
Správnû vidíme jen srdcem
„Správnû vidíme jen srdcem. Co je dÛleÏité, je oãím neviditelné.” V duchu slov francouzského prozaika z poãátku
20. století Antoina de Saint Exupéryho se nesla pfiedná‰ka ãi beseda v Matefiské ‰kole Na Dolech v Boskovicích. 

Dopravní omezení na obchvatu mûsta
Rájce-Jestfiebí bylo prodlouÏeno

Uzavírka prÛtahu mûstysem Jedovnice po-
trvá do konce kvûtna

Stejnû jako loni nav‰tívily i letos
v lednu M· nevidomé paní Zdenka
Stejskalová se sv˘m vodícím psem
Tejlou, paní Helena Hádlerová s pejskem
·arlotou a paní Jarmila Sedláková jako
jejich doprovod z organizace Sjednocená
organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch
âR, z.s. (SONS âR, z.s.), oblastní od-
boãka Blansko.  Pfiinesly s sebou rÛzné
pomÛcky, které nevidom˘m usnadÀují
kaÏdodenní Ïivot. 

JiÏ na konci 19. století francouzka
Quilly Herbemontová zaãala doporu-
ãovat nevidom˘m osobám bílou hÛl.

Z PafiíÏe se bílá hÛl jako neocenitelná
pomocnice roz‰ífiila do celé Evropy,
ale i v jin˘ch kontinentech slouÏí nevi-
domému nejen k orientaci, ale stala se
také symbolem zrakového postiÏení.
Zkusili jste si nûkdy zavfiít oãi a jen se
projít po louce, bytu ãi ulici? Nebo pfie-
jít kfiiÏovatku, ãi zajít si vyfiídit cokoliv
na úfiad nebo po‰tu? Nauãit se pouÏívat
bílou hÛl a jiné smysly jako kompen-
zace zraku, zdokonalit se v této doved-
nosti, toto zajímá dûti, Ïáky a studenty
jak ve ‰kolách matefisk˘ch, základních,
ale i stfiedních.

A co teprve kompenzaãní pomÛcky
s hlasov˘m v˘stupem, jako tfieba mlu-
vicí mobil, mluvicí hodinky, nebo
Colortest - rozli‰ovaã barev. I toto je
souãástí ukázky, jak nevidomí a tûÏce
zrakovû postiÏení lidé pouÏívají rÛzné
pomÛcky, které jim simulují jejich
ztrátu zraku.

Na‰e organizace pofiádá pfiedná‰ky
s cílem pfiiblíÏit Ïivot zrakovû postiÏe-
n˘ch osob a ukázat, Ïe i bez zraku lze
proÏít relativnû pûkn˘ Ïivot.

Pravda, nûkdy pomoc potfiebujeme.
A to na pfiedná‰kách také zazní. Víte,
jak je to s vodicím psem a jeho sÏitím
s nevidom˘m ãlovûkem? Jak správnû
nabídnout pomoc nevidomému? I toto
b˘vá souãástí na‰ich besed. 

Máte-li zájem seznámit se blíÏe
s ãinností na‰í organizace, se Ïivotem
nevidom˘ch a tûÏce zrakovû postiÏe-
n˘ch osob, dejte nám vûdût. Urãitû
i ve va‰em prostfiedí mÛÏe probûhnout
na‰e pfiedná‰ka. (Kontakt: Jarmila
Sedláková – 602 569 423, Marie
Reková – 775 438 123; www.sons-
blansko.cz, www.sons.cr/odbocky.cz,
e-mail: blansko-odbocka@sons.cz).

Dovolte mi, abych i v závûru pouÏi-
la slov A. Exupéryho: „Nevidomí lidé
se vidom˘m lidem více podobají, neÏ
odli‰ují. Neexistuje v˘luãn˘ a uzavfie-
n˘ svût slepcÛ. V‰ichni Ïijeme v jed-
nom spoleãném svûtû.”

Text: Bc. Marie Reková
Foto: archiv M· Na Dolech Boskovice

Tento pohled se naskytuje 
projíÏdûjícím fiidiãÛm.

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov
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17 800 ks

VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKÒ
MùSTSK¯ Ú¤AD LETOVICE oznamuje, Ïe od února 2018 pfiistupuje k exekuãnímu

vymáhání nedoplatkÛ na místním poplatku za komunální odpad a ze psÛ. Vyz˘vá proto ob-
ãany, ktefií dosud nezaplatili v˘‰e uvedené poplatky za rok 2017 nebo dfiívûj‰í období, aby
svoje nedoplatky neprodlenû uhradili nebo se osobnû dostavili k fie‰ení jejich úhrady. V pfií-
padû zahájení exekuãního fiízení budou kromû nedoplatkÛ vymáhány také exekuãní náklady.

1. VEDOUCÍ STAVEBNÍHO Ú¤ADU
2. REFERENT/KA STAVEBNÍHO Ú¤ADU
V˘kon státní správy na úseku územního plánování a stavebního fiádu, 
platová tfiída 10 – 11.
Kvalifikaãní poÏadavky dle zákona ã. 183/2006 Sb., § 13a, stavební zákon.

Info na tel.: 516 499 623 nebo 723 010 631, e-mail: tajemnik@adamov.cz

Mûsto Adamov, Pod Horkou 101/2, 
Adamov, PSâ 679 04

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
dle § 7 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ, v platném znûní 

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: ihned, pfiíp. dle dohody

Informace o dopravních
omezeních 

Uzavírka mostu na silnici II/377
na obchvatu mûsta Rájce-Jestfiebí,
v úseku od konce zástavby v Rájci-
Jestfiebí po okruÏní kfiiÏovatku se
silnicí II/374 v celkové délce 0,96
km, byla prodlouÏena do 30. dubna
2018. Vzhledem k technologiím sta-
vebních prací v rámci opravy mostu
nelze stavbu provádût v nepfiízni-
v˘ch klimatick˘ch podmínkách
zimních mûsícÛ.

Zhotovitelem stavby je firma IDS
– InÏen˘rské a dopravní stavby
Olomouc, a. s.

Uzavírka prÛtahu mûstysem Je-
dovnice, v úseku od kfiiÏovatky silnic
II/379 a II/373 u ãerpací stanice pohon-
n˘ch hmot po kruhovou kfiiÏovatku se
silnicí II/379 (v Chaloupkách), byla
prodlouÏena do 31. kvûtna 2018. 

DÛvodem pokraãování uzavírky je
prodlouÏení termínu dokonãení stavby
z dÛvodu nepfiedvídateln˘ch víceprací
v prÛjezdném úseku mûstyse Jedovnice.

Zhotovitelem stavby je firma OHL
ÎS, a. s., Brno. 

Text: MÚ Blansko, odbor stavební úfiad

Text: MÚ Blansko, odbor stavební úfiad
Foto: RePo
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

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

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

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

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

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

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

Ilustraãní foto.

Do odbûrové místnosti Centrálního od-
bûru krve budou v rámci první etapy smû-
rováni pacienti tûchto ambulancí: plicní
ambulance I a II, neurologické ambulance
I a II, kardiologické ambulance, alergolo-
gické ambulance, chirurgické ambulance
(plánované odbûry), ortopedické ambulan-
ce, ambulance ORL a rehabilitace. 

V dal‰í etapû poãítáme se zapojením
ambulancí gastroenterologie, koÏní, inter-
ní, diabetologie a endokrinologie. 

DÛvodem a pfiínosem vzniku centrální
odbûrové místnosti v Nemocnici Blansko
je koncentrace rizikové ãinnosti souvisejí-
cí s manipulací s biologick˘m materiálem
z ambulancí do jednoho místa. Odbûr krve
je proveden pfiímo v místnosti vedle labo-

ratofie, ãímÏ se zabrání pfiípadnému 
znehodnocení vzorkÛ v dÛsledku ãasové
prodlevy související s pobytem krve v
ambulanci a ãasovou ztrátou pfii transpor-
tu do laboratofie. Dále je oãekávána úspora
mzdov˘ch nákladÛ, sníÏení zásob odbûrové-
ho materiálu, sníÏení nákladÛ pfiipadajících
na zaji‰tûní hygienicko-epidemiologického
reÏimu pracovi‰È v riziku biologického ãini-
tele. Odbûrová místnost je pfied nedávnem
jiÏ novû zrekonstruována, historicky se
v ní provádûjící odbûry kapilární krve 
diabetikÛm, náklady související s roz‰ífie-
ním odbûrÛ o odbûr Ïilní krve tak budou
minimální.

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: Veronika Pernicová

V pondûlí 12. 2. 2018 byl zahájen provoz nového Centrálního odbûru krve v Nemocnici Blansko, a to v odbûrové místnosti
oddûlení klinick˘ch laboratofií. Provoz zde bude kaÏd˘ v‰ední den od 6:30 do 9:00 hodin, a to do konce bfiezna, kdy dojde
ke zhodnocení této ordinaãní doby a ev. jejímu pfiizpÛsobení se potfiebám ambulancí. 

Centrální odbûr krve – novinka v Nemocnici Blansko

Jedna z mnoha rybáfisk˘ch soutûÏí na na‰em okrese.

Z uvedeného poãtu je zhruba kaÏd˘ ‰est˘ rybáfi ve vû-
ku do patnácti let (319 ãlenÛ). Nejpoãetnûj‰í zastoupení
má blanenská organizace, která sdruÏuje 1 287 ãlenÛ.

Základním dokladem kaÏdého rybáfie je rybáfisk˘
lístek, kter˘ vydávají odbory Ïivotního prostfiedí obcí
s roz‰ífienou pÛsobností. Odbor Ïivotního prostfiedí
Mûstského úfiadu Blansko vydal v roce 2017 celkem
459 rybáfisk˘ch lístkÛ, jak v˘mûnou stávajícím rybá-
fiÛm, tak i nov˘m adeptÛm rybolovu. Opût pfievládaly
lístky s dobou platnosti na 10 let se správním poplat-
kem 500 Kã (252 kusÛ). Od listopadu se zaãaly vydá-

vat také lístky na dobu neurãitou se správním poplat-
kem 1 000 Kã, kter˘ch bylo za poslední dva mûsíce
loÀského roku vydáno 34 kusÛ. 

Pokud Ïadatel pfiedloÏí s pfiíslu‰nou Ïádostí 
potfiebné doklady (doklad o získané kvalifikaci,
doklad o zaplacení správního poplatku a doklad
totoÏnosti), odbor Ïivotního prostfiedí rybáfisk˘
lístek vystaví na poãkání. Pfiíslu‰n˘ formuláfi
„Îádosti o vydání rybáfiského lístku” je k dispo-
zici buì pfiímo na odboru Ïivotního prostfiedí, na
podatelnû mûstského úfiadu v Blansku na nám.

Republiky 1 nebo na internetov˘ch stránkách mûsta Blansko.
https://www.blansko.cz/soubory/formulare/zivotni-23.pdf

Text: MÚ Blansko, odbor Ïivotního prostfiedí
Foto: Renata Kuncová Polická

Na území správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Blansko hospo-
dafií jak na vodách pstruhov˘ch, tak i mimopstruhov˘ch, místní organizace
Moravského rybáfiského svazu Blansko, Adamov a Rájec-Jestfiebí, které
v souãasné dobû evidují celkem 1 858 ãlenÛ. 

