
Prohnil˘ praskl˘ topol ãern˘, kter˘ byl nebezpeãn˘ a hrozil pádem na chodce, skáceli poslední únorov˘ ãtvrtek v
zámeckém parku v Blansku pracovníci odborné firmy ve spolupráci s Technick˘mi sluÏbami. Likvidaci zhruba 90 let
starého stromu po prohlídce doporuãil valtick˘ dendrolog Pfiemysl Krejãifiík.

V kmeni asi 30 metrÛ vysokého stro-
mu, jehoÏ stáfií odborník na místû ve stfie-
du odhadl na 90 aÏ 100 let, totiÏ byla
zhruba tfii metry dlouhá prasklina. „Ta je
tak ‰iroká, Ïe do ní strãíte ruku. Strom je
nestabilní a mÛÏe se kdykoliv zfiítit. Proto
je tfieba ho odstranit,” uvedl Krejãifiík. 

Kácení stromu bylo podle nûj konzulto-
váno s památkáfii, ktefií s tím souhlasili.
Samotné kácení trvalo necelé dvû hodiny.
Jeden z pracovníkÛ odborné firmy nejprve

motorovou pilou odfiezal dvû velké 
vûtve a topolu pfied skácením ulehãil,
protoÏe k rybníãku naklonûn˘ strom se
viditelnû trochu narovnal. 

Druh˘ dfievorubec pak ofiezan˘ topol
motorovou pilou skácel tak, aby padl na
trávník u rybníka. Poté se kmen a vûtve
rozfiezávaly a dfievo postupnû pracovní-
ci Technick˘ch sluÏeb odklízeli a odvá-
Ïeli k likvidaci.

Text a foto: Ondfiej PoÏár

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 8 ãíslo 2 bfiezen 2019
17 800 ks

Skáceli nebezpeãn˘ topol 
v zámeckém parku

V zámeckém parku v Blansku skáceli pracovníci odborné firmy ve spolupráci
s Technick˘mi sluÏbami nebezpeãn˘ praskl˘ topol, kter˘ ohroÏoval chodce

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ osm˘m rokem kaÏd˘ mûsíc
v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 40 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz
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Dal‰í zajímavá beseda bude 26. bfiezna -
zase od 18.30 - Sibifi v létû s Jakubem
Vengláfiem. Humorné vyprávûní o cestû do
zemû, kam se vût‰inou nejezdilo za odmûnu.
K pochopení logiky v‰ech star˘ch rusk˘ch
tyranÛ staãí strávit pár dní v nekoneãném
bfiezovém lese ve spoleãnosti stejnû nekoneã-
n˘ch hejn komárÛ…JenÏe za tím lesem,
v srdci nádhern˘ch hor se schovávají komu-
nitní radonové láznû, kde najdete lék na
v‰echny choroby svûta. A kdyÏ na nûco ná-
hodou nemají pramen, pak si vás vezmou do
péãe sibifiské ‰amanky a to teprve bude jízda.

A tak je to tady se v‰ím. Ve‰keré utrpe-
ní cestovatele je nakonec vykoupeno neãe-
kan˘m záÏitkem. Staãí mít s sebou správnû
stfielené kumpány, dost odhodlání a hlavnû
neoãekávat zbyteãnou romantiku.

V‰ichni si totiÏ umíme pfiedstavit ko-
chaãku mírumilovnou hladinou z bfiehÛ
Bajkalu. Nebo ãarovnou krajinu ubíhající
za oknem vlaku, jeÏ staví aÏ ve
Vladivostoku... Realita léta na Sibifii je
na‰tûstí o dost drsnûj‰í a zábavnûj‰í.

Pfiedná‰í Kuba Vengláfi ze Za hora-
mi.cz. Více informací o autorovi najdete
tfieba tady zahorami.cz/za-hory-za-doly/
Na besedu je také vstupné dobrovolné.

V pátek 12. 4. pofiádáme Expediãní 
kameru - festival dobrodruÏn˘ch 
cestovatelsk˘ch a outdoorov˘ch doku-
mentárních filmÛ - promítáme na 
úhlopfiíãku 7 m v super kvalitû - to je
jako v kde-kterém kinû. A navíc si mÛ-
Ïete dát k filmÛm pivo, víno nebo co
máte rádi. Vstupné pro dûti a seniory je
dobrovolné a pro dospûlé 100 Kã.
Vstupenky si mÛÏete zajistit uÏ nyní
v HospÛdce na Toãnû nebo na emailu: 
jana.skotak@seznam.cz - O promíta-
n˘ch filmech si mÛÏete pfieãíst na
https://expedicnikamera.cz/filmy-2019/

Na jaro pfiipravujeme dal‰í akce, ale
o tûch zase pfií‰tû.

Mûjte se moc hezky, uÏívejte sluníãka
a nûkdy se zastavte. 

Text a foto: Jana Skotáková, Kulturní dÛm
a HospÛdka Na Toãnû Tûchov, tel.: 724 266 931

Co pfiipravuje Kulturní dÛm 
a HospÛdka Na Toãnû Tûchov

V nedûli 13. ledna 2019 si ‰iroká vefiejnost pfiipomnûla
100. v˘roãí narození kardinála Tomá‰e ·pidlíka v Muzeu
regionu Boskovicka díky První vzpomínkové akci, kterou
uspofiádala senátorka Jaromíra Vítková ve spolupráci
s Orlem jednotou Boskovice.

Celou akci doprovázela slovem Jaromíra Vítková a Helena
Janíková. Dámy pfiedstavily fotoalbum s citáty Otce ·pidlíka.
Senátorka Jaromíra Vítková pfiítomné seznámila s plánovan˘-
mi akcemi na cel˘ rok nejen v Boskovicích, ale i v Praze a na
Velehradû. V̆ znamn˘m mezníkem bude v srpnu odhalení pa-
mátníku kardinálu ·pidlíkovi v parãíku nedaleko jeho rodného
domku na Bûlé. K vidûní byla malá v˘stavka dokumentující
vzpomínková setkání a akce, které uspofiádala jednota Orel
Boskovice od roku 2010, kdy kardinál ·pidlík zemfiel. Hudební
vystoupení v podání M. Kindermannnové, T. Hamplové a K.
Honzírkové doplnilo celou akci. Závûrem byla pu‰tûna video-
ukázka „Krásné slovo otce ·pidlíka”. Stovka náv‰tûvníkÛ si
touto krásnou vzpomínkovou akcí pfiipomnûla tak v˘znamnou
osobnost a boskovického rodáka kardinála Tomá‰e ·pidlíka.

Text: Barbora Palánová
Foto: archiv Orel Boskovice

První vzpomínkové setkání k 100. v˘roãí
narození kardinála Tomá‰e ·pidlíka

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 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz
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V sobotu 23. února 2019 se konal
od 10:00 hod v tûlocviãnû na Z·
Salmova Blansko Nerf wars II. – Nerf
turnaj. Takto akce se uskuteãnila za
finanãní podpory mûsta Blanska, kte-
ré se zúãastnilo 10 tfiíãlenn˘ch t˘mÛ.
Turnaje se zúãastnily dûti z Blanska,
Vy‰kova, Pohofielic a z Ivanãic.

1. místo vyhrál t˘m z Blanska
Divoké ‰ípy a 2. místo si odvezl T˘m
A z Vy‰kova. Na turnaj nás do‰li pod-
pofiit rodiãe i kamarádi.

Text: Bc. Anna Jelínková, 
pedagog volného ãasu
Foto: Jakub Semeniuk

Na Starém Blansku v domû ã. 80,
nyní ulice Komenského ã. 11 proti
kostelu svatého Martina zaãala sto-
padesátiletá historie blanenské „apa-
tyky”, úfiednû povolené 19. dubna
1869. Brzy potom tam, 6. kvûtna
1869, otevfiel magistr farmacie Josef
âech, lékárnu s názvem „Mater
Dolorosa” (Matka bolestná). Pfied
nov˘m rokem 1885 pfiemístil Josef
âech lékárnu blíÏe stfiedu mûsteãka,
a to do vlastního domu s ãíslem 114
v RoÏmitálovû ulici (nyní v dolní
ãásti nákupního stfiediska Centrum
Blansko). Ve své lékárnû v Blansku
zavedl tzv. Aspirantskou tyronskou
‰kolu, kterou vedl s nev‰edním úspû-
chem po cel˘ch 18 let aÏ do poãátku
svûtové války v roce 1914. V této
‰kole pfiipravoval adepty farmacie na
jejich budoucí povolání. Po veãerech
se sjíÏdûli zájemci z jin˘ch lékáren,
vãetnû brnûnsk˘ch, aby vyslechli
pfiedná‰ky lékárníka âecha z chemie,
fyziky a botaniky. TûÏi‰tû v˘uky
v‰ak spoãívalo v jeho laboratorních
cviãeních, kde názornû pfiedvedl
a dokázal to, co pfiedná‰el. Josef
âech se stal také prvním historikem
na‰eho mûsta a to vydáním knihy
„Dûjiny mûsta Blanska” v roce 1905.

V roce 1917 pfiebírá lékárnu syn
zakladatele blanenské lékárny Ph.Dr.
a Ph.Mr. Josef âech, kter˘ kráãel ve
‰lépûjích svého otce do roku 1922,

kdy se pfiestûhoval do Brna. AÏ do
roku 1928 tato lékárna (RoÏmitálova
ãp.114) patfií Ph.Mr. Josefu KfiíÏkovi.

O tfii domy v˘‰e na RoÏmitálovû
ulici ãp. 117 otevírá v roce 1924 lé-
kárnu Ph.Mr. Adolf Sopouch, kter˘ ji
spravuje aÏ do své smrti v roce 1951.
To jiÏ byla znárodûna (1951) a jejím
správcem byl lékárník Ph.Mr. Karel
Kopal (v letech 1951-1953 Ph.Mr.
Jan Vi‰inka), kter˘ se v roce 1968 po
otevfiení nové polikliniky stává ve-
doucím ústavní lékárny.

Text: Pavel Svoboda
Foto: archiv P. Svobody

NERF WARS II.

STOPADESÁT LET BLANENSKÉ APATYKY

V akci

Lékárna na roku ulic RoÏmitálova a âelakovského (60.léta 20. století)

Lékárna v 1. poschodí
(detail)
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Vedení Blanska popfiálo jubilantovi
Petlachovi a navrhne ho na Cenu mûsta

Antonín Petlach pfii neformálním posezení ukázal starostovi Jifiímu Crhovi
a místostarostÛm Franti‰ku HasoÀovi a Ivo Polákovi dobové materiály
k vodním elektrárnám ze svého archivu.

