âerná Hora

V bfieznu tohoto roku skonãil 31
mûsícÛ trvající projekt Erasmus+
Let’s Walk and Learn – Education via
Tourist Paths in Europe, kter˘ realizo-
valo Gymnázium Rájec-Jestfiebí ve
spolupráci se slovensk˘m Gymnáziem

jeho hodnoty, k porovnání prostfiedí tfií
partnersk˘ch regionÛ, k aktivnímu 
trávení volného ãasu v pfiírodû a za-
my‰lení se nad problematikou Ïivotní-
ho prostfiedí a trvale udrÏitelného 
rozvoje. V rámci projektu studenti na-
pfi. cestovali do zahraniãí, provádûli
pozorování a mûfiení v pfiírodû, praco-
vali s meteostanicí, GPS navigací
a mapou nebo sázeli stromy a uklízeli
krajinu. Jejich ãinnost pfiispûla k vy-
tvofiení v˘stupÛ, které jsou k dispozici
‰iroké vefiejnosti.

Národní agentura programu
Erasmus+ kaÏdoroãnû vyhodnocuje
projekty uzavfiené v daném ‰kolním
roce a vybírá z nich ty nejzdafiilej‰í.
A letos to byl právû projekt
Let’s Walk and Learn rájeckého gym-
názia, kter˘ byl vyhodnocen jako je-
den z nejúspû‰nûj‰ích projektÛ
a pfiedstaven za úãasti fieditele ‰koly
ing. Stanislava La‰tÛvky na Národní
konferenci Erasmus+/eTwinning ko-
nané v fiíjnu v Plzni. Pfii dal‰ím po-

souzení projektÛ Odbornou porotou
Erasmus+ 2018, sloÏenou z nezávis-
l˘ch hodnotitelÛ byl tento projekt 
zafiazen mezi tfii nejlep‰í projekty
v sektoru ‰kolního vzdûlávání ukonãe-
né v tomto ‰kolním roce. ¤editel ‰ko-
ly a koordinátorka projektu Mgr.
Barbora Honzátková byli pozváni na
slavnostní veãer spojen˘ s pfiedáváním
ocenûní a pfiedstavením vybran˘ch
projektÛ. Tato slavnostní událost, které
byli pfiítomni i zástupci Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR,
se uskuteãnila 6. 12. tohoto roku
v Praze.

Tento projekt byl realizován za fi-
nanãní podpory programu Erasmus+
Evropské unie. Za obsah sdûlení 
odpovídá v˘luãnû autor. Sdûlení nere-
prezentuje názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za
pouÏití informací, jeÏ jsou jeho obsa-
hem.

Text: Ing. Stanislav La‰tÛvka, fieditel ‰koly
Foto: archiv ‰koly

Tvrdo‰ín a francouzskou odbornou
‰kolou MFR Les Fins. Projekt zamûfie-
n˘ pfiedev‰ím na environmentální 
v˘chovu, biologii, zemûpis a tûlesnou
v˘chovu vedl studenty k poznávání
prostfiedí, v nûmÏ Ïijí, a uvûdomûní si

Projektov˘ t˘m

V˘znamné ocenûní projektu 
Erasmus+ Gymnázia Rájec-Jestfiebí
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„Áãka” v Blansku 
pomáhají uÏ 
sedm let

Áãka, AA, to jsou zkratky pro ná-
zev skupiny Anonymních alkoholikÛ.
Anonymní alkoholici (AA) je mezi-
národní svépomocná skupina pro oso-
by postiÏené alkoholismem. ZaloÏena
byla v roce 1935 Billem Wilsonem
a Bobem Smithem v Akronu v ame-
rickém státû Ohio. 

Tyto skupiny sdruÏují lidi, ktefií
mají problém s uÏíváním alkoholu.
V âeské republice je spoleãenství AA
od roku 1990 a dnes je zde více neÏ
60 skupin ve 41 mûstech. Jedna tako-
vá skupina AA Promûna funguje
v Blansku uÏ sedm let. Listy regionÛ
od zaãátku svého pÛsobení v okrese
Blansko s touto skupinou spolupracu-
jí, informují své ãtenáfie o osudech
vyléãen˘ch alkoholikÛ a informují
o schÛzkách, které v Blansku jednou
t˘dnû jsou. 

Ve stfiedu 21. listopadu 2018 jsem
se spoleãnû se zástupci dal‰ích orga-
nizací, se kter˘mi blanenská skupina
spolupracuje, zúãastnila v˘roãního
mítinku. V klidné, pfiátelské a sváteã-
ní atmosféfie, u ‰álku dobrého ãaje
a stolu s poho‰tûním, kde jsou si

v‰ichni rovni, jsem strávila dvû hodi-
ny povídání si o Ïivotû s alkoholem
a bez nûho… Povídání je anonymní,
nikoho z pfiítomn˘ch alkoholikÛ jsem
osobnû neznala. Jejich pfiíbûhy mû
dojaly a informace, jak dlouho kter˘
z nich abstinuje, byla úÏasná. Jak fiekl
na setkání alkoholik Emil: „Chodil
jsem si do hospody pokecat. A pak se
vÏdycky zase a zase napil. Teì si cho-
dím pokecat sem, do skupiny. UÏ ne-
piju, pokecám si, je to fajn.”

âlovûk si se slovem alkoholik
pfiedstaví trosku nûkde v parku na la-
viãce s „krabiãákem” v ruce, ale vylé-
ãení alkoholici jsou upravení, ãistí,
vstfiícní, chodí do práce a zafiadili se
zpût do Ïivota. A nejsou to jen oby-
ãejní lidé, fiemeslníci, dûlníci apod.
Stále ãastûji pod tlakem tfieba i pra-
covních povinností se stávají alkoho-
liky vysoko‰kolsky vzdûlaní lidé, do
kter˘ch by to ãlovûk vÛbec nefiekl.
SvÛj problém zaãali fie‰it skleniãkou
a ãasem se stali alkoholiky. Informace
od vedoucího blanenské skupiny
Tomá‰e, Ïe na základû Ïivotních pfií-
bûhÛ oti‰tûn˘ch v na‰ich novinách se

pfiicházejí svûfiit a pro pomoc noví
a noví alkoholici, mû utvrdila v tom,
Ïe „pomáhat” má smysl. 

Pfiijít mezi nû mÛÏe opravdu
kaÏd˘, chce to „jen chtít”. Jedin˘m
poÏadavkem pro ãlenství v AA je
touha pfiestat pít. Nemají Ïádné 
povinné poplatky ani vstupné, jsou
sobûstaãní díky vlastním dobrovol-
n˘m pfiíspûvkÛm. A kdyÏ nûkdo opût
zaãne pít? Neodsuzují ho. Sami vû-
dí, jak je tûÏké pfiestat. KdyÏ se pak
abstinující alkoholik zase vrátí
zpût? Na nic se nikdo neptá, nikdo
ho nesoudí, zafiadí se abstinující
zpût do skupiny. Anonymní alkoho-
lici nejsou spojeni s Ïádnou sektou,
církví, politickou organizací ãi ja-
koukoliv jinou institucí.

