
Zaãátkem bfiezna leto‰ního roku STK Boskovice zavedla systém ONLINE REZERVACE
termínÛ provedení technické prohlídky.

K tomuto kroku vedení firmy pfii-
stoupilo jednak z dÛvodu zkvalitÀová-
ní poskytovan˘ch sluÏeb, kdy cílem je
pohodlná a jednoduchá rezervace 
termínu provedení technické prohlíd-
ky va‰eho vozidla, motocyklu nebo
pfiívûsného vozíku. Dal‰ím dÛvodem
je zkrácení ãekací doby pfied provede-

ním prohlídky. Nebylo ojedinûlé, Ïe
pfied STK na Dfievafiské ulici se od
ranních hodin tvofiila „fronta”.

Systém myslí i na ty fiidiãe, ktefií
nemají moÏnost si technickou kontro-
lu zarezervovat pfies www.stk-bosko-
vice.cz v sekci online rezervace.
Pofiád je moÏnost objednat si kontrolu

pfies telefon, pfiípadnû osobnû nebo to
prostû „jen zkusit” pfiijet. Zákazník ale
musí poãítat s tím, Ïe z kapacitních
dÛvodÛ nebude bohuÏel vÏdy moÏné
bez provedené rezervace vyhovût
a technickou kontrolu na vozidle pro-
vést. Objednaní budou mít pfiednost… 

V závislosti na poãtu proveden˘ch

rezervací se mÛÏe ãas zahájení tech-
nické prohlídky li‰it od ãasu rezerva-
ce maximálnû o 30 minut. 

Auto STK, spol. s r.o., Dfievafiská
2250, 68001 Boskovice
Tel.: +420 516 453 191, e-mail: in-
fo@stk-boskovice.cz, www.stk-
boskovice.cz

Novinka na STK Boskovice 
- Online rezervace

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

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 8 ãíslo 3 duben 2019
17 800 ks

V‰em sv˘m ãtenáfiÛm pfiejeme veselé Velikonoce. Redakce.

pfiijme:
ãí‰níka/servírku – HPP

brigádníky na rozvoz pizzy
Práce v mladém kolektivu, praxe vítána, ale není podmínkou. 

Zauãíme dle sv˘ch poÏadavkÛ.
Strava zdarma, pfiíplatek na dopravu.

Nástup dle dohody.

Více info tel.: 725 559 360

PIZZERIE VENEZIA Boskovice
restaurace s dlouholetou tradicí
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Ve dnech 7. – 10. bfiezna 2019 se
v Ústí nad Orlicí uskuteãnila krajská
postupová pfiehlídka amatérského ãino-
herního a hudebního divadla Orlická
maska 2019. Amatérské divadelní sou-
bory z Lan‰krouna, âeské Tfiebové,
Rychnova nad KnûÏnou, Krnova, Ústí
nad Orlicí, Pardubic, Prahy, Chrudimy,

Îamberku a Svitav pfiedstavily divá-
kÛm a hodnotícímu lektorskému sbo-
ru celkem 11 soutûÏních pfiedstavení.
Mezi nimi byla i divadelní hra Anity
Augustin (pfieklad Iva MichÀová)
Jednou hole, jednou na noÏe v podání
Divadelního spolku Rájec – Jestfiebí.
Hru, která mûla premiéru v rájecké

Do Sportovní sínû slávy Mûsta Boskovice za rok
2018 nebyli nominováni Ïádní sportovci ãi trenéfii. 

V̆ bûrová komise navrhla kromû 5 jednotlivcÛ
pfiedat ocenûní za mimofiádn˘ pfiínos sportu Adéle
·afáfiové, boskovické závodnici Moravec teamu
a Nutrend Specialized, která dosáhla v období své
sportovní ãinnosti velk˘ch úspûchÛ ve své kategorii.
Závodila na silniãních a horsk˘ch kolech i v cyklok-
rosu. V nûm si mezi Ïenami dojela na mistrovství 
republiky v Mladé Boleslavi 2018 pro stfiíbro a kva-
lifikovala se na Mistrovství svûta 2018 v cyklokrosu
kategorie Ïen U23 ve Valkenburgu Nizozemí, kde
skonãila devátá. MládeÏnické tituly má z horsk˘ch
kol, na mistrovství Evropy byla ‰está. Patfiila k vel-
k˘m nadûjím svého sportu. Ze zdravotních dÛvodÛ

byla donucena skonãit v devatenácti letech s aktivní
sportovní kariérou.

16. bfiezna byly na Plese sportovcÛ v Boskovicích
vyhlá‰eny v˘sledky ankety o nejlep‰ího sportovce, ko-
lektiv a trenéra Boskovic za rok 2018. Umístili se: za
jednotlivce Ondfiej Padûra, BK Sokol Sadros, malá ko-
paná, Miloslav Bayer, triatlon, Ivana Hrdliãková, ultra-
maraton, Petr Mareãek, TJ SOUZ Boskovice, vzpírání
a Filip PavloÀ, dlouh˘ triatlon. Za druÏstva to byli FC
Boskovice, muÏi, fotbal, TJ SOUZ Boskovice, juniofii,
vzpírání a SVâ Boskovice, mlad‰í Ïáci, plavání. Jako
trenéfii roku byli vyhlá‰eni Milan Strya, FC Boskovice,
fotbal a Svûtlana Hrdliãková, SVâ Boskovice, plavání.

Text: Jaroslav Parma
Foto: Monika ·indelková

sokolovnû v dubnu loÀského roku,
nastudovala se ãleny souboru hostují-
cí reÏisérka z teplického divadla The
Spis paní Iva ·imková. Pod jejím re-
Ïijním vedením se v sobotu 9. bfiezna
2019 na prknech pfiekrásného
Ro‰kotova divadla pfiedstavili herci
Hana Kubûnová, Iva Müllerová,
Hana Hortová, Franti‰ek Alexa, Ale‰
Ker‰ner a Petr Neãas, osvûtlení
a zvuk zaji‰Èoval Milan Dobe‰ a sle-
dování textu Eva VaÀková.

A jak se vystoupení rájeck˘m diva-
delníkÛm podafiilo? Podle dosaÏen˘ch
v˘sledkÛ naprosto skvûle. Lektorsk˘
sbor totiÏ ocenil jejich vystoupení 
udûlením âestného uznání za ansámblo-
vou souhru v inscenaci, udûlením

Ceny Ivû ·imkové za reÏii inscenace,
udûlením Ceny Hanû Kubûnové za 
hereck˘ v˘kon v roli Almut, a jako je-
dinému souboru udûlením Ceny za in-
scenaci.

Nejvût‰í pfiekvapení v‰ak pfii‰lo 
v úplném závûru vyhodnocení celé
pfiehlídky, protoÏe lektorsk˘ sbor no-
minoval inscenaci Jednou hole, jed-
nou na noÏe v podání Divadelního
spolku Rájec – Jestfiebí na celostát-
ní pfiehlídku amatérského ãinoher-
ního a hudebního divadla Divadelní
Piknik Volynû. Podrobné informace
o celé pfiehlídce lze najít na:
www.msuo.cz/-/orlicka-maska-2019

Text: Franti‰ek Alexa
Foto: archiv Divadelního spolku Rájec – Jestfiebí

Velk˘ úspûch 
rájeck˘ch 

divadelníkÛ

Vyhodnocení XVI. roãníku ankety nejlep‰í
sportovec, druÏstvo a trenér za rok 2018

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

ATOMO PROJEKT s.r.o., 
Bofiitov u âerné Hory pfiijme na HPP:

LOGISTIKA
NáplÀ práce:

PoÏadujeme: • min. S· vzdûlání a praxi na obdobné pozici • dobrá práce na PC a Windows Office
• oprávnûní na VZV

Dal‰í nabízené pracovní pozice:
asistentka péãe o zákazníky  -  provozní technik/údrÏbáfi  -  manipulaãní dûlník

• pfiíjem a v˘dej zakázek, komunikace se zákazníkem • administrativa spojená s expedicí zakázek
• plánování a objednávání dopravy • koordinace t˘mu pracovníkÛ logistiky

BliÏ‰í informace Vám rádi sdûlíme na tel. ã.: 516 412 635 nebo je najdete na www.atomo.cz/volná místa.

Z pfiedstavení Jednou hole, jednou na noÏe
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Projekt byl zahájen 18. 3. 2019 a to
tvorbou propagaãních materiálÛ, na
kter˘ch své grafické dovednosti pfied-
vedli Ïáci oboru Informaãní technolo-
gie. Vytvofiili plakátky, jídelní lístky
a prÛbûÏnou fotodokumentaci.

Postupnû se do projektu zapojili
Ïáci oboru Veterinární prevence, kte-
fií v novû vybudovan˘ch laboratofiích
provedli senzorické posouzení a che-
mickou anal˘zu základních surovin
pouÏit˘ch pfii pfiípravû pokrmÛ. 

Dále následovala pfiíprava pokrmÛ
a degustace, na které se podíleli Ïáci
oboru Hotelnictví a turismu a oboru
Kuchafi ãí‰ník. Ochutnat jste mohli
napfiíklad gulá‰ek na jin˘ zpÛsob ne-
bo ‰paÀhelského ptáãka. Na v˘bûr
bylo i nûco pro mlsné jaz˘ãky, jako

tfieba ‰panûlské vûtry se ‰odó ãi Ïem-
lov˘ puding. Do pfiípravy degustaã-
ních tabulí se zapojili i Ïáci oboru
Zahradník, ktefií zajistili kvûtinovou
v˘zdobu zakomponovanou do obdo-
bí 1. poloviny 19. století.

