
Husí slavnosti zahájilo v sobotu 29. 9. 2018 nádherné
sluneãné podzimní poãasí. Letos poprvé bylo pódium
i na Masarykovû námûstí, kde byly koncerty.

Oficiální zahájení Husích slavností
v letním kinû obstaraly folklórní sou-
bory Velen a Borovûnka a pfiidalo se
také vedení mûsta starostka Hana
Nedomová a místostarostové Dagmar
Hamalová a Petr Malach.

Koncert skupiny MIRAI sledovalo
pfieplnûné hledi‰tû letního kina, stejnû
jako vystoupení dámské kapely IN-
FLAGRANTI a Josefa Vojtka. V let-
Àáku se pfiedstavila také skupina
Ukulele Troublemakers. Velk˘ zájem
byl ale i o vystoupení na Masarykovû

námûstí. Zde se bûhem dne pfiedstavi-
ly napfiíklad Dechová hudba
Boskovûnka, Mariachi Espuelas nebo
The 6 Fireballs.

V sobotu byl vypraven z Brna do
Boskovic a zpût zvlá‰tní vlak. BohuÏel
místo parní lokomotivy Skaliãák pfiije-
la dieselová lokomotiva Bardotka. 

V muzeu byly po oba dva dny
k vidûní reborn panenky. V̆ tûÏek ze
vstupného byl vûnován na speciální
pomÛcky pro dûti z autistické tfiídy
v Boskovicích.

Jak uÏ b˘vá zvykem, uspofiádali
ãlenové ZO âSCH Boskovice i o le-
to‰ních Husích slavnostech za budo-
vou Muzea regionu Boskovicka 
v˘stavu drobného zvífiectva spoje-
nou se soutûÏí o nejlep‰ího králíka,
holuba a drÛbeÏ. Ceny pfiedávala se-
nátorka Jaromíra Vítková, starostka
mûsta Hana Nedomová a místosta-
rostka Dagmar Hamalová. Slavnost-
ního aktu se zúãastnili i místostarosta
Petr Malach a fieditel KZMB Oldfiich
Kováfi.

Ani v nedûli poãasí nezklamalo
a od dopoledních hodin bylo v‰ude

plno. Letní kino tentokrát zaplnila
chlapecká skupina SLZA. Husí slav-
nosti opût zv˘‰ily laÈku, co se t˘ãe
náv‰tûvnosti. Za oba dva dny dora-
zilo celkem 13 100 náv‰tûvníkÛ.
Samozfiejmû nemohla chybût soutûÏ
restaurací O nejlep‰í husí peãínku.
Jenom ve skleníku se snûdlo pfies
750 porcí. Na 1. místû se umístil
Hotel Moravia – LasákÛv Ml˘n a.s.
Na 2. místû byla restaurace ZáloÏna
a 3. místo zaslouÏenû patfiilo restau-
raci Repete.  

Text: Jaroslav Parma a Monika ·indelková
Foto: Monika ·indelková

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 7 ãíslo 8 fiíjen 2018
17 800 ks

SoutûÏ O nejlep‰í husí peãínku letos vyhrál Hotel Moravia – LasákÛv Ml˘n a.s. 

15. Husí slavnosti v
Boskovicích rekordní!

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

SLEVY

SdruÏení sloÏek Rudka nabízí k pronájmu

Rudeckou hospodu s kuÏelnou.
Nástup od 1. 1. 2019 nebo dle dohody.

BliÏ‰í informace: 
pan Grenar, tel.: 721 997 673, nebo sdruzeni.slozek.rudka@email.cz
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Ve dnech 15. – 16. 9. 2018 se konal
ve „mûstû keramiky” Kun‰tátu na
Moravû tradiãní 26. roãník
Hrnãífiského jarmarku. Námûstí Krále
Jifiího bylo plné stánkÛ s v˘robky
hrnãífiÛ z okolí i z daleka. Na své si
pfii‰li snad v‰ichni milovníci v˘robkÛ
z hlíny. I Milan Peroutka, kter˘ zde
vystupoval se svou skupinou Perutû,

se divil, co druhÛ a barev hrníãkÛ, ta-
lífiÛ, váz, svícnÛ a jin˘ch v˘robkÛ se
zde prodávalo. Poãasí se vydafiilo
a tak si v‰ichni náv‰tûvníci mohli uÏí-
vat nabídky stánkÛ nejen s kerami-
kou, ale i s dal‰ími ruãnû dûlan˘mi
v˘robky jak ze dfieva, tak kovu, látek
ãi jin˘ch materiálÛ. K tomu v‰emu
byl nabídnut bohat˘ program nejen

pro dûti, ale i pro dospûlé. Napfi. jiÏ
zmiÀovaná skupina Perutû, Rock &
Roll Band Marcela Woodmana,
Jaroslav Uhlífi s kapelou, skupina
Poletíme? a mnozí dal‰í. K pohodû
náv‰tûvníkÛm pfiispûlo i bohaté ob-
ãerstvení.

Text: Jana Z.
Foto: Jolana Z.

V Kun‰tátû byl 26. roãník
Hrnãífiského jarmarku

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

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

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

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

Muzeum regionu Boskovicka
vydává novou knihu

V nejbliÏ‰ích dnech spatfií svûtlo svûta kniha s názvem Hradi‰tû nad Okluky a jeho objevitelé, s podtitulem Keltské oppidum Staré
Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. „Chtûli jsme vefiejnosti pfiedstavit unikátní sbírku archeologick˘ch nálezÛ, získanou bûhem
prvních tfií desetiletí 20. století ãleny Muzejního spolku v Boskovicích v ãele s Franti‰kem Lipkou a Karlem Snûtinou, dvûma z jeho
zakladatelÛ. Název knihy proto odkazuje právû na v˘zkumy boskovick˘ch muzejníkÛ, neboÈ pro nû bylo Staré Hradisko pfieváÏnû
Hradi‰tûm nad Okluky,” vysvûtlila Zuzana JarÛ‰ková z Muzea regionu Boskovicka, spoluautorka knihy. 

Kniha o rozsahu 200 stran je rozãle-
nûna do pûti kapitol a na jejím vzniku se
podílelo osm autorÛ, vesmûs specialistÛ
na období, kdy na Moravû Ïili Keltové.
V první kapitole je struãnû pfiedstaveno
nalezi‰tû – keltské oppidum Staré
Hradisko z 2.–1. století pfied Kristem,
jedna z nejv˘znamnûj‰ích archeologic-
k˘ch lokalit Moravy. Druhá ãást popisuje
okolnosti v˘zkumÛ oppida boskovick˘mi
muzejníky. „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. stole-
tí na nû navázal profesionálnû veden˘
v˘zkum Státního archeologického ústa-
vu,” podotkla Zuzana JarÛ‰ková. Tfietí
oddíl sleduje osudy boskovické sbírky
nálezÛ z oppida, a to od jejího vzniku aÏ
po dne‰ek. První tfii kapitoly doprovází
mnoÏství dobov˘ch fotografií a archivá-
lií, z nichÏ vût‰ina je zvefiejnûna vÛbec
poprvé. Ve ãtvrté a páté ãásti knihy jsou
pfiedstaveny nálezy ze Starého
Hradiska. „Boskovická sbírka obsahuje
zhruba 3500 pfiedmûtÛ, a v˘bûr proto
nebyl jednoduch˘. Nakonec jsme se po
dlouh˘ch diskusích shodli na 40 typech
pfiedmûtÛ, jeÏ jsou ve sbírce zastoupeny

a grafik Cyril Gaja. Ten je také autorem
zhruba dvacítky rekonstrukãních kre-
seb, jeÏ názornû pfiibliÏují zpÛsob pou-
Ïití nûkter˘ch pfiedmûtÛ. 

„SnaÏili jsme se vytvofiit knihu o ar-
cheologii, jeÏ by byla urãena nikoliv pro-
fesním kolegÛm, ale ‰iroké vefiejnosti 
– lidem, ktefií se zajímají o minulost regionu,
v nûmÏ Ïijí. Tomu je pfiizpÛsoben literární
styl a také zpÛsob ztvárnûní sbírkov˘ch
pfiedmûtÛ. Ostatnû neb˘vá obvyklé, aby sar-
cheology spolupracoval umûleck  ̆fotograf.
Doufáme, Ïe kniha pouãí i potû‰í,” vyslovi-
la pfiání Zuzana JarÛ‰ková.

Pfiípravu a vydání knihy podpofiil fi-
nanãními prostfiedky Jihomoravsk˘ kraj,
nemalé sumy vûnovaly firma JUNKER
Industrial Equipment s.r.o. a Vlastivûdná
spoleãnost muzejní v Olomouci; men‰í-
mi ãástkami pfiispûly také obce Malé
Hradisko a Buková. Knihu v nákladu
1200 kusÛ vydává Muzeum regionu
Boskovicka. Její slavnostní kfiest probûh-
ne ve ãtvrtek 1. listopadu 2018 v 17 ho-
din, a to v sídle Muzea regionu
Boskovicka v tzv. rezidenci (Hradní 1,
poblíÏ zámku) v Boskovicích.

Text: Milo‰ Hlava
Foto: Cyril Gaja

vÏdy vût‰ím poãtem kusÛ; 10 unikátÛ je
pak pfiedstaveno na samostatn˘ch foto-
grafiích,” konstatovala archeoloÏka
boskovického muzea. Krátké medailo-
ny vÏdy vysvûtlují, k ãemu pfiedmûty

slouÏily. Texty v‰ak v tomto pfiípadû 
ustupují do pozadí, neboÈ hlavní pozor-
nost posledních dvou kapitol na sebe
strhávají pÛsobivé fotografie sbírko-
v˘ch pfiedmûtÛ, jeÏ zhotovil fotograf

Archeologické nálezy
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20. záfií Ivo Polák, starosta mûsta
Blanska s dal‰ími pfiedstaviteli mûsta
zasadil lípu srdãitou v parku na námûs-
tí Svobody. U lípy byla umístûna i pa-
mûtní deska s datem zasazení a názvem
Blanenská lípa republiky. Mimo jiné ve
svém projevu starosta Ivo Polák fiekl:
„Právû tímto slavnostním aktem si pfii-
pomínáme vznik âeskoslovenska a po-
kraãujeme v tradici vyjádfiit a zachovat
vzpomínku na zlomové události.”

