
Od 1. záfií 2018 vstoupily v âeské republice na zákla-
dû úpravy v˘mûru Ministerstva financí, kter˘m se vy-
dává seznam zboÏí s regulovan˘mi cenami, v platnost
nové cenové tarify pro cestování vefiejnou autobuso-
vou a Ïelezniãní dopravou. 

platné od 1. záfií 2018

Nové tarify zavádí slevu ve v˘‰i
75% z jízdného pro dûti a Ïáky od 6
do 15 let, studenty od 15 do 26 let
a osoby star‰í 65 let. Nûkteré stáva-
jící slevy, jako napfi. slevy ve v˘‰i
100% pro dûti do 6 let a ve v˘‰i
75% pro zdravotnû postiÏené (drÏi-

tele prÛkazu ZTP a ZTP/P) zÛstáva-
jí zachovány i nadále ve stejné v˘‰i.
Pro cestující, ktefií se nefiadí ani do
jedné z v˘‰e uveden˘ch skupin, se
nic nemûní a cena jak jednorázo-
v˘ch, tak pfiedplatn˘ch jízdenek pro
nû zÛstává stejná. 

Úprava v˘mûru Ministerstva finan-
cí, kter˘m se vydává seznam zboÏí
s regulovan˘mi cenami, se nevztahu-
je na jízdné v mûstské hromadné 
dopravû, av‰ak vût‰ina mûst, které ji
provozují, se v zájmu zachování jed-
noduchosti tarifÛ, rozhodla své tarify
sjednotit nebo alespoÀ pfiiblíÏit celo-
státnímu systému slev z jízdného.
Z Jihomoravského kraje se zmûny ta-
rifÛ mûstské hromadné dopravy t˘kají
napfi. statutárního mûsta Brna ãi mûst
Adamov a Blansko. Mûsto Boskovice
mûstskou hromadnou dopravu nepro-
vozuje, ale dopravní obsluÏnost je na
jeho území zaji‰Èována v rámci
Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje („IDS JMK”).
Z hlediska mûsta Boskovice je pro to
nejdÛleÏitûj‰í, jak se novû zavedené
celostátní slevy promítnou do ceno-
v˘ch tarifÛ právû v rámci IDS JMK.

Tyto zmûny lze shrnout následovnû:
1. Dûti do 6 let

Budou mít cestování v rámci celého
IDS JMK zcela zdarma bez ohledu na
jejich poãet.
2. Dûti a Ïáci od 6 do 15 let

Budou mít jízdné v rámci celého
IDS JMK nastaveno jednotnû se sle-
vou 75% na jednorázové i pfiedplatné
jízdenky.
3. Studenti od 15 do 26 let

U této kategorie se zru‰í Ïákovské
jízdné a novû bude jízdné v rámci ce-
lého IDS JMK nastaveno jednotnû se
slevou 75% na jednorázové i pfiedplat-

né jízdenky bez ohledu na trasu a úãel
cesty (dfiíve bylo vázáno pouze na ce-
stu z místa bydli‰tû do ‰koly a zpût).
4. Osoby star‰í 65 let

Budou mít jízdné v rámci celého
IDS JMK nastaveno jednotnû se sle-
vou 75% na jednorázové i pfiedplatné
jízdenky.

Podrobnosti o nov˘ch tarifech IDS
JMK platn˘ch od 1. 9. 2018 lze nalézt
na webov˘ch stránkách spoleãnosti
KORDIS JMK, a.s. www.idsjmk.cz
nebo pfiímo v odkaze:
https://www.idsjmk.cz/#lock11200

Text: odbor dopravy Mûstského úfiadu Boskovice

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov
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17 800 ks

Ilustraãní foto

Slevy z jízdného ve
vefiejné dopravû

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

MÓDNÍ BUTIK • âESKÁ V¯ROBA
P¤ÍZNIVÉ CENY • KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ

Adresa: Tesco Store Boskovice, Chrudichromská 3
Otevírací doba: Po – Ne  10:00 – 20:00 hod.

www.facebook.com/butikVANETi

SLEVY
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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

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.

e-mail: nemec@amica.cz, tel.: 605 248 400,
www.zamecekblansko.cz

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

Práce ve zdravotnictví je nároãná a nevdûãná. Ocení ji jen málokdo. Na urgentní pfiíjmy, JIP a interny jsou pfiiváÏeni
pacienti, o které se musí postarat sehran˘ t˘m profesionálÛ. Od fiidiãÛ sanitek, záchranáfiÛ, pfies sestfiiãky, aÏ po léka-
fie. A mnohdy nejde jen o zdraví, ale ãasto i o Ïivot.

Mezi tûmito pfiiváÏen˘mi pacienty
jsou i ti, ktefií sv˘m zjevem a chová-
ním pÛsobí na ve‰ker˘ personál odpu-
divû a depresivnû. Jsou ãasto sice zra-
nûní, ale spí‰ ‰pinaví, zanedbaní –
vulgární a agresivní. Dost ãasto fyzic-
ky napadají ty, co jim pfiijeli pomoci
a nûkdy se dostanou do nemocnic
s doprovodem policie. Nelze od nich
ãekat vdûk, ale spí‰e sprosté nadávky.

Jejich chování nejvíc „odnesou”
ti, co jim pomÛÏou z nejhor‰ího
a mnohdy zachrání i Ïivot.

Jsou to alkoholici, narkomani, li-
dé závislí na návykov˘ch látkách. Ti,
co se pfiíli‰ opili, nebo si vzali vût‰í
dávku – mnohdy v bezvûdomí, zranû-
ní, nebo s abstinenãními pfiíznaky.
Práce s nimi je naprosto demotivující
a zdá se také úplnû zbyteãná. Mnohé
tyto „pacienty” totiÏ pfiiváÏí sanitka
do nemocnice nûkolikrát do roka – ve
stejném stavu. Vût‰inou je to tak, Ïe
hned druh˘ den se proberou z koco-
viny, nebo absÈáku. V‰em, ktefií je
je‰tû vãera kfiísili k Ïivotu, vynadají,
podepí‰ou revers a hurá domÛ.

âasto se stává, Ïe pak skuteãnû ne-
mocn˘, nebo zranûn˘ ãeká na pomoc
marnû – tito závislí dokáÏou „zamûst-
nat” ve‰ker˘ personál sami. BohuÏel
je legislativa a celková situace u nás

momentálnû taková, Ïe je lékafii od-
mítnout nemohou, o tom, Ïe byli pod
vlivem alkoholu, nebo drog nesmí ni-
koho informovat. A musí je znovu
a znovu pfiijímat a zachraÀovat jim Ïi-
vot a nemûli by podlehnout pocitu
marnosti a zbyteãnosti. Hodnû lidí tu-
to péãi o závislé neschvaluje (jen aÈ
zdechnou), ale i tito lidé jsou nemocní.

Proã o tom pí‰eme? A jak to tak 
dobfie víme? My sami jsme totiÏ ti zá-
vislí - jsme ãlenové blanenské skupiny
Anonymních AlkoholikÛ PROMùNA.
Také o nás nejednou peãovali záchraná-
fii, sestfiiãky na pfiíjmov˘ch oddûleních
a lékafii. A Ïádného vdûku se tehdy od
nás nedoãkali. Jen té na‰í nenávisti ke
v‰em a ke v‰emu – té bylo vÏdycky 
vrchovatû.

Neb˘t jich jsme ale tento ãlánek
moÏná nikdy nenapsali. Chceme jim
takto dodateãnû vyjádfiit svoje podû-
kování, ocenit jejich trpûlivost a pé-
ãi. Rádi bychom zaãali „odspodu”.
Na‰e podûkování je zejména pro fii-
diãe sanitek a pracovníky záchranné
sluÏby Blansko a pro sestfiiãky na
JIP Blansko i na centrálním pfiíjmu
a internách blanenské nemocnice.
Hlavnû ty sestfiiãky vidí tu na‰i bídu
a cítí tu ‰pínu bezprostfiednû. Dále
pak v‰em lékafiÛm, ktefií se nenecha-

jí odradit na‰í arogancí a snaÏí se
nás léãit. A nemÛÏeme vynechat ani
ten „vr‰ek” - uÏ nûkolik let spolu-
pracujeme s fieditelkou MUDr.
Vladimírou Danihelkovou, tiskovou
mluvãí nemocnice Bc. Katefiinou
Ostrou a primáfikou MUDr.
NadûÏdou Formánkovou. Díky jim
se informace o moÏnosti stfiízlivého
Ïivota dostává k pacientÛm, vefiej-
nosti i k lékafiÛm z jin˘ch nemocnic.

NemÛÏeme vynechat mediální
pomoc paní Renaty Kuncové
Polické, vydavatelky ListÛ regionÛ,
která jako jediná na‰e pfiíbûhy jiÏ nû-
kolik let zvefiejÀuje. Byla úplnû 
první, kdo nám zaãal pomáhat.
ZvefiejÀováním na‰ich Ïivotních pfií-
bûhÛ a kontaktÛ na nás se dostanou
informace k vût‰inû lidí v okrese
Blansko a za to jsme vdûãní. Nikde
jinde v republice taková mediální po-

moc nefunguje, spolupracujeme se
skupinami i jinde a Listy regionÛ
jsou tímto v celé republice ojedinûlí.
âasto pfiijde na na‰e sezení nûkdo,
kdo je alkoholik nebo nûjak závisl˘,
potfiebuje pomoct nebo jen hledá 
cestu „ven” a ãetl o nás v Listech re-
gionÛ. Bez podpory a pomoci by se
na‰e nadûje na lep‰í Ïivot „ztratila”.
A tato nadûje (kterou my sami doo-
pravdy Ïijeme – bez alkoholu, bez
absÈákÛ) není jen pro ty závisláky,
ale je i pro jejich blízké. TakÏe je‰tû
jednou dûkujeme opravdu upfiímnû
a ze srdce za podporu, která se nám
dostává.  Bez jejich pomoci by totiÏ
k nám na mítink AA jen tûÏko mohl
nûkdo pfiijít. Jste to právû vy, ktefií
jim pomohli vzkfiísit nadûji, Ïe se
mohou uzdravit. Díky!