Mítinky jsou kaÏdou stfiedu od
17:30 do 18:30 na Oblastní
Charitû Blansko, Komenského 19.
A jsou pro kaÏdého - alkoholiky,
jiné závislé, pfiíbuzné alkoholikÛ,
nebo jen hosty. Kontakty na sku-
pinu PROMùNA - Jirka 603 170
835, Tomá‰ 603 781 471. E-mail:
blansko@aamail.cz 

Na v˘roãním mítinku byli pfiítomni
i ãlenové skupiny AA ze Svitav, s kte-
r˘mi blanenská skupina spolupracuje.
Spoleãnû zaji‰Èují informaãní mítinky
pro pacienty na psychiatrickém oddûle-
ní nemocnice ve Svitavách. Kontakty
na tuto svitavskou skupinu - Lenka
608 050 840. Petr 775 187 155. E-ma-
il:  svitavy@aamail.cz

Text: Renata Kuncová Polická
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Listy regionÛ jako kaÏd˘ rok poÏádaly starosty vût‰ích mûst v regionu o rozhovor
Starosta mûsta Blansko 

Ing. Jifií Crha
o v˘hledu na souãasné volební období

Leto‰ní komunální volby
v Blansku umoÏnily zachování do-
savadní koalice. Na prvním zasedá-
ní rozhodlo Zastupitelstvo mûsta
Blansko o sloÏení Rady mûsta.
Starostou byl zvolen Ing. Jifií Crha
(ODS), prvním místostarostou Ing.
Franti‰ek HasoÀ, KDU-âSL, dru-
h˘m místostarostou Mgr. Ivo Polák,
âSSD. Nov˘ starosta poskytl rozho-
vor pro ãtenáfie ListÛ regionÛ:

Pane starosto, jak jste spokojen
s v˘sledkem komunálních voleb?

Podstatná je pro mû skuteãnost, Ïe
voliãi sv˘mi hlasy podpofiili dal‰í fun-
gování dosavadní koalice, coÏ vní-
mám pfiedev‰ím jako souhlas s na‰í
ãinností v uplynulém období.

Samozfiejmû naváÏeme na to dobré,
ale rozhodnû nechceme pouze pokra-
ãovat v zajet˘ch kolejích.

Z Va‰eho pohledu - je nûco, co se
nepovedlo, nûjaké resty z minulého
období?

Zmíním dosud nedotaÏenou rekon-
strukci stfiedu mûsta; napfiíklad v plánech
na úpravu místa po hotelu Dukla jsme
poãítali s vybudováním kavárny, coÏ se
zatím nepodafiilo realizovat. Urãitû by se
podobn˘ch záleÏitostí, které se musí do-
fie‰it, na‰lo víc.

Jako velice dÛleÏit˘ úkol povaÏuji
zlep‰eni informovanosti obãanÛ
mûsta o v‰ech záleÏitostech, které se
jich t˘kají - tedy nejen o dûní na rad-
nici, ale hlavnû o pfiipravovan˘ch
i probíhajících stavebních akcích, 
uzavírkách, odstávkách vody ãi ek-
lektického proudu, atd.

MÛÏete struãnû nastínit jaké hlav-
ní úkoly budete plnit v pfií‰tím roce,
pfiípadnû v celém volebním období?

Programové prohlá‰ení rady mûsta
bude schváleno a pfiedstaveno vefiej-
nosti nejpozdûji do konce ledna 
pfií‰tího roku. TakÏe v tuto chvíli 
mohu prezentovat jen priority, o kte-
r˘ch vím, Ïe se na nich koalice 
shoduje nebo jsou navrÏeny v rozpo-
ãtu mûsta na pfií‰tí rok.

Blansko má velkou nev˘hodu
v tom, Ïe tranzitní doprava vede prak-
ticky stfiedem mûsta a není ji kam od-
klonit. Celou situaci by mûlo zlep‰it

pfiemostûní na Staré Blansko spoleãnû
s kruhov˘mi objezdy u Sportovního
ostrova a prodejny Kaufland. 

Z dal‰ích vût‰ích investic bych
jmenoval pokraãování v revitalizaci
sídli‰È; nyní to jsou Zborovce, kde jiÏ
byly práce 1. etapy zahájeny. Budeme
pokraãovat v úpravách centra mûsta –
rádi bychom rekonstruovali prostor
pod zámkem tzv. Pfiedzámãí. Máme
pfiipraven projekt pfiístavby ‰kolní jí-
delny Z· na ulici Rodkovského. Co se
t˘ká sportovi‰È, bude nutné provést
rekonstrukci mûstsk˘ch lázní, nebo
haly ASK na Sportovním ostrovû
Ludvíka DaÀka.

Koalice se shoduje na nutnosti za-
chovat Nemocnici Blansko jako zafií-
zení v majetku mûsta a snaÏit o dal‰í
rozvoj tohoto, pro obãany velmi dÛle-
Ïitého, zdravotnického zafiízení. V ob-
lasti kultury a sportu budeme i nadále
podporovat v‰echny zajímavé aktivity
formou dotaãních programÛ.
DÛleÏitou otázkou je zaji‰tûní bezpeã-
nosti ve mûstû. V této oblasti chceme
podpofiit vût‰í aktivitu Mûstské poli-
cie a pfiedev‰ím dále roz‰ifiovat kame-

rov˘ bezpeãnostní systém, coÏ je ne-
jen úãinná prevence, ale ãasto také je-
diná obrana pfied vandaly a pachateli
trestné ãinnosti.

Jak je fie‰ena problematika cent-
rálního zásobování teplem?

Mûsto jiÏ pfievzalo ve‰keré zafiízení
CZT s cílem zaji‰tûní co nejlep‰ích
podmínek pro koncové odbûratele
tepla. Podstatné je, Ïe cenu tepla bude
schvalovat na pfiíslu‰n˘ kalendáfiní
rok Zastupitelstvo mûsta. Snahou bu-
de, aby byla co nejniÏ‰í, aby se zabrá-
nilo hromadnému odpojování od to-
hoto systému, kter˘ je funkãní a mÛÏe
obãanÛm garantovat bezproblémovou
dodávku tepla.

Máte nûjaké pfiání do Nového roku?
Rád bych popfiál nám v‰em, obyva-

telÛm Blanska, abychom i nadále Ïili
v klidu a míru, v krásném a pfiíjemném
místû, kter˘m na‰e mûsto skuteãnû je.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Starosta mûsta Blansko 
Ing. Bc. Jifií Crha

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme 
poklidné svátky vánoãní, 
hodnû ‰tûstí, pevné zdraví 
a mnoho úspûchÛ 
v novém roce. 

Jifií Crha, starosta

Franti‰ek HasoÀ, místostarosta

Ivo Polák, místostarosta

Josef Kupãík, tajemník Vánoãní strom Blansko
Foto: RePo

Starosta mûsta Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

o v˘hledu na souãasné volební období

V Boskovicích po leto‰ních komu-
nálních volbách usedl do kfiesla sta-
rosty mûsta Ing. Jaroslav Dohnálek
(ODS), kter˘ se do této funkce vrátil
po ãtyfileté pfiestávce. Dále zastupitelé
zvolili do funkce 1. místostarosty Ing.
Luká‰e Holíka (ANO 2011) a do funk-
ce 2. místostarosty Ing. Radka Mazáãe

(STAN a sportovci Boskovice).
Starosta Jaroslav Dohnálek odpo-

vûdûl na nûkolik otázek:

Pane starosto, jste spokojen se
souãasn˘m sloÏením koalice?