Vedení blanenské radnice popfiálo
k nedávn˘m 90.narozeninám projektan-
tovi vodních elektráren Antonínu
Petlachovi. Starosta Jifií Crha pfii této
pfiíleÏitosti v obfiadní síni blanenskému
rodákovi, kter˘ je mj. tvÛrcem známé
pfieãerpávací vodní elektrárny Dlouhé
stránû v Jeseníkách, sdûlil, Ïe ho spolu
s místostarosty Franti‰kem Hasonûm
a Ivo Polákem navrhne na kvûtnovou
Cenu mûsta za celoÏivotní dílo v tech-
nické oblasti.

„Je to vÛbec poprvé, co bude cena
mûsta Blanska za techniku udûlena, nic-
ménû Antonín Petlach si ji urãitû za-
slouÏí. Na tom jsme se jednoznaãnû pfii
nominacích shodli,” uvedl starosta Jifií
Crha s tím, Ïe bude ocenûn je‰tû jeden
kandidát.

Projektant vodních elektráren
Antonín Petlach oslavil 90.narozeniny
v lednu. Je autorem nejvût‰í pfieãerpáva-
cí vodní elektrárny ve stfiední Evropû –
vodního díla Dlouhé stránû. Projekt se
podle Petlacha rodil dlouhé roky.
„Úvodní návrh jsme pfiepracovali
v kvûtnu 1985 a v této koncepci se stav-
ba realizovala a byla dokonãena kon-
cem roku 1996,” vzpomíná skromn˘ ãi-
l˘ jubilant, kter˘ i ve svém poÏehnaném
vûku fiídí osobní auto, aniÏ by k tomu
potfieboval br˘le. Na Dlouhé stránû ho
zvou pfii kulat˘ch v˘roãích a loni se tam
byl také autem podívat.

K projektování vodních elektráren se
dostal poté, co vystudoval prÛmyslovku

v‰ak tehdy ãeskosloven‰tí komunistiãtí
funkcionáfii nikdy nepfiedali. „S kolegou
Fajtem z v˘zkumného ústavu jsme ten-
krát vymysleli zlep‰ovák na obûÏné ko-
leãko, kterému fiíkám zmr‰enina. Díky
nûmu dokáÏe turbína pracovat i reverz-
nû jako ãerpadlo, takÏe se lopatky otáãí
na jednu nebo na druhou stranu. I díky
tomu âKD zakázku dostalo,” uvedl
Antonín Petlach.

Dûlal projekty pro Ameriku,
Maìarsko, Maroko, Finsko nebo
Brazílii. Za hranice tehdej‰ího âesko-
slovenska jezdil také radit, takÏe 
napfiíklad v roce 1961 se dostal do
africké Ghany. Tam s dal‰ími kolegy
zkoumal pÛl roku fieky a pralesy a na-
vrhoval na nich vhodné umístûní vod-
ních elektráren. „KdyÏ jsem byl
v Africe, tak jsem si tam z pûti metrÛ
vyfotil britskou královnu AlÏbûtu II.
A ghansk˘ prezident nás tehdy pfied 
ukonãením mise pozval k sobû do své
rezidence na obûd. ·el tam s námi i ãs.
velvyslanec, kter˘ si tehdy posteskl,
Ïe se k prezidentovi dostal aÏ díky
nám,” fiíká projektant.

InÏen˘r Petlach se narodil v roce
1929 v Blansku, kde Ïije cel˘ Ïivot. Má
syna, dvû vnuãky a dvû pravnouãata.
„V Ïivotû jsem mûl vÏdycky ‰tûstí a nad
sebou andûla stráÏného,” dodává jubi-
lant.

Text: Ondfiej PoÏár, 
tiskov˘ mluvãí mûsta Blanska

Foto: Mûsto Blansko

a po roãní praxi v âKD Blansko absol-
voval Vysoké uãení technické (VUT)
v Brnû. Nûkdej‰í sokol, plavec a hous-
lista Antonín Petlach si nejvíc cení toho,
Ïe mu byly svûfieny projekty nejvût‰ích
pfieãerpávacích vodních elektráren
Markersbach a Dlouhé stránû. Zakázku

v nûmeckém Markersbachu – vzdále-
ném jen asi 10 kilometrÛ od BoÏího da-
ru – pfiitom tehdy âKD Blansko „vy-
fouklo” renomovan˘m zahraniãním fir-
mám z Japonska, ·védska i ·v˘carska. 

Za tohle dílo dostal dokonce od
NûmcÛ státní vyznamenání, které mu
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PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

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

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

KDU-âSL má 100 let, strana bude slavit 
pfiedev‰ím na bfieznovém sjezdu

Hlavní zásluhy na jejím vzniku mûl Jan ·rámek,
kter˘ sjednotil katolickou politickou scénu na
Moravû a Bohumil Sta‰ek, kter˘ byl vÛdãí osob-
ností a sjednotitelem katolíkÛ v âechách. Za svého
pÛsobení si lidová strana pro‰la rÛzn˘mi etapami.
V letech 1921 aÏ 1938 byla silnou a respektovanou
vládní stranou, v roce 1938 vystupovala proti 
ústupkÛm Sudetonûmecké stranû a odmítala pfiijetí
mnichovského diktátu. Po roce 1948 se ani âesko-
slovenské stranû lidové nevyhnuly tvrdé komunis-
tické perzekuce. Dal‰í dÛleÏité kapitoly strany se
zaãaly psát po roce 1989. V roce 1992 do‰lo k pfie-

jmenování na KDU-âSL (KfiesÈanská a demokra-
tická unie – âeskoslovenská strana lidová), byl
podpofien kfiesÈansko-demokratick˘ program. 

„KDU-âSL oslaví sv˘ch 100 let pfiedev‰ím na
sjezdu, kter˘ se koná 29. a 30. bfiezna. 31. bfiezen pak
bude vûnován oslavám v˘roãí zaloÏení. Sjezd i osla-
vy se budou konat v Brnû na V˘stavi‰ti. Na Oslavy
jsou zváni jak ãlenové, tak i pfiíznivci, pro které bu-
de pfiipraven bohat˘ program i pro rodiny s dûtmi,”
pozvala v‰echny senátorka Jaromíra Vítková. 

text: Tisková zpráva OV KDU-âSL Blansko
foto: archiv KDU-âSLJan ·rámek

Lidová strana slaví letos sto let od svého vzniku. V led-
nu 1919 do‰lo ke sjednocení nûkolika katolicky orien-
tovan˘ch stran, které pÛsobily v âechách a na Moravû,
a tak zaãala existence âeskoslovenské strany lidové. 

Poslední loì
Co nutí ãlovûka, aby nûjakou for-

mou oslavil místo svého mládí - krása
prostfiedí a krajiny, vzpomínky na zná-
mé lidi nebo snad pocit splacení nûja-
kého dluhu? V pfiípadû Gordona Stinga
(Gordon Matthew Thomas Sumner)
bude nejspí‰ platit to poslední. Jeho
rodné mûsto Wallsend na severov˘cho-
du Anglie, s obrovsk˘mi lodûnicemi
a doly, nebylo to nejhezãí místo na ze-
mi. A v˘hled na budoucnost - pracovat
v docích nebo dolech. To Gordon roz-
hodnû odmítal a zvolil odchod.
V Lond˘nû se stal hudebníkem ve sku-
pinû The Police, vydává alba, pfiíleÏi-
tostnû hraje a stává se znám˘m jako
Sting. Stále se inspiruje záÏitky z dût-
ství, v roce 2003 vydává knihu vzpo-
mínek ze svého mládí. Ale stále cítí, Ïe
to není to pravé. AÏ nápad napsat hru,
promluvit ústy jin˘ch, ukonãilo proble-
matické období. ProtoÏe je muzikant,
zvolil pfiímo muzikál. S libretem mu
pomohl John Logan a Brian Yorkey.
Vznikl naprosto v˘jimeãn˘ muzikál,
kter˘ má styl a pÛsobivé nosné písnû.
Sting postavil pomník opravdov˘m
chlapÛm prÛmyslového vûku. Sám

Sting o hfie fiíká: „Potfieboval jsem spla-
tit dluh své komunitû a tahle hra pro
mû byla cestou jak toho docílit.”

Jen se samotn˘mi dûlníky by asi
pfiíbûh nepostavil. Je tu proto také „lo-
ve” pfiíbûh, romantick˘, siln˘ a pfie-
kvapiv˘. Sting ve své hfie také sám
hraje - pfiedáka Jackie Whita a právû
v den premiéry v Brnû, na které slíbil
b˘t, musel hrát v Torontu. Tato brnûn-
ská inscenace je kontinentální premié-
ra, pfiedurãená pro Evropu. UÏ teì je
zájem o uvedení ve ãtyfiech mûstech,
první bude Lipsko. Herecké obsazení je
vynikající, v‰echny role jsou alternova-
né herci souboru Mûstského divadla
Brno - musela bych vypsat padesát
jmen, v‰ichni mají zásluhu na mimofiád-
ném pfiedstavení. ReÏie se ujal Stanislav
Mo‰a, vidûl pfiedstavení v New Yorku
a Anglii, ale mûl, jako vÏdy, svoji pfied-
stavu. Specialitou Brna je také velk˘ 
orchestr a scéna Christopha Weyerse,
realistická, podpofiená projekcemi. Pfieji
krásn˘ záÏitek se Stingovou hudbou.

Pro Listy regionÛ napsala 
Naìa Parmová

Foto: archiv MdB
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Opatovské ‰majd 2019

Infinit pfiedstavuje novou jeskynní saunu,
tentokrát k poctû Moravskému krasu

Poãasí provûfiilo pfiipravenost turistÛ
co do fyzické kondice, ale provûfiilo
i kvalitu vybavení. 

KaÏd˘ úãastník byl v cíli odmûnûn
diplomem, sladkostí a butonem s logem
pochodu Opatovského ‰majdu a místní-
ho zámku. Pro sbûratele byly pfiiprave-
ny odznaky s logem pochodu ve ãtyfiech
provedení, které si úãastníci mohli za
symbolickou cenu zakoupit.