DÛleÏitou roli sehráli i Ïáci oboru
Ekonomika podnikání, ktefií v‰e správ-
nû zkalkulovali a ujistili v‰echny, Ïe
kaÏdá práce má svoji penûÏní hodnotu.

Projekt byl ukonãen 2. 4. 2019 zá-
vûreãn˘m zhodnocením vzájemné
spolupráce jednotliv˘ch oborÛ a su-
marizací dosaÏen˘ch v˘sledkÛ.

Podûkování patfií v‰em uãitelÛm
a ÏákÛm, ktefií pfiispûli ke zdárnému
prÛbûhu celé akce. 

Za organizaãní t˘m Hana Kubûnová
a Jaroslava Pfiikrylová

Foto: archiv ‰koly

Ivo Koblasa se sv˘m trenérem

Desát˘ roãník telegrafu odstartoval 
23. 3. 2019 v 19:30 hod z vrcholu Velké
Javofiiny v Bíl̆ ch Karpatech (970 m n.m.).
Odtud putoval svûteln  ̆signál pfies vyv˘‰ená
místa smûrem na západ i na v˘chod k na‰im
slovensk˘m sousedÛm. Poãet míst se stále
zvy‰uje. Letos se pfiihlásilo uÏ rekordních 256
stanovi‰È. Z ãasov˘ch dÛvodÛ byly cesty sig-
nálu rozdûleny do dvou proudÛ. Ten druh  ̆za-
ãíná na vrchu Bíl̆  Kámen uVelk˘ch Popovic.

Na Malém Chlumu u Obory oÏilo stano-
vi‰tû keltského telegrafu uÏ posedmé. Pfii‰lo
sem pfiivítat jaro asi 90 dospûl˘ch a dûtí.
Svûteln˘ signál jsme úspû‰nû pfievzali z roz-
hledny u Veselice a pfiedali na Burianovu
rozhlednu u Rudky. Doufejme, Ïe pfiímluva
vûdmy posílí u v‰ech úãastníkÛ pozitivní
vztah k pfiírodû i k lidskému souÏití. 

Smysl telegrafu pfiibliÏuje jeho duchov-
ní otec a koordinátor pan Vlastimil Hela:
„ ..., hlavním smyslem Keltského telegra-
fu je návrat k Matce Zemi s pfiicházejícím
jarem, jenÏ vrací svûtlo do krajiny, coÏ
i my symbolicky ãiníme pfiedáváním 

Na Iva ãekaly ãtyfii závody a závûreãné
sãítání tûchto disciplín v omniu. Ivo byl na
MS velmi dobfie pfiipraven, pfiekonal ãeské
rekordy v závodû na 3 km a 1 km.
Pfiedev‰ím v závodû na 3 km potvrdil svo-
ji svûtovou v˘konnost. Také hladk˘ závod
na 60 kol s prvenstvím na pásce Ivo zajel
aktivnû. Po celou dobu závodu se Ivo po-
hyboval v ãele pelotonu, kde aktivnû sjíÏ-
dûl v‰echny nástupy. AÏ v závûreãn˘ch
150 metrech Ivovy chybûlo tro‰ku sil do
spurtu v˘sledkem bylo 10.místo. 

V souãtu v‰ech disciplín se Ivo umístil
v TOP TEN. Ivo potvrdil sv˘m v˘konem
svoji pfiíslu‰nost k absolutní svûtové ‰piã-
ce cyklistÛ. Stal se opût nejúspû‰nûj‰ím
z ãesk˘ch reprezentantÛ. V̆ sledky Iva na
tomto mistrovstvím jsou pfiíslibem k jeho
vystoupení na paralympiádû v Tokiu 2020.

Text: Ivo Koblasa sen., Sport Manager
Foto: archiv I. Koblasy

svûtleného signálu, kter˘, putujíce mezi lid-
mi, je vzájemnû propojuje. A to je dal‰í
z poselství této akce - obnovení spojení 
mezi lidmi na duchovní úrovni. Proto k te-
legrafování pfiistupujte s láskou, pokorou,
laskavostí i soucitem.”

Dûkuji Obecnímu úfiadu v Obofie i tam-
nímu SDH za podporu. A dûkuji tûm, ktefií
pomohli telegraf pfiipravit a zrealizovat.
Jmenovat je nemohu, protoÏe jsou to bytos-
ti nadpfiirozené.

Za v‰echny, Jifií Havífi, ten star‰í
Foto: Jifií Havífi

Retro v gastronomii 

Keltsk˘ telegraf 
uÏ podesáté 

Cyklista Ivo Koblasa na MS v TOP TEN

V bfieznu probûhl na VO· a S· v Boskovicích tradiã-
ní mezioborov˘ projekt, tentokrát na téma RETRO
V GASTRONOMII-pfiíprava pokrmÛ podle Magdalény
Dobromily Rettigové, na kterém se podílí Ïáci v‰ech
oborÛ stfiední ‰koly.

Ivo Koblasa jun. se zúãastnil od ãtvrtka 14. 3.  do soboty 16. 3. 2019 Mistrovství svûta v dráhové cyklistice
v Holandském Apeldoornu. 
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Velk˘ úspûch florbalistÛ FBK Atlas Blansko

Dûtská Porta ve Svitávce
O Svitávce se v poslední

dobû hodnû hovofií a právû
Svitávka byla místem, kde
tábornick˘ oddíl Stopa ze
Skalice nad Svitavou v sobo-
tu 16. 3. pofiádal soutûÏ pro
dûti s názvem Dûtská Porta.
Tato akce není jiÏ spoustû li-
dem neznámá, vÏdyÈ jsme se
se‰li jiÏ po tfiicáté druhé.
Ano, jsou to témûfi dvû gene-
race dûtí, které si na na‰í ak-
ci mohly zazpívat. 

SoutûÏilo se ve tfiech ka-
tegoriích: skupina do 12ti
let, 13-18 let a oddíly. Portu
bravurnû zvuãil Pavel ·atny
a skupiny uvádûli moderá-
tofii Olãa StaÀková a Jenda
Nádvorník.  V˘kony skupin
hodnotila pûtiãlenná porota.
Jako kaÏd˘ rok byl vyhlá-
‰en vítûz diváckého hlaso-
vání.  Pfiihlásilo se 12 sku-
pin a zde jsou v˘sledky:
Mlad‰í kategorie: 1. místo

Mladí florbalisté FBK Atlas
Blansko kategorie star‰í Ïáci mohou
slavit. JiÏ totiÏ pfied posledním kolem
ligy mají na své soupefie minimálnû
osmibodov˘ náskok, kter˘ si zajistili
na posledním probûhlém kole, kde
porazili Bulldogs Brno B - své rivaly. 

Hráãi tím pádem ovládli Pfiebor
Jihomoravského kraje star‰ích ÏákÛ
a dostali proto moÏnost pfiihlásit se
do nejvy‰‰í ligy, kterou jim jejich vûk 
umoÏÀuje hrát.

V pfií‰tím ãísle ListÛ regionÛ si
ãtenáfii mohou pfieãíst zajímav˘ roz-
hovor s trenérem mlad˘ch, úspû‰-
n˘ch florbalistÛ z Blanska. 

Text: David Poliak
Foto: Matûj Obr‰lík

≈UFÍCI A PRËATA, 2. místo ORION
a 3. místo BUDE NÁS VÍC. Star‰í kate-
gorie: 1. místo ≈UFÁCI, 2. místo KOLY
FAMILY a 3. místo  NOIRO. Oddíly: 1.
Místo MR≈OUSKOVÉ SKALICE, 2.
místo VATRA BOSKOVICE a 3. místo
SKOKANI JEDOVNICE. Cenu poroty
dostala kapela I’M VOICE. Divácké hla-
sování, kterého se zúãastnilo 188 lidí,
vyhráli MR≈OUSKOVÉ.

Za oddíl bych ráda podûkovala v‰em
sponzorÛm, bez kter˘ch by se tato nároãná
akce nemohla uskuteãnit a v‰em, ktefií jak-
koliv pomohli. Veãer se pro star‰í patnácti
let konal Country bál, na kterém hrála ka-
pela Trní Na vûtvi. Díky v‰em za úÏasnou
atmosféru a pfiíjemnû proÏit˘ sobotní den.

Text: Vûra Valnohová
Foto: Eva Jano‰ková, TK STOPA Skalice nad Svitavou

≈UFÍCI A PRËATA – 1. místo v mlad‰í kategorii
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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!

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

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

* pfiijmeme zahradníka/ci

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Pane ·tûpánsk˘, nemocnici povedete
aÏ do ukonãení v˘bûrového fiízení na no-
vého jednatele. Budete se tohoto fiízení
úãastnit jako kandidát?

Nyní pfiipravujeme na základû roz-
hodnutí Rady mûsta v˘bûrové fiízení,
které by se mûlo uskuteãnit do tfií mûsí-
cÛ, tedy v prÛbûhu ãervna. Pokud budu
cítit dÛvûru Rady mûsta, tak se do v˘bû-
rového fiízení pfiihlásím.

MÛÏete se prosím ve struãnosti pfied-
stavit?

Mám 58 let, v roce 1985 jsem ukonãil
studium na Univerzitû Jana Evangelisty
Purkynû v Brnû. Jsem Ïenat˘, mám dvû,
jiÏ dospûlé dûti, v souãasnosti bydlím ne-
daleko od Brna. V posledních 10 letech
pracuji v rÛzn˘ch manaÏersk˘ch pozicích,
v boskovické nemocnici od roku 2016.