Nejprve bych chtûl podûkovat ãtená-
fiÛm ListÛ regionÛ - voliãÛm, ktefií voli-
li ODS i moji osobu, za dÛvûru, kterou
sv˘mi hlasy vyjádfiili. SloÏení koalice
respektuje pfiání voliãÛ; já musím vy-
jádfiit spokojenost pfiedev‰ím s tím, jak
rychle a bez vût‰ích zádrhelÛ se podafii-
lo koaliãní smlouvu dohodnout. Znaãnû
pomohla názorová shoda na fie‰ení
hlavních úkolÛ, která vyplynula z pro-
gramov˘ch prohlá‰ení koaliãních stran.

MÛÏete jmenovat alespoÀ stûÏejní
úkoly, které ãekají na fie‰ení v násle-
dujícím období?

Nejedná se o Ïádné pfievratné novin-
ky; Boskovice uÏ dlouho fie‰í v˘stavbu
sportovní haly, nov˘ objekt pro kniho-
vnu, velk˘m problémem je fie‰ení do-
pravní situace ve mûstû. 

Vidím jako naprosto nezbytné zís-
kat shodu a naplánovat budoucnost
âervené zahrady tak, abychom mohli
rozvíjet dal‰í plány ohlednû v˘stavby
sportovi‰È. V oblasti kultury se nejedná
jen o knihovnu, pfiípadnû komunitní
centrum, ale také o dal‰í zámûry a
investice do Sokolovny, kterou má
mûsto ve svém majetku. Zcela jistû
budeme pokraãovat v revitalizaci let-
ního kina, jedná se o projekt velmi 
vítan˘ vefiejností.

To jsou úkoly a investice, o kte-
r˘ch se ví a hovofií; ménû viditelná je
ãinnost související s udrÏováním
a zlep‰ováním infrastruktury.

Doprava ve mûstû urãitû vyÏaduje
dal‰í parkovací místa, opravy vozo-
vek a chodníkÛ, je tfieba fie‰it vodo-
hospodáfiskou problematiku vãetnû
nav˘‰ení kapacity ãistírny odpadních
vod. Budeme vést jednání o moÏnos-
ti budování podzemních velkoobje-
mov˘ch kontejnerÛ na odpady, 
vãetnû jejich tfiídûní - prostû snahou
musí b˘t stálé zlep‰ování stavu v‰ech
sluÏeb, které obãané potfiebují.
Budeme také fie‰it dal‰í provoz cent-
rálního zásobování teplem, s cílem,
aby cena tepla byla v˘hodná, nebo 
alespoÀ pfiijatelná pro uÏivatele.

Pokraãování textu na stranû 10

Starosta mûsta Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

Pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních
a po cel˘ rok 2019 hodnû ‰tûstí, 
pevné zdraví a mnoho osobních 
i pracovních úspûchÛ
pfieje ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ
vedení mûsta Boskovice

Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta
Ing. Luká‰ Holík, místostarosta

Ing. Radek Mazáã, místostarosta
JUDr. David ·kvafiil, LL.M., tajemník

Vánoãní strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma
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Pokraãováni textu ze stany 9

Musím zdÛraznit, Ïe prezentuji
vlastní stanoviska, konkrétnûji mÛÏe-
me hovofiit aÏ po schválení rozpoãtu
na rok 2019 a vypracování programo-
vého prohlá‰ení Rady mûsta.

KdyÏ se zastavíme u dopravy - jak˘
je Vá‰ pohled na plánovanou
Boskovickou spojku, která má umoÏ-
nit pfiímé Ïelezniãní spojení s Brnem?

Já jsem v kvûtnu 2014 podepsal me-
morandum o rozvoji regionální Ïelez-
niãní dopravy, které se t˘kalo také

Boskovické spojky. V souãasné dobû
se v‰ak na tuto stavbu dívám z více úh-
lÛ. Je vûcí dopravních odborníkÛ, aby
vyhodnotili potfiebnost a vyuÏití této
stavby, tfieba i z perspektivy vzdálenûj-
‰í budoucnosti. Já vidím problém
v pfiípadû, Ïe by stát a kraj financovali
jen vlastní v˘stavbu spojky a investice
do nutn˘ch úprav okolí nádraÏí, tedy
pfiedev‰ím vybudování velkokapacit-
ního parkovi‰tû, by zÛstala jako ãern˘
Petr na mûstû. Souhlasit budu tehdy,
pokud kraj a stát zajistí kompletní fi-
nancování této stavby, která by slouÏi-
la nejen obãanÛm Boskovic, ale také

obcím v ‰irokém okolí. Pokud by mû-
lo b˘t velké finanãní bfiímû spojené
s Boskovickou spojkou pfieneseno na
mûsto, potom s tímto projektem nemo-
hu souhlasit. 

Stejnû tak nejen obyvatele Boskovic,
ale i celé severní ãásti kraje zajímá bu-
doucnost boskovické nemocnice...

Návrh rozpoãtu opût poãítá s v˘daji
potfiebn˘mi k provozu nemocnice a ta-
ké k postupnému zlep‰ovaní jejího 
vybavení. Jsme pfiipraveni v rámci 
finanãních moÏností mûsta o svÛj maje-
tek i v budoucnu peãovat a uvolÀovat

potfiebné prostfiedky. Je v‰ak nezbytnû
nutná dal‰í finanãní podpora kraje a stá-
tu, neboÈ se jedná o regionální nemoc-
nici, s ‰irokou spádovou oblastí. To v‰e
je tfieba fie‰it formou dal‰ích jednání.

Pane starosto, jaké je Va‰e pfiání
k Novému roku?

Pfieji v‰em obãanÛm Boskovic krás-
nû proÏité Vánoce a do Nového roku
hodnû zdraví.

Dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Starosta mûsta Letovice
Mgr. Petr Novotn˘ 

o úkolech v následujícím období

Vedení radnice v Letovicích se díky
v˘sledku komunálních voleb a vzniklé
koalici zcela vymûnilo. Zastupitelstvo
zvolilo sedmiãlennou Radu mûsta, do
kfiesla starosty usedl Mgr. Petr Novotn˘
(TOP 09, starostové a nezávislí), místos-
tarostou se stal Mgr. Radek Procházka
(Obãanská iniciativa). Starosty Petra
Novotného jsem se zeptal:

Pane starosto, jak hodnotíte v˘sle-
dek koaliãních jednání po leto‰ních
volbách?

Minulá opoziãní skupina utvofiila
podle mého názoru velmi dobfie fungu-
jící koalici a ve vedení mûsta vystfiída-
la dosavadní uskupení.

Domníváte se, Ïe bude tfieba z minu-

lého období fie‰it nûjaké resty, pfiípadnû
úkoly, které nebyly dotaÏeny do konce?

BohuÏel ano a je tûch záleÏitostí víc.
Jedním z opravdu velmi v˘znamn˘ch
problémÛ je hospodafiení v pfiíspûvkové
organizaci Technické sluÏby Letovice.
Tuto kauzu stále fie‰íme a budeme muset
uãinit strategické rozhodnutí, jaké sluÏby
bude v budoucnu tato organizace posky-
tovat. Problémy s hospodafiením byly ta-
ké v Mûstském kulturním stfiedisku. Je
tfieba zajistit, aby pfiíspûvkové organiza-
ce zfiízené mûstem hospodafiily s pfiidûle-
n˘mi prostfiedky mnohem zodpovûdnûji. 