Doprovodn˘ servis na akci zabezpeãi-
lo Turistické informaãní centrum nedale-
ko sokolovny, které si turisté ze zvlá‰tû
vzdálen˘ch konãin velice pochvalovali
a oceÀovali velk˘ sortiment upomínko-
v˘ch pfiedmûtÛ, map, turistick˘ch vizitek
atd. Pochodníci mohli také nav‰tívit
Moravské kartografické centrum.

Po cel˘ den bylo pfiipraveno v soko-
lovnû bohaté obãerstvení, po obûdû za-
hrála navracejícím se úãastníkÛm oblí-
bená rocková kapela REBELKY. Jejich
vystoupení se setkalo s velice kladnou

odezvou úãastníkÛ pochodu, mnozí ne-
odolali a pfies na‰lapané kilometry se
temperamentnû vrhli do tance. 

Zpestfiením hudební produkce bylo
vystoupení klientÛ z Paprsku, ktefií pfii
harmonice zazpívali lidové písniãky pro
odpoãívající pochodníky a i jejich vy-
stoupení se líbilo a bylo odmûnûno po-
tleskem.  

Bûhem odpoledního programu jsme
popfiáli dlouholetému aktivnímu turistovi
a propagátorovi turistiky ZdeÀkovi
Kaderkovi k jeho Ïivotnímu jubileu, 
ostatnû speciálnû zafiazen˘ pochod
„Káìova 60” byl také na‰ím podûková-
ním za jeho celoÏivotní ãinnost v TJ
Sokol a turistice ve Velk˘ch Opatovicích.

V dobré náladû uplynul den a veãer se
v‰ichni úãastníci a taneãníci jen neradi
louãili, slíbili si v‰ak, Ïe se pfií‰tí rok za-
se potkáme na v˘roãním 25. roãníku
Opatovského ‰majdu a Malohanácké
stovky.

Akci podpofiila âUS – âeská unie
sportu, Mûsto Velké Opatovice,
Mikroregion Malá Haná, TJ Sokol Velké
Opatovice, Fibertex, Molat, PD
Refractories, Monarc, Gerbrich, Pros3.to,
Arboretum ·melcovna, Pohostinství
U KlementÛ, Autovraky.net, Stravování
Kalasová, Statika Bárta, Stavby Hrbata
a Bobr z V.Opatovic.

Zveme v‰echny milovníky pfiírody
i na dal‰í akce a zájezdy KâT Malá
Haná. Aktuální informace o dûní najde-
te na www.smajd.webnode.cz a na face-
booku – KâT Malá Haná. StaÀte se pfiá-
teli a odmûnou Vám budou informace
na desítky akcí, jak strávit v pfiírodû
voln˘ ãas, termíny akcí a zájezdÛ do za-
jímav˘ch míst v âeské republice, na-
bídky a slevy na ubytování a dopravu
a mnoho jin˘ch zajímavostí.

Za KâT Malá Haná Velké Opatovice
Jaroslav Barvífi

Foto: Du‰an Machourek Jubilant Zdenûk Kaderka „Káìa”

Náv‰tûvníci mohou vyuÏít cel-
kem 12 druhÛ saun, pfiiãemÏ novin-
ka – Jeskynní svatynû nabídne tep-
lotu 80 aÏ 90 stupÀÛ Celsia, vlhkost
15 aÏ 25% a jedineãn˘ interiér
s ruãnû malovan˘mi stropy.  Malby
jsou inspirovány v˘jevy z jeskyní
Moravského krasu.

Kromû jeskynních maleb saunu
dekorují tmavé skály, svûtlé lavice
z afrického dfieva Abachi a saunová
kamna, která simulují tradiãní oh-

ni‰tû.  Sauna s kapacitou 34 osob
poskytuje také panoramatick˘ v˘-
hled na pfiírodní ochlazovací jezír-
ko. Hudebním akustick˘m doplÀ-
kem jsou pfiírodní zvuky tekoucího
potoku, ptákÛ a jeskynních bubínkÛ

SíÈ wellness center Infinit je oje-
dinûlá sv˘mi pfiíbûhy a unikátními
saunami. „Jeskynní svatynû zapadá
do konceptu zakopan˘ch saun, kte-
r˘m se ãasto pfiezdívá „Hobitín”.
Tyto sauny v sobû snoubí prvky jiÏ-

ní Moravy – bylinkáfiství (Bylinná
ch˘‰e), alchymie (AchymistÛv
sklep), víno (vinn˘ sklípek) a právû
jeskynû,” doplÀuje provozní fieditel-
ka Monika Foretová. 

Pro ochlazení mohou náv‰tûvníci
kromû pfiírodního jezírka vyuÏít ta-
ké novû vybudovanou ochlazovací
zónu se sprchami, která je vytvofie-
na ze dfieva a kamene. Tomuto zá-
koutí vévodí krásn˘ ztepil˘ platan
javorovit˘.

Nová jeskynní sauna je pfiístupná
od jezírka po dfievûném mostku od
Saunového dómu, nejvût‰í sauny pro
90 osob, ve které pravidelnû probí-
hají saunové ceremoniály pod tak-
tovkou saunov˘ch mistrÛ a mistryÀ.

Wellness Infinit Maximus získalo
ke konci minulého roku ocenûní
projektu Amazing Place v kategorii
Wellness & SPA roku 2018. 

Text: PhDr. Eva Laviãková
Foto: Karel Novotn˘

Pohled ven ze sauny Jeskynû z dálky pfies jezírko

V sobotu 9. února 2019 se za podpory Mûsta Velké Opatovice a Mikroregionu Malá Haná konal 24. roã-
ník mezinárodního turistického pochodu „Opatovské ‰majd”. Brzy ráno vyrazilo ze startÛ v Letovicích a ve
Velk˘ch Opatovicích na perfektnû pfiipravené trasy 537 úãastníkÛ z celé âeské republiky, Polska,
Slovenska, Maìarska a Rakouska. 

Wellness areál Infinit Maximus u Brnûnské pfiehrady se rozrÛstá na plochu 7 000 m2. Unikátní venkovní saunov˘ svût zasazen˘ uprostfied
pfiírody Podkomorsk˘ch lesÛ novû doplní jedineãná saunová jeskynû s panoramatick˘m v˘hledem.
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Za provozu je zde moÏno vidût 2
parní ma‰inky, z toho jedna má
i zvukov˘ efekt, 2x osobní vagon,
1x po‰tovní vÛz a 2x nákladní vÛz
a potom nûkolik modelÛ na silnici.
Dále zde je k vidûní mnoho budov.
A to budova hlavního nádraÏí, 
nástupi‰tû, vodárna, vodní jefiáb,
hradlo, dvû vechtrovny, prÛjezdní
domek, rozhledna (vãetnû turistÛ),
dÛm ve v˘stavbû vãetnû jefiábu,
vûrná kopie domu Divi‰ova 45, za-
stávka – Jifiíkov (vãetnû cestují-
cích), hospÛdka U Slunce, WC 
(uvnitfi je také osoba), kostel, horní
a dolní stanice lanovky s délkou asi
5 metrÛ a jednou kabinkou (v tom-
to roce by mûla b˘t jiÏ v provozu),
a také most vedoucí do sklepa (de-
po vláãku).

Zahájení leto‰ní sezóny se usku-
teãní za úãasti RC model Pardubice,
Libor Koke‰ – plechové traktory.

V‰echny srdeãnû zvu, aÈ jiÏ
v tento den, nebo pozdûji v dal‰ích
provozních dnech, které budou vy-
vû‰eny na plotû v Blansku na
Divi‰ové ulici ã. 45.

Jifií ·imkÛj Foto: Renata Kuncová Polická

Za dobu provozu od záfií 2015 do
konce fiíjna 2018 má vláãek najeÏdû-
no zhruba 280 provozních hodin. Jen

za loÀsk˘ rok jsem jezdil 27 dní, co je
asi 80 hodin provozu a nav‰tívilo
mne tady 1790 osob.

Zahradní Ïeleznice v Blansku, Divi‰ova ulice ã. 45

Libor Barto‰ pfii vernisáÏi v˘stavy 1. bfiezna 2019

Info: www.halasvitavka.cz
objednávky: 

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

Mûstys Svitávka 
zve ke sportovnímu vyuÏití do nové

sportovní haly ve Svitávce. 
MoÏnost zakoupit i dárkov˘ poukaz v libovolné cenû
• posilovna • badminton, tenis, stolní tenis, volejbal …

AÏ do konce bfiez-
na si mÛÏete v
blanenské Galerii
Joná‰ v Blansku
prohlédnout v˘stavu
regionálního v˘tvar-
níka Libora Barto‰e
pod názvem D¤EVO
A KOV.

Foto: Ladislav Král

INFORMACE O 1. BLANENSKÉ LGB ÎELEZNICI
LGB Ïeleznice vzniká prÛbûÏnû jiÏ tfietí rok. V souãasné dobû je zde na pfiedzahrádce o rozmûru zhruba 6 x 10

metrÛ osazeno asi 30 metrÛ kolejí vãetnû 5 v˘hybek a dal‰í asi 3 metry odstavn˘ch kolejí jsou ukryté za dfievûn˘-
mi dvífiky ve sklepû.

V leto‰ním roce bude 
zahájen provoz, pokud to

poãasí dovolí 
v sobotu 13. dubna 2019
ve 13.00 hodin v Blansku

na Divi‰ové ulici ã. 45

Program Enersol reaguje na aktuální
celospoleãenskou objednávku smûfiující
k tomu, aby do povûdomí ÏákÛ stfied-
ních ‰kol vstoupila problematika úspor
energií  a obnoviteln˘ch zdrojÛ energií,
která zdÛrazÀuje potfiebu odborné pfií-
pravy nejen technick˘ch profesí  v této
oblasti.  Prioritou vyhlá‰enou Asociací
Enersol  pro 16. roãník programu  bylo
téma Vody a hospodafiení s vodou a té-
ma elektromobilita.

Osobní zá‰titu nad krajskou konfe-
rencí pfievzal  hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil ·imek.

Prezentovaná projektová témata
v kategorii Enersol praxe a Enersol
inovace byla  rozmanitá a podnûtná,
cenn˘ byl vlastní názor ÏákÛ na zpra-
covanou problematiku a jejich dopo-
ruãení a návrhy na zmûnu ãi zlep‰ení
situace. V kategorii  Enersol - popula-
rizace byly zdÛraznûny hodnoty úcty
k pfiírodû a k Ïivotu ve v‰ech jeho
formách za pomoci umûleck˘ch vy-

1. místo v kategorii Enersol – populari-
zace, Adéla Marková – práce: Bez oba-
lu, 2. místo v kategorii Enersol – praxe
a Alexandra Vavrisová – práce:
Rodinn˘ dÛm Kozárov, 3. místo v kate-
gorii Enersol – praxe. 