Jaká je souãasná hospodáfiská situa-
ce nemocnice?

V posledních tfiech letech hospodafiení
nemocnice vÏdy vykazovalo kladné hodno-
ty. Tak je tomu i nyní, pfiesto, Ïe díky vlád-
ním usnesením o zvy‰ování mezd ve zdra-
votnictví velmi narostly mzdové náklady.
Pro nás, mûstskou organizaci typu s.r.o, 

níka, tedy mûsta Boskovice, provozní ná-
klady, tedy pfiedev‰ím mzdy a zdravotnick˘
materiál, jsou financovány z pfiíjmÛ úhra-
dové vyhlá‰ky a obnova zdravotnické tech-
niky je fie‰ena z dotaãních titulÛ. To se nám
v posledních letech díky pochopení a po-
mocí mûsta dafií; na základû úspû‰né strate-
gie, napfiíklad ve v˘zvách Integrovaného
regionálního operaãního programu, jsme
získali desítky milionÛ korun na nákup
zdravotnické techniky, pfiípadnû obnovu
a vybavení zafiízení IT.

Pokraãuje tato úspû‰nost pfii získává-
ní dotací i v souãasnosti?

Ano, v souãasné dobû do‰lo k nav˘‰e-
ní prostfiedkÛ v rámci v˘zvy ã. 31 pro-
gramu IROP; na‰e nemocnice získala
cca 40 mil. Kã, které budou pouÏity ne-
jen na nákup nového vybavení, ale také
napfiíklad na refinancování loÀského 
nákupu zafiízení CT, které bylo pofiízeno
díky pÛjãce. Nyní pfiipravujeme podkla-
dy pro nákup nové techniky pro operaã-
ní sály, gastro ambulanci, kardio ambu-
lanci a pro oddûlení intenzívní péãe.

Jaká je situace v personální oblasti?
Je tfieba konstatovat, Ïe z hlediska mi-

nimálního personálního obsazení praco-

vi‰È plní na‰e nemocnice poÏadavky zdra-
votních poji‰Èoven beze zbytku. Do bu-
doucna nám v‰ak hrozí problém v oblasti
vysoce kvalifikovan˘ch lékafiÛ; tedy spe-
cialistÛ, primáfiÛ a jejich zástupcÛ, ktefií se
blíÏí dÛchodovému vûku, nebo uÏ pfieslu-
hují. Napfiíklad v oboru radiologie je celo-
republikov˘ nedostatek specialistÛ, chybí
chirurgové, na gynekologicko porodnic-
kém oddûlení hledá primáfi Machaã svého
nástupce a na‰lo by se více podobn˘ch
problémÛ; snaÏíme se tuto situaci fie‰it.

V pfiípadû v˘povûdi MUDr. Tomá‰e
Julínka jiÏ platí pravomocné rozhodnutí
soudu, které oznaãilo pracovní v˘povûì,
kterou obdrÏel z organizaãních dÛvodÛ,
za neplatnou. Jak bude realizováno jeho
od‰kodnûní?

Nyní probíhá jednání právních zástup-
cÛ, které má stanovit v˘‰i od‰kodného tak,
aby se tento pfiípad vyfie‰il vzájemnou do-
hodou. V dobû, kdy jednatelka Bc. Hana
Nedomová v˘povûì podala, byl manage-
ment nemocnice poji‰tûn z hlediska odpo-
vûdnosti, takÏe se snaÏíme tuto ‰kodu 
uhradit plnûním ze strany poji‰Èovny.

Pane ·tûpánsk˘, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

sice není závazné tabulkové nav˘‰ení
mezd, kter˘m se fiídí zdravotnická zafiízení
zfiizovaná státem nebo krajem, ov‰em zvy-
‰ování mezd v okolních zafiízeních mini-
málnû dorovnáváme uÏ z hlediska udrÏení
kvalitního personálu. Mírné rozdíly z mi-
nulosti se snaÏíme napravit; pfii rozdûlování
pfiíjmÛ dan˘ch úhradovou vyhlá‰kou jdou
témûfi v‰echny tyto finance na mzdy.
Dlouhodobû funguje rozdûlení nákladÛ ve
smyslu - budovy a cel˘ areál je v péãi vlast-

RNDr. Dan ·tûpánsk˘ 

Nemocnice Boskovice 
má nové vedení

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o., prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc., ukonãil svou ãinnost na konci bfiezna. Od 1. dubna vede nemocnici do-
savadní námûstek pro ekonomiku a správu, statutární zástupce jednatele, RNDr. Dan ·tûpánsk˘, kterého jsem se zeptal:

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)



roãník VIII        ãíslo 3       duben 2019

6 Informujeme / i*

www.listyregionu.cz

Let’s dance v Letovicích 
– pfiijelo 1 200 taneãníkÛ z celé âR

Anna Karenina v Brnû

Leto‰ního tfietího roãníku  se zúãast-
nilo nad 1 200 taneãníkÛ ze 43 taneã-
ních souborÛ z âeské republiky, ktefií se
prostfiídali bûhem celého dne na taneã-
ním parketû. SoutûÏilo se v taneãních
disciplínách street dance, show dance,
disco dance, contemporary, maÏoretky,
aerobik a plesové pfiedtanãení. 

SoutûÏ skupinov˘ch formací uvádûl
na taneãní parket moderátor z brnûnské-
ho rádia – Frre radio Brno Libor âerví-
nek. Druhou soutûÏ jednotlivcÛ neboli
sól a duet uvádûl Honza Vlach. 

Diváci vidûli celkem 126 taneãních
formací, které tanãí nad 1 200 taneãní-
kÛ a kolem 170 sólov˘ch taneãníkÛ,
které hodnotila odborná porota – Mgr.
Pavel Hru‰ka, Zdena Odrazilová, Klára
Sedláãková, Tomá‰ Neruda, ZdeÀka
Slámová.

„V‰echny ‰Èastné rodiny jsou si podobné, kaÏ-
dá ne‰Èastná rodina je ne‰Èastná po svém”. Tato
Tolstého my‰lenka uvádí jeho román, vydan˘
v roce 1877. Tolstoj si chtûl odpoãinout po ná-
roãné práci na díle Vojna a mír a sáhl po Ïen-
ském tématu. Námût mu upfiesnila událost neda-
leko Jasné Poljany, kdy se druÏka sousedního
statkáfie vrhla v návalu Ïárlivosti pod vlak.
NezÛstal jen u pfiíbûhu Anny, Ïeny zaji‰tûného
státního úfiedníka, ale rozehrává i fie‰ení nevûry
muÏe v rodinû Oblonsk˘ch  a usilování Kosti
Levina o rodinné ‰tûstí s Kitty ·ãerbackou. 
Ústfiedním tématem je ov‰em tragick˘ trojuhel-
ník Anny, jejího muÏe a jejího milence Alexeje
Vronského. Anna je inteligentní, klidná Ïena, tû-
‰ící se velké úctû. Je zaji‰tûná, vzala si star‰ího
muÏe, kter˘ ji miluje a její syn Sergej je pro mat-
ku v‰ím. Îijí v Petrohradû, a kdyÏ odjede k bra-
trovi do Moskvy urovnat jeho nevûru, potkává
ve spoleãnosti Vronského. Hrabû Vronsk˘ je 

dÛstojník, do Anny se na první pohled zamiluje
a doprovází ji do Petrohradu. Anna odolává, na-
mlouvá si, Ïe s Kareninem uÏ nemÛÏe Ïít, touÏí
po vlastním ‰tûstí a nakonec vûnuje v‰echnu
svou lásku Alexeji. Její city jsou opravdové, tra-
gédie je v tom, Ïe nechce b˘t neupfiímná, netají
svou lásku ani následky, a to jí pfiivodí zkázu.

Román s tak fascinující hrdinkou byl mnoho-
krát i zfilmován. V roce 1927 pod názvem Love
s Gretou Garbo, ten je zajímav˘ tím, Ïe má dvo-
jí konec - s happy endem pro americkou distri-
buci a druh˘ konec je shodn˘ s autorem. Velk˘m
úspûchem byl film z roku 1935 opût s G. G., ná-
sleduje film 1948 a v roce 1997 si Annu zahrála
Sophia Marceauová. Brnûnská dramatizace je
dílem Jifiího Závi‰e, reÏíruje Petr Gazdík (hraje
v alternaci i Levina), vybral i hudbu. V hlavních
rolích uvidíte Ivanu VaÀkovou, Jana Mazáka,
Jifiího Macha. Zajímavostí je, Ïe âe‰i od roku
1905 v dramatizaci tohoto díla spolehlivû vedou. 

Celou akci pofiádala Michaela
Barto‰ová, která je pofiadatelkou dal‰ích
mezinárodních taneãních soutûÏí.
V kvûtnu, 11. 5. 2019 odstartuje jiÏ 
desát˘ roãník mezinárodní soutûÏe
O pohár mûsta Letovic a Kun‰tátu pod
zá‰titou senátorky parlamentu âR paní
Ing. Jaromíry Vítkové a starosty mûsta
Kun‰tát pana MVDr. ZdeÀka Wettera.

„Zaãátkem ãervna 1. 6. 2019 se 
uskuteãní v Boskovicích ‰est˘ roãník
mezinárodní taneãní soutûÏe Summer
dance cup. SoutûÏ se odehrává na zim-
ním stadionu v Boskovicích, kde taneã-
níci soutûÏí jak uvnitfi stadionu, tak i na
venkovní stagi. V loÀském roce do
Boskovic zavítalo nad 2 300 taneãní-
kÛ”, uvedla Barto‰ová.