Rybáfii na Blanensku

Udílení trenérsk˘ch rad.

V nedûli 14. ledna 2018 uspofiádal
Sokol Adamov florbalov˘ turnaj pro dûti
narozené v roce 2005 a mlad‰í. Turnaje se
zúãastnilo skvûl˘ch 9 t˘mÛ. Ty byly sloÏe-
né z hráãÛ, ktefií hrají jiÏ nûkolik let
a z hráãÛ, ktefií drÏeli hokejku skoro popr-
vé. Sehrálo se 36 vzájemn˘ch zápasÛ a po
urputn˘ch bojích se poãítaly body. První

místo obsadila trojice Matyá‰ Polzer, Petr
Bárta, Rostislav Hlouch se 24 body. Druhé
místo patfiilo zástupcÛm z Bukovinky ve
sloÏení Filip Mik‰, Ondfiej Hrabal, Tomá‰
Hlou‰ek se 17 body a tfietí místo vybojo-
vali borci Tomá‰ Tenk, Bfietislav Hlouch,
Vojtûch Vodák se 16 body. 

Text a foto: Miroslav Svûdínek

Florbalov˘ turnaj 
v Adamovû
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SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (2)

Josef ·paãek zanechal v Blansku v˘-
znamné sochafiské monumenty. Stal se spo-
luzakladatelem sochafiského druÏstva
Kamena, které od roku 1951 fungovalo ja-
ko v˘robní huÈ fiady kamenn˘ch soch a po-
mníkÛ pro vefiejn˘ prostor dle modelÛ rÛz-
n˘ch autorÛ. AÏ do roku 1968 Ïil Josef ·pa-
ãek s rodinou v Blansku, odkud se tehdy
pfiestûhovali do Prahy. V minulé ãásti seriá-
lu jsem upozornil na jeho sochu „Labutû”
vytvofienou pro fontánu na námûstí
Svobody v Blansku. Dal‰í artefakt Josefa
·paãka „Macocha”, je inspirován povûstí
o Maco‰e. Vytvofien byl v roce 1975 z tra-
vertinu. PÛvodnû stála socha na Wanklovû
námûstí. Nyní je instalována v jiÏní ãásti
parku na námûstí Svobody v Blansku.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko

Dûkujeme za va‰i ‰tûdrost
v Tfiíkrálové sbírce 2018

Oblastní charita Blansko dûkuje
v‰em lidem, ktefií na poãátku nového
roku otevfieli svá srdce i dvefie tfiíkrá-
lov˘m koledníkÛm ve mûstech a ob-
cích na Blanensku. V leto‰ním roce
jsme v 17. roãníku Tfiíkrálové sbírky
získali 2 106 080 korun, to je o 148
484 víc neÏ vloni. Lidé nám pfiispûli
celkem do 412 pokladniãek.

Za tyto peníze plánujeme koupit
postele do azylov˘ch domÛ pro matky
s dûtmi a do noclehárny pro muÏe,

podpofiit humanitární pomoc a dal‰í
charitní sluÏby, kter˘mi pomáháme li-
dem na Blanensku. 

Velk  ̆dík patfií také v‰em králÛm, kte-
fií nám vûnovali svÛj ãas a vy‰li koledovat
do ulic. Dále chceme podûkovat v‰em li-
dem, ktefií se na sbírce a na doprovodn˘ch
tfiíkrálov˘ch akcích jakkoliv podíleli.

Dûkujeme, Ïe myslíte na Ty, ktefií
nemají tolik ‰tûstí!

Jana Sedláková, 
fieditelka Oblastní charity Blansko

Ve stfiedu 24. ledna 2018 probûhlo
v blanenském kinû vyhlá‰ení ankety
„Sportovec okresu Blansko za rok
2017.”  Pofiadatelem akce bylo okresní
sdruÏení âUS Blansko, ve spolupráci
s JM krajskou organizací âUS a mûs-
tem Blansko. Ceny pfiedávali osobnos-
ti z politického a sportovního Ïivota.
Na tomto spoleãenském veãeru byli
vyhlá‰eni nejlep‰í sportovci a talenti
v jednotlivcích, nejlep‰í mládeÏnická
i seniorská druÏstva, sportovní akce 
roku, sportovec s handicapem, trenér,
osobnost, sympaÈáci roku a cena pfied-
sedy OS âUS Blansko. 

Veãerem provázela akci skupina
Mariachi Espuelas. Na závûr veãera
byl promítnut film Bajkefii.

Mediálním partnerem akce byly
Listy regionÛ. Více na www.listyregi-
onu.cz, zprávy dne 1. února 2018.

Text: OS âOS Blansko
Foto: Jaroslav Parma

Ing. Jifií Crha pfiedává ocenûní v kategorii „Seniorské kolek-
tivy roku 2017”. Otec a syn Hrdliãkovi, kolová SC Svitávka. Prvních pût jednotlivcÛ v kategorii „Talent okresu roku 2017”.

Muzeum Blanenska otevírá
novou expozici

Srdeãnû Vás zveme na slavnostní
otevfiení novû vybudované stálé ex-
pozice muzea s názvem Cesta do pra-
vûku Blanenska, které probûhne
v multimediální síni blanenského
zámku 26. února v 15:00. Expozice
se vûnuje ãtyfiem základním obdobím
pravûku na Blanensku od pfiíchodu
SlovanÛ v raném stfiedovûku, pfies do-
bu Ïeleznou a bronzovou aÏ po dobu

kamennou, kdy jeskynû Moravského
krasu ob˘vali neandrtálci.

V rámci otevfiení expozice budou
pfiedstaveny také unikátní originální 
archeologické nálezy z Moravského
krasu, které zapÛjãilo Naturhistorisches
museum ve Vídni, a mincovní poklady
nalezené v Blansku poãátkem 20. stole-
tí zapÛjãené z Moravského zemského
muzea. Text: Pavlína Komínková

Sportovec okresu za rok 2017
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FUTURUM o.p.s.

ve spolupráci se Z· Blansko, Erbenova 13

si Vás dovolují pozvat na

19. REPREZENTAâNÍ PLES
v pátek dne 2. bfiezna 2018 ve 20:00 hodin

v prostorách DùLNICKÉHO DOMU BLANSKO

Bohatá tombola, obãerstvení.

Hraje skupina „AKCENT”.

Pfiedtanãení provedou Ïáci devátého roãníku.

Pfiedprodej vstupenek -  fieditelna Z· Blansko, Erbenova 13
Rezervace vstupenek na tel. ãísle 516 412 754

Cena vstupenky s místenkou: 220,- Kã

V̆ tûÏek bude vûnován na podporu akcí pro dûti.

Podrobnûj‰í informace na www.erbenova.cz

UÏivatelé pfii obûdû.

S programem BON APPETIT jsme
se zaãali seznamovat od roku 2014
a to za podpory a supervize GOS II
(gerontologická a organizaãní super-
vize), která byla od roku 2014 urãena
pfiedev‰ím domovÛm pro osoby se
zdravotním postiÏením zfiizovan˘ch
Jihomoravsk˘m krajem.

V zafiízení jsme se na jednotliv˘ch
oddûlení seznamovali s knihou Jitky
Zgola Bon appetit: Radost z jídla
v dlouhodobé péãi, která nabízí kom-
plexní program na zlep‰ení stravování,
vyuÏívající plnû potenciálu této dÛleÏité
aktivity v rámci dlouhodobé péãe.
Do‰lo k vytvofiení „DESATERA” - tzn.
deseti krokÛ jak zaãít se stravováním,
‰kolení pracovníkÛ v této oblasti. 

Postupnû do‰lo k úpravû jídelen, pfií-
jemn˘m dovybavením, které dotváfielo
atmosféru pfii stolování. Do‰lo k roz‰ífiení
v˘bûru obûdÛ ze dvou variant. Pro snad-
nûj‰í rozhodování v této oblasti do‰lo
k vytvofiení obsáhlé fotodokumentace
s jednotliv˘mi pokrmy, zvlá‰tû pro uÏiva-
tele s komunikaãním hendikepem. 

V oblasti stravování osob se zdravotní-
mi problémy s motorick˘mi dovednostmi
je na‰ím úkolem pfiíprava plnohodnotn˘ch
pokrmÛ, které jsou nutriãnû vyváÏené, 
zachovávají si vzhled, chuÈ a texturu oby-
ãejn˘ch pokrmÛ a které se dají bez problé-

mÛ jíst zpÛsobem nenaru‰ujícím dÛstoj-
nost, autonomii a spoleãenské konvence.

V na‰em zafiízení bereme pfii stolování
v úvahu individuální zvyky kaÏdého uÏi-
vatele. Zapojením uÏivatelÛ do pfiípravy
a úklidu jídelny, které je dobrovolné, vy-
jadfiujeme uÏivatelÛm jejich dÛleÏitost pfii
spolupráci.

Strava je podávána 5x dennû a její
skladba je pfiizpÛsobena vûku a zdra-
votnímu stavu uÏivatelÛ v souladu se
zásadami správné v˘Ïivy.

V̆ bûr stravy probíhá z pfiedem zve-
fiejnûného jídelního lístku. Své podnûty
a pfiipomínky k tvorbû jídelních lístkÛ
mohou uÏivatelé vyjadfiovat na pravi-

deln˘ch schÛzkách stravovací komise,
kter˘ch se mÛÏe úãastnit kdokoli z uÏi-
vatelÛ, nebo se s nimi obrátit na svého
klíãového pracovníka, vedoucí pracov-
níky Domova, sociální pracovnice nebo
kohokoliv z pracovníkÛ, ke kterému
májí dÛvûru. 

V nûkter˘ch pfiípadech, kdy prostor
jídelny z nûjak˘ch dÛvodÛ nevyhovují,
je moÏno podávat jídlo pfiímo v pokoji
uÏivatele - formou tabletového systé-
mu. Tabletov˘ systém se také vyuÏívá
v pfiípadû, Ïe se uÏivatel dostaví na jíd-
lo pozdûji. Strava se do tabletového
systému uschová.

Na jednotliv˘ch oddûleních je stále
pfiipraven pestr˘ v˘bûr nápojÛ k zaji‰tûní
pitného reÏimu. Na jednotliv˘ch oddûle-
ních mají uÏivatelé k dispozici lednice
k uloÏení vlastních potravin.

I nadále jsme ve spolupráci s koor-
dinátory tohoto projektu, se kter˘mi
konzultujeme pfiípadné návrhy, kter˘-
mi bychom na‰im uÏivatelÛm mohli
zlep‰ovat vût‰í proÏitek ze stolování
a jídla samotného.

Program Bon appetit je pfiínosem pro
na‰e uÏivatele i pracovníky. Bon appetit
nám v‰em ukázal jin˘ pohled na stolo-
vání a jídlo samotné. 

Text a foto: Ivana Îenatá, 
vedoucí sluÏby DOZP 

V na‰em Domovû pro osoby se zdravotním postiÏením Sociálních sluÏeb ·ebetov, p.o., se stravujeme v sou-
ladu s principy programu BON APPETIT – coÏ ve zkratce znamená, Ïe se snaÏíme umoÏnit na‰im uÏivatelÛm kva-
litní záÏitek z jídla a podpofiit samostatnost uÏivatelÛ po co moÏná nejdel‰í dobu. Cílem a pfiáním v‰ech je také
zachování dÛstojnosti uÏivatele a dÛvûry v pracovníky i tehdy, kdy jsou jiÏ zcela závislí na na‰í péãi.