Dûkuji v‰em na‰im ÏákÛm, ktefií se
zapojili do projektu Enersol  a ktefií pfie-
m˘‰lí nad  potfiebou zachování Ïivotní-
ho prostfiedí  pro budoucí generace  v co
nejménû pozmûnûné podobû. Jsme 
pfiíli‰ zahlceni technikou a odtrÏeni od
pfiirozen˘ch rytmÛ pfiírody. Pokud se
nenajde dostatek odváÏn˘ch lidí ‰ífiících
osvûtu o moÏnostech ‰etrn˘ch zpÛsobÛ
vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energií
a úspor energií v pracovním i osobním
Ïivotû, mÛÏeme si nev‰imnout, Ïe 
kolem nás mizí celé ekosystémy, se kte-
r˘mi jsme bytostnû propojeni a Ïe se
ztrácí okouzlující  krása pfiírody.

Text: Ing. Marek Chládek, 
gestor RVC Letovice

Foto: archiv ‰koly

jadfiovacích  prostfiedkÛ, pfiedev‰ím
poezie. 

Nejvy‰‰í ocenûní z na‰í ‰koly získali

a do celostátního finále, které probûhne
v bfieznu v Pardubicích postupují:
Franti‰ek Pe‰l – práce: Vodárensk˘ les,

Enersol 2019 ve znamení vody a elektromobility

Ocenûní studenti s koordinátorkami (zleva Ing. Dostálová, Mgr. Opr‰alová)

Dne 26. února 2019  zamífiily do reprezentaãních prostor Masarykovi stfiední ‰koly Letovice  desítky delegátÛ –
úãastníkÛ Krajské konference Enersol 2019  pofiádané Regionálním centrem pro OZE Jihomoravského kraje pfii
Masarykovû stfiední ‰kole Letovice. 

Pozvánka na v˘stavu
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Zaãátek atletického roku 
ve znamení hal

Jako kaÏd˘ rok i leto‰ní zaãátek no-
vého roku patfiil atletick˘m halám, kde
se atletÛm z blanenského klubu ASK
Blansko nad oãekávání dafiilo. V‰e za-
ãalo v lednu pfiebory Moravské Slávie,
kter˘ch se kromû mlad‰ího Ïactva zú-
ãastnili i na‰i nejmen‰í z pfiípravek
a vedli si nad míru úspû‰nû. Ve star‰ích
pfiípravkách Eli‰ka Zamazalová vyhrála
600m a Denis Ellinger na téÏe trati do-
bûhl pro tfietí místo v mlad‰ích Ïácích.
Jeho bratr ·imon na 600m obsadil tfietí
místo a neztratila se ani Zuzka
Jandáková, která si vytvofiila nové osob-
ní v˘kony. V nejmlad‰í pfiípravce nás
úspû‰nû reprezentovala Daniela
Bezdíãková, kdyÏ získala tfii medaile
a to stfiíbro z dálky, zlato z 60m a 400m.
Pozadu nezÛstaly ani Veronika
Brázdová, které unikl bronz z dálky jen
na pokusy a Róza Hejlková. Obû holky
si opût vytvofiily v ostatních disciplí-
nách nové osobáky. Na posledních zá-
vodech v Ostravû Kids Athletics Poruba
2019 získal Radek Malits tfietí místo
v hodu míãem, zde se dafiilo i ostatním
a to pfiedev‰ím na tratích 600 m. 

Na‰i star‰í atleti mûli o tro‰ku nároã-
nûj‰í program, kdyÏ se zúãastnili otev-
fien˘ch pfieborÛ Moravskoslezského
kraje, mistrovství Jihomoravského 
kraje, mistrovství Moravy a Slezska,
mistrovství âeské republiky ve vícebo-

nám v‰ak udûlala na posledních závo-
dech v Ostravû, kde si vytvofiila nov˘ 
osobní v˘kon na 800m a to ãasem
2.22.50. Dal‰í na‰í nadûjí je Ïákynû
Natálie Poláãková, která získala z pfie-
boru Jihomoravského kraje tfietí místo
ve skoku do dálky a neustále se v této
disciplínû zlep‰uje. Na MMaS nás je‰tû
potû‰ila ‰tafeta mlad‰ích ÏákyÀ, u které
jsme po odchodu dvou dívek do star‰ích
ÏákyÀ tro‰ku pochybovali, jak to dûvãa-
tÛm bude bûhat, ale ãtvrté místo je ob-
rovsk˘m pfiíslibem pro letní sezónu. 

Na závûr v‰em zúãastnûn˘m patfií ob-
rovské díky za pfiedvedené v˘kony a re-
prezentaci nejen oddílu atletiky ASK
Blansko, ale i mûsta a hlavnû za to, Ïe
potvrzují, Ïe blanenská atletika patfií ke
‰piãce nejen v kraji, ale i v âeské re-
publice. V leto‰ním roce budete vídat
na‰e atlety nejen na okresních tratích,
ale po dlouhé dobû budou postavena
druÏstva pfiípravek, mlad‰ích ÏákÛ a Ïá-
kyÀ, dorostenek a Ïen. Ze závodÛ na 
na‰em stadionu se mÛÏete tû‰it na tra-
diãní Memoriál Vûry Bu‰ové Gilkové, 
základní kola pfieborÛ pfiípravek a mlad-
‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ a Krajské finále druÏ-
stev mlad‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ.

Za oddíl atletiky ASK Blansko 
Martin Bezdíãek

Foto: archiv atletika ASK Blansko

jích, Kids Athletics Poruba 2019 a dvou 
mítinkÛ ve skoku vysokém. Zde jen 
upozorníme na ty nejvût‰í úspûchy. Ke
stálicím ve sbírání medailí z vrcholn˘ch
podnikÛ patfií Veronika Jakusidisová,
která i pfies pfiestup o kategorii v˘‰ a to
star‰í Ïákynû opût potvrzuje, Ïe bude
patfiit k nejlep‰ím. Veronika brala krás-
né tfietí místo z mistrovství MMaS ve

vícebojích a deváté místo z MR âR ve
stejné disciplínû. Z MMaS jednotlivcÛ
brala 3. místo na 150m a 300m. V mlad-
‰ích Ïákyních nám dûlá obrovskou ra-
dost Dominika Bezdíãková, která se
stala pfiebornicí Jihomoravského kraje
ve v˘‰ce, na 60m a 150m. Na MMaS
brala zlato na 300m, stfiíbro na
150m a bronz na 60m. Nejvût‰í radost

www.stolmat.cz  tel.:  Letovice 515 538 885,  âerná Hora 515 538 558

âERNÁ HORA – novû BARVY LAKY
LETOVICE – roz‰ífien˘ vodoinstalaãní materiál

STOLMAT

Blanen‰tí atleti na Kids Athletics Poruba 2019

V úter˘ 19. února 2019 si v‰ichni náv‰tûvníci odná‰eli z informaãní kanceláfie Blanka v Blansku slad-
k˘ dárek. Perníkové srdce se zelen˘m logem íãka bylo jedním z pfiekvapení, které si pracovnice infor-
maãní kanceláfie pro své náv‰tûvníky pfiipravily k 20. v˘roãí Blanky.

Informaãní kanceláfi Blanka 
oslavila 20. narozeniny

K v˘roãí spustila informaãní kan-
celáfi Blanka také svÛj facebookov˘
profil, kter˘ najdete na adrese
www.facebook.com/ t ic .b lansko .
Najdete na nûm informace o pfiedpro-
dejích vstupenek, nov˘ch publikacích
a suven˘rech v nabídce, aktuality, 
zajímavé kulturní a turistické tipy
z Blanska a Moravského krasu a od-
povûdi na otázky, se kter˘mi zákaz-
níci do Blanky nejãastûji pfiicházejí.

S velk˘m zájmem vefiejnosti se jiÏ
první den setkal také otisk v˘roãního ra-
zítka. Pokud jste v úter˘ do informaãní
kanceláfie nestihli dorazit, mÛÏete to
kdykoliv napravit, razítko zde bude
k dispozici po cel˘ rok. 

ProtoÏe hlavní náplní ãinnosti

v‰ech „íãek” je bezplatné poskytová-
ní informací, na prÛzkum informaã-
ních tokÛ ve mûstû byla zamûfiena
i soutûÏní anketa pro vefiejnost.
Blanen‰tí zde odpovídali na otázku,
jak˘m zpÛsobem získávají informace
o kulturních a sportovních akcích ve
mûstû. Anketa byla zvefiejnûna také
na webov˘ch stránkách mûsta, a to
do nedûle 24. února 2019. Anketa je
slosovatelná a tfii v˘herci obdrÏí od
mûsta Blanska zajímavé ceny s regio-
nální tematikou. V˘sledky tohoto prÛ-
zkumu následnû budou zvefiejnûny na
webov˘ch stránkách mûsta.

Text: Martina Hejãová, 
Informaãní kanceláfi Blanka

Foto: RePo
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Nov˘ bazar v Blansku – vãetnû servisu

Pane MaÀou‰ku, co vá‰ bazar kon-
krétnû nabízí?

„Kromû bûÏn˘ch bazarov˘ch prodejÛ
a v˘kupÛ se snaÏíme navázat s kaÏd˘m
zákazníkem osobní vztah a vyjít kaÏdé-
mu maximálnû vstfiíc. ZboÏí nám zákaz-
níci mohou dovézt osobnû nebo mohou
vyuÏít sluÏeb bazaru, kdy pfiijedeme,
nábytek nebo materiál demontujeme,
sneseme, vyplatíme a odvezeme k nám
na prodejnu. Je to pro zákazníky ideální
moÏnost vûc zhodnotit a navíc jim dát
dal‰í vyuÏití.” 

Pokud to dobfie chápu, nábytek vy-
koupíte a pak teprve prodáváte. Co
kdyÏ neprodáte? 

„V tom pfiípadû tyto vûci darujeme,
poslouÏí je‰tû potfiebn˘m lidem.
Navázali jsme spolupráci s vedoucím
humanitárního skladu oblastní charity
Blansko, panem Franti‰kem Jahodou.
Nábytek nebo jiné vûci, které „nezob-
chodujeme”, odvezeme do humanitární-
ho skladu a zde najdou je‰tû smysluplné
vyuÏití.”