âeskou hymnu a dal‰í písnû zazpí-
vali ãlenové Skautského stfiediska
Svûtla Blansko. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Filmov˘ festival neprofesionálního
filmu UNICA 2018 zavítal zaãátkem
záfií do Blanska. Sjelo se na nûj zhru-
ba sto osmdesát úãastníkÛ z tfiiceti ze-
mí svûta. Nejvût‰í úspûch na festivalu
získala ‰védská národní kolekce, která
si získala nejen odbornou porotu, ale
i laické publikum. Pomyslnou ‰tafetu
pfievzali Holanìané. Pfií‰tí roãník se 
uskuteãní v Amsterdamu.

Foto: S. Mrázek

„Zborovák”

Cel˘ leto‰ní rok si rÛzn˘mi ak-
cemi pfiipomínáme stoleté v˘ro-
ãí zaloÏení na‰í republiky.
Sázení lípy v rámci tûchto oslav,
kdy lípa pfiedstavuje ná‰ národní
strom a je neoficiálním symbo-
lem na‰í státnosti, probíhá na
rÛzn˘ch místech na‰í vlasti. 

Domov Olga v Blansku nemusíme nikomu v blízkém okolí více
pfiedstavovat. A jméno Jany Kratochvílové, jakoÏto fieditelky,
„tety” je také uÏ dlouhá léta znám˘m pojmem. To, Ïe práce je
jejím koníãkem a Ïe to dûlá ráda je jasné uÏ z tváfií spokojen˘ch
klientÛ tohoto domova. 

ZaslouÏené ocenûní
Jany Kratochvílové

Starosta mûsta Blanska
Ivo Polák zasadil

Blanenskou lípu republiky

V Blansku probûhl FF UNICA 2018Dne 17. záfií leto‰ního roku probûh-
lo v Brnû slavnostní pfiedání ocenûní
9. Roãníku soutûÏe Îena regionu za
Jihomoravsk˘ kraj. Mezi ocenûn˘mi
byla jako jedna z finalistek i Jana
Kratochvílová. 

Celostátní soutûÏ Îena regionu je
urãena v‰em Ïenám, jeÏ sv˘m aktiv-
ním pfiístupem motivují a obohacují
ostatní, podílejí se na vefiejném Ïivo-
tû, pomáhají nemocn˘m, dûtem ãi
zvífiatÛm nebo pfiispívají ke zlep‰ení
a rozvoji svého regionu. Nejedná se
pfiitom jen o vefiejnû známé a úspû‰né

osobnosti, ale pfiedev‰ím o obyãejné
Ïeny, o jejichÏ smyslupln˘ch a nezi‰t-
n˘ch aktivitách nemá vefiejnost ani
média vût‰inou ani tu‰ení.
Slavnostního pfiedávání se zúãastnila
Mgr. Ing. TaÈána Malá, námûstkynû
hejtmana Jihomoravského kraje
a Denisa Kalivodová, zakladatelka
neziskového projektu Îena regionu
a dal‰í. SoutûÏ se konala pod zá‰titou
Senátu Parlamentu âR, Asociace kra-
jÛ âR a Jihomoravského kraje.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: T. Kratochvíl

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (9)
Pomník HrdinÛm od Zborova

Autorem 177 cm vysoké litinové plas-
tiky ruského legionáfie  je sochafi Karel
Babka (1880–1953), pfiím˘ 
úãastník bitvy u Zborova v fiadách vzni-
kající ãeskoslovenské armády a v˘razn˘
pfiedstavitel okruhu tzv. legionáfisk˘ch v˘-
tvarníkÛ. Karel Babka v civilním sektoru
svÛj talent uplatnil pfiedev‰ím u firmy
âKD Blansko, kde v tamních slévárnách,
které produkují umûleckou litinu, praco-
val spoleãnû s A. Stejskalem a A. ·amlou,
v˘tvarníkem blanenského závodu. 

Pomník zborovského bojovníka byl
odlit v roce 1933 ve slévárnách podniku
âKD Blansko. Pomník byl v období nû-
mecké okupace uschován a po 
osvobození znovu instalován na dne‰ním
místû, v parku na ulici Svatopluka âe-
cha. Bylo to 13. ãervence 1947 na poãest
30. v˘roãí bitvy. Modelem k vytvofiení
sochy mu byl legionáfi Bohumil Sypûna. 

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

Pfiedstavitelé mûsta pfii sázení
Blanenské lípy republiky

Ocenûná Jana Kratochvílová (uprostfied)
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V sobotu 8. záfií 2018 probûhl v areálu blanenské nemocnice devát˘ roãník Dne pro dûti.
Poãasí vy‰lo opût na jedniãku a v kombinaci s bohat˘m programem jak na pódiu, tak i v ce-
lém areálu nemocnice pfiilákal i tento den do nemocnice bezmála patnáct set náv‰tûvníkÛ. 

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos byl program rozdûlen me-
zi vystoupení na pódiu a atrakce a stanovi‰tû v celém 
areálu nemocnice. Leto‰ní téma akce bylo „recyklace”,
v tomto duchu byla nachystána stanovi‰tû plná úkolÛ
a soutûÏí, kde dûti sbíraly razítka. Po splnûní úkolÛ
a nasbírání v‰ech razítek dostaly dûti sladkou odmûnu
a diplom. Formou hry a zábavy se dûti ledasãemu nau-
ãily a dozvûdûly se napfiíklad, jak tfiídit odpad. Na pó-
diu se za cel˘ den vystfiídalo mnoho úãinkujících, dûti
mohly vidût pohádku, uÏily si koncert, dûtskou show
s ÁÀou, pfiedstavily se finalistky Dívky âR 2018 a pro-
bûhla zde soutûÏ „Nemocnice má talent”. Nechybûli
blanen‰tí hasiãi, ktefií si pro dûti krom statické ukázky
techniky nachystali i dynamickou ukázku, pfii níÏ sla-
Àovali a zachraÀovali osobu z v˘‰ky, pfiedstavila se
Zdravotnická záchranná sluÏba Blansko, Mûstská poli-
cie Blansko a Policie âR se svou technikou.

Skvûlou atmosféru dûtem v „jejich den” pomohlo
vytvofiit 43 spolkÛ a celkem 203 lidí, ktefií byli u stano-
vi‰È a stánkÛ s úsmûvem na tváfii cel˘ den. Není lep‰í
odmûna neÏ vidût spokojené dûti, které nechtûjí po 
ukonãení akce odejít. Mnohdy se to neobe‰lo bez slzi-

ãek. Maminky a tatínci museli slíbit, Ïe pfií‰tí rok pfii-
jdou zase… 

Leto‰ní roãník Dne pro dûti v blanenské nemocnici
mûl jednu zvlá‰tnost. âeská republika si letos pfiipomí-
ná 100. v˘roãí vzniku ãeskoslovenské státnosti.
Jihomoravsk˘ kraj v této souvislosti na stovce vybra-
n˘ch míst jiÏní Moravy vysazuje 100 lip srdãit˘ch jako
pfiipomínku této historické události. Do této akce se za-
pojují souãasní zastupitelé kraje. KaÏd˘ vybere pro jed-
nu lípu místo ve svém pÛsobi‰ti ãi rodi‰ti, kde spoleãnû
s obãany lípu vysadí a uspofiádá tak jednu ze sta oslav
republiky v rámci Jihomoravského kraje. Jedním z nich
byl i místostarosta Ing. Jifií Crha, kter˘ si pro tuto slav-
nostní v˘sadbu lípy vybral právû prostory blanenské
nemocnice a právû den, kdy v areálu probíhala akce
Den pro dûti. Slavnostní v˘sadba probûhla v odpoled-
ních hodinách pfied vchodem do polikliniky.

V neposlední fiadû je potfieba podûkovat nejen
v‰em, ktefií akci pfiipravovali a cel˘ den bûhem ak-
ce v‰e zaji‰Èovali, ale také velké díky patfií sponzo-
rÛm a partnerÛm aÈ uÏ za finanãní, materiální nebo
nezi‰tnou pomoc. Bez takov˘chto spolkÛ, klubÛ,

sdruÏení, spoleãností a institucí by tûÏko mohl b˘t podobn˘
projekt realizován. Tato akce byla realizována za finanãní pod-
pory Mûsta Blanska.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Den pro dûti v blanenské nemocnici

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

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

Tel.: 606 664 463

Hrátky s AÀou
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www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* 19. – 21.10. V˘stava ovoce a zeleniny
* prodej ovocn˘ch stromkÛ

* údrÏba zahrad, zahradní práce

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Pohár starosty Blanska skonãil u Olgy
Aãkoliv jsou teplé letní dny uÏ minulostí, babí léto právû vrcholí. Sluneãná obloha pfies den v kombinaci s ranními mrazíky o sobû uÏ dávají nále-
Ïitû vûdût. Zahrada SENIOR centra Blansko se postupnû halí do podzimního hávu, a pfiece je Ïivot v ní stále v plném proudu. DÛkazem toho byla 
ojedinûlá akce na místním pétanquovém hfii‰ti. Ve stfiedu 26. záfií odpoledne se zde se‰li hráãi ãtyfi t˘mÛ, aby zmûfiili svÛj odhad, sílu a trpûlivost
v turnaji O pohár starosty mûsta Blanska. 

Tento turnaj se letos v zahradû SENI-
OR centra Blansko konal poprvé, ale 
urãitû ne naposledy. DruÏstvo klientÛ
Domova Olga, seniofii z Mûstského klubu
dÛchodcÛ, dûti z dûtského domova
v Hodonínû u Kun‰tátu a uÏivatelé sluÏby
Domov pro seniory se vzájemnû utkali
o lákavou cenu, kterou do soutûÏe vûno-
val starosta mûsta Blanska Mgr. Ivo
Polák. Ten byl také po celou dobu turna-
je pfiítomen a spoleãnû s fieditelem SENI-
OR centra Blansko Bc. Rudolfem
Krejãífiem neváhali a rovnomûrnû po-
vzbuzovali v‰echny pfiítomné hráãe.
Spoleãnû s nimi na turnaj dohlíÏel v roli
hlavního rozhodãího i moderátora akce
jednatel SluÏeb Blansko Ing. Jifií Charvát.
Vítan˘m zpestfiením celé akce byla také
úãast a exhibice profesionálního repre-
zentanta âR v pétanque Jana Charváta.