Bon appetit – radost z jídla
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Mûsto Blansko má od ledna 2018 dal‰í kulturní památku

Autorem 177 cm vysoké litinové plasti-
ky ruského legionáfie z roku 1933 je 
sochafi Karel Babka (1880–1953), pfiím˘
úãastník bitvy u Zborova v fiadách vznika-
jící ãeskoslovenské armády a v˘razn˘
pfiedstavitel okruhu tzv. legionáfisk˘ch 
v˘tvarníkÛ. Postava vojáka odhodlanû 
vykroãeného k boji v charakteristické 
v˘stroji ruské „carské” armády byla odlita
v místních blanensk˘ch Ïelezárnách, a to
ve tfiech znám˘ch exempláfiích.
Následkem pohnut˘ch událostí druhé svû-

tové války se do souãasnosti dochovala
v‰ak pouze litinová blanenská plastika.
První bronzová plastika, urãená pro
Roztylské námûstí v Praze - Spofiilovû, 
byla v roce 1940 roztavena, druhá, pro 
haliãsk˘ Osovec, byla s nejvût‰í pravdûpo-
dobností rovnûÏ zniãena. 

Socha byla v blanensk˘ch Ïelezárnách
v roce 1933, za okupace uschována a po 
osvobození umístûna v sále sokolovny. Na
dne‰ním místû byl pomník odhalen 13.
ãervence 1947 na poãest 30. v˘roãí bitvy

u Zborova. V rámci oslav 90. v˘roãí bitvy
roce 2007 byl na sochu legionáfie doinsta-
lován tzv. tulejov˘ bodák. V̆ razn˘m prv-
kem blanenského pomníku, jehoÏ socha
zároveÀ upomíná na pokraãování zdej‰í
slavné tradice v˘roby umûlecké litiny ve
20. století, je také dobov˘ architektonizo-
van˘ podstavec pÛsobivû kombinující
hladké plochy le‰tûné Ïuly s masivními
hrubû opracovan˘mi bosami.

Text: MÚ Blansko, 
odbor ‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlov˘chovy

Foto: Renata Kuncová Polická

Ministerstvo kultury âR prohlásilo na Ïádost mûsta Blanska pomník s názvem „HrdinÛm od Zborova” za kul-
turní památku. Pomník „Zborováka”, jak jej naz˘vají místní, se nachází od roku 1947 v mûstském parku u ná-
bfieÏí fieky Svitavy pfii ulici Sv. âecha.

Pomník „Zborováka” 
v mûstském parku u ná-

bfieÏí fieky Svitavy.

Mistrovství Moravy a Slezska

V páteãním programu se za ná‰
klub pfiedstavily Leona Jandáková,
Veronika Jakusidisová, Dominika
Bezdíãková a Pavla ·toudková, které
vybojovaly pût medailí. V‰e zaãalo ve
v˘‰kafiském sektoru, kde Veronika
získala druhé místo za v˘kon 153 cm
a Dominika skonãila na sedmém mís-
tû v˘konem 141 cm ve v˘‰ce starto-
valo 24 mlad‰ích ÏákyÀ, po v˘‰ce se
na‰e zraky soustfiedily k bûhu na 800
m mlad‰ích ÏákyÀ, kde startovala
Dominika, která si ãasem 2:34:00 za-

jistila druhé místo a zabûhla osobní
v˘kon na této trati. Dal‰í soutûÏe, kte-
ré jsme obsadili, byl bûh na 300 m,
kde Veronika v osobním rekordu
42:80 suverénnû vyhrála tuto nároã-
nou atletickou disciplínu na této trati
ji je‰tû doplnila Leona, pro kterou je
to pfiedev‰ím sbírání zku‰eností.
SoutûÏe poté pokraãovaly bûhy 
star‰ích ÏákyÀ, kde Pavla na 150
m zabûhla osobní v˘kon v ãase 19:15
a skonãila na druhém místû, aby na
300 m opût v osobním v˘konu vyhrá-

la ãasem 40:19, sobotu pokraãovalo
mistrovství dospûl˘mi kategoriemi,
kde startovala v juniorkách na trati
200 m Leona Mareãková, která do-
bûhla na nepopulárním ãtvrtém mís-
tû v ãase 26:38. Na závûr musíme
konstatovat, Ïe mistrovství dopadlo
pro na‰e barvy nad oãekávání, kdyÏ
do Blanska vezeme  pût medailí z to-
ho dva mistrovské tituly a tfii druhá
místa.

Text a foto: Martin Bezdíãek, 
atletika ASK Blansko

V pátek 2. 2. a v sobotu 3. 2. 2018 probûhlo v Ostravské atletické hale Mistrovství Moravy
a Slezska ÏákÛ, dorostu, juniorÛ a dospûl˘ch.

Veronika Jakusidisová a Dominika
Bezdíãková.

PRODEJ UHLÍ A BRIKET
PraÏská 76, Letovice (b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

Co s sebou? Vhodnou sklenici, pohárek apod. a také nápady, fan-
tazii a trpûlivost. A chuÈ tvofiit.
Paní lektorka doveze s sebou ‰pagát, zdobné prvky a lepidlo. 
Spotfiebovan˘ materiál 30 – 70 Kã se hradí pfiímo paní lektorce.

KDY –  úter˘ 27. 2. 2018

KDE –  knihovna

V KOLIK –  16.30 hodin

POZVÁNKA 
Obecní knihovna Obora

pofiádá a zve na v˘tvarnou dílnu

· P A G Á T O V Á N Í
s Evou SáÀkovou

Srdeãnû zveme na tuto zatím v Obofie

nevyzkou‰enou v˘tvarnou techniku.

Rekonstrukce relaxaãní ãásti
v lázních v Boskovicích

RM Boskovice uloÏila zafiadit do
návrhu RO ã. 1/2018 ãástku 2,5 mil.
Kã jako investiãní dotaci pro SluÏby
Boskovice, s. r. o., na rekonstrukci re-
laxaãní ãásti v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích. 

Rekonstrukce by zahrnovala v˘mû-
nu stávajících zafiízení za nová urãená

do komerãních prostor a zfiízení dal‰í
parní sauny. Novû navrÏená parní sau-
na bude mít kapacitu 8 náv‰tûvníkÛ,
infrasauna 3 osoby, finská sauna aÏ 10
osob a vífiivka 6 - 7 osob. Realizace je
moÏná v dobû letní odstávky lázní. 

Text: Ing. Jaroslav Parma
Foto: Bohumil Feruga
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Budou i PET lahve zálohovány? 

Karlovarské minerální vody, a.s. jsou
nejvût‰ím producentem minerálních
a pramenit˘ch vod na ãeském trhu.
Jejich proaktivní pfiístup k problematice
PET obalÛ, informovanost a pfiíprava na
novou koncepci EU „Plastic Strategy”,
která byla pfiedstavena v lednu 2018,
daly vzniknout nové pracovní skupinû
pro zálohové obaly. Jedním z vytyãe-
n˘ch úkolÛ je zlep‰ení stavu Ïivotního
prostfiedí a sbûru PET obalÛ. 

Souãasn˘ systém tfiídûní a recyklace
plastov˘ch odpadÛ v âR se ukázal jako
dobr˘, nicménû jiÏ dosáhl svého limitu
a i pfies zdánlivé pozitivní v˘sledky
z mnoha perspektiv je v tuto chvíli ne-
zbytnû nutné ho peãlivû zanalyzovat
a navrhnout nové fie‰ení. „âe‰i jsou
v Evropû jedni z nejlep‰ích v tfiídûní od-
padu, pfiesto ve Ïlut˘ch kontejnerech
konãí z 10 PET nápojov˘ch obalÛ uve-
den˘ch na trh pfiibliÏnû „jen” 7, které dá-
le smûfiují k dotfiídûní a recyklaci. Jedním
z perspektivních a obecnû kladnû hodno-
cen˘ch fie‰ení, jak toto zlep‰it z ekono-
mického i environmentálního hlediska,
je depositní systém. Tedy zpûtn˘ v˘kup

PET obalÛ od spotfiebitele. „V̆ zkumy 
ukazují, Ïe právû díky nûmu dosáhly ze-
mû jako ·védsko, Nûmecko a dal‰í ãlen-

ské státy EU aÏ 98% míry zpûtného od-
bûru nápojov˘ch PET lahví,” vysvûtlila
SoÀa Joná‰ová, fieditelka INCIEN. 

Velk˘m problémem souãasnosti, na
kter˘ reaguje jiÏ zmiÀovaná Plastic
Strategy, je také únik plastÛ do pfiíro-
dy. V oceánu kaÏd˘ rok konãí nejmé-
nû 8 milionÛ tun plastÛ a prognóza je
taková, Ïe do roku 2050 mÛÏe b˘t
v oceánech více plastu neÏ ryb. Plasty
také pfiedstavují 85 % odpadu na po-
bfieÏí a pláÏích, z toho cel˘ch 61 %
jsou plasty na jedno pouÏití. Jde
o skuteãn˘ problém, kter˘ je potfieba
fie‰it. Návrhem fie‰ení, které budeme
zkoumat, je depozitní systém. Jeho
nesporná pfiednost spoãívá v tom, Ïe
spotfiebitele ekonomicky motivuje
k navrácení vybran˘ch v˘robkÛ do
systému recyklace. Jeho úspû‰né fun-
gování je navíc moÏné si prakticky 
ovûfiit u zhruba 120 miliónÛ obãanÛ
EU, ktefií ho aktivnû vyuÏívají. 

Pracovní skupina se bude scházet na
mûsíãní bázi a v˘sledky anal˘zy bude
pravidelnû komunikovat a konzultovat
s vefiejností. První v˘sledky studie lze
oãekávat v kvûtnu tohoto roku.  

Institut Cirkulární Ekonomiky,z. ú.
Foto: archiv Karlovarské minerální vody, a.s.

Zanalyzovat, vyhodnotit a zefektivnit systém sbûru a recyklace PET lahví. To je hlavní cíl nové-
ho spoleãného projektu spoleãnosti Karlovarské minerální vody, a.s., Institutu Cirkulární
Ekonomiky, z.ú. (INCIEN) a Fakulty technologie ochrany prostfiedí V·CHT Praha. Ten také byl 
23. ledna na tiskové konferenci oficiálnû pfiedstaven. V rámci âeské republiky se jedná o vÛbec
první aktivitu smûfiující ke zhodnocení souãasného systému a nastavení dílãích akãních krokÛ 
vedoucích k naplnûní principÛ cirkulární ekonomiky v této oblasti. 