Vím, Ïe provozujete autodopravu
a stûhování, vyklízení….

„Ano, i tuto sluÏbu nabízíme.
Spolupracuji s kolegy – odborníky, kte-
fií se pohybují v umûní a mezi staroÏit-
nostmi a tyto vûci dokáÏí zákazníkÛm
férovû nacenit.”

Vidím, Ïe máte ‰irok˘ zábûr...
Úsmûv… „Ano, to je pravda. Mimo

jiné pÛjãujeme dodávku. Nabízíme
moÏnost zapÛjãení roÏnû s motorem na
sele, dûtem, které pfiijdou v doprovodu
rodiãÛ náv‰tûvu bazaru zpfiíjemníme
mal˘m dárkem. Jednou za ãtvrt roku
budeme v prostorách pfied bazarem po-
fiádat rÛzné tématické akce pro rodiny
s dûtmi.”

Kde tedy na‰i ãtenáfii bazar mohou
nav‰tívit?

No pfiece v Blansku, na adrese
Masarykova 20. Pro více informací nav-
‰tivte www.bazarblansko.cz nebo zavo-
lejte na telefon 776 566 634.

Pane MaÀou‰ku, dûkuji za rozhovor
a jak se fiíká: „AÈ se dílo dafií!”

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Bazar Blansko

„Ano, to je pravda. Právû toto moje
zamûfiení mû motivovalo k tomu najít
pro pouÏitelné vûci dal‰í vyuÏití. Bylo
mi líto velkého mnoÏství zbyteãnû vy-
hozen˘ch vûcí pfii stûhování nebo vyklí-
zení zákazníkÛ. Právû takováto sluÏba
mÛÏe ve finále najít je‰tû vûcem dal‰í

vyuÏití a zákazníkÛm u‰etfiit peníze za
vyklízení a následné stûhování zbyteã-
ností.”

To je úÏasn˘ nápad, jak v‰e nakom-
binovat a propojit…. Nabízí se otázka
– Vykupujete tfieba i staroÏitnosti?

Masarykova ulice v Blansku – v˘padovka na Brno

Stále nové zboÏí

Vjezd do bazaru 

Máte doma nevyuÏit˘ nábytek, bílou elektroniku, stavební materiál apod., nûco, co by mohlo je‰-
tû poslouÏit ostatním lidem? V tom pfiípadû se pfiijdûte podívat! V Blansku nedaleko nádraÏí zaãát-
kem února pan MaÀou‰ek otevfiel nov˘ rodinn˘ bazar nábytku, stavebnin a rÛzn˘ch doplÀkov˘ch
pfiedmûtÛ. Abych vám, ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiiblíÏila, co v‰e bazar nabízí, vypravila jsem se pa-
na MaÀou‰ka ve firmû nav‰tívit a vyzpovídat ho: 

➥ ➥
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Okresní sdruÏení âeské unie spor-
tu v Blansku ve spolupráci s mûstem
Boskovice a Jihomoravskou krajskou
organizací âUS uspofiádalo ve stfiedu
6. února v Zámeckém skleníku v
Boskovicích slavnostní galaveãer, na
kterém byly vyhlá‰eny v˘sledky an-
kety Sportovec okresu Blansko roku
2018. Pfiedání cen ocenûn˘m sportov-
cÛm se úãastnili v˘znaãní pfiedstavi-
telé vefiejného i sportovního dûní v re-
gionu; senátorka Ing. Vítková, staros-
ta mûsta Blansko Ing. Crha, starosta
mûsta Boskovice Ing. Dohnálek,
pfiedstavitelé okresní a krajské orga-
nizace âUS, olympioniãka Olga
Oldfiichová ·icnerová s manÏelem a
mnoho dal‰ích. K pfiíjemné atmosféfie
veãera pfiispûla hudební skupina
PruÏiny z Boskovic.

V̆ sledky v jednotliv˘ch kategoriích:

KOLEKTIV – MLÁDEÎNICK¯
T¯M:

·tafeta oddílu atletiky ASK Blansko
ve sloÏení: Dominika Bezdíãková,
Veronika Jakusidisová, Katefiina ·eb-
ková, Natálie Poláãková. 

DruÏstvo kolové U-23, Sálová cyk-
listika Svitávka, t˘m tvofií Jifií
Hrdliãka mlad‰í a Roman Stanûk. 

Sokol Letovice - minivolejbal, ve

SPORTOVNÍ AKCE:
Blanenská desítka, Boskovické bû-

hy, âokoládová tretra Blansko.

TRENÉR ROKU:
Jifií O‰lej‰ek - atletika, ASK

Blansko, Vûra Bfiinková - rychlobrus-
lení, ASK Blansko, Barbora Holánová
- gymnastika, ASK Blansko.

OSOBNOST ROKU V OBLASTI
SPORTU:

Milan Hrub˘ - vytrvalostní bûh,
Jana Matu‰ková - fotbal.

SYMPAËÁK ROKU:
Václav Koláfi - biketrial, ÚAMK

Biketrial Blansko. 

SPORTOVCI:
Ondfiej Padûra - fotbal, Jan

Koudelka - fotbal, Petr Mareãek - vzpí-
rání, Miroslav Bauer -  triatlon, Pavel
Kuãera – kulturistika, Matûj TuÏil –
basketbal, Filip PavloÀ -  triatlon.

Text a foto: ph

Semeniuk - rychlo-
bruslení, ãlen ASK
Blansko, Vratistava
Zdrubecká, agility,
ãlenka klubu SPV
Radost. 

sloÏení Tobiá‰ ¤ehofi, Jakub Bu‰ek,
Martin ·terc a Jan Str˘ãek. 

KOLEKTIV - SENIORSK¯ T¯M:
FK Blansko - fotbal, muÏi, FC

Boskovice - fotbal, muÏi A.

SPORTOVNÍ TALENT:
Natalie Souãková - kuÏelky, ãlenka

KuÏelkáfiského klubu Blansko,
Veronika Jakusidisová - atletika,
ãlenka ASK Blansko, Pavla ·toudko-

vá - atletika, ãlenka ASK Blansko,
Klára Stloukalová - basketbal, ãlenka
BK Îabiny, Matûj Kalina - cyklistika,
ãlen klubu CK Letovice, Adéla
Zavfielová - triatlon, ãlenka klubu
Elite sport Boskovice, Monika
Sedláková - basketbal, ãlenka
Basketbalového klubu Blansko,
Katefiina ·tefanová - rychlobruslení,
ãlenka ASK Blansko, Matûj

Ocenûné mládeÏnické t˘my

Sportovec okresu Blansko roku 2018

byly mediálním
partnerem akce
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SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOLEâNOSTI VRBA
získala dÛvûru klientÛ jiÏ nejen na Blanensku 

Spoleãnost VRBA správa nemovitostí
s.r.o. poskytuje své sluÏby jiÏ víc neÏ
ãtvrt století v‰em, ktefií potfiebují zajistit
odbornou správu nemovitosti. Typicky to
jsou spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch
jednotek, bytová druÏstva, ale také dal-
‰í majitelé ãi spolumajitelé bytov˘ch do-
mÛ i jin˘ch objektÛ. 

V̆ hodou spoleãnosti VRBA je kom-
plexnost nabízené péãe; zákazník si mÛ-
Ïe z ‰iroké nabídky vybrat sluÏby pfiesnû
podle sv˘ch potfieb. Jsou to provoznû
technické sluÏby; tedy zaji‰tûní v‰eho, co
je k provozu objektÛ nutné; vãetnû dodá-
vek tepla, vody, ostatních energií a dal-
‰ích sluÏeb, pfies zaji‰tûní potfiebn˘ch ser-
visních prohlídek, kontrol a revizí vãetnû
odstranûní zji‰tûn˘ch závad, zaji‰tûní
bûÏn˘ch drobn˘ch oprav a údrÏby aÏ po
rozsáhlej‰í rekonstrukce ãi modernizace
budov a technick˘ch zafiízení.

Díky stále více komplikovanûj‰í legisla-
tivû narÛstá zájem o ekonomické sluÏby
zahrnující vedení kompletního úãetnictví,
správní, úãetní a daÀov˘ servis, zaji‰tûní
rozúãtování nákladÛ pro jednotlivé vlastní-
ky ãi nájemce, vedení mzdové agendy, 
fie‰ení problémÛ v pfiípadû neplatiãÛ atd.
Prostû úpln˘ ekonomick˘ management,
vãetnû rozvah pro plánování investic.
Znaãn˘ zájem je také o poradenství v ob-
lasti nájmu, vlastnictví; obecnû v legislati-
vû, která s úãinností nového obãanského
zákoníku pfiinesla nemálo v˘znamn˘ch
zmûn v ãinnosti SVJ, BD a dal‰ích subjek-
tÛ. Dal‰í oblastí související s technick˘mi
sluÏbami je pfiíprava a zaji‰tûní rozsáhl˘ch
investiãních akcí, zejména komplexních
revitalizací bytov˘ch domÛ s vyuÏitím do-
taãních titulÛ - zde spoleãnost VRBA
uplatÀuje své dlouholeté zku‰enosti.

ManaÏerkou Spoleãnosti VRBA sprá-
va nemovitostí s.r.o. je Ing. Jana
Sedláãková, které jsem se zeptal:

Paní Sedláãková, sluÏby které nabí-
zíte majitelÛm bytov˘ch domÛ se stále
roz‰ifiují, stejnû jako poãet va‰ich klien-
tÛ; jak velkou oblast spoleãnost pokr˘vá
v souãasnosti?

Nyní máme ve správû více neÏ 4 300
bytÛ vã. nebytov˘ch prostor, u kter˘ch za-
ji‰Èujeme sluÏby pro více jak 200 subjektÛ;
pfiedev‰ím to jsou bytová druÏstva, spole-
ãenství vlastníkÛ a volná sdruÏení podílo-

Ïe se mé práce dotkly v‰echny zmûny po
„revoluci 1989”, aÈ uÏ to byl zákon o pfie-
chodu nûkter˘ch vûcí z majetku âeské 
republiky do vlastnictví obcí, obchodní zá-
koník, zákon o vlastnictví bytÛ, zákon
o hospodafiení energií, s rokem 2014 nov˘
obãansk˘ zákoník, zákon o korporacích,
zákon o sluÏbách a v poslední dobû napfi.
GDPR ãi evidence skuteãn˘ch majitelÛ. 