Tomá‰, b˘val˘ alkoholik

Podûkování za podporu
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Policejní 
preventivní akce

V prÛbûhu této akce bylo hovofieno
s cyklisty a uÏivateli cyklostezek na
témata bezpeãné a ohleduplné jízdy,
povinné v˘bavy jízdního kola. Pokud
nûco na kole nebylo v pofiádku, byli
na toto cyklisté upozornûni, pokutu
v‰ak nedostali – akce byla opravdu
preventivní, místo pokut dostávali le-
ták s informacemi pro cyklisty. Pro
vzorné cyklisty byly, jako odmûna,
pfiipraveny reflexní doplÀky. Velmi
diskutované bylo téma vzájemné 
ohleduplnosti cyklistÛ
a motoristÛ na silnici ne-
bo cyklistÛ a dal‰ích 
uÏivatelÛ cyklostezek
(chodcÛ, jezdcÛ na in-li-
ne bruslích,…), uÏívání
ochranné helmy a její
v˘znam v pfiípadû neho-
dy.  Pro mnohé byla 
novou informací také
skuteãnost, Ïe cyklista
by nemûl pfied jízdou
nebo bûhem jízdy poÏí-
vat alkohol.  Policie
touto akcí reaguje na
zv˘‰en˘ rozvoj cyklisti-

ky a s tímto rozvojem také souvisejí-
cí nepfiíznivû zvy‰ující se statistiku
nehodovosti cyklistÛ, kdy ve více
neÏ polovinû pfiípadÛ, mÛÏe za 
dopravní nehodu právû cyklista. Za
leto‰ní rok policie na Blanensku evi-
duje jiÏ 36 nehod cyklistÛ (loni za
stejné období 33), 26 nehod zavinili
sami cyklisté, svoji roli pfii nûkter˘ch
nehodách sehrál také alkohol.

Text: nprap. David Chaloupka DiS.
Foto: archiv PâR

Busta BoÏeny Nûmcové

V pátek 17. 8. 2018 od rána probíhala v Blansku a ná-
slednû v Jedovnicích u rybníka Ol‰ovec preventivní akce
s názvem „PREVENCE TOUR” zamûfiená na cyklisty. 

UÏ více neÏ rok nasedne kaÏd˘ v‰ední den na vlak, aby mohl
strávit den v Pûkné modré v Doubravici nad Svitavou. Tam
v Sociálnû terapeutick˘ch dílnách v létû zahradniãí, v zimû tvofií
v keramické dílnû. „Vyzkou‰el jsem víc podobn˘ch zafiízení.
Pûknou modrou uÏ bych ale mûnit nechtûl. Pfiipadám si tu jako do-
ma,” fiíká klient charitní sluÏby Jirka. 

Pûkná modrá 
v Doubravici stále

pfiijímá klienty

V Sociálnû terapeutick˘ch dílnách
Pûkná modrá se schází lidé s lehk˘m
mentálním postiÏením a du‰evním 
onemocnûním ve vûku od 19 do 64
let. Pomocí rozmanit˘ch ãinností je tu
pracovníci charity uãí pracovním 
návykÛm, samostatnosti a dal‰ím do-
vednostem. SluÏba je pro klienty bez-
platná. Zájemci o sluÏbu se mÛÏou
hlásit na telefonním ãísle 732 747 952
nebo e-mailu peknamodra@blan-
sko.charita.cz.

„Na‰i klienti se mÛÏou sami roz-
hodnout, jak ãasto k nám chtûjí 
docházet. Asi po mûsíci s nimi sesta-
víme individuální plán a podle nûj se
rozvíjí v ãinnostech, které si zvolí,”
pfiibliÏuje vedoucí Pûkné modré Petra
Veselá.

Jirka do dílen dochází více neÏ rok.
Studoval zahradnickou ‰kolu, z ãin-
ností si proto nejradûji vybírá práci na
zahradû. „Venku mám pocit volnosti,
na zahradû pracuju rád. Naopak do
kuchynû se moc nehrnu,” fiíká uÏiva-
tel Pûkné modré a dodává, Ïe kromû
práce na zahradû se v Doubravici na-
uãil hlavnû komunikovat s lidmi. 

Dal‰í z ãinností, které si lidé v soci-
álnû terapeutick˘ch dílnách mÛÏou
vyzkou‰et, je práce v kuchyni, v ‰icí,
keramické a tvofiivé dílnû a pfii údrÏbû
areálu. „KaÏdého baví nûco jiného
a kaÏd˘ zvládne práci jinak. Nûktefií
klienti potfiebují trvalou asistenci pra-
covníka, nûktefií dohled a jin˘m staãí
práci jen vysvûtlit,” nastiÀuje Petra
Veselá. 

Hlavní pracovní ãinnosti v Pûkné
modré trvají dopoledne. Po spoleã-
ném obûdû, kter˘ uvafií za pomoci
pracovníkÛ nûkter˘ z klientÛ, se 
odpoledne uÏivatelÛm vûnuje psycho-

loÏka s kognitivními hrami zamûfien˘-
mi na trénink pamûti a pozornosti.
„Pokud si ale nûkdo chce dodûlat 
v˘robek nebo si odpoãinout, samo-
zfiejmû mÛÏe,” dodává vedoucí zafií-
zení. Tvofiit a vyrábût napfiíklad baví
v sociálnû terapeutick˘ch dílnách
Lucku, která do zafiízení pravidelnû
dojíÏdí uÏ dvanáct let. „Prostû jsem na
vyrábûní. Zajímá mû pedig, tkaní, ke-
ramika a vÛbec jakékoliv tvofiení,” 
fiíká klientka charitního zafiízení.

Pûkná modrá úzce spolupracuje
s charitním projektem Vykroãit z kru-
hu, kter˘ pomáhá lidem s du‰evními
obtíÏemi uplatnit se na trhu práce.
„Pokud se na‰emu klientovi podafií
najít zamûstnání, mÛÏeme jej je‰tû rok
podporovat, aby mûl vût‰í ‰anci v za-
mûstnání vydrÏet,” upfiesÀuje vedoucí
sluÏby Petra Veselá.

Text a foto: Mgr. Vladûna JarÛ‰ková

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (8)

Také Vincenc Makovsk˘ zanechal
v Blansku své v˘tvarné artefakty.
Sochafie bûhem studií na reálném
gymnáziu v Novém Mûstû na Moravû
lákalo malífiství. Po maturitû musel ro-
ku 1918 nastoupit do rakousko-uher-
ské armády, po skonãení války a vzni-
ku âSR byl roku 1919 demobilizován
a ihned se pfiihlásil na praÏskou
Akademii v˘tvarn˘ch umûní, kterou
absolvoval roku 1926. Bûhem studií
pracoval v malífisk˘ch ateliérech
Jakuba Obrovského a Karla Krattnera
a v sochafisk˘ch ateliérech Bohomila
Kafky a Jana ·tursy. Po praÏském stu-
diu dostal stipendium francouzské vlá-
dy a v letech 1926–1930 pracoval
u Antoina Boudella v PafiíÏi. Po návra-
tu z Francie se usadil v Brnû, ale v le-
tech 1931–1939 pob˘val v Praze.

Za 2. svûtové války Ïil ve Zlínû.
Pomáhal tam zakládat ·kolu umûní
(dnes Stfiední umûleckoprÛmyslová
‰kola v Uherském Hradi‰ti), kde byl
vedoucím oboru tvarování strojÛ a ná-
strojÛ (dnes prÛmyslov˘ design), po-
zdûji na ‰kole vyuãovali i Makovského
Ïáci. Úãastnil se odboje. Po osvoboze-
ní se vrátil do Brna a stal se docentem
modelování na Fakultû architektury
Vysoké ‰koly technické, v roce 1947
jejím profesorem. V roce 1946 byl
zvolen fiádn˘m ãlenem âeské akade-
mie vûd a umûní. V roce 1952 získal

profesuru na Akademii v˘tvarn˘ch 
umûní v Praze.

Zemfiel 28. prosince 1966 v Brnû
a 3. ledna 1967 byl pochován na evan-
gelickém hfibitovû v Novém Mûstû na
Moravû.

Pro Blansko vytvofiil v parku pfied
smuteãní obfiadní síní sochu „Pieta”
a v roce 1955 realizoval v parku na
kfiiÏovatce ulic Havlíãkova a ÎiÏkova
mramorovou bustu BoÏeny Nûmcové.

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

Policisté v akci

Klienti Pûkné modré pfii „práci”
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PÛvodní ‰kolní tûlocviãnu ve Svitávce, která byla témûfi v havarijním stavu, nahradila nová
moderní sportovní hala. 

Zveme Vás k náv‰tûvû a
obeslání OKRESNÍ V¯STAVY
králíkÛ, holubÛ a drÛbeÏe, 
která se bude konat pfii pfiíleÏi-
tosti 15. roãníku Husích slav-
ností 29. 9 a 30. 9 2018 v
prostorách za mûstsk˘m
Muzeem v Boskovicích na
Hradní ulici 3. Na v˘stavû si

budete moci prohlédnout 
expozice ãistokrevného drob-
ného zvífiectva a také voliéry
s okrasn˘m a exotick˘m ptac-
tvem. V̆ stava bude otevfiena pro
vefiejnost v sobotu 29. 9.  8-18 hod.
a v nedûli 30. 9. 9-16 hod. Cel˘
víkend budou otevfieny restaura-
ce s husími pochoutkami a v

areálu Letního kina a Zámecké-
ho skleníku bude probíhat boha-
t˘ program pofiádan˘ mûstem
Boskovice. Informace podá
a pfiihlá‰ky pfiijímá Ing. Jana
Sedláková, tel.: 603 475 396, 
e-mail: jani.sedl@seznam.cz.

ZO âSCH BOSKOVICE 
Foto: Monika ·indelková

Pozvánka na v˘stavu

V˘stava na Husích slavnostech v roce 2017

V ãervnu 2016 schválilo zastupitel-
stvo mûstyse v˘stavbu haly, v záfií 2017
zapoãala stavba demolicí staré tûlocviã-
ny a v ãervnu 2018 bylo zkolaudováno.  

V sobotu 25. 8. 2018 probûhlo slav-
nostní otevfiení této nové sportovní 
haly ve Svitávce. Pásku spoleãnû pfie-
stfiihli pan starosta mûstyse Svitávka
Jaroslav Zoubek, paní místostarostka
mûstyse Svitávka Miroslava Holasová,
za stavební firmu PS Brno Ing. Michal
Matyá‰ a projektant Ing. Vít Pfiibyl –
AV Atelier Boskovice. 

Program zaãal exhibiãním fotbalov˘m
utkáním Mercedes teamu pod vedením
Petra ·vancary proti v˘bûru Svitávky.