Text: Gabriela Bednáfiová
Foto: Petr ·vancara

Praktická poznámka nakonec - pfiedstavení trvá tfii hodi-
ny a deset minut.

Pro Listy regionÛ napsala Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Barto‰ová zahájila taneãní sezónu v Jihomoravském kraji a tím odstartovala III. roãník celorepublikové taneãní soutûÏe Let’s dance v sobo-
tu 16. 3. 2019 ve sportovní hale v Letovicích. Zá‰titu taneãní soutûÏe pfievzala senátorka parlamentu âR paní Ing. Jaromíra Vítková a staros-
ta mûsta Kun‰tát pan MVDr. Zdenûk Wetter.

Od konce února mÛÏete v Mûstském divadle Brno vidût ojedinûlou dramatizaci romá-
nu Lva Nikolajeviãe Tolstého - Anna Karenina.

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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Tato akce se jiÏ 2. rokem konala
v Dûlnickém domû, kde se mimo jiné ko-
ná vût‰ina blanensk˘ch akcí. V úter˘ 19.
bfiezna zde probûhlo slavnostní zahájení
festivalu a vyhlá‰ení v˘sledkÛ Jeskynního
poháru, coÏ je fotografická soutûÏ pro ve-
fiejnost. 3. místo získal Dominik Neãas,
student Stfiední ‰koly cestovního ruchu
a gastronomie Blansko, s fotografií
„Zámeck˘ park v Blansku”, 2. místo pat-
fiilo Mgr. Ilonû Vaisové s fotografií
„Klamova huÈ” a 1. místo získal Mgr.
Pavel Strnad se svou fotografií „PfieÏiv‰í”.
Porota se rozhodla udûlit je‰tû cenu za 
originalitu, jeÏ získal Eduard Boháãek se
svou fotografií „I v Moravském krasu
stromy umírají vestoje”. 

V úter˘ veãer nechybûlo ani vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ Krasového poháru –
soutûÏe fiktivních turistick˘ch projektÛ
studentÛ S· Cergas. Na 3. místû se 
umístil projekt Statek Samsara – dûtsk˘
den, cesta do pravûku, na kterém praco-
vali studenti Zuzáková, Pavelová,
Pavelka, Barto‰ková, Kotlár, ·irÛãková
a BlaÏková. Druhé místo patfiilo projek-
tu Penzion KÛlna – stezka odvahy
a studentÛm Juraãkové, Králové,

poháru vydobyla Lucie Oravíková z OA
a Hotelové ‰koly Tfiebíã.

Poslední festivalov˘ den, ãtvrtek, byl
vûnován Krápníkovému poháru. Ten se
specializuje na soutûÏ základních ‰kol
v prezentaci zajímavostí na‰eho regionu.
Na 3. místû se umístila Z· Erbenova, na
2. místû se umístila Z· a M· Dvorská
a absolutním vítûzem se stala Z·
Bene‰ov. Opût byly udûlovány ceny po-
roty, z níÏ nejoriginálnûj‰í audiovizuální
zpracování získala Z· Adamov a cenu
za komplexní zpracování – Z· Dvorská. 

Tento rok festival probûhl stejnû jako
ten minul˘ v míru, v pfiátelském rozpolo-
Ïení a skvûlé náladû. Festival byl pozitiv-
nû hodnocen jak organizátory akce, tak
samotn˘mi soutûÏícími. A my bychom
tímto chtûli podûkovat v‰em úãastníkÛm
a v neposlední fiadû partnerÛm a sponzo-
rÛm tohoto festivalu, ktefií pomohli reali-
zovat 2. roãník této unikátní akce.

Text: ·tûpán Rotter, Matûj ·imeãek,
Zdenûk Bu‰ina

Foto: Renata Kuncová Polická 

Ballonové-Mierné, Nesrstové, ·ebelo-
vé a Proke‰ové. Na prvním místû se ne-
ãekanû umístil projekt ÏákÛ prvního
roãníku (Neãas, âíÏková, KruÏíková,
Îáãek, Flachsová, Nejezchlebová,
Hudcová) s názvem Sloup v ãasu.

Stfieda byla vûnována Punkevnímu
poháru, coÏ je stfiedo‰kolská soutûÏ
v pfiípravû koktejlÛ inspirovan˘ch
Moravsk˘m krasem. 

V soutûÏi Punkevního poháru se
v cenách garantÛ na 3. místû umístila
Jana Demelová ze S· TEGA, na 2. mís-
tû se umístil Dominik Ferdinand ze SO·
Fortika Lomnice s nápojem B˘ãí skála,
a na 1. místû se umístila Denisa
Bezrouková z IS· Slavkov u Brna s ná-
pojem zvan˘m Ledov˘ kráter.
Udûlovaly se i dal‰í ceny, napfiíklad
v kategorii nejsympatiãtûj‰í barmanka,
kterou vyhrála Valerie Rypová ze S·
Cergas, v kategorii nejsympatiãtûj‰í
barman zvítûzil David Fr˘dl ze S·
Gastro a farmáfiství Jeseník, v kategorii
nejlep‰í název nápoje si cenu odnesla
Michaela ·ebestová ze S· Cergas
Blansko s názvem Vigsius, v kategorii
nejlep‰í ozdoba obdrÏel cenu Jan ·el-

bick˘ ze SO· Fortika Lomnice, v kate-
gorii nejlep‰í jakost zvítûzil Jakub ¤íha
ze SO· Litovel a jako poslední si za
svoji techniku odnesl cenu Jifií BlaÏíãek
ze SO· Litovel. 

V hlavní soutûÏi Punkevního poháru
si 3. místo odnesla Natálie Hankeová ze
S· Farmáfiství a gastronomie Jeseník, 2.
místo obdrÏela Lucie Zfiídkaveselá ze
S· Tega Blansko a 1. místo Punkevního

Punkevní pohár – pfiíprava koktejlu Vyhlá‰ení v˘sledkÛ Krasového poháru

Vítûzná fotografie Jeskynního pohá-
ru s názvem „PfieÏiv‰í”  

Foto: Pavel Strnad

Blanensk˘ ãtyfilístek
Ve dnech 19.–21. 3. 2019 pofiádala Stfiední ‰kola cestovního ruchu a gas-

tronomie 2. roãník SoutûÏního festivalu Blanensk˘ ãtyfilístek. Tento festival
nese název podle ãtyfi soutûÏí, které se zde vyhla‰ují, a tûmi jsou Jeskynní,
Krasov˘, Punkevní a Krápníkov˘ pohár. 

byly mediálním
partnerem 

festivalu
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Pfiedseda pfiedstavenstva VAS Ing. Jindfiich Král informuje úãastníky semináfie

Pfii pfiíleÏitosti Svûtového dne vody uspofiádala v pátek 22. bfiezna VAS divize Boskovice pro starosty
mûst a obcí i odbornou vefiejnost v regionu odborn˘ semináfi.

VAS divize Boskovice a starostové
si pfiipomnûli Svûtov˘ den vody

Tradiãního setkání pfii této pfiíleÏitos-
ti se zúãastnilo sedm desítek pozvan˘ch
hostÛ.

Pfied oficiálním zahájením si mohli
dle své volby úãastníci prohlédnout zná-
m˘ poutní Kostel Jména Panny Marie ve
Kfitinách vybudovan˘ bûhem první po-
loviny 18. století podle návrhu architek-
ta Jana BlaÏeje Santiniho-Aichela nebo
jeskyni V̆ pustek, která je nejstar‰í zpfií-
stupnûnou jeskyni Moravského krasu.

V odborné ãásti se fieditel divize
Boskovice Ing. Petr Fiala soustfiedil na
v˘sledky a ãinnost divize Boskovice
v roce 2018. V dal‰í ãásti své prezentace
neopomenul upozornit na problematiku
sucha v loÀském roce v na‰em regionu
se zdÛraznûním na v˘hody napojování
obcí na skupinové vodovody. Pfiedseda

pfiedstavenstva VAS Ing. Jindfiich Král
pfiednesl základní informace o spoleã-
nosti jako celku a seznámil pfiítomné
s vyhodnocením strategie spoleãnosti
na roky 2014 – 2018 a s novou strategií
na roky 2019 - 2023 s v˘stiÏn˘m mot-
tem: „UdrÏiteln˘ rozvoj a spoleãenská
odpovûdnost”.

Na závûr semináfie pfiednesli své pfiís-
pûvky vedoucí útvaru fieditele divize
Boskovice Mgr. Jan KaluÏa a obchodnû-
ekonomick˘ námûstek divize Boskovice
Viktor Sedlák. Ve sv˘ch pfiíspûvcích se
zamûfiili na základní povinnosti vlastníkÛ
vodohospodáfiské infrastruktury a zejmé-
na pak na hodnû sledovanou oblast pra-
videl tvorby ceny vodného a stoãného.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: archiv VAS a.s. divize Boskovice
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„KaÏd˘ ãlovûk si zaslouÏí vidût v Ïivotû
nûco nádherného”, fiíká Alice Fialová

Andûl „Nádherník” Posezení ve smyslové zahradû

V sobotu 2. bfiezna slavnostnû otevfiela
Oblastní charita Blansko Nádherníkovu
záÏitkovou zahradu pfied sv˘m Centrem
denních sluÏeb Emanuel. Slavnostního ak-
tu se ujali fieditel Diecézní charity Brno
Ing. Mgr. Oldfiich Haiãman, MBA, fieditel
Oblastní charity Blansko Ing. Pavel
Kolmaãka, vedoucí zafiízení Emanuel Bc.
Alice Fialová a herec Jaroslav Du‰ek. Za
Mûsto Boskovice se otevfiení zahrady zú-
ãastnil starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a o hudební doprovod se posta-
ral Bc. Martin Krajíãek. Náv‰tûvníci obdr-
Ïeli obrazov˘ „Návod k pouÏití zahrady”.