Úpravy dopravního znaãení na
Masarykovû námûstí jsou sice vhodné a po-
tfiebné, ale bohuÏel nebyly realizovány
v návaznosti na nûjak  ̆koncept rekonstruk-
ce námûstí; jedná se jen o pfiedraÏené pro-
vizorní fie‰ení. Toto je problém, se kter˘m
se budeme pot˘kat u mnoha zam˘‰len˘ch
investic; jsou vytvofieny pouze studie, vize,
ale chybí skuteãné plány na realizaci, takÏe
není moÏno v tomto stadiu Ïádat o dotace.

MÛÏete jmenovat nejdÛleÏitûj‰í in-
vestiãní akce, které bude tfieba v ná-
sledujícím období realizovat?

Je toho opravdu hodnû. Budova
Základní umûlecké ‰koly potfiebuje nut-
nû celkové opravy, v hodnotû fiádovû
desítek milionÛ Kã, rekonstrukce
Kulturního domu, oprava Sportovní ha-
ly - to v‰e jsou akce, které si vyÏádají
skuteãnû vysoké náklady, které bude
moÏno pokr˘t jen s pouÏitím vhodn˘ch
dotaãních titulÛ. âeká nás tedy práce od
úplného poãátku, vãetnû vypracování
projektÛ, které umoÏní o dotace Ïádat. 

V infrastruktufie vidím problémy
v chybûjících chodnících na ulici 9.
kvûtna, ale i na komunikacích v dal‰ích
ãástech mûsta. Bude tfieba plánovat 
opravy v koordinaci s vodárnami a dal-
‰ími investory, aby se potfiebné práce
provedly souãasnû. Budeme muset fie‰it
problematiku ãi‰tûní odpadních vod;
v souãasnosti tuto ãinnost provádí kro-
mû mûstské ãistiãky také dal‰í, která je
v majetku soukromé spoleãnosti Tylex. 

UÏ jsme zaãali fie‰it úkol zajistit pit-
nou vodu pro mûstské ãásti Babolky,
Chlum a Noviãí. Podobn˘ problém je
zásobování vodou Kladorub a Kochova,
kam se roãnû vozí cca 50 cisteren s pit-
nou vodou; i zde se jiÏ hledá fie‰ení.

Jmenoval jsem jen nûkolik nejdÛle-
Ïitûj‰ích problémÛ, samozfiejmû bude-
me fie‰it daleko víc investiãních akcí
a navazovat na jiÏ realizované. Nyní
stále je‰tû mapujeme souãasn˘ stav, ve
kterém se mûsto Letovice nachází.

Lze oãekávat nûjaké zmûny v podpo-
fie sportu, kultury, spolkové ãinnosti?

Urãitû zÛstanou zachovány pfiíspûvky
pro v‰echny tyto oblasti ve smyslu v˘‰e

dotací, ale chceme zmûnit formu, jak se
bude o finanãní prostfiedky Ïádat a také jak
se bude dokládat jejich vyuÏití. Jsme 
vedeni snahou cel˘ proces znaãnû zjedno-
du‰it a u‰etfiit tak ãas a práci jak pfiíjem-
cÛm, tak i úfiedníkÛm, ktefií dnes naprosto
zbyteãnû kontrolují detailní poloÏky v˘da-
jÛ, které musí spolky vykazovat.

Máme v úmyslu b˘t co nejvíce nápo-
mocni ‰kolám, nejen matefiské a základní,
ale máme tady velmi úspû‰nou Masary-
kovu stfiední ‰kolu a také Základní 
umûleckou ‰kolu, která svou kvalitou 
patfií mezi nejlep‰í v kraji, moÏná v re-
publice. Budeme podporovat aktivity
v‰ech skupin, které pracují s mládeÏí.

Chcete vyslovit nûjaké pfiání
k VánocÛm?

Rád bych, abychom my v‰ichni proÏili
klidné vánoãní svátky, abychom dokázali
místo více penûz na dárky, dát více ãasu
a úsmûvÛ sv˘m blízk˘m. Abychom byli
spokojení, zdraví a to nejen v pfií‰tím roce.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Starosta mûsta Letovice 
Mgr. Petr Novotn˘ 

Zveme obãany na silvestrovskou oslavu
v Letovicích na Masarykovo námûstí 
se zaãátkem v 19.30 hodin. 
Punã a ãaj zdarma. Ve 20.00 hodin ohÀostroj
se scénickou hudbou.
Souãasnû pfiejeme v‰em spolkÛm a sdruÏením,
organizacím i obãanÛm mûsta a v‰ech místních
ãástí pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, 
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho 
pracovních i osobních úspûchÛ.

Mgr. Petr Novotn˘, starosta mûsta

Mgr. Radek Procházka, místostarosta Vánoãní strom Letovice. Foto: Petr Neãas
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SoutûÏ „TGM” a velik˘ úspûch

Starosta mûsta Adamov
Bc. Roman Pilát, MBA

o plánech v souãasném volební období

V Adamovû v leto‰ních komunál-
ních volbách posílilo SdruÏení nezá-
visl˘ch kandidátÛ; v Zastupitelstvu
mûsta získalo nadpoloviãní vût‰inu.
Starosta Bc. Roman Pilát, MBA
(SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ)
a místostarosta Jifií Nûmec (ODS),
tak vstupují do 3. volebního období.

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
se opakovanû této celostátní soutûÏe
zúãastÀuje. 

Pfiedsednictvo Masarykova demo-
kratického hnutí za podpory M·MT
udûlovalo v budovû Magistrátu hlav-
ního mûsta Prahy dne 9. listopadu
2018 ceny za jednotlivé práce.  Ve
vy‰‰í kategorii stfiedních ‰kol se 
umístil na první pozici z ‰edesáti pra-
cí Dominik Cypra, Ïák ãtvrtého roã-
níku oboru Nábytkáfiství, se sv˘m
pojednáním o filozofick˘ch my‰len-
kách a citátech Masaryka s názvem
Fenomén Masaryk. ObdrÏel diplom,
âestnou medaili TGM, kniÏní publi-
kaci a finanãní odmûnu. Slavnostní
pfiedávání cen bylo zakonãeno proje-
vem námûstka M·MT a vystoupe-
ním pûveckého sboru s písnûmi, 
které mûl T. G. Masaryk oblíbené,
a slavnostním rautem.

Text: PaedDr. Pavla Bojdová, 
vedoucí práce

Foto: Ing. Marek Chládek

Na sv˘ch postech jsou od roku 2010,
coÏ dokládá, Ïe podle mínûní obãa-
nÛ Adamova dûlají svou práci dob-
fie. Starosty Romana Piláta jsem se
zeptal:

Pane starosto, voliãi Vám, respek-
tive SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ,
dali historicky dosud nejvíc hlasÛ.
Jste spokojen se souãasnou koalicí?

V̆ sledek voleb mû pfiíjemnû pfie-
kvapil, nepoãítal jsem s tak velkou
podporou voliãÛ. Sám jsem odhado-
val polovinu. Pfii koaliãních jednáních
jsem se zasadil o to, aby t˘m, kter˘
vedl mûsto dosud, zÛstal beze zmûny;
nemá se mûnit to, co funguje dobfie.
ZÛstal místostarosta, kolega pan
Nûmec, vût‰í zmûny nejsou ani ve
sloÏení v˘borÛ a komisí. 

Jaké nejdÛleÏitûj‰í úkoly ãeká ve-
dení mûsta v následujícím období?