O pfiestávce mohli diváci vidût trénink
mal˘ch fotbalistÛ, následovaly ukázky
kolové, krasojízdy, florbalu, taneãní vy-
stoupení skupiny BAMI a program dûtí
z místní Z·. Po programu mûli náv‰tûv-
níci moÏnost si celou halu prohlédnout.
Akci moderoval Ondfiej Tomek.

Mimo hlavní hfii‰tû, které má rozmû-
ry pro v‰echny sálové sporty, je v hale
i men‰í sál pro sporty, které nepotfiebu-
jí velkou plochu (napfi. pilates, jóga,
stolní tenis). Souãástí haly je posilovna
a sportbar.

Text: Miroslava Holasová, 
místostarostka mûstyse Svitávka

Foto: Darina Stloukalová 

Svitávka má novou sportovní halu
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Tylex Letovice, a.s.
Brnûnská 20/3, Letovice

Hledáme zájemce na pozici:
•  Dûlník textilní v˘roby  •  Barvífi

•  Sefiizovaã textilních strojÛ
•  Obsluha v˘robní linky (vhodné pro muÏe)  •  Pletafika

PoÏadujeme: SO/ÚSO vzdûlání nejlépe v oboru textilním 
nebo strojírenském, popfi. v pfiíbuzném, technické 
a praktické my‰lení, manuální zruãnost a pfiesnost

Benefity: Penzijní pfiipoji‰tûní, stravenky, pfiesãasové pfiíplatky, 
5 t˘dnÛ dovolené

CV zasílejte na e-mail: pstrakova@tylex.cz
Tel.: 516 801 204 Pavlína Straková

• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

PODZIMNÍ AKCE V ARBORETU ·MELCOVNA
D˘Àování a V˘stava ovoce a okrasn˘ch rostlin

Arboretum ·melcovna Boskovice
pofiádá ve svém areálu po celou se-
zonu zajímavé akce pro pfiíznivce
zdej‰ího peãlivû udrÏovaného pfií-
rodního areálu. Podzimní akce vÏdy
potû‰í v‰echny milovníky syt˘ch ba-
rev tohoto roãního období. Majitele
arboreta, pana Mariana JankÛ, jsem
se zeptal:

Pane JankÛ, jak to vypadá v are-
álu letos na podzim? 

Leto‰ní suché poãasí napáchalo
‰kody; ov‰em to platí nejen pro na‰e
arboretum. Sucho a horko mûlo ne-
pfiízniv˘ dopad na ná‰ areál, ale také
uzavírka ulice Dukelská ztíÏila do-
stupnost arboreta pro na‰e hosty
a komplikovala nám práci.

Díky posunu vegetaãního období
mohu náv‰tûvníky pozvat jiÏ nyní na
kvetoucí ocúny.

Budou se letos konat obû pravi-
delné podzimní akce - D˘Àování
a V˘stava ovoce a okrasn˘ch rost-
lin?

Ano, budou, rád na nû zvu na‰e
náv‰tûvníky. D˘Àování je napláno-
váno na sobotu 13. fiíjna v prosto-
rách Dvou dvorÛ, tedy nad areálem
arboreta. Opût si budou moci zájem-
ci z fiad dûtí i dospûl˘ch vyzkou‰et
své v˘tvarné cítûní pfii vyfiezávání

d˘ní s pouÏitím vlastní fantazie; ne-
jen na motivy Halloweenu. Inspirací
mÛÏe b˘t ukázková ãinnost studentÛ
maturitního oboru Hotelnictví
z Vy‰‰í a stfiední ‰koly na ulici
Hybe‰ova v Boskovicích, ktefií se
dekorativního vyfiezávání také 
úãastní a navíc nabídnou k ochut-
návce rÛzné dobroty, které z d˘nû
pfiipraví Ïáci oboru kuchafi - ãí‰ník.
Tûm hostÛm, ktefií si rádi nechají
poradit, bude k dispozici zku‰ená 
aranÏérka. Dûtem s jejich tvorbou
pomohou stejnû jako loni ‰ikovné
ruce ze Stfiediska volného ãasu. 

Zpracovávat se budou jak vlastní
d˘nû které si náv‰tûvníci donesou,
tak i d˘nû z produkce arboreta, které
bude moÏno zakoupit. Své v˘tvory

mohou hosté pfiihlásit do soutûÏe, je-
jíÏ v˘sledky budou vyhlá‰eny o t˘-
den pozdûji na v˘stavû ovoce.

V odpoledních hodinách se hosté
mohou tû‰it na vystoupení skupiny
Trní na vûtvi. Po cel˘ den bude zaji‰-
tûno obãerstvení, vãetnû specialit
z udírny a grilu. Pro dûti jsou k dis-
pozici rÛzné herní prvky a urãitû jim
radost udûlají také zvífiátka z nového
zoo koutku.

V˘stava ovoce a okrasn˘ch rostlin
se bude konat hned následující ví-
kend?

V˘stava bude zahájena v pátek
19. fiíjna v 15 hodin na Dvou 
dvorech. Zahájení v˘stavy bude
spojeno jako kaÏdoroãnû s Dnem
seniorÛ, pro které máme zaji‰tûnou
autobusovou kyvadlovou dopravu.
V sobotu a v nedûli bude v˘stava
pfiístupna od 10 do 18 hodin, v pon-
dûlí pro ‰kolní exkurze od 9 do 12
hodin. Budeme vystavovat své
vlastní v˘pûstky a dále produkty
ãlenÛ místní organizace Svazu za-
hrádkáfiÛ a dal‰ích vystavovatelÛ -
ÚKZÚZ zku‰ební stanice Lysice,
ZEAS Lysice a.s., Agrospol a.d.
Knínice, VOS zemûdûlcÛ, a.s.
Velké Opatovice a dal‰ích pûstitelÛ. 

Studenti Hotelnictví ze ‰koly na
ulici Hybe‰ova budou pfiedvádût

carving, tedy dekorativní úpravy 
ovoce a jeho aranÏmá. Po celou 
dobu v˘stavy bude zaji‰tûno obãer-
stvení s moÏností náv‰tûvy a pro-
hlídky areálu arboreta.

Máte nûjakou speciální podzimní
nabídku v prodejnû zahradního
centra?

Termín V̆ stavy ovoce a okras-
n˘ch rostlin se shoduje se zahájením
prodeje prostokofienn˘ch ovocn˘ch
stromkÛ a kefiÛ, které budou k prode-
ji v na‰em zahradním centru v
‰irokém sortimentu. Po celou sezonu
nabízíme sortiment na‰ich v˘pûstkÛ,
stejnû jako produktÛ dal‰ích dodava-
telÛ a také v‰echny potfiebné pomÛc-
ky pro sad i zahradu. Zvu zájemce,
aby se pfiesvûdãili o pestrosti nabíd-
ky, a také o velmi pfiízniv˘ch akãních
cenách.

Je‰tû bych upozornil na moÏnost
objednat sluÏby v oblasti projekce
a realizace sadovnick˘ch úprav a
údrÏby vefiejné ãi soukromé zelenû.
Podrobnosti o této ãinnosti, stejnû 
jako aktuality a informace o pláno-
van˘ch akcích, najdou zájemci na
na‰em webu www.smelcovna.cz,
kde jsou uvedeny i dal‰í kontakty.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna

Ocún jesenní
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Druh˘ srpnov˘ víkend patfiil na pfiehradû Kfietínka tradiãnû zábavnému jachtafi-
skému závodu. Leto‰ní 17. roãník Kfietínské Srandaregaty se konal tentokrát
s mottem: „O hladinu vody v pfiehradû se nám postará povodí Moravy, o zábavu
se postaráme sami”. Pro nezasvûcené -  do tohoto závodu se mohou pfiihlásit pla-
chetnice bez rozdílu konstrukce, velikosti a zku‰enosti posádky.

Na lodích typu Finn, Létající Holanìan, Lithning,
Fireball, RS Terra, Optimist se  se slab˘m vûtrem po
dva dny pot˘kaly posádky ve vûku od 9 do 83 let.

Na WS plovácích bojovali o prvenství 1 Ïena a 4
muÏi. Jednotlivé rozjíÏìky byly proloÏeny dûtsk˘mi
soutûÏemi. Obãerstvení bylo zaji‰tûno v dobfie záso-
beném bufetu, zájemci si mohli zakoupit lístky do
tomboly. Celé klání bylo zakonãeno v nedûli v od-
poledních hodinách vyhlá‰ením v˘sledkÛ, ocenûním
nejen medailov˘ch pozic a losováním tomboly.

Pofiadatelé si i letos pfiipravili pro vítûze malé
pfiekvapení. Tentokrát musel pfiedvádût zabíjaãku.
Ale nemûjte obavy, Ïe by areálem letovského 
jachetního oddílu bûhal ãuník pronásledovan˘ je-
lítekchtiv˘m fiezníkem - jachtafiem. ·lo totiÏ 
o prasátko ãokoládové.

Bûhem celého víkendu si jachtafii hojnû uÏili
srandy, sluníãka a vody. PfiestoÏe vûtru bylo pomá-
lu, byla to prostû pohoda. Pokud jste zvûdaví, jak
to vypadá na vlastní oãi, pfiijìte se za rok podívat.

V srpnu 2019 na 18. roãníku Srandaregaty na kfietín-
ské pfiehradû AHOJ.

Text: Ferdinand Ker‰ner
Foto: Petr ·vancara

Jachting na Kfietínce

Nedûlní rozjíÏìka

Spoleãnost Atomo Projekt 
se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

• smûnového mistra
• 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
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S nápadem uskuteãnit v Boskovicích tyto
prohlídky pfii‰la vedoucí MIS Boskovice pa-
ní Miloslava LuÀáãková, podûkování za
vstfiícnost patfií panu faráfii Miroslavu ·udo-
movi a za odbornou pomoc panu ing.
Stanislavu JankÛ. Pfiidala jsem své dlouhole-
té zku‰enosti prÛvodkynû v boskovické Ïi-
dovské ãtvrti a ujala se vedení prohlídky.
Pfiítomní se tak dozvûdûli mnohé o historii
kostela, o jeho patronech z fiad boskovické
vrchnosti, o svûtcích i o unikátních náhrob-
cích dávn˘ch majitelÛ boskovického panství.