Zku‰enosti jsou urãitû dÛleÏité, ale sa-
my o sobû by nestaãily; je tfieba se stále
uãit, sledovat v‰e nové, co se dnes a den-
nû v oboru objevuje. Jsou to nové tech-
nologie ve stavebnictví, ale také neustálé
legislativní zmûny, se kter˘mi udrÏet
krok je nároãné, ale nezbytné. V mém
pfiípadû v‰ak obojí jde ruku v ruce, neboÈ
se úãastním jako autorizovan˘ inÏen˘r
v oboru pozemní stavby celoÏivotního
vzdûlávání âKAIT a pÛsobím také jako
soudní znalec se specializací pro oceÀo-
vání nemovitostí. Pfiátelé, ktefií tvrdí, Ïe
má práce je také m˘m koníãkem, mají
z velké ãásti pravdu; skuteãnû mne tato
problematika zajímá, práce mû baví a dû-
lám ji ráda. Právû takto získan˘ch vûdo-
mostí a souãasnû zku‰eností v oboru, 
vyuÏíváme pro na‰e speciální nabídky,
k nimÏ patfií i developerská ãinnost vãet-
nû realit v rámci na‰í skupiny CERGO. 

Správa nemovitostí poskytuje jiÏ
nyní znaãn˘ rozsah technického servi-
su, máte v plánu tuto oblast sluÏeb

je‰tû roz‰ifiovat? To je otázka na jed-
natele spoleãnosti Ing. Josefa Vrbu,
kter˘ odpovídá:

V souvislosti s neustále se zvy‰ující
poptávkou po sluÏbách zamûfien˘ch do
technické oblasti nemovitostí jsme na
podzim 2018 posílili technick˘, a zaãát-
kem tohoto roku i projekãní t˘m. Ke stá-
vající paletû sluÏeb v oblasti technické
správy nemovitostí chceme pfiidat vût‰í
dÛraz na preventivní ãinnost – jako je ãis-
tûní topn˘ch systémÛ, zdrojÛ teplé vody,
kontroly a revize vzduchotechnick˘ch
systémÛ a elektroinstalace. Také plánuje-
me ve vût‰í mífie aplikovat do bytové 
sféry novinky v slaboproudé technice, 
zejména vy‰‰í úrovnû fiízení spotfieby te-
pelné a elektrické energie, zaji‰tûní zv˘-
‰ené ochrany a bezpeãnosti nemovitostí
a majetku na‰ich zákazníkÛ, vãetnû po-
Ïární bezpeãnosti. Technická správa
v rámci firemní skupiny CERGO bude
také novû zaji‰Èovat servisní podporu 
energetick˘ch staveb, které dodává
a montuje dcefiiná spoleãnost CERGO-
MONT s.r.o. Proto pfiipravujeme v le-
to‰ním roce vybudování centrálního
dispeãinku. 

Chci na tomto místû podûkovat v‰em
na‰im zákazníkÛm za projevenou dÛvûru.
Ty, které na‰e nabídka sluÏeb zajímá,
bych rád ujistil, Ïe se na nás mohou s dÛ-
vûrou obrátit; rádi pomÛÏeme a poradíme.

Kontakty:
Provoz Blansko, Sukova 1052/6, 678 01
Blansko:
Ing. Jana Sedláãková - 516 498 715,
777 707 710, sedlackova@vrba.cz
Provoz Ti‰nov:
Blanka Kovafiíková - 777 707 752, 549
410 646, kovarikova@vrba.cz
Provoz technická správa nemovitostí:
Milan Chaloupka - 549 410 646, 777
707 753, chaloupka@vrba.cz

Ing. Janû Sedláãkové 
a Ing. Josefovi Vrbovi za rozhovor 

podûkoval Petr Hanáãek
Foto: ph

v˘ch spoluvlastníkÛ bytov˘ch domÛ, vãet-
nû domÛ nájemních, a to na Blanensku,
Ti‰novsku a v Brnû. V poslední dobû jsme
oslovováni poptávkami z Brna, kde je
v na‰em oboru znaãná konkurence a kde
jsme uspûli nejen díky komplexnosti slu-
Ïeb a pfiíznivé cenû, ale i tím, Ïe jsme 
firma s dlouhou tradicí a bohat˘mi zku‰e-
nostmi prakticky ve v‰ech oblastech spoje-
n˘ch s bydlením. OceÀována je také 
skuteãnost, Ïe na‰e spoleãnost je souãástí
skupiny CERGO, coÏ znamená velkou v˘-
hodu solidního zázemí pro realizaci v‰ech
stavebnû technick˘ch poÏadavkÛ klientÛ. 

Také na‰e asistence pfii zámûru a reali-
zaci revitalizací a zateplování budov je vel-
mi Ïádaná, a to od zámûru, projednání
v druÏstvu ãi spoleãenství, v technické po-
moci s v˘bûrem zpracovatele projektu,
zhotovitele, pfiíslu‰n˘ch dozorÛ, vyfiízení
stavebního povolení - aÏ po kolaudaci.
Asistence se t˘ká také úãasti a poradenství
na kontrolních dnech stavby a v neposled-
ní fiadû financování, tj. zaji‰tûní úvûrÛ s vy-
uÏitím dotaãních titulÛ, napfi. z posledních
projektÛ je to Integrovan˘ regionální ope-
raãní program (IROP). 

Zku‰enosti v tomto oboru jsou urãitû
hodnû dÛleÏité; jak dlouho se této pro-
blematice vûnujete? 

V oblasti bytového a nebytového hos-
podáfiství pracuji pfies 30 let, takÏe lze fiíci,

Ing. Jana Sedláãková a Ing. Josef Vrba

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* od 15. bfiezna prodej rostlin, zemin, kÛry, hnojiv
a jin˘ch potfieb pro va‰i zahradu za akãní ceny

* projekce, realizace a údrÏba zahrad

tel.: 737 475 290, 732 940 763
Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!
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➨ Prodám plynov˘ bojler JJJ Wood, 
114 litrÛ, cca 10 let v provozu, v dobrém stavu,
Cena 2 000 Kã. Tel.: 721 102 229.
➨ Prodám nové bowlingové boty Dexter, 
vel. 44 cena 1 000 Kã. Tel.: 721 102 229. 
➨ Prodám vyzimovaná vãelstva a oddûlky 
pro sezonu 2019 s vy‰etfiením MVP. Rámkové
míry 39x24. Cena do 3 000 Kã dle síly vãelstva.
Pfiedpokládan˘ termín odbûru je druhá polovi-
na dubna, tel.: 774 658 088.
➨ 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 zemûdûlskou usedlost 
ve Vanovicích u Boskovic. CP 4 431m2, 4
byty, sauna,videoprohlídka: https://www.y-
outube.com/watch?v=Ucw7KjkjXIk, tel.: 774
704 442.
➨ Prodám konferenãní stolek, foto za‰lu 
e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám byt 3+1 v OV, 
po generální rekonstrukci, nám. Svobody,
Blansko, centrum. Cena 3.300.000 Kã.  Mobil:
606 263 064, RK nevolat ! 
➨ Prodám bubnovou sekaãku 
VARI DS521. Málo pouÏívaná, cena dohodou.
Tel.: 605 858 530.
➨ Prodám vchodové dvefie svûtl˘ javor, 
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe,
cena dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702
591 648.
➨ Prodám traverzu „U” 22 cm,
délka 4,5 m. Cena 950 Kã, tel.: 776 793 287. 
➨ Prodám duo radiogramofon Tesla 1308A. 
Cena 7 500 Kã, moÏno zvlá‰È dokoupit desky.
Tel.: 777 450 543. 
➨ Prodám video Orion s ovladaãem, 
cena 900 Kã. Tel.: 777 450 543. 
➨ Prodám wolkmen s trafem, cena 800 Kã. 
Tel.: 777 450 543.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Osamûlá Ïena 59 rokÛ hledá kamaráda 
k obãasn˘m v˘letÛm. Nejlépe nekufiáka, moto-
ristu. Tel.: 721 123 334.
➨ Jsem od Letovic, 52 let, 180 cm. 
Hledám Ïenu – váÏn˘ vztah, porozumûní a lás-
ku. Tel.: 736 455 621. 
➨ Blanka 54, 160/70  hledá sympaÈáka, 
kutila do 58 let. Jsem kufiaãka, káva prozradí
víc. Neprozvánût, prosím. Tel.: 722 955 018. 
➨ 64-letá/175 hledá vy‰‰ího, spoleãenského,
nezadaného, nekufiáka se smyslem pro kulturu,
cestování a lehãí turistiku. Auto-moto vítán.
První prosím SMS, tel. : 774 741 734.

SEZNÁMENÍ

➨ 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 li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, to není podmín-
kou. Mám zájem i o koupi zahradního traktoru
se seãením. Koupím i po‰kozené nebo nekom-
pletní. Dûkuji, tel.: 731 487 850.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

BLAHOP¤ÁNÍ

BLAHOP¤ÁNÍ

V mûsíci bfieznu 

oslaví krásné Ïivotní jubileum 

paní NadûÏda Parmová z Blanska.

Mamince v‰echno nejlep‰í a stále plno elánu 

srdeãnû pfiejí dûti s rodinami

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

SATELITNÍ DOTACE 
na montáÏ nového 

satelitu jen za 300 Kã 
nebo naladûní karty se 

100 programy. Tel.: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

NABÍZÍM ÚKLID DOMÒ A BYTÒ,
kanceláfií a men‰ích firem.

Tel.: 605 562 000

OPRAVY A PRODEJ ·ICÍCH
STROJÒ A OWERLOCKÒ

Miroslav Jelínek
Tel.: 602 553 203

e-mail: jelinekservis@seznam.cz

Ing. Petr Vegerbauer
úãetnictví, danû, ekonomika,

poradenství
mobil: +420 605 207 129,

www.akuv.cz

POMOHU VÁM S ÚSPOROU 
na Va‰em stávajícím poji‰tûní.

Poradím i s likvidací 
stávající ‰kody. 

Tel.: 775 731 779

HLEDÁME
PRACOVNÍKA ÚDRÎBY 

ZELENù
Mzda 18.000,- ãistého pravi-
deln˘ v˘platní termín, dobr˘
kolektiv, HPP, DPP, brigáda. 