Zálohov˘m systémem na nápojové PET obaly
v âR se zab˘vá novû vzniklá pracovní skupina

Tomá‰ Panãík
Servis a opravy plynov˘ch, elektro kotlÛ
Na vyhlídce 11 Letovice 679 11
Tel.: 724 192 624
e-mail: tomaspancik@seznam.cz

pracovní doba po-pá 7-15 hod

IâO: 06432000

V˘robce doporuãuje provádût prohlídku 1x roãnû
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Nov˘m rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byl dne 19. fiíjna 2017 Akademick˘m senátem VFU
Brno zvolen prof. MVDr. Alois Neãas, Ph.D., MBA. Funkce se ujal v únoru 2018, pfiedtím ho jmenoval prezident re-
publiky. Mandát rektora trvá 4 roky.

prof. MVDr. Alois Neãas, Ph.D., MBA

Alois Neãas se narodil 21. dubna
1966 v rodinû veterinárních lékafiÛ -
i jeho dûdeãek byl veterinárním léka-
fiem a dcera Andrea konãí studium na
V· veterinární a je tak v rodinném po-
fiadí ãtvrtou generací veterinárních lé-
kafiÛ. KaÏdého hned napadne známé
pfiísloví, Ïe v rodinû NeãasÛ jablko
skuteãnû nepadá daleko od stromu.
Alois Neãas vystudoval Vysokou ‰ko-
lu veterinární v Brnû, promoval v roce
1989 a získal titul MVDr. Po absoluto-
riu nastoupil na V· veterinární v Brnû,
kde v roce 1997 ukonãil doktorandské
studium v oboru chirurgie a ortopedie
a získal titul Ph.D., o dva roky pozdû-
ji obhájil titul docent a v roce 2004 byl
jmenován profesorem.

V letech 2006 - 2010 pÛsobil jako
prorektor pro vûdu, v˘zkum a zahraniã-
ní vztahy VFU Brno, od roku 2010 je

dûkanem Fakulty veterinárního lékafiství
VFU Brno. Zastával funkci prezidenta
Stfiedoevropské asociace veterinárních
fakult V·, pÛsobil v pfiedsednictvu
Evropské asociace veterinárních fakult
a univerzit, v fiídícím v˘boru pro post-
graduální vzdûlávání v Evropû, je také
ãlenem komise expertÛ, ktefií jsou vysí-
láni k provádûní evaluací jednotliv˘ch
veterinárních fakult Evropy a ãlenem
mnoha dal‰ích odborn˘ch a vûdeck˘ch
organizací. 

Profesor Neãas absolvoval ãetné
zahraniãní pobyty zamûfiené na fie‰ení
v˘zkumné problematiky na pfiedních
evropsk˘ch, americk˘ch a kanad-
sk˘ch veterinárních fakultách, je fie‰i-
tel ãi spolufie‰itel 24 v˘zkumn˘ch 
projektÛ, jejichÏ poskytovatelem bylo
Ministerstvo zdravotnictví âR, nebo
Ministerstvo ‰kolství âR. Prezentuje

se na v˘znamn˘ch zahraniãních kon-
gresech svûtového v˘znamu, publiko-
val 335 vûdeck˘ch a pedagogick˘ch
publikací a je jedním z pÛvodcÛ 
patentovaného vynálezu léãby. Doma
i v zahraniãí publikuje odborné ãlánky
a prezentuje se ãetn˘mi pfiedná‰kami.
V˘znamná je jeho práce na 300 paci-
entech s operací pátefie, která je cito-
vána v nejznámûj‰í svûtové uãebnici
chirurgie mal˘ch zvífiat, publikované
ve Spojen˘ch státech americk˘ch.

Profesor Neãas je talentovan˘ a neu-
vûfiitelnû pracovit˘ vûdec a pedagog, je-
hoÏ cílem je vybudovat z Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno jednu
z nejprestiÏnûj‰ích veterinárních univer-
zit v Evropû. Pfiejeme mu v jeho nové
funkci hodnû úspûchÛ.

Text: Karel Synek
Foto: archiv prof. MVDr. Aloise Neãase, Ph.D., MBA.

Letovick˘ obãan rektorem Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno

Motoristé s motorov˘mi vozidly do 3,5 tuny a nejménû ãtyfimi koly, ktefií ke svému ce-
stování po âeské republice uÏívají zpoplatnûné úseky dálnic, by nemûli zapomenout na
ukonãenou platnost roãních dálniãních známek na rok 2017. Platnost tûchto známek
skonãila k 31. 1. 2018 a od 1. 2. 2018 tak mají povinnost mít na svém vozidle vylepe-
nu dálniãní známku na rok 2018. 

Ilustraãní foto.

Cena dálniãních známek na rok
2018 zÛstává stejná jako v loÀském
roce – za roãní kupón je to 1 500 Kã,
za mûsíãní 440 Kã a za desetidenní
310 Kã. Mûní se pouze prvky zabez-
peãení a grafická podoba známek. 

Dálniãní známky lze zakoupit
v provozovnách âeské po‰ty, na vût-
‰inû benzinov˘ch ãerpacích stanic,
vybran˘ch novinov˘ch stáncích ãi
obchodech (seznam oficiálních pro-
dejních míst je dostupn˘ na webo-

v˘ch stránkách Státního fondu do-
pravní infrastruktury v odkaze:
<http://www.sfdi.cz/dalnicni-kupo-
ny/dalnicni-kupony-2018/seznam-
prodejnich-mist/>). 

Zpoplatnûné úseky dálnic jsou na
zaãátku oznaãeny dopravní znaãkou
„Dálnice” (ã. IZ 1a) a na konci znaã-
kou „Konec dálnice” (ã. IZ 1b). 
Úseky dálnic, které lze uÏít i bez 
vylepené dálniãní známky, jsou ozna-
ãeny dopravní znaãkou „Dálnice”

s dodatkovou tabulkou „Bez ãasového
poplatku” (ã. E 11a), která zachycuje
symbol pfie‰krtnuté dálniãní známky. 

Kontrolu dodrÏování povinnosti
mít vylepenu dálniãní známku na 
zpoplatnûn˘ch úsecích dálnic mÛÏe
provádût jak Policie âR, tak Celní sprá-
va âR. MotoristÛm, ktefií tuto povin-
nost nedodrÏí, hrozí na místû uloÏení
blokové pokuty do 5 000 Kã a ve správ-
ním fiízení aÏ do v˘‰e 100 000 Kã.

MÚ Boskovice, odbor DOP 

Informace k dálniãním známkám na rok 2018 

Bílkova 13, Boskovice, 
Tel.: 516 454 566
rodinná firma s 25letou tradicí

V pfiípadû zájmu rádi poskytneme více informací 
na tel. 605 248 300; 605 248 302, info@kindermann.cz

• Zednick˘ch prací 
• Obkladaãsk˘ch prací
• MontáÏe sádrokartonov˘ch konstrukcí
• MontáÏe krovÛ a stfiech
• Provádûní pomocn˘ch stavebních prací

Nabízí:
• Zauãení nevyuãen˘ch pracovníkÛ
• Celoroãní práci i v zimním období
• Odborná ‰kolení a profesní rÛst
• Individuální pfiístup a odmûÀování

Pfiijme spolupracovníky na provádûní: 
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V minulosti jsme ãtenáfiÛm pfiedstavili skupinu Anonymních alkoholikÛ, která pÛsobí celorepublikovû a jejímÏ cílem je
podpofiit ty, ktefií chtûjí zpfietrhat své okovy s alkoholem spojené. Dnes zvefiejÀujeme dal‰í ze zpovûdí alkoholika, kte-
r˘ svoji cestu bez alkoholu jiÏ na‰el. 

Ahoj. Jmenuji se Danka a jsem
alkoholiãka... asi tak. 

Je‰tû dodám, Ïe jsem Polka
a v âeské Republice bydlím i pra-
cuji od ãervence 2017. Svoji 
cestu ke stfiízlivosti jsem zahájila
pfied ãtyfimi lety tím, Ïe jsem 
velice neochotnû vstoupila do ko-
munity anonymních alkoholikÛ.
Tehdy jsem si byla jistá tím, Ïe
jsem podlehla chvilkové hysterii,
a Ïe to je‰tû není tak hrozné.
BohuÏel se ale rychle ukázalo, Ïe
je to je‰tû hor‰í. 

Îe zoufale potfiebuji pomoc a Ïe
jsem se vlastnû nechtûnû pfiihlásila
o tu pomoc v pravou chvíli. 

Úplnû stfiízlivá jsem uÏ osmnáct
mûsícÛ. Chvíli trvalo, neÏ jsem 
zaãala poslouchat a vûfiit tomu, co
sly‰ím, neÏ jsem si pfiiznala, Ïe

jsem závislá a Ïe jsem bezmocná
vÛãi alkoholu. 

Nedávno jsem neãekanû ztratila
práci. A stejnû tak jsem ji neãekanû
na‰la v âechách. Pamatuji si, Ïe uÏ
v Polsku, kdyÏ jsem vûdûla, v jaké
oblasti âech bude moje nová práce,
jsem zaãala hledat skupiny
Anonymních AlkoholikÛ. Na‰la
jsem hned nûkolik v Brnû. ¤ekla
jsem si O.K., skupiny tu jsou, to
zvládnu. Pfiijela jsem. Po nûjakém
ãase aklimatizování pfii‰el nejvy‰‰í
ãas jít na setkání AA. A... objevila
se úzkost.

Oproti cizímu velkému mûstu
jsem se cítila malá, osamocená, 
opu‰tûná a bezmocná. Znovu jsem
koukala na internet a na‰la jsem
skupinu AA v Blansku. I pfies to, Ïe
mûsto bylo pro mû stejnû tak cizí, té

Svût oãima alkoholika
Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota

skupina AA PROMùNA Blansko
Oblastní charita
Komenského 19

Jirka: 603 170 835

Tomá‰: 603 781 471

aa.blansko@gmail.com

mítinky kaÏdou stfiedu od 17:30

skupina AA Svitavy
Fara âCE
Poliãská 3
Lenka: 608 050 840
Petr: 775 187 155
aa.svitavy@seznam.cz
mítinky kaÏdé úter˘ od 17:30

DÛsledky pití b˘vají katastrofální.   Foto: RePo

my‰lenky jsem se chytla. Pfieãetla
jsem si o skupinû Promûna více 
informací. O tom kdy vznikla, co
dûlá, jaké má poslání. Vyrazila
jsem. Cítila jsem úzkost a trému
a zároveÀ nûjaké vnitfiní pfiesvûdãe-
ní, Ïe to bude v pohodû. Musím tam 

jenom dorazit a jít dovnitfi na setká-
ní. Pamatuji si, jak jsem ve‰la.
Pfiivítal mû Tomá‰. ¤ekla jsem mu,
Ïe nemluvím ãesky a Ïe rozumím
jen málo. VÛbec mu to nevadilo
a jin˘m úãastníkÛm setkání také ne.
Cítila jsem, jak do mû vstupuje no-

v˘ Ïivot, nová nadûje.
Do‰lo mi, Ïe pokud se
nevzdám cesty stfiízli-
vosti, tak se v kaÏdé ze-
mûpisné ‰ífice najdou li-
dé, ktefií mi podají ruku,
staãí jen natáhnout tu
svoji. Jsem neuvûfiitelnû
‰Èastná. Mám svoje lidi
v Blansku.