I pfies svefiepé boje a vyrovnané v˘kony
mohlo vítûzn˘ pohár získat jen jedno druÏ-
stvo hráãÛ. Nakonec skonãil v rukou 
klientÛ Domova Olga, ktefií ve finálním
turnaji vyfiadili dûti z Hodonína u Kun‰tátu.
Pûkné tfietí místo obsadil t˘m z Mûstského
klubu dÛchodcÛ Blansko. Domácí pofiáda-
jící t˘m obyvatel SENIOR centra Blansko
tak i pfies ve‰kerou snahu a herní ‰tûstí
skonãil na posledním ãtvrtém místû. 

Dûkuji závûrem panu Polákovi a panu
Charvátovi za my‰lenku uspofiádání turnaje
v na‰em zafiízení, a mediálnímu partnerovi
akce ListÛm regionÛ za podporu a propaga-
ci. Doufám, Ïe jsme byli svûdkem zrodu
nové sportovní tradice, a pevnû vûfiím, Ïe
pfií‰tû uÏ pohár zÛstane takfiíkajíc doma.

Text: Petr Novotn˘, metodik a soc. pracovník
Foto: Renata Kuncová PolickáHra probíhala v pfiátelském duchu

Vánoãní soutûÏ 
s Mûstsk˘mi 
láznûmi v Boskovicích

Velká vánoãní losovací soutûÏ v lázních bude i letos.
Slosovány budou v‰echny vstupenky v hodnotû 150 Kã
a vy‰‰í, opatfiené jménem, pfiíjmením, telefonním ãíslem

a vhozené do krabice ve vestibulu. 

První cenou bude televizor 
vûnovan˘ spoleãností Elektro MiRa.

NZDM v Blansku 
pomáhá mládeÏi jiÏ 19 let

Nízkoprahov˘ klub, kter˘ v Blansku za‰tiÈuje Spoleãnost Podané ruce, je vyhledávanou sociální sluÏbou pro dûti a mládeÏ od 13 do 26 let.
„Nízkoprahov˘ znamená v tomto smyslu dostupn˘, tedy niãím neodrazující,” vysvûtluje vedoucí NZDM v Blansku Robert Hofiava a dodává:
„Nízkoprahové zafiízení je chránûn˘ prostor, kde mohou mladí lidé trávit ãas, aniÏ by platili vstupné nebo se museli registrovat. Kromû zábavy ta-
dy najdou také odbornou pomoc a podporu pfii fie‰ení sv˘ch problémÛ.” Cílem nízkoprahov˘ch klubÛ je minimalizovat rizika související se zpÛso-
bem Ïivota mlad˘ch lidí a umoÏnit jim lépe se orientovat ve spoleãnosti. 

Nízkoprahové kluby jsou pro
mládeÏ atraktivní, protoÏe zachy-
cují nové trendy a podporují mladé
lidi v rozvíjení talentÛ v hudebních,
v˘tvarn˘ch a sportovních aktivi-
tách. „V blanenském klubu je to
napfiíklad moÏnost nauãit se zákla-
dy tvorby elektronické hudby
a mládeÏ se dozví o moÏnostech
aktivního trávení volného ãasu
a mnoho dal‰ího,” doplÀuje
Hofiava. Klub nav‰tíví dennû asi 30
dospívajících, za rok se v centru
objeví aÏ 250 mlad˘ch tváfií.
Bûhem roku se zde konají nejrÛz-
nûj‰í akce jako napfi. jiÏ tradiãní
happening StreetArt Jam nebo Den

otevfien˘ch dvefií, kter˘ letos vzbu-
dil zájem také u odborné vefiejnosti
z fiad pracovníkÛ Úfiadu práce nebo
organizací zamûfiujících se na ro-
dinnou problematiku.

Klub také nabízí mládeÏi dva stol-
ní fotbaly, kuleãník, basketbalov˘
ko‰, ping pong, poãítaãe s internetem,
playstation, hudební zku‰ebnu, gra-
mofony, pÛjãovnu se sportovním vy-
bavením a taneãní parket. Otevírací
doba je úter˘ aÏ pátek od 14 do 19
hod (Sadová 2, Blansko). Více infor-
mací na tel: 777 916 283 nebo na we-
bu: pvcklub.podaneruce.cz

Text: Spoleãnost Podané ruce
Foto: J.N.



roãník VII        ãíslo 8       fiíjen 2018

6 Informujeme / i*

www.listyregionu.cz

Kolem plaveckého i rekreaãního
bazénu byly vymûnûny pfielivové
Ïlábky za nové. Ochozy obou bazénÛ
byly opatfieny protiskluzov˘m nátû-
rem. Dal‰í novinkou jsou Ïdímaãky
na plavky, které jsou náv‰tûvníkÛm
k dispozici v pánsk˘ch i dámsk˘ch
‰atnách. 

Samotná rekonstrukce relaxaãní
ãásti obsahovala její prostorové zvût-
‰ení a roz‰ífiení o dal‰í komponenty
v profesionální kvalitû. Nyní je k dis-
pozici vífiivka pro 7 osob, finská sauna
aÏ pro 10 osob a infrasauna pro 3 oso-
by. Novû jsou souãástí relaxaãní ãásti
sprcha, obsahující i chrliã s ledovou
vodou a parní sauna aÏ pro 12 osob, do
které se dají pfiidávat vonné esence.
Star‰í parní sauna, která není souãástí

relaxaãní ãásti, zÛstává pro náv‰tûvní-
ky lázní k dispozici nadále bez pfiíplat-
ku. Mofiská koupel (solná kabina) je za
poplatek pro 1 osobu 45 Kã nebo pro
2 osoby za 60 Kã za 15 minut provo-
zu. Za vyuÏití relaxaãní ãásti je pfiípla-
tek 3 Kã za minutu po zaplacení 
základního vstupného nebo druhou
moÏností je zakoupení hodinové vstu-
penky v hodnotû 160 Kã, kdy není 
ãasovû omezen pobyt v relaxaãní ãás-
ti. Celkové náklady SluÏeb Boskovice
na rekonstrukci ãinily cca 2,7 mil. Kã
bez DPH. Mûsto Boskovice poskytlo
investiãní pfiíspûvek ve v˘‰i 2,5 mil.
Kã a 200 tisíc bylo hrazeno z dotace
z Jihomoravského kraje. 

Text: Milan Strya
Foto: Monika ·indelková

Novinky z lázní 
v Boskovicích

Bûhem letní odstávky v Mûstsk˘ch lázních v Boskovicích do‰lo
nejen k rekonstrukci relaxaãní ãásti. Letní uzavfiení objektu by-
lo vyuÏito SluÏbami Boskovice k dal‰ím vylep‰ením.

Tylex Letovice, a.s. – since 1832 - jedin˘ ãesk˘ 
v˘robce záclon, pleten˘ch úpletÛ a speciálních
technick˘ch textilií, také v˘robce tylÛ a krajek, 

hledá do svého t˘mu kolegu na pozici:

• Technik v˘robní linky • Obsluha v˘robní linky

• Sefiizovaã, mechanik • Barvífi

• Dûlník textilní v˘roby

Zajímá tû technika, a jak stroje fungují? 
Chce‰ najít atraktivní a perspektivní práci? Pak hledáme právû tebe!

Hledáme ‰ikovné pracovníky na roz‰ífiení t˘mu v na‰em v˘robním
závodû v Letovicích.

NáplÀ práce:
• Sefiizování a pfiíprava strojÛ ve v˘robû dle aktuálních zakázek
• Manipulace s v˘robním materiálem a vyroben˘mi polotovary
• Obsluha a kontrola jednotliv˘ch v˘robních zafiízení

Nástup moÏn˘ IHNED! Vhodné pro absolventy!

PoÏadujeme:
• vyuãení v textilním /chemickém/  strojírenském nebo elektro oboru
• aktivní zájem a schopnost samostatné práce 
• odpovûdnost, zruãnost, preciznost
• vhodné i pro absolventy

Nabízíme:
• práci na pln˘ pracovní úvazek • pût t˘dnÛ dovolené
• finanãní bonusy k Ïivotním • precizní za‰kolení

i pracovním jubileím • moÏnost kariérního rÛstu
• stravenky • nástupní plat aÏ 17 000 Kã

V pfiípadû zájmu nás kontaktujte osobnû v sídle na‰í spoleãnosti:
Tylex Letovice a.s., Brnûnská 20/3, 679 61 Letovice,

emailem: pstrakova@tylex.cz, nebo telefonicky na tel.: 516 801 204.

ZAVEDENÁ STROJÍRENSKÁ
SPOLEâNOST HLEDÁ DO T¯MU
NOVÉHO KOLEGU NA POZICI:

• MANIPULAâNÍ DùLNÍK

NÁPL≈ PRÁCE:
- P¤ÍJEM A V¯DEJ MATERIÁLU
- MANIPULACE S MATERIÁLEM 
- BALENÍ V¯ROBKÒ

BliÏ‰í informace 
najdete na stránkách www.atona.cz

Îivotopisy zasílejte na e-mail: info@atona.cz

PO¤ÍâÍ 2428/44
678 01 BLANSKO
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Spoleãnost Atomo Projekt 
se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

• manipulaãní dûlníky
Nabízíme:
- zajímavé a motivující ohodnocení
- dotované stravování

BliÏ‰í informace: tel.: 516 412 635 (pí. Monika NároÏná) 

nebo na www.atomo.cz (pracovní místa)

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

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

Pane profesore, vût‰ina akcí, kter˘mi
jste pfiipomínali jubileum boskovické ne-
mocnice, jiÏ probûhla. Zb˘vá je‰tû do
konce roku nûjaká dal‰í?