Nyní dokonãujeme akce napláno-
vané na leto‰ní rok. V dal‰ím období
budeme fie‰it parkování na ulici
Sadová zahájením v˘stavby první eta-
py parkovacího domu, kter˘ svou ka-
pacitou cca 140 parkovacích míst v˘-
znamnû pfiispûje k fie‰ení problému
s parkováním v této lokalitû. V sou-
ãasné dobû fie‰íme financování této
stavby, jejíÏ realizaci pfiipravuje kole-
ga, pan Nûmec.

Pod jeho vedením se také pfiipravu-
je projekt revitalizace Domu sluÏeb
na Ptaãinû, kterou bychom rádi v tom-
to volebním období dokonãili.

V bûhu je pfiíprava projektu pro vy-
budování parkovi‰tû u nádraÏí âes-

k˘ch drah; následujícím krokem bude
získání potfiebn˘ch povolení ve správ-
ním fiízení.  

Jak avizujeme del‰í dobu, probíhají
jednání smûfiující k opravû cesty
z Ptaãiny do Útûchova, která je v ma-
jetku Mendelovy university v Brnû.
Jsme pfiipraveni poskytnout na tuto
stavební akci pfiíspûvek z rozpoãtu
mûsta, jelikoÏ tato silnice má velk˘
v˘znam pro silniãní spojení Adamova.

Máme jiÏ potvrzenou dotaci na pro-
jekt nadstavby základní ‰koly na ulici
Ronovská, kde vzniknou nové odbor-
né uãebny. Vzhledem k pokraãující
bytové v˘stavbû ve mûstû je tfieba do
budoucna zajistit dal‰í místa v matefi-
ské ‰kole, máme proto poÏádáno
o dotaci na pfiístavbu jednoho patra
matefiské ‰koly na ulici Jilemnického.

V pfií‰tím roce bude probíhat re-
konstrukce rozvodÛ nízkého napûtí
a následnû i dotãen˘ch ploch nad mo-
noblokem na ulici Komenského.

UvaÏujete o zmûnách v podpofie
kulturních a sportovních akcí, pfií-
padnû celkové spolkové ãinnosti
v Adamovû?

V této oblasti nedojde k Ïádn˘m

podstatn˘m zmûnám. Nepfiedpoklá-
dám ani zmûnu pravidel pfii jejich
poskytování, ani v˘razné v˘kyvy
v jejich v˘‰i. Chci zdÛraznit, Ïe
ve‰keré spolky a organizace, které
dûlají nûco zajímavého a uÏiteãné-
ho pro obyvatele Adamova, mají na
na‰em úfiadû vÏdy dvefie otevfieny.
Nemíním tím jen finanãní podporu,
ale celkovou pomoc, vãetnû tech-
nické podpory, kterou mohou 
vyuÏít pfii pofiádání sv˘ch akcí, bez
které by se nûkteré pravdûpodobnû
ani nekonaly.

Chcete vyslovit nûjaké pfiání k blí-
Ïícím se VánocÛm a Novému roku?

Chci podûkovat sv˘m spolupracov-
níkÛm na úfiadû za dobfie odvedenou
práci. Dále a pfiedev‰ím také tûm, kte-
fií svou ãinností pfiispívají k tomu, aby
se nám v Adamovû dobfie Ïilo. 

V‰em obãanÛm Adamova pfieji
klidné proÏití vánoãních svátkÛ v kru-
hu sv˘ch blízk˘ch a v Novém roce
hodnû zdraví a úspûchÛ.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Starosta mûsta Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA

Ocenûn˘ student Dominik Cypra a PaedDr. Pavla Bojdová

Masarykovo demokratické hnutí ve spolupráci s Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a  tûlov˘chovy vyhlásilo jiÏ 11. roãník celostátní sou-
tûÏe s názvem „TGM – Ïivot, dílo a odkaz pro souãasnost”. Tato soutûÏ je organizována v rámci projektu „Masaryk do ‰kol”. 

VáÏení spoluobãané,
pfieji vám v‰em pfiíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ v kruhu va‰ich blízk˘ch a do roku
2019 pevné zdraví, hodnû ‰tûstí, 
spokojenosti a rodinné pohody.
Dûkuji vám za spolupráci v konãícím roce
2018 a dovoluji si vás pozvat o ·tûdrém dni
na tradiãní „vánoãní vytrubování” 
od 14 hodin u MKS na Ptaãinû v Adamovû. 

Bc. Roman Pilát, MBA – starosta mûsta Adamov  

Jifií Nûmec – místostarosta mûsta Adamov
Vánoãní strom Adamov
Foto: Luká‰ Mal˘

více zpráv na
www.listyregionu.cz
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➨ Prodám (i jednotlivû) hudební nástroje 
- harmonika pianová DELICIE 93basÛ a klarinet
B. Tel.: 739 369 688.
➨ Prodám el. nÛÏky na Ïiv˘ plot, 100% stav. 
Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Prodám pánské málo no‰ené odûvy,
vel. 4-5 XL. Cena dohodou, tel.: 721 123 334.
➨ Prodám televizi LG úhlopfiíãka 107 cm, 
6 let stará, málo pouÏívaná. 100% stav, cena
dohodou, tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám nestfiíkaná jablka Rubín, 
Melrose a jiné odrÛdy. 8 Kã/1 kg, volat po 17.
hodinû. Vanovice, tel.: 728 960 217. 
➨ Prodám star‰í terário 
o rozmûrech 60x40x50 cm (dx‰xv). Pfiední stra-
na s posuvn˘mi dvífiky. Vhodné pro chameleona,
Ïabky, hady a jiné. Cena 300 Kã, tel.: 605 076 400.
➨ Prodám nov˘ gramofon, 
vãetnû radia FM/AM a MP3. V záruce, cena jen
990 Kã, tel.: 737 957 822.
➨ Prodám star‰í terário 
o rozmûrech 86x50x26 cm (dx‰xv). Vhodné
pro Ïelvu, my‰i, kfieãky a jiné. Cena  200 Kã,
tel.: 605 076 400.
➨ Prodám kotouãov˘ magnetofon 
Tesla B730, cena 2 000 Kã, wolkmen s trafem,
cena 300 Kã, fotoaparát na kinofilm, cena 600
Kã, programy do PC, cena 150 Kã za kus. Série
DVD Dakar, cena 500 Kã, CD country 100
Kã/kus. Tel.: 777 450 543.
➨ Prodám vchodové dvefie svûtl˘ javor, 
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648.
➨ Prodám levnû jablka 
bez chemického postfiiku. Tel.: 776 301 224. 
➨ Prodám samce Kalifornsk˘ ãern˘, 
cena dohodou. Tel.: 735 911 238.
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 

zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám plechovou popelnici 100 l
v dobrém stavu. Cena dohodou, tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám dÛm se zahrádkou 
ve stfiedu Blanska v klidné ulici s moÏností zapar-
kování pfied domem. Je ãásteãnû podsklepen˘,
v 1.podlaÏí 3+1, prádelna, dílna, v 2.podlaÏí 2+1 ,
v podkroví dvû místnosti. Za domem studna s
uÏitkovou vodou, dvorek s posezením a krbem.
Cena 4 260 000 Kã, více tel.: 605 076 400.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Smûním padaná uskladnûná jablka
za jin˘ domácí produkt. Tel.: 608 099 546.
➨ Nabízím hodiny Aj s rodil˘m mluvãím 
- v Boskovicích a okolí. Tel.: 777 613 739, 
ideálnû po 18 h.
➨ Pronajmu pokoj v RD v Blansku 
od 1. 1. 2019. Info: svet2016@seznam.cz
➨ 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

➨ Rodina se synem hledá podnájem 
v Blansku, nevybaven˘ nebo jen ãásteãnû.
Spûchá, max. do 10 000 Kã.  E-mail: lenickah-
vezdicka@post.cz.
➨ DÛchodce 63 let hledá podnájem 
nejlépe u osamûlé Ïeny, není podmínkou.
Velice spûchá, odepí‰i v‰em. Tel.: 731 378 170. 