Takhle zaãala nová 
etapa mé stfiízlivé cesty,
v ãeské skupinû AA. Tak
se teì obracím na Tebe,
ãtenáfii. Pokud se alkohol
stal problémem, brání Ti
v normálním fungování,
pokud se Ti kvÛli alkoho-
lu pokazily vztahy, pokud
alkohol nadmûrnû polyká
Tvoje finance, niãí Ti
zdraví nebo jestli Tû
Tvoje pití zneklidÀuje,
pfiijì ve stfiedu v 17:30 na
ulici Komenského 19
v Blansku. Setká‰ se s ná-
mi a my se s Tebou 
podûlíme o na‰i sílu, 
zku‰enosti a nadûji.
Zdravím v‰echny a dûku-
ji skupinû anonymních
alkoholikÛ v Blansku za
to, Ïe je.

Danka, 46 let
Pfieklad: Hana K.
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V pondûlí 22. ledna se konala v kinû
Panorama v Boskovicích premiéra fil-
mu reÏiséra Filipa Renãe „Zoufalé Ïeny
dûlají zoufalé vûci”. Diváky potû‰ila
pfiítomnost kapely Mariachi  Espuelas,
která ve filmu vystupuje a hraje sklad-
by, které pro film napsal Bc. Martin

Krajíãek, uãitel hudby a virtuóz ve hfie
na mandolínu a dal‰í strunné nástroje.
Pfied zahájením filmu hudebníci ve 
stylov˘ch mexick˘ch krojích zahráli
publiku nûkolik sv˘ch skladeb.

Text: ph
Foto: Ivo Legner 

Boskoviãtí Mariachi Espuelas
ve filmu reÏiséra Renãe

Mariachi Espuelas, vlevo skladatel Martin Krajíãek.

Kdo z nás by se nechtûl ohlédnout
za uplynulou sobotou? U nás se ohlí-
Ïejí snad v‰ichni!  V‰ichni vyznavaãi
vesnick˘ch plesÛ a je‰tû k tomu plesÛ
z Kofience. Nastavili jsme krásnou
záfiivou laÈku zábavy a to se vyplatí!

V sobotu 20. ledna 2018 se u nás
konal 28. OBECNÍ BÁL. Pfiedtanãení
se chopili dnes jiÏ také obãané
Kofience, manÏelé Honovi.

Jejich taneãní um byl v skutku úÏas-
n˘. Se spoleãensk˘m tancem na mezi-
národní úrovni zaãali aÏ v  pozdûj‰ím
vûku, pfiesto není jejich
vûk znát. Ukázkou tancÛ
je slovem doprovodila 
jejich dcera, která si neod-
pustila milou poznámku.
¤ekla, Ïe jejich spoleãn˘
vûk se letos sãítá na 130
let. 

Dal‰í velkou, hosty 
oãekávanou a vÛbec popr-
vé na na‰em plese, byla
módní pfiehlídka paní
Vûry Zemánkové. Nápad
to byl úÏasn˘. Sama si vy-
myslela a u‰ila 12 jedi-

neãn˘ch modelÛ. Potlesk a uznání paní
Vûfie patfií právem. Jak sama po pfie-
hlídce uvedla, nebylo to jednoduché
v‰e skloubit. ·ití, modelky, ale i rodi-
nu! Právû ve své rodinû na‰la paní
Vûra nesmírnou podporu. Stáli pfii ní
nejen synové s manÏelkami, ale i vnu-
ci a hlavnû manÏel, ná‰ pan starosta
Miroslav Zemánek.

Na Kofienci to tak b˘vá. Ples bez dob-
ré hudby, jídla a pití my neznáme.
Zábava se rozproudila, tak jak to má b˘t.

Text a foto: manÏelé  Svobodovi

Obecní bál na Kofienci 

Zábava v plném proudu.

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* projekce, realizace a údrÏba zahrad

* pfiijmeme prodavaãku do zahradního centra

* pfiijmeme zahradníka/zahradnici

tel.: 737 475 290, 732 940 763

První koncert nazvan˘ jako „Novoroãní tfiíkrálov˘ koncert” se konal v sobotu 6. ledna v podveãer ve velkém sále
Löw-Beerovy vily ve Svitávce. Zahájil jej starosta mûstysu Jaroslav Zoubek, kter˘ pfiivítal v‰echny pfiítomné. Potom
se jiÏ ujal taktovky vedoucí Kun‰tátské dechovky Mgr. Pavel Göpfert. Zaznûly skladby ·ampaÀská od G. 

Koncert ve velkém sále Löw-Beerovy vily ve Svitávce.

Verdiho, Ave Verum Corpus od W.
A. Mozarta, Nabucco od G. Verdiho,
Agnus Dei od J. Valenty. Dechovku
pak vystfiídal sbor veden˘ Leontinou
Koryãánkovou a doprovázen˘ Jifiím
Pohlem. Sbor zazpíval Vínek koled
od A. Hromádky, Nabucco od G.
Verdiho a Slavnostní m‰i od J.
Valenty. Pokraãovala dechovka
skladbami Jakob de Haan, Uhersk˘
tanec a Snûhurka, Druhá vûta
z Novosvûtské. Obû tûlesa pak pfied-
vedla âeskou píseÀ od Bedfiicha
Smetany a Aleluja z oratoria Mesiá‰
od G. F. Händela. Tato skladba za-

konãila koncert a pan starosta podû-
koval v‰em úãinkujícím.

Obû vystupující tûlesa se druh˘ den
vydala na vystoupení na zámek v ·e-
betovû. Zde nás odpoledne v sále pfiiví-
tala fieditelka Ing. Zdenka Va‰íãková.
V zaplnûném sále hudba zahrála a zpû-
váci zazpívali stejn˘ repertoár, jak˘
pfiedvedli pfiede‰l˘ den ve Svitávce.
Vystoupení sklidilo velk˘ úspûch a na
závûr paní fieditelka podûkovala úãin-
kujícím a popfiála v‰em v novém roce
dobré zdraví a hodnû úspûchÛ. 

Text: Miroslav Holík
Foto: Marcela Dyãková

Spoleãná vystoupení Kun‰tátské dechovky
a Svatojánského pûveckého sboru
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Ceny nejlep‰ímu fotbalistovi okresu Blansko ZdeÀku Traxlovi
pfiedala senátorka Jaromíra Vítková a pfiedseda v˘konného v˘bo-

ru Okresního fotbalového svazu Blansko Vladimír Krist˘n.

V pátek 12. ledna 2018, probûhlo v boskovickém zámeckém skleníku vy-
hlá‰ení 15. roãníku ankety „Fotbalista roku,” kterou pofiádá OFS Blansko, za
podpory celé fiady sponzorÛ. Ocenûn˘m vûnovaly vûcné ceny OFS Blansko,
pivovar âerná Hora, mûsto Boskovice a poji‰Èovna Ministerstva vnitra.

Ceny pfiedávali starostové a mís-
tostarostové Boskovic a Blanska,
starostové Rájeãka a Suchého, 
spoleãnû s b˘val˘mi i souãasn˘mi
fotbalov˘mi a funkcionáfisk˘mi 
osobnostmi.

Vyhla‰oval se nejlep‰í fotbalista
okresu, okresní jedenáctka, nejlep‰í
dorostenec, Ïák, hráã pfiípravky,
trenér a rozhodãí. Zpestfiením slav-
nostního veãera, bylo vystoupení
skupiny PruÏiny. Pfiítomní diváci
neskrblili potleskem pro ocenûné
a pfiispûli tak k hezké atmosféfie pá-
teãního veãera.
Více na www.listyregionu.cz zprá-
vy dne 31. ledna 2018.

Text: OS âUS Blansko
Foto: Jaroslav Parma

Fotbalista roku 2017

Pro ná‰ provoz kovov˘roby v Bofiitovû u âerné Hory hledáme: 

Asistenta vedoucího obchodu
PoÏadujeme: V· technického smûru, aktivní znalost NJ nebo AJ, 

min. 5 let praxe v technickém prÛmyslu, nebo jako obchodní
zástupce, dobré organizaãní schopnosti, spolehlivost, 
samostatnost, pfiíjemné vystupování, dobré vyjadfiovací
schopnosti, aktivní fiidiã, fyzická zdatnost, nekufiák. 

NáplÀ práce: komunikace se zákazníky, organizace obchodu, 
fiízení sluÏebního vozidla. 

Nástupní plat: 30 000 Kã + dal‰í benefity. 
Po zapracování na pozici sluÏební vozidlo.

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

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326 (areál ZD – b˘valá su‰ka), âerná Hora. 
Kontaktní osoba: pí. Monika NároÏná, e-mail: narozna@atomo.cz

V sobotu 20. 1. 2018 se usku-
teãnil na hale dal‰í v pofiadí II.,
z plánovan˘ch Ïupních turnajÛ
v nohejbale s názvem Adamovské
nohec 2018. 

Tentokrát se pfiihlásilo rekordních
12 druÏstev. Turnaj mûl opût, tak ja-
ko pfiedchozí, dost dobrou úroveÀ.

Sokol Adamov obsadil 6. místo.
Po celodenním boji si pohár za

první místo odneslo druÏstvo s ná-
zvem Labato ze Sokola Ivanovice,
následovalo je druÏstvo Pohoda a tfie-
tí místo obsadil Suchdol. Dûkuji
v‰em za úãast a pfiedvedenou hru.

Text: Miroslav Svûdínek
Foto: Martin Magi

Adamovské nohec 2018

Ve VídeÀské hale Ferry Dusika se
20. ledna 2018 konal atletick˘ mítink
ERIMA Athletics Meeting,  na kterém
Pavla ·toudková z ASK Blansko pfie-
konala halov˘ národní rekord v Ïáky-

ních na 1 500 m ãasem 4:39,66. Dosud
byla drÏitelkou Lada Brázdilová
4:41,8. Ta ho zabûhla v roce 1993. 

Text: Martin Bezdíãek
Foto: archiv ASK Blansko

Pavla ·toudková 
pfiekonala rekord
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Psycholog poskytuje personální
podporu ‰kole pfii zaãleÀování ÏákÛ
se speciálními vzdûlávacími potfieba-
mi do studentského kolektivu.

Zkoumá klima ve tfiídách, chování
ÏákÛ, vytváfií diagnostiku a poskytuje
konzultace pro Ïáky, pedagogy a rodi-
ãe ve ‰kole nebo také mimo ‰kolu. Je
koordinátorem spolupráce ‰koly a PPP.

Douãování pomáhá ÏákÛm se
slab‰ím prospûchem zvládnout stan-
dardy dané ‰kolním vzdûlávacím
programem. Pfii douãování je vedou
zku‰ení pedagogové. Koordinátor
pÛsobí jako prostfiedník mezi ‰kolou
a zamûstnavateli. Úãinnû pomáhá
‰kole a zamûstnavatelÛm zajistit rea-
lizaci spolupráce dle oborÛ vzdûlání,
které ‰kola vyuãuje.

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
má témûfi 90 letou tradici a nabízí
stfiední odborné vzdûlávání v fiemesl-
n˘ch, technick˘ch a umûleck˘ch obo-
rech. ·kola je drÏitelem titulu
Eko‰kola, je souãástí mezinárodní sítû
‰kol, které se rozhodly zmûnit sebe
i své okolí s cílem zachovat Ïivotní
prostfiedí pro budoucí generace v co

dí  do státÛ EU za odborn˘mi stáÏemi
i za poznáním.