Pfii té pfiíleÏitosti jsme poloÏili nûko-
lik otázek vedoucí Centra Alici Fialové:

Proã vlastnû zahrada vznikla? 
V leto‰ním roce slavíme 25. v˘roãí

otevfiení na‰eho zafiízení, tedy Centra
denních sluÏeb Emanuel v rámci
Oblastní charity Blansko. A protoÏe
jsme v loÀském roce dostali od bosko-
vické firmy ITAB nabídku finanãní po-
moci, pfiem˘‰leli jsme, na co bychom
mohli tento dar vyuÏít. A napadlo nás,
Ïe bychom mohli k tomuto v˘roãí dát
v‰em nûjak˘ dárek a tím si splnit ná‰
dlouholet˘ sen, coÏ je právû taková
smyslová zahrada. Pfied lety jsme s na-
‰imi klienty nav‰tívili Zahradu smyslÛ

v Rudce, která nás inspirovala. Vûdûli
jsme, Ïe se nebude jednat o nic velkého,
protoÏe jsme omezeni místem pfied na-
‰ím centrem, ale o jak˘si kout, kter˘ po-
máhá rozvíjet v‰echny na‰e smysly.
Finanãní prostfiedky na pofiízení této za-
hrady se nám povedlo získat také díky
firmû Consorta Praha pana ZdeÀka
Bubníka, manÏelÛm Horáãkov˘m
z Blanska a jejich pfiátelÛm a paní dok-
torce Pavle Koãvarové.

Kdo se na tvorbû zahrady podílel? 
Oslovili jsme blanenského keramika

Jaroslava Turka, jehoÏ práci známe a ví-
me, Ïe je neobyãejnû ‰ikovn˘ a má pfie-
dev‰ím cit, a jeho dceru Kláru
Turkovou a oni pfii‰li s takovou koncep-
cí, jak tuto zahradu pojmout. Jarda vy-
tvofiil napfiíklad solitéry ze ‰amotové
hlíny, pítko pro ptáky a hmatové koule
(jedná se o kameninové pulce, ve kte-
r˘ch jsou rÛzné materiály, napfiíklad
sluneãnicová semena, ofiechy, dfievûné
korále apod.).  Vytvofiil také andûla
Nádherníka, kter˘ dal této zahradû ne-
jen jméno, ale také dohlíÏí na její chod.
Klára Turková zase vytvofiila neuvûfii-
telné Ïidle nebo stoly z mozaiky a lu-
xusní váziãky. Myslíme si, Ïe to pro oba
byla pfiíjemná v˘zva, kterou se jim po-

dafiilo beze zbytku splnit a patfií jim ná‰
velik˘ dík.

Jaké prvky na zahradû najdeme? 
Najdete u nás prvky na rozvoj v‰ech

smyslÛ - zvonkohru, pítko pro ptáky,
hmyzí domeãky, kout urãen˘ k bubno-
vání, krasohledy, rÛzné bylinky, su‰ené
ovoce atd. Zajímav˘ je urãitû také záÏit-
kov˘ chodník, kter˘ je vytvofien z pís-
ku, drobného ‰tûrku a mulãovací kÛry. 

Komu bude zahrada slouÏit? 
Zahrada by mûla slouÏit pfiedev‰ím

na‰ím klientÛm, ktefií ji od prvopoãátku
pfiijali s nad‰ením a cítí se v ní velmi
dobfie. Po dohodû s námi mÛÏe zahradu
v prÛbûhu na‰í pracovní doby (ve v‰ed-
ní dny mezi 7. aÏ 15. hodinou) vyuÏít
také ‰iroká vefiejnost, budeme moc rádi,
kdyÏ se zahrada stane cílem náv‰tûv na-
pfiíklad dûtí ze ‰kolek, ‰kol, ‰kolních
druÏin nebo rodiãÛ s dûtmi.

Kdo pfii‰el s nápadem, aby zahradu
otevfiel herec Jaroslav Du‰ek? 

To byl nápad Kláry Turkové, která se
s panem Du‰kem zná. Mysleli jsme si, Ïe
jeho pfiítomnost slavnostní otevfiení oÏiví
a dodá mu patfiiãn˘ ‰mrnc (s úsmûvem

pozn. red.), coÏ se také potvrdilo. Panu
Du‰kovi se dle jeho slov zahrada velice
líbí, fiíkal, Ïe se rád této akce zúãastnil.

Nádherníkova zahrada uÏ je tedy ho-
tová? 

No je‰tû úplnû ne, ãeká nás je‰tû vy-
sázení rÛzn˘ch rostlinek a po ãem tou-
Ïíme, to je jezírko s vodní kaskádou. To
bychom chtûli v zahradû mít hned, jak
to poãasí dovolí. Zahrada je vytvofiena
na pozemku mûsta Boskovice a my
jsme velice rádi, Ïe nám vedení mûsta
tuto instalaci umoÏnilo. Na otevfiení byl
také pfiítomen pan starosta Jaroslav
Dohnálek.

âím byste pozvala do zahrady pfií-
padné náv‰tûvníky? 

No je to Nádherníkova zahrada, to
znamená, Ïe je v ní v‰echno nádherné
(s úsmûvem). Jenom samotn˘ andûl
Nádherník, kter˘ je dílem Jaroslava
Turka, se musí líbit v‰em. A já si mys-
lím, Ïe kaÏd˘ ãlovûk si v Ïivotû zaslou-
Ïí dívat se na pûkné vûci. A to tahle 
zahrada splÀuje.

Dûkuji za rozhovor.
Text: Lubomír Slezák

Foto: Jana ¤ezníãková
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Lípa svobody v místní ãásti Zádvofií,
tzv. „Zádvorská lepa” úspû‰nû reprezen-
tovala âeskou republiku v anketû
Evropsk˘ strom roku 2019. Ve velkém fi-
nále 15 evropsk˘ch státÛ se probojovala
na páté místo stejnû jako Opatovická bo-
rovice pfied 4 lety. V internetovém hlaso-
vání získala lípa 22 294 hlasÛ. Vítûzn˘m
stromem se stala mandloÀ z Maìarska
s 45 132 hlasy. Druhé místo obsadil rus-
k˘ dub a tfietí byl dub z Portugalska.

Slavnostní vyhlá‰ení se uskuteãnilo
19. bfiezna v Evropském parlamentu
v Bruselu pod zá‰titou europoslance

Pavla Poce. Vyhlá‰ení uspofiádala
Environmental Partnership Association
a European Landowners’ Organisation,
které se dlouhodobû vûnují zdravému
Ïivotnímu prostfiedí ve mûstech a kraji-
nû. Ceny pro nejlep‰í evropské stromy
pfiedával také stál˘ pfiedstavitel âR pfii
EU a velvyslanec Jakub Dürr, rodák
z Velk˘ch Opatovic. 

Velk˘ dík patfií v‰em, ktefií podpofiili
ãeského reprezentanta v mezinárodní
soutûÏi.

Text: Dalibor Badal
Foto: archiv Nadace Partnerstvíâe‰tí zástupci na vyhlá‰ení Evropského stromu roku 2019

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

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = JIÎ 28 ROKÒ GARANCE PRO VÁS!

EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* KUBA* MEXIKO* MALEDIVY* OMÁN  
SRILANKA* THAJSKO* TUNISKO* USA*  VIETNAM* ZANZIBAR aj
LETY Z BRNA: BULHARSKO, â. HORA, EGYPT, KALÁBRIE, 

MALLORCA, ¤ECKÉ OSTROVY, S. KYPR, TUNISKO, TURECKO 
V˘bûr slev: CHORVATSKO, FRANCIE, RAKOUSKO, ·PANùLSKO
SENIOR +55: POBYTOVù-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SVùTEM I V âR

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA*AMERICATOURS*BLUE*STYLE*BRENNA*

âEDOK*EXIM*ESO*FIRO*FISCHER*NECKERMANN*
NEV-DAMA*RIVIERA*TRAVEL2002*VICTORIA* aj.

Lípa z Velk˘ch Opatovic
je pát˘m stromem Evropy
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O dopravû na vodních tocích v Evropû
s kapitánem fiíãní plavby Lubomírem Havelkou - 3. ãást

Lubo‰i, doposud jsme se bavili o lo-
dích a lidech, ktefií se na nich plaví.
Neménû zajímavé jsou samotné vodní
cesty - splavné úseky fiek a umûle vy-
budované kanály.

Jak bys struãnû shrnul historii lod-
ních cest a budování splavn˘ch kanálÛ
u nás a v Evropû?