HLEDÁM

➨ Hledám pfiítele do 55ti rokÛ, s plnovousem 
z Blanska a okolí. Samota tíÏí, v˘lety, kultura ve
dvou. Tel.: 722 955 018. 
➨ 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 39 let, Boskovicko. Tel.:
777 450 543. 
➨ Vdova 60 rokÛ hledá pfiítele – nekufiáka,
motoristu k obãasn˘m v˘letÛm v Moravském
krasu a pokec u dobré káviãky. Tel.: 721 123 334. 
➨ Sympatick˘ V· sportovec 
by se rád seznámil se ‰tíhlou Ïenou ve vûku ko-
lem 50ti let. Tel.: 731 001 887. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím pouzdro na kytaru. 
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím motocykly 
jakékoliv - staré, nepotfiebné, neúplné, mopedy,
díly, traktÛrky, staré vûci i jinou techniku.
Rychlé slu‰né jednání tel.: 723 837 437.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

VZPOMÍNKA
Dne 24. 12. 2018 to bude rok, 

kdy nás opustil 
pan Alois Kejík z Blanska.

Za tichou vzpomínku dûkuje za celou rodinu manÏelka.

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, mís-
to práce âerná Hora. Klasické zámeãnické 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

s Oldëasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Novoroãní ãoãkov˘ salát

Konec roku pfiiná‰í shon, ale také Vánoce, Silvestr a Nov˘ rok. KdyÏ pfieÏijeme svátky
a Silvestra, b˘vá Nov˘ rok slavnostním okamÏikem, pfiiná‰ejícím rÛzná pfiedsevzetí, pfiá-
ní a nadûje pro ãasy pfií‰tí. V tento den, na Nov˘ rok, vafiíme s manÏelkou tradiãnû
Novoroãní ãoãkov˘ salát. ¤íká se, Ïe pfiiná‰í ‰tûstí a do kapsy peníze.

Ingredience:

Postup: 
âoãku na 6 hodin namoãíme do studené vody a poté neosolenou uvafiíme domûkka.
Na tuku si opeãeme na drobno nakrájenou osolenou cibulku s na kousky nakrájen˘m
uzen˘m, opepfiíme, vmícháme do studené uvafiené ãoãky, spoleãnû s najemno nakráje-
n˘mi okurky, najemno nasekan˘m ãesnekem, nakonec pfiidáme majonézu a pár kapek
citronové ‰Èávy, promícháme a dáme vychladit.
V alternativû pro dûti mÛÏeme vynechat pepfi a uzené nahradit ananasem na kosteãky.

300 g ãoãky, 100 g sádla, 2 cibule, 1 strouÏek ãesneku, 200 g uzeného masa, 2 ks ky-
selého okurku, sÛl, pepfi, 150 g majonézy, citron, pfiípadnû naloÏen˘ ananas.

Dobrou chuÈ v novém roce 2019, ale také hodnû zdraví a ‰tûstí Vám pfieje Oldëas.

Vánoãní v˘stava 
betlémÛ 

v Letovicích
V pátek 7. prosince 2018 probûhla v Galerii DOMINO

v Letovicích (u ãerpací stanice Shell) venisáÏ Vánoãní v˘-
stavy betlémÛ, v˘zdoby a obrazÛ se zimní tématikou. 

V̆ stava bude otevfiena do 31. 1. 2019 v dobû Po - Pá
9.00 - 15.00 hod., So  9.00 - 11.00 hod., Ne 14.00 - 17.00
hod. Galerie bude mít zavfieno od 22. 12. 2018 do soboty
5. 1. 2019.
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PF2019

Dûkujeme na‰im klientÛm 
a partnerÛm za spolupráci 
v uplynulém období a pfiejeme 
veselé vánoce a v‰e nejlep‰í 
do nového roku. T˘m Realitní kanceláfie Artoss

Jak napovídá matematick˘ nadpis,
v roce 1908 tedy pfied 110 lety byl polo-
Ïen základní kámen dne‰ní ‰koly, tehdy
základní ‰koly, pozdûji slouãené se
stfiední ‰kolou a od roku 1993 samostat-
ného gymnázia. Letos uplynulo 100 let
od zaloÏení na‰eho samostatného státu,

25 let letos slaví Gymnázium jako ta-
kové a v neposlední fiadû probíhal Den
otevfien˘ch dvefií nejen pro rodiãe a je-
jich dûti, které se budou po vánocích
rozhodovat kam dál jít studovat. 

Mimo ukázek z v˘uky v nov˘ch od-
born˘ch uãebnách náv‰tûvníci mohli
vidût ukázky ãinností ‰koly a prÛfiez
práce ve vybran˘ch vyuãovacích pfied-
mûtech. Zavzpomínat pfii‰li i mnozí
Ïáci a studenti a to nejen maturanti
z posledních let, ale i studenti se star-
‰ím datem narození, ktefií zde nav‰tû-

vovali napfiíklad základní ‰kolu. Pfii
pfiíleÏitosti v˘roãí vydalo gymnázium
nûkolik almanachÛ. Velice zajímav˘ je
almanach mapující 25 let v˘uky jazy-
kÛ, zahraniãních cest, v˘ukov˘ch po-
bytÛ a projektÛ. Je aÏ s podivem, Ïe
‰kola zvládne takové mnoÏství rÛzno-
rod˘ch aktivit. 

Pokud byste se zajímali o studium
na tomto gymnáziu a 16. listopadu jste
se nestihli pfiijít podívat, DOD bude
je‰tû v pátek 25. ledna 2019.

Text a foto: Renata Kuncová Polická 

110 + 100 + 25 + DOD = 16. listopad 2018
na Gymnáziu v Rájci - Jestfiebí16. listopadu 2018 od osmi ho-

din ráno do osmi hodin do ve-
ãera bylo na Gymnáziu v Rájci
– Jestfiebí ru‰no. Cel˘ den byla
‰kola otevfiena ‰iroké vefiejnos-
ti a to hned z nûkolika dÛvodÛ. 

Poãítaãová uãebna – v˘uka programování 
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Děkujeme za důvěru, 
kterou jste nám projevovali 

v tomto roce 
a do nového roku 2019 

Vám srdečně přejeme mnoho štěstí, 
zdraví a spokojenosti. 

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. 
jednatel 

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

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!

Do Anglie za angliãtinou a …
Na pfielomu fiíjna a listopadu, v ãase Du‰iãek a Halloweenu, se gymnazisté z Rájce-Jestfiebí a ‰koláci ze Îìárné jednoho páteãního rá-
na vydali na dlouhou cestu za poznáním, záÏitky a rodil˘mi mluvãími do anglického mûsteãka Barnstaple. Cesta autobusem byla sice
dlouhá, protoÏe v Nûmecku jsme v obou smûrech popojíÏdûli v kolonách, ale pobyt byl natolik pfiíjemn˘, Ïe byl vlastnû smutnû krátk˘. 