Zájemci o studium mohou vyuÏít
den otevfien˘ch dvefií v sobotu 17. 
února  2018  v dobû od 9 do 12 hodin
k osobní náv‰tûvû ‰koly. Zde budou
mít moÏnost pobesedovat s vedením

‰koly o moÏnostech studia, absolvo-
vat prohlídku ‰koly, pohovofiit s od-
born˘mi uãiteli i odborníky z praxe,
vyuÏít pomoci ‰kolního psychologa
s volbou profesní orientace nebo si
vyzkou‰et dílãí odborné operace v díl-
nách praktického vyuãování. BliÏ‰í
informace na www.stredni-skola.cz

Text: Mária Ba‰ná
Foto: Miroslava Vítková

Vzdûlávací nabídka ‰koly:
Tfiíleté obory s v˘uãním listem
Truhláfi
Elektrikáfi – silnoproud
Umûleck˘ keramik
Prodavaã – aranÏér
Zedník, obkladaã - sádrokartonáfi

âtyfileté obory s maturitní
zkou‰kou
Stavebnictví - pozemní stavby
Nábytkáfiství – interiérová tvorba
V̆ tvarné zpracování keramiky  
Mechanik elektrotechnik

Dvouleté nástavbové studium
Podnikání

nejménû pozmûnûné  podobû. V̆ uka
probíhá v úzkém propojení teorie s re-
áln˘m prostfiedím firem v souladu
s aktuálními trendy v technologiích
a technickém pokroku. Îáci se reali-
zují  ve ‰kolních i mezinárodních pro-
jektech a odborn˘ch soutûÏích, vyjíÏ-

Vybíráte ‰kolu? Pfiijìte k nám...
Masarykova stfiední ‰kola Letovice, pfiíspûvková orga-

nizace je pfiíjemcem dotace z Operaãního programu
V˘zkum, v˘voj a vzdûlávání.

Z projektu Personální podpora ‰koly je ÏákÛm poskyto-
vána podpora formou sluÏeb ‰kolního psychologa, koor-
dinátora spolupráce ‰koly a zamûstnavatele a douãování.
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om
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Neurovûdci v CEITECu hledají osoby 
v riziku degenerativního onemocnûní mozku

Je Vám 55-70 let a upozorÀují vás Va‰i blízcí, Ïe máte ne-
klidn˘ spánek a/nebo Ïe vykfiikujete ze spaní? Máte v posled-
ní dobû zhor‰enou pozornost nebo problémy s krátkodobou
pamûtí? 
MÛÏe se jednat o poãátek degenerativního onemocnûní moz-
ku. Dal‰ími projevy mohou b˘t zpomalení pohybÛ, svalová
ztuhlost, tichá fieã, zácpa, zmûna ãichu nebo zhor‰ení nálady.  
Neurovûdci ve Stfiedoevropském technologickém institutu
Masarykovy univerzity, CEITEC MU, se vûnují v˘zkumu one-
mocnûní mozku, mezi která patfií také Parkinsonova nemoc.
Tyto nemoci jsou rozpoznány vût‰inou aÏ v pomûrnû pozdním
stádiu. Velmi ãasn˘ záchyt je v‰ak naprosto zásadní pro testo-
vání nové léãby. 

Proto v˘zkumníci z CEITECu hledají dobrovolníky ve
vûku 55-70 let. První ãástí v˘zkumu je zodpovûzení
sedmi specifick˘ch otázek. Pokud byste se chtûli 
úãastnit, napi‰te na ivona.moravkova@ceitec.muni.cz
nebo zavolejte na 774 176 568. Kontaktní osobou je
MUDr. Ivona Morávková, skupina Aplikované neuro-
vûdy, CEITEC MU.
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➨ Prodám os. Automobil Fiat Brava. 
TP do 3/2018. Cena dohodou. Tel.: 606 767 938.
➨ Prodám – Králík kalifornsk˘ na chov, 
tel.: 608 444 214. 
➨ Prodám ledniãku Calex 170 l, 86x59x60 cm. 
Zachovalá, dobfie mrazí. Cena 550 Kã. Odvoz Blansko
a okolí zajistím, tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám automatickou praãku, velmi levnû.
Tel.: 723 484 803. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám mobilní telefon LG, témûfi nov˘, typ V, 
Bluetooth, Wifi, FM. Cena jen 490 Kã. 
Tel.: 737 957 822.  
➨ Prodám pfienosnou sváfieãku na 220/380 V
a rÛzné druhy elektrod, náfiadí, klíãe, kle‰tû, ‰roubo-
váky, ofiechy na soupravy Gola v‰e nové. Tel.: 704
709 080. 
➨ Prodám rádio Phillips r. v. 1934, Tesla 
r. v. 1946, magnetofon A4 a dal‰í, psací stroj kuffiíkov˘
Diamant r. v. 1910. Tel.: 704 709 080. 
➨ Prodám rÛzné staré knihy 
z let 1920 aÏ 1950 v‰ech moÏn˘ch ÏánrÛ. V˘bûr ze 
2 000 knih. Tel.: 604 141 981.
➨ Prodám 260 ks pohlednic do roku 1914 
s námûty mûst, Ïeleznic, vojenství a podobnû. Tel.: 604
141 981.
➨ Prodám mince Rakousko-Uhersko, Nûmecko 
do roku 1914 a dal‰í pfiedmûty z doby monarchie. Tel.:
604 141 981. 
➨ Prodám pfienosnou ‰lapací v˘heÀ
z nûmecké pojízdné dílny z 2 svût. války, sánû na do-
pravu dfieva délka 4 m, kola k parní stfiíkaãce prÛmûr
160 cm, litinovou forma na beránka. Tel.: 704 709 080.  

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Pronajmu 2+1 v Blansku, voln˘ ihned. 
Vlastní topení, v‰e v dosahu. Tel.: 775 582 092.

NABÍZÍM

➨ Kdo vûnuje za odvoz nebo mírn˘ poplatek 
20 – 30 Ïidlí do zasedací sínû SDH? Tel.: 606 767 938,
773 256 056. 
➨ Hledám paní v dÛchodu z Blanska,
která by ráda trávila ãas s na‰ím pejskem v dobû, kdy
jsme v práci apod. Tel.: 721 833 167.

HLEDÁM

➨ Hledám k seznámení pfiítelkyni do 65let 
k hezkému Ïivotu, chatafiení, autoturistice. Nejlépe
z Boskovic, tel.: 603 335 384. 
➨ Hledám muÏe do 55 let na váÏn˘ vztah. 
Ve dvou se to lépe táhne, láska, pohlazení. Tel.: 722
955 018.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku MF 70, 
VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmínkou. Koupím i za-
hradní traktor se seãením. (i po‰kozen˘ nebo nekom-
pletní). Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím tovární malotraktor 
ãeské nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat, MT, TK
atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte prosím, dûkuji.
Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím i bez TP motocykl Simson, 
Jawa 250, Babeta, Stadion, âZ, Korádo, Pafiez, Pion˘r,
Mustang, vozík PAV, Velorex i vrak, ·koda, Tatra, Lada,
Wartburg, Trabant, Fiat 600 a jiné do roku 2017. Tel.:
736 741 967. 
➨ Koupím moto ãeskoslovenské v˘roby: Stadion, 
Jawetta, Pafiez, Pion˘r, Jawa atd., v pÛvodním nálezo-
vém stavu, popfiípadû pouze díly k tûmto motocyklÛm.
Tel: 722 491 746. 
➨ Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Dohoda jistá. 
Tel. 739 940 808.
➨ Vymûním byt 3+1 v blízkosti centra Boskovic
za men‰í rodinn˘ domek v Boskovicích nebo v okolí
Boskovic. Tel.: 774 193 566.
➨ Koupíme RD do 5 mil. Nabídnûte. 
Tel. 735 137 103.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.

KOUPÍM

s Oldëasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

âaj z vala‰sk˘ch kotárÛ

Tento recept jsem dostal jako v‰elék (lék na
v‰echno) od svého kamaráda Pepy Hudce
z Ostrova u Macochy, velkého ‰pr˘mafie, ale
hlavnû v˘borného rybáfie a chovatele ryb.

Ingredience:

UÏití: 
âaj je moÏné vyuÏívat na jakákoli onemocnûní a potíÏe spojené s nachlaze-
ním, nechutenstvím, splínem, konfliktem s manÏelkou, pfiítelkyní, vlastními
potomky, nadfiízen˘m atd. Byliny je nejlépe sbírat osobnû, ale lze je koupit i
ve specializovan˘ch prodejnách zdravé v˘Ïivy.

Postup:
Smûs bylin nasypeme do hrnku, zalijeme 0,5 l vody a dÛkladnû promícháme.
Necháme pfiejít varem a okamÏitû odstavíme. Necháme 15 minut odstát a 
poté velmi, ale velmi opatrnû, nejlépe pfies plát˘nko scedíme do pÛllitrového
hrnku. Nedoslazujeme, a to ani medem. Otevfieme okno, ãaj opatrnû vychrst-
neme na dvÛr ãi na ulici a prázdn˘ hrnek doplníme aÏ po okraj dobrou slivo-
vicí. Pijeme táhl˘mi dou‰ky s úlevou a blaÏen˘m úsmûvem.

5 g tfiezalky teãkované, 5 g jitrocele kopinatého, 5 g podraÏce kfiovi‰tního, 5 g pr-
vosenky jarní neboli petrklíãe, 3 g zemûÏluãe lékafiské.  

Hodnû zdraví a ‰tûstí po cel˘ rok 2018 pfieje ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ Oldìas

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 20. ledna 2018 oslavila krásn˘ch 90 let na‰e

maminka, babiãka, prababiãka, 

paní Drahomíra Jufiinová z Klepaãova.

Do dal‰ích let hodnû zdraví, ‰tûstí a Ïivotní pohody 

pfiejí dcera Marie s rodinou a syn Lubo‰ s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 6. února 2018 uplynulo pět let, kdy zemřel 

pan Jiří Trávníček z Blanska.

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku s námi. 

Rodiče a dcera s rodinou. 

VZPOMÍNKA
Byl jsi plný života. Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se
nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly kroky i Tvůj

hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 9. února 2018 to byly dva roky, co nám ode‰el pan

Eduard ·enkefiík z Blanska, b˘val˘ fotbalista a rybáfi. 

Věnujte mu tichou vzpomínku. 
Vzpomíná manželka Jana.  

Inzerce realitního a podnikatelského charakteru je zpoplatnûna.

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní
v˘roba, montáÏ, lakování
skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

Prodám prasata 100 - 140 kg, 
poráÏka moÏná. 

Kontakt: 602 940 218.

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, údrÏ-

bu a jiné. Zn.: Stavba - dílna -
zahrada, rychle a levnû.  

www.hodinovy-manzel-blanensko.cz,
tel.: 777 072 947

Hledáte vedlej‰í pfiíjem? 
Podnikejte z domu. Více na:

www.podnikejzdomova.cz/patri-
cie1985 

nebo tel.: 774 330 947. 

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

nabízí práci – pozice sváfieã TIG. 
Jednosmûnn˘ provoz, pln˘ pra-

covní úvazek, 
místo práce âerná Hora 

Praxe v˘hodou, absolventy 
za‰kolíme, Plat 23 - 25 000 Kã

MoÏn˘ nástup od 1. 3. 2018 
nebo i dfiíve

Více informací k dispozici pfies
e-mail info@beryl.cz nebo 

tel. 733 531 651

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 10. února 2018 uplynuly dva roky, 

kdy nám odešel na druhý břeh života manžel, 
tatínek a dědeček pan Luboš Pečínka z Boskovic.