Ano, v pátek 26. fiíjna mohu pozvat
‰irokou vefiejnost na Den otevfien˘ch
dvefií. Zájemci si mohou prohlédnout
napfiíklad operaãní sály, rehabilitaãní
oddûlení a dal‰í místa, kam se bûÏnû
nedostanou. V areálu nemocnice budou
od 9 hodin pfiistaveny vozy Záchranné
lékafiské sluÏby vybavené nejmoder-
nûj‰í technikou. Prezentaci pfiislíbila
poji‰Èovna Ministerstva vnitra, o své
zku‰enosti se formou záÏitkového se-
mináfie podûlí odborníci ze Stfiediska
rané péãe „Domov je doma”, poskytu-
jící sluÏby rodinám, ve kter˘ch se 
narodilo dítû s postiÏením. Této závû-
reãné akce leto‰ního jubilea se úãastní
také Klub pfiátel Boskovicka, ukonãení
celé akce pfiedpokládáme kolem 15.
hodiny. 

Mohu také doporuãit ke zhlédnutí
pÛlhodinovou videoprezentaci, která je
prÛfiezem dûní v nemocnici za posled-
ních 10 let; k souãasnému stavu se vy-
jadfiují primáfii jednotliv˘ch oddûlení.
Video je umístûno na stránkách nemoc-
nice: www.nembce.cz.

majitelem nemocnice, pokraãovat stejnû
úspû‰nû jako dosud. Tedy tak, Ïe vedení na-
‰í spoleãnosti se stará o chod nemocnice po
odborné stránce, zatímco mûsto udrÏuje bu-
dovy, nemovitost, kterou vlastní.

Za poslední dva roky se nám podafiilo
zajistit moderní vybavení pro chirurgii,
kardiologii, operaãní sály, urologii a dal‰í
oddûlení. JiÏ nyní jsme vstoupili do dal-
‰ích jednání s Jihomoravsk˘m krajem; 
argumentujeme tím, Ïe Nemocnice
Boskovice je deklarována jako pátefiní za-
fiízení pro sever kraje, spádová oblast ãítá
cca 100 – 110 tisíc obyvatel. Nám se nyní
jedná o to, dohodnout garantovanou v˘‰i
pfiíspûvkÛ pro následující roky a to pfiede-
v‰ím proto, abychom mohli na základû 
jistoty konkrétní v˘‰e pfiíjmÛ lépe pláno-
vat a vãas zaji‰Èovat napfiíklad obnovu
drahého pfiístrojového vybavení. Krajské
nemocnice v Brnû si stále stûÏují, Ïe jsou
pfietûÏovány pacienty z okolních okresÛ;
abychom mohli tyto pacienty pfievzít, po-
tfiebujeme mimo jiné také zajistit vãasnou
modernizaci pfiístrojové techniky.

Obsazení míst jak stfiednû zdravotnic-
k˘m personálem, tak i lékafii, je problém
asi v celé republice; jak˘ stav je v této
oblasti v Boskovicích?

Urãitû by nebyla pravda tvrdit, Ïe tyto
problémy u nás nejsou, nicménû dafií se
nám udrÏovat personální stav na oddûle-
ních tak, aby nebyla sníÏena kvalita péãe
o pacienty. Vût‰í fluktuace je v oblasti 
pomocn˘ch sil a tfieba i u stfiednû zdravot-
nick˘ch profesí, coÏ je ov‰em dáno samot-
n˘m charakterem práce, která je mnohem
nároãnûj‰í neÏ jinde. Vstoupili jsme do
jednání s Vy‰‰í odbornou ‰kolou zdravot-
nickou v Boskovicích; studentkám, 
budoucím zdravotním sestrám, nabízíme
finanãní podporu v˘mûnou za závazek, Ïe
po vystudování nastoupí v na‰í nemocnici.
Co se t˘ká obsazení odborn˘ch oddûlení
lékafii, tam se pot˘káme s problémy pfiede-
v‰ím generaãními, ale i tyto problémy 
fie‰íme. Urãitû nejsou na místû Ïádné 
katastrofické scénáfie, které se obãas obje-
vují v médiích. 

Pokud bych mûl stav Nemocnice
Boskovice s.r.o., popsat struãnû, tak pro-
blémy, se kter˘mi se pot˘ká zdravotnictví
v celé republice, se nevyh˘bají ani na‰i
nemocnici, ale v souãasnosti se nám dafií
je úspû‰nû fie‰it. 

Pane profesore, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

foto: ph

Jak hodnotíte souãasnou situaci ne-
mocnice z ekonomického hlediska?

PrÛbûÏnû pokraãují jednání se zdravot-
ními poji‰Èovnami, jejichÏ platby jsou na-
‰ím stûÏejním pfiíjmem; rád konstatuji, Ïe
letos se hospodafiení dafií udrÏovat v
ãern˘ch ãíslech. Mûsto Boskovice v sou-
ãasnosti financuje opravu a rekonstrukci
kotelny, kde jiÏ technologické zafiízení 
dosluhovalo. Doufám, Ïe i po leto‰ních vol-
bách bude spolupráce s mûstem, které je

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o.,
prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc

O souãasném stavu nemocnice v Boskovicích
s jednatelem prof. MUDr. Milo‰em Janeãkem, CSc.

Leto‰ní rok probíhají oslavy v˘roãí 60 let od otevfiení spádové nemocnice v Boskovicích,
která i v souãasnosti zaji‰Èuje zdravotní sluÏby v ‰irokém okruhu na‰eho regionu. Na nûko-
lik otázek odpovûdûl jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o., prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc.
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V˘mûna parkovacích automatÛ v Boskovicích 

Seniorská obálka u‰etfií záchranáfiÛm
drahocenn˘ ãas

SluÏby Boskovice, s.r.o. provedly
v létû 2018 v˘mûnu parkovacích auto-
matÛ na v‰ech placen˘ch parkovi‰tích
ve mûstû. Na parkovi‰ti na ulici
Bezruãova (U RÛÏe) do‰lo z bezpeã-
nostních dÛvodÛ k pfiesunutí parkova-
cího automatu od silnice ve spodní
ãásti parkovi‰tû do levé horní ãásti par-
kovi‰tû (viz fotografie). V‰echny par-
kovací automaty i nadále umoÏÀují
platbu pomocí chytr˘ch mobilních te-
lefonÛ mobilní aplikací ClickPark (ke
staÏení www.clickpark.cz) a mincemi.
Novinkou je moÏnost platby parkov-
ného bezkontaktní  platební kartou.

Seniorská obálka I.C.E. karta v pfiekladu „In
Case of Emergency”, tedy „v mimofiádném pfiípa-
dû nebo v pfiípadû nouze” je urãená pro seniory, 
Ïijící doma, kter˘ch stále pfiib˘vá. Jedná se o
osvûtovou kampaÀ, která napomÛÏe seniorÛm
a záchrann˘m sloÏkám velice rychle získat infor-
mace potfiebné k záchranû Ïivota. Jde o dal‰í krok
k vylep‰ení pfiednemocniãní péãe. 

Na základû spolupráce v projektu
Ministerstva práce a sociálních vûcí „Politika
stárnutí na krajích” se zapojilo i mûsto Blansko
do distribuce I.C.E. karty - Seniorské obálky.
Seniofii za pomoci pfiíbuzn˘ch nebo svého prak-
tického lékafie vyplní do karty základní údaje
o sv˘ch alergiích, nemocech, lécích (vãetnû 
dávkování) a kontaktÛ na své blízké, praktické-
ho lékafie. Karta poslouÏí v pfiípadû zásahu 
záchranáfiÛm k rozhodnutí o tíÏi zdravotního sta-
vu, optimální terapii na místû nebo nutnosti
transportu do zdravotnického zafiízení. 

DÛleÏitost kolonek k vyplnûní na kartû se fiídí
barvami. Za vyplnûní údajÛ a jejich aktualizaci si
zodpovídá kaÏd˘, kdo kartu zaãne pouÏívat.
DÛleÏité je aktualizovat údaje na kartû vÏdy pfii
zmûnách lékÛ, kontaktÛ, po hospitalizaci.

Obálka s kartou musí b˘t umístûna na vidi-
telném místû (na dvefiích lednice ãi na vchodo-
v˘ch dvefiích ze strany bytu). Jsou to první

dvefie, jimiÏ sloÏky záchranného systému pro-
chází.

Vyplnûním údajÛ jako je datum narození, zdra-
votní poji‰Èovna i rodné ãíslo napomÛÏe k rychlé 
identifikaci. Ne vÏdy mají seniofii u sebe doklady,
ze kter˘ch lze tyto informace okamÏitû zjistit.
Informace k alergiím, velmi v˘znamná kolonka,
zvlá‰tû alergie na léky, pyl atd. Z kolonky nemoci
je pro záchranáfie dÛleÏité vûdût, jaké má souãasné
nemoci a zda nemoc prodûl pfied rokem nebo pfied
20 roky.

V záloÏce léky je nutné uvádût název léku vãet-
nû mnoÏství (napfiíklad 80 mg), dále dávku (napfií-
klad 1 tableta) a dávkování (napfiíklad 1-0-1).

Kontakt na rodinné pfiíslu‰níky, sousedy ãi 
pfiátele, je zcela na kaÏdém uÏivateli karty.
Telefonní kontakt pomÛÏe nejen v pfiípadû podání
informací o odvozu nemocného, ale i v situaci, kdy
je tfieba se postarat o domácího mazlíãka. 

I.C.E. kartu vãetnû instrukcí bude moÏné volnû
bezplatnû stáhnout na webov˘ch stánkách mûsta
Blansko. Vyti‰tûnou kartu a instrukce k vyplnûní
získají zájemci na distribuãních místech (knihov-
na, Mûstsk˘ klub dÛchodcÛ, seniorské kluby, 
poskytovatelé sociálních sluÏeb, odbor SOC, od-
bor ·KOL, podatelna MûÚ). 