Vodní cesty jsou nejpfiirozenûj‰í ces-
ty, vyuÏívají koridor fiíãního toku.
V dávn˘ch dobách, kdy scházely pevné
pozemní cesty, se lidé po vodû dostáva-
li napfiíklad z âech aÏ k severnímu mo-
fii. S v˘vojem lodní dopravy (od jízdy
na kládû, pfiepravy na voru, v malém
ãlunu, aÏ po nákladní lodû) vyvstala
nutnost upravovat vodní tok, tedy vod-
ní cestu. S industrializací pfiicházela po-
tfieba dopravovat suroviny a v˘robky
nejen do blízk˘ch, ale i vzdálenûj‰ích
míst. V‰eobecnû jsou známy velké svû-
tové stavby, jako Korintsk˘ prÛplav
v ¤ecku, Suezsk˘, nebo Panamsk˘ prÛ-
plav. Ménû je uÏ v povûdomí znalost
velmi rozsáhlé sítû splavn˘ch fiek a ka-
nálÛ v Nûmecku, Beneluxu a Francii.
V Nûmecku byl uÏ v roce 1895 otevfien
prÛplav Nord-Ostsee Kanal, spojující
Severní a Baltské mofie, kter˘ s délkou

99 km, hloubkou 11 m a ‰ífikou u dna 90
m, v˘raznû zkracuje lodní trasy
z Baltského do Severního mofie.
Nejdel‰ím kanálem na‰ich severních
sousedÛ je Mittelland Kanal, dlouh˘
325 km, kter˘ vede rovinatou krajinou
severu zemû a bez v˘razn˘ch v˘‰ko-
v˘ch rozdílÛ propojuje Labe s R˘nem.

U nás byl koncem 18. stol. postaven
Schwarzenbersk˘ kanál; spojoval pfiítok
Studené Vltavy s fiíãkou Grosse Mühl.
Byl urãen ke splavování ‰umavského dfie-
va k Dunaji. Kanál byl dlouh˘ 44 km
a mûl zajímavá fie‰ení, vãetnû 400 m dlou-
hého tunelu. Na Moravû je nejznámûj‰í
BaÈÛv kanál, kter˘ slouÏil k dopravû uhlí
ze slovenské Skalice do Otrokovic. Dnes
je vyuÏívám jen k rekreaci.

Obãas se v mediích objeví informa-
ce o pozoruhodn˘ch technick˘ch fie‰e-
ních na lodních cestách; tfieba místo
klasick˘ch zdymadel jsou budovány
rÛzné lodní v˘tahy...

Staãí se podívat na kanálovou soustavu
v Nûmecku, Holandsku i Belgii, 
usplavnûné fieky a jejich vyuÏívání pro
dopravu. Nûmci neváhali postavit kanál
Elbe-Seitenkanal kvÛli ‰patn˘m plaveb-

ním podmínkám na Labi. Stavba vodních
cest je technicky nároãná a drahá, ale
z dlouhodobého hlediska je pfiínosná
z mnoha hledisek. Je tfieba pfiekonávat
v˘‰kové rozdíly stejnû jako kfiíÏení vod-
ních tokÛ. V̆ ‰kové rozdíly vyrovnávají
plavební komory a tam, kde není dostatek
vody, se stavûjí lodní zdvihadla. KvÛli
kfiíÏení vodních cest se staví akvadukty.
Napfiíklad na Elbe-Seitenkanal je stupeÀ
Lüneburg- Scharnebeck s v˘tahem, kter˘
má dva nezávisle vyváÏené Ïºaby s roz-
mûry 100 x 12 m a hloubkou 3,5 m. Díky
nûmu lodû s nosností aÏ 1600 t pfiekoná-
vají bûhem tfií minut v˘‰kov˘ rozdíl 38 m.

Jak˘ je tvÛj názor na plán vybudovat
vodní koridor Dunaj–Odra–Labe?

Dopravní cesta âerné mofie – Baltické
mofie pfies Moravu by byla v˘razn˘m
zkrácením vzdáleností napfiíã Evropou.
Jako protiváhu obrovsk˘ch investiãních
nákladÛ je tfieba vidût nejen pfiíjmy z po-
platkÛ uÏívání lodní cesty a úsporu paliv
(energeticky je lodní doprava nejv˘hod-
nûj‰í - má nejniÏ‰í cenu za tunokilometr),
ale také aspekty ekologické. Pro názor-
nost: jedna loÏená fiíãní loì s tfiíãlennou
posádkou odveze tolik sypk˘ch materiálÛ,

jako 50 kamiónÛ. V souãasnosti, kdy v˘-
stavba nov˘ch silnic a dálnic je trvale po-
zadu za nárÛstem silniãní dopravy, je tato
moÏnost, jak dostat ze silnic velkou ãást
tranzitní nákladní dopravy, jistû zajímavá.

Jeden z argumentÛ odpÛrcÛ této
stavby poukazuje na hydrologickou si-
tuaci posledních let, tedy nedostatek
vody, kter˘ omezuje splavnost fiek...

Zde se ukazuje odborná neznalost od-
pÛrcÛ kanálu – na rozdíl od fiek není voda
v kanálech tekoucí, tedy neodtéká do mo-
fie a její stav není tolik závisl˘ na poãasí.
DoplÀují se jen pfiirozené úbytky vypafio-
váním a vsakováním. âili po jednorázo-
vém naplnûní kanálu by naopak v krajinû
pfiibyl dal‰í nezanedbateln˘ vodní prvek.
V souvislosti s tímto projektem mû mrzí,
Ïe se o nûm uÏ dlouho jen diskutuje a bo-
huÏel asi je‰tû dlouho bude; kdyÏ se podí-
váme do minulosti, tak na‰i pfiedkové bez
váhání investovali do uÏiteãn˘ch obrov-
sk˘ch staveb, a jen s lopatou a krumpá-
ãem je realizovali bûhem pár let.

Lubo‰i, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv L. Havelky

Boskovick˘ rodák Lubo‰ Havelka hovofiil v pfiedchozích ãástech na‰eho povídání o své profesi kapitána fiíãní plavby, které se
vûnoval velkou ãást svého Ïivota. 

Lodní zdvihadlo Scharnebeck - Elbe Seitenkanal Star‰í lodní zdvihadlo Niederfinow
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➨ Prodám obal na ukulele, cena 250 Kã. 
Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám svûtl˘ jídelní stÛl 95x70 cm, 
v˘‰ka 77 cm, síla nohy 7,5 cm. 2 ‰uplíky z uÏ-
‰ích stran. Cena 2 000 Kã, tel.: 775 991 148.
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám vchodové levé dvefie svûtl˘ javor, 
195x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
➨ Prodám hliníkov˘ rám na obraz, 
cena 300 Kã, sadu programÛ na poãítaã, cena
450 Kã, obraz puzzle s rámem, cena 1 380 Kã,
Ïidli staroÏitnou hnûdou, cena 4 000 Kã, obraz
Záti‰í cena 2 800 Kã, obraz Park Praha 2 500
Kã, obraz Spirála 1 700 Kã, retropoliãku do ku-
chynû 800 Kã. Tel. 777 450 543. 
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám konferenãní stolek, 
model Toscana,  zachoval˘, dfievûn˘, masivní,
s ochrann˘m sklem. Délka 115 cm, ‰ífika 65
cm, v˘‰ka 56 cm, dvû boãní pfiihrádky z kaÏdé
strany. Odbûr Brno Lí‰eÀ. Cena 849 Kã. E-ma-
il:  jhil@centrum.cz.
➨ Prodám RD 9+3 - zemûdûlskou usedlost 
ve Vanovicích u Boskovic. Rozloha  4 431m2, 4 by-
ty, sauna, velká  stodola,  zahrada.  Pro osobní pro-
hlídku volejte 774 704 442  nebo videoprohlídka:
https://www.youtube.com/watch?v=Ucw7KjkjXIk
➨ Prodám jízdní kolo Madison Houston, 
velikost rámu 17, cena 500 Kã, tel.: 737 137 270.
➨ Prodám 4ks letní gumy Dunlop sport 
07,175/70R 84T, cena komplet 1 000Kã, tel.:
737 137 270.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Daruji za odvoz pÛlky cihel z bouraãky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníãky na za-
hradû apod., tel.: 776 106 964. 
➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství zeminy
(vhodná ke zhutnûní); odbûr prÛmyslová zóna
Blansko; tel.: 604 550 828.

DARUJI

➨ Kdo daruje za odvoz star‰í lino 
do zahradní chaty (cca 4x4m)? Tel.: 775 125 436.
➨ Hledám pronájem 2+1 v Blansku 
a blízkém okolí. Ihned. Tel.: 723 606 098.
➨ Kdo daruje za odvoz 
nebo symbolickou cenu kámen vhodn˘ na
stavbu opûrné zahradní zítky (lomov˘ apod.)?
Tel.: 775 125 436. 

HLEDÁM

➨ Jsem vdovec, hledám Ïenu 
k obãanské v˘pomoci v domácnosti. Tel.: 727
910 145.
➨ Dvû kamarádky 58 a 67 let 
hledají dva kamarády, i samostatnû,  pro volné
chvíle, posezení u kávy, procházky pfiírodou, re-
kreaãní jízda na kole, tanec, slunce, dovolená.
Blansko a okolí. Tel.: 736 467 786, 723 560 615.
➨ Hledám vûfiící pfiítelkyni, 
hudebnû nadanou (country). Hnûdookou blon-
d˘nku men‰í postavy 27 let, s dcerou.
Boskovicko, tel.: 777 450 543.
➨ Hledám Ïenu do 60 let 
s vlastním zázemím na obãasné schÛzky, pose-
zení u sklenky vína, popovídání a nûÏného maz-
lení a milování, já skoro ãtyfiicátník, ohledupl-
n˘. Boskovice a okolí. Tel.: 606 112 063.
➨ Blanka 54, 160/70  hledá sympaÈáka, 
kutila do 58 let. Jsem kufiaãka, káva prozradí
víc. Neprozvánût, prosím. Tel.: 722 955 018. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím motocykly - jakékoliv, 
star‰í, neúplné, pfiekáÏející, díly, ale i mopedy,
traktÛrky a jinou techniku. Tel.: 723 837 437.