Děkujeme všem, kdo ho znali za tichou vzpomínku. 
Stále vzpomíná manželka a děti.  
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Pane Vrbo, mÛÏete se prosím pfiedstavit?
Letos mi bude 26 let, absolvoval jsem

stavební fakultu âVUT v Praze. Bûhem
studií jsem rok studoval také v Edinburghu
na Heriot-Watt University. Nyní jiÏ dru-
h˘m rokem pracuji v na‰í spoleãnosti na
pozici projektového manaÏera.

Ve va‰í rodinné firmû jste dostal na
starost spoleãnost CERGO ENERGY.
V ãem spoãívá nabídka této ãásti skupiny
CERGO?

Zab˘váme se projekãní ãinností 
energetick˘ch staveb; tvofiíme projekty
energetick˘ch zdrojÛ, mal˘ch i vût‰ích
kotelen, soustav vytápûní a zdravotech-
niky. Pfiipravujeme projekty pro aktivi-
ty v rámci firemní skupiny CERGO,
dále realizaãní projekty pro na‰i sester-
skou montáÏní firmu CERGOMONT
a v neposlední fiadû na‰im zákazníkÛm
z fiad majitelÛ rodinn˘ch domÛ, byto-
v˘ch domÛ a objektÛ obãanské vybave-
nosti. Na‰imi zákazníky jsou zejména
mûsta a obce, bytová druÏstva, spole-
ãenství vlastníkÛ jednotek, majitelé
men‰ích a stfiedních podnikÛ a develo-
pefii bytov˘ch domÛ a obchodních 

a v˘stavby energetick˘ch zdrojÛ, roz-
vodÛ vytápûní a zdravotechniky.

Baví Vás tato práce?
Ano a ãím dál tím více. Je to zajímav˘

obor, ve kterém se ãlovûk uãí neustále no-
vé vûci. Navíc oproti klasické stavafiinû se
tato profese velmi dynamicky rozvíjí a to
zejména díky nov˘m technologiím. Jsme
mlad˘ t˘m, kter˘ více láká tyto nové tech-
nologie aplikovat do praxe k maximální
spokojenosti nároãného zákazníka.

Díky nov˘m technologiím v oblasti
energetick˘ch zdrojÛ fie‰í mnozí maji-
telé bytov˘ch domÛ otázku, jak zajistit
vytápûní sv˘ch objektÛ v budoucnosti.
Poskytujete poradenskou ãinnost v této
oblasti?

Ano, pro investory zpracováváme studie
proveditelnosti, ve kter˘ch porovnáme v˘-
hody moÏn˘ch zdrojÛ tepla a zpÛsobÛ 
ohfievu vody u konkrétních staveb. VÏdy je
tfieba vzít v potaz nejen poãáteãní investiã-
ní náklady, ale také návratnost celkové in-
vestice v návaznosti na provozní náklady.
Napfiíklad rozhodnû ne vÏdy je odpojení od
stávající sítû centrálního zásobování teplem

z dlouhodobého hlediska v˘hodné; pro
mûsta v na‰em regionu je spí‰e nev˘hodné.

Jaké jsou Va‰e koníãky?
UÏ od dûtství jsem se vûnoval rÛzn˘m

sportÛm, od maliãka jsem hrál hokej za
HC Blansko. Ov‰em mou nejvût‰í záli-
bou jsou hory, a to zejména horolezectví.
Od sv˘ch 18 let, kdy mne kamarád vytá-
hl poprvé na ferraty do Itálie, jsem horám
naprosto propadl. Následovaly první po-
kusy lezení na skalách, nejdfiíve na
Vysoãinû, pak v Moravském Krasu a ná-
slednû jsem se stal ãlenem horolezeckého
oddílu, díky kterému jsem se dostal do
velmi zajímav˘ch destinací. Lezli jsme
tfieba na Kavkaze, ve Skotsku, po ledopá-
dech v Maroku, v zimû 2015 jsme byli na
subpolárním Uralu a minul˘ rok jsme
podnikli expedici na Kamãatku. Jinak
kaÏdou zimu vyráÏíme do zimních Tater
a v létû zase do Alp.

Hory pro mne znamenají pfiedev‰ím
klid, odreagování se od nároãné práce
a nabytí psychické energie.  

Pane Vrbo, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

objektÛ. Zpracováváme projektovou
dokumentaci profesí vytápûní a zdravo-
techniky i pro rodinné domy. Vidíme
v této oblasti zajímavou pfiíleÏitost
v na‰em regionu. Nabízíme také spolu-
práci stavebním projektantÛm, ktefií
mohou vyuÏít na‰í specializaci a dlou-
hodobé zku‰enosti firmy z provozu

Jakub Vrba   (foto ph) 

Spoleãnost CERGO ENERGY roz‰ifiuje nabídku
sluÏeb v rámci skupiny CERGO

Spoleãnost CERGO ENERGY s.r.o. je ãlenem skupiny CERGO (dfiíve VRBA), která na konci roku 2017 oslavila 25 let svého pÛsobení na trhu. Na
Blanensku a v ‰ir‰ím okolí zaji‰Èuje dodávky tepla, správu nemovitostí, instalaci a údrÏbu technick˘ch zafiízení budov a zdrojÛ tepla a páry. Nejen
v na‰em regionu, ale také v mnoha dal‰ích oblastech âR realizuje projekty v˘stavby tepeln˘ch zdrojÛ a energetick˘ch staveb. Je souãástí skupiny
CERGO, kterou tvofií VRBA správa nemovitostí s.r.o., CERGOMONT s.r.o. a TEPLO T s.r.o. Ti‰nov. Do vedení spoleãnosti CERGO ENERGY, která roz-
‰ifiuje nabídku skupiny o projekãní sluÏby, nastoupil vnuk zakladatele Jakub Vrba, kterého jsem poÏádal o rozhovor.
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Zakrátko se mohou posluchaãi
i zpûváci potû‰it proslul˘m
Mozartov˘m Requiem. Dílo zazní
s orchestrem a opravdu v˘born˘mi
sólisty, pûvci pfiedních ãesk˘ch 
operních scén, v blanenském katolic-
kém kostele sv. Martina ve ãtvrtek 15.
3. 2018 v 18 hodin. JiÏ tento koncert
vûnuje sbor pfiipomínce 100. v˘roãí
vzniku republiky. UpozorÀujeme na
moÏnost koupû místenek v INFO
Blanka. Je‰tû nutno podotknout, Ïe
s Mozartov˘m Requiem sbor vyjíÏdí
i do nûmeckého Wiesbadenu.

Dal‰í hudební perlou ve sborovém
diáfii by mohlo b˘t kvûtnové provedení
Dvofiákovy kantáty Stabat Mater, která
je rozjednaná na Vranovû u Brna – dou-
fáme a tû‰íme se v‰ichni!

Z dal‰ích takov˘ch zásadních
koncertÛ pro regionální publikum
jsou slavnostní koncerty k 100. v˘-
roãí ãeské státnosti, první je
v Rájci-Jestfiebí 26. fiíjna 2018
s Dvofiákov˘mi Biblick˘mi písnû-

mi, Hromádkov˘m Te Deum a Motety
od Smetany, na dal‰í konan˘ 28. fiíjna
2018 v blanenském Dûlnickém domû
chystá Rastislav díla také ãesk˘ch 
autorÛ vã. opravdové lahÛdky jakou je
Dvofiákovo Te Deum.

Po zahraniãní cestû do bavorské-
ho Waldsassenu s Pucciniho Messou
di Gloria a Dvofiákov˘m dílem Te
Deum sbor pfiipravuje vánoãní re-
pertoár pro brnûnské koncerty a pro
tradiãní blanensk˘ 26. prosince.

Doufáme, Ïe publikum nám za-
chová pfiízeÀ, pfiehled akcí pro na‰e
vdûãné fanou‰ky je dostateãnû láka-
v˘. Rádi rozdáváme radost hudbou
i spoleãn˘mi záÏitky pfii v‰ech ak-
cích. Rastislav se snaÏí o dobrou at-
mosféru i ve sboru, pofiádá pro své
ãleny kaÏdoroãnû soustfiedûní, ro-
dinné tábory, bruslení apod. TakÏe
jsou v‰ichni srdeãnû zváni – na kon-
certy i do na‰ich fiad!

RASTISLAV Blansko, www.rastislav.cz
Foto: Jana Halasová

Po tradiãním vánoãním koncertû Rastislav neodpoãívá ani na-
krátko. Hned v úvodu piluje hudebnû i herecky koncert z fiady
„Rastislav dûtem”, jenÏ úspû‰nû a za velké náv‰tûvy blanen-
ského publika probûhl v nedûli 21. ledna 2018. Zda se dafií dû-
ti nadchnout pro sborov˘ zpûv, to se uvidí v budoucnu, nicmé-
nû jiÏ teì jsou v sboru ãlenové odkojení tûmito „zpûvohrami”.

Koncerty pûveckého sboru RASTISLAV Blansko
-  na co se mÛÏete tû‰it v roce 2018

Ranní mlhy a dé‰È nenasvûd-
ãovaly o velké úãasti, pfiesto si
tento rituál nenechalo ujít více
neÏ 100 místních i okolních 
úãastníkÛ. A co víc, poãasí nám
i tentokrát pfiece jenom pfiálo. Po
13 hodinû, kdy jsme se vydali od
Oborské hospÛdky pfies HuÈ sv.
Antonie na vrchol kopce, mlhy
ustoupily, objevilo se sluníãko
s teplotami do + 11°C. 

Spousta turistÛ, ktefií od rána
absolvovali stejnou trasu a vra-
celi se zpût, pfii setkání s námi li-
tovali, Ïe ne‰li pozdûji, aby si
vychutnali hezké poãasí. A to ne-
mluvû o tom, Ïe nám k rozhlednû
dovezli dva bûlou‰ci várnice
s hrstkovou polévkou, svafien˘m

vínem a ovocn˘m ãajem, které si
kaÏd˘ mohl dosyta dopfiát. Konû
také povozili po louce dûti. Kdo
chtûl, kochal se pohledem z roz-
hledny do ‰irého okolí, tvofiily se
hlouãky v druÏn˘ch debatách. Po
15 hodinû se trochu zvedal vítr,
lidé si popfiávali navzájem do no-
vého roku v‰e nejlep‰í a postup-
nû se ubírali k domovu. Cesta
byla hodnû blátivá, coÏ v‰ak ni-
komu vÛbec nevadilo. Vût‰inou
si sebou odná‰eli hezké vzpo-
mínky na setkání s pfiáteli.

,,AÈ tedy ‰tûstí, pohoda, láska
a pfiátelé provází ná‰ kaÏd˘ krok,
aÈ úspû‰n˘ je cel˘ pfií‰tí rok.”

Text: Jaroslava Dobiá‰ová
Foto: archiv J. Dobiá‰ovéPohodová, pfiátelská atmosféra na Malém Chlumu.

Rastislav zpívá ve Wiesbadenu (2017).