Text: Mgr. Iveta âípková 
– vedoucí oddûlení sociálních sluÏeb MÚ Blansko

RovnûÏ novû je moÏnost zadání re-
gistraãní znaãky vozidla a v tomto pfií-
padû není tfieba umísÈovat parkovací
lístek za sklo vozidla a tudíÏ se od par-
kovacího automatu vracet k vozidlu.
Parkovací karty lze zakoupit v sídle
spoleãnosti SluÏby Boskovice pouze
na parkovi‰tû na ulici Bezruãova a na
ulici 17. listopadu. Cena parkovací kar-
ty na 1 rok je 1 100 Kã na registraãní
znaãku a 1 500 Kã bez udání registraã-
ní znaãky (moÏnost vyuÏít pro více 
vozidel, ale v dan˘ okamÏik právû pro
jedno vozidlo).

Text: Milan Strya
Foto: Jaroslav ParmaNov˘ parkovací automat na ul. Bezruãova

V˘jezdy Zdravotnické záchranné sluÏby v Jihomoravském kraji k chronicky nemocn˘m lidem vy‰‰ího vûku, u kter˘ch dojde
k náhlému zhor‰ení zdravotního stavu, patfií k tûm nejãastûj‰ím.

zve dûvãata (2008-2009-2010-2011-2012)

Kontakt: 607 537 658 http://www.bkblansko.cz

Basketbalov˘ klub Blansko

na trénink pfiípravky

ve sportovní hale na Údolní ulici,
vedle kuÏelny.

Úter˘      od 15.00 do 16.30
âtvrtek   od 15.00 do 16.30

Rodiãe jsou na tréninku dûtí vítáni.

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ ŘIDIČ VZV

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC

➔ BRUSIČ NÁSTROJŮ

➔ MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK

➔ SVÁŘEČ CO2

➔ KONTROLOR SVAŘOVNY

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

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

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice
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·Èavnatá a pestrá francouzská ochutnávka
Zaãátkem léta podnikli blanen‰tí gymnazisté velkou cestu Francií. Exkurze se úãastnili jak terciáni a kvartáni, ktefií stojí na
zaãátku svého studia francouz‰tiny a pro vût‰inu z nich to byla první pfiíleÏitost komunikovat s rodil˘mi mluvãími, tak krás-
né a odu‰evnûlé sleãny i srdnatí a galantní mu‰ket˘fii ze v‰ech roãníkÛ vy‰‰ího gymnázia. Ti se uÏ úãastnili pfiedchozích zá-
jezdÛ a pro nûkteré z nich byla exkurze zahfiívací kolo pfied dlouhodob˘m studijním pobytem v zemi galského kohouta.

Star‰í studenti ochotnû a s vtipem
i grácií pomáhali sv˘m následovníkÛm
nejenom s pfiekladem obtíÏnûj‰ích pasá-
Ïí bûhem náv‰tûvy likérky ve mûstû
Cognac ãi jeskynních maleb v Lascaux,
ale i s ryze praktick˘mi vûcmi, jak si co
nejrychleji a nejchutnûji uvafiit z in-
stantních surovin nebo jak se co nejpo-
hodlnûji posadit bûhem dlouh˘ch 
pfiejezdÛ.

V rámci t˘denní expedice blanenská
ekipa ujela pût tisíc kilometrÛ, nav‰tívi-
la patnáct destinací, spala ve ãtyfiech 
ubytovacích zafiízeních dvou hotelo-
v˘ch fietûzcÛ ve ãtyfiech rÛzn˘ch lokali-
tách a bûhem autokarov˘ch pfiesunÛ
zhlédla sedm celoveãerních filmÛ.

Studenti z Blanska pob˘vali jak v ru‰-
n˘ch velkomûstech PafiíÏ a Bordeaux,
tak v malebn˘ch a o poznání klidnûj‰ích
mûsteãkách Sarlat le Canéda a Paray le
Monial. Po pfiekonání nejvût‰í píseãné
duny v Evropû Dune du Pyla, která je
116 metrÛ vysoká a tfii kilometry dlouhá,
si gymnazisté smoãili nohy v chladném
a rozboufieném Atlantiku, aby se uÏ dru-
h˘ den o dvû stû kilometrÛ dál vyvezli
pohodln˘m turistick˘m vláãkem na vy-
haslou sopku Puy de Dome (1465 metrÛ
nad mofiem) a kochali se vyhlídkou po
Francouzském stfiedohofií.

letí aÏ dodnes uÏívá bohatství a luxusu
spoleãenská smetánka, a také mûsto
Vichy zahalené do ponûkud ospalé at-
mosféry sobotního podveãera.

V kraji vyhlá‰en˘ch tuãn˘ch husích
jat˘rek, kde mají husy dokonce svou so-
chu na námûstí a bûhem v˘krmu je jím
speciálním zemûdûlsk˘m strojem kuku-
fiice metána pfiímo do krku, francouz‰ti-
náfii z Blanska poznali mûsto Périgueux
se zvlá‰tní ‰estikopulovou katedrálou
ve tvaru fieckého kfiíÏe. Severov˘chodnû
od Périgeux leÏí mûsto Poitiers, jehoÏ
románská katedrála udiví nádhern˘m
portálem zachycujícím starozákonní
i novozákonní pfiíbûhy, od vyhnání
Adama a Evy z ráje aÏ po koupání ma-
lého JeÏí‰ka. Poslední zastávkou na 
putování po Francii bylo burgundské vi-
nafiské centrum Beaunne.

Cel˘ zájezd se náramnû vydafiil,
v‰ichni jeho úãastníci putování radostnû
proÏívali a s velk˘m nad‰ením si zazpí-
vali francouzskou hymnu. Studenti i je-
jich uãitelé uÏ teì pfiem˘‰lejí, do 
kter˘ch míst sladké a rozmanité Francie
se v budoucnu vrátí, aby si je po této
‰Èavnaté ochutnávce znovu uÏili.

Text: PaedDr. Ivana Jakubcová 
a Mgr. Stanislav Hrnãífi, Gymnázium Blansko

Foto: PaedDr. Ivana Jakubcová

Ve mûstû Clermont – Ferrand, stfie-
disku kraje Auvergne, cestovatele 
zaujala monumentální temná katedrála
postavená z lávového kamene – tufu,
zatímco v˘stavné budovy opevnûného

pfiístavu La Rochelle turisty okouzlují
krémovû bílou. Blanenská v˘prava nav-
‰tívila i dvû lázeÀská mûsta, pfiímofiské
láznû Biarritz na bfiezích Biskajského
zálivu, kde si od druhé poloviny 19. sto-

Destilérie ve mûstû Cognac poskytla studentÛm místo pro spoleãnou fotografii
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ZU· v Boskovicích 

Z tûch vût‰ích akcí, které probûhnou
v prvním pololetí, bychom rádi upozor-
nili na Slavnostní koncert k 100. v˘roãí
zaloÏení âeskoslovenské republiky,
kter˘ se bude konat 25. fiíjna 2018
v 18.00 hod ve Skleníku, dále potom

Mikulá‰sk˘ koncert – 6. prosince 2018
v 18.00 hod v boskovické Sokolovnû.

Pro bliÏ‰í informace sledujte na‰e
webové stránky www.zusboskovice.cz

Text: MgA. Michaela Pál 
Foto: Josef Îemla

ZU· Boskovice
informuje 

Gymnázium v Rájci – Jestfiebí slaví 
25 let Dnem otevfien˘ch dvefií

Souãástí tohoto dne otevfien˘ch dvefií

bude moÏnost nahlédnout i do novû vybu-

dovan˘ch prostor, kde najdete moderní ja-

zykovou laboratofi, laboratofi chemie a po-

ãítaãovou uãebnu vybavenou notebooky

a nejmodernûj‰í didaktickou technikou.

Budou pfiipraveny ukázky v˘uky a sezná-

míte se s obsahem vût‰iny vyuãovan˘ch

pfiedmûtÛ. Budete provedeni 25 lety fun-

gování ‰koly vãetnû v˘uky cizích jazykÛ

a zahraniãních akcí ‰koly. Bude odhalena

pamûtní deska v˘znamné ãeské osobnosti.

Vefiejnost se seznámí s nov˘m projek-

tem programu Erasmus+ a seznámíte se

s ukonãen˘m projektem, kter˘ byl vy-

hodnocen jako jeden z nejlep‰ích v âR. 

Podrobnosti budou zvefiejnûny na www

stránkách ‰koly (www. gymnaziumrajec.cz)

a na FB ‰koly. Mediálním partnerem jsou

Listy regionu. Informace je moÏné získat na

tel. ãísle 516 432 181, 603 588 369 nebo

Vám rádi odpovíme i e-mailem. Psát mÛÏe-

te na: kancelar@gymnaziumrajec.cz.

Tû‰íme se na v‰echny

V pátek 16. listopadu 2018 od 8.00 do 20.00 bude v rámci oslav 25. v˘roãí zaloÏení ‰koly otevfiena ‰kola v‰em
zájemcÛm o studium, absolventÛm i ‰iroké odborné i laické vefiejnosti. 

·kolní rok se nám pomalu rozjel i na Základní umûlecké
‰kole v Boskovicích. V leto‰ním ‰kolním roce „Zu‰ka” pfiipra-
vuje opût spousty koncertÛ a akcí, spolupráci s Kulturním za-
fiízením mûsta Boskovice v rámci Kruhu pfiátel hudby a dal‰í.

Tel.: 516 802 211, fieditelka: 516 802 216, 
v˘chovná poradkynû: 516 802 220, ‰kolní psycholoÏka: 516 802 220

e-mail: info@gymbos.cz   www.gymbos.cz

Gymnázium Boskovice
Informace o studiu: Ve ‰kolním roce 2019/2020 otevíráme dva obory: pro Ïáky 
po ukonãení deváté tfiídy ãtyfilet˘ obor GYMNÁZIUM a pro Ïáky po ukonãení
páté tfiídy osmilet˘ obor GYMNÁZIUM.

Do primy osmiletého gymnázia pfiijímáme 30 ÏákÛ 
a do prvního roãníku ãtyfiletého gymnázia 60 ÏákÛ.

Den otevfien˘ch dvefií 9. 11. 2018 od 8.00 do 16.00
Zveme Vás srdeãnû k náv‰tûvû ‰koly, rádi Vám poskytneme podrobnûj‰í informace. 