Poãet zúãastnûn˘ch a jejich velk˘ zá-
jem nás utvrdil v tom, Ïe prohlídky je
vhodné opakovat. Budou se proto konat
aÏ do konce záfií 2018, kaÏd˘ ãtvrtek ve
14 hodin a mimofiádnû i v nedûli 23. zá-
fií v rámci Farního dne v Boskovicích. 

Vstupné ãiní symbolick˘ch 20 Kã,
z toho polovina bude vûnována na opra-
vy kostela svatého Jakuba Star‰ího
v Boskovicích.

Text: Helena Janíková, prÛvodkynû
Foto: archiv MIS Boskovice

Nûco z knihy: 

- v listopadu 1991 bylo vedle radnice
otevfieno „Burianovo uzenáfiství”.
- víte, Ïe 1. 11. 1993 zahajuje prodej
novû otevfiená samoobsluha v ob-
chodním stfiedisku Píseãná?
- v listopadu 1994 tfiináct zástupcÛ
subjektÛ podepsalo „Letter of Intent”
k v˘stavbû Zahradního mûsta.

- první kruhov˘ objezd v Blansku
a také v okrese byl dokonãen v pro-
sinci 2000 u restaurace U ·tûpánkÛ.
- 14. listopadu 2005 byla slavnostnû
otevfiena hlavní blanenská pû‰í zóna -
RoÏmitálova ulice.
- od 1. ledna 2011 je v Nemocnici
Blansko v provozu nové moderní pra-
covi‰tû - pavilon jednodenní péãe.

- 8. fiíjna 2014 bylo dáno do uÏívání
velké parkovi‰tû u hlavního vlakové-
ho nádraÏí.

Kniha má 169 stránek a obsahuje
pfies 300 barevn˘ch fotografií. Za ce-
nu 250 Kã je v prodeji v Infocentru
Blanka a v ObchÛdku pro dûti,
Blansko, Bezruãova 1.

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

Právû vy‰la kniha BLANSKO PO SAMETU (1990-2015). Jak ze samotného
jejího názvu plyne, je zamûfiena na novodobou historii, na posledních 25 let
Ïivota v Blansku. Kniha sviÏnou formou provádí ãtenáfie zmûnami, ke kte-
r˘m po roce 1989 v Blansku do‰lo. Je o dne‰ku, o nás.

Nová kniha Blansko po sametu

Navzdory parnému poãasí, které spí‰e lákalo ke koupání
a slunûní, se ve ãtvrtek 16. 8. 2018 v kostele svatého Jakuba
Star‰ího v Boskovicích se‰lo minimálnû 50 zájemcÛ o informa-
ce o historii této starobylé sakrální památky, která k boskovic-
kému námûstí neodmyslitelnû patfií zhruba pÛl tisíciletí.
Dostavili se pravidelní náv‰tûvníci kostela, milovníci historie,
boskoviãtí patrioti i nûkolik turistÛ.

Komentované prohlídky v kostele sv. Jakuba
Star‰ího v Boskovicích 

Pfiebal knihy

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

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

Tel.: 606 664 463

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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Rozlouãení s létem v Letovicích
Ahoj léto!, tj. rozlouãení s létem a s prázdninami se konalo v sobotu 25. srpna v Letovicích „na hasiãce”. Tato
akce hlavnû pro rodiny s dûtmi se konala uÏ tfietím rokem. Akci pfii‰el pozdravit i starosta Vladimír Stejskal.

Kulturní program byl jako kaÏd˘ rok
bohat˘, hned po zahájení vystoupili zpû-
váci z muzikálu Dûti ráje - písnû Michala
Davida, následovala exhibice dívky
a tanãícího psa, nejmen‰í dûti zabavili
·moulové s KAMARÁDEM WIKIM.
V‰ichni zpozornûli, kdyÏ se na pódiu ob-
jevil sedmilet˘ Rí‰a Dobiá‰ek z Blanska,
kter˘ bravurnû hrál na kytaru a ukulele.
Vystfiihl nejznámûj‰í pop-rockové pecky.
Podveãer patfiil hodinovému koncertu
populární skupiny O5 A Radeãek, která
dostala na parket mnohé pfiítomné.
Nechybûli mladí letoviãtí sportovci s je-
dineãn˘m vystoupením cviãením –
WORKOUT a brnûnsk˘ hantec v podání
J. Hlaváãka, kter˘ nás také cel˘m odpo-
lednem slovem provázel. V doprovod-
ném programu nechybûlo tolik oblíbené
v˘tvarné tvofiení pro dûti, nafukovací
skluzavka a hrací koutek, o kter˘ se po-
staralo centrum MC Vesel˘ Paleãek. Na
závûr celého veãera probûhlo letní pro-
mítání pohádky ZdeÀka Tro‰ky âertovi-
ny s Biografem Láska. 

Tak, jako kaÏd˘ rok nechybûla kuli-
náfiská soutûÏ O nejlep‰í sladkou ãi
slanou letovickou kachli. Letovická
keramika patfií k historii mûsta, proto
se soutûÏ takto jmenuje. Letos se se‰lo
‰estnáct sladk˘ch a ãtyfii slané kachle.
Mimo vzhled, kdy odborná porota po-

jen nûco k zakousnutí - a byly to samé
dobroty, ale také nûco na svlaÏení hrd-
la, mûli i v˘jezd - obyvatele rodinného
domu v Letovicích obtûÏovali sr‰ni.
Sladk˘ stánek s cukrovou vatou, gumo-
v˘mi hady nav‰tûvovaly hlavnû dûti. 

Organizátorem akce bylo Mûstské
kulturní stfiedisko Letovice, podûkování
patfií v‰em partnerÛm a sponzorÛm ak-
ce, bez kter˘ch by nebylo moÏné tuto
letní akci pfiipravit. V‰em pfiítomn˘m se
urãitû celá akce líbila a pohádkové na-
d‰ence neodradila ani niÏ‰í teplota, na
kterou jsme nebyli celé prázdniny veãer
zvyklí, ani slab˘ de‰tíãek, kter˘ nám
oznamoval, Ïe léto pomalu konãí…

Text a foto: Renata Kuncová Polická

suzovala nejen to, jak se soutûÏní slad-
k˘ nebo slan˘ dort podobal „kachli”,
samozfiejmû posuzovala i chuÈ. Celá
soutûÏ probíhala podle pravidel, vzorky
byly oznaãeny pouze ãíslem. Porota
bodovala kaÏd˘ vzorek zvlá‰È, vzhled
a chuÈ, pak se body seãetly. Slanou ka-
tegorii vyhrál pan Leopold Spáãil
z Letovic se sv˘m ‰kvarkov˘m chle-
bem, kter˘ nejen v˘bornû chutnal, ale
opravdu vypadal jako kachle. Sladkou

kategorii vyhrála paní Barbora
Hocková z Brna, kdy její perníková
kachle  s marmeládou mûla tvar i podo-
bu kachle, byla ruãnû tvarovaná a vy-
tlaãovaná. Po soutûÏi mûli moÏnost
v‰ichni pfiítomní ochutnat vzorky v‰ech
pfiihlá‰en˘ch kachlí. O ochutnávku byl
zájem, jen se po ní „zaprá‰ilo”. 

Místní hasiãi kromû pofiadatelsk˘ch
povinností a zaji‰tûní v˘teãného obãer-
stvení, kdy bylo moÏno si zakoupit ne-

„Dûti ráje” na pódiu a spokojení náv‰tûvníci akce

Vítûzná sladká kachle
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V souãasnosti jste starostou Blanska
a z této pozice jdete do voleb uÏ podru-
hé. Bude to tentokrát pro Vás jiné?

Zcela urãitû to bude jiné, protoÏe obha-
jovat jak˘koliv post a pozici je daleko tûÏ-
‰í neÏ o nûj usilovat poprvé. Také na‰i si-
tuaci urãitû nepomáhá celostátní oslabení
âSSD a dá se fiíci, Ïe doslova v tûchto
chvílích sociální demokracie „bûÏí“ o Ïi-
vot.  NemÛÏeme ani oãekávat pomoc ze
strany na‰eho celostátního vedení. V‰e bu-
de záleÏet jen na tom, jak zhodnotí obãané
na‰i práci v uplynulém období a zda oslo-
víme voliãe sv˘m volebním programem. 

Jaká vûc se Vám jako souãasné koa-
lici v Blansku povedla a proã?

Myslím, Ïe tûch vûcí je nûkolik, ale
chtûl bych vypíchnout pfiedev‰ím posun
ve vûci pfiemostûní na Staré Blansko.
Koneãnû jsme zaãali s v˘kupem pozem-
kÛ a blíÏíme se k závûru. Schválila se
studie proveditelnosti Radou JMK
a v souãasné dobû jsme pfied dokonãe-
ním projektové dokumentace pro územ-
ní fiízení. Zahájili jsme jednání se
Správou Ïelezniãní a dopravní cesty
a bylo podepsáno Memorandum mezi
mûstem Blanskem a Jihomoravsk˘m
krajem, kde jsou  zakotveny formy spo-
lupráce pfii fie‰ení této velké investice,
pro na‰e mûsto tak dÛleÏité.

Tû‰í mû, Ïe jsme dokázali vyfie‰it pro-
blematiku centrálního zásobování teplem
a mûsto pfievzalo kontrolu nad jejím pro-
vozováním. Tím jsme mohli pro koncové
uÏivatele a obãany v˘razn˘m zpÛsobem
sníÏit cenu a splnit jeden z dÛleÏit˘ch bo-
dÛ Programového prohlá‰ení.

zejí o jejich hlasy. Nikoliv pfied volbami.
Nicménû chci uvést, Ïe práce v souãasné
koalici byla na dobré úrovni, o ãemÏ také
svûdãí témûfi  více jak z osmdesáti procent
splnûné Programové prohlá‰ení Rady
mûsta. Unaveni rozhodnû nejsme, protoÏe
dobrá vzájemná spolupráce vás naopak
nabíjí, neÏ vyãerpává. Unavení mÛÏete b˘t
z rozmí‰ek, hádání se a to na blanenské
radnici opravdu nebylo, coÏ je obrovská
deviza. Ale znám pfiíklady z jin˘ch mûst
velikosti Blanska, kde hádky a rozpory
v koalici byly a jsou na denním pofiádku.
Z toho pak plyne Vámi zmínûná únava,
ale co je nejhor‰í, doplácí na to mûsto a je-
ho obãané.

Jste jako strana ochotni se bavit pfií-
padnû i s dal‰ími kandidujícími subjek-
ty? Pfiípadnû vyluãujete spolupráci
s nûkter˘m?