Silvestrovsk˘ v˘‰lap
Zastupitelé obce Obora uspofiádali sedm˘m rokem populární sportovnû – odpoãinkov˘ – spoleãensk˘ v˘‰-

lap k rozhlednû na Malém Chlumu, a sice v nedûli 31. Prosince 2017.  
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StaÀte se souãástí zku‰eného t˘mu ve stabilní a dynamicky 
se rozvíjející mezinárodní spoleãnosti se sídlem v Adamovû.

Spoleãnost Eden Europe hledá uchazeãe a uchazeãky na pozici

V pfiípadû zájmu o nabízenou pozici za‰lete Ïivotopis 
na e-mailovou adresu jana.divisova@eden-eu.com

Náplní práce je osobní zodpovûdnost za komunikaci a pfiíjem
objednávek od zákazníkÛ. Dále zadávání poptávek do informaã-
ního systému a koordinace ãinností s ostatními oddûleními
spoleãnosti.

Eden hledá posily

ADMINISTRÁTOR PRODEJE 
PRO NùMECKY MLUVÍCÍ ZÁKAZNÍKY

PoÏadujeme: Nûmãina slovem i písmem âasová flexibilita

Angliãtina slovem i písmem ¤idiãsk˘ prÛkaz sk. B

Znalost Microsoft Office

Nabízíme: Práci na HPP Dal‰í firemní benefity

Odpovídající fin. ohodnocení V˘borná dopravní dostupnost

Firemní stravování

Aktivní pfiístup k práci

Odolnost vÛãi stresu

Ochota pfiíleÏitostnû cestovat

Praxe vítána

Ze v‰ech úspûchÛ roku pfiipomene-
me ty nejvût‰í a to mistrovsk˘ titul
v dorostenkách Leony Mareãkové na
400 m z Jablonce nad Nisou, mistrov-
ské tituly v Ïákyních Pavly ·toudkové,
která vybojovala halov˘ mistrovsk˘ titul
na 800 m v Praze a pfiekonala 37 let star˘
rekord na této trati. Má i venkovní titul na
800 m a tfietí místo z mistrovství republiky
v pfiespolním bûhu na 2000 m a vítûzství
na 1500 m z Olympiády mládeÏe. Vyhrála
800 m na European Kids Athletics Games
a získala mnoho dal‰ích úspûchÛ vãetnû
reprezentace âeské republiky. 

V mlad‰ích Ïákyních získaly Adéla
Jáno‰íková, Veronika Jakusidisová
a Dominika Bezdíãková mistrovsk˘ titul
Moravy a Slezska v druÏstvech mlad‰ích
ÏákyÀ, kdyÏ k tomuto vítûzství pfiispûly
v hostujícím druÏstvu JAC Brno, Veronika
Jakusidisová má druhé místo z dálky a tfie-
tí na 60 m z European Kids Athletics
Games a tfietí místo z Olympiády mládeÏe
ve ‰tafetû na 4 x 60 m, jinak Veronika pat-
fií ve své kategorii k absolutní ‰piãce v âR
ve skoku vysokém. Dominika Bezdíãková
se pomalu stává s cyklistky atletkou a pfií-
slibem pro oddíl na stfiední tratû, kdyÏ 
v tabulkách pfiípravky ji patfií na 800 m na
dráze druhé místo. V hale pak první místo
na 300 m a skoku vysokém. Podafiilo se jí
obhájit prvenství v Brnûnském bûÏeckém
poháru v kategorii pfiípravek star‰ích.

Dafiilo se i na‰im druÏstvÛm mlad‰ích

V loÀském roce se opût uskuteãnilo sou-
stfiedûní ve Vysok˘ch Tatrách pro star‰í
ãleny na‰eho oddílu. O prázdninách
jsme pofiádali jiÏ pravideln˘ t˘denní at-
letick˘ tábor pro dûti. Ze závodÛ se po-
fiádal ‰tafetov˘ pohár a jedno kolo kraj-
ského pfieboru mlad‰ích ÏákÛ v druÏ-
stvech. 

V leto‰ním roce nás ãeká opût mnoho
závodÛ doma i v zahraniãí a budeme po-
fiádat 25. 4. 2018 âokoládovou tretru,
která je odnoÏí Zlaté tretry pro dûti do
11 let a jejíÏ finále se koná pfii tomto mí-
tinku, dále pofiádáme 26. 4. 2018 ·tafe-
tov˘ pohár pro základní ‰koly, 29. 4.
2018 Memoriál Vûry Bu‰ové - Gilkové,
10. 5. 2018 1. kolo mlad‰ího Ïactva
druÏstev a 30. 9. 2018 Mistrovství
Moravy a Slezska mlad‰ího Ïactva jed-
notlivcÛ coÏ je nejvy‰‰í závod pro tuto
kategorii. Ve‰keré závody se budou ko-
nat na sportovním ostrovû Ludvíka
DaÀka, kde se nachází atletick˘ stadion.
Doufáme, Ïe se v leto‰ním roce podafií
zlep‰it zázemí na‰eho oddílu na tomto
stadionu a opravy samotného vybavení
stadionu abychom mohli tyto v˘znamné
závody uspofiádat v dÛstojném prostfiedí,
jelikoÏ si myslíme, Ïe si to blanenská at-
letika jako královna sportu plnû zaslouÏí
za vzornou reprezentaci nejenom oddí-
lu, mûsta, kraje, ale i âeské republiky.

Text: Martin Bezdíãek, atletika ASK Blansko
Foto: archiv ASK Blansko

ÏákyÀ a ÏákÛ doplnûn˘ch o na‰e nejmen-
‰í z pfiípravek, ktefií pravidelnû sbírali
body v soutûÏi druÏstev Jihomoravského
kraje. I na‰e druÏstvo Ïen ve druhé lize
skupiny E posíleno o závodnice JACU
Brno se v této soutûÏi neztratilo. Velk˘
dík patfií v‰em, ktefií se pravidelnû zú-
ãastÀují nejrÛznûj‰ích závodÛ, aÈ je to

Okresní bûÏecká liga, Brnûnsk˘ bûÏec-
k˘ pohár, nebo nejrÛznûj‰í mítinky
a mistrovské závody po celé âeské 
republice. Blanenská atletika v dne‰ní
dobû má na 70 ãlenÛ, o které se trénin-
kovû stará pan Jifií O‰lej‰ek, Bohumil
Kazda, paní Stanislava Jandáková
a star‰í odchovanci ASK Blansko.

Letní soustfiedûní v Tatrách.

Rok atletÛ ASK Blansko 
Rok 2017 byl v podání atletÛ a atletek ASK Blansko nadmíru úspû‰n˘ a pestr˘, padalo mnoho osobních

v˘konÛ, titulÛ mistrÛ âeské republiky, Moravy a Slezska i ãesk˘ rekord, byla úspû‰ná i úãast na Olympiádû
mládeÏe v Brnû a nejvût‰ím Evropském mítinku mládeÏe European Kids Athletics Games. 
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Maìarské speciality, farma Sokol 
(jogurty, s˘ry, pomazánky), 150 druhÛ
kofiení - i váÏené, uzenáfiství Lipovec,
Otinoves, slovenské s˘ry pfiímo od
baãe, domácí chilli omáãky a zeleni-
nové ba‰ty, kozí s˘ry ze ·o‰Ûvky, pro-
dukty BIO a dal‰í dobrÛtky pro vás. 

Blansko, Bezruãova 7 

Otevírací doba
Po – Pá 8.30-17.00
So 8.00-10.30
Tel.: 601 570 796, 773 611 371
www.ufarmareblansko.cz

➔
Farmáfiské produkty 
z domácí v˘roby od peãlivû
vybran˘ch dodavatelÛ.

SLEVA PODLE VùKU
na br˘lovou obrubu

pfii koupi br˘lí s plastov˘mi ãoãkami s AR vrstvou.
BliÏ‰í informace na prodejnû. Slevy se nesãítají.

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

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

Diskotéky 70. let (uÏ) minulého
století, zvonáãe, barevné ko‰ile a nû-
jak˘ slavn˘ hit, to je svût Tonyho
Manera, hrdiny muzikálu. Pfii tanci na
disku zapomíná na neutû‰en˘ Ïivot
v rodinû, na nespokojenost se sv˘m
zamûstnáním. Má jen základní ‰kolu,
celkem omezen˘ pohled na Ïivot, ale
umí tanãit a to mu zatím staãí. KdyÏ
potká cílevûdomou Stephanii, zaãne
trochu pfiem˘‰let, co se sv˘m Ïivotem
dál, ale vypadá to na dlouh˘ boj.
Miluje most, kter˘ spojuje jeho rodn˘
drsn˘ Brooklyn s prosperujícím a bo-
hat‰ím Manhattanem. V partû stejnû
star˘ch mladíkÛ platí za pfiirozeného
vÛdce, má siln˘ smysl pro fair play
hru a umí pfiiznat poráÏku. Po taneãní
soutûÏi pfiedá svou v˘hru ‰panûlské
dvojici, která byla lep‰í. Momenty
nevraÏivosti k pfiistûhovalcÛm se ob-
jeví bûhem pfiedstavení nûkolikrát.
Amerika mûla s tímto faktem hodnû
problémÛ.

Jaká je historie vzniku Horeãky so-
botní noci? Jako autofii jsou uvedeni

Robert Stigwood, Bill Oakes, Bee
Gees a Ryan Mc Bryde. Ten první je
producent - má na svém kontû filmo-
vou verzi Jesus Christ Superstar
a Tommy. Byl podporovatel a mana-

Ïer skupiny Bee Gees. Hudební kritik
Nick Cohn mûl za úkol ve sv˘ch ãlán-
cích zmapovat situaci na tehdej‰í dis-
ko scénû. Ze sv˘ch záÏitkÛ nakonec
napsal pfiíbûh - ten ãetl Stigwood,

koupil práva, nechal napsat scénáfi,
natoãil film a v prosinci 1977 uÏ záfiil
John Travolta na plátnech kin napfiíã
svûtadíly. Na jevi‰tû se hra dostala
v roce 1988 a od roku 2000 je muzi-
kál hrán po celém svûtû. U nás se hrál
v praÏském Kalichu od roku 2014
a Brno tak trochu ãekalo na praÏskou
derniéru. Druh˘m dÛvodem proã aÏ
teì je to, Ïe soubor uÏ má dva herce,
ktefií mohou hrát Tonyho. Jsou to
Kristian Pekar a Marco Salvadori.
Stejnû nároãná je role partnerky
Stephanie Mangano, kterou tanãí
Svetlana Janotová, Ivana VaÀková ne-
bo Krist˘na DaÀhelová. Zpívá a tanãí
skoro 70 lidí! Scénu jim pfiipravil Ch.
Weyers, tance nastudoval Chorvat
Igor Barberiã. Kost˘my konce 70. let
navrhla Andrea Kuãerová a celé 
reÏíroval skvûl˘ Stanislav Mo‰a.
Atmosféra bûhem pfiedstavení je 
nad‰ená a závûr je na ovace, které 
brnûnské publikum uÏ dobfie umí.

Text: Naìa Parmová 
Foto: archiv MdB

Stalo se tak v sobotu 20. ledna a je to „Horeãka sobotní noci!” Provází ji cel˘ tfiicetiãlenn˘ orchestr, hrající
muziku britské skupiny Bee Gees.

Brno zasáhla Horeãka!
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