Gymnázium Boskovice,
pfiíspûvková organizace

Palackého námûstí 1
680 11  Boskovice
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Leto‰ní téma soutûÏe vzhledem
k 100. letému v˘roãí zaloÏení repub-
liky bylo „Blansko pfied 100 lety aneb
jak Ïili na‰i prarodiãe”. Dûti musely
zji‰Èovat, jak asi mohli Ïít jejich pra-
rodiãe a jaká byla doba pfied 100let-
mi. Nedílnou souãástí leto‰ní soutûÏe
byl vliv dospûl˘ch osob, pedagogÛ,
babiãek, dûdeãkÛ a prarodiãÛ…

Akci za‰títil starosta mûsta
Blansko Ivo Polák a místostarosta Jifií
Crha. Za spolupofiádající firmu CER-
GO, s.r.o. byl pfiítomen jednatel spo-
leãnosti Josef Vrba. Listy regionÛ by-
ly mediálním partnerem soutûÏe.
V odborné porotû zasedli Irma
Charvátová, Mgr. Eva Holou‰ová
a Bohumil Neãas. 

Cenu starosty mûsta Blansko získala
Ella Alexová, cena místostarosty mûsta
Blansko náleÏí Barbofie DoleÏelové, ce-
nu sponzora a spolupofiádající firmy
CERGO, s.r.o. získal Jakub Janãík.
Zvlá‰tní cena poroty byla udûlena dí-
lÛm Jakuba Klímy a Jana Kováfie.
V jednotliv˘ch kategoriích vyhráli: I.

kategorie: 1. místo Tamara Francírková,
II. kategorie 1. místo Pavel Dvofiáãek
a Luká‰ Chovan, 2. místo Lucie
Kratochvílová, 3. místo Sabina
Hrdliãková a je‰tû jedno 3. místo Alena
Nesrovnalová. Ve III. kategorii získala
1. místo Petra ·tefanová, udûleny byly
dvû druhá místa a to: 2. místo Matou‰
Ungerman, 2. místo Tomá‰ Lusala, 3.
místo Lucie Honzátková. 

Kolektivní práce 3D práce: 1. mís-
to Marek Husák, Matûj Hanousek,
Filip JeÏek, 2. místo Jifií Kakáã, Matûj
Mû‰Èan, Filip DoleÏel, David Svítek
a 3. místo David Vychodil, Zuzana
Stojkoviãová, Haku Enkhbayar
Khartsagbayar. V‰ichni ocenûní do-
stali diplomy a krásné ceny. 

Práce soutûÏících si mÛÏe vefiejnost
prohlédnout do 25. fiíjna na blanenském
zámku. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Reakce s.r.o.

Kromû vlastní soutûÏe vystou-
pil orchestr na dal‰ích 4 samo-
statn˘ch koncertech a show 
programech ve mûstech Lloret de
Mar a v Barcelonû. T˘den stráve-
n˘ ve ·panûlsku bylo pro v‰ech 64
muzikantÛ a doprovod bájeãnou
pfiíleÏitostí pro poznávání krás té-
to nádherné zemû, ale velmi dÛle-
Ïitá byla také setkání s muzikanty
a orchestry z celé Evropy.
Navazování pfiátelství a vzájemn˘
respekt k umûní toho druhého.
Zejména den stráven˘ v Barcelo-
nû, v této zajímavé a atraktivní
metropoli nadchl v‰echny muzi-
kanty. Obdivována byla Gaudího
katedrála, fotbalov˘ stadion pro
100 tisíc divákÛ, zajímavé futuris-
tické stavby, promenáda s Ïiv˘mi
sochami, neskuteãnû krásná a bo-

hatá trÏnice, akvárium, pfiístav,
atd. Korunu v‰emu dala 1,5 hod.
trvající show v‰ech orchestrÛ
v parku Sants a vzájemné upfiímné
pfiátelství mezi v‰emi muzikanty.
Je to docela logické, Ïe si v‰ichni
muzikanti rozumûli, protoÏe hud-
ba ta je jediná mezinárodní fieã,
která v‰echny spojuje.

PS: Velké podûkování patfií v‰em,
ktefií se umûleckého zájezdu VDO
ZU· Letovice zúãastnili za vzornou
reprezentaci ZU· Letovice, mûsta
Letovice, Jihomoravského kraje
a ãeské kultury. Zvlá‰tní podûkování
patfií mûstu Letovice a JMK za fi-
nanãní pomoc pro uskuteãnûní toho-
to zájezdu.

Text: Petr Kfiivinka, 
fieditel ZU· a dirigent VDO

Foto: archiv VDO ZU· Letovice

III. roãník 
v˘tvarné soutûÏe 

Vynikající úspûch Velkého dechového
orchestru ZU· Letovice ve ·panûlsku

2. fiíjna 2018 probûhlo v Hudebním salonu blanenského zámku
vyhlá‰ení v˘sledkÛ III. roãníku v˘tvarné soutûÏe, kterou pofiá-
dá Umûlecké centrum ART-TEP, spolek a firma CERGO, s.r.o.
za finanãní podpory mûsta Blansko.

Ve dnech 18. – 23. 9. 2018 se VDO ZU· Letovice zúãastnil prestiÏního mezinárodního soutûÏního festivalu Golden Sardana v pfiímofi-
ském ‰panûlském letovisku Lloret de Mar na pobfieÏí Costa Brava. V konkurenci 11 v˘born˘ch evropsk˘ch orchestrÛ získali letoviãtí
muzikanti tfii 1. místa v soutûÏních kategoriích. 1. kategorie byla Vlastní koncertní program, 2. Nejlépe zahraná a originálnû ztvárnû-
ná hymna fotbalového klubu FC Barcelona a 3. kategorie byla Originálnû ztvárnûná a zahraná národní píseÀ Katalánska Sardana.

YMNÁZIUM BLANSKO
pfiíspûvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko

• Informace o studiu
• Informace o pfiijímacích zkou‰kách
• Prohlídka areálu gymnázia
• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 16. 11. 2018 od 12.30 do 17.00 hodin 

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

jsou mediálním 
partnerem 

Obraz Petry ·tefanové, vítûzky III. kategorie

VDO ZU· Letovice po koncertû na promenádû v Lloret de Mar
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➨ Prodám byt v Blansku na Podlesí 3+1, 
4. patro s v˘tahem. Nízké náklady na bydlení 4
400 Kã vãetnû fondu oprav. Nová elektrika, ok-
na, vestav. skfiíÀ, kuch. linka, ‰atna, sklep.
Zatepleno z fondu oprav, zÛstatek ve fondu cca
270 tisíc. Parkování bez problémÛ. BEZ RK.
Cena 3.000 049 Kã, e-mail:pavelsenesi@se-
znam.cz, tel.: 737 106 850.
➨ Prodám Citroen C3 1.1 modré barvy, 
STK v 5/2018, najeto 20 000 km. Vãetnû do-
plÀkÛ, zimní, letní pneu. Cena 100 000 Kã, tel.:
728 253 968. 
➨ Prodám pro‰ívané péfiové deky 
a pol‰táfie z nového ruãnû draného husího pefií
o rozmûrech 140x200, 90x70. Cena soupravy 
4 500 Kã. Tel.: 731 233 963. 
➨ Prodám velmi zachovalou dvoumístnou 
rozkládací pohovku (180 x 96 cm), dvû kfiesla
(94 x 73 cm) a polstrovan˘ taburet. BéÏov˘ tex-
tilní potah. Pohovka se dá rozloÏit do velikosti
dvoulÛÏka. Nutn˘ vlastní odvoz (Blansko). Tel.:
723 886 646.
➨ Prodám vchodové dvefie svûtl˘ javor, 
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
➨ 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 kutivátor VARI PONY IIA
s pfiíslu‰enstvím. Cena 8 000 Kã, tel.: 728 253 968. 
➨ Prodám jablka. Nestfiíkaná, rÛzné odrÛdy, 
levnû. Vanovice, tel.: 728 960 217, volat po 18.
hodinû. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ 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.
➨ Prodám les v katastru Drválovice
(Vanovice) o rozloze cca 3,4 ha. Les tvofií
vzrostlé 80-ti leté smrky. 15% tvofií pás 25-ti
letého mladého lesa, kter˘ je po profiezávce a je
o nûj pravidelnû peãováno. Info: 730 181 017.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství zeminy, 
Blansko pod Horní Lhotou. Tel.: 604 550 828.

DARUJI

➨ Vûtve stfiíbrného smrku a thuje. 
Tel.: 737 569 841. 
➨ Hledám k pronájmu pfiístavek, halu, 
stodolu pro celoroãní parkování obytného vo-
zidla v okolí âerné Hory. PoÏadovan˘ rozmûr:
8 m x 4 m x 3, 40 m. Tel.: 778 057 587.
➨ Hledám distributora pro roznos novin
v pfiidûlené ãásti Blanska. Info na tel.: 606
931 795. 

HLEDÁM

➨ Vdova 170 cm /66 let hledá milého, 
veselého pfiítele vy‰‰í postavy nad 175 cm a do
70ti let. Jen váÏnû, prosím. Tel.: 724 836 518. 
➨ Hledám pfiítelkyni k váÏnému seznámení 
do 35 let, bezdûtnou, svobodnou, blond, men-
‰í ‰tíhlé postavy, nekufiaãku s autem. Mám rád
country. Boskovice a okolí. Tel.: 777 450 543. 
➨ Hledám muÏe do 57 let z Blanska, 
abstinenta, kufiáka, zaji‰tûného. Zn.: Ve dvou se
to lépe táhne. Jsem rozvedená, kufiaãka, 53 let/
80 kg. Blanka. Tel.: 722 955 018. 
➨ Zaji‰tûn˘ ing-EKO, OSVâ, vy‰‰í post.,
nekufiák, tolerantní kliìas s pejskem, hledá Ïe-
nu S·, V· do 63 let pro pfiátelství, vzáj. rady
a pomoc, cestování, kulturu, wellness apod.
Tel.: 776 325 032.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím garáÏ v Blansku 
na sídli‰ti Píseãná v fiadû za Nejãi nábytkem.
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, to není podmín-
kou. Mám zájem i o koupi zahradního traktoru
se seãením. Koupím i po‰kozené nebo nekom-
pletní. Dûkuji, tel.: 731 487 850.
➨ 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 chatu – chalupu. 
Tel. 735 135 851.
➨ Koupím tovární malotraktor
Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. Mám zájem
i o traktor domácí v˘roby s hydraulikou. MÛÏe
b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte prosím, dûkuji. Tel.:
731 487 850.
➨ Koupím 3-4+1 byt v Blansku 
na sídli‰ti Píseãná. Tel.: 606 931795.
➨ 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.