Tel.: 775 315 239

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

604 150 378

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

Nábytek, stavebniny,
doplÀkové zboÏí
- v˘kup za hotové
- osobní pfiístup

- moÏnost dopravy, 
montáÏ a demontáÏ, stûhování

OTEV¤ENO
PO, ST, PÁ 9:00 - 17:00

SO 8:00 – 12:00
+420 776 566 634

www.bazarblansko.cz
bazarblansko@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 14. března 2019 by oslavil 91. narozeniny 

pan Miloslav Zemánek z Blanska.

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku s námi. 
Manželka Anděla Zemánková s rodinou.

VZPOMÍNKA

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 3. března 2019 by se dožil 81 roků 
pan Miroslav Korčák z Boskovic,

který nás opustil 20. února před 20ti lety. 

Dne 27. února 2019 jsme vzpomenuli čtvrté smutné výročí, 
kdy nás náhle opustila naše maminka, 

paní Ludmila Korčáková z Boskovic. 

Na rodiče stále vzpomínají dcera Zdena a synové Milostlav 
a Jiří s rodinami a pan Adolf Broušek z Němčic. 

Dne 14. března 2019 
slaví paní 

LUDMILA KUNCOVÁ
z Blanska krásné životní 

jubileum 85. let.

Babi, tak hlavně hodně zdraví, 
klidu, pohody, radosti 

z vnoučat a pravnoučat přeje
manžel, dcera Ludmila, syn

Ladislav a Radek 
s rodinami.
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Starosta podpofiil
dobrovolné hasiãe

okrsku Blansko

Pozvánka na 30. 3. 2019
Za snûÏenkou do Krasu

Zfiizovatelem jednotek sboru dob-
rovoln˘ch hasiãÛ (SDH) je mûsto,
které hasiãe finanãnû podporuje.
Zástupce SDH Klepaãov Ondfiej
·aur v této souvislosti pfiipomnûl, Ïe
díky finanãní podpofie mûsta se na-
pfiíklad loni pofiídily nové pfiilby pro
ãleny zásahové jednotky. 

Starosta okrsku Blansko Milan
Kfiivánek upfiesnil, Ïe na okrese pÛ-
sobí celkem 150 sborÛ SDH, které
ãítají víc neÏ 8600 ãlenÛ. Zásahové
jednotky pak vyjíÏdûjí k zásahÛm po
celém okrese a ãasto pfii nich spolu-
pracují s profesionálními hasiãi.

„Práce dobrovoln˘ch hasiãÛ je

v mûstsk˘ch ãástech Blanska nena-
hraditelná, protoÏe pokud nastane
nûjak˘ problém, tak to fie‰í právû
dobrovolní hasiãi, za coÏ jim velmi
dûkuji,” uvedl blanensk˘ starosta
Jifií Crha.

Vyzdvihl také lví podíl dobrovol-
n˘ch hasiãÛ na spoleãenském a kultur-
ním Ïivotû v jednotliv˘ch mûstsk˘ch
ãástech Blanska a ve Spe‰ovû. „Proto
také podporujeme obãanské aktivity
v mûstsk˘ch ãástech, jejichÏ jsou 
dobrovolní hasiãi nedílnou souãástí,”
uvedl Jifií Crha a vyzdvihl také práci
hasiãÛ s mládeÏí.

Text a foto: Ondfiej PoÏár

To je název tradiãního turistického
pochodu, kter˘ byl velice oblíben˘
mezi ‰irokou vefiejností na Blanensku
po dlouhá desetiletí. Poãátky jeho
vzniku spadají do 70 let minulého
století a bez nadsázky lze fiíci, Ïe je-
ho trasami pro‰ly tisíce turistÛ.

Po ukonãení ãinnosti turistického
odboru v Blansku, kter˘ pochod za-
‰titoval po více jak 40 rokÛ, nastala
v historii pochodu pfietrÏka. O jeho
vzkfií‰ení se v roce 2017 postarala

skupina kamarádÛ, b˘val˘ch turis-
tÛ. A to pod hlaviãkou ASK Blansko
a za podpory partnerÛ VZP, poboã-
ka Blansko, firmy Z-Model Blansko
a Klubu ãesk˘ch turistÛ. A tak se
i v roce 2019 mohou v‰ichni „po-
choduchtiví” za snûÏenkou opût vy-
dat. 

Leto‰ní termín pochodu je sobo-
ta 30. 3. Místem startu je herna
stolního tenisu na Podlesí
v Blansku. Startovné ãiní 40 Kã
pro dospûlého, 20 Kã pro dítû.
Zájemci se mohou vydat do
Moravského Krasu po trasách 10,
25 a 35 kilometrÛ od 7:00 hodin.
V‰echny trasy vedou tradiãními
a znám˘mi místy, mají spoleãnou
zastávku na v˘leti‰ti na ObÛrce,
kde je moÏnost opékání párkÛ.
Vyhlá‰eni budou nejmlad‰í a nej-
star‰í úãastníci pochodu a také 
nejvzdálenûj‰í úãastník. V‰echny
trasy vedou územím chránûné kra-
jinné oblasti Moravsk˘ Kras, je 
tedy nutné dodrÏovat pravidla zde
daná.

Srdeãnû zveme v‰echny zájemce
a tû‰íme se poslední bfieznovou so-
botu na vidûnou.

Za pofiadatele Michal Souãek.
Foto: archiv M. Souãka

Úãastníci pochodu v loÀském roce

Starosta Blanska Jifií Crha na v˘roãní valné hromadû
podpofiil a ocenil práci dobrovoln˘ch hasiãÛ okrsku
Blansko. Do nûj patfií jednotky z místních ãástí Horní
Lhota, Dolní Lhota, Ole‰ná, ObÛrka, Tûchov, Klepaãov
a LaÏánky a sedmou jednotkou jsou dobrovolní hasiãi
ze Spe‰ova.

REHAU – DÛvûra. Spolehlivost. Inovace. Pfiidejte se k více neÏ 20 000 zamûstnancÛm na nû-
kterém ze 170 v˘robních závodÛ a zastoupení ve svûtû a posouvejte spolu s námi hranice
moÏného v oblasti kvality, funkãnosti a trvalé udrÏitelnosti v automobilovém prÛmyslu.

ZaÏijte s námi fascinující svût automotive!

HLEDÁME MONTÁÎNÍ DùLNÍKY
pro závod v Jevíãku

• Nástupní mzda vãetnû smûnn˘ch pfiíplatkÛ:

134 Kã/hod/BRUTTO pro tfiísmûnn˘ provoz

Dále Vám nabízíme:

• 7,5 hodinovou pracovní dobu
• 13. mzdu ve v˘‰i 100 % mûsíãní mzdy
• pravidelné navy‰ování mezd
• 5 t˘dnÛ dovolené
• pfiíspûvek na dopravu dle vzdálenosti 

aÏ 18 900 Kã/rok
• pfiíspûvek na stravování a firemní kant˘nu

V pfiípadû zájmu kontaktujte:
REHAU Automotive, s. r. o., personální oddûlení, Biskupická 781, 569 43 Jevíãko
Mgr. Linda Haikerová, e-mail: linda.haikerova@rehau.com, tel. 465 357 325 

Sledujte nás na www.facebook.com/REHAUCZ/ nebo na www.rehau.cz, kde nás mÛÏete kontaktovat
pomocí Formuláfie pro uchazeãe o zamûstnání v sekci Práce & Kariéra. 

• bezúroãnou firemní pÛjãku na bytové 
úãely aÏ 100 000 Kã

• pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní 6 000 Kã/rok
• pfiíspûvek k narození dítûte 1 500 – 3 000 Kã 

+ 1 den dovolené navíc
• pfiíspûvek ke svatbû 3 000 – 8 000 Kã 

+ 1 den dovolené navíc
• firemní akce

Pozvánka na v˘stavu
Zveme vás do Muzea Blanenska na v˘stavu Dûjiny udatného ãeské-

ho národa, jejíÏ vernisáÏ probûhla ve ãtvrtek 7. 3. 2019. V˘stava vy-

chází z knihy Lucie Seifertové, ztvárÀující ãeské dûjiny v komiksové

podobû. Autorka za svou knihu získala nûkolik ocenûní vãetnû ceny

Magnesia Litera za nejlep‰í dûtskou knihu. Obfií leporelo náv‰tûvníka

provede na‰í historií od dob lovcÛ mamutÛ aÏ po souãasnost. V˘stava

potrvá do 2. ãervna 2019.

Leona Voráãová, Muzeum Blanenska

Starosta Jifií Crha podpofiil práci a ãinnost sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
okrsku Blansko
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SoutûÏ Postav most! 2019 

Dne 8. února se v Letovicích na
Masarykovû stfiední ‰kole konal jiÏ 
3. roãník soutûÏe ve stavbû mostÛ ze
‰pejlí Postav most! SoutûÏ vznikla pÛ-
vodnû pro technicky zamûfiené stfiední
‰koly, ov‰em jiÏ 3. rokem se v Letovicích
koná její verze pro Ïáky ‰kol základních. 

SoutûÏ je vypsána ve dvou kategoriích:
v první z nich Ïáci staví most lehãí neÏ 1 kg,
kter˘ musí pfieklenout vzdálenost 1 m, jiÏ
pfiedem doma ãi ve ‰kole a na soutûÏ jej
pouze pfiivezou, zatímco ve druhé kategorii
Ïáci staví most na místû. V̆ hodou je v‰ak
men‰í pfieklenutá vzdálenost ãinící 75 cm. 

Ráno na vlakovém nádraÏí ãekala
„skvadra” 26 ÏákÛ ze 6., 8. a 9. roãníku
Z· Blansko, Dvorská a to vãetnû loÀ-

Blansko, Dvorská, ktefií se soutûÏe úãastní
poprvé, porazili ‰kálu mnoha zku‰enûj‰ích
soupefiÛ. Navíc loÀské vítûzky získaly
krásné 4. místo. Druhé místo patfií t˘mu
ëáblíci ze Z· Pomezí, tfietí byl t˘m Postav
a zbofi ze Z· Rájec – Jestfiebí. 

Následuje nûkolik posledních fotogra-
fií, louãení s organizátory, krátk˘ roz-
chod a uÏ sedíme ve vlaku. 