JiÏ jsem nûkde deklaroval, Ïe v pfied-
volební kampani nebudeme útoãit na na-
‰e politické konkurenty a nechceme vést
negativní kampaÀ. TotéÏ oãekáváme od
druh˘ch. Chceme voliãÛm pfiedkládat
na‰e zámûry co udûlat ve mûstû a co je
opravdu reálné a splnitelné. Ostatnû tak,
jak jsme to ãinili doposud. 

Pfied Ïádn˘m z politick˘ch subjektÛ
jsme se po volbách v minulosti neuzaví-
rali a uzavírat nebudeme, pokud bude
v‰e postaveno na slu‰nosti, prÛniku pro-
gramÛ, ochotû vzájemné t˘mové spolu-
práce a reálnosti plnûní slibÛ.

Dûkuji za rozhovor, Renata Kuncová
Polická

Foto: Pavel Souãek

Co naopak cítíte jako urãit˘ dluh v
uplynulém období?

Zatím se nepodafiilo udûlat v˘razn˘
posun v fie‰ení stfiedu mûsta. Zkou‰eli
jsme nabídnout, rozhodnutím Zastupi-
telstva mûsta, pronajmout a následnû od-
prodat pozemky a nemovitost b˘valé ha-
siãky. Pfiihlásili se tfii soukromí 
investofii, dva posléze odstoupili od 
zámûru a tfietí bohuÏel nesplÀoval pfied-
stavu mûsta jak s dan˘m prostorem 
naloÏit. Do budoucna se jeví, Ïe 
podstatnou roli zde bude muset sehrát
mûsto a mûstsk˘ rozpoãet. Ale to bude
úkol pro jakoukoliv politickou reprezen-
taci vze‰lou z podzimních voleb.

Jaké jsou podle Vás, kromû jiného,
nejdÛleÏitûj‰í body ãi témata Va‰eho
volebního programu?

Tûch témat je celá fiada, chtûl bych
v‰ak zdÛraznit na‰i podporu zdravotnic-
tví, konkrétnû rozvoj a zaji‰tûní kvalitní
zdravotnické péãe. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe
téma zdravotnictví a jeho fie‰ení v násle-
dujícím období bude z hlediska financo-
vání hodnû klíãové. Nemocnice musí zÛ-
stat v majetku a pod kontrolou mûsta.

Vzhledem k tomu, Ïe se obecnû pro-
dluÏuje vûk a pfiib˘vá obyvatel v senior-
ském vûku, tak péãi o na‰e seniory, pod-
pora jejich aktivit a udrÏení standartu
poskytování sociálních sluÏeb. Chceme
se je‰tû více zamûfiit na bezpeãnost a ãis-
totu mûsta. Jsme i nadále pro nulovou
toleranci hazardu na území mûsta.

Budeme postupovat tak, aby v roce
2021 do‰lo ve spolupráci s krajem k za-
hájení realizace pfiemostûní fieky

Svitavy na Staré Blansko. V neposled-
ní fiadû to jsou jiÏ naplánované nebo no-
vé investiãní akce, které by mûly zlep‰it
a usnadnit Ïivot obyvatel mûsta. O v‰em,
co chceme v Blansku v pfií‰tím období
zrealizovat se obãané dozvûdí z na‰eho
volebního programu, kter˘ finalizujeme.

Co byste povaÏoval za úspûch v nad-
cházejících fiíjnov˘ch komunálních vol-
bách?

Vzhledem k celostátní situaci a nála-
dám, které se bohuÏel promítají mnohdy
i do komunální sféry, bych povaÏoval za
úspûch zisk 5 aÏ 6ti mandátÛ a b˘t sou-
ãástí koalice. Ale jak jsem se zmínil v˘-
‰e. Bude opravdu záleÏet jen na voliãích
jak zhodnotí, co se nám v‰e v Blansku
podafiilo udûlat za poslední ãtyfii roky.

Odkládáte dnes na nové vedení nûja-
ké rozhodnutí? Pokud ano, jaké?

Je to jiÏ zmiÀované fie‰ení stfiedu mûsta.
Zde bude potfieba spolupráce s architekty,
ale i ‰iroká diskuze s vefiejností. Pokud v‰e
bude v reÏii mûsta, tak to nebude jen
o vzhledu, ale i o smysluplném vyuÏití tûch-
to prostor. Tím se musí zab˘vat jakákoliv
politická reprezentace hned po volbách.

Pokud pro âSSD budou volby úspû‰-
né a stejnû tak i dal‰í strany souãasné
koalice, budete chtít s nimi nadále spo-
lupracovat? Nejste unaveni ze spolu-
práce stále stejn˘ch stran? 

Jakékoliv sestavování koalic se dûje po
volbách a podle toho, jak voliãi rozdají
karty politick˘m subjektÛm, které se uchá-

...fiíká starosta mûsta Blanska Ivo Polák v rozhovoru na téma volby a hodnotí uplynulé období.

Do komunálních voleb jdeme s programem,
kter˘ je reáln˘ a splniteln˘

Dlouho diskutované hfii‰tû s umûlou trávou se stalo skuteãností Postupnû modernizujeme inÏen˘rské sítû a povrchy komunikací ve mûstû

Investice do ‰kolství povaÏujeme za dÛleÏité Vyfie‰ili jsme problematiku CZT a dosáhli sníÏení ceny tepla
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Spoleãnû pro âernou Horu
Zvolením snaha politika nekonãí, n˘brÏ naopak zaãíná

âemu se vûnujete mimo své za-
mûstnání?

Pomáhám trenérsky i metodicky
synovi v jeho cyklistické kariéfie,
jsem ãlenem Jihomoravského v˘bo-
ru cyklistiky, kde zastupuji zájmy
handicapovan˘ch cyklistÛ. PÛsobím
jako masér ãeské reprezentace han-
dicapovan˘ch cyklistÛ.

Zb˘vá Vám nûjak˘ ãas „na do-
ma”?

Ivo Koblasa se usmûje, rozpovídá
se o milovan˘ch vnuãkách Helence
a Vandû, které s ním a s manÏelkou
tráví také voln˘ ãas a dokáÏí pofiádnû
zamûstnat. Vnuãky si rády hrají
s Herym a Alfíkem (ãtyfinozí ãlenové
rodiny) a v‰ichni spoleãnû chodí na
vycházky. Mimo to celá rodina jezdí
na v˘lety, kde Ivo mlad‰í vyuÏívá
ãas na trénink v rÛzn˘ch lokalitách
a nadmofisk˘ch v˘‰kách. Ivo
Koblasa neopomenul práci na zahra-
dû, tráva roste pofiád a nûjak hroznû
rychle…

Proã jste se rozhodl kandidovat?
Do âerné Hory jsme se s rodinou

pfiestûhovali z Brna pfied devíti lety.
Líbila se nám tato lokalita s ohledem
na moÏnosti tréninku syna a také to,
Ïe mûstys není tak anonymní jak
Brno. ¤íkal jsem si, Ïe kdyÏ se lidi
znají vzájemnû, bude lep‰í se domlu-
vit na rÛzn˘ch vûcech tak, aby âerná
Hora vzkvétala a místním se zde

dobfie Ïilo. Rád bych v budoucnu
hledal cestu porozumûní mezi obãa-
ny, aby mûli k sobû blíÏ, hledat to
pozitivní, tak, aby byli v‰ichni spo-
kojení a ‰Èastní a Ïivot v na‰í krásné

âerné Hofie je plnû naplÀoval. Za
minulostí bych vidûl také to, co se
povedlo a nevracel bych se k tomu,
co se zrovna nepovedlo, coÏ je pfiiro-
zen˘ jev, nikdy nic není „jen dobré”.

Z toho ‰patného je potfieba se pouãit,
b˘t pokorn˘ k Ïivotu a hledût pozi-
tivnû dopfiedu. Domnívám se, Ïe ne-
jsem zatíÏen historií âerné Hory,
mohu se dívat nezaujatû na v‰echny
vûci, které se mûstyse t˘kají. V âer-
né Hofie vidím velk˘ potenciál, velké
moÏnosti pro rozvoj kulturního
i sportovního Ïivota, ale také v ob-
lasti poskytování komplexních slu-
Ïeb.

Na co se zamûfiíte, pokud budete
ve volbách úspû‰n˘? 

Je toho hodnû, co bych chtûl zmû-
nit nebo udûlat. Chtûl bych v pfiípa-
dû zvolení zprÛhlednit rozpoãet 
obce obãanÛm. Pokud by se dûlaly
velké investiãní akce, dal bych rád
prostor obãanÛm vyjádfiit se, navrh-
nout, diskutovat. Usiloval bych o re-
alizaci stavby pû‰í lávky pfies
B˘kovku, chybí tady napfiíklad spor-
tovi‰tû pro dûti 3-18 let, mohla by se
vybudovat in-line dráha, v‰ude se
budují cyklostezky, tak proã ne pro
ãernohorské cyklisty… Tûlocviãna
je také v nevyhovujícím stavu. Pro
na‰e star‰í spoluobãany bych hledûl
poskytovat sluÏby tfieba s dovozem
k lékafii, rozvozem potravin z ob-
chodu apod. a to s finanãní podpo-
rou mûstyse.  

Dûkuji za rozhovor, Renata
Kuncová Polická

Foto: Renata Kuncová Polická

Ivo Koblasa

Ivo Koblasa má 53 let, od roku 2009 Ïije v âerné Hofie. Je obchodním fieditelem v zastoupení zahraniãní spoleãnos-
ti. S manÏelkou Zuzanou je Ïenat˘ 25 let, mají syna Iva, kter˘ je úspû‰n˘m handicapovan˘m reprezentantem v cyk-
listice. Z minulého manÏelství má dceru TáÀu. Ivo Koblasa je lídrem volební kandidátky Spoleãnû pro âernou Horu,
na které se se‰la celá fiada odborníkÛ, ktefií spoleãnû s obãany âerné Hory dokáÏí pfiinést hodnû nov˘ch a pozitivních
vûcí pro ná‰ spoleãn˘ Ïivot v âerné Hofie. Pro ãtenáfie ListÛ regionÛ poskytl Ivo Koblasa následující rozhovor.  