Chcete vymûnit Vá‰ 
stávající vÛz za novûj‰í?

Ráda Vám pomohu.
Volejte 775 731 779

VZPOMÍNKA
Dopracovaly pilné ruce, 

utichlo navÏdy pfiedobré srdce mého manÏela. 
Teì klidn˘m spánkem odpoãívá‰.

Dne 22. záfií 2018 by oslavil 87 rokÛ
pan Alois Chlup z Boskovic.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene na Tebe, drah˘,
manÏelka Jarka s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 14. fiíjna 2018 uplyne 5 let, kdy nás opustil

ná‰ manÏel, syn a bratr

Pan Petr Klíma z Blanska.

Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.

ManÏelka s dcerou, rodiãe a bratr s rodinou.

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.

SATELITNÍ DOTACE
-na montáÏ nové paraboly 

jen za 300 Kã
-nebo naladûní karet se 100

programy od 149 Kã mûsíãnû
Tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

Hledáme poctivého 
distributora, 

kter˘ by jednou mûsíãnû 

roznesl 600 kusÛ novin 
v pfiidûlené ãásti Blanska. 

Info na tel.: 606 931 795.

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

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

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

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

VZPOMÍNKA
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdci zůstávají stále.
Je tomu jiÏ 7 dlouh˘ch a smutn˘ch let, kdy 1. 10. 2011 

ve vûku 29 rokÛ vyhasl Ïivot na‰eho milovaného 
syna a bratra  Ing. Marka ·KRABALA, 

uãitele na prÛmyslové ‰kole v Jedovnicích.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají rodiče, bratr Petr a přítelkyně Iva.
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Ve ãtvrtek 20. záfií v podveãer nebylo u blanenské-
ho kina kde zaparkovat. A jak jsem záhy zjistila,
nebylo si ani kde v kinû sednout. Blanenské kino
mûlo hned dvojí premiéru. Podle slov vedoucího
kina pana Pavla Langra se toto je‰tû nestalo. V sá-
le se tísnilo na 500 lidí, i na schodech nebylo
k hnutí a místeãko na sezení volné ani jedno… 

A co se zde vlastnû dûlo? V blanen-
ském kinû probûhla svûtová premiéra
dal‰ího filmu z cyklu Îivá pamûÈ. Tento
cyklus vzniká za finanãní podpory mûs-
ta Blansko a je vûnovan˘ v˘hradnû bla-
nensk˘m osobnostem. První díl mûl pre-
miéru v roce 2013. V‰echny díly z cyk-
lu tvofií spoleãn˘mi silami otec a syn Jan
a Radek Popelkovi, filmafii studia AU-
DIOVISUAL, pfii ãemÏ Mgr. Radek
Popelka tyto jednotlivé filmy reÏíruje.

Poslední, v pofiadí uÏ 9. díl byl zatím
nejsledovanûj‰í. Pojednává o dlouhole-
tém skautském vÛdci Janu Bobrovi
Pofiízkovi. Ten byl samozfiejmû pfiíto-
men a hned na zaãátku se projevil jako
skaut gentelman, kdy poprosil sedící
pány, aby uvolnili na sezení místo 
dámám, na které místo uÏ nezbylo
a musely tedy stát. Jakmile probûhly
„‰katulata h˘bejte se”, na pódiu se vy-
stfiídalo nûkolik „Bobrov˘ch” kamará-
dÛ, ktefií ho pfii‰li pozdravit. Mimo jiné
napfi. skautka - senátorka Ing. Jaromíra
Vítková s manÏelem. Pak uÏ pfii‰lo na
kfiest samotného filmu a toho se ujali
pfiedstavitelé mûsta Blansko Mgr. Ivo
Polák, Ing. Jifií Crha, Doc. Ing. Jaromír
Rouãka, CSc., Jan a Mgr. Radek
Popelkovi. Kfitilo se symbolicky zazvo-
nûním právû darovan˘m keramick˘m
zvonkem Janu Bobrovi Pofiízkovi.
Skauti zazpívali skautskou hymnu
a promítání mohlo zaãít. PrÛfiez Ïivotem
Ing. Jana Pofiízka se filmafiÛm bravurnû

a lidsky podafiilo vystihnout a ukázat,
„jak Ïivot ‰el”, jak se „Bobr” stal skau-
tem i jak pfii‰el ke své skautské pfiezdív-
ce. Z celého filmu vyzafiovala pohodová
atmosféra a pocit, Ïe „Bobr” je skautem
tûlem i du‰í. Po promítání se celé kino,
v‰ichni pfiítomní chytili za ruce a v‰ich-
ni spoleãnû za pomoci pfiítomn˘ch
skautÛ zazpívali „Veãerku”.

Na úpln˘ závûr „hlavní hrdina”
v‰em pfiítomn˘m sdûlil, Ïe v pfiísálí
jsou v˘borné koláãky a pro dûti bom-
bóny a Ïe si mají dûti vzít, co jim do
kapes vleze… 

Bylo to emotivní a dojemné. Mûla
jsem s sebou svoji devítiletou dceru, kte-
rá byla v létû v Blansku na Skautském
pfiímûstském tábofie a uÏ v létû fiíkala,
jak se jí tam líbilo. Po promítání filmu
a zaÏití celkové atmosféry se rozhodla,
Ïe chce chodit do „skautu”. Je‰tû v kinû
jsme tedy vyhledali syna Jana Bobra
Pofiízka, skauta, kter˘ nám hned domlu-
vil první schÛzku v oddíle, kde jsou vû-
kovû k dcefii stejnû staré dûti. Ta byla
shodou okolností hned druh˘ den, v pá-
tek. Na jeho otázku, proã chce chodit do
skautu, dcera odpovûdûla: „Líbí se mi,
jak se k sobû skauti chovají”. Doma dce-
ra nad‰ením veãer ani nemohla usnout,
nemohla se doãkat, aÏ pÛjde do skautu.
Páteãní první schÛzka probûhla, dcera je
nad‰ená, Ïe bude „skautka”… 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Stanislav Mrázek

Pfiátelská atmosféra pfii zpûvu skautské „Veãerky”

Jan „Bobr" Pofiízek a Jan Popelka

Premiéra filmu 
z cyklu 

„Îivá pamûÈ”

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta,-tku na tato 2 pracovní místa:

Investiãní referent(-ka), Projektant(-ka)
Charakter práce: 

• Zaji‰Èování pfiípravy staveb

• Zpracování projektové dokumentace staveb vodovodÛ a kanalizací

• Zaji‰Èování podkladÛ pfii pfiípravû a realizaci staveb

• InÏen˘rská ãinnost ve v˘stavbû

• Jednání s úfiady a dotãen˘mi orgány pfii pfiípravû a realizaci staveb

• âinnosti technického dozoru stavebníka, kontrola provádûní staveb

PoÏadované znalosti a dovednosti:

• Vysoko‰kolské vzdûlání stavebního smûru, nejlépe obor vodní hospodáfiství

• ¤idiãsk˘ prÛkaz sk. B

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

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

• V˘hodou znalost tvorby rozpoãtÛ staveb.

• Základní orientace v právních pfiedpisech se vztahem k v˘stavbû vodovo-
dÛ a kanalizací (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: od 1. 1. 2019 nebo dle dohody
Místo v˘konu práce: Boskovice

ORGANIZAâNÍ PRACOVNÍK (provoz âOV a kanalizací)

Charakter práce: 

• Zpracování v˘kazÛ práce (programu Solver)

• Zpracování faktur (program Navision)

• Telefonické pfiebírání objednávek

• Evidence produkovaného odpadu, hlá‰ení produkce

PoÏadované znalosti a dovednosti:

• Vzdûlání stfiední odborné ekonomické nebo technického smûru s maturitou

• Znalost práce na PC – email, Word, Excel

• Peãlivost, spolehlivost

• Jednání se zákazníky

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: od 1. 1. 2019 nebo dle dohody
Místo v˘konu práce: Boskovice

Îádosti s profesním Ïivotopisem za‰lete na adresu: VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., Mgr. Jan KaluÏa, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 22. 10. 2018

Pfiípadné bliÏ‰í informace:
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulá‰ek, v˘robnû-technick˘ námûstek divize
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T˘m U11 Basketbalov˘ klub Blansko, 3.místo na turnaji

Pozvánka na setkání spolupracovníkÛ 
V b˘valé firmû CHEMA Rájec se stfiídali dûlníci, mistfii, ve-
doucí i fieditelé. Eli‰ka ·imonová - parÈaãka na rybníãku-
zÛstávala stále. A i dnes je pofiád známou osobností mezi
pracovníky nûkdej‰í firmy.

Proto také u ní spatfiila svûtlo svûta
my‰lenka, Ïe bychom se mohli sejít a
uspofiádat setkání spolupracovníkÛ.
Vût‰ina b˘val˘ch zamûstnancÛ CHE-
MY bydlí v Rájci-Jestfiebí a blízkém 
okolí. Bûhem nûkolika víkendÛ jsme
s paní ·imonovou osobnû nav‰tívili
a pozvali vût‰inu „chemákÛ”.

V̆ sledkem byla krásná akce v pátek,
14. 9. 2018 v Sebranicích „U zlaté stud-
ny”. Zavzpomínalo se na ãasy minulé,

pfiipomnûly se neopakovatelné záÏitky.
Nechybûla slivoviãka, harmonika, zpûv
a taneãek. 

Pro velk˘ úspûch byl dohodnut termín
pfií‰tího srazu na 17. kvûtna 2019. Na ja-
fie se tû‰íme i na ty, ktefií byli na dovole-
né nebo mûli jiné povinnosti. Bude nás
víc? Pro informace mi mÛÏete zavolat na
tel.: 723 799 199 – Olga Zaoralová. 