KOUPÍM

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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

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

604 150 378

Nábûr inzerce
volejte

606 931 785

- 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
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 8. dubna 2019 by se dožil 85 roků 
pan FRANTIŠEK SOBOTKA z Blanska.

S úctou a láskou vzpomínají manželka Zdislava
a dcery Zdeňka a Dana s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 27. 3. 2019 by oslavil 80. narozeniny
pan FRANTIŠEK FILOUŠ z Blanska.
Byl výborný hudebník a dlouholetý člen

Dechové hudby Blansko 
a hudby obřadní síně Blansko, vášnivý rybář,

včelař, zahrádkář a domácí kutil. 

Všem, kteří jste vzpomněli spolu s námi, děkujeme. 
Rodina Filoušova a Hakobova s vnučkou Ellinkou.

VZPOMÍNKA
Dne 23. dubna vzpomeneme na první 

smutné výročí úmrtí 
pana PAVLA ŠMÉTKY z Boskovic.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Milada,
bratr Josef, syn Pavel, a dcera Petra s rodinami.

VZPOMÍNKA
Až na vrcholky hor, stoupal jsem s vámi rád...

Dne 30. dubna 2019 uplyne 10 roků, kdy nás 
opustil pan MIROSLAV CHLOUPEK z Blanska.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina 
Chloupkova a Staňkova.

Kino Blansko bude uzavfieno
Mûsto Blansko v leto‰ním roce plá-

nuje provedení rekonstrukce elektroin-
stalace v objektu Kina Blansko a prove-
dení nové vstupní terasy se schodi‰tûm
pfii hlavním prÛãelí do budovy kina

slouÏící pro vstup do kina i kavárny.
V souãasné dobû probíhají v˘bûrová fií-
zení na zhotovitele v˘‰e uveden˘ch za-
kázek. Akce budou realizovány za úpl-
ného uzavfiení provozu Kina Blansko
a kavárny.

Uzavírky jsou pfiedbûÏnû plánovány
na období od 24. do 37. t˘dne roku 2019.

Text: Ing. Jifií Svoboda, 
MÚ Blansko, odbor INV
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Paní Koneãná, s podporou této konkrét-
ní ‰koly jste zaãali uÏ v roce 2012; proã
jste se rozhodli pomoci právû této ‰kole?

O ‰kole jsem se dozvûdûla díky jedné
známé, která Ïije v Siem Reap. Znala za-
kladatele ‰koly, Douga a Christine, austral-
sk˘ pár v dÛchodu, oba uãitelé, ktefií se
rozhodli pomoci pfiímo na místû. Líbil se
mnû jejich pfiístup a po první schÛzce jsem
vûdûla, Ïe tahle ‰kola je ta pravá. 

Jedná se o základní ‰kolu, která slouÏí ja-
ko doplnûk ke ‰kole státní, jejíÏ úroveÀ je
pomûrnû nízká a pokud studenti chtûjí více,
musí si ve státní ‰kole platit soukromé hodi-
ny, na které vût‰ina studentÛ peníze nemá.
TudíÏ jsme tu my se ‰kolou CBE Christine,
kterou nyní nav‰tûvuje 130 studentÛ ve vûku
6 -16 let a je pro v‰echny zcela zdarma.
Studenti pochází z pfiilehl˘ch vesniãek ob-
lasti chrámÛ Angkor Wat a patfií k tûm chud-
‰ím aÏ nejchud‰ím. Jsou mezi nimi i tûlesnû
postiÏení, ti z neúpln˘ch rodin, dûti bez rodi-
ãÛ a sem tam i HIV pozitivní. Ve ‰kole mají
dûti hodiny angliãtiny, khmér‰tiny, matema-
tiky, v˘tvarné a tûlesné v˘chovy, pfiírodovû-
dy, základy informatiky a hygienu. Ve ‰kole
je pût khmersk˘ch vyuãujících, správce
a kuchafi v jedné osobû, noãní hlídaã a ma-
naÏer, ktefií tvofií skvûl˘ t˘m. Pro mû je to uÏ
témûfi rodina, za kterou se tam kaÏd˘ rok
vracím, kontroluji úãetnictví, fie‰ím neduhy
‰koly, dokupuji na místû co je tfieba a hlavnû
se vidím se studenty, ktefií ne‰etfií úsmûvy, aÈ
uÏ je jejich Ïivotní situace jakákoliv.

Obãas se objevíme s na‰imi okat˘mi triã-
ky ãi ruãnû ‰it˘mi v˘robky z dílny
Blanky ·amalíkové z Blanska na trzích,
na Facebooku kaÏd˘ rok draÏíme fotogra-
fie z KambodÏe. KaÏd˘m rokem na ·tû-
pána vybíráme do prasátka v Ti‰novû
v Café U Palce. Není to nic lehkého dát
dohromady poÏadovanou ãástku, která
tvofií ãtvrtinu celkového rozpoãtu ‰koly.
Zatím se v‰ak dafiilo, nûkdy je to o fous,
ale zázraky se dûjí…

KaÏd˘, kdo by chtûl pfiispût, mÛÏe tak
uãinit zasláním finanãního daru na úãet
ã.2800864383/2010. MÛÏete nás sledovat
na Facebooku: www.facebook.com/ocido-
koran.cz, nebo na www.ocidokoran.cz.

Jedním ze sponzorÛ je Ing. Josef Vrba
z Blanska, kterému jsem také poloÏil 
otázku:

Pane Vrbo, na projekt Oãi dokofián pfii-
spíváte finanãnû, sponzorujete jednoho
konkrétního studenta a zaãátkem leto‰ního
roku jste byl v KambodÏi se skupinou pfiá-
tel pomoci manuálnû pfii budování knihov-
ny pro ‰kolu. Jaké jsou Va‰e dojmy z této
cesty?

Jsem nad‰en˘! Podporuji mnoho kul-
turních a sportovních aktivit v na‰em re-
gionu, ale chtûl jsem podpofiit také nûco
mimo na‰i oblast. Shodou okolností jsem
se dozvûdûl o nadaci Oãi dokofián a fiekl
jsem si, Ïe to je ono. Asii jsem vÏdy chtûl
poznat blíÏe a toto byla moÏnost jak ji
poznat z jiného úhlu. Tedy poznat a záro-
veÀ pomoci – podpofiit.

S mojí sestrou Lenkou, s tátou Josefem,
jeho kamarádem StaÀou Pelikánem,
s manÏely Erikou a Luìkem Kfietínsk˘mi
(Erika vede úãetnictví pro nadaci Oãi do-
kofián) a spoleãnû s Petrou Koneãnou jsme
dali dohromady partu 7 lidí. Podle itinerá-
fie sestaveného Petrou jsme vyrazili stavût
do ‰koly knihovnu a procestovat
KambodÏu. Stavba knihovny byla velk˘m
záÏitkem a poznáním kambodÏského sta-
vitelství a metod, které bych pfiirovnal
k 50. letÛm minulého století u nás – 
míchání betonu lopatou s bambusovou ná-
sadou, cement v 50kg pytlech, písek dová-
Ïen˘ na tuk tuku (motorka s pfiívûsem).
Ale dílo se zdafiilo, um ãesk˘ch ‰ikovn˘ch
ruãiãek jsme ukázali i zde a vdûk v oãích
kambodÏsk˘ch dûtí je nezapomenuteln˘ –
prostû oãi dokofián.

KambodÏa je chudá, ale velmi krásná
zemû. Lidé jsou milí, srdeãní a usmûvaví.
Oni fie‰í úplnû jiné problémy neÏ my, a fie-
‰í je s nadhledem. Z cesty jsem si odnesl
poznání, Ïe ve stfiední Evropû, v na‰í re-
publice, se máme pfiekrásnû. ¤e‰íme prak-
ticky nepodstatné problémy v porovnání
s lidmi v KambodÏi. Ti, kdo nesouhlasí, aÈ
si tam zajedou; poznají úplnû jiné hodnoty
a budou si váÏit v‰eho, co u nás doma má-
me. 

Za rozhovor Mgr. Koneãné a Ing.
Vrbovi podûkoval Petr Hanáãek

Foto: Mgr. Petra Koneãná

Co v‰e se díky podpofie podafiilo ve
‰kole vybudovat?

Z tûch nejdÛleÏitûj‰ích vûcí to byl ná-
kup PC setu, projektoru, plátna, dále stav-
ba jedné uãebny, nová pfiípojka na elektfii-
nu, zavedení internetu, vznik IT uãebny.
V leto‰ním roce k tomu v‰emu pfiibyla
i nová knihovna za pfiispûní dobrovolníkÛ
z âR, ktefií zaplatili materiál a pfiijeli kni-
hovnu postavit vlastníma rukama. To jsme
v historii ‰koly je‰tû nemûli. Díky za to,
skupino z Blanska a okolí! 

Zvolili jste adresn˘ zpÛsob pomoci,
pomáháte nejen finanãnû, ale i materiál-
nû; neubírají náklady spojené s dopravou
na tak velkou vzdálenost pfiíli‰ velkou
ãást vybran˘ch prostfiedkÛ?