Velk˘ dík patfií zejména ÏákÛm 9. B,
ktefií se soutûÏe úãastnili pravidelnû od
jejího vzniku a ktefií její atmosféru letos
zaÏili naposledy – vÏdy se jednalo
o skvûlé reprezentanty na‰í ‰koly. 

Text: Mgr. Jana Witkovská, Mgr. Franti‰ek ·ejnoha,
Z· Blansko, Dvorská, (redakãnû upraveno)

Foto: archiv Z· a M· Blansko, Dvorská, 
archiv Masarykova S· Letovice 

sk˘ch vítûzek Petry Malíkové, Jany
Slavíãkové a Eli‰ky Jalové. 

Zhruba 20 minut jízdy vlakem, nûkolik
set metrÛ chÛze a uÏ jsme v tûlocviãnû,
v níÏ se celá akce koná. Po nutné registra-
ci a pfieváÏení dovezen˘ch mostÛ Ïáci
tvofiící mosty na místû usedají k pfiidûle-
n˘m stolÛm. Tfii, dva, jedna a start.
V‰echny t˘my se s pomocí tavn˘ch pisto-
lí, ‰pejlí a provázkÛ pou‰tûjí do práce. Za
dvû a pÛl hodiny musí b˘t hotovo. 

Mezitím se zástupci t˘mÛ s pfiedem
vytvofien˘mi mosty pou‰tí do zatûÏování
sv˘ch konstrukcí - naléváním vody do na
mosty zavû‰en˘ch barelÛ. 

V této kategorii – Mosty pfiivezené s se-
bou jsme stejnû jako v minul˘ch letech 

bohuÏel neuspûli. Na pomyslném stupni
vítûzÛ stál t˘m Ju‰ta ze Z· Lysice, druhé
místo patfiilo t˘mu Postav a zbofi ze Z·
Rájec – Jestfiebí a tfietí místo bylo t˘mu
Milimetr sem, milimetr tam ze Z· Lysice. 

JiÏ se v‰ak blíÏí konec ve tvofiení mos-
tÛ na místû. Teì je‰tû mosty pfieváÏit
a hurá na zatûÏování. Kter˘ z barelÛ na
zatûÏování pouÏít – mal˘ ãi velk˘?
Nûkteré z mostÛ neunesou ani váhu sa-
motného barelu, jiné unesou barel i s nû-
kolika konvemi vody. 

Tak a jiÏ se blíÏí závûr – vyhla‰ování
v˘sledkÛ v této kategorii.  Je to moÏné?
Ano je! První místo vyhrává t˘m ÎíÏaláci
ve sloÏení Adam Pernica, Adam Kopeãn˘
a Anh Le Doan Duc! Îáci 6. roãníku Z·
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Od pátku 8. února 2019 se po obûdû v sokolovnû ve Velk˘ch Opatovicích zaãali scházet prv-
ní úãastníci mezinárodního dálkového pochodu „Malohanácká stovka”. Tato jiÏ tradiãní akce
pfiilákala na start 72 úãastníkÛ (z toho 9 Ïen) z âeské republiky, Polska, Slovenska, Ruska,
Rakouska a Maìarska. 

Po dÛkladné pfiípravû, instruktáÏi
se úãastníci vydali autobusem do
Chornic, kde po spoleãném fotu 
vystartovali ve 20:25 hodin na traÈ
dlouhou celkem 102 km. Noãní ãást
mûfiila 46 km a vedla smûrem na hrad
Bouzov následnû na jeskynû
v Javofiíãku, kde byla noãní kontrola
na chatû JeskyÀka, odtud pfies Kladky
a Jaromûfiice do Velk˘ch Opatovic.
Poãasí letos dálkov˘m turistÛm cel-
kem pfiálo, pfiestoÏe je trápila hustá
mlha z první ãásti tratû jiÏ tak nároã-
né trasy.

Na kontrolu v sokolovnû se po
zdolání noãní ãásti zaãali první stov-
kafii scházet jiÏ hodinu po pÛlnoci
a po obãerstvení, odpoãinku a pfievle-
ãení do suchého obleãení se vydali na
denní ãást trasy v délce 56 km, která

je vedla na Opatovské hradisko, pfies
Vísky do Boskovic kde byla kontrola
denní trasy v Arboretu ·melcovna. Po
obãerstvení se úãastníci vydali na po-
sledních 28 km trasy smûrem na ·e-
betov a Pohoru zpût do Velk˘ch
Opatovic.

Nejrychlej‰í úãastník absolvoval
celou trasu od startu do cíle v ãase
12:44 hodin a to je vzhledem k délce
a poãasí vrcholn˘ v˘kon srovnateln˘
s bûÏci na mistrovství republiky
v dálkovém bûhu.

První v cíli byl Jan Suchomel
z Olomouce, druh˘ Petr Horsák
z Otrokovic zaostal o 8 minut a tfietím
v cíli byl Ondfiej Kacar z Ol‰an
u Prostûjova se ztrátou16 minut.

V Ïenské kategorii byla první Anna
Korobko v ãase 15:01 hod, druhá

Petra Rubá‰ová z Borovan mûla ãas
19:34 hod. a tfietí Vûra Hejkrlíková
z Jifiíkova 22:26 hod.

Poháry a ceny od sponzorÛ pfieda-
la paní starostka Velk˘ch Opatovic
Ing. Katefiina Gerbrichová s pfiedse-
dou KâT Malá Haná Du‰anem
Machourkem.

Pfies obtíÏnost a délku trati a za ztí-
Ïen˘ch klimatick˘ch podmínek dokon-
ãilo trasu 64 úãastníkÛ, ale i zb˘vající,
ktefií do‰li do cíle noãní ãásti, si 
zaslouÏí velkou poklonu, protoÏe i ten-
to roãník byl rozhodnû nároãn˘.

Text: Jaroslav Barvífi
Foto: Du‰an Machourek

Malohanácká stovka 2019

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC

➔ BRUSIČ NA KULATO

➔ OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU

➔ OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTA

➔ KONTROLOR SVAŘOVNY 

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

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

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Vyhlá‰ení vítûzÛ Malohanácké stovky
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Vandalové kaÏd˘ rok udûlají 
v Blansku ‰kody za pÛl milionu

Uzavírka silnice 
u âerné Hory

starosta proto chce za jejich odhalování dávat odmûnu

·kody za zhruba pÛl milionu
korun napáchají kaÏd˘ rok
v Blansku vandalové, ktefií 
sprejují po budovách a niãí ve-
fiejn˘ mobiliáfi a majetek mûsta.
Jeho vedení proti nim chce 
zasahovat ráznûji neÏ dosud,
protoÏe boj proti vandalismu je
jednou z priorit programového
prohlá‰ení radních.

„Vandalské útoky mû oprav-
du uÏ dlouho ‰tvou. Tfieba jen
poniãením odpadkov˘ch ko‰Û
ve mûstû zpÛsobili vandalové
loni ‰kodu pfiesahující 230 tisíc
korun. Vím, Ïe je tûÏké vandaly
dopadnout a usvûdãit, proto na-
vrhnu, abychom uvaÏovali
o odmûnách za dopadení spre-
jerÛ a dal‰ích vandalÛ,” fiíká
starosta Blanska Jifií Crha.

Kromû zniãen˘ch odpadko-
v˘ch ko‰Û niãí vandalové i la-

viãky v parcích a na vefiejn˘ch
místech, rozbíjejí autobusové
zastávky a vytrhávají ãerstvû
zasazené stromy, kefie a kvûti-
ny. ¤ádûní niãitelÛ padlo za 
obûÈ i nûkolik dopravních zna-
ãek. „Dal‰í smutnou kapitolou
jsou sprejefii, ktefií jen za loÀsk˘
rok zpÛsobili na nûkolika budo-
vách vãetnû radnice ‰kody za
zhruba 120 tisíc korun,” vypo-
ãítává vedoucí odboru komu-
nálních sluÏeb Martin Skláfi.

JenÏe právû sprejerství se
podle fieditele blanensk˘ch
stráÏníkÛ Martina Lepky obtíÏ-
nû pachatelÛm prokazuje.
„Sprejera prostû musíte nejlépe
chytit za ruku pfiímo pfii ãinu,”
uvedl Lepka. Jen letos uÏ poli-
cisté v Blansku fie‰ili tfii útoky
sprejerÛ. Loni jich pak bylo 22,
coÏ je o tfii ménû neÏ v roce

2017. „MnoÏí se v‰ak i po‰ko-
zování zaparkovan˘ch aut.
Proto se snaÏíme víc vûnovat
obchÛzkové ãinnosti v riziko-
v˘ch lokalitách, kde se útoky
vandalÛ objevují nejãastûji,” fie-
kl vedoucí územního odboru
Blansko Policie âR Zdenûk
Grénar.

Mûsto chce také investovat do
pofiízení dal‰ích kamer, které by
pfiípadnû pachatele vandalismu
ve mûstû zachytily. „Investice se
urãitû vyplatí, protoÏe je pofiád
lep‰í pofiídit nové moderní 
kamery, které pomÛÏou odhalit
pachatele, neÏ kaÏd˘ rok platit
z rozpoãtu mûsta pfies pÛl milio-
nu korun za nápravu ‰kod zpÛso-
ben˘ch právû vandaly,” dodal
starosta Jifií Crha. 

Text a foto: Ondfiej PoÏár, 
tiskov˘ mluvãí mûsta Blanska

Oddûlení silniãního hospo-
dáfiství stavebního úfiadu bla-
nenské radnice upozorÀuje mo-
toristy na to, Ïe kvÛli stavebním
pracím na opravû mostního ob-
jektu na silnici II/377 u âerné
Hory dojde v bfieznu k tfiímûsíã-
ní úplné uzavírce k úplné ãásti
zmínûné silnice, a to od kfiiÏo-
vatky se silnicí I/43 ve smûru od
Svitav do mûstyse âerná Hora.

Termín uzavírky: od 4. 3.
2019 do 5. 6. 2019

Délka uzavírky je 0,101 km,
délka objíÏìky 0,420 km.
ObjíÏìka bude vedena po silni-
ci I/43 ke kruhovému objezdu,
poté po silnici II/377 k âerné
Hofie ke kfiiÏovatce s místní ko-
munikací U Lihovaru. 

Text: Karel Vyskoãil, oddûlení 
silniãního hospodáfiství stavebního

úfiadu MûÚ Blansko

Posprejovaná budova, v níÏ sídlí knihovna, informaãní kanceláfi, âSOB a dal‰í instituce 
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