Se sobotním úsvitem jsme vplouvali do
Doveru a uhánûli k Lond˘nu, abychom
dohnali zme‰kan˘ trajekt. V‰e se podafiilo,
Lond˘n nás pfiivítal polojasnou oblohou
a citeln˘m vûtrn˘m chladem. UÏili jsme si
London Eye, Tower Bridge, Houses of
Parliament, Downing Street 10, Covent
Garden a mnoha dal‰ích lond˘nsk˘ch 
atrakcí a pamûtihodností. Zvládli jsme ja-
ko témûfi padesátiãlenná skupina pouÏít
metro ãili „underground” i s pfiestupem!
Veãer jsme se pfiesunuli od Tate Gallery do
jednoho hostelu, kde jsme se po namáhavé
cestû doãkali skromného, ale funkãního 
ubytování. V‰udypfiítomná halloweenská
v˘zdoba dodávala staré budovû hostelu
punc kouzelného potterovského svûta. Po
nedûlní toustové anglické snídani zaãalo
pr‰et, ale to nám vÛbec nevadilo. Vy‰li
jsme si rozhlédnout se na Lond˘n
z Primrose Hill a obãerstvili se v nedaleké
tradiãní trÏnici Camden a … bye bye,
London!

Cestou do mûsta Barnstaple v hrabství
Devon na jihozápadû Anglie jsme se 
nûkolik hodin procházeli a meditovali
u fascinujícího Stonehenge a ohfiívali se
v pfiilehlém turistickém a v˘stavním centru.
Veãer si studenty rozebraly jejich anglic-
ké hostitelské rodiny a tím zaãal t˘den re-
álné „anglické” angliãtiny, intenzivních
jazykov˘ch lekcí, v˘letÛ a poznávání 
domácích zvyklostí na‰ich ubytovatelÛ. 

V jazykové ‰kole SOL se studentÛm,
ale i na‰im angliãtináfiÛm vûnovalo trio

zku‰en˘ch lektorÛ. V̆ uka byla pfiínosná,
efektivnû provázaná s v˘lety na atlantické
pobfieÏí (Ilfracombe, Woolacombe,
Westward Ho! Beach a Lynton &
Lynmouth) i do správního mûsta Exeter
s jeho nádhernou katedrálou a nejuÏ‰í 
uliãkou Evropy. VÏdy nás provázel prÛ-
vodce, kter˘ povídal o místech, kudy jsme
projíÏdûli, nebo dával studentÛm hádanky
a rozmanité úkoly. Novinkou byl v˘let do
pÛvodní a civilizací témûfi nedotãené ry-
báfiské vesnice Clovelly, kde k dopravû
vûcí do domu i z domu pouÏívají typické
sánû. Studenti mûli bûhem t˘dne dostatek
pfiíleÏitostí poznat mûsteãko Barnstaple,
kter˘m protéká pfiílivová fieka Taw, a rych-

le si oblíbili i nûkteré z jeho obchÛdkÛ
a obchodních center.

V rodinách, jak uÏ to tak b˘vá, nûktefií
proÏili skvûlé chvíle, jiní mûli pocit, Ïe ne-
jsou dostateãnû krmeni – Angliãané pfies
den jedí tousty, ãesk˘ obûd neznají – a nû-
kter˘m bylo obãas chladno. Pokud jde
o poãasí, mûli jsme mimofiádné ‰tûstí, pro-
toÏe bylo vût‰inou jasno nebo polojasno,
témûfi nepr‰elo, ale po ránu nûkolikrát
mrzlo. Bûhem t˘dne jsme proÏili anglic-
kou oslavu amerického svátku Halloween
a zjistili jsme, Ïe to není slavnost jen pro
dûti, ale uÏívají si jí i dospûlí, ktefií se také
pfievlékají za rÛzná monstra a ãarodûjnice.
V sobotu dopoledne studenti v krátk˘ch

prezentacích pfiedvedli, co se za t˘den na-
uãili, obdrÏeli certifikáty, nakoupili potra-
viny na zpáteãní cestu a rozlouãili se
s Barnstaplem.

Na‰e cesta v‰ak nekonãila. Zaparko-
vali jsme ve mûstû Bridgwater, kde za
soumraku zaãal jeden z nejvût‰ích karne-
valÛ na svûtû, Bridgwater Carnival.
Mûstem naplnûn˘m lidmi, stánky a
atrakcemi pozvolna projíÏdûla asi stovka
obrovsk˘ch stylizovan˘ch kamionÛ, ale-
gorick˘ch Ïiv˘ch obrazÛ. Jeden byl 
vyzdoben ve stylu Alenãina zrcadlového
dobrodruÏství, jin˘ jako vzpomínka na
Obãanskou válku a ze v‰ech hrála velmi
hlasitá anglosaská hudba. Po skonãení
karnevalu jsme poãkali v autobusu na
správnou chvíli k odjezdu a uprostfied
noci jsme vyrazili domÛ.

Celou akci skvûle a peãlivû zorgani-
zovala Mgr. Barbora Honzátková, která
byla po celou dobu sv˘m studentÛm
i kolegÛm oporou a prÛvodkyní a za-
slouÏí velké podûkování. Cesta by neby-
la moÏná, kdyby ji nezvládli páni fiidiãi,
ktefií byli nejen profesionály – v Anglii
se jezdí vlevo a s volantem na ãeské
stranû vozu není vÛbec jednoduché fiídit
– ale hlavnû pohodov˘mi spoleãníky.
Díky patfií jim i studentÛm, ktefií cestu
zvládli a dokázali vhodnû reprezentovat
sebe, svou ‰kolu i âeskou republiku.
TakÏe zase nûkdy na shledanou!

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

Foto: archiv ‰koly
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„Tady bylo nûkdy kino?” - „Já mys-
lím, Ïe tady bylo kino vÏdycky…” 
- „Nee, tady kino nikdy nebylo.” I ta-
kové komentáfie jste mohli zaslech-
nout jeden páteãní listopadov˘ podve-
ãer, kdyÏ jste se blíÏili ke kulturnímu
domu v Letovicích.  Pochyby ale ne-
byly na místû. Nad vchodem totiÏ 
opravdu do tmy záfiil nápis KINO.
Oproti bûÏné náv‰tûvû biografu mûli
diváci trochu nev˘hodu. Nevûdûli to-
tiÏ, naã vlastnû jdou. Známé totiÏ by-
ly jen osoby a obsazení, tûmi byly
ãlenky Taneãní skupiny VO CO GOU
pod reÏijním vedením vedoucích jed-
notliv˘ch skupin. Ale jestli nás ãeká

VO CO GOU je‰tû ani neexistovalo
a dûvãata se objevovala na spoleãn˘ch
akcích s orchestrem hudební ‰koly.