Petice za D43 podána senátorkou 
Jaromírou Vítkovou v Senátu byla schválena

Petice byla projednána v Senátu dne 19. ãervence 2018.
Senát s touto peticí souhlasí a schválil navrhovaná usnesení t˘-
kající se zejména poÏadavku na dokonãení vypracování Studie
proveditelnosti stavby D 43 v úseku od Moravské Tfiebové po
Bofiitov, dále pfiípravu a projednání v‰ech potfiebn˘ch dokumen-
tací a náleÏitostí k vydání územního rozhodnutí. Senát dále Ïádá
zafiadit tuto stavbu mezi prioritní dopravní stavby âR, zaji‰tûní
vãasné aktualizaci Politiky územního rozvoje v souladu se ZÚR
JMK a fie‰it vlastnictví pozemkÛ nutn˘ch k v˘stavbû. „Jsem ve-
lice ráda, Ïe práce, která byla soustavná více jak 2 roky, je zúro-
ãena a posunuje se dál urãit˘m konkrétním smûrem. Celá pfií-
prava petice nebyla jednoduchá, neÏ byla finálnû pfiedána

v Senátu a vyÏadovala spoustu práce. Jednalo se o spolupráci se
Svazkem obcí pro v˘stavbu rychlostní komunikace R43,
Spolkem pro v˘stavbu dálnic D35 a D43, s podnikateli, starosty
obcí, odpovídajícími lidmi na ministerstvech a pfiíslu‰n˘ch insti-
tucích a dal‰ími zainteresovan˘mi lidmi. Také jsem aktivnû 
sbírala podpisy pfiímo na ãerpacích stanicích. Chtûla bych podû-
kovat v‰em, ktefií mi jsou naklonûni v této aktivitû a podporují ji,”
ukonãila Vítková. Samotné projednání Senátem nebylo jednodu-
ché, vedla se k tomu dlouhá rozprava, ale nakonec Senát schválil
tuto petici a nikdo nebyl pfiímo proti tomuto návrhu usnesení. 

Text: TZ senátorky Ing. Jaromíry Vítkové
Foto: archiv J. Vítkové

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková na schÛ-
zi Senátu - projednávání Petice za D43

Petice na podporu pfiípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská
Tfiebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen
Petice) byla pfiedána do Senátu 15. 2. 2018 paní senátorkou Jaromírou
Vítkovou za petiãní v˘bor pfiedsedovi senátu Milanovi ·tûchovi. 



11Volební pfiíloha / sport

roãník VII        ãíslo 7       záfií 2018606 931 795☎

V sobotu 18. srpna bylo od rána v Blansku na námûstí Republiky ru‰no. Stavûly se stany a v‰e se chystalo tak, aby v odpoled-
ních hodinách mohl b˘t zahájen ELEVEN PÛlmaraton Moravsk˘m krasem.

Start PMK Foto: Stanislav Mrázek

Slavnostní zahájení pfiedstaviteli mûsta

Slavnostního zahájení se ujal 
starosta mûsta Blanska Ivo Polák
a místostarosta Jifií Crha, kter˘ je kaÏ-
doroãnû patronem PÛlmaratonu. Po
sedmi letech se pofiadatelem opût sta-
lo ASK Blansko a nutno fiíci, Ïe se 
tohoto nelehkého úkolu zhostili spor-
tovci dobfie. Na pfiípravu celé akce
mûli pÛl roku, coÏ je míÀ neÏ jindy.
Novinkou na leto‰ním roãníku pÛl-

maratonu bylo nové propagaãní logo
mûsta Blanska. Oficiálnû pfiedstaveno
bude v záfií, ale bannery s nov˘m lo-
gem uÏ visely podél startu. Nûktefií
náv‰tûvníci toto logo sv˘m bystr˘m
okem zaznamenali. 

Po slavnostním zahájení se námûs-
tím projeli „inlinisté”, ktefií absolvo-
vali 4 800 m. Následoval Dûtsk˘ 
pÛlmaraton a lidov˘ bûh na 800 metrÛ,

kdy kaÏd˘ úãastník dostal svoji me-
daili. Bûh mûstem a Bûh mlad˘ch na
2,4 km nemohl samozfiejmû chybût.
Tyto kategorie jsou urãené pfiedev‰ím
rodinám s dûtmi. 

Hlavní závod odstartoval v 17.30
a na start se postavilo tfii sta osmde-
sát tfii závodníkÛ. Kategorii muÏÛ
ovládli KeÀané, jako první probûhl
cílovou rovinku Silas Mwetich z te-
amu Benedek-Team s ãasem
01:07:43, následoval ho Isaac
Kimutai Ngeno, také z Keni i
stejného teamu s ãasem 01:09:21
a tfietí místo obsadil Jifií âípa
z Salomon-Suunto/BehejBrno s
ãasem 01:09:25. V kategorii Ïen
zvítûzila maìarka Zita Kácser
z Benedek-Team s ãasem 01:19:40,
druhá byla na‰e Petra Kamínková,
která bûÏela za Svat˘ Kopeãek, ãas
01:22:37 a tfietí byla Martina
Vévodová z AK Perná s ãasem
01:24:09. 

V ãase, kdy byli maratonci na 
trati, probûhla Spanilá Inline jízda
mûstem. Doprovodn˘ program byl

po cel˘ den ve spodní ãásti námûstí
a samozfiejmû nechybûly stánky s ob-
ãerstvením a hlavnû s pitím. Pivovar
âerná Hora se postaral o Ïíznivé ná-
v‰tûvníky i závodníky samotné. Cel˘
pern˘ den, kdy panovalo horko a dus-
no, by nebylo moÏné „pfieÏít” bez 
pomoci VAS a.s., divize Boskovice,
která „svlaÏovala” i bûÏce na trati. Dík
patfií nejen hlavním partnerÛm a to
Jihomoravskému kraji a mûstu
Blansku, ale v‰em partnerÛm a spon-
zorÛm akce, bez kter˘ch by nebylo
moÏné takto velkou akci pfiipravit.
Cel˘m dnem nás provedl slovem mo-
derátor Frekvence 1 a Evropy 2
Michal Chylík a Jaroslav Jefiábek
z KSMB, o hudební produkci se po-
staral DJ – Robert Jufiek a skupina
Netop˘fii. Závûr horkého dne patfiil
skupinû P?nk, která sv˘m hudebním
vystoupením celou akci ukonãila.

Je nutno podûkovat v‰em, ktefií se
24. roãníku PÛlmaratonu Moravsk˘m
krasem zúãastnili aktivnû nebo se pfii-
‰li jen bavit a fandit. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

24. roãník PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem
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➨ 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 vchodové dvefie svûtl˘ javor,
levé, 195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klí-
ãe, cena 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 bílé dvefie 2m v˘‰ka, 65 cm ‰ífika. 
Panty jsou vlevo, pouÏívané v bytû v ‰atnû.
Cena 200 Kã, Boskovice, tel.: 603 949 137, e-
mail: janavaskov@seznam.cz.
➨ Prodám konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-

na dohodou. Tel.: 606 931 795. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Daruji do dobr˘ch rukou 8 letou fenku 
dlouhosrstého jezevãíka. Vitální, zdravá, oãko-
vaná, nekonfliktní.  Zvyklá na leno‰ení doma
i dlouhé procházky. Nejlépe by si zvykla na
star‰í paní. Z dÛvodu odchodu její paniãky pro
ni hledáme nov˘ domov. BliÏ‰í info na tel.: 776
565 690.
➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství zeminy,
Blansko pod Horní Lhotou. Tel.: 604 550 828.

DARUJI

➨ Hledám fiidiãe k invalidnímu chlapci, 
3x v t˘dnu na v˘pomoc s odvezením do ‰koly
nebo k lékafii. Auto je k dispozici. BliÏ‰í info: p.
Michaela Olmrová, tel.: 603 166 966. 
➨ Vûtve stfiíbrného smrku a thuje. 
Tel.: 737 569 841. 

HLEDÁM

➨ Vdovec 70 let hledá Ïenu 60-73 let, 
tmavovlásku, men‰í plnûj‰í postavy. Letovice a
okolí, samota tíÏí. Tel.: 778 204 894.
➨ 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. 

SEZNÁMENÍ
➨ Koupím pouzdro na kytaru. 
Tel.: 606 931 795. 
➨ Koupíme RD se zahradou. 
Blansko – Brno venkov. Tel.: 737 309 875.
➨ Hledáme ke koupi chatu – chalupu. 
Tel.: 735 135 851.
➨ Koupím byt, mÛÏe b˘t i v pÛvodním stavu.
Tel.: 735 047 955.
➨ Koupím Simson S51 v jakémkoliv stavu.
Jedinou podmínkou je, aby mûl platné povinné
ruãení a nebyl odhlá‰en z registru vozidel.
Volat po 14 hod, tel.: 725 461 657.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

Chcete vymûnit Vá‰ 
stávající vÛz za novûj‰í?

Ráda Vám pomohu.
Volejte 775 731 779

Pfiedná‰ka: 
ÚdrÏba dobrého zdraví

DùDEK KO¤ENÁ¤®

Bfietislav Nov˘
21.9.2018 17-20 hod

KSMB Blansko
Pfiedprodej vstupenek - 250 Kã

Lékárna Na po‰tû, 
Svitavská 1, Blansko, 

tel.:516  412 777, 516 417 651
IC Blanka, RoÏmitálova 6,
Blansko, tel.: 516 410 470

NE¤E·TE P¤ECHOD
NA DVB-T2

NAMONTUJEME VÁM 
SATELIT

NA 2 TELEVIZE 
JEN ZA 300 Kâ!

Tel.: 778 527 899
www.SATELITNIDOTACE.cz

VZPOMÍNKA
S lítostí v srdci Vám oznamujeme, Ïe dne 

27. srpna 2018 nás po dlouhé tûÏké nemoci 
opustil ve vûku 80 let 

RNDr. Oldfiich Dry‰l z Rájeãka,
b˘val˘ fieditel Stfiední pedagogické ‰koly

v Boskovicích a b˘val˘ starosta obce Rájeãko.

Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka, dcera a syn s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 24. záfií 2018 

uplyne 5 let od úmrtí mého manÏela
Pana Jindfiicha Svobody z Blanska.

Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka, 
syn a dcera 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.

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, 
údrÏbu a jiné. Zn.: Stavba -

dílna - zahrada, rychle a levnû. 
www.hodinovy-manzel-blanensko.cz

tel.: 777 072 947

KOUPÍM MOTOCYKLY
jakékoliv-staré, nepotfiebné,

neúplné, pfiekáÏející, 
díly ale i traktÛrky, jinou tech-

niku, staré vûci. 
Tel.: 723 837 437

VZPOMÍNKA
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navÏdy 

pfiedobré srdce. Oãima drah˘ma se jiÏ nepodívá‰, 
teì klidn˘m spánkem odpoãívá‰.