Nûkdy je tfieba také zafinancovat opravy
budov, dokoupit ‰kolní pomÛcky a nábytek,
pfiivézt notebooky z druhé ruky, odmûnit 
uãitele za jejich práci, pfiispût na ‰kolní stra-
vu atd., coÏ nemûní nic na faktu, Ïe v‰ichni,
ktefií se finanãnû ãi materiálnû podílí na cho-
du ‰koly, si mohou b˘t jisti, Ïe 99 % v‰ech
financí jde právû na v˘‰e zmínûné záleÏitos-
ti. To jedno procento tvofií poplatky bance
za bankovní pfievody do zahraniãí. Cel˘ t˘m
Oãí dokofián pfiispívá sv˘m umem a ãasem
zcela zdarma - od úãetní pfies webmastra,
grafika aÏ po moji osobu. ·kolu nav‰tûvuji
jedenkrát roãnû a vÏdy pouze na svoje vlast-
ní náklady, ãemuÏ nûktefií lidé paradoxnû
nevûfií, ale já mohu s ãist˘m svûdomím fiíct,
Ïe to kaÏd˘ z nás dûlá srdcem a ne pro pení-
ze. Ná‰ podíl na rozpoãtu ‰koly je cca 140
000 Kã roãnû. V pfiípadû, Ïe bych si z toho
vzala na cesty, tak bychom nemûli ‰anci roz-
poãet na dan˘ rok pokr˘t. Nedovolují to jak
na‰e stanovy spolku, tak ná‰ pfiístup ke ‰ko-
le. Chceme, aby ‰kola v KambodÏi fungo-
vala a lidé v âR nám vûfiili. 

Kolik jiÏ máte sponzorÛ? Jak by se
mohli dal‰í zájemci pfiipojit?

V rámci ‰koly máme také deset stu-
dentÛ adoptovan˘ch na dálku, tudíÏ 10
pravideln˘ch sponzorÛ. Nikdy jsem to
nepoãítala, ale máme i dal‰í zhruba desít-
ku tûch, ktefií pfiispívají pravidelnû a pak
jsou tu tací, ktefií pfiispûjí jednorázovû ne-
bo si nûco zakoupí v na‰em e-shopu.

·kola CBE Christine - venkovní areál

Spolek KambodÏa Oãi dokofián, z.s., vznikl pro jedin˘ úãel; tím je podpora ‰koly CBE Christine v KambodÏi, vãetnû pofiádání
sbírky na budování a provoz ‰koly, a také na jednotlivé Ïáky. Zakladatelkou sbírky je Mgr. Petr Koneãná, které jsem se zeptal:

OâI DOKO¤ÁN

Skupina ãesk˘ch sponzorÛ pfii budování knihovny
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16. bfiezna 1939 k 18. hodinû za snûÏení a mrazu pfii‰lo do mûsta nûmecké voj-
sko - 4 Schützenrequiment, 13. motor aus Mähr. Schönberg. Dle vypravování by-
li vojáci ponejvíce ze severu Nûmecka. 

Stalo se pfied 80 lety 
v Boskovicích - pfiíchod

nûmeckého vojska

Obsadili budovy gymnasium, mû‰Èanskou ‰kolu,
obecní ‰kolu chlapeckou a obecní ‰kolu dívãí.
Pfiijelo asi 2 000 muÏÛ s oddíly dûlostfieleck˘mi
a strojními pu‰kami. 

Na námûstí po levé stranû postavili asi 50 kanonÛ
s vozy muniãními, v nûkteré ulici postavili kanony
v palebném postavení, v ulicích se fiadily auta doprav-
ní. Vojáci se chovali odmûfienû, lidí si moc nev‰ímali
a není známo, jaké oãekávali uvítání, jen pr˘ hledali
pobofiené domy a továrny, které pr˘ byly za nepokojÛ
zpusto‰eny a velmi se divili, Ïe jich nena‰li a Ïe ve
mûstû trvá úpln˘ klid a pofiádek. Obyvatelé si vojákÛ
tuze nev‰ímali a jen obzvlá‰tní zvûdavci pfii‰li na ná-
mûstí, aby shlédli, co si k nám ochránci pfiivezli. 

Vojsko mûlo strohou disciplínu, v mnoh˘ch pfiípa-
dech pfii cviãeních a pochodech dûlali vojáci dojem
pohybliv˘ch strojÛ. Rozkazy velících musely b˘ti
pfiesnû splnûny, neuspokojivé v˘kony byly pfiísnû

trestány, coÏ bylo pozorováno pfii Nachskseieren, kdy
cviãící poddÛstojník podal si postiÏeného, jak náleÏí.
Doprava vojska a v‰ech potfieb byla obstarávána mo-
torov˘mi vozidly. U kaÏdé ubikace byla pojízdná ku-
chynû, kde byly umístûné oddíly stravovány. Strava
byla vydatná, o vojsko jak pfii stravování, tak i v o‰a-
cení bylo dobfie peãováno. Vojáci nav‰tûvovali rádi
hostinec, kde si pochutnávali na na‰ich jídlech, fiízky,
klobásy, bílé peãivo byly hojnû vyhledávány. Ceny za
poÏitá jídla se jim jevily velice nízké, za veãefii plati-
li 5 aÏ 8 Kã, coÏ nebyla pfii stanoveném kurzu 1:10
ani 1 marka. Kolik u nás korun, tolik v Reichu platili
marek za ménû jakostní v˘robky. Vojáci i dÛstojníci
hojnû nakupovali v krámech zboÏí v‰eho druhu za ce-
ny pro nû velmi nízké. Stfievíce za 9 marek, 1 m suk-
na za 8 aÏ 15 marek v celé fií‰i nedostal. Pfied veliko-
noãními svátky, kdy mnozí dostali dovolenou, byly
krámy nakupujícím vojskem obloÏeny. 

Koncem bfiezna pfiijela do zahrady obecné dívãí ‰koly kuchy-
nû oznaãená âerven˘m kfiíÏem, Ïe bude stravovati chudobné
a podv˘Ïivou ohroÏené obãany. V prv˘ch dnech se lidé nehlási-
li pro podávaná jídla, aÏ pfiece neodolali a stavûli se do fiady, aby
vyãkali, aÏ nûmecké sestry zaãnou rozdûlovati. Zatím sestry pfii-
pravily fiadu mal˘ch i dospûl˘ch ÏadatelÛ s nádobami, dûtem
rozdávaly i kousky ãokolády, pfiiãemÏ pfiivolan˘ voják vyfoto-
grafoval prosící a podûlené uboÏáky, aby byl dÛkaz, jak nûmec-
ké vojsko pfiispívá obyvatelstvu. Po t˘dnu kuchynû odjela, hla-
dovûjící jiÏ byli nasyceni. 

Vojsko zÛstalo v mûstû do 20. dubna, kdy seznalo, Ïe jiÏ ho
tu není akutnû tfieba (obchody jiÏ byly vyprodány) a odjelo do
·umperka. Obyvatelstvo se tû‰ilo, Ïe Ïactvo zase pÛjde do ‰ko-
ly, neboÈ od pfiíchodu nûm. vojska nebylo vyuãováno. Správû
mûsta nastala povinnost zahladiti stopy, které vojsko v budo-
vách i na ulicích zÛstavilo. 

Do kroniky mûsta Boskovice zapsal Josef Korec
Foto: archiv Jany Látalové
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Dal‰í ãíslo vyjde 13. kvûtna 2019, uzávûrka je 26. dubna 2019.
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Pro svoji desátou prodejnu si síÈ hobbymarketÛ UNI HOBBY vybrala mûsto Svitavy. Tato pro-
dejna otevfiela své brány ‰iroké vefiejnosti 28. bfiezna 2019. 

Sbírka

„Svitavy jsou strategicky velmi
dobfie poloÏené místo s velkou spádo-
vostí, kde navíc v ‰irokém okolí Ïád-
n˘ podobn˘ obchod nenajdete.
Svitavsko je navíc vyhledávaná 
oblast chalupáfiÛ, pro které je právû
kutilství a zahrádkafiení typické.” 
uvedl na tiskové konferenci k v˘bûru
místa pro novou prodejnu Ale‰ Pacal,
generální fieditel UNI HOBBY. 

Prodejna ve Svitavách nabídne na
plo‰e témûfi 9 000 m2 ‰irok˘ sortiment
zboÏí ve ãtyfiech svûtech, do kter˘ch
jsou prodejny UNI HOBBY tradiãnû
rozdûleny. Jsou to Technika, Stavba,
Bydlení a Zahrada. Prodejny UNI
HOBBY nabízí ucelen˘ sortiment 
okolo sto tisíc aktivních poloÏek zbo-
Ïí. Novû prodejna ve Svitavách nabízí
velkou prodejní halu stavebnin „drive
in”, kde je moÏno osobním automobi-
lem s pfiívûsem nebo malou dodávkou
vjet pfiímo dovnitfi, zastavit u prodej-
ního regálu, naloÏit si velké a tûÏké
zboÏí pfiímo do auta, u pokladny po-
tom zastavit, nechat nákup pokladní
zkontrolovat, zaplatit a odjet. V‰e po-
hodlnû a pfiedev‰ím rychle, bez zby-
teãné manipulace a pfiekládání. 

Spoleãnost UNI HOBBY z finanã-
ní skupiny UNIMEX GROUP vstou-
pila na trh v roce 2010 a je ryze ães-
kou spoleãností. Svitavsk˘ hobby-

market bude otevfien˘ sedm dní v t˘d-
nu od 8 do 20 hodin. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Mûsto Blansko spustilo 2. dubna vefiejnou
sbírku na pomoc rodinû s fie‰ením následkÛ ka-
mionem poniãeného domu v LaÏánkách. Podnût
ke sbírce, vedené na ãísle úãtu 4200307267/6800
(Sberbank CZ), vze‰el z tamní obãanské aktivity.
Sbírka pobûÏí do 30. ãervna.

MûÚ Blansko - Ondfiej PoÏár

UNI HOBBY otevfiel 
desátou prodejnu v âR
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