Text: Jaroslav Zaoral
Foto: Olga Zaoralová

Pfiíprava miniÏákyÀ 
Poslední pfiípravou nejmlad‰ích hráãek pfied zahájením své první mistrovské sezony v kategorii miniÏákyÀ U11, byl vel-
mi dobfie obsazen˘ turnaj, kter˘ uspofiádal v polovinû záfií Basketbalov˘ klub Blansko. Povedené klání za‰títil 1. místos-
tarosta mûsta Blansko pan Ing. Jifií Crha. V zápasech se nejlépe vedlo t˘mu z Pardubic, za kter˘m se umístily druÏstva
Olomouce, Blanska a Krnova. 

Hlavní trenér mládeÏe Ing. Jaroslav Streit v˘kon sv˘ch svû-
fienkyÀ okomentoval: „Velk˘m kladem bylo, Ïe se do hry zapoji-
la v‰echna dûvãata, která jsem mûl k dispozici. Pro vût‰inu z nich
‰lo o první zku‰enost se skuteãnou formou basketbalu. Mezi nej-
uÏiteãnûj‰í hráãky turnaje byla zafiazena mj. na‰e Lucie
Zachovalová, ale také ostatní dûvãata zaslouÏí pochvalu za velké
nad‰ení a pûkné v˘kony”.

Milé pfiekvapení ãekalo na v‰echny nadûjné sportovkynû pfii
vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Ceny pfiedávala Klárka Stloukalová, stfiíbrná
z Mistrovství Evropy U16 v Litvû, která v Blansku s basketem
zaãínala. 

Z v˘sledkÛ: BK Blansko x OSK Olomouc 4 : 36, BK Blansko
x BK Studánka Pardubice 19 : 55, BK Blansko x Basketky Krnov
26 : 5.

Koneãné pofiadí: 1. BK Studánka Pardubice, 3 vítûzství, nej-
uÏiteãnûj‰í hráãka Mysíková A. 2. OSK Olomouc, 2 vítûzství,
nejuÏiteãnûj‰í hráãka PetrÏelová V. 3. BK Blansko, 1 vítûzství,
nejuÏiteãnûj‰í hráãka Zachovalová L. 4. Lokomotiva Krnov, 
0 vítûzství, nejuÏiteãnûj‰í hráãka Mohelníková E.

SloÏení blanensk˘ch benjamínkÛ, v závorce body:  Reisiglová
M., Matûjíãková N., Sedláková B. (12), Zachovalová L. (11),
Kuchafiová A., Hégrová V. (2), JeÏová N. (7), Va‰ková K. (6),
Pelclová A., Nûmcová N., Alexová E. (4), Streitová M.,
Popelková I. (3), KrchÀáková V. a Hejãová M (4). 

Akce byla uspofiádaná za finanãní podpory Jihomoravského kraje.
Text: Milan ·evãík

Foto: Bohuslav Stoupal

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

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182
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O víkendu 22. 9. a 23. 9. se ko-
nalo v Jablonci nad Nisou
Mistrovství âeské republiky Ïac-
tva. A jak tomu uÏ b˘vá, tak atleti
ASK Blansko nesmûli pfii této akci
chybût. I kdyÏ na‰e v˘prava byla
tentokrát skromná, odváÏí si ze sta-
dionu Stfielnice vynikající v˘sled-
ky. S vítûzstvím Pavly ·toudkové
se sice tak nûjak poãítalo, ale sami
jsme se pfiesvûdãili, Ïe i jasn˘ favo-
rit nemusí zvítûzit. Pavla to zvládla
na v˘bornou a obhájila loÀsk˘ titul
na 800m. K tomuto skvûlému umís-

tûní pfiidala v sobotním finále na
60m krásné sedmé místo. Druhá
medaile byla obrovské pfiekvapení
nejen pro nás, ale i pro v‰echny kdo
sledovali finálov˘ bûh na 300 m,
kde na‰e Veronika Jakusidisová
roãník 2005 zabûhla vynikající zá-
vod ve svém novém osobním re-
kordu 40.88. V napínavém bûhu
porazila i jasnou favoritku a jen
o jedinou setinu sekundy skonãila
na druhém místû. V˘born˘ bûh
pfiedvedla i na‰e ‰tafeta na 4 x 60
m. Teprve mlad‰í Ïákynû Natálie

Poláãková, Katefiina ·ebková,
Dominika Bezdíãková a Veronika
Jakusidisová  zabûhly svoje leto‰ní
maximum 32,01 a dûvãata ve stej-
ném sloÏení budou startovat i na
nadcházejícím Mistrovství Moravy
a Slezska v Blansku. V Jablonci by-
la je‰tû uzavfiena nominace na so-
botní mezistátní utkání ÏákÛ
v Maìarském Györu a za ná‰ klub
budou startovat Pavla ·toudková
a Veronika Jakusidisová. 

Text: Martin Bezdíãek
Foto: archiv ASK Blansko

Senzaãní úspûch v˘pravy ASK Blansko

Vyhlá‰ení - Jakusidisová, Poláãková,
Bezdíãková a ·ebková - ‰tafeta

Kontakt: e-mail hrebickova.hana@sksblansko.cz
tel. 607 902 452 (jen SMS)

Hledáme uklízeãku 
Pracovní náplÀ: • úklid administrativní budovy v Blansku

• ãásteãná kombinace s prací na recepci
• práce na pln˘ úvazek

PoÏadujeme: • trestní bezúhonnost
• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B v˘hodou

Nabízíme: • hrubá mzda 14 000 Kã + prémie
• po roce prodlouÏení smlouvy na neurãito

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 !

V¯HODN¯ NÁKUP PRO VÁS: VYUÎIJTE V 1. MINUTù!!!
EXOTIKA + LYÎOVÁNÍ 2018 /19! V˘bûr a nabídka SLEV aÏ 40%
BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* MEXIKO* OMÁN* 
PANAMA* SRILANKA* THAJSKO* VIETNAM* ZANZIBAR aj

LUXUSNÍ PLAVBY 2019/2020 – delegát i svoz, CK RIVIERA 
Jarní prázdniny: 12.-16. 2., Dolomity /CIVETTA, 7.400/5.400 Kã

doprava Blansko, Bosk., 4 x nocleh s HB, ski 168/130 Euro

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

FISCHER*NECKERMANN*NEV-DAMA
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Lea Sto‰ková pfii své prezentaci  

Hned dvû setkání, která koncem záfií pofiádalo
Mûstské kulturní stfiedisko Adamov, byla urãena pro
ty zájemce, ktefií se chtûjí na akcích nûco nového
a zajímavého dozvûdût, ale chtûjí se i pobavit, 
popfiípadû se zapojit do soutûÏení. První setkání na-
zvané „Ten dûlá to a ten zas tohle” pfiedstavilo pfií-
tomn˘m trojici lidí se zajímav˘m povoláním nebo 
koníãkem. Aãkoliv se jednalo o náhradníky za pÛ-
vodnû dojednané hosty, byli tito náhradou opravdu
skvûlou. Jako vÏdy zaãalo setkání „odtajnûním” po-
volání nebo koníãka na‰ich hostÛ. Nûkdy staãily
k indicii jedna dvû otázky a v‰em bylo jasné, co ná‰
host dûlá. První, Ing. Pavel Koneãn˘ - zástupce ve-

doucího polesí Vranov, nás zasvûtil do informací
o Mendelovû univerzitû v Brnû, ·kolním lesním
podniku MasarykÛv les Kfitiny a pfiidal fiadu zajíma-
vostí o okolní pfiírodû. Druh˘ host, vlastnû hosté dva
– manÏelé Srbovi z Blanska pfiedstavili pfiítomn˘m
„novodobou sanitku”. Mnoho náv‰tûvníkÛ akce
o nabízen˘ch sluÏbách sly‰elo na místû poprvé.
Tfietím hostem byla Alena Kubínová se synem
Romanem. Oba mají stejného koníãka – jsou bube-
níky na draãích lodích. V‰echna povídání doplnily
promítané fotografie nebo videa, a tak jsme si v‰echny
na‰e hosty mohli pfiedstavit pfiímo v jejich 
zamûstnání nebo pfii provozování prezentované záliby.

Poslední záfiijov˘ t˘den se konala akce druhá. Pod názvem „Kdo si
hraje – nezlobí...” se skr˘vá setkání, pfii kterém si pfiítomní seniofii (pro
ty je akce urãena) „hrají”, trénují pamûÈ a soutûÏí. Nûkdy se do pfiíprav
akce zapojí získan˘ patron. Stejnû tomu bylo i tentokrát. Paní Lea
Sto‰ková, která je spolumajitelkou nûkolika prodejen s kofiením, oleji
a dochucovadly, mi pomohla pfiipravit setkání opravdu jiné. V‰e bylo
totiÏ o produktech, které najdeme v jejich prodejnách, hlavnû o kofie-
ní. V první ãásti si paní Lea pfiipravila nûkolik zajímavostí k pûtici ko-
fiení, v druhé ãásti jsme opût soutûÏili. Mohli jsme ochutnat desítku
vzorkÛ bylin a kofiení a tyto pojmenovat. O kaÏdém z nich nám potom
ná‰ host povyprávûl, jak a kde se získává a k ãemu se pouÏívá. V̆ hry
pro v˘herce nemohly vypadat jinak – ãekaly na nû balíãky kofiení.

UÏ nyní pfiipravujeme obdobná setkání na fiíjen. Budeme se tû‰it
na dal‰í posezení plná zajímavostí, soutûÏí a pohody.

Text a foto: Jitka Králíãková

Zajímavá setkání v Adamovû

Zveme Vás na besedu Jirky Kolbaby 
tentokrát na téma Poklady Alja‰ky a západní Kanady

15. listopadu 2018 v 18.30 
Sál HospÛdky na Toãnû Tûchov

Pfiedprodej v HospÛdce Na Toãnû. Vstupné 200 Kã v pfiedprodeji / 230 na místû
Rezervace emailem na jana.skotak@seznam.cz nebo tel. 724 266 931

POZVÁNKA
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