Dne 17. 9. 2018 to bude rok, co nás navÏdy opustil 
pan Jifií ·tûpánek z Boskovic.

Stále vzpomínají manÏelka, dcera a syn s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 20. záfií 2018 tomu bude rok, 

co nás navÏdy opustil pan Boris Klusák z Letovic.
Bolest, láska v srdci zÛstává.

Za tichou vzpomínku dûkuje pfiítelkynû 
Libu‰e s vnouãkem Ondrá‰kem 

a bratr Jaroslav s rodinou.

Zvlá‰È bych chtûla podûkovat manÏelÛm Franti‰kovi a Jifiince
Dlabajov˘m, ktefií mi v této tûÏké chvíli pomohli. 

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

604 150 378

Pronajmu obchodní
prostory 

v Ole‰nici na Moravû, Nám.
Míru 82. 92 m2 (vãetnû WC
a kanceláfie). Od záfií 2018,
info na tel.: 731 199 620

VZPOMÍNKA
Drahá, stále jsi mezi námi, s láskou na Tebe

vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Dne 27. záfií 2018 vzpomeneme 16. v˘roãí 

úmrtí milované manÏelky, maminky a babiãky 
paní Ludmily âerné z Blanska.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel,

dcera a dva synové s rodinami.

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

více zpráv na www.listyregionu.cz
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Leto‰ní velké sucho postihlo i malou obec
Babolky u Letovic, kde musela b˘t pfiistavena cis-
terna na uÏitkovou vodu.

Velké díky patfií starostovi Letovic panu
Vladimíru Stejskalovi, místostarostovi panu ing.
Jifiímu Palbuchtovi a hasiãÛm z SDH Letovice, ktefií
zrealizovali tuto velkou pomoc pro obãany trpící su-
chem.

Text a foto: J. Kum‰ta -  pfiedseda osadního v˘boru

VZPOMÍNKA
KaÏdoroãnû v záfií 

vzpomínáme na rok 1996, 
kdy nás náhle po sobû opustili 

na‰i blízcí 
Franti‰ek Charvát a jeho Ïena Josefa

Charvátová 
z Doubravice nad Svitavou.

Letos uÏ je to smutn˘ch 22 rokÛ, tatínek, dûdeãek, pradûdeãek zemfiel 2. záfií 
a manÏelka, maminka, babiãka a prababiãka ho následovala hned 11. záfií.

Stále vzpomíná celá rodina

I Babolky u Letovic
byly bez vody
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www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763

ZASKLENÍ BALKONÒZASKLENÍ BALKONÒ

Bezplatné zamûfiení a kalkulace
MOÎNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!

akce platí do 30. 9. 2018

Lambi plast servis s.r.o.
Svatoplukova 21, Prostûjov

Tel.: 775 904 110  • lambiservis@post.cz  • www.plast-servis.cz

ZASKLENÍ BALKONÒ

Su‰ák 
k zasklení 

ZDARMA

Boskovick˘ rodák Lubo‰ Havelka
proplul na nákladních fiíãních lodích vel-
kou ãást vodních cest na severozápadû
Evropy. Letos na jafie se vrátil do
Boskovic; jeho pfiedná‰ka emeritního ka-
pitána o zajímavostech fiíãní plavby, kte-
rou uspofiádalo Mezigeneraãní centrum,
se setkala s velk˘m zájmem. Pfiesto, Ïe je
jiÏ v dÛchodovém vûku, potfiebné licence
pro funkci kapitána si stále udrÏuje
a v pfiípadû potfieby zaskakuje za kolegy
v Nûmecku ãi Nizozemí. Plavectví má
Lubo‰ dobfie zakotvené i v rodinû; u fiíã-
ní dopravy jezdí jeho syn a nyní uÏ také
vnuk. Díky tomu, Ïe jsme spoluÏáci, po-
dafiilo se mi Lubo‰e pfiesvûdãit, aby se
o své celoÏivotní záÏitky a zku‰enosti
podûlil se ãtenáfii ListÛ regionÛ.

Lubo‰i, jak se kluk z Boskovic do-
stane na kapitánsk˘ mÛstek moder-
ních fiíãních lodí?

Na konci 9. tfiídy základní ‰koly

jsem se rozhodoval kam dál. Dostal
jsem tip na volbu opravdu lákavou, jít
do uãení k národnímu podniku âesko-
slovenská plavba labsko-oderská.
Udûlat pfiijímaãky nebyl problém a tak
jsem v roce 1966 nastoupil do uãili‰tû
v Dûãínû Boleticích na uãební obor
lodní mechanik. Zaãátek nebyl úplnû
snadn˘ – napfied chmelová brigáda
a pak nezvykle dlouhé odlouãení od
rodiãÛ, od domova. Navíc v tu dobu
bylo bûÏné, Ïe star‰í uãni, mazáci, se
snaÏili nováãky komandovat. Já ale
mûl uÏ v té dobû velmi dobrou fyzic-
kou kondici; i ty kru‰nûj‰í zaãátky
jsem zvládal dobfie.

Dostali jste se na loì uÏ v prvním
roãníku?

To je‰tû ne; v prvním roce se po 14
dnech stfiídala v˘uka ve ‰kole s praxí
v zámeãnick˘ch dílnách. Ve druhém
roãníku se opût ‰kola stfiídala s praxí,
to ale uÏ ve v˘cvikové plovoucí dílnû.

Stfiídali jsme se v cyklech – elektro,
motory a lodnick˘ v˘cvik. Ve ‰kolním
vyuãování kromû základních v‰eobec-
n˘ch pfiedmûtÛ pfiibyla také technolo-
gie motorÛ, plavební zemûpis a nauka
pojednávající o stavbû lodí.

Ve tfietím roãníku byla ‰kola uÏ jen 3
mûsíce a 6 mûsícÛ jsme mûli praxi na
lodích v provozu. Jako uãni plavãíci
jsme dostávali pouze diety, Ïádn˘ plat.
Dodnes si pamatuji, jak vedoucí pan
Kopfiiva urãoval kdo na kterou loì 
pÛjde. Samozfiejmû nejvût‰í zájem byl
o to, dostat se na lodû závodu zahra-
niãní plavby. U tohoto v˘bûru se 
zohledÀovaly dosavadní uãební v˘-
sledky a musím se pochlubit, Ïe jsem
uÏ v tfieÈáku plul do Hamburku a do
·tûtína. To ví‰, bylo to terno, je‰tû jsme
byli úplná ucha a uÏ jsme prolézali
v Hamburku Reeperbahn, uliãky lásky,
byli jsme se podívat ve ãtvrti St. Pauli
v klubu, kde zaãínali Beatles ...

To by bylo terno i pro souãasné se-
dmnáctileté uãnû... Po vyuãení jsi po-
kraãoval na lodích zahraniãní plavby?

Ano, nastoupil jsem jako lodník.
Tehdy to bylo tak, Ïe ãást absolventÛ

jezdila na vleãn˘ch ãlunech a ãást
v pravidelnûj‰ím turnusu na motoro-
v˘ch lodích. Já jsem se stihl oÏenit 
je‰tû pfied vojnou, takÏe jsem se snaÏil
dostat do turnusu, coÏ se mi jako Ïena-
tému podafiilo. Ov‰em záhy následova-
la vojna. Na tu jsem si také nemohl 
stûÏovat; byl jsem v Hnûvicích, kde
jsme jako stráÏní útvar hlídali v˘robní
závod Benziny. Vojna, jak bylo tehdy
bûÏné, byla pro mladého kluka mezní-
kem; nûkdo se zamiloval a oÏenil, dal-
‰í zvolil jinou pracovní kariéru, mnozí
se na lodû uÏ nevrátili. Já jsem po voj-
nû pokraãoval v plavbû a musím fiíct,
Ïe na své pracovní zaãátky velice rád
vzpomínám; mûl jsem ‰tûstí na dobr˘
pracovní kolektiv. 

S mnoh˘mi tehdej‰ími kolegy se
stále nav‰tûvujeme, nebo si alespoÀ pí-
‰eme.

Jak˘ byl TvÛj dal‰í kariérní postup?
Po cca 7 letech praxe ve funkci lod-

níka jsem se pfiihlásil do kursu, ve 
kterém jsme se pfiipravovali na sloÏení
kapitánsk˘ch zkou‰ek. 

(Pokraãování textu na str. 15)

O dopravû na vodních tocích v Evropû
s kapitánem fiíãní plavby Lubomírem Havelkou

Kapitán Havelka v Boskovicích na jafie 2018... Foto: ph

... a na pracovi‰ti kapitána fiíãního tankeru v srpnu 2015 Foto: archiv L. Havelky 
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(Pokraãování textu ze str. 14)

Po jejich sloÏení jsem nastoupil na
motorovou loì jako loìmistr s paten-
tem, dfiíve to byla funkce kormidelník.
Na tûchto lodích byla vût‰inou posádka
ve sloÏení kapitán, loìmistr a strojník.
To bylo v roce 1977 a dva roky nato
jsem dostal svou první loì jako kapi-
tán. Ten kapitánsk˘ patent ov‰em ne-
byl zdaleka jedin˘, kter˘ jsme museli
získat; k nûmu se dûlaly (a dûlají stále)
zkou‰ky k oprávnûní plout do pfiístavu
Hamburk, do jednotliv˘ch kanálÛ, na
R˘n atd. Zkou‰ky se skládají
v Nûmecku; takÏe dobrá znalost jazyka
je nutností. V 80. letech jsme jezdili do
Hamburku, do polského ·tûtína a po
kanálech; po Stfiedozemním kanálu do
Magdeburgu a Braunschweigu, prostû
tam, kam bylo tfieba dopravit náklad.
Pracovní doba byla velmi nároãná,
zhu‰tûná, ale nikoliv na úkor volna.
Bûhem roku to vycházelo tak, Ïe jsem
byl 6 mûsícÛ v práci a celkem pÛl roku
doma. Doma ov‰em ne; na‰el jsem si
jako pfiiv˘dûlek práci pro Cestovní
kanceláfi mládeÏe, u které jsem jezdil
se zájezdy jako prÛvodce; vût‰inou do
nûmecky mluvících zemí. 