¤ekli byste, Ïe v tanci nás nemÛÏe
nic pfiekvapit. Víme, jak tanãí Jirka
Korn, neumûle napodobujeme legen-
dární pohyby Karla Gotta, odbornû hod-
notíme snaÏení celebrit ve Stardance.
A pfiece. Co jsme vidûli onoho veãera,
ohromilo myslím úplnû v‰echny.
Biograf VO CO GOU nadchnul skvûlou
filmovou hudbou, krásn˘mi kost˘my,
pÛvabn˘mi taneãnicemi, ale hlavnû
skvûlou choreografií, která vám v‰emi
sv˘mi nápady opravdu nedala ani na
chvíli vydechnout.  Nûkteré taneãní se-
stavy si dívky pfiipravily samy, pod vût-
‰inou ale byly podepsány jejich vedoucí
– Renáta Bulová, Barbora BroÏková,
Eva Jurneãková, Magdaléna KfiíÏová,
Radka K‰icová, Adéla Nováková,

VáÏení ãtenáfii, oz˘vám se pfied 
koncem roku s posledním leto‰ním ús-
pûchem blanensk˘ch florbalistÛ a to
star‰ích ÏákÛ. V sobotu 24. listopadu se
hrály dva zápasy ve Znojmû proti
Laufen Znojmo a Hattrick Brno. Oba
dva zápasy na‰i borci hladce vyhráli.
Za tento v˘kon si zaslouÏí hráãi po-
chvalu. 

Do dal‰ího roku pfiejeme celému
Atlasu pod vedením pana Martina
Pivody a trenéra kategorie star‰ích Ïá-
kÛ Davida Poliaka mnoho úspûchÛ

a doufáme i v postup do vy‰‰í soutûÏe
a to do Jihomoravské ligy.

Text: PaNa
Foto: ·árka Pfiibylová

Kamila Nováková, Tereza Nováková,
Dagmar Procházková, Vendula ·mídlo-
vá a Tereza Venclová. Právû jim po prá-
vu patfiil závûreãn˘ boufiliv˘ aplaus,
kter˘m diváci ocenili jejich práci.
Naopak podûkování v‰ech taneãnic
z VO CO GOU smûfiuje k MKS
Letovice a Nadaci mûsta Letovice pro
rozvoj kultury a Ïivotního prostfiedí, bez
jejichÏ podpory by cel˘ tento úÏasn˘
veãer nevznikl. A také k Luká‰i
Chalupovi, na kterém leÏelo technické
zabezpeãení celé akce. 

KdyÏ jste po skonãení celé show od-
cházeli z kulturního domu, nad hlavou
nápis KINO, moÏná jste se trochu divi-
li, Ïe se pfied vámi neotevfielo panorama
Prahy nebo Brna. Tenhle biograf by
slu‰el i jim.

Text: Radek Musil
Foto: Radka K‰icová

drama, komedie, western, nebo do-
konce sci-fi, to jsme netu‰ili.

Ani tenhle handicap ale diváky 
neodradil. Bûhem páteãního dne ãtyfii-
krát naplnili sál kulturního domu.
A rozhodnû nelitovali. Naopak. UÏ 
úvodní informaãní zvuková pfiedtáãka
a následnû první tóny pevnû usadily
diváky do sedadel a vlastnû aÏ do 
závûreãného potlesku ve stoje je nene-
chaly vydechnout. 

PrÛvodci veãerem – Renata Kostlá-
nová a Radek Procházka – vtipnû 
uvádûli jednotlivé skladby, ve kter˘ch
se stfiídalo v‰ech pût taneãních skupin
od pfiípravky po mladé dámy z VO CO

GOU IV. Jednotlivé
skladby byly prokládá-
ny videomedailonky
jednotliv˘ch skupin
a do‰lo i na dnes tolik
populární retro (nebo
spí‰ krátk˘ film pro pa-
mûtníky), kdy jsme
trochu nevûfiícnû mohli
na plátnû sledovat ta-
neãní v˘kony zaklada-
telek a souãasn˘ch ve-
doucích z doby, kdy

Biograf VO CO GOU aneb oslava 25 let
zaloÏení taneãní skupiny

O Atlasu

Hráãi Atlasu dûkují divákÛm za pod-
poru a atmosféru
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Pfiebal knihy

Okresní hospodáfiská komora
Blansko uspofiádala ve ãtvrtek 29. 11.
2018 v âerné Hofie akci na podporu
zaãlenûní ÏákÛ, studentÛ a pfiípravy
studentÛ na jejich budoucí povolání.

Podporu této akci pfii‰li vyjádfiit staro-
stové  mûst a obcí v regionu, fieditelé
ãi zástupci základních a stfiedních
‰kol, v˘chovní poradci, zástupci ãlen-
sk˘ch firem Okresní hospodáfiské 
komory Blansko a zástupci ostatních
firem v regionu Blansko, Boskovice.

Text: Renata Trávníková
Foto: Renata Kuncová Polická

V polovinû prosince vyjde kniha
Historie Adamova a jeho strojíren
v obrazech 1. Publikace obrazovou
formou mapuje historii Adamova,
Ïelezáren a strojíren od nejstar‰ích
dob po souãasnost. Obsahuje pfies
600 obrázkÛ, vût‰ina z nich nebyla
nikdy publikována a fiada z nich je 
unikátních. Uvidíte, Ïe kníÏecí
Lichten‰tejnské strojírny v Adamovû

patfiily mezi nejv˘znamnûj‰í firmy
Rakousko-Uherska. V Adamovû byl v roce
1889 vyroben jako první na svûtû automo-
bil se ãtyfidob˘m spalovacím motorem.
Byly zde vyrábûny parní lokomotivy fiady
423.0 pro âSD. Po tfii století se zde vyrábû-
ly zbranû a v˘robky pro armádu. Z druhé
poloviny 20. století Adamov proslavily of-
setové tiskové stroje a ãerpací stanice na
pohonné hmoty. V Adamovû nesmíme za-

pomenout ani na národní kulturní památku
Svûtelsk˘ oltáfi v kostele sv. Barbory.

Tato ojedinûlá publikace v exkluzivním
provedení formátu 30 x 30 cm o 332 stra-
nách bude k dispozici v pokladnû Mûstského
úfiadu v Adamovû, v Mûstském kulturním
stfiedisku v Adamovû a v informaãní kance-
láfii Blanka v Blansku. O dal‰ích prodejních
místech se jedná.

Text a foto: Jaroslav Budi‰

Podnikatelé 
a ‰koly spoleãnû 

Pro v‰echny, které zajímá historie Adamova a strojíren

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Pfiejeme v‰em klientÛm krásné Vánoce 
a pevné zdraví ve ‰Èastném roce 2019!

Dûkujeme za va‰i pfiízeÀ a dÛvûru
PomÛÏeme splnit Va‰e pfiání, na‰e vûrnostní slevy se Vám vÏdy vyplatí!

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 28 let GARANCE PRO VÁS !

LÉTO = VYBERTE SLEVU A HOTEL VâAS!
VùNUJTE SV¯M BLÍZK¯M ZÁÎITEK, NA KTER¯ SE NEZAPOMÍNÁ! 

CESTOVÁNÍ P¤INÁ·Í RADOST A ZÁBAVU!
DÁRKOV¯ POUKAZ KAÎDÉHO POTù·Í!

Info: www.halasvitavka.cz
objednávky: 

miroslava.holasova@mestys-svitavka.cz, tel.: 725 111 354

Mûstys Svitávka 
Tip na vánoãní dárek!

Dárkov˘ poukaz v libovolné cenû 
do nové sportovní haly ve Svitávce.

• posilovna
• badminton, tenis, stolní tenis, volejbal …
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