Po roce 1989 jsme se s kamarádem
domluvili a zaãali pracovat pro jednu
firmu z Duisburgu a pozdûji i pro dal‰í
nûmecké rejdafie, takÏe jsme jezdili
pfieváÏnû na R˘nu, Mohanu, a kaná-
lech. Opût bylo tfieba dûlat dal‰í zkou‰-
ky pro tyto toky a tfieba také na námofi-
ní vodní cesty, to jest aÏ po ústí fieky do
mofie. Dnes zde jezdí mnoho b˘val˘ch
absolventÛ uãili‰tû âSPLO, ale také
hodnû SlovákÛ, PolákÛ...

Vzpomínám si na zkou‰ky pro zís-
kání patentu na R˘n. Byli jsme tam dva

âe‰i a ‰est NûmcÛ; my jsme udûlali
zkou‰ky na jedniãku, ãtyfii Nûmci vy-
padli a zbylí dva to udûlali tak tak –
tûm nás dával zku‰ební komisafi za
vzor. Musím fiíct, Ïe ãe‰tí plavci jsou
v Nûmecku velmi cenûni, t˘ká se to
pfiedev‰ím „staré gardy”; b˘val˘ch uã-
ÀÛ z Boletic, ktefií pro‰li opravdu dÛ-
kladnou pfiípravou pro práci na lodích.
Jestli si nûkdo z nás tehdy stûÏoval na
zbyteãnû tvrd˘ dril pfii v˘cviku, tak zís-
kané dovednosti pozdûji urãitû ocenil.
Jednou v Rotterdamu jsem s úsmûvem
sledoval, jak se parta mlad˘ch lodníkÛ
ze sousední lodû marnû snaÏí pouÏít
vrhací lanko (které se pouÏívá pfii vy-
vazování, díky nûmu se na bfieh dosta-
ne silné a tûÏké vázací lano). Jednoho
z nich jsem si pak zavolal a ukázal mu,
jak se to dûlá. Byl pfiekvapen˘, Ïe je to
tak jednoduché, staãí jen vûdût jak na
to. Bavili jsme se nûmecky, ale nako-
nec se ukázalo, Ïe je Slovák.

Následovalo dlouhé období, ve kte-
rém jsem opustil fieku. Po narození
mlad‰ího syna jsem se vûnoval rodinû,
rodinné firmû a k plavbû se vrátil aÏ
v roce 2014.

Díky pfiedná‰ce, kterou jsi na jafie
mûl zde v Boskovicích, vím, Ïe dokáÏe‰
fundovanû hovofiit o vnitrozemsk˘ch
vodních cestách u nás i v Evropû, vãet-
nû jejich historie. Myslí‰, Ïe bychom
se tomuto tématu mohli vûnovat v dal-
‰í ãásti Tvého vyprávûní?

KdyÏ to bude ãtenáfie ListÛ regionÛ
zajímat, tak urãitû ano.

Lubo‰i, dûkuji za poutavé vyprávûní.
Petr Hanáãek

Nabízíme: - Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
finanãním ohodnocením

- Nástupní mzda aÏ 25.000 Kã (dle znalostí)
- MoÏnost osobního uplatnûní
- Zázemí tradiãního zamûstnavatele v regionu
- Zamûstnanecké v˘hody

• t˘den dovolené navíc
• závodní stravování
• pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní
• 13. a 14. mzda

Termín nástupu: dle dohody

PoÏadavky: - Vzdûlání S·/V· – elektro
- Minimálnû pasivní znalost cizího jazyka NJ nebo AJ
- Znalost programovacího jazyka C/C++ 

(programování pohonÛ)
- Znalost software Eagle (CadSoft)
- Zku‰enosti s fiízením elektrick˘ch servopohonÛ
- Zku‰enosti s PCB (návrhy plo‰n˘ch spojÛ)
- Práce s bûÏn˘m grafick˘m editorem
- Zájem o elektroniku
- Manuální zruãnost (v˘roba prototypÛ, servisní práce)

Pokud Vás nabídka oslovila, za‰lete svoji Ïádost 
se strukturovan˘m Ïivotopisem na adresu: 

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
personální oddûlení, Ing. Franti‰ek Pfiichystal, 

Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
pfiední v˘robce prÛmyslov˘ch ‰icích strojÛ 

hledá zamûstnance na volné
pracovní místo:

KONSTRUKTÉR ELEKTRO 

Popis pracovního místa:
- MontáÏ a demontáÏ ‰icích strojÛ a jejich pfiíslu‰enství
- Zámeãnické práce

PoÏadavky: - Vyuãen v oboru mechanik 
- Zruãnost, spolehlivost a odpovûdnost
- Praxe 1 – 2 roky
- Znalost ãtení v˘kresové dokumentace

MECHANIK ·ICÍCH STROJÒ

PoÏadavky: - Vzdûlání S· – strojírenství
- Orientace ve v˘kresové dokumentaci
- Základní znalost mûfiení dílÛ
- Praxe 2 - 3 roky
- Práce v nepfietrÏitém provozu
- Zruãnost, spolehlivost a odpovûdnost
- Základní znalost NJ nebo AJ
- Znalost kanceláfisk˘ch programÛ Word, Excel

KONTROLOR

BliÏ‰í informace poskytneme na tûchto kontaktech:
Tel.: 516 494 158

e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

MùSTO BOSKOVICE
vyhla‰uje 

v˘bûrové fiízení na pozici 

stráÏník Mûstské policie Boskovice 
Místo v˘konu práce: mûsto Boskovice

ZpÛsob v˘konu práce: smûnn˘ provoz v nepfietrÏitém reÏimu

Obecné pfiedpoklady:
• fyzická osoba, která je státním obãanem âR
• dosaÏení vûku 21 let
• tûlesná a zdravotní zpÛsobilost
• bezúhonnost, spolehlivost

Kvalifikaãní pfiedpoklady:
• úplné stfiední vzdûlání, ukonãené maturitní zkou‰kou

Dal‰í poÏadované schopnosti a dovednosti:
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny „B”, ãasová flexibilita

Platové podmínky:
• platová tfiída 7 nebo 8, dle odbornosti (pfiíplatky – osobní, rizikov˘, 

za smûnnost). 

Termín odevzdání pfiihlá‰ky: do 19. 09. 2018 do 10:00 hod.
Termín nástupu: od 1. 10. 2018, pfiípadnû dle dohody. 

Pracovní pomûr na dobu neurãitou.

Pfiihlá‰ky podejte prostfiednictvím podatelny nebo za‰lete s oznaãením
„MP/stráÏník – V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ – NEOTVÍRAT” na adresu:

Mûstsk˘ úfiad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice:
kontaktní osoba: David Krátk˘, fieditel mûstské policie,
tel. 516 488 681, e-mail: david.kratky@boskovice.cz

Plné znûní oznámení v˘bûrového fiízení najdete na www.boskovice.cz
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Na zaãátku srpna se bûhem nûkolika parn˘ch dní odehrálo na ostrovû Sardinie Mistrovství svûta v Biketrialu. Z na‰e-
ho celku Trial Bike Moravsk˘ kras do Itálie odcestovali s nemal˘mi ambicemi i Jirka Sehnal, kter˘ se stal mistrem svû-
ta, a Va‰ík Koláfi, jenÏ obsadil stfiíbrnou pozici hned za ním.

Zleva Va‰ík Koláfi a Jirka Sehnal

·ampionát se skládá z dvojice závodÛ
rozdûlen˘ch do dvou dní, kdy jezdci ab-
solvují na kompletnû pfiírodních tratích
vÏdy celkem 7 sekcí. Na kaÏdé z nich 
potom musí na svém kole pfiekonávat ná-
roãné pfiekáÏky, jako tfieba prudké svahy
a velké kameny. Závodníci nesmûjí z ko-
la spadnout nebo se dotknout zemû, za
coÏ jsou udûlovány trestné body.

Jirkovi Sehnalovi se první den podafiilo
zajet naprosto bez chyby a díky tomu se
dostal do ãela pofiadí. Pro Va‰íka Koláfie
byl závod o nûco nároãnûj‰í a po nûkolika
men‰ích pochybeních se na jeho kontû nû-
kolik trestn˘ch bodÛ objevilo, i pfiesto se
ale drÏel na prÛbûÏném tfietím místû. 

Druh˘ den závodu se ukázal b˘t v˘-
raznû nároãnûj‰í. Jifiík ze zaãátku udûlal
men‰í chybu, coÏ na chvíli naru‰ilo jeho
koncentraci, nakonec se v‰ak dokázal
vybiãovat k perfektní jízdû a do konce
závodu Ïádné zaváhání nepfii‰lo. S vel-
k˘m pfiehledem se tak ocitl na celkovém
prvním místû.

Va‰ík udûlal chyb nûkolik a v prÛbû-
hu druhé fáze se tak ocitl pod velk˘m
tlakem. Odmítl sledovat jízdu ostatních
závodníkÛ a soustfiedil se pouze na se-
be, díky ãemuÏ se dokázal uklidnit
a pfiekáÏky zdolávat s mnohem vût‰í ji-
stotou neÏ zpoãátku.

V koneãném souãtu bodÛ na‰i kluci
nena‰li pfiemoÏitele a získali tak cenné
medaile. Tvrd˘ trénink, kter˘ probíhá
celoroãnû a témûfi kaÏdodennû, se vypla-
til a z Itálie se nám tedy do âeska vrátil
Mistr svûta Jifií Sehnal se zlatou medailí
a Va‰ík Koláfi se stfiíbrem. Celkové v˘-
sledky mistrovství svûta 2018 najdete na
www.biketrialinternational.com

Text a foto: Trial Bike Moravsk˘ kras z.s. 

Z MS v Biketrialu pfiivezli
na‰i kluci zlato a stfiíbro

Osadní v˘bor a Spolek pro obnovu tradic v Babolkách Vás srdeãnû zve na dal‰í,

18. roãník oslav Baboleck˘ch lip svobody 
29. 9. 2018 od 14.30 hod

Leto‰ním tématem je kouzelná zemû Babolek. Zveme tedy v‰echny ãernoknûÏníky
a malé kouzelnice na zábavné odpoledne. Úãastníci v maskách obdrÏí dárek.
ZasoutûÏíme si a jako jiÏ tradiãnû na vás budou ãekat konû, hudba, tanec, sloso-
vání cen, obãerstvení a lampiónov˘ prÛvod. Souãástí programu bude i vystoupe-
ní kouzelníka. Chybût nebude ani tombola a ohÀostroj. 

POZVÁNKA
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